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 *تاريخ نصرآبادى
 

 ايرج افشار
 

 ) در دوران1027متولـد  (تذكره نصرآبادى تأليف ميرزا محمـد نصـرآبادى   
 سلطنت شاه سليمان صفوى و به روزگارى كه مؤلف بـه حـدود شصـت سـالگى    
 رسيد، به رشته تأليف كشيده شد و يگانه چاپ آن همـان اسـت كـه مـن، وحيـد     

 چـون در آن اطالعـات   )1(اخته اسـت. شمسى منتشر س 1317دستگردى، در سال 
 تاريخى، اجتماعى، فرهنگى و اصطالحات زياد ديوانى و زندگى مدنى هست كـه 

 ام كه فهرستى در متون رايج تاريخ آن دوره نيست، از چند سال پيش درصدد شده
 از آن تهيه كنم. اين فهرست در مرحله مقدماتى حـاوى  )كاته گوريك(موضوعى 

  به هنگام تنظيم اصلى و قطعى ابواب ديگرى را هم شـامل ابواب زير است و مĤالً
 .خواهد شد

 اصطالحات ديوانى و مالياتى: نزديك به هفتاد مورد است كه بعضـى از ــ 
 پژوه نيست؛ و آنها در تذكرةالملوك چاپ مينورسكى و دستورالملوك چاپ دانش

 اصـه، از آن جمله است احتساب ممالك، اسـتيفاى خاصـه و اسـتيفاى ممالـك خ    
 الوس خاصه، تشخيص جمع محـل، جـايزه، جمـع اربـابى، حسـاب دفتـر، دفتـر       

غالمان  توجيه، دفتر مجموعه قورچيان، داللى زغال و هيمه، دفترخانه تجهيز، دفتر
                                                 

 .42-31، صص 1324، مهر 2شماره  ،2يادگار، سال*. 
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االسـالم،   شـيخ  خاصه، رقم معانى، سجالت، سركار پادشاه، صيغه وظيفه، محكمـه 
تـذكرةالملوك   ياقى بـراى بنا به فهرست تنظيمى دبير سـ (وجوهات خاصه، هوايى 

 ).كه هنوز در بروجرد رايج است

 ها و اصناف: نزديك به يكصد مورد كـه بعضـى از آنهـا در    اسامى حرفهــ 
 طـور  دانيم كه اين كتاب توسط مهدى كيوانى به االصناف نيست و مى كتاب مجمع

 سـازى،  هـايى ماننـد شـبكه    خالصه به انگليسى شرح و ترجمه شده است. حرفـه 
 كشــى، گــرى، اره ، كاســه)نــوعى كفــش(دوزى  كــارى، لنــدره زى، كنــدهدو خيــك
سـازى،   چيـت  سـازى،  كنى، اسطرالب كشى، زركشى، شانه رنگ بافى، جدول قمچى
ام و  ديگر نديده كوبى از آنهاست، كه ذكرشان را در منابع و متون تراشى، نخ چوب

 .هر يك از آنها در عهد خود وجهه و ويژگى داشته است

 اى از آنهـا در  دولتى: نزديك به يكصد و بيست مـورد كـه عـده   مناصب ــ 
 .تذكرةالملوك و دستورالملوك نيست

 خـوانين، سـادات،  (هـا   طبقات اجتماعى و مباحث مرتبط با چنان زمينـه ــ 
 .هفتاد مورد است ككه نزدي )ايالت و عشاير، ميرزايان، دراويش، اربابان و...

جنگ  گيرى، از قبيل معركه(اى رايج ه تصنيف و ترانه و موسيقى و تفننــ 
 هـا، شـاهنامه و   خانـه  خروس، مكيفات، تنباكو و ترياك و صـرف وقـت در قهـوه   

 ).خوانى قصه

 هايى كه در آن روزگار شيوع يافتـه  آالت و ابزار زندگى روزانه و اسبابــ 
 ، ارهاى از آنها را معموالً در كتابهاى ديگر نداريم: مانند لنگـرى  بوده است و نشانه

 دار، زاغـال اختـه   نما، عينك، فانوس نقـش  چينى، قبله دو سر، ساعت خاكى، قليان
 .گذرد و نوادر ديگرى كه تعداد آنها از پنجاه در مى )پول(چيت، عباسى  )ميوه(



٧ تاريخ نصرآبادي

مـورد   مطالب تاريخى و اجتماعى كه احتماالً نزديك به دويست و پنجاهــ 
 .را از آنها برخواهم شمرد هايى شود و بعد از اين مقدارى و نمونه مى

كتـاب   در زمينه جغرافياى تاريخى و جغرافياى شهرى اطالعاتى در اينــ 
قـزوين   هست كه در متون ديگر نيست. از جمله، براى اصفهان و تبريز و شيراز و

 .هايى دارد كه به بعضى از آنها پس از اين اشارت خواهد رفت و يزد نكته

 يسى: نزديك به يكصد مـورد را اسـتخراج  كتابدارى و نقاشى و خوشنوــ 
 ام و آنچه را كه مربوط به فن كتابدارى بوده است چند سال پيش به صـورت  كرده
 .ام نامه مدرس رضوى چاپ كرده اى در جشن مقاله

 اصطالحات ادبى و شعرى و امثال و تعبيرات و لغات مهجور كـه طبعـاً  ــ 
 كه بـه معنـى   »موزونان«اره اصصالح طور مثال، درب تعداد آنها زياد است و من، به

 كـوب  نامه دكتر عبدالحسين زريـن  ام و در جشن اى نوشته شاعران بوده است مقاله
 .ام به چاپ رسانيده

 هــا، هــا، تكيــه خانــه عقايــد و آداب رســوم مخصوصــاً در مــورد قهــوهــــ 
 .خوانى و جز اينها ها، شاهنامه خانه ها، حيدرى خانه درويش

 يك اين موارد بپردازم، سعى آن نيست كه به شرح يك چون در اينجا مجال
 طور مثال تعدادى از موارد را مطرح كنم تا اهميت كتاب در مطالعات ام كه به كرده

 عصر صفوى بهتر نموده شود. شايد اشاره به اين مطلب جايز باشد كه درباره يك
و تنهـا  موضوع مهم اقتصادى عصر صفوى كه متون آن دوره ذكرى از آن ندارنـد  

 اى شده است گفته شـود و آن  اى در منظومه همين كتاب است كه به آن ا شاره در
شد  هاى مسى است كه موجب نارضايى مردم و بحران مالى زدن سكه مسئله سكه

 در مجلـه تـاريخ دانشـگاه تهـران     »انقـالب درم «اى تحت عنـوان   و من طى مقاله
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 .ام ) از آن صحبت كرده1356(

مخدوش  ازين كتاب صورت انتقادى ندارد و مطالب طبع وحيد دستگردى
خطـى هـم    هـاى  نويسى به نسـخه  و اشتباهى در آن هست. ناچار بايد در فهرست

 .توجه داشت

 افتد، مأخوذ خواهد بـود  قسمتى از اطالعاتى كه در اين تذكره به دست مى
 از شعرهاى مندرج در آن. بايد توجه داشت كه در شعر دوره صفوى، پيش از هـر 

 هـاى مشـهور و بـارز آن    دوره ديگر، اطالعات تاريخى و مـدنى هسـت و نمونـه   
 هـاى جـالل اسـير    بيگ، رمزالرياحين رمـزى كاشـانى و منظومـه    هاى عبدى مثنوى

 است. شعراى اين دوره ابتكارى كرده و بسيارى از مضامين اشعار خود را از مـتن 
تــازه خــود  زنــدگى عــادى و روزمــره و مشــهود گرفتــه و بــا ايهامــات و ســبك

 :مثالً اند. پروريده

 بر دهانش خط ندانم كار را چون تنگ ساخت

  اينقدر دانم برات بوسه را تنخواه نيست
 

 مراد شاعر آن است كه همانند براتى كه ا عتبار ندارد، از لبان معشوق بوسه
 :توان انتظار داشت. يا نمى

 شوى »خداگير«گويند مخور  مى كه 

  دانند ىحق را مگر اين قوم عسس م
 

هاى  صدمه االسالمى طهران و يا اين بيت سليم كه پس از عزل از مقام شيخ
  :ناشى از آن، به هند رفت و در آنجا غزلى گفت

 



٩ تاريخ نصرآبادي

 اند شب را براى راحت تن آفريده

 توان دو سه روزى نفس كشيد در هند مى

 يعنى همانطور كـه شـب سـياه بـراى راحـت آدمـى اسـت در هندوسـتان        
 .توان به راحتى زندگى كرد چردگان هم مى سيه

 اشارت اين نوع اشعار به وضـع اجتمـاعى و سياسـى آن روزگـار اسـت و     
 مطالب و اخبار منثورى كه مؤلف تذكره، ضـمن شـرح حـال شـاعران بـه دسـت      

 دهد مكمل اطالعات مندرج در اشعار اسـت. و در اينجـا تحـت چنـد عنـوان      مى
 .شود مقدارى از آنها عرضه مى

 
 حكومتى و ديوانى هاى درباره منصب

منصـبى   داد، فروشى رسم رايج زمان بود و هر كس مبلغ بيشترى مى منصب
 الـدين محمـد   شـد. از جملـه شـمس    گرفـت و شـخص قبلـى معـزول مـى      را مى

 شهرستانى، با خرج و سعى بسيار توانست تصدى موقوفات آذربايجـان را بگيـرد.  
زيـادتر داد و آن سـمت را   اما هنوز به سوى مأموريت نرفته بود كه ديگرى مبلغى 

 ).96ص (دست آورد. ناچار شهرستانى را معزول كردند  به

رفتارشان  مردم حاضر بودند براى افراد حكومتى كه از ظلم پرهيز داشتند و
در مقـام   وار بود، مبلغى به حكومت مركزى بپردازند كـه آن شـخص مـأمور    آدمى

كـه در آن   ت رفتار عليرضابيكخود تثبيت شود. از جمله، اهالى شيروان، به مناسب
شـخص   واليت مستوفى بود، حاضر شدند مبلغى بدهند كه او عوض نشود. ولـى 

 ).189ص (او نپذيرفت 

 گذاشـت در منصـب   گاه حكومت مركزى اشخاص عادل و درست را نمـى 
و  االسالم مشهد بود تقى واحد اصفهانى را كه شيخ باقى بمانند. از جمله، ميرزا شاه
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 طمع، بيگلربيگى آنجا معزول كـرد و كـار او را بـه سـيد     ، مردى كمبه گفته مؤلف
بركنـار شـد    »راسـت و درسـت بـود   «الدين قاضى داد و او هم، چـون خـود    تاج

 ).177ص(

 آمدند و ناچار بـه  گاهى مأموران دولتى از تقاضاها و رفتار مردم به تنگ مى
 لپايگـان كـه مـرد   االسـالم گ  شدند. از آن جمله، ميـرزا علـى شـيخ    گيرى مى كناره

 شد، از سمت خـود اسـتعفا   بود به سبب فشارهايى كه بر او وارد مى »خداشناسى«
 ).185ص (كرد 

 
 توجه شاه نسبت به طبقات خاصه

 شاه و به تبع او، بيگلربيگيان، رعايت حال چند گروه در طبقـات اجتمـاعى  
 يـش و كردند از جمله ايـن طبقـات وزرا و اعيـان دولـت، روحـانيون، دراو      را مى

 .مداحان و شاعران بودند

 ها و توجه شاه و بيگلربيگيان را آشكار تواند نوع عالقه مواردى چند كه مى
 .كنيم سازد در اينجا بازگو مى

 شاه عباس دخترى را از سراپرده شاهى، با كجاوه و كنيز و خـدمتكار و ــ 
 و يا بنابر اسباب به سارو خواجه، وزير كل آذربايجان بخشيد. بنا به تخمين مؤلف

 .)74ص (آنچه شهرت داشته است، بهاى آنها كمتر از هزار تومان نبوده است 

 داد كه )حكمى(شاه عباس به ميرزا بوالحسن نقيب و كالنتر نيشابور رقمى 
 هر زمين بايرى كه در آن واليت باشد و او آبادان كند، از آنِ او خواهد بود و ايـن 

 ، به سـيورغال مقـرر شـد   »جمع اربابى«ان امر به جايى رسيد كه شصت و دو توم
 .)100ص (

 اى در ) خانـه 1070م (شاه عباس ثـانى بـراى موالنـا رجبعلـى تبريـزى      ــ 



١١ تاريخ نصرآبادي

 ). اين موالنـا رجبعلـى  154آباد كه محله بيرون حصار اصفهان بود، خريد ( شمس
 .كرد اللَّه تدريس مى تبريزى از علمايى است كه در مدرسه شيخ لطف

) دامـاد مجلسـى، در   1099م (اى موالنا ميـرزا شـيروانى   شاه سليمان برــ 
). اين موالنـاى شـيروانى بـا آقـا حسـين      157ص (اى خريد  احمدآباد خانه محله

زيست، تا اينكه شاه سـليمان   مجلس مباحثه داشت. مدتى در نجف مى خوانسارى
 .اصفهان خواست و در احمدآباد مقيمش كرد او را به

 خـوان و  ويش كه اكثـراً مـداح ائمـه، و مناقـب    در مورد توجه نسبت به درا
 هـا بـراى مـردم    خانـه  پسـند را در گـذرها و قهـوه    هاى عامه گو بودند و قصه قصه
داشـتند،   مى الخصوص تجار و اعيان، جانب آنها را خواندند و همگان هم، على مى

 .كنم اين چند فقره را نقل مى

 تكيـه حيـدر   »بابـايى «شاه عباس حكم كرد كه بابا سلطان قلندر، سمت ــ 
) و پس از او اين سـمت بـه بابـا صـفى،     284چارباغ اصفهان را داشته باشد )ص 

 .او، و باالخره به بابا رضى، پسر ديگر او رسيد پسر

 شاه عباس ثانى، قطعه زمينى را كه درويش محمدصـالح در كنـار شـهر   ــ 
 لنبـانى بـود،   نماى اصفهان پسنديده بود، به جبر از صاحب آنكه رئيس اويس طاق

 ). درويـش، پـيش از آن در  209ص (اى براى آن درويـش سـاخت    خريد و تكيه
 بيـك  كـرد و آن تكيـه را حـاجى صـفى قلـى      اى در مسجد لنبان زندگى مـى  تكيه

 .مرواريد فروش براى همان درويش ساخته بود

 ميرزا مهدى قمى كه از تجار معتبر بود، به درويش مخلص دست ارادتــ 
 .)119ص (داده بود. 

 بـر  را )ظ: قـزوين (بابا حسينى قزوينى مدتى سمت بابائى حيدرى خانه ــ 
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 .)140ص (عهده داشت 

 اى براى عامل بلخى كه به لباس فقر خان، حاكم شيراز، تكيه محمد زمانــ 
 .)410ص (و درويشى از بلخ به شيراز آمده بود، ساخت 

 انى، درويـش درباره درويشان ديگر، درويـش مخلـص، مسـتعلى اصـفه    ــ 
درويـش   لب، درويش بهشتى قلندر قمى، ملّالوحى اصفهانى، درويش قزوينى، هلَه

احتراز از  طفيل يزدى و چند تن ديگر هم اطالعاتى در اين تذكره هست كه براى
 .كنم صرف زياد وقت، ذكرى از آنها نمى

 شـده اسـت، منحصـراً بـه     در مورد توجهى كه نسبت به شـعرا مرعـى مـى   
 .نماياند خان بيگلربيگى الر و فارس را مى پردازم كه رفتار امامقلى مواردى مى

 خان با وجودى كه از شوخىِ شـعرى محمـدقلى سـليم رنجيـده     امامقلىــ 
 .)227ص (بود، پنج تومان نقد به او انعام داد و سراپايش را خلعت پوشانيد 

 .)263ص (داد  به فضلعلى گلپايگانى وظيفه مىــ 

 خـان روى  پس از اينكه از تبريز فرار كرد، به دستگاه امامقلىملّا ملهمى، ــ 
 .)265ص (آورد 

 .)269ص (خان بود  ملّا سيرى گلپايگانى مدتى را در خدمت امامقلىــ 

 ميرزا ابوالحسن حسينى فراهانى نيز، در خـدمت امـامقلى خـان كسـب    ــ 
 .)276اعتبار كرد (

 .)279ص ( مخفى رشتى از قدماى مجلس امامقلى خان بودــ 

 .)282خان بود ( خضرى الرى مدتى در خدمت امامقلىــ 

و  نعيماى شيرازى خياط در كا رخانه امامقلى خان سمت خياطى داشتــ 
 .)294سرود ( شعر هم مى
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 جغرافياى تاريخى و شهرى

 هاى مقدماتى من آمده است، نام چهارده مدرسه، شـش  تا آنجا كه در فيش
 ار محله، سه بازار و دو بيمارستان در اين تـذكره مسجد، هشت تكيه درويش، چه

 رود، سد زاينده(رود  هست و جز اين، نام دو قبرستان و سه محل مربوط به زاينده
) و نـامِ سـاختمان هشـت    209نمـا،   ؛ نهـر طـاق  426آباد، ص  ؛ پل حسن484ص 

 .شود و چارباغ مكرر در آن ديده مى 487،  461ص  بهشت،

 )، حــاجى طــاهر شــيرازى147ز: ســاروتقى (هــا عبــارت اســت ا مدرســه
)، خواجـه  538، 537، 195، نـواب والـده (  )مكرر()، جده 175)، قطبيه (162ص(

ص ()، خواجه صدرالدين على حوالى مجسد جامع قـديم  352 ،201 ص( محبت
)، خواجـه صـدرالدين   457ص ()،خواجه صدرالدين على در محله بابا قاسم 457

 .)457نصرآباد ( على در

 ص()، جامع كبيـر  118ص (ها عبارت است از: محمدحسين چلبى مسجد
 .)407)، جامع عباسى (207ص(اللَّه  )، شيخ لطف173ص ()، حكيم داود 138

 )،10ص (آبـاد   )، سـعادت 457ص (ها عبارت است از: بابا قاسـم   نام محله
 .)423)، در كوشك (404)، جماليه كله (198، 154 ص(آباد  شمس

 )، خـان كاشـيان  207ص (اسـت: خفاقـان و حالجـان     نام بازارها عبـارت 
 .)426ص ()، قيصريه 372(

 ) و ديگـرى در قيصـريه،  323ها يكى از آبـادى وورنوسـفادران (   بيمارستان
 .)326ص (موسم به دارالشفا 

)، تكيـه  9 ص(تكايايى كه نامشان آمـده اسـت عبـارت اسـت از: چاربـاغ      
)، تكيـه  209ص (نبـان  بيـك مراوريـد فـروش در مسـجد ل     حاجى صـفى  ساخته
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)، تكيه درويـش صـادق   2847 344)، تكيه حيدر (209ص (محمدصالح  درويش
 .)210)، بابا بيات (210الدين ( )، بابا ركن486فيض ( )، تكيه211(

) 200)، و شهيديه دردشـت ( 432، 240، 212، 204تختگاه هارون واليت (
 دو قبرستان است و درباره شهيديه يادآور شده است مكانى بوه است كه چون نام

 .عباس كشته شد، پادشاه موقوفات براى آنجا تعيين كرد صفى ميرزا به دستور شاه

 از نظر جغرافياى انسانى اصفهان در عهد صفوى اطالعـاتى كـه راجـع بـه    
 يــان بيشــتر دردر تــذكره هســت، قابــل توجــه اســت. تبريز )تبريزيــان( »تبــارزه«

 اى از آنها را كـه معـين   اند و شغل عده اى هم در جلفا ساكن بوده آباد و عده عباس
 انـد از  كرده، بيشتر به هنرهاى زيبا، چون نقاشى، كتابت و زرگرى اشـتغال داشـته  

 )، رشيدا زرگـر و 92)، ميرزا شريف خازن خوشنويس (392جمله مبدع تبريزى (
)، عارفـا كـه كاتـب    392كه زرگـر و نقـاش بـود (   )، محمدقلى بيك 388ميناكار (
 .)393)، محمدرضا راضى زرگر (303ص (صائب بود  ديوان

شود  مى نويسد معلوم آباد مى از آنچه درباره ملّا عصرى تبريزى، مقيم عباس
كـه گنـدم    اند و سـالى  داده مى »وظيفه«طور  كه به تبارزه، سالى بيست من گندم، به

الصـداره وقـت    نايب رى سروده و به شاه ابوتراب گلستانهاند ملّا عصرى شع نداده
 :فرستد. شعر اين است مى

 از دولت شاه ابوتراب قاضى، آن بحر علوم

 مستقبل ما رشك برد بر ماضى، از طالع شوم

 هر سال سرى و بيست من گندم بود، از دولت شاه

  صد سر شده امسال به يك من راضى، آن هم معدود
 

 العابـدين  رح حال ميرزا باقر تبريزى، نواده قاضى زيناز جاى ديگر، ذيل ش
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 آيد كه اين هـر دو، مسـئول تقسـيم گنـدم و گوسـفند ميـان تبـارزه        تبريزى برمى
 .)175ص (اند. ميرزا باقر، در عين حال، مدرس در مدرسه قطبيه بوده است  بوده

 انـد ميـرزا   گروهى از تبارزه به شغل تجارت اشتغال داشتند و از آن جملـه 
 .)391)، مطيعا (135)، ميرزا مقيم جوهرى تاجر (125عرب تاجر (

 از مثنـوى ميربقـاى بدخشـى    1060درباره تبريز مـاده تـاريخ زلزلـه سـال     
 .)481 ،393 ص(تبريزى نقل شده است 

). 372و  366ص (شـود   هاى آنها يـاد مـى   درباره قم و كاشان، از بزازخانه
 .)26ص (قلعه الموت زندان بودن آنجا  درباره

 گفتـه شـده اسـت كـه داراى     )از روستاهاى اصفهان(درباره ورنو سفادران 
 دهـد كـه پنبـه از نظـر     بود و اين امر نشـان مـى   )كذا(كنى  دويست دكان پنبه پاك

 .)205اقتصادى در آن منطقه، ركن مهم بوده است (

 همچنين در آن آبادى بيمارستانى بـوده اسـت كـه مرضـا را بـراى معالجـه      
ـ   ) و آن خـود نشـانى اسـت از اهميـت اجتمـاعى     323ص (انـد   بـرده  بدانجا مـى 

 .اقتصادى آن آبادى در آن روزگار

 هايى هم جسته گريخته درباره معمارى سـاختمان، از ميـان اشـعار بـه     نكته
 :آيد، از اين قبيل دست مى

 انـد.  ريخته براى ايجاد ساختمان طرح آن را با خاكستر بر روى زمين مىــ 
 :اى به اين معنى اشاره دارد و گفته است هدى در بيتى، كنايهطاهر عطار مش

 سالها خاكستر مجنون و خاك كوهكن

 كردند تا رنگ دل ما ريختند جمع مى

 )305ص (
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 يعنى در رنگ ريختن براى سـاختمان دل مـا از خاكسـتر مجنـون و خـاك     
 .استفاده شده است )فرهاد(كوهكن 

 :مين مطلب استو اين ابيات هم از شاعران ديگر مؤيد ه

 ريختم طرح دنياى نوى مى

 داشتم گر كف خاكسترى مى

 ميرزا ملك مشرفى   

 مزاج آرزو توده خاكستر و آن طفل

 ريزد هر نفس در دل من رنگ دگر مى

 364حكيم عبداللَّه كاشانى،    

 سوخت تا آتش سوداى غمت در سر ما

 رنگ دنياى نوى ريخت ز خاكستر ما

 331فارغا فروشانى، ص    

 :نظاماى شيرازى در بيتى گفته است

 به سقفش نه تصوير كار فرنگ است

 مسيحا ز حيرت تهى كرده قالب

 384ص    

 در )هلنـدى (اى هم هسـت بـه حضـور نقاشـان فرنگـى       و اين البته، اشاره
 قاپو و چهل ستون و غيره بجـا  اصفهان در زمان شاه عباس و كارهايى كه در عالى

 .گذاشتند

 ه در سقف خانه مـورد نظـر از تصـويرهاى باسـمه كـار     مرادش آن است ك
 اند كه حضرت مسيح از تعجـب قالـب   اند. در آن نقشى گذارده فرنگ به كار نبرده

 كند و از بيت ديگرى كه در همين تذكره از ميرزا صدرا، نوه ميرداماد، نقل تهى مى
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 هـاى چـاپى )باسـمه( حضـرت     شود كه در آن روزگار نقـش  شده است معلوم مى
بيـت   اند. آن اند، ايرانيان ديده بوده آورده سيح را كه براى مسيحيان به اصفهان مىم

 :اين است

 كشند ارباب صورت اهل معنى را به ظاهر مى

 زند دام فرنگى نقش عيسى را به قالب مى

 )111ص(

 .اند كرده مى )قلمكار(منظور از قالب، آلتى است كه پارچه را باسمه 

هـايى اسـت كـه در شـعر      در سـاختمان از مضـمون   »آينـه «به كار بردن ــ 
 :اين دوره هست. فايضاى ابهرى اصفهانى گفته است شاعران

 حاصل ز دل اوج گزين، بخت زبون است

  آيينه چو بر سقف بود عكس نگون است
 .اند كرده كارى مى ها را آينه آيد كه سقف خانه و از آن چنين برمى

 را كه مراد از آن يك قطعـه آينـه  « جام»بيگ گرامى، لفظ  شاعر ديگر، حسن
 :است، در بيتى چنين آورده است

 كند خانه دل را گرامى جام كارى مى

 كند دهد امروز يارى مى هر كه جامى مى

 .نمايد هاى مى كارى در خانه كه باز حكايت از آينه

 
 روابط با همسايگان ايران

 ى كـه از اين تذكره احصائيه خوبى است براى شناختن تعداد مردم فرهنگـ 
 ها تجارت پيشـه بودنـد و   اى از آن اند و البته عده كرده ايران به هندوستان سفر مى

 اند ثروتـى بيندوزنـد و بـه ايـران بياورنـد.      توانسته اند و مى گفته ضمناً شعر هم مى



 ١٨ 14/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 :كنم طور مثال از دو مورد ياد مى به

 بابش را كـه مؤمن كُلُو از مردم تبريز فارس به هند رفت و آنجا مرد. اسـ ــ 
) و ايـن مبلـغ   387ص(قريب هزار تومان بود، به اصفهان آوردند و تقسيم كردند 

 .قابل اعتناى بوده است كه مؤلف اشاره بدان را ضرورى دانسته است رقم

 زر«اش محـل تجمـع بـود و     اى كه به هند رفت، خانه ميرزا صابر زوارهــ 
 .)65ص ( »فرستاد بسيار به ايران مى

 آن روزگار، هم پناهگاه كسانى بود كـه بـه لحـاظ سياسـى و     هندوستان در
 توانستند در ايران زندگى كنند و هـم محـل خـوبى بـراى تجـارت و      مذهبى نمى

 كاسبى بود و مخصوصاً شعرا و اديبانى كه خود را به دربارهاى محلى پادشاهان و
 ر آنرسانيدند، مورد توجه بودند. ضمناً مسـافرت بـه هندوسـتان د    ملوك هند مى
 آگـاهى كمـى   )اروپا(اى بود كه ايرانيان از احوال فرنگ و مردم آن  روزگار وسيله

اسـت   بيك تبريزى، متذكر شده پيدا كنند. نصرآبادى، ضمن شرح حال محمدصالح
» غريـب  هـاى  نقل«رفت و چون بازگشت، « ديارِ فرنگ»كه او از راه هندوستان به 

(Merveitle)  مسـافر   هاى يـك  يعى است كه گفته. طب)133ص (از او مسموع شد
 .فرنگ رفته در آن ايام، براى نصرآبادى خالى از غرابت نبوده است

 از ملّا واثق نيشابورى بيتى نقل شده است و از آن برمى آيد كـه شـاعر بـه   
 نماهاى ساخت فرنگ در عجب بـوده اسـت. آن بيـت كـه     فحواى آن، از نوع قبله

 :اين است اش صورت نادرستى دارد مصراع نخستين

 از عالمِ عارى ز عمل، راهنمايى

 نما ساختن اهل فرنگ است چون قبله

 )315ص (
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 :(Press) از همين قبيل است ذكر و توصيف قيد فرنگ

 دلتنگى مردم همه از ديده تنگ است

  مشتى كه به زر خورده دگر قيد فرنگ است
 

 ت،مضامين و اشاراتى كه در اشعار شاعران ايـن دوره دربـاره فرنـگ هسـ    
 هـا،  سـازد و يكـى از آن   اى تاريخى و آشنايى ما را با فرنگ روشن مى اغلب نكته

 همان شعرى است كه از ميـرزا صـدرا، دربـاره قالـب زدن نقـش عيسـى توسـط       
 شـود كـه ايرانيـان، از    نقل شد و از آن مستفاد مى )يعنى چاپ كردن آن(ها  فرنگى

 . ديگر اين شعر اسـت كـه  اند شناخته قرن شانزدهم تصويرهاى چاپ فرنگ را مى
گفته  دانسته و اسمعيل ذبيحى، رفتار فرنگى را همسان با رفتار زندان و عاشقان مى

 :است

 يا به ما يار مشو يا چو شدى چون ما شو

 ما چو رسواى جهانيم تو هم رسوا شو

 عاشق و رند و غزلخوان و فرنگى مشرب

 پروا شو كش و بى رند و القيد و مالمت

 )300ص (

 سراينده با رديف فرنگـى، غزلـى دارد كـه چنـد بيـت از آن را نقـل      همين 
 :كنم مى

 دارند سر كشتنم از همسرى هم

 بخت من و وارونه كاله تو فرنگى

 خورشيد فلك رنگ چو مهتاب ببازد

 از شرم بر و روى چو ماه تو فرنگى
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 از قتل ذبيحى مكن انديشه كه عيسى

  خواهد ز خدا عذر گناه تو فرنگى
 

 :درباره رنگ چشم معشوق فرنگى كه سبز بوده، گفته است جالل اسير

 ايم از فرنگى نرگسى تير نگاهى خورده

 شمع سبزى بر سر لوح مزار ما زدى

 )96ص (

ها  فرنگى تراشى مويى يا ريش به كنايه درباره كم )شايسته قمى(نقى  ملّا على
 :گفته است

 تا رخت ساده ز خط بود فرنگى بودى

 اى ن كه مسلمان شدهاى اكنو كافرى گشته

 )368ص (

 :و شاعر ديگر، مومناى تبريزى، در همين موضوع گفته است

 خط فرنگى، خال هندى، لب بدخشانى بود

 ترك ما چيزى كه كم دارد مسلمانى بود

 )387ص (

 هاى همجوار ايران اطالعات خـوبى هـم دربـاره مـاوراءالنهر و     از سرزمين
 نويسد كه ملّـا  ديدند، دارد و مى حى صدمه مىآمدن افرادى كه از پادشاهان آن نوا

 ).434ص (آثار بخارايى چون اموالش را پادشاه بخارا غارت كرد، به اصفهان آمد 
 را نشـان داده و در بـاب   )يعنى سادات(در جايى اهميت خواجگان جويبار بخارا 

 .دهد صدمات ازبكان بر صفحات خراسان اطالعاتى مى
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 عىنوع اطالعات تاريخى اجتما

هاى سخت آن روزگار از جمله آتشـك كـه تـازه بـه ايـران       ذكر بيمارىــ 
ص (بود از جمله در شعر ملّا افسرى وانشانى است و توصيف مرض خود  رسيده

 :يا اين بيت محمدسعيد مازندرانى ) و382

 با قحبه دنيا مكنيد آميزش

 از آتشك جهنم انديشه كنيد

 )182ص (

 ): مـتن خبـر  145ص (چيت يا قلمكار است  قباى باسمه كه ظاهراً مرادــ 
 هـاى  اين است كه ملّا مؤمن يك سوار كاشانى قباى باسـمه بـا حاشـيه بـه رنـگ     

 .خواند آمد و شاهنامه مى خانه مى پوشيد و به قهوه مختلف مى

 ميزان مواجب دولتى: از جمله مقيماى مقصود كه از مالزمان پادشاه بودــ 
 .)355ص (دوازده تومان مواجب داشت 

داده  به جاى مواجب/ وظيفه داللى زغالى و هيمه ميدان را به ملّا وارستهــ 
 .)424ص (بودند 

 قمارخانه مشهد مقدس به ميرمعصوم نسلى استرآبادى اجـاره داده شـده  ــ 
 .)401بود (

 .)295ص (قيمت يك شمع ده دينار و نيم بود ــ 

 بودند و وقتى وزيـرى  دادند و مردم در تعب در شيراز برف را اجاره مىــ 
 .)354ص (شد  آن را اجاره برداشت، وضع بدتر شد و پيدا نمى

 عباس در عذاب بندى طوالنى و مكرر براى شاه مردم از چراغانى و آيينــ 
 رسـد و شـاه بـه او    بـه حضـور شـاه مـى     )شاعر(بودند تا اينكه روزى سگ لوند 
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 بندى شما. شـاه  كه آيين قدر گويد نه آن گويد سگ مكرر شد. سگ لوند هم مى مى
 .)431ص (دستور داد آيين را برداشتند 

قاپو، بـه مناسـب اسـت بـاقى آوردن در وزارت هـرات       تحصن در عالىــ 
 .)77 ص(

 وار ها در اين كتـاب هسـت كـه چنـد مـورد را نمونـه       ذكر بعضى مجازات
 :آورم مى

ـ ــ   ه يكـى از شاه عباس لب ملّا طاهرى نائينى را، به تالفى اين كه نسبت ب
 .)296عباس تعشّقى پيدا كرده بود با آتشكش بخارى سوزانيد ( زادهاى شاه خانه

 گرفتنـد،  تخته كاله كردن نوعى مجازات بود كه سر كسى را در تخته مىــ 
 ملّا محمد شريف ورنوسفادرانى در ذم كاله بدى كه يكى از اعيان برايش فرستاده

 :بود سروده است

 ت منم گفت آخوندچون به پيش آمد و دانس

 كه ترا تخته كله كرده به اين رسوايى

 )416ص (

 هايى كه در عصر صفوى بسيار مرسوم بود چشم كندن و چشم از مجازات
 :كور كردن بود و اين موارد از آن جمله است

 
 چشم كندن و كور كردن چشم

 چشم ميرزا قاسم تونى كه جهت تنقيح محاسبه تون به اصفهان آمـده بـود،  
آنكه از خانه او مقدارى آالت سحر و جـادو بـه دسـت آمـد، كنـده شـد        به علت

 .)104ص(

 بيگ طهرانى، مسـتوفى خاصـه، بـه دسـتور شـاه صـفى بـه        چشم هاشمــ 



٢٣ تاريخ نصرآبادي

 .)90ص (تقصيرى كور شد 

خان و چند بـرادرش را در عهـد شـاه صـفى      اغورلوبيك، فرزند امامقلىــ 
 .)35ص (كردند  كور

 سنجر ميـرزا كـه از سـويى نـوه شـاه      چشم مظفرحسين ميرزا و پدرشــ 
اللَّه ولى بود، به دستور شاه صـفى كـور شـد     طهماسب و از سويى نوه شاه نعمت

 .)11ص(

 چشم ابوالقاسم ميرزا، پسر ميرزا محسن رضى متـولى و دختـرزاده شـاه   ــ 
 .عباس، به دستور شاه صفى كور شد

 به دستور شـاه  عباس و برادرانش، چشم ميرزا عالءالدين محمد، نوه شاهــ 
 .صفى كور شد 

 تصورم بر آن است كه همين مقدار مثال و شاهد، گوياى اهميت اين مأخذ
 كنـد و  نويسى تحليلى آن را تأييـد مـى   عصر صفوى تواند بود و ضرورت فهرست

ترديد نبايد كرد كه همين جزئيات و موارد شاذ و نادر است كه ما، بيش از پـيش،  
  .سازد وزگار آشنا مىوضع زندگى و جامعه آن ر بر

 
 يادداشت:

  :مطالعات ديگران درباره اين كتاب منحصر است به) 1
، ش 11ميگزين، جلد  ، اورينتل كالج)منقوالتى از تذكره نصرآبادى(محمدشفيع الهورى: خط و خطاطان  5/1934

159-154:4 . 
 .69-74، ص 18ارمغان، جلد  »تذكره ميرزا طاهر نصر آبادى«سهيلى خوانسارى، احمد،    1316
 .560-564، ص26، آموزش و پرورش، جلد »تذكره نصرآبادى در چه زمان تأليف شده«برهان آزاد،    1332
ايرانى، جلد  هشتمين كنگره تحقيقات »برخى از فوائد ادبى و اجتماعى تذكره نصرآبادى«دامادى محمد،    1358

 .317- 343دوم، ص 
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 - 1937ص  ، نامواره دكتر محمود افشار، جلد چهارم،»نصرآبادى نظرى به تذكره«گلچين معانى، احمد،    1367
1958. 



  
  
  
  
  

 *عاقبت نادرشاه
 

 عباس اقبال آشتيانى
 

 نادرشاه افشار كه ابتدا ندرقلى و پس از پيوستن به خدمت شـاه طهماسـب  
 شود سرانجام تاج سلطنت به سر گذاشـت و تـاريخ   قلى خوانده مى ثانى طهماسب
 با اينكه در قلـع و قمـع دشـمنان ايـران و     )1(يافتند »الخير فيما وقع«جلوس او را 

 تخارات عظيم و جمع غنايم و گرفتن زهر چشم از همسايگان تا مـدتى تحصيل اف
 كشـى و  ايران و ايرانى را سربلند كرده متأسفانه بـر اثـر سـوء سياسـت و سـخت     

 دارى چنانكه بايد خـوش عاقبـت نشـده و مـردم ايـران بـه       نداشتن حس مملكت
 هبهمين علت و به علت جهدى كه او در برانداختن آثـار صـفويه و تغييـر مـذ    

 كرده هيچ وقت از او راضى و خوشدل نبودند و با وجود وحشت ايشان ظاهر مى
 يافتنـد بـر او و سـپاهيانش    اى كه از او داشتند باز هر وقت فرصتى مـى  العاده فوق
 شوريدند و بـه تصـريح يـا كنايـه نارضـامندى خـود را از حكومـت او ظـاهر         مى
 ال زيردسـت او بخصـوص  كردند، انصاف اين است كه ظلم و جور نادر و عم مى

 در آخر كار اين پادشاه كشورگشا نه به آن اندازه بود كه كسى تـاب تحمـل آن را  
 .داشته باشد و به فغان و طغيان نيايد

                                                 
  .42-31، صص 1324، مهر 2، شماره 2يادگار، سال*. 
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 :گويد ) مى1103-1180شيخ محمدعلى حزين گيالنى (

و  كه چون نادر به سلطنت جلوس كرد به مشهد مقدس آمد و پـس از تعميـر  «
داد،  ويه مقبره عاليه جهت خود عمارت نموده انجـام تزيين عمارات روضه رض

 :بعد از اتمام بر ديوار آن بقعه اين بيت نوشته ديدند
 در هيچ پرده نيست نباشد نواى تو

 عالم پر است از تو و خاليست جاى تو

 ».و چندان كه تفحص كاتب نمودند معلوم نشد
 

 ورزى و عخود حزين كه فقر و بيچـارگى مـردم ايـران را كـه معلـول طمـ      
ديده در يكى از غزليـات در بـاب    زرپرستى و ظلم و جور نادرى بود به چشم مى

 :گويد اوضاع بتعريض چنين مى آن

 بينيم به دست خلق عالم كاسه در يوزه مى

  گدا چون پادشه گردد گدا سازد جهانى را
 

 علت عدم صفاى ايرانيان با نادر با وجود تمام خدماتى كه بايشـان كـرده و  
 :رى كه براى اين كشور تحصيل نموده بود دو امر عمده بوداعتبا

 اصرارى كه نادر داشت در برانداختن مذهب تشـيع و تـرويج تسـنّن و   ـ 1
 عبا و سب خلفاى ثالثـه و گفـتن   دارى آل محو آداب مذهبى شيعيان از قبيل تعزيه

 عشـرى بـود. در مجمـع موغـان نـادر از      بعضى اذكار كه مخصوص مـذهب اثنـى  
 صدور عقيده او را در اين باب استفسار كرد و چون او جرأت به خرج دادهصدرال

 مذهبان گفت به حكم آن پادشاه سـفاك  اين اقدام نادر را برخالف مصلحت شيعى
به قتل رسيد. بعالوه پس از جلوس به تخت سلطننت در رسيدن بـه قـزوين امـر    

قشون خود رسـاند و   كه تمام اوقاف ايران را ضبط كردند و آنها را به مصرف داد



٢٧ عاقبت نادرشاه

حقى كه سپاهيان من به گردن مردم ايران دارند بـه مراتـب بيشـتر از حقـى      گفت
 .علماى شيعه در اين مرحله براى خود قائلند است كه

 موقعى كه نادر شهرهاى كركوك و موصل را گرفت و عازم 1156در سال 
 تمـام علمـا و   عتبات شد امر كرد كه از عموم بالد ايران و افغانسـتان و تركسـتان  

 قضاة براى مناظرات مذهبى به اردوى او بپيوندند، پـس از حضـور بهـم رسـاندن    
 ايشان علماى كاظمين و نجـف و بغـداد و حلـه را نيـز  احضـار كـرد و مجلـس       

 اى بين ايشان منعقد نمود، آن جماعت بعـد از مباحثـات بسـيار راضـى بـه      مناظره
 الممالـك اسـترآبادى   خان منشـى  مهدى اى شدند كه به قلم ميرزا امضا و مهر وثيقه

 تهيه گرديده بود مشعر بر تصديق مقاصد نادر در باب لعن خلفـا و خـامس قـرار   
 دادن مذهب جعفرى و تعيين ركن در كعبه و امير حاج به عادت اهل تسنن بـراى 

 .ايرانيان

 سعى نادر در برانداختن نام و نشان صفويه و واداشتن مـردم ايـران بـه   ـ 2
 .دن آن خاندان و عدم حمايت از ايشانفراموش كر

 چون نادر خيال داشت سلطنت ايران را در خانـدان خـود مـوروثى كنـد و    
 مذهب تشـيع را برانـدازد بـا صـفويه كـه سـلطنت ايـران را بـه ارث حـقّ خـود          

ايشان  واسطه اقامه مراسم آيين تشيع و جلوگيرى از مستحيل شدن دانستند و به مى
ايرانيـان   ل امر سالطين عثمانى حقى بـزرگ بـه گـردن   در جامعه اهل سنت و قبو

نسبت بـه آن   داشتند دشمن بود و چون عالقه مردم ايران را هم به همين دو علت
ميان بردارد ولى  كرد به هر وسيله باشد اين علقه را از دانست سعى مى خاندان مى

ديدنـد بـه    مـى  رفتنـد و هـر وقـت سـر نـادر را دور      ايرانيان قلباً زير اين بار نمى
 .كردند هوادارى صفويه يا به دشمنى با او علناً قيام مى
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 هنگامى كه نادر در دهلى بود و خبر مرگ او در ايران شايع شـد رضـاقلى  
 ميرزا پسر او براى احتياط كار خود و از ترس قيام مردم بـه طرفـدارى از صـفويه   

 اد و شـاه خان قاجار را كـه از مشـاورين او بـود بـه سـبزوار فرسـت       محمد حسين
 طهماسب ثانى و دو فرزند او عباس ميرزا و سـليمان ميـرزا را كشـت و مشـغول    

 .ترتيب دستگاه سلطنت جهت خود شد

 همين كه نادر از هند برگشت و از واقعه قتل شـاه طهماسـب و پسـران او   
 سابقه پيدا كرد اين اقدام رضاقلى ميرزا را تقبيح نكرد بلكه به گفتـه بعضـى نـادر   

 حركت به هندوستان به رضاقلى ميرزا دستور داده بود كـه اگـر از آن  خود قبل از 
 مملكت مراجعت ننمايد به همين ترتيب عمل كند ولى از مقـدماتى كـه رضـاقلى   
 ميرزا براى سلطنت خويش تهيه ديده بود در خشم شد و او را از آن تاريخ از نظر

 اد و در مقام خيانتانداخت و از مردم ايران نيز سخت رنجيد و ايشان را بانى فس
 .نسبت به خود دانست

 لشكركشى به داغستان و دفاع مردانه اهالى آنجا از خود و لطمـاتى كـه در  
 اين سفر به اردوى نادر رسيد و كور كردن رضـاقلى ميـرزا در حـين حركـت بـه     
 داغستان در نتيجه سوءظن بكلى مزاج او را كه تا اين تـاريخ غيـر از تنـدخويى و   

 ر در  اقامه آيين تسنن در ايران و دشمنى با صفويه عيبى ديگركشى و اصرا سخت
 خـو و  نداشت از حال استقامت منحـرف كـرد و او را بـه صـورت ديـوى درنـده      

 پرست درآورد و چون دولت عثمانى هم از پذيرفتن مقاصد اصـلى او  طماعى مال
 خـان شـيرازى در فـارس و سـام ميـرزا در شـروان و       استنكاف كرد و محمـدتقى 

 جاريه در استرآباد بر ضد او قيام كردند اختالل حواس او افزايش يافت و غصهقا
 داد و چـون از ايـن كـرده    روز بيشتر آزار مى رضاقلى ميرزا مخصوصاً او را روزبه



٢٩ عاقبت نادرشاه

 زشت پشيمان شد پنجاه تن از امرائى را كه در روز واقعه حضور داشتند بـه ايـن  
 .بهانه كه چرا شفاعت نكردند به قتل آورد

 انـد در ابتـداى   ن پادشاه به تصديق كسانى كه با او معاصر و معاشر بـوده اي
 امر شخصى نسبةً كريم و جوانمرد بود ليكن پس از غارت دهلـى و آوردن غنـايم  

 گيـرى در  سرشار هندوستان به ايران دستخوش لئامت طبع و حـب مـال و خـرده   
 هندوستان بخشيدهحساب گرديد چنانكه ماليات سه ساله ايران را كه پس از فتح 

 بود دوباره از مردم، آن هم به سختى تام مطالبه كرد و آنچه را از اين راه به دست
 فرستاد و در سه چهار سال اخير سـلطنت  آورد با اموال ديگر به قلعه كالت مى مى

 وجه و رسيدگى به حساب عمال او در وصول ماليات و اخذ و دريافت جرايم بى
دستانش به مردم بيچاره ايران ظلم و صدمه رسـيد كـه بنـا    به قدرى از او و از زير

 .العهد به نادر، در هيچ تاريخ نظير آن ديده نشده بود گفته عموم مورخين قريب به

 از عجايب مخترعات محاسباتى نادر در اواخر سلطنت يكى اين بود كه در
 احـد را هنگام مطالبـه و  »الف«موقع رسيدگى به حساب مأمورين و محصلين رقم 
 .تومان ايران 5000قرار داده بود هر الف برابر بود با يك لك هندى يا 

 گشود و از عمالى اين پادشاه در تمام مدت به رقمى كمتر از الف زبان نمى
 كـرد و اگـر آن   آورد ده الف و بيست الف مطالبه مى كه به پاى محكمه حساب مى

 ست يـا گـوش و بينـى   ب جماعت وجهى در بساط نداشتنند ايشان را به چوب مى
 رحـم خواسـته بـود    بريد تا از راه اضطرار به نام خـود هـر چـه را پادشـاه بـى      مى

 بنويسند و قبض بدهند. سپس به فرمان نادر جماعت مزبور را بـه عنـوان معرّفـى   
 زدند و آن گروه بخت برگشته از ترس جان هر كـه را  اعوان و دستياران چوب مى

 بردنـد و مـأمورين   را از كسى شنيده بودند نام مـى شناختند يا ديده يا اسمشان  مى
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شدند و اسم هر كس كـه نـامى    غالظ و شداد نادرى به دستگيرى ايشان روانه مى
او برده شده يا ديگرى به خطا يا به غرض او را همدسـت قلمـداد كـرده بـود      از

حكم «رفتند و  گرديد و عمال شاهى به وصول آن مى الف حواله صادر مى چندين
 .كشيدند را به رخ او مى »نادر است حكم

 اى كـه از  خالصه اين اختراع منحوس نادر و احكام و حوالجـات ظالمانـه  
 هـاى  طرف او به نام شهرها و دهات و قصبات صدور يافت آن قسـمت از آبـادى  

 هـاى نـادر و طغيـان سركشـان مثـل      كشى ايران را هم كه استيالى افغانان و قشون
 خان شيرازى و غيره خراب نشده بود يكسره ويـران  محمدخان بلوچ و محمد تقى

 كرد و فرياد مظلومان را به فلك رساند، بخصوص كه مأمورين نادرى هر كه را از
 زدنـد و اگـر   كردند يـا گـردن مـى    پيچيد كور مى پرداخت آن وجوه گزاف سر مى

 سپرد حواله به ورثـه او و  قدرت پرداخت آن را نداشت و در زير شكنجه جان مى
 ها و از همسايه به محله و از محله به شهرها چيزى ورثه به همسايه صورت بى در

 شـد تـا حكـم نـادر بالاثـر و      و واليات منتقل و وجه آن به سختى تمام مطالبه مى
 .حواله او الوصول نمانده باشد

 بديهى است كه پرداخت اين همه وجوه ناروا و خارج از حـد و انـدازه از  
 ان كه در فاصله استيالى افغانان غارتگر و سـالهاى آخـرى  طاقت مردم بينواى اير

 سلطنت نادر از هسـتى سـاقط شـده بودنـد از امكـان خـارج بـود و مـأمورين و        
 محصلين ديوانى هم باتمام ترسى كه از الوصول ماندن آنها بر جان خـود داشـتند  

 شـده ها وصول ن توانستند تمام آنها را دريافت كنند ناچار قسمت عمده حواله نمى
 گشت و محرّك ديگرى براى اشتعال آتش خشـم و غضـب نـادر بـه دسـت      برمى
 .آمد مى



٣١ عاقبت نادرشاه

 اين بار نادر به بهانه اينكـه حوالجـات تحصـيل الوصـول و حقـوق ثابتـه      
 كرد و از سـرهاى ايشـان كلّـه    ديوانى معطل مانده محصلين و مأمورين را كور مى

احضـار   فهان رسيد امر بههنگامى كه نادر به اص 1159ساخت. در سال  ها مى مناره
پرداخـت مـال    بيگلربيكى فارس و سرخيالن و ضابطان الر و بنادر داد و چون در

احيـاى مراسـم    خواست شخصاً به شيراز بيايد و ديوانى تعلّل كرده بودند نادر مى
محمـدخان بلـوچ و    چنگيزى كند مخصوصاً چون از مساعدت مردم اين شهر بـا 

آن شهر اثـرى بـر جـا     ده بود تصميم داشت كه ازمحمدتقى خان بيگلربيكى رنجي
چون در ايـن اوان   نگذارد و بر هيچ يك از مرد و زن و خرد و كالن ابقا نكند اما

تحويـل دادنـد و    مردم شيراز بيگلربيكى خود را كشتند و مال ديوانى را از تـرس 
سر اين تصميم در  نادر هم خوشبختانه در رساندن خود به مشهد شتاب داشت از

كرد و وقتى كـه   گذشت ولى جمعى از مأمورين و محصلين ماليات فارس را كور
چـون بـه آن    رفت دويست نفر كور در ركاب او بودنـد و  كرمان مى از اصفهان به

 .شهر رسيد از سرهاى ايشان دو كلّه مناره ساخت

 باشـى خـود   تن از مأمورين بيچـاره را بـه نسـقچى    72در همين موقع نادر 
 ايشان را در وقت صدور حكم كشته از سر آنها كلّـه منـاره بسـازد.   سپرده بود كه 

باشى از تـرس نـادر و از بـيم     چون اكثرى از اين جماعت فرار كرده بوند نسقچى
مبادا عدد كشتگان از شماره مقرر كمتر شود و كلّه مناره ناقص بماند هر كـه   آنكه
گناهـان داخـل    يافت بدون هـيچ علـت و پرسشـى در جمـع آن بـى      راه مى را در
تن تحويلى او كمتـر باشـد و نـادر او را بـه جـاى آن       72مبادا يكى از  نمود تا مى

 .بگيرد

 كار ظلم و جنون نادر در اواخر عمر به آنجا كشيده بود كه در همين موقـع 
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حركت به سمت كرمان و خراسان هشـت نفـر هنـدو و ارمنـى و يهـود را بـدون       
ه سوخت و در بين راه هـر كجـا اراده او   در ميدان نقش جهان اصفهان زند مقدمه
 .ساخت كرد از سر مردم كلّه مناره مى مى ج ؛ظجے اقتضإ

 بـين و از  مردم ايران كه به علل مذكور در فوق از ابتدا نسبت به نادر خوش
حركات او راضى نبودند ولى از ترس سطوت و قهر و شوكت او جرأت جنـبش  

 ظلم و قتل و زجر او به جـان آمدنـد   حركتى نداشتند عاقبت از شدت تعدى و و
 مخصوصاً افراط او در مطالبه وجوه و حوالجات خارج از حـد انصـاف و جـرايم   

 ها براى فناى او به دعا و قدها بـراى طغيـان و   الفى او همه به تنگ آورده و دست
 .سركشى بر ضد او علم شد

 يه يعنـى از طرفى ديگر بدگمانى نادر نيز نسبت بـه مـردم ايـران و قزلباشـ    
 هواخواهان صفويه كه سابقه ديرينه داشت رو به افزايش گذاشت و رشته بسـتگى 
 ظاهرى كه بين طرفين به مقتضاى زمان ايجاد شده بود گسيخته گشت و امر دائـر 
 شد به اينكه يا نادر تمام رؤساى قزلباش و سـران ايرانـى سـپاه خـود را از ميـان     

 ..ه چنين سفاكى خاتمه بخشندبردارد يا آنكه ايرانيان به روزگار سيا

 از اصفهان حركت كـرد و از راه  1160شهريار افشار در دهم محرّم از سال 
صفر از همين سال به اين شهر كه حكم پايتخـت   23كرمان عازم مشهد شد و در 

 .را داشت رسيد او

 آمد مردم سيستان كـه از جـور عمـال او از    در موقعى كه نادر به مشهد مى
 خـان بـرادرزاده   بودند سر به طغيان برداشتند. نادر از طرفى عليقلى جان سير شده

 خان جالير را كه در ايـن  قلى خود و از طرفى ديگر سردار نامى خويش طهماسب 
محكوم   خان چون موقع سردار كابل بود به سركوبى اهالى سيستان فرستاد. عليقلى 



٣٣ عاقبت نادرشاه

همدسـت    مردم سيستانبه پرداخت صد الف شده و قدرت تأديه آن را نداشت با 
يـش   قلى خان هم كه بايـد پنجـاه الـف بپـردازد همـين راه را      گرديد و طهماسب

 .گرفت و كار طغيان سيستان به اين ترتيب مهم شد

 مقارن اين احوال كردان خبوشان هم تـرك اطاعـت كـرده بنـاى سركشـى     
 گذاشتند نادر به قصد خواباندن فتنه خبوشان به آن سمت حركـت نمـود و چـون    
 خبر سركشى عليقلـى خـان و قاجاريـه اسـترآباد و تركمانـان و نافرمـانى بعضـى        
نواحى ديگر به او رسيد جنونش به سـرحد كمـال رسـيد و تصـميم گرفـت كـه        

ميرزا و امامقلى ميرزا و شاهزادگان ديگر را به قلعـه كـالت بفرسـتد و از     نصراللَّه
ر آورد و احكـامى نيـز در ايـن    هر كس را كه نام و نشانى دارد از پا د مردم ايران

خود در واليات صادر نمود مخصوصاً با سركردگان اوزبك و افغـان   باب به عمال
اخـتالف مـذهبى دشـمنان ديرينـه ايرانيـان بودنـد و نـادر اعتمـادى          علـت  كه به

ايشان داشت قرار گذاشت كه فردا سران سپاه ايرانى و فرقه قزلباش  مخصوص به
بازخواست آورد و در حضور خود به قتل رساند و بقيـه   در معرض اى را به بهانه

دريـغ   را غافلگير نموده به دست افغانان و اوزبكان از دم تيـغ بـى   لشكريان ايشان
 .بگذراند

 يكى از كسانى كه در اين مجلس توطئه حضور داشت تصـميم شـاه را بـه   
و  خان قرخلوى افشار چى باشى گفت و محمدخان با صالح خان كشيك محمدقلى

يكشـنبه   بيك افشار طارمى همدست شده شـب  محمدخان قاجار ايروانى و موسى
نـادرى   آباد دو منزلى قوچـان داخـل سـراپرده    در فتح 1160الثانيه  يازدهم جمادى
و  خان و محمدخان قاجـار او را كشـتند و جهـانى را از وحشـت     گرديدند، صالح

 :اضطراب آسوده كردند و شاعرى در آن باب گفت
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 قتل و تاراج داشت سر شب سر

 سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت

 به يك گردش چرخ نيلوفرى

  )2(جا ماند و نه نادرى نه نادر به
 

 صبح كه خبر كشته شد نادر مسلم گرديد لشكريان افغـان و اوزبـك سـپاه   
 ديدند پـيش از فـرار خـود را بـه خزانـه و      نادرى كه قزلباشيه را در قصد خود مى

 بسيارى از جواهر و نفايسى را كه در اردو بود به غارت بردند و سراپرده نادر زده
 گريختند از اين جمله است الماس معروف كوه نور كه به توسط احمدخان ابدالى

 باشى نادر به غارت رفت و دوبـاره راه هنـد را پـيش گرفـت و بعـدها بـه       يساول
 افتاد و جـزء تفصيلى كه اينجا محل ذكر آن نيست به دست فاتحين انگليسى هند 

 جواهرات خاندان سلطنتى انگليس شد. از اين جواهر و نفـايس هـر چـه هـم از    
 دستبرد افغان و اوزبك بجا ماند افراد قزلباش در ضبط خود گرفتند يـك قسـمت  

 شـاه پـس از سـركوبى    علـى  هم به دست رؤساى عرب قائن افتاد كه آنهـا را فـتح  
 رفت، خيمه مرصع نادر و تختخان عرب و فتح قلعه ترشيز از او گ مصطفى على

 نادرى كه اين پادشاه آن را به تقليد تخت طاووس شاه جهان ساخته بود پاره پاره
 شد و هر پاره در دستى افتاد فقط آنچه از جواهر و نفايس نادرى در اين هنگام از
 كف نرفت آنها بود كه نادر در قلعه حصين كالت نهاده بود و احدى نيز بـر آنهـا  

 )3(داشت.دسترسى ن

 كنندگان در قتل نادر پس از كشتن او سرش را همراه كسى به هرات توطئه
سلطنت  خان فرستادند و اين عمل به منزله دعوت او به اش عليقلى پيش برادرزاده

رساند و يكى  خان به سرعت خود را به مشهد و گرفتن مقام عم خود بود، عليقلى



٣٥ عاقبت نادرشاه

آنجـا را كـه    تيارى روانه كالت نمود تااز غالمان خويش را با جمعى از طايفه بخ
سـاير   خزانه و جواهر و طال و نقره و تحايف هندوسـتان و فرنـگ و روم و  «نادر 

 .تصرف كنند »بالد كه در ايام سلطنت به تصرف آورده بود در آنجا گذاشته

ــى ــبختى عليقل ــتحفظين يكــى از  از خوش ــكريان او مس ــان در ورود لش  خ
 نى را كه در خارج حصـار بـراى آوردن آب گذاشـته   هاى قلعه برداشتن نردبا برج

 بودند فراموش كرده بد، ايشان از همان راه به درون قلعه راه يافتند. نصراللَّه ميرزا
 و امامقلى ميرزا دو پسر نادر و شاهرخ ميرزا نوه او كه در آن قلعه بودند به طـرف 

رضـاقلى   مرو گريختند ليكن بـزودى همگـى گرفتـار و بـه كـالت آورده شـدند.      
نابينا و چهارده تن از فرزنـدان و نوادگـان را بـه حكـم عليقلـى خـان در        ميرزاى

نصراللَّه ميرزا و امامقلى ميرزا و شاهرخ ميرزا را به مشـهد بردنـد.     كالت كشتند و
را به غير از شاهرخ ميرزاى چهارده ساله كشت فقط ايـن جـوان    خان همه عليقلى

نيز كشته شده و ظاهراً علت زنـده نگـاه داشـتن     شهرت داد كه او را پنهان كرد و
خواست اگر مردم زير بار سـلطنت او نرونـد و از    آن بود كه مى شاهرخ ميرزا نيز
از جانـب   كسى را براى اين مقام بخواهنـد آن شـاهزاده را كـه    بازماندگان صفويه

 )4(.سلطنت علم كند و خود به نام او فرمانرواى مطلق باشد مادر از صفويه بود به

 يعنى شانزده روز پس از قتـل نـادر   1160الثانيه  جمادى 27خان در  عليقلى
 به تخت سلطنت جلوس كرد و خـود را عليشـاه و عادلشـاه ناميـد و غرضـش از     
 اختيار لقب عادل شاه اين بود كه به مردم بگويد كه سيره او در سلطنت بـرخالف 

 ى كه در همان يكـى گسترى است در صورت پرورى و عدالت عم ستمكارش رعيت
زادگان خود به همه فهماند كه اگر آن كفايت و هنـر  دو هفته اول كار با كشتن عم 

 .خويى از او كمتر نيست رحمى و درنده نادر را ندارد در بى
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 عليشاه خزاين و نفايس كـالت را بـه مشـهد آورد، ايـن خـزاين را ميـرزا      
» ورى پانصد هـزار تومـان  پانزده كرور نقد مسكوك هر كر«خان استرآبادى  مهدى

 سواى جواهر خانه و مرصع آالت و باقى تحايف و نفايس كه فزون از«نويسد  مى
 .»حساب و قياس محاسبان وهم و انديشه بود

 عادلشاه پس از جلوس به تخت سلطنت براى استمالت قلوب مـردم ايـران  
 :و استحكام مقام خود فرمانى بدين مضمون به اطراف بالد فرستاد

 نادرشاه مذهب شيعه را واگذاشـت و اهلـش را ذليـل داشـت و جـور و      چون«
 ريـزى  اعتافش از حد گذشت چنانكه خونخوارى گشت كه نشـاطش در خـون  

 ها ساخت پس حكم بود و از سر بندگان خدا و دوستان على مرتضى كلّه مناره
 داديم كه محمدقلى خان افشار آن غدار را گرفته از تخت به تخته كشيد و ايـن 
 عمل را خدمت به عموم ناس و موجب رفاه ملـك و ملـت دانسـتيم پـس بـه     

استدعاى  دعوت امرا از سيستان به مشهد مقدس آمديم و به اتفاق اعيان سپاه و
 )5(.»اهالى خراسان بر تخت شاهى برآمديم

 

    ديگر از كارهاى عادلشاه براى جلب رضاى خـاطر مـردم و نمـودن حـس 
 قود و اسباب و اثواب جواهر خانه نادرى را كه دررأفت و عدالت خود تمام آن ن

كالت موجود بود از راه اسراف و بذير به اين و آن بخشيد تا آنجا كـه بـه تعبيـر    
نقره خام را به بهاى شلغم پختـه و گـوهر شـاهوار را بـه جـاى      »خان  مهدى ميرزا

در  جا هرچه را نادر و در نتيجه اين بذل و بخشش بى« سفال به خرج داد سنگ و
ضرب شمشير يا به ظلم و تزويـر گرفتـه و بـه بخلـى تمـام در كـالت        عمرى به

او به سفاهت و تبذير در مدتى قريب به يك سال بر باد داد، چه  مخزون كرده بود
است آذر بيگدلى در ايـن مـورد ايـن مصـراع حـافظ را آنجـا كـه         مناسب آورده

 .دتلف كرد و كه اندوخته بو گويد: اللَّه اللَّه كه مى



٣٧ عاقبت نادرشاه

 خان عادلشاه برادرزاده نادر دوامى نكرد زيـرا كـه او پـس از    دولت عليقلى
 برباد دادن ثروت نادرى به علت بروز قحط در خراسان به مازندران آمـد و هفـت  

 خان كـه از  ماه در آنجا ماند، در اين موقع چون شنيد كه برادر كوچكترش ابراهيم
 سلطنت افتاده و عازم آذربايجـان طرف او والى عراق و اصفهان شده بود به خيال 

 شده است به جلوگيرى او شتافت. دو بـرادر در ميـان راه سـلطانيه و زنجـان بـه     
 يكديگر رسيدند و بين فريقين تالقى شد، در اين تالقى جمع كثيرى از لشـكريان 

 )6(خان پيوسـتند و عادلشـاه بـا وجـود اظهـار شـجاعت       عادلشاه به اردوى ابراهيم
 هران گريخت و در اين محل اخير اسـير شـد و او را پـيش   شكست خورد و به ط

 اى محبـوس داشـت   خـان سـه روز او را در خيمـه    تر بردند، ابراهيم برادر كوچك
 .سپس داد او را كه بيش از بيست و پنج سال نداشت كور كردند

 چون خبر مغبوليت و كور شدن عادلشاه به خراسان رسـيد مـردم خراسـان   
برداشـتند   خ ميرزا فرزند رضاقلى ميرزا را به پادشاهىشاهر 1161در هشتم شوال 

را در عـراق   شاه خود الحجه همان سال به نام ابراهيم خان در هفدهم ذى و ابراهيم
خراسـان و مطيـع    و آذربايجان پادشاه خواند اما در همان ايامى كه خيـال تسـخير  
اى بين ساوه  قلعه ساختن اتباع شاهرخ ميرزا را داشت بر اثر پراكنده شدن ياران به
عادلشـاه كـور بـه     و قزوين گريخت و در آنجا گرفتار گشت و او را بـا بـرادرش  

ابراهيم شـاه را   حكم شاهرخ ميرزا روانه مشهد كردند، مأمورين به دستور شاهرخ
نابينـايش بـه    در بين راه ابتدا كور و بعد مقتول نمودند سپس نعشش را بـا بـرادر  

و عادلشاه را  شاه را به خاك بسپارند كه جسد ابراهيممشهد بردند، شاهرخ امر داد 
سـپرد و   هم به زنان حرم نادرى كه پسران ايشان به دست او كشـته شـده بودنـد   

 .قطعه قطعه كردند 1161الثانيه  ايشان او را در دوم جمادى
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 از وقايع سلطنت كوتاه عادلشاه كه دانستن آن خالى از فايـده نيسـت يكـى   
دن به مشهد و جلوس به جاى نـادر، آقامحمـدخان قاجـار را    اينكه او پس از رسي

 النسل كرد و به علت طغيان پدرش محمدحسن خان در حبس نادر بود مقطوع كه
 همچنان در زندان داشت تا آنكه او از حبس رهايى يافت و به استرآباد به خدمت

 خان به دست زنديه بـه ظـاهر مطيـع    پدر رفت و پس از كشته شدن محمد حسن
 ريم خان و در شيراز مقيم گرديد. سجع مهر عادلشاه به تقليد از سالطين صفويهك
 .بود »بنده شاه واليت على«

 در كتابخانه سلطنتى طهران مرقّع بسيار نفيسى است از خطوط و نقاشى كه
 -1069قسمت اساسى آن در هند ظاهراً در عهد سلطنت شـاه جهـان گوركـانى (   

 ز آنكه در عهد نادرشاه در جزء غنايم هندوسـتان ) ترتيب داده شده و پس ا1037
 .اند به ايران آورده شده در ايران نيز صفحاتى چند بر آن افزوده

از جمله اين اضافات تصويرى اسـت از عليشـاه يـا عادلشـاه كـه آن را در      
 ) ساخته و در اين مرقّع داخل1161و شوال  1160الثانيه  جمادى(در فاصله  ايران
  ... .اند كرده

 
 ها: يادداشت

 ورزيده به همين جهت از نادر شيخ محمدعلى حزين كه به سلسله صفويه ارادتى مخصوص مى) 1
گويد:  متنفر بوده و مظالم او را در تذكره احوال خود به تفصيل ياد كرده است در اين مورد مى

 ):كذا(يكى از ظرفاى موزونان ايران اين چنين مصرع رسانيده بود  شنيدم كه«
 م از مال و از جان طمعبريدي

 »الخير فيما وقع»به تاريخ 
 داد و آن عالوه بر آنكه مرصع بود يك مقدار از نفايس نادرى نام بالشى بود كه نادر بر ان تكيه مى) 2

 .جواهرات شاهى را نيز در بر داشت



٣٩ عاقبت نادرشاه

ت در باب قلعه كال )از چاپ آقاى مدرس رضوى 17ص (التواريخ  ابوالحسن گلستانه در مجمل) 3
 :نويسد مى چنين

محروسه احضار و  دست فرهاد رقم را از جميع ممالك تراشان چابك نادرشاه در ايام سلطنت سنگ
به تراشيدن و هموار نمودن بلند و پست آن كوه آسمان شكوه مقررداشت و جمعى ديگر از 

كار را به  اى آنها را بيكارنگذاشته روزمره حقيقت مالزمان حضور را بر ايشان گماشته كه دقيقه
حدى صاف و  خدمت مقرر قيام نموده كوه را به عرض رسانند. چنانچه پنج سال متوالى مأمورين به

فرستادند كه از سر كوه آرد بر بدن كوه بريزند كه  مشخصى را مى هموار نموده بودند كه كارپردازان
ريخت كه يك  ين مىشود هموار نمايند و در وقت ريختن همه آن آرد بر زم اگر ناهموارى معلوم

 كرد كه كسى ناخنى بند تواند كرد چسبيد و اگر از چهار طرف جايى پيدا مى به كوه نمى مثقال از آن
 .دادند پنج تومان از سركار شاهى به او انعام مى

 .شاهرخ ميرزا پسر رضاقلى ميرزا مادرش فاطمه سلطان بيگم دختر شاه سلطان حسين صفوى بود) 4

 .201ى، ص فارس نامه ناصر) 5
 :نويسد التواريخ در اين باب مى صاحب مجمل) 6

صباحت منظر  سلطان عليشاه جوانى بود بيست و پنج ساله در كمال شجاعت و سخاوت و نهايت«
دريد  كرباس خام از هم مى و زور بازوى او به مرتبه مجسمه مسى را مانند كاغذ بر هم پيچيده مثل

تعب كنده به دور مى افكند و هر صبح  بدو انگشت بدون رنج واند كه گلهاى قالى را  و مكرر ديده
خود با مردمان در گفتگو بود و دست او در سينى  آوردند كه در سينى طالى نقره ناشتا براى او مى
كردند كه باز  كرده غالمان او برداشته حواله زرگرخانه مى به حركت تا تمام سينى را ريزه ريزه

 .»به ساختن همين امور مأمور بودند نفرسازند و در زرگرخانه چند 



  
  
  
  
  

 كمر هفت چشمه
 

 احمد تفضلى
 

 در بيان تاريخچه تخت طاقديس در شاهنامه آمده اسـت كـه فريـدون سـه    
 )1(ء گرانبها را به ايرج بخشيد. ابياتى كه در اين بـاره آمـده، در چـاپ مسـكو     شى

 :چنين است

 جهاندار شاه آفريدون سه چيز

 بر آن پادشاهى برافزدود نيز

 يكى تخت و آن گُرزه گاوسار

 ست زو در جهان يادگار كه مانده

 سديگر كجا هفت چشمه گُهر

  همى خواندى نام او دادگر
 
 و )2(هاى ديگر شاهنامه نيز با اختالفى همـين ابيـات آمـده اسـت     در چاپ

 بندارى نيز در ترجمه عربى خود نظير همين مضـمون را دارد: و خلـف افريـدون   
 انى الجرز المعمـول علـى صـورة   بعده ثالثة اشياء مذكورة: احدها هذاالتخت و الث

 )3(بذات العيون السبيع. فةالمعرو ةرأس الثور والجوهر

 ء گرانبهاسـت كـه در شـاهنامه    آنچه در اين مقاله مد نظر است سومين شى
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 هفـت چشـمه  «هاى شاهنامه و ترجمه بندارى  چاپ مسكو بر اساس بعضى نسخه
 چـه معنـايى   »چشمهگهر هفت «يا  »هفت چشمه گهر«ضبط شده است. اما  »گهر

 هـاى خطـى   دارد؟ براى پى بردن به صحت يا خطاى اين ضـبط بايـد بـه نسـخه    
 .شاهنامه و سپس به منابع ديگر رجوع كرد

 ترين نسخه شـناخته شـده شـاهنامه اسـت و     در نسخه فلورانس كه قديمى
 فقط شامل نيمه نخست كتاب است، طبعاً اين بيت نيامده اسـت. در نسـخه مـوزه   

ضبط شده كه كسـانى كـه    »مكر«)، كلمه گهر به صورتى مانند 675مورخ (بريتانيا 
انـد، از جملـه مصـححان چـاپ مسـكو آن را گهـر        اين نسـخه اسـتفاده كـرده    از

تواند درست باشد، زيرا نگارش كلمه گهـر در   مسلماً اين صورت نمى اند. خوانده
متفـاوت   در اين نسخه با شـكلى كـه ايـن كلمـه در ايـن بيـت دارد،       موارد ديگر

هاى معتبرديگر نيز اين واژه بـه صـورت كمـر آمـده اسـت، از       نسخه در )4(است.
پطرزبـورگ  (گـراد   لنـين  I ، نسـخه )5( )731مـورخ (توپقاپوسراى  جمله در نسخه

و  )8( )891 مـورخ (نسخه دوم لندن  )7( )844مورخ (نسخه پاريس  )6( )733مورخ 
و نيـز   )9()گ از قرن نهـم هجـرى  پطرزبور(گراد  نسخه انستيتوى خاورشناسى لنين

هاى قديم نيز كلمه كمـر بـه    اما بى ترديد در بعضى نسخه )10(بايسنغرى. در نسخه
 اى كه مأخذ ترجمه بندارى بوده تصحيف شده بوده است، از جمله در نسخه گهر

 هجرى انجام گرفته است. بايد توجـه داشـت كـه    620است. اين ترجمه در سال 
كه در مـوارد بسـيارى بـه حـل مشـكالت شـاهنامه كمـك        ترجمه بندارى با اين 

اما در استفاده از آن بايد به معيارهـاى ديگـر تصـحيح نسـخه نيـز توجـه        كند، مى
تصحيف كلمه كَمر به گُهـر موجـب نـامفهوم شـدن بيـت شـده و سـبب         داشت.

را جـايگزين آن كنننـد و بـه     »درفش«برداران كلمه  كه بعضى نسخه گرديده است
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انسـتيتوى خاورشناسـى    IV تغييـر دهنـد. از جملـه، در نسـخه     را ناچـار مصـراع  
 : )11( )849مورخ  پطرزبورگ،(گراد  لنين

 همان تخت و آن كرزه كاوسار

  سه ديگر درفشست ازو يادكار
 

 )12(اى متعلق به كتابخانه دائرةالمعارف بزرگ اسالمى: و نيز در نسخه

 همين تخت و آن كرزه كاوسار

  يادكارسه ديگر درفشست ازو 
 

در  ها نيز بيت مورد نظر يكسره حذف شده است. از جمله در بعضى نسخه
 و نسخه سـوم  )14( )796مورخ (و نسخه دوم قاهره  )13( )741مورخ (نسخه قاهره 

 )16(و غيره. )15( )841 مورخ(لندن 

 هـاى قـديمى و معتبـر    كه در نسـخه  »هفت چشمه كمر«ترديدى نيست كه 
 مه كمر به گهر كه از نظر نگارش بدان نزديك است،آمده ضبط درست است و كل

» كمر هفت چشمه«صورت مصحف است. چنين ضبطى را منابع ديگر كه در آنها 
 :كند آمده است، تأييد مى

 تاج بر فرق سر نهادندش

 )17(كمر هفت چشمه دادندش

 كمر هفت چشمه را بر بست

 )18(بر سر تخت هفت پايه نشست

 شه هفت كشور به رسم كيان

  )19(يكى هفت چشمه كمر بر ميان
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 نيز اين اصطالح بـه  »ماديان شترنگ«عالوه بر منابع فارسى، در متن پهلوى 
 كار رفته است. در اين متن ضمن هـدايايى كـه خسـرو انوشـروان بـراى پادشـاه      

 )21(است. )20(فرستد: دوازده هزار كمر هفت چشمگ هندوستان مى

هفت « ست، زيرا در مورد معنى ايىحال ببينيم كمر هفت چشمه به چه معن
نظـامى   نامه دهخدا با ذكر دو بيـت از  شد. در لغت نيز اتفاق نظر ديده نمى »چشمه

ايـن   انـد. امـا   معنـى كـرده   »آنچه داراى هفت سوراخ باشد«به عنوان شاهد آن را 
 اصطالح در فرهنگ آنندراج با ذكر بيتى از نظامى به درسـتى چنـين معنـى شـده    

سالطين  ت جواهر مرصع به مناسبت هفت سياره و اين مخصوصكمر هف«است: 
هـر   انـد،  دانشمندانى كه با متن پهلوى مذكور نيز سر و كار داشـته  )22(.»كيان بوده

 و )25(نيبـرگ  )24(پاليـارو،  )23(اند از جمله تاراپور، اى معنى كرده كدام آن را به گونه
 درست اسـت، زيـرا داشـتن    »داراى هفت جواهر«مسلّم است كه معنى  )26(برونر.
 .تواند براى كمر باشد هاى متعدد چه امتيازى مى سوراخ

 هاى شـاهى، پهلـوانى، اقتـدار و    دانيم كه كمر كه همچون كاله، از نشانه مى
 هـا يـا   شد، اما آن را با پـالك  افتخار در ايران باستان بوده است، از چرم ساخته مى

 نشـاندند.  هـا جـواهر مـى    و بر ايـن لـوح   پوشانيدند هايى از طال يا نقره مى پوشش
اصطالح كمر زر، كمر زرين و كمر سيم مكرر در ادبيـات فارسـى بـه كـار رفتـه      

 :خوريم همچنين به كمر مرصع به جواهر بسيار بر مى است.

 زده بر ميان گوهر آگين كمر

 )27(در آورده پوالد هندى به سر

 كمر خواست پر گوهر شاهوار

 )28(گاريكى خسروى جامه پرن
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 در و دشت گفتى كه زرين شدست

  )29(كمرها ز گوهر چو پروين شدست
 

اند، در شـاهنامه يـاقوت و پيـروزه     كرده از گوهرهايى كه بر كمر ترصيع مى
 :شده است ياد

 يكى جامه شهرياران به زر

  )30(ز ياقوت و پيروزه تاج و كمر
 

 كمرى از هزار«: نشان سخن رفته است در منابع ديگر نيز از كمرهاى پيروزه
 )31(»مثقال پيروزه در او نشاند.

 كمر كُن قدح را ز انگشت كو خود

  )32(كمرها ز پيروزه كان نمايد
 

 :نظامى نيز از كمر لعل سخن گفته است

 كُله لعل و قبا لعل و كمر لعل

  )33(رخش هم لعل بينى لعل در لعل
 

 بـوده اسـت:   گوهرهاى گرانبهـا در اصـل سـه    )34(به نظر ابوريحان بيرونى
توان حدس زد كه هفت گوهرى كه در ترصـيع بـه    ياقوت و زمرد و مرواريد. مى

 اند: مرواريـد، يـاقوت، پيـروزه، المـاس، بسـد      رفته است از اين گونه بوده مى كار
 و عقيق و غيره. البته بايد متذكر شد كه ذكر عدد هفت در اين تركيـب و  )مرجان(

 ادين داشته و بر اساس تقدس عدد هفـت بـوده  در موارد مشابه آن بيشتر جنبه نم
 .است
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 است به مناسبت شـباهت آن  »دانه گوهر«در اين تركيب در معنى  »چشمه«
 از جهت گردى و درخشندگى به چشم. در شعرى از نظامى اين معنى بـه خـوبى  

 :آشكار است كه گوهر چشم را با گوهر كمر همرديف آورده است

 گوهر چشم و گوهر كمرش

  )35(هر دو بردى و سوختى جگرش
 

 پوشانيدند و بـا جـواهرات ترصـيع    نه تنها چرم اصلى كمربند را با طال مى
 كردند، بلكه بر بندهاى آن نيز كه براى آويختن شمشير و خنجر و غيـره بـود،   مى

 كردند، چنانكه از داسـتان  از طال مرصع به جواهر نصب مى )هاى دكمه(هايى  مهره
 : خسرو پرويز هنگامى كه سپاه بر او شوريد و قصد عـزل او را شود زير معلوم مى

 اقامت گزيد. چون نيمـروز بـه   )36(داشت، كاخ خود را رها كرد و پنهانى در باغى
 :شناخت گفت غذا احتياج پيدا كرد به خدمتكارى كه در آن باغ بود و او را نمى

 پرستنده را گفت خورشيدفر

 )37(كه شاخى ببر از گرامى كمر

 آن شاخ بر، مهره زر پنج بر

 به گوهر ز مهره بسى ديده رنج

 چنين گفت با باغبان شهريار

 ها تا كت آيد به كار كه اين مهره

 اى گوشت خر به بازار شو بهره

 دگر نان و بى راه جايى گذر

 مر آن گوهران را بها سى هزار

 درم بد كسى را كه بودى به كار



٤٧ كمر هفت چشمه

 دانست، بـه شـك   وى كه قيمت آن را نمىباغبان شاخ را به نزد نانوا برد و 
 :افتاد و باغبان را به نزد جواهر فروشى برد

 ها را بديد چو داننده آن مهره

 بدو گفت كاين را كه يارد خريد

 چنين شاخ در گنج خسرو بدى

  بدين گونه هر سال صد نو بدى
 

 سپس جواهرفروش همراه با دو مرد ديگر نزد زادفـرخ، سـپهبد شورشـى،   
 :و آن شاخ را به نزد شيرويه بردرفتند و ا

 به شيروى بنمود زان سان گهر

  بريده يكى شاخ زرين كمر
 

 صـاحب آن شخصـى  «سرانجام باغبان داستان را براى شيرويه شرح داد كه 
 .»:همانند توست و اكنون در باغى نشسته است

 فرو هشته از شاخ، زرين سپر

 يكى بنده در پيش او با كمر

 گوهر ازوى بريد اين چنين شاخ

  مرا داد و گفتا كز ايدر بپوى
 

 العالقـة«و  )منطقـة املرصـعةعالقـة مـن عـالق    ( »عالقه«كلمه شاخ را بندارى 
 ترجمه كرده و آن بندى بوده است كـه شمشـير و غيـره را از كمربنـد     )38(»املرصعة

ع بـه جـواهر بـوده      اند. اين شاخ داراى مهره آويخته بدان مى هايى از طـال و مرصـ 
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 عربـى  »عالقه«معادل فارسى كلمه  »شاخ«شود كه لغت  و از اينجا معلوم مى است
 .بوده است

 
 ها: يادداشت

 .به بعد 3529، ب 220، ص 1971، مسكو، 9نوشين، ج شاهنامه، تصحيح آ.برتلس، زير نظر ع.) 1
 به بعد؛ چاپ 3579، ب 2877، ص 1314، تهران 9چاپ بروخيم، به توسط سعيد نفيسى، ج) 2

 ،1335به بعد؛ تصحيح محمد دبير سياقى، تهران،  5671، ب 232، ص 5، ج1314نى، تهران رمضا
 به 3645، ب 308، ص 7، ج1878، پاريس، (Mohl) به بعد؛ چاپ مول 3698، ب 2485، ص 5ج
 .بعد

 .239ميالدى، ص  1932، قاهره، 2بندارى، الشاهنامه به كوشش عبدالوهاب عزّام، ج) 3

، 43، ص 1= خالقى، ج( 38، ب 41، ص 1ر، نك. به اين ابيات: چ مسكو، جدر مورد امالى گه) 4
)؛ در مورد امالى كمر مثالً 93، ب 95، ص 1= خالقى، ج( 87، ب 84، ص 1ج ) و چ مسكو،39ب

 :اين بيت نك به

 به مردى رسد بر كشد سر به ماه

 كمر جويد و تاج و تخت و كاله

 . H.9741 به نشانه) 5

 . Dorn 713-613 به نشانه) 6
 . VI. Supp. Pers. 394 به نشانه) 7
 . Add. 881 81 به نشانه) 8
 . S. 228 به نشانه) 9

 .658، ص 1350تهران، ) 10
 . S 4561 نسخه) 11
 ،6و  4، ش 19، آينده سال »اى كهن از شاهنامه نسخه«اللَّه مجتبايى،  . نك به فتح111نسخه شماره ) 12

 هاى درجه دوم ارنده اين نسخه از لحاظ صحت ضبط از نسخه. به نظر نگ301تا  291، ص 1372
 .رود شاهنامه است و تاريخ كتابت آن از سده نهم هجرى بيشتر نمى

 .س6006به نشانه ) 13
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 .73به نشانه ) 14
 . Or. 3041 به نشانه) 15
 را درهاى خطى  شناسم دكتر جالل خالقى مطلق كه فتوكپى بعضى از نسخه از دوست عزيز شاهنامه) 16

 هاى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ها به ميكروفيلم اختيارم گذاشت، سپاسگزارم. براى بعضى نسخه
 .ام مراجعه كرده

 .82، ص 1315نظامى، هفت پيكر، به كوشش وحيد دستگردى، تهران، ) 17
 .101نظامى، همان كتاب، ص ) 18
 .256، ص 1316نامه، به كوشش وحيد دستگردى، تهران،  نظامى، شرف) 19
 . Karnar i haft- cnsmag در پهلوى به وضوح) 20

21) Jamasp-Asana/Pahlavi Texts, Bombay, 1897-1913, p. 11932. 
  .5151، ص 4فرهنگ فارسى معين، ج) 22

23) etc.. J.C. Tarapore, Vijarishn i Chntrang, Bombay, 1932, 14, 25n-19: Seven-eyed, i.e. 
sockets for swords, dagers  

24) A.Pagliaro, "II testo pahtavico sul giuoco degli scacchi", Miscellanes. Galbiati, vol. III, 
1951, 109: "cinture a sette borchie.".  

25) plaques(.. H.S. Nyberg. A manual of pahlavi, II, Wiesbaden, 1974, 53: " with seven , 
eyes,  

26) belts.". Chr. Brunner, "The Middle persian Exp;anation of chess and Invention of 
Backgammon", JNES, 10, 1978, 50: "seven-eyed [Studded]  

 .نظامى به نقل فرهنگ آنندراج) 27
 .74، ب 385، ص 6شاهنامه، چ مسكو، ج) 28
 .4261، ب 302، ص 8شاهنامه، چ مسكو، ج) 29
 .150، ب 355، ص 1، به حكوشش خالقى، ج4167، ب 73، ص 2كو، جشاهنامه، چ مس) 30
از چاپ (نامه  ، به نقل از لغت155، ص 1324تاريخ بيهقى، به تصحيح غنى و فياض، تهران، ) 31

 ).اديب
] ، ص 1338[، نامه دهخدا، ديوان به تصحيح ضياءالدين سجادى،، تهران  خاقانى به نقل از لغت) 32

128. 
 .نامه دهخدا قل از لغتنظامى به ن) 33
 .81.ق.،  ، ه1355الجماهر، چ حيدرآباد، ) 34
 .289نظامى، هفت پيكر، ) 35
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 ذكر كرده »هندوان«، آن را 250نام اين باغ در شاهنامه نيامده است. اما بندارى، همان مأخذ، ص ) 36
 .است

 گراد و نسخه قاهره. ينبه بعد. بنا به ضبط سه نسخه لن 4020، ب 250، ص 9شاهنامه، چ مسكو، ج) 37
 :در نسخه لندن بيت چنين آمده است

 پرستنده را گفت خورشيدفش

 كه شاخى گهر زن كمر بازكش

بندارى نيز، همان جا، آن را چنين ترجمه كرده است: فقطع عالقة من  4040و  4033نك. به بيت 
 .منطقة املرصعة عالئق

 .همان مأخذ، همان جا) 38



  
  
  
  
  

 *لفظ عامه و لفظ قلم
 

 پرويز ناتل خانلرى
 

 در شيوه نگارش نويسندگان اخير ايران اختالفى آشكار پديد آمـده اسـت.  
 هـاى معـدود تقسـيم كـردن     اگرچه سبك انشاى نويسـندگان متعـدد را بـه دسـته    

الفاظ  اى، اگر راستى نويسنده است، در اختيار و تركيب خطاست زيرا هر نويسنده
 اى خـاص خـود دارد كـه بـه ديگـرى شـبيه       رات و طرز تعبير شيوهو ساخت عبا

 نيست و نبايد باشد، اما از دقايق و جزئيات كه چشم بپوشـيم ايـن تقسـيم مجـاز    
 .شود شمرده مى

 توان دانست: يكـى  نويسندگان دوران اخير ايران را از اين نظر دو گروه مى
 ديگـر دسـته نويسـندگان    گروه اديبانند كه به اصالت و نجابت الفـاظ معتقدنـد و   
 .اند جديد كه اين قيد و شرط را از ميان برداشته 

نويسنده   دسته اول تنها لفظ و تعبيرى را نجيب و ادبى؛ يعنى اليق استعمال
لغـت    دانند كه نسبت به يكى از آثار بزرگان قديم برسـاند و در كتـب   و شاعر مى

تعبيـرى   سيده باشد. لفظ وضبط شده از اين راه اصالت و نجابت آن به تصديق ر
ورود آن  شمارند و از را كه داراى اين صفات نباشد ركيك و سخيف و عاميانه مى

                                                 
 .647-641، صص 1324، مهر 9، شماره 2سخن، سال * 
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 .شوند رنجند و آزرده مى در جرگه نجباى الفاظ مى

 اند و هر صـوتى را  پروا، آزادى مطلق الفاظ را اعالن كرده اما دسته دوم، بى
 رود، قابل كار مى قات مختلف بهكه براى حكايت از مفهومى در محاوره روزانه طب

 .گونه قيد و شرطى قائل نيستند شمارند و به هيچ ثبت در دفتر مى

 اين شيوه درست عكس رسمى است كه تا چهل پنجاه سـال پـيش از ايـن   
كوشـيدند   معمول بود. تا آن تاريخ كسانى كه با قلم و كتاب سر و كار داشتند مـى 

كار برند و الفاظ را درست چنانكـه در   را بهدر گفتگو نيز لغات و تعيرات ادبى  كه
از اينجا پديد آمـده اسـت.    »لفظ قلم«ثبت شده است تلفظ كنند و اصطالح  كتابها
كوشند كه اصـطالحات عامـه را  هـر چـه بيشـتر، در       نويسندگان جوان مى اكنون
 .جاى سبك ادبى قديم بنشانند خود بياورند و اسلوب محاوره را به هاى نوشته

 پسـندند. ادبيـان، نويسـندگان    است كه اين دو گروه يكديگر را نمىطبيعى 
 ترسند كه اگر دهان ايشان شمارند و مى جوان را عامى و دشمن زبان و ادبيات مى

 بسته و قلمشان شكسته نشود، زبان شـيرين فارسـى بـر بـاد رود و بنيـاد ادبيـات      
 .گرانبهاى ايران ويران گردد

 خبـر از  كار بلكـه مرتجـع و بـى    كر و محافظهمتجددان نيز اديبان را كهنه ف
اعتنا  شمارند و معتقدند كه عقايد پوسيده ايشان در خور حقيقت هنر و ادبيات مى

 .نيست

گويند و شـيوه كـدام را پيـروى بايـد      از اين دو گروه كدام يك درست مى
پيش از آنكه يكى از دو جانب را بگيريم خوب است كه ريشه اين اختالف  كرد؟

شـود: يكـى    تجو كنيم. تفاوت ميان تقرير و تحرير از دو علـت ناشـى مـى   جس را
پذيرد، اصطالحات و تعبيـرات   زبان است؛ هر زبانى در طى زمان تحول مى تحول
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 شـود و اصـطالحات   حسب تغيير وضع اجتماع و معيشت، كهنه و منسـوخ مـى   به
 لغـات  گيـرد، بعضـى   اى كه متناسب با زندگانى جديدست جـاى آنهـا را مـى    تازه

 شود، خواه به سبب آنكه موارد استعمال آنها از ميان رفته و خـواه بـه   فراموش مى
 ترى براى بيان معنـى آنهـا پيـدا شـده اسـت.      تر و مناسب آن علت كه الفاظ كوتاه

 شوند، وجوه تصـريف افعـال و ضـماير    تر مى تر و كوچك تدريج سائيده كلمات به
معانى  هاى مادى و معنوى، ذهن بشر تمدنگردد و با ترقى  تر و مختصرتر مى ساده

تحول زبان  اى بيابد. كند كه ناچار بايد براى بيان آنها الفاظ تازه جديدى ادراك مى
تـرى اسـت،    خاص اين نكات و بعضى نكات ديگر كه مربوط به موارد از مجموع
 .شود حاصل مى

 ديمتا زبانى ادبيات مكتوب ندارد اين تطور محسوس نيست؛ زيرا زبـان قـ  
 شود و سندى در دست نيست تا از روى آن پـاى سنجشـى بـه ميـان     فراموش مى

 بيايد و اختالف آشكار شود. اما همين كه آثار فكر و ذوق ملتـى مـدون گرديـد و   
 كنـد و ايـن صـورت    پايدار ماند، در طى زمان، صورت اصلى وپيشين را حفظ مى

 م، كه با آثـار ادبـى مكتـوب   شود و حال آنكه زبان عامه مرد ناميده مى »زبان ادبى«
» زبـان ادبـى  «اند، به طريقى كه ذكر شد تطور يافته و ميان آن بـا   سر و كار نداشته

 .تفاوتهايى به وجود آمده است

 هـاى  علت ديگرى كه موجب اين اختالف است فرقى است كه ميان لهجـه 
 مختلف يك زبان وجود دارد. هر زبان وسـيعى شـامل چنـدين لهجـه اسـت كـه      

يكى  همه از يك مادرند ميان آنها اختالفى هست. به علل اجتماعى معموالً اگرچه
 يابـد و آثـار ادبـى ملـى بـا آن لهجـه نوشـته        هاى ديگر برترى مى از آنها بر لهجه

 شود و چون طوايف مختلفى كه بـا هـم ارتبـاط دارنـد و واحـدى را تشـكيل       مى
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 همـه آن لهجـه را در  دهند محتاج وسيله واحدى براى تفهيم و تفـاهم هسـتند    مى
 برند، اگرچه در امور زندگى به لهجه اصلى و محل خـود گفتگـو   كار مى نوشتن به

 .كند مى

 تـر باشـد ايـن اخـتالف بيشـتر نمايـان       تر و عالى هر چه ادبيات ملتى قديم
 تر بوجود آمده به ايـن  هاى تازه شود و ملتهايى كه آثار مهم ادبى ايشان در زمان مى

، زيرا در دو سه قرن اگر تحـولى هـم در زبـان ايجـاد شـود      مشكل كمتر دچارند
 .مهم و محسوس نيست چندان

 به حسب همين احوال تاريخ ادبيات هر ملتى نيـز شـامل ادوار و مراحلـى   
 است: يكى مرحله آغاز كه در آن نويسندگان و شاعران آثار خود را به همان زبان

 در اثر ثبت و ضـبط و دقتـى  آورند لغات و اصطالحات عامه  محاوره به وجود مى
 كه شاعر و نويسنده در ادراك دقايق معـانى و اسـتعمال الفـاظ بـراى بيـان معنـى      

 شـود و  برند صريح و دقيق و داراى مقياس و ميـزان معينـى مـى    كار مى مقصود به
 .رود يابد و رو به كمال مى زبان وسعت مى

خسـتين بـه   دوم دوره ثبات و جمود: در اين دوره آثـارى كـه در مرحلـه ن   
كوشد كه از حدود سـابق   گيرد و نويسنده و شاعر مى آمده سرمشق قرار مى وجود
نكند و قواعد و قوانين را كه با آثار بزرگان پيشين ايجـاد شـده بـه تمـامى      تجاوز

شود. احتياجات جديد با حـدود   نمايد. اين دوران خواه ناخواه سپرى مى مراعات
 خيزند و سرانجام غالـب  ست به معارضه برمىقيودى كه مانع بروز و ظهور آنها و

آشنايى  كند. اما اديبان كه به سبب شوند زيرا سير تكامل اين غلبه را ايجاب مى مى
هميشـه بـا    شـمارند  و انس با آثار قديم خود را نگاهبان اصول و قواعد ادبى مـى 

 كشـورها  خيزند و اين جدال كه در تاريخ ادبيات همـه  متجددان به مخالفت برمى
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فايـده   بـى  انجامـد،  ديده شده است اگرچه به شكست طرفداران اصول قـديم مـى  
 .كاهد روى تجددطلبان مى نيست، زيرا از زياده

فرانسـه   ها در ادبيات»كالسيك«ها و »رمانتيك«يكى از موارد اختالف ميان 
و  قرن نوزدهم همين نكته بود. امـا احتيـاج بـه اسـتفاده از لغـات و اصـطالحات      

روحـى   مه وقتى احساس شد كه نويسندگان به توصيف و بيان حاالتتعبيرات عا
و  تـر پرداختنـد   و وضع زندگانى طبقات مختلف اجتمـاع، خاصـه طبقـات پـايين    

داستان و  پديد آمد. تا اين زمان اشخاص »رئاليسم«و  »ناتوراليسم«هاى ادبى  شيوه
پيداسـت كـه    و كردند نمايش به زبان ادبى، يعنى عبارات فصيح و بليغ گفتگو مى

حقيقـت و   اين امر خالف حقيقت واقع بود. همين كـه نويسـندگان خواسـتند بـه    
از استعمال  گر سازند طبيعت نزديك شوند و درست آن را در آيينه آثار خود جلوه

آغـاز   كـاران  الفاظ و تعبيرات عامه ناگزير شـدند و كشـمكش ايشـان بـا محافظـه     
اديبـانى   يروژان بـه  ر مقدمه كتاب پىگشت. موپاسان نويسنده معروف فرانسوى د

ايـن   گرفتند و بيم آن داشتند كه زبان شـيواى فرانسـه بـا    كه بر انشاى او خرده مى
 .شكنى داده است بدعتها خراب شود جوابهاى دندان

 اكنون كه وجه اختالف آشـكار شـد بايـد عقايـد دو طـرف را بـه محـك       
 كـار از آن  كـه اديبـان محافظـه   آزمايش بزنيم و نيك و بد هر يك را بيابيم. راهـى  

 شود. شك نيست كه براى بيـان معـانى   روند به جمود زبان و فقر آن منتهى مى مى
 اى احتياج داريم. محال است از الفاظ كهنه، كه معانى خاصـى را  تازه به الفاظ تازه

 اى اراده كرد. تعبيرات و اصطالحات نيـز متناسـب   كرده، بتوان مفاهيم تازه بيان مى
 ع زندگى اجتماع است. در روزگارى كه نويسـنده زبردسـت كليلـه و دمنـه    با وض

 اى بـراى  كرد سوارى كار اكثر افراد بود زيرا جز آن وسيله بهرامشاهى زندگانى مى
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 باد صـبا عنـان گشـوده و   «نوشت  سفر وجود نداشت. به اين سبب وقتى كه او مى
 دانسـت مفهـوم سـرعت    خواننده، كه خود سوارى مـى  »ركاب گران كرده در آمد

 يافت. اما امروز براى ادراك اين معنى توضيحى الزم حركت را از اين تعبير در مى
 بـرد و حـال آنكـه    است و طبعاً پس از ادراك نيز، خواننده لذتى از اين تعبير نمى

» گـرفتن  دنـده «و  »گـاز دادن «شايد اصطالحات عاميانه رانندگان اتوموبيل ماننـد  
 .براى عموم آشكارتر باشد و از آنها بيشتر لذت ببرند

 درباره مفاهيم علمى وقتى كه تازه پيدا شده و لغاتى كه براى بيان آنها پديد
آمده و يا به عاريت گرفته شده گفتگوى بسيار نبايد كرد زيرا احتيـاج بـه آنهـا را    

 .دانند مى همه

 موضـوع اديبـات قـديم اسـت    از اين گذشته اوصاف و حاالت نفسانى كه 
 كند و همين توجه در همه كلى است. ادبيات جديد به دقايق و جزئيات توجه مى

 پوشى از ايـن الفـاظ   سازد. چشم اى محتاج مى موارد آن را به الفاظ و تعبيرات تازه
 مستلزم پرهيز از تجدد و تنوع و ترقى ادبيات است. آيا معانى را فداى الفاظ بايـد 

 راعات شيوه بيان و قواعد ادبى قدمى كه از روى آثار گذشـتگان بـه  كرد و براى م
 كنـد،  اى ايجـاد مـى   دست آمده است از ايجاد آثارى كه خود قواعد واصـول تـازه  

 چشم بايد پوشيد؟

 تا اينجا به اديبان تاختيم. اما گمـان نبايـد بـرد كـه نويسـندگان جـوان نيـز       
 .بيم گمراهى نيستروند و براى ايشان  هميشه در راه خود درست مى

 لغات و تعبيرات فصيح اين مزيت را دارند كـه در طـى زمـانى دراز مـورد    
انـد و   استعمال بزرگانى كه امروز در هنر و استادى ايشان شك نيست قرار گرفتـه 

 اين سبب داراى صراحت و دقت حكايت از معانى هستند. معنى دقيـق آنهـا را   به



٥٧ لفظ عامه و لفظ قلم

 اهل زبان از معنى معين واحدى حكايتداند و اين عالمت نزد همه  همه كس مى
 كند. و اگر كسى معنى آنها را نداند بـا مراجعـه بـه فرهنگهـا و آثـار پيشـينيان       مى
 تواند خوب دريابد. شرط اصلى فصاحت كلمه همين است زيرا لفـظ عالمـت   مى

 برنـد. اكثـر الفـاظ و    كـار مـى   مشتركى است كه قومى براى بيان معنى واحدى بـه 
 اند، نويسندگان بـزرگ و  اين صفت را ندارند؛ در كتابى ثبت نشدهتعبيرات جديد 

 اند، معانى آنها مبهم اسـت؛ يعنـى همـه كـس از آنهـا      كار نبرده زبردستى آنها را به
خاص  يابد، استعمال بعضى از اين كلمات و تعبيرات معنى صريح واحدى در نمى

كـار   بـه  اى آن را حلهاست نه عام؛ يعنى مردمان واليتى يا شهرى يا دهى و حتى م
 جاى آن، اصـطالح خـاص خـود را دارنـد. پـس فايـده ايـن        برند و ديگران به مى

 كلمات عام نيست و ادبيات بايد داراى فائده عام باشد زيرا كتـاب را بـراى اهـل   
 .نويسند محله يا دهى نمى

از اين نكتـه هـم كـه بگـذريم عيـب ديگـرى كـه در كارسـت و آن عـدم          
باشد. كلماتى كه ثبت و ضبط نشده و در ضـمن اسـتعمال    اين الفاظ مى صراحت

بزرگ صراحت و وضوحى نيافته نزد هر كس يا هر طبقه و هر ناحيـه   نويسندگان
دارد كه با مفهوم آن در جاى ديگـر درسـت يكـى نيسـت و حتـى       نوعى از معنى
است. مگر غرض نويسنده نه اين است كه معنى مقصود خود را به  گاهى مختلف

القا كند؟ پس با اين وسيله ناقص يـا نادرسـت چگونـه بـه مقصـود       رانذهن ديگ
 خواهد رسيد؟

 .انديشند بيمشان از همين نكته است كسانى كه از خرابى زبان مى

 اما نكته ديگر: ميان سخن گفتن و نوشتن فرق فاحشى هست. گوينده براى
 وسايل يكـى  بيان مقصود وسايلى دارد كه در اختيار نويسنده نيست. از جمله اين
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 آهنگ سخن گفتن است. اگـر جملـه واحـدى را بـه آهنگهـاى مختلـف بگوييـد       
 يابد. در نوشتن، اين وسيله بـراى بيـان مقصـود    شنونده معانى مختلفى از آن درمى

 رود كـار مـى   يك از خطوطى كه تـاكنون در دنيـا بـه    در ميان نيست؛ يعنى در هيچ
 بنابراين نوشـتن نسـبت بـه گفـتن    عالماتى براى بيان آهنگ عبارت وجود ندارد. 

 اين سـنگ «گويم  ترى براى بيان مقصودست. مثالى بزنيم: به شما مى وسيله ناقص
 كه با لحـن خاصـى آن را ادا   »اگر توانستى«جمله  »را از زمين بردار، اگر توانستى

 يابيـد  رود. شما فوراً اين معنى را درمى كار مى به »توانى هرگز نمى«كنم به معنى  مى
 منتظر نيستيد كه در دنبال آن چيزى بگويم. امـا اگـر ايـن عبـارت را در كتـابى     و 

 جـواب  كنيد و انتظار داريد كه بخوانيد معنى جمله ناقص شرطى از آن ادراك مى
 .شرط نيز در دنبال آن بيايد؛ يعنى اگر توانستى چه خواهد شد

 ات وگوييم حركـ  هاى ديگر هست. وقتى كه سخن مى در اين باب باز نكته
آيند و در نوشـتن   اشارات چشم و ابرو و دست نيز به يارى كلمات و عبارات مى

 كنيـد از آن بـيم   اين يارى محروميم. به عالوه وقتى كه شما با كسى گفتگو مـى  از
 پرسـد و شـما   نداريد كه مقصود شما را درنيابد، زيرا چاره كار آسـان اسـت: مـى   

 رود كه خودتـان همـراه   ا به جاهايى مىهاى شم دهيد. اما نوشته دوباره توضيح مى
 .آن نيستيد تا اگر مبهم بود به توضيح بپردازيد

 كند كه در نوشتن بيش از گفـتن دقـت كنـيم. قواعـد     اين نكات ايجاب مى
 دستورى و ادبى بيشتر براى همين منظور به وجود آمده است؛ يعنـى ايـن قواعـد   

 انند مقصود خود را به طرفتو مختص نوشتن است وگرنه الالن هم با اشارات مى
 .بفهمانند

 پـروا همـه   تـوان بـى   گيـريم كـه نمـى    از همه اين نكات چنـين نتيجـه مـى   



٥٩ لفظ عامه و لفظ قلم

 اصطالحات ولغات عاميانه را در آثار ادبى وارد كـرد و بـه همـين دليـل كوتـاه و     
 رود قابل ثبت و ضبط است قانع بود. كار مى ناقص كه چون در زندگانى روزانه به

 ارد كه الفاظ و تعبيرات را، مانند صـراف و زرگـر، بـه محكـى    نويسنده به عهده د
 جاى خـود  دقيق بزند و سره را از ناسره جدا كند و اجزاء را با دقت تمام چنان به

 بنشاند كه در مجموع آنها تناسب و زيبايى وجود داشته باشد. اين محك جز ذوق
 اهى از راه و رسمنيست؛ اما ذوق را مطالعه و دقت در كار گذشتگان هنرمند و آگ

 .آورد دهد و به بار مى ايشان پرورش مى

همت  دروغ است كه ذوق و قريحه، فطرى و ذاتى است. آنچه فطرى است
نيـك را   و دقت و ثبات در ادراك دقايق و رموز فنون است تا آن ملكه نفسانى كه

 .شناسد، حاصل شود از بد و زشت را از زيبا مى

 نه به قصد آنكه تا ابد پايبند آنها باشيم امـا  اصول و قواعد را بايد آموخت،
 به معنى ترقى است. امـا  »تجاوز«به اين منظور كه بتوانيم از آنها تجاوز كنيم. اين 

 شود. بايـد دانسـت   اند حاصل نمى اطالع از آنچه ديگران پيش از ما كرده ترقى بى
از  ايد هر يكخواهيم بكنيم ش امرى نسبتى است. آنچه ما مى »تجدد«و  »ترقى«كه 

 .اند پيشينيان ما به نسبت زمان خود، بيش از ما كرده

 ايمان بهتر و زبردستى گذشتگان نبايد دسـت و پـاى مـا را بگيـرد و مـانع     
 هـيچ معنـى   »پيشـرفت «انـد   اطالع از آنچه ديگـران كـرده   پيشرفت ما شود. اما بى

 .ندارد

ر يارى خواسـتن  ترين وسايل اين كا زبان را وسعت بايد داد و يكى از مهم
 كـار  اى است كه عامه مردم، به حسب احتيـاج خـود بـه    الفاظ اصطالحات تازه از
اى زبـان محلـه    پروا انجام بگيرد كه هر نويسنده برند. اما اين كار نبايد چنان بى مى
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اى رنگـى   ده و شهر خود را وسيله بيان قرار دهد و قواعد زبـان در هـر نوشـته    يا
طورى كه زبـان هـر نويسـنده را     ايف ادبى برقرار شود بهالطو بگيرد و ملوك ديگر
 .هاى او بدانند و بخوانند و ديگران محتاج ترجمه كردن آن باشند همشهرى فقط

 توان كرد؟ چاره يكى بيش نيسـت. نويسـنده   چگونه از اين خطر پرهيز مى
ع بايد به مطالعه و تتبع در آثار بزرگان قديم از اصول و قواعـد مسـلم زبـان اطـال    

تا بتواند مواد تازه را به حسب آن اصول، كه در طى قرنها پديد آمـده و نـزد    يابد
و صاحبان سرمايه ذوق و هنر مورد قبـول يافتـه، مرتـب سـازد. نجابـت       اهل فن

ميان نبايد برد اما بـه الفـاظ و تعبيـرات عاميانـه، صـفت نجابـت بايـد         الفاظ را از
دانش و ذوق، لياقت فرمانـدهى بـر    هنر از كسى ساخته است كه به بخشيد و اين

 .باشد عالم الفاظ يافته

 به مدرسه بايد رفت، و از آن چاره نيست، اما البته تا پايان عمر در مدرسـه 
 .نبايد ماند

 



  
  
  
  
  

 *نامه جستارهاى اجتماعى ارداويراف
 

 االمينى محمود روح
 

اسـت   )، روايتى)1(ويراف نامك ارتاى(نامه، كتابى به زبان پهلوى  ارداويراف
بهشـت و   مفصل، از سير و عروج ارداويراف، يكى از موبدان بزرگ زردشتى، بـه 
 .ديگر ندوزخ و وصف جايگاه و موقعيت روان نيكوكاران و بدكاران، در جها

 زمان تأليف كتاب به روشنى معلـوم نيسـت. در مقدمـه دو نسـخه پهلـوى     
 موجود، اختالف است، يكى آن را در زمان گشتاسب و ديگرى در زمـان اردشـير  

 نظران آن را اثـرى دينـى از دوره ساسـانيان    شناسان و صاحب بابكان دانسته. شرق
 .تم ميالدىدانند، يعنى از اواخر سده چهارم تا اواسط سده هف مى

 چهـاردهم (نامه موجود در سده هفـتم هجـرى    ترين نسخه ارداويراف كهن
 هـاى بعـد، از زبـان پهلـوى بـه فارسـى و هنـدى        نوشته شده، و در سده )ميالدى

 ترجمه شده و در بين عامه زردشـتيان، بـه عنـوان دسـتور و راهنمـاى      )گجراتى(
دين بار به شعر در آمـد كـه   مذهبى راه يافت. و براى اينكه بيشتر فراگير شود، چن

 نامه منظوم زردشت بهرام پژدو، در سده نهـم هجـرى و   آن جمله، از ارداويراف از
سـده   منظومه كاووس سده دهم هجرى، منظومه دستور نوشيروان مرزبان كرمانى،

                                                 
  .340-325ص ، ص1369، آذر 73چيستا، شماره *  
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ــراف  ــاالخره اردواي ــرى و ب ــازدهم هج ــميعى،   ي ــين س ــاى حس ــوم آق ــه منظ  نام
 )3(ايستى ياد كرد.، در سده حاضر، ب)2(السلطنه اديب

 )5(و فرانسـوى  )4(هاى انگليسى اين كتاب بيش از يك سده است كه به زبان
 هـاى دينـى و   ترجمه شـده و بـه عنـوان يـك سـند كهـن تـاريخى، در پـژوهش        

 شناسى مورد استفاده دانشمندان و خاورشناسان قرار گرفته اسـت. و در زبـان   زبان
الشعراء  ملك كتاب به وسيله استادانهاى گرانبهايى بر اين  فارسى شرح و پژوهش

و دكتـر   )9(آموزگـار  ، دكتـر ژالـه  )8(، دكتر رحيم عفيفى)7(، دكتر محمد معين)6(بهار
 .انجام گرفته است )10(مهرداد بهار

 :چكيده داستان اين است

 به ايران آمـد  »دين بدكردار اسكندر رومى، پتياره بدبخت، بى«پس از آنكه «
ــاندســتوران و داوران و «و  ــدان و داناي ــاهى و آشــوب و »افزارمن  را بكشــت، تب

 بدگمانى و بيدادگرى در مردمان ايرانشهر پديد آمد. پس مغان و دستوران انجمـن 
 آراستند و چاره انديشيدند، كه كسى را به جهان ديگر فرستند، تا از آنجـا آگـاهى  

 و )دينـى اعمـال  (كه مردمى كه در اين زمانند، بدانند كه ستايش، و يـزش  «آورد، 
مـا   )11(آوريم، به يزدان رسد يا بـه ديـوان؟ و بـه يـارى روان     نماز كه ما به جا مى

خواندند. و مـردم   )12(»آذرفرنبغ«دستوران دين همه مردم را به درگاه  »يا نه. رسد،
نفر را كه پيراسته و پرهيزگار بودند انتخاب كردند، و اينان از بين خود سـه   هفت
 .ين سه نفر، قرعه به نام ارداويراف افتادبرگزيدند، از ا نفر را

 ارداويراف، پس از رضايت هفت خواهر خود، و شست و شـو و خوانـدن  
 بر بستر آرميد و به خواب رفت. روان )13(»منگ گشتاسبى«دعا و خوردن سه جام 

، از بهشـت  )15(و آذر )14(او، مدت هفت شبانه روز، به راهنمايى دو فرشته سروش
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 پلى كه روان در گذشتگان بايـد از آن (و چينود پل  )برزخ(ان دوزخ و هميستگ و
ديدن كرد و پاداش كارهاى نيك و پادافراه كارهـاى بـد را، بـا دقـت بـه       )بگذرد
سپرد. هفتمين روز با پيامى از اورمزد بـراى جهانيـان، بـه زمـين بازگشـت.       خاطر
 وشـن و گـوگزار  درست، ر »دبيرى دانا و فرزانه«هاى او را  ها و خاطره ديده شرح

 )16(است. )فصل(فرگرد  101نوشت، كه شامل  )مشروح(

 ها را به صورت امـر »نشايست«و  »شايست«، دستورهاى دينى و )17(ويراف
 ؛تےدارد، بلكه خواننده، يإ و نهى، چنانكه در دينكرت و ونديداد آمده، بيان نمى

 هاى نيكـان  انبرد و جايگاه و وضعيت رو شنونده را با خود به بهشت و دوزخ مى
 دهـد، تـا   هاى بدكاران را در دوزخ نشان مى و بدان، به ويژه سختى و عذاب روان

 بدين وسيله بهتر بتواند مردم را به دسـتورهاى دينـى ملـزم سـازد. و بـراى آنكـه      
 نامـه بـا   هاى ارداويراف هاى مختلف دوزخ را مجسم گردد، بعضى از نسخه صحنه

 .است ها همراه تصويرهايى از عذاب روان

كوشيم، جايگاه نيكوكاران و بدكاران را كه نشـانگر اعتبـار    در اين مقوله مى
 :ارزش اجتماعى و فرهنگى رفتارها و كردارها است، عرضه بداريم و

ل اسـت،   اى كه ويراف از آن مى پل چينود؛ نخستين مرحله گذرد، چينود پـ 
براى نيكان به پهنـاى   هاى مردگان بايد از آن عبور كنند، اين گذرگاه پلى كه روان

 لبـه (شود. ولى براى بدكاران مانند استره  فراخ مى )بلندى هر نيزه سه متر(نيزه  نه
 )18(نازك است. )تيغ

 ؛ جايى بين بهشت و دوزخ، بـراى روان كسـانى كـه   )برزخ( )19(هميستگان
 ايـن روانـان تـا روز رسـتاخيز در آنجـا بـه سـر        )20(ثواب و گناهشان برابر است.

 )21(د.برن مى
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» جايگاه نيكان و پاكان و راسـتان «بهشت؛ تصويرى را كه ويراف از بهشت 
 روشـنى و آسـايش و آسـانى و فراخـى و خرّمـى و رامـش و      «دهـد، سراسـر    مى

 و خورشـيد  )ماه پايه(و ماه  )ستاره پايه(است كه در روشنى ستارگان  »خوشبويى
 .اردپايان قرار د هاى پايدار و بى و روشنى )خورشيد پايه(

 هاى نيكوكار را، از نظر شكوه و آراستگى، بـراى همـه   ويراف جايگاه روان
موبدان  بيند. بدين معنى كه براى پادشاهان، بزرگان، ها يكسان نمى قشرها و منزلت

وران،  پيشـه  ، ارتشـداران، كشـاورزان،  )انجام دهنـدگان امـور دينـى   (گران  و يزش
از يكـديگر   به ترتيب، جايگاهى متمايزشبانان، كدخدايان، آموزگاران و... هر يك 

مشتركى كه  كند. و تنها صفت و متناسب با منزلت و قشر اجتماعى آنان وصف مى
 )22(است، صفتى بهشتى واهورايى. »جايگاه روشن«براى همه آنها ياد شده، 

فرگـرد را   101از  )فصـل (فرگرد  84دوزخ؛ دوزخى را كه ويراف ديده، و 
 ى وضع بدكاران و پادافره روان آنان پرداخته، جايى استها بيان و شرح سختى به

 سراسر تاريكى و تنگى و دشوارى و بـدى و رنـج و درد و  «و  )23(هولناك و سرد
 افزايد وزد. وى مى در آن مى »باد سرد و گندى«كه  »بيمارى و سهمگينى و گندگى

 نديـده و سرما و خشكى و گندى و تاريكى ديدم كه هرگز در گيتى بدانگونه «كه 
 )24(.»نشنيدم و چنان سخت كه سه روز را نه هزار سال پندارند

 هاى ممتـاز تقسـيم شـده، و از    ها و جايگاه نامه دوزخ به طبقه در ارداويراف
 بنـدى گناهـان و   توان درجـه  ها ياد شده، مى نوع پادافراه و مجازاتى كه براى روان

 ار و كـردار ناپسـند خـود، بـا    اهميت آنها را دريافت. روان بدكاران به تناسب رفت
 ، كندن پوست سر، كندن موى ريش، خـوردن )جانوران موذى( )25(حمله خستران

 و گوشت فرزند و مغـز سـر مردمـان،    )كثافت و نجاست(خاك و خاكستر و نسا 
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 گداخته، داشـتن داس در پـا و   )روى(كندن كوه با پستان و ناخن، نشستن بر فلز 
 نـوع اسـت،   81م و كيفرهاى ديگرى كه جمعـاً  ميخ بر زبان و ميخ چوبى در چش

 .بينند پادافراه مى
  

***  
  

 كوشـد، بـا نشـان دادن    گناهان و كارهـاى ناپسـندى كـه اردويرافنامـه مـى     
 توان شـامل دو دسـته   كيفرهاى سخت و سنگين، مردمان را از آنها پرهيز دهد، مى

 :دانست

 زه آوردن، يشـت بجا نياوردن عبادت، به يزدان و دين نگرويدن، دين تاـ 1
 بجا نيـاوردن، بـدون پيـراهن    )سرودهاى مذهبى(، گاهان )اوستا نخواندن(نكردن 

 و پاى برهنه راه رفتن، ديوپرستى كردن، ناپاك بودن، يعنى رفتار و كـردار  )كشتى(
 .و باورهايى كه به عقيده و ايمان فرد در برابر يزدان مربوط است

 گـردد، بـه   مد آنهـا بـه جامعـه برمـى    رفتارها و كردارهايى كه اثر و پى آـ 2
دامـدارى،   هاى فرهنگى و اجتماعى، چون خانواده، كشاورزى، عبارت ديگر زمينه

هـاى   زمينـه  شود. تحليل و بررسـى  داد و ستد، راستگويى، داورى و... را شامل مى
 .باشد دسته دوم است كه موضوع و منظور اين مقوله مى

 
 خانواده و خويشاوندى ـ الف

 به عنوان هسته بنيادين جامعـه، مـورد توجـه اردويرافنامـه اسـت.      خانواده
رعايت و احترام پدر و مادر، تيمـار و پـرورش فرزنـد، سـازگارى، و احتـرام بـه       

كنـد، حرمـت و    پاكدامنى و عفت كه آرامش و بقاى خانواده را تضمين مى همسر،
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شـوهر،  افـراد خـانواده، ازدواج بـا خويشـاوندان، تمكـين و اطاعـت از        حراست
 )فرگـرد  101از (فرگـرد   16افراد خانواده، گوشـزد شـده و    )سردارى( سرپرستى

خانواده و رفتار زن و شوهر با يكديگر، با فرزندان و پدر و مـادر آمـده، و    درباره
 .كيفر سنگين، براى كسانى هست كه تخطى نمايند يادآور

 
 خشنودى پدر و مادر

و  حرمت و خشنودى پدر )ها دينمانند همه (هاى دينى زردشتيان  در كتاب
 هـاى  هاى گسـترده جامعـه   هاى خانواده اين تأكيد از ويژگى )26(مادر سفارش شده.

 سنتى است. ويراف براى كسانى كه به پدر و مادر حرمت روا نداشـتند و آنهـا را  
 :كند رنج دادند، از پادافراه گران ياد مى

كنده بود و داس تيز انـدرپا و  ديدم روانى چند كه سينه آنها به لجن و گندى اف«
روانـان   ديگر اندام او همى رفت و پدر و مادر را همى خواند. پرسيدم كه ايـن 

 كه هستند؟ و چه گناه كردند، كه روان اينگونه پادافراه گران برد؟

و  سروش پاك و ايزد آذر گفتند كه اين روان آن بدكاران است كه به گيتى پـدر 
 )27(»ى از پدر و مادر پوزش و بخشش نخواستند.مادر را رنج دادند و به گيت

 

 پرورش كودكان

 نامه از مـادر خواسـته شـده يـا بـه      نگهدارى و تيمار كودك، در ارداويراف
 عبارت ديگرى براى مادرانى كه كودك خود را گرسنه داشته و يا در برابر دريافت

 رد دردهند، كيفرى سخت يادآور شده، و سـه فرگـ   پول كودك ديگرى را شير مى
 )28(اين باره آمده.

 آنگاه ديدم روان زنى كه به شانه آهنين، تن و روى خـود همـى رندينـد و بـه    «
 گفتند، اين روان آن بدكار زن است كـه بـه   )...(پستان، كوهى آهنين همى كند. 
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 سبب شد، كه به كودك خود شير )مال دوستى(گيتى گناه كرد و خواسته كامى 
 )29(».نداد و به كودك ديگران داد

 

 سقط جنين

 كند، كه زنان فرزندان خود را گرسنه داشـته  هايى اشاره مى ويراف به نمونه
 اند. وى همچنين از اعتنا بودند، و براى سودجويى رهايشان كرده و به گريه آنها بى

 :پادافراهى سنگين براى سقط جنين ياد كرده

آسـيايى   ر، سـنگ كند و بر سـ  ديدم روان زنى كه به پستان، كوهى آهنين همى«
كودك  گفتند كه اين روان آن بدكار زن است كه به گيتى )...(مانند كاله داشت 

 )30(»خويش مردار و تباه كرد و بيفكند.
 

 نپذيرفتن فرزند

 نامــه هشــدارى اســت بــه مردانــى كــه در نظــام دو فرگــرد، در ارداويــراف
 ن نيسـت، و در حـد  خانوادگى، از پذيرفتن فرزند خود امتناع كنند. پادافراه سـنگي 

 برانگيختن احسـاس و عاطفـه پـدرى اسـت. ايـن نپـذيرفتن نبايسـتى بـه علـت         
 باشـد، زيـرا در ايـن مـورد، در چنـد      »خيانـت همسـر  «يا  »نامشروع بودن فرزند«

 :، مشروحاً تصريح شده)31(فرگرد

گفتنـد  ) ...(گريستند و با گريه بانگ همى كردند  ديدم روان مردمى چند كه مى«
آنها  وان آن كسانى است كه پدر اندر مادر كرد و چون زاده شدند، پدركه اين ر

 )32(»را نپذيرفت و اكنون دادخواهى همى كنند.
 

 ازدواج با خويشاوندان

اصـطالح   در ديانت زردشتى ازدواج با خويشاوندان توصيه شده، در تفسير
ــا  »خويتوكــدس«  محــارم نظرهــاى متفــاوتى وجــود دارد. برخــى آن را ازدواج ب
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خويشـان   و ازدواج بـا  )صـله رحـم  (اند، و بعضى كمك به خويشـاوندان،   دانسته
 :نويسد استاد ابراهيم پورداوود در اين باره مى )33(اند. معنى كرده

 خوتوكـدس لفظــاً يعنـى خــود داده و مقصــود از ايـن كلمــه ازدواج در ميــان   «
 يـان خويشاوندان اسـت، هنـوز هـم در ايـران ماننـد زمـان قـديم ازدواج در م       

 )34(»خويشاوندان به خصوص عموزادگان و خالوزادگان بسيار معمول است.

 

 در )بـه جـا آورنـدگان خويتوكـدس    (به گفته ويراف بـراى خويتوكدسـان   
 :بهشت جايگاه باشكوه معين شده

روشـنى   ديدم روان خويتوكدسان را درافزارى آفريده شده از روشنى كـه از او «
پـادافراه   كسانى كه خويتوكـدس را تبـاه كننـد،   و براى  )35(»باال همى درخشيد.

 .گران تغيير گرديده است
گفتنـد  ) ...(آنگاه ديد روان زنى كه مارى هولناك به تن بر شد و به دهان بيامد 

 )36(»كه اين روان آن بدكار زن است كه خويتوكدس تباه كرد.
 

 رفتار زن نسبت به شوى

 از پادافراه سخت، براى زنان، )فرگرد 101از (فرگرد  24نامه  در ارداويراف
 كند، كه بيشتر آنها مربوط به خانه و شـوهر و زنـدگى زناشـويى اسـت. از     ياد مى

 كارهاى ناپسند و درخور پادافراه سنگينى كه آمده عبارت است از: با مـرد بيگانـه  
 )، شوى خود را پسـت انگاشـتن و دشـنام دادن   64و  62فرگرد (ناپاكدامنى كردن 

 گ زبان بودن و خواسته از شوى دزديدن و بـه نهـانى انـدوختن،   )، س26فرگرد (
 )، پيمان دروغ نسبت به شـوى كـردن، و هرگـز خشـنود    63فرگرد (خوش كردن 

) 63فرگـرد  () از همخوابى با شوى سر باز زدن و كامه او ندادن 70فرگرد (نبودن 
 )37(نهان از شوى گوشت بسيار خوردن و به ديگران دادن: و
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خـورد   خويش همى )كثافت، چرك، مدفوع...(روان زنى كه نساى آنگاه ديدم «
گوشـت   گفتند كه اين روان آن زن بدكار است كه به گيتى نهـان از شـوى   )...(

 )38(»بسيار خورد و به ديگر كس داد.

 كيفرهاى ديگرى كه براى آنان ذكر شده: به گردن در هوا آويخته بودن، بـا 
ر گرم ليسيدن، بر سر بارش تگـرگ و ژالـه و   شانه آهنين سينه و پستان كندن، تنو

 و )مكيـدن (پا فلز گداخته داشتن، از ده انگشت خون و چرك آمدن و مزيدن  زير
 خوردن، از هر دو چشم كرم بيرون آمدن، و باالخره خارهاى آهن به تـن بـردن و  

 .باشد كشيدن، مى

 
 هاى زنان در روزهاى قاعدگى ممنوعيت

از  ناپاكند و بايد )قاعدگى( »دشتان«ن در روزهاى بنابر اعتقاد زرتشتيان، زنا
 كار و از دست زدن به وسائل و حتى حضور در جمع خوددارى كننـد. در بيشـتر  

 هـاى  تا اين اواخر، در خانه )39(هاى دينى زردشتى در اين باره سفارش شده. كتاب
 .سنتى زردشتيان اطاقى تقريباً ويژه زنان حائض وجود داشت

 نامه، براى كسانى كه به دشتان پرهيز نكردنـد، از  ارداويرافدر چهار فرگرد 
 گنـاه شـمرده   »ناپـاكى «پادافراه سنگين ياد شده. از جمله كارهايى كه در روزهاى 

) بـه سـتور   20فرگرد (شود: به آب و آتش نزديك شدن، آب و آتش را آزردن  مى
 بگى كردنگوسفندان دست زدن، بر آسمان و خورشيد و ماه نگريستن و همخوا و
 :) و باالخره غذا پختن و به مرد پاك دادن72فرگرد (

و  ديدم روان زنانى كه به دست و دندان خويش، پسـتان خـود همـى بريدنـد    «
 گفتند كه ايـن  .)..(سگان شكم همى دريدند و هر دو پاى در روى گداخته بود 

 خـورش  )روزهـاى قاعـدگى  (روان آن بدكار زنان است كه به گيتى به دشـتان  
 )40(»اختند و پيش مرد پاك بردند و خوردن فرمودند.س
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 و نيز مردانى كه با زن حائض نزديكـى كنننـد، پـادافراه نـاگوار و سـنگين     
 :دارند

بايسـته   ريزند و فرزند ديدم روان مردى كه چرك و دشتان زنان به دهانش مى«
 است كـه  گفتند كه اين روان آن بدكار مرد )...(خود همى پخت و همى خورد 

 )41(.)با حائض نزديكى كرد( »دشتان مزر كرد«به گيتى 
 

 آب

 پاكيزه نگاه داشتن آب و آتش و خاك از دستورهاى دينى زردشتيان است،
 :به گفته ويراف

نيـك   انديش، بسيار نيك گفتـار، بسـيار   در بهشت، ديدم روان زنان بسيار نيك«
دارند  دار شوى بر سركردار رام را، با پوششى آراسته به زر و سيم و گوهر، كه 

گيـاه و   گفتند كه اين روان آن زنان است كه به گيتى آب و آتش و زمين و )...(
 )42(»گاو و گوسفند و همه آفريدگان نيك اورمزد را خشنود كردند.

 

 :و كسانى كه آب را آلوده كنند در دوزخ پادافراه سخت دارند

همـه   زخ آويخته بودند،دو ديدم روان مردى چند و زنى چند، كه نگونسار در«
 )...( همـى جويدنـد   )جـانوران مـوذى  (تن آنها را مار و كژدم و ديگر خستران 

 گفتند كه اين روان آن مردمانند كه بـه گيتـى از آب و آتـش پرهيـز نكردنـد و     
 )43(»پليدى و چرك به آب و آتش بردند، و به نگرش بد آتش را كشتند.

 

 كشاورزى

 آئين مزديسنا اسـت،  »كردار نيك«ها و  تدرخت كارى، كشاورزى، از عباد
نخستين پيشواى برزگران است. كشـت   »اروتدنر«يكى از سه پسر زردشت به نام 

 پرورش و نگهدارى گياه، كوششى در جهت خرسـندى امـرداد، فرشـته و ايـزد     و
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 .گياهان است

 :كند در ارداويراف، در ديدار از بهشت نقل مى

 وشـن و بـا شـكوه و پوششـى چـون سـتاره      ديدم روان كشاورزان را با گـاه ر «
 جـاى ويـران آبـادان كردنـد و    «و نيز از جايگاه بايسته كسانى كـه   )44(«رخشان

 يـاد  »و آبادى و بر سود ايجاد كردند )كار(بسيار چاه و رود و چشمه را به ورز 
 )45(كند. مى

 

 نامه، تنها يك فرگرد، درباره كشـاورزى آمـده و مخاطـب آن    در ارداويراف
 ويـراف گوشـزد   )46(شـود.  ورزانى هستند كه بذر در اختيار آنان گذاشـته مـى  كشا
 :اند، تماماً كشت نمايند كند كه بذرى را كه دريافت كرده مى

كثافـت  ( ديدم روان مردى كه زبان بريده بود و به موى همى كشيدند و نساى«
بـه   ت كـه گفتند كه اين روان آن بدكار مرد اسـ  )...(بر او همى افشاندند  )... و

 ... و گفت افشانم و نيفشاند و خـورد و سـپندارمذ زمـين دروغـزن     گيتى تخم
 )47(»كرد.

 

 براى گرم كردن تنور اجاق، چه بسا درختان را كه از ريشه خشـك نشـده،  
 تـر  سوزانند، كه زيانى عمده به آبادانى است، سوزاندن چوب و هيـزم  بريده و مى

 و اين )49(هاى آب فرو چكد، د، از آن قطرهچون چوب تر را بسوزانن )48(گناه بوده.
  :ها جمع شده و در جهان ديگر شكوه نمايد آب

 
مـن   پس آتش اورمزد، ايزد آذر گفت، كه بيا تا آن درياى آب و هيزم تر كه بر«

نشان  نهادى، به تو نشان دهم. جايى فراز برد و درياى بزرگ آب كبود را به من
 )50(»مى كه تو بر من نهادى، بچكد.داد و گفت اين آن آبست كه از هيز
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 دامدارى

گويا نخستين ابزارهاى دفاعى كه انسان كشف يا اختراع كرد، براى كشـتن  
راندن جانوران موذى و درنده، از طرفى، رام كـردن و بهـره بـردن از جـانوران      و

 .از طرف ديگر بود مفيد،

 جـانوران  هاى دينى كهن ايران دستورهاى فراوانى دربـاره كشـتن   در كتاب
 دانـيم كـه اهلـى    و تيمار و پرورش جانوران سودمند آمده. مـى  »خستران«زيانكار 

 كردن و نگهدارى حيواناتى چون سگ، گوسفند، بز، گاو، اسب و... براى حمـل و 
نقل و تأمين خـوراك و پوشـاك و نيـز كشـتن و از بـين بـردن جـانورانى چـون         

اى از  كـرد، قسـمت عمـده    مـى  ماروعقرب و گرگ و... كه زندگى انسان را تهديد
 )51(گرفت. هاى كهن را در بر مى وقت جامعه تالش و

 
 كشتن جانوران زيانكارـ 1

 جانوران موذى و زيانكار، چون مار، كژدم، گـرگ،  )يا خرفستران(خُستران 
 )52(را بايد كشت، در همه حال بايستى در پى نابود كردن آنهـا بـود.   )؟(مور، وزغ 

 .ى كه آنها را بكشتند در بهشت جايگاهى نيكو دارندگفته ويراف كسان به

هـا   آتش را بسى كشتند و فر آبها و »خرفستران«ديدم روان كسانى كه به گيتى «
زيبايى  ها و گياهان و نيز در زمين از آنها همى درخشيد، در بلندى و و آتشكده

 )53(»مرا زيبا و باشكوه به نظر آمد.

 

انوران زيانكار را كشته باشند، از كيفـر آنـان   بدكاران و دوزخيان نيز، اگر ج
 :شود مى كم

راست  پزند و پاى ديدم روان مردى كه تن اندر ديگ روئين كرده و او را همى«
همـه  ) ...(گفتند كه اين روان آن بدكار مرد است كه  )...(او بيرون آن ديگ بود 
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بسـيار   فسترهاكار و به آن پاى راست، وزغ و مور و كژدم و ديگر خر تن او بزه
 )54(»زد و كشت نابود كرد.

 

 پروراندن چارپايان

 شـود. و  در كتابهاى دينى زردشتيان، به همه جانوران اهلى چارپا گفتـه مـى  
گوينـد   »ستور«اند، چارپايان بزرگ شامل شتر و اسب و گاو و خر كه  بر دو دسته

 »گئوش« »فرشته« نامند. »انوميه«چارپايان كوچك مانند بز و گوسفند كه آنها را  و
در اوسـتا بـه معنـى     »گـاو «نگاهبان چارپايان و ستوران است. كلمه  »دوراسب« يا

 )55(چارپايان نيز به كار رفته است. مطلق

 تيمار كردن، پروردن و خوش رفتـارى بـا چارپايـان و جـانوران سـودمند،     
 :كند داراى پاداش نيك است، و ارداويراف، از ديدار خود از بهشت نقل مى

و  ديدم روان شبانان كه به گيتى چاپارى و گوسفند ورزيدند و از گرگ و دزد«
 مردم ستمكار نگاه داشتند و به هنگام آب و گياه و خورش دادند، و از سـرما و 

گرماى سخت پرهيز دادند و به گـاه خـود، نـر برهشـتند و از روى داد پرهيـز      
  )56(»در روشنى و برازندگى و رامش و شادى بود. دادند،
 

 ماننـد كشـتن   ـ  تيمار و پرورش چارپايان سودمند، هرچند هم اندك باشـد 
 داراى پاداش است، حتـى اگـر گناهكـارى دوزخـى باشـد، بـار       ـ  جانوران موذى

 :كند عذاب او را كم مى

ود و پـاى راسـت   « او  ديدم روان مردى بيكاره كه همه تن او خرفستر همى جـ
گياه  ار نيك كرد. و به اين پاى راست دستهگفتند او هرگز هيچ ك )...(جود  نمى

 )57(»پيش گاو ورزا افكنده بود.

 

را، با گرسنگى و تشنگى به كار گمارنـد   )گاو زراعتى(كسانى كه گاو ورزا 
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خوراك آنها غافل باشند، يا عمداً به آنهـا خـوراك ندهنـد، پـادافراه سـنگين       و از
 :دارند

دريدنـد و   بودند، به شاخ زدند و شكمديدم روانانى كه زير پاى گاوان افكنده «
بدكاران است كـه   گفتند، كه اين روان آن )...(استخوان بشكستند و ناالن بودند 

و گرسـنه و   به گيتى ستور و گاو ورزا را دهان بستند و بـه گرمـى آب ندادنـد   
 )58(»تشنه بكار داشتند.

 

) نـى بـرخالف رسـم و دسـتور دي   (كشتن ستور و گاو و گوسفند، نادادانـه  
 :داراى كيفر سنگين است

زدنـد   مى ديدم روان كسانى كه نگونسر به پاى آويخته بودند و كارد بر سرشان«
گوسـفند   گفتند، اين روان آن بدكاران است كه بـه گيتـى سـتور و گـاو و     )...(
 )59(»كشتند و نابود كردند. »نادادانه«

 

 ن كردارى نيكنگهدارى و تيمار سگ بويژه سگ گله در اعتقاد ايرانيان كه
 )61(ستم روا داشتن و كشتن سگان پادافراه سخت دارد: )60(است.

  
سـگان   ديدم روان مردى كه ديوان مانند سگ، او را درند. گوشت آن مـرد بـه  «

ايـن   گفتنـد كـه   )...(دهند و نخورند و سينه و پاى و ران آن مرد همى خورند 
ز خورش بازداشت يـازد  روان آن بدكار مردم است كه به گيتى سگ شبانان را ا

 )62(»و كشت.

 

 همچنين آزردن و كشتن سگ آبى و نيز همه آفريـدگار اورمـزد پـادافراهى   
 )63(مشمئزكننده دارد.
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 حاشيه

 معموالً، شبانان خود مالك چارپايان و گوسـفندان نبودنـد. بلكـه در مقابـل    
 ، پرورانـدن و چرانـدن و  »هـا  دام«از صـاحب يـا صـاحبان     )جيـره (دريافت مـزد  

 گرفتند. اين برزگران و شبانان، كه غالبـاً در تنگدسـتى   نگهدارى گله را برعهده مى
» شكم گرسنه ايمان نـدارد «برند، چه بسا، دور از چشم مالك به مصداق  سر مى به

 دادند. بدين معنى كه برزگـر  دارى كمترى به خرج مى دلسوزى و مراقبت و امانت
 رساند، و شـبان  تن به مصرف خوراك مىشد، به جاى كاش بذرى كه به او داده مى
 ها داده شـده  ها و سگ كرد و از آنچه كه براى خوراك دام براى گله دلسوزى نمى

 نمود كه ترسى در كار باشد. منظـورم  داشت. و الزم مى بود پنهانى براى خود برمى
 اين نيست كه با بدبينى، گفته شود كه ويراف اين فرگردها را، تنها در جهت منافع
مالكان زمـين و صـاحبان دام، بـراى ترسـاندن و پرهيـز دادن برزگـران و شـبانان        

 هنـوز هـم در   لوح آورده است، بلكه با توجه به اين واقعيـت اجتمـاعى، كـه    ساده
 شود، اين نكته دور از ذهن نيست، كه از آنجـا كـه   كشاورزى و دامدارى ديده مى

ه دارنـد،  هاى دين برزگران و شبانان به دستورها و راهنمايى ى با خلوص نيت توجـ 
شود، كه اگر از بـذرى كـه مالـك بـه آنهـا داده بردارنـد        ويراف به آنها يادآور مى

)، گاو ورزا را گرسنه بـه  15فرگرد () گوسفند مالك را مراقبت ننمايند 45 فرگرد(
)، در جهـان  48فرگـرد  (ها بدزدند  )، حتى از خوراك سگ75فرگرد (گمارند  كار

ادافراه سخت و سنگين خواهند برد، واال مطمئناً هيچ كشاورزى بـه  كيفر و پ ديگر
 زمين خود، و هيچ شبانى به خوراك گوسفند و سگ خـود، نـه تنهـا دسـتبرد     بذر
 اش ام، كـه از خـوراك خـود و خـانواده     زند، بلكه من روسـتايى شـاهد بـوده    نمى
نهـا  اگـر خـود مالـك آ   (كاهد كه بذر زمين و غذاى گاو و گوسـفند و سـگش    مى
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 .كم نگردد) باشد

 
 ورى پيشه

 راستگويى و درستكارى در داد و ستد، در نوع كاال و در وزن آنها همـواره 
 وران، و نيـز  هاى دينى و دسـتورهاى سـنتى توصـيه شـده اسـت، پيشـه       در كتاب

 كشــاورزان، داراى منزلــت و موقعيــت اجتمــاعى مناســبى نبودنــد، ارداويــراف از
خدايان ) فرمانبردار(كند، كه پرستنده  در بهشت ياد مىورانى،  جايگاه برازنده پيشه

 :و سرداران بودند )شاهان(

آن  وران، كه به گيتى خدايان و سرداران پرستيدند و چـون بـه   ديدم روان پيشه«
 )64(»آمد. بستر خوب و گاه بزرگ و روشن و برازنده نشسته مرا زيبا و باشكوه

 

 ند و بايستى مورد اعتمـاد باشـند،  وران، به ناگزير، طرف مراجعه مردم پيشه
 هاى حكومتى و قـانونى و دولتـى در جهـت    عالوه بر كنترلى كه از طرف سازمان

 گيـرد، دسـتورهاى دينـى نيـز ضـامن اجرائـى موكّـد        اجراى درست آن، انجام مى
 هـاى مختلفـى كـه در داد و سـتدها صـورت      ارداويراف در مورد تقلـب  )65(است.
 :دهد گيرد، هشدار مى مى

خـوردن   يدم روان مردى كه خاك و خاكستر و دلو و قفيز همى پيمايند و بهد«
دلو و  گفتند كه اين روان آن بدكار مرد است كه به گيتى قفيز و )...(هى دهند. 

كـرد   )غله( سنگ و اندازه راست نداشت. آب به مى گاشت و خاك به يورتاك
 )66(»ربود.و بهاى گران به مردمان فروخت و از نيكان چيز دزديد و 

 

 :فروشى اختصاصى داده ويراف فرگرد ديگرى را به پادافراه سخت كم

چـرك و   آنگاه ديدم روانى چند كه نگونسار در دوزخ آويخته بودند و خون و«
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پيمانـه   مغز مردمان به دهان در كردند و به بينى آوردند و همى بانگ كردند كه
قفيـز   رانست كه به گيتى سنگ وگفتند كه اين روان آن بد كا )...(راست داريم. 

 )67(»هاى ديگر كم و كاست داشتند و به مردمان چيز فروختند. و پيمانه
 

 پرداخت دستمزد

 براى كسانى كه با نپرداختن مزد و سود ديگران، به آنان ستم روا دارنـد در 
 :نامه، پادافراهى گران آمده ارداويراف

 گفتنـد ايـن   )...(خـورد  ديدم روان مردى كه پوست و گوشت مردمـان همـى   «
 وران باز گرفـت.  روان آن مرد بدكار است كه به گيتى مزد مزدوران و بهره بهره

 )68(.»اكنون روان پادافراه گران بايد بردن
 

 احترام به ملك و سامان مردم

 هـاى  با پيداش مالكيت خصوصى زمـين و خانـه و سـامان، كـه از ويژگـى     
 انديشـه سـلطه و تجـاوز بـه حـريم      مرحله اسكان و شهرنشينى است بـه تـدريج  

 هـا و  شـيوه «هـاى گونـاگون،    ديگران نيـز قـوت گرفـت. و بـا ترفنـدها و تحـول      
 اى كه تا به امروز ادامه دارد. و را به وجود آورد. مسأله عمده »هاى مالكيت ضابطه

 دستورهاى دينى همواره رعايت حدود مالكيت ديگران را توصيه نمـوده. ويـراف  
 :دهد ونه از تجاوز پرهيز مىمردمان را بدين گ

دادند  ديدم روان مردى كه كوهى به ناخن همى كند. و ديوان از پس، آزار همى«
گيتـى   گفتند كه اين روان آن بدكار مرد است كـه بـه   )...(و نهيب همى كردند 

 )69(»سامان و مرز كسان سپوخت و به آن خويش كرد.
 

 داورى

 ران در جامعه كـم نيسـت. و بـه   از آنجا كه احجاف و تجاوز به حقوق ديگ
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 ها خاست كه پس ميان ايشان معاملتى پديد آمد كه از آن خصومت ...«قول غزالى 
 الجـرم  )70(»... داد، و قصد يكديگر همى كردنـد  هر يكى به حق خويش رضا نمى

 هـا،  جامعه نياز به داوران و قاضيان و شهردارانى دارد كه در داد و ستدها، اختالف
بقاء  يانجى باشد و داورى كند، آسايش و امنيت اجتماعى كه ضامنها، م خصومت

 .كردارى داوران دارد جامعه است، بستگى به درستكارى و راست

 نامه بـه تفصـيل، بـه كسـانى كـه طـرف اعتمـاد        در چهار فرگرد ارداويراف
 هـا، و تجاوزهـا   هـا، تخلـف   فروشـى، تقلـب   مردمند، و رسيدگى و داورى در كـم 

 :، هشدار داده شدهبرعهده آنهاست

 )...(خورد  آنگاه ديدم روان مردى كه فرزندن خويش كشت و مغز سرش همى«
هـاى   طـرف  است، كه به ميـان  )حكم دهنده(گفتند كه اين روان داور و چيرگر 

پس ماران  و )خواهان(دعوا دروغ كرد، و با چشم پاك و راستانه بر پيش ماران 
و آرزوى برخواسـتاران بـه    )مال دوسـتى (ننگريد و از خواسته كامى  )خوانده(

 )71(»خشم و سختى گفت.

 

 را به پادافراهى سخت گوشـزد  »داورى دروغ«براى  »رشوه«ويراف گرفتن 
 :كند مى

دوزخ  ديدم روان مردى كه هر دو چشم كنده و زبان بريده و به يك پاى، اندر«
آهنين در سر  آويخته بود و به شانه روئين دو شاخ تن او همى رنديدند و ميخى

داور  گفتند كـه ايـن روان آن مـرد بـدكار اسـت كـه بـه گيتـى         )...(زده بودند 
 )72(»و داورى دروغ كرد. )رشوه گرفت(زنان بود و پاره  دروغ

 

 شهرداران و شهربانانى كه در نظم و نسق شهر سستى نموده و به نادرسـتى 
 :عمل كنند پادافراه گران برند

داسـى   به تاريكى دوزخ آويخته بـود، بـه دسـت    ديدم روان مردى كه به پاى،«
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چشم زده  خود همى بريد و ميخى آهنين به )پهلو(آهنين داشت و سينه و كش 
ت ( گفتند كه اين روان آن بدكار مرد است كه شهر به ميانجى )...(بود  ـ  حكميـ 

و نفرمود و  به او داشته بودند و آنچه سزاوار كردن و فرمودن بود نكرد )داورى
دادخـواهى نـه    و قفيز و پيمانـه كـم داشـت و از درويشـان و كاروانيـان     سنگ 

 )73(»نيوشيد.

 

احان «ها و داد و ستدهاى زمـين، زيـر نظـر و بـه دسـتور       واگذارى و »مسـ 
 گيـرى  داوران مورد اعتماد صورت گرفت. ويراف براى متصـديانى كـه بـا انـدازه    

 داشـتند و  م ستم روا مىنادرست زمين و تعيين دروغين ارزش و درآمد آن، بر مرد
  :كند مى آور ياد شدند از پادافراهى چركين و چندش باعث فقر و تنگدستى آنها مى

 
همـى   مردمان، )چرك و خون(ديدم روان مردى چند كه گه و پليدى و نساى «

و  جود و ديوان سنگ كنند و از پس اندازند. ايشان كـوهى بـه پشـت كشـيدند    
 كه اين روان آن بدكاران است كه بـه گيتـى زمـين    گفتند )...(كشيدن نتوانستند 

 بر كردنـد  مايه و بى گيرى كردند و بسيار مردم را بى اندازه گرفتند و دروغ اندازه
 )74(»و به نياز و درويشى آمدند و خراج گران همى بايد دادن.

 

 پذيرايى كاروانيان

 وهــاى كهــن اجتمــاعى، پــذيرايى از كاروانيــان و مســافران  يكــى از رســم
 قراردادن منزل و امكانـات رايگـان، در اختيـار آنـان بـود. در سيسـتان هـر سـاله        

 و نيـز در  )75(گرفـت.  حكومت مبلغى را براى كمك به مسافران نيازمند در نظر مى
 )76(ها، غذا و منزل دادن رايگان، به مسافران و كاروانيـان آمـده،   بسيارى از وقفنامه

 .اى هنوز كامالً از ميان نرفته است هرسمى كه در جامعه سنتى ايلى و قبيل

پذيرفتنـد و يـا از ايـن بابـت پـول و       ويراف به كسانى كه كاروانيان را نمى
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بـه شـهردارانى كـه بـه دادخـواهى       ـ  چنانكـه ديـديم   ـ  خواستند، و نيز مى مزدى
 :دهد ، به پادافراهى گران هشدار مى)77(كردند توجه نمى كاروانيان

از  سار در دوزخ افتاده بودند و از زير، دود و گرمـى و ديدم روان آنان كه نگون«
جاى  گفتند كه اين روان آنان است كه به گيتى )...(باال، باد سرد برافكنده بودند 

و اگـر   به كاروانيان ندادند )پزى تنور كماچ(و خانه و مهمانسراى و تنور بريزن 
 )78(»دادند مزد گرفتند.

 

 كشى آدم

 بازداشـته اسـت،   »قتل نفس«كشى و  ردم را از آدمها، م دستورهاى همه دين
 :پرهيز داده »مرد پاك«نامه، در يك فرگرد مردمان را از كشتن  ارداويراف

همـى   مرگـى  ديدم روان مردى كه پوست سرش از پهنا همى گيرند و به گران«
 گفتند كه اين روان آن بدكار مرد است كه بـه گيتـى مـرد پـاك را     )...(كشتند، 
 )79(.»بكشت

 

 گريستن بر مردگان

 گريستن، در مـرگ خويشـاوندان و نزديكـان، گذشـته از جنبـه عـاطفى و      
 در(هاى اجتماعى و فرهنگى است. گريه كـردن   احساسى و شخصى، داراى زمينه

 مانند لباس عزاپوشيدن، به سر و صورت زدن، مو پريشان كـردن،  )حضور ديگران
 ... قسـمتى از مراسـم سـوگوارى و   آرايش نكردن، يخه باز كردن، مهمانى دادن و.

 مجموعه آن را يكى از )80(است كه وان جنيپ »تركيب فرهنگى«از يك  »عنصرى«
 )81(داند. مى »مناسك گذر«

 روند، گريه كـردن آنهـا را   رسم است كسانى كه به ديدن خانواده عزدار مى
دهنده  تسليت در عين حال، نوعى احترام به مهمانان »صاحب عزا«بيند. گريستن  به
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شـهرهاى سـنتى،    است. اين رسم كه بيشتر در بين زنان معمـول اسـت، هنـوز در   
هاى قومى،  و آئين ها شود. در بسيارى از دين روستاها و عشاير به تفصيل ديده مى

گريستن بر مردگان  شوند، ولى به شكيبايى و صبر دعوت مى »بازماندگان«با اينكه 
 .ممنوع نيست

 ن در ســوگ خويشــاوندان و نزديكــان، كــارىدر آئـين مزديســنان گريســت 
 .شمرده شده »گناه«هاى دينى آنها  ناشايست است و در كتاب

 هاى ارداويراف، خوددارى از گريسـتن و شـيون كـردن در    از اولين توصيه
سـازد كـه پـيش از رسـيدن بـه       خويشاوندان اسـت، وى خـاطر نشـان مـى     مرگ

جمعى بـه آسـانى از آن    »ار ديدمرودى بزرگ و هولناك و بد بو و ت«، »چنيوادپل«
توانند بگذرند. سروش پـاك و ايـزد آذر    اى به سختى و برخى نمى عده گذرند، مى

 :دهند كه مى توضيح

بريزنـد   اين رود، آن اشك بسيار است كه مردمان از پس درگذشتگان از چشم«
كه شيون  و شيون و مويه و گريستن كنند. آنها كه گذشتن نتوانند كسانى هستند

 »كم كردنـد  تر، كسانى هستند كه و مويه و گريستن بسيار كردند و آنها كه آسان
شيون و مويـه   به جهانيان بگو كه شما به گيتى«شود كه:  و به ويراف توصيه مى

روان گذشـتگان   و گريستن، نادادانه مكنيد، چه به همان اندازه بدى و سختى به
 )82(»شما رسد.

 

 كنند، ويراف ها بيشتر مويه و گريه مى سوگوارىاز آنجا كه معموالً زنان در 
 :شود كه يادآور مى

همى  ديدم روان زنانى كه سرشان بريده و از تن جدا كرده بودند و زبان بانگ«
بسـيار   گفتند كه اين روان آن زنان است كه به گيتى شـيون و مويـه   )...(داشت 

 )83(»كردند و بر سر و روى زدند.
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*** 
 

 نامه بر پاداش و پادافراه كردارهايى تأكيـد شـده، كـه    يرافگمان در ارداو بى
 هـاى  هاى ارزشى و اعتبـارى بـوده و بـا تغييرهـا و تحـول     »مسأله«در زمان خود، 

 اجتماعى، به تدريج دگرگون گرديده و برخى از آنهـا از ميـان رفتـه اسـت. مـثالً     
 خـود را چنانكه ديديم، سه فرگرد درباره پادافراه سـخت زنـانى بـود كـه كـودك      

 دانـيم كـه   مى )84(گرسنه رها كرده و با دريافت مبلغى كودك ديگران را شير دهند.
 به »اشرافيت«هاى  يكى از ويژگى ـ  كه تا اين اواخر متداول بود ـ» دارى دايه«رسم 

 پذيرفت، فاقد منزلت اجتمـاعى بـود. در   رفت. و دايه كه از تنگدستى مى شمار مى
 بسـيارى دربـاره نقـش و    )85(هـاى  هـا و قـانون   المثـل  ها، ضـرب  ادبيات ما، داستان

 هـاى  و دگرگـونى  »مناسـبات اجتمـاعى  «موقعيت و حق دايه وجود دارد. با تغيير 
 ، اين پديده به دسـت فراموشـى  »شير خشك«اقتصادى و در دسترس قرار گرفتن 

 .سپرده شده است

تى زهر به گي«كند كه  اشاره مى »بدكارى«ويراف در يكى از فرگردها به زن 
ولى بـه روشـنى    )86(»آب و روغن به افيون كرده داشت و به خورد مردمان داد. و

 يـا (چه بوده، و چگونه و در چه مورد  »معجون«معلوم نيست كه كيفيت اين  بر ما
 كـه حـافظ بـه آن    »افكندن افيون در مى«رفته است. و آيا با  به كار مى )موردهايى
 )87(كند ربطى دارد؟ اشاره مى

كم،  كه بايستى دست ـ  نامه منظوم فارسى زردشت بهرام پژدو رداويرافدر ا
مقتضيات  تغييرهايى كه با ـ  نامه پهلوى نوشته شده باشد ده قرن بعد از ارداويراف

آموزگـار، بـين    اى كه دكتر ژاله شود. در مقايسه زمان هم آهنگ است، مشاهده مى
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كه بعضى از  يل نشان داده شدهاند، به تفص دو متن پهلوى و فارسى به عمل آورده
منظـوم فارسـى    نامـه  ، در ارداويـراف »خويتـورت « »خويتوكدس«هاى مانند  مسأله

نهم هجـرى   نيامده و برعكس بر كردارهاى ديگرى، كه گوشزد كردن آنها در قرن
 )88(، بيشتر الزم بوده، تأكيد شده است.)زمان زردشت بهرام پژدو(

 
1) Artbi Viraf  Namak 

آمده 129تا  123صفحه  1325چه اين منظومه در يادنامه پورداود، نشر انجمن زردشتيان تهران، ديبا) 2
  .است

 .200نگاه كنيد به يادنامه پورداود صفحه ) 3
 nv 1870   .Martin Haug و ترجمه و شرح مارتين هوگ 1816در  Pope ترجمه پوپ) 4

  .1887در  M.A.Bartheelemy شرح و ترجمه بارتلمى) 5

 .497نامه، مهر،  فردوسى) 6
 .213تا  150، يادنامه پورداود، صفحه »نامه ارداويراف«مقاله ) 7
 نامه همراه با نامه يا بهشت و دوزخ در آئين مزديسنا، متن پهلوى، ترجمه فارسى، واژه ارداويراف) 8

 اين مقاله، اين كتاب و توضيحات آن منبع اصلى 1342شرح و حاشيه، چاپخانه دانشگاه مشهد، مهر 
 .است

 .10تا  9صفحه  1362ارديبهشت  2نامه، مجله آينده سال نهم شماره  دو ارداويراف) 9
 .283تا  250، صفحه 1362پژوهشى در اساطير ايران، انتشارات توس، پاره نخست، ) 10
 ها و رود، و روان است كه پاداش خوبى به عقيده زردشتيان، كالبد خاكى پس از مرگ از بين مى) 11

 .بيند ها را مى پادافراه بدى
  به(هاى معتبر عهد ساسانى كه ويژه موبدان بوده  و نيز نام يكى از آتشكده ايست آذرفرنبغ نام فرشته) 12

 مراجعه 338، صفحه 1338مزديسنا و ادب فارسى از دكتر محمد معين، انتشارات دانشگاه تهران، 
 ).نماييد

از زردشت خواست كه جايگاهش را در بهشت بدو  )شهريار حامى زردشت(گويند گشتاسب ) 13
اى از منگ بدو نوشانيد و شاه در جهان رويا، پايگاه خويش را در بهشت بديد. از  وى نوشابه نمايد،
 .اند نوشابه مزبور را منگ گشتاسبى ناميده رو اين
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 ساب روز واپسينترين ايزدان آيين مزديسنان و از فرشتگانى است، كه براى رسيدگى به ح از مهم) 14
 .گماشته شده. روز هفدهم هر ماه به نام او نگهبان آن روز است

ايزد آذر داراى اهميت زياد و واسطه تقرب به درگاه اورمزد است. روز نهم هر ماه و ماه نهم هر ) 15
 .به نام اين فرشته است و نگهبان آنهاست سال

 .1342چاپخانه دانشگاه مشهد  نامه، دكتر رحيم عفيفى، ، ارداويراف2و  1فرگرد ) 16
 به معنى راستى، تقدس، پاك و جزء دوم »ارتا«يا  »اردا«نام ارداويراف از دو جزء تشكيل شده: ) 17

به معنى رونق، قدرت و نام يكى از مقدسان است، در متن گاهى  »ويراژ«يا  »ويراپ«يا  »ويراف«
 .آمده است »ويراف« تنها

 .5و  4فرگرد ) 18
 ايستگان به معنى تعادل ثواب و گناه است، چه دو كفه ترازو به ايستند و+  ان مركب از همهميستگ) 19

 ).160يادنامه پورداود، مقاله دكتر محمد معين، زيرنويس صفحه (برابر شوند 
است، كه موبدان براى تنبيه گناهگاران در « سروشوچر»واحد سنجش كارهاى نيك و بد ) 20

بايد كار نيك شخص سه سروشوچر بيش از گناهانش باشد.  به بهشت مىگرفتند. براى رفتن  نظرمى
 .ماند درصورت برابر بودن آنها، روان در هميستگان مى

 .6فرگرد ) 21
 .14و  13و  12فرگرد ) 22
وزد، تنها در كيفر يكى از بدكاران از باد گرم  نامه جايى سرد است، باد سرد مى دوزخ در ارداويراف) 23

دانند كه آذربايجان  اى سردى دوزخ را در ديانت زردشتى براى اين مى ) عده93 فرگرد(يادشده 
محل ظهوراين دين بسيار سرد بوده، مردم از اين سرما در رنج بودند. و دوزخ سرد تهديد مؤثرترى 

 .است
 .18و  17فرگرد ) 24
 .اند اين اصطالح را غالباً خرفستر آورده) 25
دن خشنود نباشند و از اين جهان بيرون شوند، او را بدين گيتى هيچ اگر مادر و پدر از آن فرزن) 26

روايت داراب «. گشاده نشود و پيوسته به كار خويش درمانده بود و به هيچ مراد نرسد كارى
 ).60به نقل از يادداشت دكتر عفيفى صفحه (. 172صفحه  هرمزديار، دفتر اول

 .65فرگرد ) 27
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بيند، از سروش پاك و  ى دوزخ است، ويراف كيفردادن روان را مىتمام فرگردهايى كه در معرف) 28
دارند. براى رعايت اختصار،  پرسد. و آنها كارهاى بد آن فرد دوزخى را بيان مى ايزدآذر، گناه را مى
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 *پيام من به فرهنگستان
 

 محمدعلى فروغى
 

 درآمد

 من به زبان فارسى دلبستگى تمام دارم زيرا گذشته از اين كـه زبـان خـودم   
 هـاى  كنم و از لطائف آثار آن خوشـى  است و اداى مراد خويش را به اين زبان مى

قـوم   (Culture) ام، نظر دارم به اين كـه زبـان آئينـه فرهنـگ     گوناگون فراوان ديده
و فرهنگ مايه ارجمندى و يكى از عاملهاى نيرومند مليت است. هر قـومى   است
فرهنگى شايسته اعتنا و توجه داشته باشد زنـده و بـاقى اسـت و اگـر نداشـته       كه

تواند باقى بماند. قوم يونان باسـتان بـا    نه سزاوار زندگانى و بقاست و نه مى باشد
هاى اهل نظر همواره زنده اسـت و ملـت   قرنها است كه وجود ندارد، در دل آن كه
يونان هستيش تنها طفيل همين امر است. پس من چون دوسـتدار ايـرانم و    جديد

 دانـم و  مليت ايرانى دلبستگى دارم و مليت ايرانى را مبنى بر فرهنگ ايرانى مـى  به
 توانم دل را به زبان فارسى بسـته  نمايش فرهنگ ايرانى به زبان فارسى است، نمى

 .ته باشمنداش

                                                 
- 505صص  )،1320دى ( 10و شماره  344-336)، صص 1320مهر ( 7ارمغان، دوره بيست و دوم، شماره *  

  .169-101، صص 1و نيز مقاالت فروغى، ج  512
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 اين مختصر كه شرح آن را در كنفرانس سـال گذشـته ايـراد نمـودم علـت     
 وجود فرهنگستان است؛ يعنى به عقيده مـن فرهنگسـتان هيئتـى اسـت كـه بايـد      
 .نگهدار زبان فارسى و فرهنگ ايرانى باشد كه درنتيجه حافظ قوميت ايرانى است

 ور متوسـط طـ  فرهنگستان هنوز كودك است و اين عيب نيست. انسـان بـه  
 ماند و در حقيقت يك ثلث از اين عمر را به كودكى پنجاه شصت سال بيشتر نمى

 گذراند تا وجودش منشأ اثر حسـابى شـود. فرهنگسـتان كـه آرزومنـدم قرنهـا       مى
 زندگى كند عجيب نيست كه يكى دو سال به كودكى بگذراند. به فرهنگسـتان در 

 و بيـرون آمـدن از روزگـار    توان سرزنش كرد كه در پى تكميل خـود  صورتى مى
 .كودكى نباشد و اميدوارم اين سرزنش به فرهنگستان روى نكند

 اعضاى فرهنگستان هر يك به سهم خود پرستار و پرورنده اين كودكنـد و 
 كنند. از جمله من كه به توانايى خـود در انجـام   البته در انجام وظيفه كوتاهى نمى

 فرهنگستان گذشته است همواره در تكليف كوشش دارم، در اين مدت كه از عمر
 در آورد. پس در اين مقـام  انديشه بودم كه چگونه بايد فرهنگستان را از كودكى به

 تر از هر چيز آن دانستم كه فرهنگستان روشى در پيش گيرد تا بتواند بارى واجب
را كه بر دوش گرفته به منزل برساند و درين خصوص آنچه را كه به فكـر كوتـاه   

نگارم كه اگر دانشمندان پسـنديدند بـه كـار دارنـد      ام در اين نامه مى افتهدري خود
ام چشـم   اميدوارم از اين گنـاه مـن كـه سـاعتى از اوقاتشـان را تبـاه كـرده        وگرنه
 .بپوشند

 شـود  كنم كه آنچه در ايـن رسـاله نگاشـته مـى     در پايان سخن يادآورى مى
فرهنگستان  ممكن است براىهمانا نظر به حوائج و مقتضيات امروز است؛ بعدها 

نظرهاى ديگـر   نسبت به زبان فارسى جز اين وظائف پيش آيد و براى دانشمندان
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امـروزى و بـه    پيدا شود. اگر چنين پيش آمد اميـدوارم در نتيجـه انجـام تكـاليف    
كوتـاهى كـرده    مقتضاى تكامل و ترقى باشد نه از آن رو كـه مـا در اداى وظيفـه   

 .باشيم

 تنها به درستى و تمامى زبان نظـر دارم نـه بـه زيبـايى و    و در اين نامه من 
 ام نـه  بنـدى و سـالمت آن را پيشـنهاد خـود سـاخته      آرايش ادبى؛ يعنى اسـتخوان 

  .دلربايى را؛ و جاى ترديد نيست كه تندرستى بر زيبايى و خط و خال مقدم است
 

 فصل اول

 منظور از نگاشتن اين نامه

 ما رسيده است عيبـى دارد و نقصـى و  زبان فارسى چنانكه از گذشتگان به 
 از آن رو كه ما بايد آن را به آيندگان باز بگـذاريم خطرهـايى در پـيش دارد پـس    
 وظيفه ما اين است كه تا بتوانيم عيب و نقص گذشته را رفع كنيم و خطر آينده را

 بندى نماييم. رفع عيب و نقص گذشته يك اندازه ممكـن اسـت ولـى شـايد     پيش
 نشود اما جلوگيرى از خطرهاى آينده كامالً در توانايى ما هسـت بـه  تماماً مقدور 

 .شرط آن كه بخواهيم و بدانيم چه بايد كرد
 

 عيب و نقص گذشته زبان فارسى

 عيب زبان فارسى آميختگى آن به عربى است و نقص آن اين اسـت كـه از  
 وجهت اصطالحات فقير است حتى با اين كه آميختگى به عربى را عيـب نـدانيم   

آن را نگاه بداريم باز به سبب ترقيـاتى كـه در چهـار پـنج قـرن اخيـر در علـم و        
و صنعت روى داده فاقد بسيارى از اصطالحات هستيم كـه بـه آن سـبب     حكمت
تواند ادا كنـد. از ايـن گذشـته     همه مرادفهاى امروزى ما را به درستى نمى زبان ما
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زبان عربـى بـود، زبـان فارسـى      نوشتند به علم و فضل ما غالباً آنچه مى چون اهل
مطالب علمى به درستى ورزيـده نشـده اسـت و از ايـن رو امـروزه       براى نگارش

  .نمايد علمى را در اين زبان به خوبى ادا مى كمتر كسى مطلب
 

 خطرهاى آينده

 اگر در گذشته اين عيب در زبان ما پيدا شده كه آميخته بـه عربـى گرديـده   
 است كه عيبش بيش شود به اين كه آميختـه بـه   است در آينده اين خطر در پيش

 .زبانهاى بيگانه ديگر گردد

از اين خطر بزرگتر اين كـه ايرانيـان بـه واسـطه آشـنا شـدن بـه نوشـته و         
اهتمامى در آمـوختن زبـان فارسـى، شـيوه زبـان خـود را از        بيگانه و بى هاى گفته
دد و نتيجه اين خواهد گر دهند و طرز بيان ايرانيان طرز بيان بيگانگان مى مى دست
دهـد. آثـار ايـن مخـاطره هـم       كه زبان فارسى شخصيت خود را از دست مى بود

پديـدار اسـت و يـك انـدازه پيشـرفت كـرده ولـيكن كمتـر كسـى بـه آن            اكنون
 .خورد برمى

 از اين هر دو خطر بزرگتر تصرفاتى است كه اين روزها همه كس در زبان
 كند كه به زودى فارسى را ضايع و باطل فارسى به قصد رفع عيب و نقص آن مى

 .سازد مى

منظور مـن از نگـارش ايـن نامـه آن اسـت كـه عيـب و نقـص گذشـته و          
آينده زبان فارسى را روشن كنم و راه عالج و جلوگيرى آنهـا را چنـان    خطرهاى
 .ام بنمايم فهميده كه خود
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 فصل دوم

 عيب زبان فارسى و چگونگى رفع آن

 عربى عيب خوانديم از آن رو كه البته اصـل در هـر  آميختگى فارسى را به 
 شود زيرا كه زبان اين است كه از عوامل بيگانه پاك باشد هر چند اين ممكن نمى

 اقوام و ملل همواره با هم ارتباط دارند و بايد داشته باشند. گذشته از مهاجرتهـاى 
 شـود بـه   مى كنند و خونها و نژادها بهم آميخته فردى و جمعى كه نزد يكديگر مى

 قصد تجارت و سياحت و زيـارت؛ بـا هـم رفـت و آمـد و از يكـديگر اسـتفاده       
 نمايند و اين كار عامل مهم ترقى نوع بشر است كه عالوه بر فوايـد مـادى كـه    مى
 گيرند و اين برند از يكديگر آداب و رسوم و افكار و عقايد و معلومات فرا مى مى

 اندازه در خالص نگاه داشتن آن كوشش كننـد جمله در زبان طبعاً تأثير دارد و هر 
 شود زيرا كه زبان امرى است طبيعى و متعلق به عمـوم مـردم اسـت و    ممكن نمى

 شود كه با زبان كار نداشته باشد مگر كـر و گنـگ   در هيچ قومى يك نفر پيدا نمى
 حسـن بيـان   باشد و زبان از چيزهايى است كه در اختيار كسى نيست مگر آنها كه

 شود كه البته بيش سخن ايشان از جهت لفظ و معنى طرف توجه مردم مى دارند و
از كسانى كه اين خصـايص را ندارنـد در افكـار و اقـوال مـردم تـأثير و تصـرف        

 .كنند مى

 بنابر آنچه گفته شد كمتر زبانى است بلكه شايد هيچ زبـانى نباشـد كـه بـا    
 والً حدودى دارد يعنـى زبانهاى بيگانه آميزش نكرده باشد وليكن اين آميزش معم

شود كـه برابـر آنهـا در خـود زبـان نباشـد        در هر زبان آن الفاظ خارجى وارد مى
چاى از چين و قهوه از عربستان به كشورهاى ديگر رفته و همه ملل چون  چنانكه

اند نام اصلى آنان را هم عيناً يـا بـا كـم و بـيش تحريـف و       اجناس را پذيرفته آن
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 .اند قبول كرده تصحيفى

 آميختگى زبانها در اين حدود چاره ندارد و بى ضـرر اسـت هرچنـد عـدد    
 لفظهاى دخيل به صدها و هزارها برسد مخصوصـاً اگـر ورود عناصـر بيگانـه در    
 چگونگى بيان و سخنگويى مردم تأثير نكند و طبيعت زبان را تغيير ندهـد و اگـر  

 ب نبود چنانكـه فارسى به همين اندازه و همين قسم با عربى مخلوط شده بود عي
با بسيارى از زبانهاى ديگر از هندى و چينى و تركى و يونانى و روسى و فرانسـه  

 .انگليسى و غير آنها در همين حدود آميخته شد و زيانى نديده است و

 اما آميختگى فارسى به عربى از حد معقول تجاوز كرده است به اين معنـى 
 در زبان ما بيشتر شده اسـت و آن كه شماره لفظهاى عربى از عدد لفظهاى فارسى 

 لفظها از همه قسم است يعنى هم از اشـياء مـادى و هـم از امـور معنـوى و هـم      
 چيزهايى كه معادل آن در فارسى نبوده اسـت و هـم چيزهـايى كـه معـادل آن در     
فارسى بوده و هست و محل احتياج نبوده و نيسـت و از ايـن بـدتر آنكـه الفـاظ      

نحو و صرفى و تركيبات عربى در زبان ما داخل شده و ها و قواعد  با صيغه عربى
 .بنابراين در شيوه بيان فارسى تأثير و تصرف كرده است

 داند كه چيرگى عرب بر كشور ما بـوده  علت اين پيش آمد را همه كس مى
 است و استوار شدن حكومت عربى در چندين قرن در اينجـا كـه بـه آن واسـطه    

 ه از ميان رفت و نزديك به سيصد سال زبان فارسىهايى كه به اين زبان بود نوشته
 كار نرفت و مخصوصاً نوشته نشد و ازاين جز در نزد روستاييان و طبقات عوام به

 رو چون ايرانيان در مائه چهارم هجرى خواستند باز به فارسـى سـخن بگوينـد و   
 آنها جاى بنويسند بسيارى از لفظها فراموش شده بود و چاره نداشتند جز اينكه به

 .كار ببرند لفظهاى عربى به
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 و پوشيده نيست كه يك امر ديگر نيز اين پيش آمد را قوت داد و عيـب و 
نقص زبان فارسى را تمام كرد و آن اين بود كه هنگامى كه مسـلمانان بـه علـم و    

شمار بودند از حدود چين گرفته تا اقيـانوس اطلـس و    توجه كردند اقوام بى ادب
اسالمى داشـتند طبيعـى بـود كـه عربـى را زبـان عمـومى و        جهت جامعه  با آنكه
نوشـت فايـده آن    خود قرار دهند؛ يك نفر ايرانى اگر كتابى به فارسى مى اشتراكى
نوشت همـه مسـلمانان جهـان     رسيد اما چون به عربى مى فارسى زبانان مى تنها به

و همـين امـر   بردند  شماره ايشان چندين برابر فارسى زبانان بود از آن بهره مى كه
 العـاده علـم و ادب در ميـان    پنج شش قرن اول اسالم سبب رواج و رونق فوق در

مسلمانان گرديد چنانكه امروز هم اگـر يـك زبـان مشـترك در ميـان مـردم بـود،        
داد به نشر و ترقى علـم و   از سهولتهاى ديگر كه در كار زندگانى دست مى گذشته
وسـت كـه خيرانديشـان عـالم انسـانيت      كرد و از همـين ر  اندازه مدد مى تمدن به

المللى رايج و شايع گردد وليكن متأسـفانه اختالفـات    يك زبان بين كوشش دارند
و تعصبهاى گونـاگون تـاكنون نگذاشـته اسـت و ايـن مبحـث از        دينى و سياسى

 )1(است. گفتگوى ما بيرون

 مشترك بودن زبان عربى در ميان مسلمانان خاصـيتى را كـه گفتـيم داشـته    
 وليكن به زبان فارسى لطمه سخت زده است كه علماء و فضالء ايرانى هـم  است

تقريباً همه آثارشان به عربى نوشته شده و از اين رو گذشته از زيانهاى ديگـر كـه   
ما رسيده است زبان فارسى از جهت اصطالحات علمى و ادبى بسـيارى ديگـر    به
 گرديـده و نيـز فارسـى    محل حاجت است فقير مانده و نيازمند به زبان عربـى  كه

 .چنانكه بايد ورزيده نشده و براى بيان همه قسم مطالب پخته نگرديده است

 در قرنهاى اخير فضيلت فروشى هم در اين امـر دخالـت تمـام داشـته كـه     
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 چون علم عربيت در نظرها اعتبار و شأن داشت بلكه تقريباً فضـيلت منحصـر بـه   
 ند خود را بـه فضـل و علـم معـروف    خواست عربيت شده بود، نويسندگانى كه مى

 ضـرورت  توانستند به ضرورت يـا بـى   هاى خود تا مى ها بلكه گفته كنند در نوشته
 بردند و هيچ لفظ و جمله عربى كار مى هاى عربى به ها و جمله جا كلمه جا يا بى به

عربى  شمردند بلكه براى معانى كه لفظ فارسى داشت نيز را در فارسى بيگانه نمى
آوردنـد و   مـى  مضايقه دادند و در عبارت فارسى تركيبات عربى را بى رى مىرا برت

هـا و   و صيغه به رعايت قوانين عربى قيد داشتند و حد و شرطى براى گفتن لفظها
نه آن فضيلت  گذاشتند. اين است كه امروز با آنكه هاى عربى در فارسى نمى جمله

در عربى گفتن  ارج براى ايرانيانگونه اجبارى از خ فروشى خريدار دارد و نه هيچ
بـه   مـا همـه   و نوشتن هست و كمتر كسى هم علم و سـواد عربـى درسـتى دارد،   

لفظهاى فارسى و  واسطه انس و عادت چند صد ساله و فراموش كردن بسيارى از
ايم بسـا هسـت    كرده در واقع به واسطه ناتوانى كه در اداى مراد به زبان خود پيدا

كـار   بيش از فارسى به هاى خويش غالباً بى ضرورت عربى شتهها و نو كه در گفته
معنايى در ذهـن داريـم    ايم كه هر وقت بريم و با زبان فارسى چنان بيگانه شده مى

بـه خـود زحمـت     كه اندكى از درجه مطالب عادى و عاميانـه بـاالتر اسـت هـيچ    
يبـى از عربـى   ترك دهيم كه تعبير فارسى براى آن بيابيم و فوراً لفظى مفـرد يـا   نمى
ام كه اصـالً از   ديده بريم و من بسيارى از اهل علم و فضل را كار مى آوريم و به مى

خواسـتند بيـان    مى اند و مخصوصاً هر وقت مطالب علمى تعبير فارسى عاجز بوده
كردنـد   تركيبى درست مى نوشتند يا گفتند و مى هاى عربى مى كنند يا يكسره جمله

 .ا فارسى نداشتوجه مناسبتى ب كه به هيچ

 شمارم؛ اكنون ببيـنم ايـن عيـب را    اين است آنچه من عيب زبان فارسى مى
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 .توان رفع نمود چگونه و تا چه اندازه مى

 آرا بسيار شديد است و نظرهايى در كار هست كه مـن  در اين باب اختالف
 دانم بعضى اصالً آنچه را عيب زبـان فارسـى شـمرديم    از هر دو طرف افراطى مى

 كار بردن لفظهـا  دانند و معتقدند كه به هيچ اصالحى حاجت نيست و به مىعيب ن
 .حد و شرط روا بلكه نيكوست هاى عربى در زبان فارسى بى ها و صيغه و جمله

 خواهند زبان فارسى را يكسـره از لفظهـاى   بعضى در افراط ديگر افتاده مى
 .عربى پاك كنند

 انـد  وه معينى پيشنهاد خود نكردههاى افراطى را ندارند شي آنها كه اين جنبه
 افتـد و زبـان فارسـى    هـا مـى   كنند به اين سبب كار به دست افراطـى  و كارى نمى

 .بيند خورد و گزندمى دستخوش كشمكش آن دو دسته شده از دو جانب زخم مى

 از اين رو من معتقدم كه آنها كه جنبه افراطى ندارند بايد روش معينى پيش
 خواهم نظر خود را درباره آن روش معلوم كنم اما پيش مى بگيرند و در اين رساله

 .هاى افراطى به تحقيق بپردازيم از آن خوب است قدرى در باب جنبه

 :هاى افراطى چند چيز است مبدأ و منشأ اين جنبه

در  دانند به علت آن است كه آنها كه آميختگى فارسى را به عربى عيب نمى
 برخوردار گرديده و طبعاً نسبت بـه آن زبـان   تحصيل زبان عربى كوشيده و از آن

 گذارد به عيب آميختگى فارسـى بـه   مهر و تعصب دارند و اين مهر و تعصب نمى
 كننـد و  عربى برخورند. بعضى احساسات ديانتى و تعصب مـذهبى را دخيـل مـى   

 دانند آميختگـى فارسـى را بـه عربـى حسـن و      چون زبان عرب را زبان اسالم مى
 دهند ولـيكن  گونه تعصب به خرج نمى ند. بعضى هم شايد هيچپندار شرف آن مى

 اند و آميختگى به عربى را براى زبان فارسى كمـال  در اين باب درست فكر نكرده
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 .دانند و اگر هم عيب بدانند باور ندارند كه چاره داشته باشد مى

 اما آنها كه از طرف ديگر افراطى هستند بعضـى تعصـب ملـى و وطنـى را    
 نند؛ نظر به اين كه عرب با ايرانى دشمنى كرده است پس ايرانـى بايـد  ك دخيل مى

از هر جهت با عربيت مخالف باشد و از جمله كارها اين است كه زبان فارسى را 
مواد عربى پاك كنند. بعضى از دشـوارى زبـان عـرب آزرده شـده ميـل دارنـد        از

ربـى نباشـند و از   زبانان محتاج به تحصـيل ع  از عربى پاك باشد تا فارسى فارسى
انـد سـواد عربـى پيـدا كننـد البتـه        آسوده شوند و آنها كه هـيچ نتوانسـته   اين رنج

داند دارد، دانسـته يـا ندانسـته در ايـن      هر كس نسبت به آنچه نمى عداوتى را كه
برند. بعضى هم نظرشان از آاليش تعصب و اغـراض پـاك اسـت     مى مورد به كار
ظهاى عربى و تبديل آنهـا بـه فارسـى ممكـن و     دارند بيرون كردن لف وليكن گمان
 .آسان است

 از اين هر دو جماعت كه محركشان مهر و كين و تعصب است كار بسـيار 
 دشوار است و تا اين مهر و كين و تعصب را دارند چندان اميد نيست كـه عقيـده  

بنـدد   خود را تغيير دهند. مهر و كين و تعصب، چشم و گوش و راه عقـل را مـى  
 .در اقناع آن جماعت بيهوده استكوشش  پس

 كنم كه هر چند مهر و كين و تعصب طبيعى انسـان  همين قدر يادآورى مى
 است و در مواردى شايد مفيد و الزم هم باشد اما به عقيده من موضوع گفتگـوى 

 كنـد و  ما امرى است عقلى و علمى و هر كس در امور عقلى و علمى مداخله مـى 
بينـد   از آاليش مهر و كين پاك كند وگرنه زيان مى اول شرط اين است كه خود را

 كند؛ مثالً هر گاه يك نفر آلمانى كشفى و اختراعى بكنـد اگـر   كار را خراب مى و
 فرانسويان نظر به بغض آلمان يا تعصب فرانسوى بودن آن كشف را منكر شوند و
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 بهره اع بىآن اختراع را دور بيندازند جز اين كه خود را از فوايد آن كشف يا اختر
 گوييم مهـر  برند؟ پس به كسانى كه به زبان عرب مهر دارند مى كنند چه نتيجه مى

كنيد.  جاست اما مستلزم آن نيست كه زبان فارسى را آميخته به عربى شما بسيار به
و بيش  شناسم كه به زبان و ادبيات فارسى عاشق بودند من مستشرقين خارجى مى

 نمودنـد و  كردنـد و آن را تـرويج مـى    ين زبان كار مـى ها در ا از بسيارى از ايرانى
 رسانيدند يا به زبان خودشـان ترجمـه   جستند و به چاپ مى كتابهاى فارسى را مى

كردند  مى ها ايراد نوشتند و خطابه ها مى كردند و در محسنات زبان فارسى مقاله مى
ايـران را   فرتها نهايت مهربان بودند و به عشق زبان فارسى رنج مسـا  و با ايرانى

فارسـى   ساختند. مختصر عمر خويش را وقف زبـان و ادبيـات   بر خود هموار مى
هم كـه   آوردند. پس شما گاه يك كلمه فارسى در زبان خود نمى كردند اما هيچ مى

 توانيـد در تـرويج و معرفـى و بـاز نمـودن      به زبان عربى مهر داريد هر اندازه مـى 
 بر شما حق بحث و سـرزنش نـدارد و   محسنات و مزاياى آن بكوشيد؛ هيچ كس
 شوند و اگر هم بتوانند به شـما دسـتيارى   بلكه اهل علم و ادب از شما ممنون مى

 كنند اما مهر ورزيدن به زبان عرب مستلزم اين نيست كه فارسـى را بـه عربـى    مى
آميخته كنيد؛ فارسى و عربى هر يك براى خود بايد مستقل باشـند. بسيارسـودمند   

جهت لفظها و  بى همه ايرانيان زبان عربى بياموزند وليكن الزم نيستو بجاست كه 
فرانسـه و انگليسـى را    هاى عربى در فارسى به كار برده شود. من خود زبان جمله

دارم و دائمـاً باكتابهـاى فرانسـه و     ام و ادبيات آنها را بسيار دوسـت مـى   فرا گرفته
فرانسه يا انگليسـى   ود يك كلمهانگليسى سر و كار دارم اما هرگز در نگارشهاى خ
نويسم و هـركس بنويسـد عيـب     جز آنچه چاره ندارد مانند تلگراف و تلفون نمى

 .دانم مى
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 پندارند كه زبـان  دارند يا نيكو مى آنها هم كه به واسطه تعصب دينى روا مى
 گـوييم  فارسى به عربى آميخته باشد جوابشان مانند همان است كه گفتيم و باز مى

 به دلبستگى به اسالم بكوشيد كه همه كس زبـان عربـى را بيـاموزد و بـه     اگر نظر
جا و ثواب است اما ازاين  حقايق و معارف اسالمى آشنا شود كارى است بسيار به

رسـد؟   مى كه زبان فارسى آميخته به عربى باشد چه سود به ديانت اسالمى ايرانيان
مردم بياموزيد ومحسنات آن  خواهيد قوت دهيد حقيقت آن را به اگر اسالم را مى

شـود و سـعادت    را معلوم كنيد و وسايلى اختيار نماييد كه طبايع به ديانت راغـب 
حقـايق و اصـول    ها به دنيا و آخرت را در مسلمان بودن بيابند وگرنه هرگاه ايرانى

تعليمات اسالمى پى نبرند به عقيده من هر قدر لفظهاى عربى درفارسـى بـه كـار    
عربى ايمان مردم  اسالم سودى ندارد و تنها آميخته بودن فارسى به برده شود براى
زبانشان اصالً عربى  سازد و حتى اين كه بسيارى از مردم روى زمين را استوار نمى

 .است و مسلمان نيستند

 اما آنها كه از راه تعصب وطنى و هـر نـوع تعصـب ديگـر بـا زبـان عربـى       
 لت كسانى اسـت كـه از راه تعصـب از   كنند حالت ايشان هم مانند حا مخالفت مى

 كنند و جوابشان اين اسـت كـه در كارهـاى علمـى و عقلـى بـا       عربى حمايت مى
 تعصب و مهر و كين نبايد وارد شد، بايد زشتى و زيبايى را سنجيد و اگر عيبى به

خـواهيم بكنـيم و    نظر رسيد در چاره آن عاقالنه كوشيد و اين كارى است كه مـى 
ر من بهتر از هر استداللى استشهاد به زبـان فرانسـه و انگليسـى    اين باب به نظ در

كنم هيچ شخص با اطالعى شك نداشته باشد كه ملت فرانسـه   چه گمان مى است
 پرست و بـا غيـرت و حميـت بـوده و     ملت انگليس هر دو به اعلى درجه وطن و

 به ايـن هستند با اين تفصيل زبان اين هر دو قوم همان حالت زبان فارسى را دارد 
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معنى كه چون كشور فرانسه را كه در قديم گاليا نام داشت قيصر روم مسخر كرده 
 جزء ايالت روم گردانيد و ملت گاليا از هر جهت مقهور روميان و مسـتهلك در  و

وجود ايشان شد، زبان قديم گاليا متروك گرديد و زبانى كه امروز فرانسـويان بـه   
 از معتبرترين زبانهاى دنياست زبان رومى نويسند و يكى گويند و مى سخن مى آن
قديم  شكسته تحريف شده است كه شايد پنجاه يك كلمات آن هم از زبان )التين(

ديگـر   قوم گاليا نيست، گذشته از اين كه عده زيادى هم از الفاظ يونانى و زبانهاى
 .در آن داخل شده است

وجه  هيچ ارند و بهد با اين تفصيل فرانسويان همين زبان را بسيار دوست مى
در پى زنده كردن زبان گاليا نيستند و اگر بگوييد زبـان فرانسـه هـر چنداصـالً از     

آوريم كه  رومى گرفته شده زاييده طبع فرانسويان است. زبان انگليسى را شاهدمى
انگلـيس   چون نزديك به نهصد سال پـيش جمـاعتى از خـاك فرانسـه بـه جزيـره      

امرى كـه از   يده به خود منتقل ساختند عيناً همانتاختند و سلطنت انگليس را برچ
پـيش آمـد    زبان عرب نسبت به فارسى واقع شده براى انگليسـى از زبـان فرانسـه   

چنان كه امروز الاقل نصف كلمات انگليسى عيناً يا بـا جزيـى تصـرفى ازفرانسـه     
خود اند آن كلمات را اززبان  وجه الزم ندانسته گرفته شده است و انگليسها به هيچ

بيرون كنند و راضى بودن فرانسويان و انگليسيان به اين هـر دو زبـان ازغفلـت و    
خـود   حميتى نيست؛ اين هر دو ملت كمال اهتمـام را در كـار زبـان    قيدى و بى بى

كـردن   باشند و اگر به خيـال بيـرون   دارند و همواره در پى تكميل و تهذيب آن مى
هست  اتى است كه در كار زبان ما همعناصر خارجى نيستند بنابه مصالح و مالحظ

 )2(و از اين پس نشان خواهيم داد.

در مقابل كسانى كه از روى تعصب و مهر و كين با آميختگى زبان فارسـى  
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دهـيم و روى سـخن را بـه     عربى موافق يا مخالفند بيش از اين طول كالم نمى به
ى پاك است پس كنيم كه موافقت يا مخالفتشان از آاليش اغراض نفسان مى كسانى
 :گوييم

نيسـت   آميختگى زبانى به زبان ديگر به وجهى عيب است و به وجهى عيب
اگر محدود به حد ضرورت و قسمى باشد كه طبيعـت زبـان را فاسـد نكنـدعيب     

غيـر   نيست، اما اگر براى عناصر بيگانه در باز باشد چنانكه بى حـد و شـرط و بـه   
هـا   اصلى تنگ كنند خصوصاً اگرصيغهضرورت داخل شوند و جا را بر مواد زبان 

اسـت و   حد و شرط داخل زبان شود، بسيار عيـب  ها و تركيبات بيگانه بى و جمله
فارسـى   بايد از آن دورى جست. اين عيب از ششصد هفتصد سال پـيش در زبـان  

 .خاصه در نثر روى داده و بايد آن را مرتفع نمود

ديم كـه پـس از برچيـده    دانيد و در آغاز سخن اشـاره كـر   توضيح آنكه مى
دولت ساسانى نزديك به سيصد سال فارسى زبان عوام شد و خـواص آن را   شدن

رهاكردند چنانكه هيچ اثر كتبى از فارسى كه در آن مـدت نوشـته شـده باشـد در     
نداريم. همين كه ايرانيان بـه روى حكومـت عـرب پنجـه زدن گذاشـتند و       دست

شـرقى ايـران حكومـت مسـتقل تشـكيل       مخصوصاًاز زمانى كه سامانيان در شمال
زنده كردن زبان فارسى افتادند و كتاب نوشتن و شعر گفتن به فارسى  دادند در پى

آغاز شد اماسيصد سال متروكى و از ميان رفتن كتابهاى قـديم و تغييراتـى كـه در    
دين و عقايد وافكـار و آداب و رسـوم ايرانيهـا روى داده بـود، در زبـان فارسـى       

بود از جمله اين كه بسيارى از لفظهـا فرامـوش شـده بـود و      ردهتصرف فاحش ك
از زبان ديگر بگيرند و در آن موقع طبيعى بود كه از زبان  چاره نداشتند جز اين كه
به كتابها و شعرهايى كه آن زمان نوشته و گفته شده اين  عرب عاريه كنند. مراجعه
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آنكه پيداست كه در اسـتعمال  رساند كه نويسندگان و شعرا با  مى معنى را به خوبى
اند از آميخـتن فارسـى    عربى تعمدنداشته بلكه شايد به عكس بوده است، نتوانسته

بپرهيزند؛ بهترين شاهد اين مدعا شاهنامه فردوسـى اسـت؛ دلبسـتگى آن     به عربى
تر است با اين همه در  يگانه مردبه ايران و ايرانيت و زبان فارسى از آفتاب روشن

شود پس كارى كه مردم آن زمان در استمداد  فظ عربى بسيار ديده مىل شاهنامه هم
اند هر چند جاى تأسف است مايه سرزنش نتواند بود چـون از   عرب كرده از زبان
هـا و تركيبهـاى عربـى را     اند و مخصوصـاً صـيغه   بوده و افراط روا نداشته ناچارى
ختگى زبانى به زبانى عيـب  گوييم آمي اند. به اين وجه است كه مى كارنبرده بسيار به

نيست؛عيب آن كارى است كه پس از آن دوره مخصوصـاً از مائـه هفـتم بـه بعـد      
هـا از عبارتهـاى عربـى قـرار      حد و شرطى در استعمال لفظها و صـيغه  اند كه كرده
اند و دربسيارى از موارد لفظ عربى را بـا آن كـه معـادلى در فارسـى داشـته       نداده

اند تا آنجا كه بسا لفظهاى فارسى كه تا مائه  او ترجيح داده اند، بر دانسته است ومى
و پنجم فراموش نشـده بـود از آن پـس متـروك گرديـد و بسـيار لفظهـاى         چهارم

هـا و كتابهـا    دانيم وليكن استعمال آنها را در نوشـته  كه هم اكنون مى فارسى هست
عربـى بـه كـار    دانيم كه به جاى آنهـا لفـظ    پنداريم و خود را مجبور مى مى ركيك
 )3(بريم.

اميدوارم دانشمندان فرهنگستان كه محتاج به ايـن شـرح و بسـطها نيسـتند     
ازدرازى سخن آزرده نشوند كه اين نامه ممكن است به دست كسـانى بيفتـد كـه    

خـواهم چنـد نمونـه از انشـاء      اين توضيحات محتاجند و بنابر ايـن اجـازه مـى    به
ن افراطى نقل كنم تا بـه مقايسـه مطلـب بـه     قديم و عبارتهاى ناشايسته منشيا ساده
آورم برحسـب انتخـاب نيسـت     ها كه در اينجـا مـى   روشن شود و اين قطعه خوبى
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 )4(نگارم. كنم و چند سطر از آن را مى كتاب راباز مى

 بلعمى در تاريخى كه روى كتاب محمد بن جريـر طبـرى بـه امـر منصـور     
 نوشـته و آن يكـى از اولـين    سامانى در اوايل نيمـه دوم از مائـه چهـارم هجـرى    

  :نويسد مى كتابهايى است كه به زبان فارسى نگاشته شده، در سلطنت قباد ساسانى
 

روزى تنها از پى صيدى رفت و وقت انگور رسيدن بـود. قبـاد بـه سـركوهى     «
رسيد نظر كرد به زير آن كوه ديهى ديد چشم او به زنى افتاد كه بـر سـرتنورى   

درآمد و  ركى سه ساله پيش روى ايستاده. ناگاه به باغپخت و پس ايستاده نان مى
خوشه انگور بگرفت و خواست كه بخورد آن زن پسرك را بـزد ونگذاشـت و   
آن انگور از وى بگرفت و بر شاخ رز بست. قباد را از آن عجب آمـداز بخيلـى   
آن زن از كوه فرود آمد و به در آن بـاغ رفـت و آن زن را گفـت، ايـن رز ازآن     

 فت از آن من، گفت اين كودك از آن كيست، گفت از آن من، گفـت كيست، گ
انگور را چرا از وى گرفتى و او را بزدى و اين مقدار انگور را به فرزنـد خـود   
 روانداشتى. زن گفت ما را بر خواسته خويش امر نيست زيرا كه ملك را در اين

 ن رهـا نصيب است تا كس ملك نيايد و از بهره ملك جدا نكند ما دسـت بـدي  
 نياريم كردن. قباد را دل بسوخت بر رعيت و گفت  من اين نپسـندم كـه كـس   

از جهت من و درخت بنشاند و بـار آورد   خواسته خود را نيارد تصرف كردن
از بهر من دست بدان نيارند برد اين را تدبيرى كنيد كه مرا بر ايشـان وظيفـه    و

 ».چه خواهند كنندهاى ايشان بر ايشان مباح بود تا هر  و خواسته بود
 

 فرماييد با اين كه مقيد نبوده است كه فارسى خـالص بنويسـند   مالحظه مى
 .عربى او نسبت به فارسى بيش از پنج درصد نيست

 نامه كه در اواخر مائه پنجم نوشته شده از باب بيست و هفتم نقل از قابوس
 :شود مى
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ايـن   مـا مقصـود  چون گشتاسپ از مستقر خويش بيفتاد و آن قصه دراز است ا«
 است كه وى به روم افتاد در قسطنطنيه رفت با وى هـيچ چيـز نبـود از دنيـا و    
 عيبش آمد نان خواستن. مگر اتفاق چنـان افتـاده بـود كـه وى بـه كـوچكى در      
 سراى پدر خويش آهنگران را ديده بود كه كاردها و تيغها و ركابها ساختندى و

ناعت افتـاده بـود هـر روز گـرد     كار كردندى مجاور و مگر در طالع او اين صـ 
همى گشتى و همى ديدى اين صناعت را بياموخته بود و آن روز كه بـه   ايشان
درماند، هيچ حيلت ندانست، به دكان آهنگرى رفت و گفت ايـن صـناعت    روم
زيسـت و بـه    وى را مزدور گرفتند و چندانكه آنجا بود از آن صناعت مى دانم،
 ».نيازش نبود كسى
 

 اى هـم از نويسـندگى   سى مائـه چهـارم و پـنجم اينـك نمونـه     اين بود فار
 :شود نقل مى ةالحضر مĤبان بياوريم، از كتاب وصاف فضايل

سرگردانى  الدين دستجردانى در حيص و بيص و اى عجب در وقتى كه جمال«
قصـب   مخمور از شراب امانى با صـاحب اعظـم صـاحب صـاحبقران حـاوى     

الجـود و   ان ناشر العدل واالحسـان باسـط  السباق فى حلبةالرهان عن نوع االنس
 :الكرم ببرهان اليراع و البنان

 لوكان آصف حياًكان متخذا

 الليل نبراسا من نور آرائه فى

 :اعظم صدر جهان بساط مكاوحت و مناوشت گسترده بود غافل از شرط

 خلةاذا انت عاديت امرأ بعد 

 فدع فى غدد للعقد والصلح موضعا

ليلـه   جزى كل نفس بما عملت نهارا جهارا ال بارك اللَّه فىو فارغ از جزاء يوم ت
و نهاره آستين معادات بر زده و اقـدام اصـرار در دامـن خـذالن كشـيده غمـز       

باشد  كرد او نيز بر قضيت جنسيت كه علت ضم ونمامى چون اظهار ناتمامى مى
 نمـود و بـه آن چهـار سـو خـود را مضـاف اليـه        على االبتداء داللت رفعى مى
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 ساخت و نصب تمائيـل احتيـالى بـه طريـق اضـمار علـى شـريطة التفسـير         مى
 )335چاپ بمبئى، صفحه (. »فرمود مى
 

 نظيـر اسـت از   اگر بفرماييد تاريخ وصاف مشهور به افراط در عربيت و كم
 :آورم السير كه اين شهرت را ندارد شاهد مى تاريخ حبيب

معنـى   شعاع صورت اين بر مرآت طباع فلك ارتفاع و مشكوة ضماير خورشيد«
لمعـات   پذير خواهد بود كه نهال اقبال هر صاحب شوكت كـه بـه اشـعه    عكس

شـجرة   راى منير نشو و نما يافته مقتضاى فحواى كانها كوكب درى يوقـد مـن  
فيـروزى   مباركه نعت حال خجسته مĤل او شود هر آينه بخت بلندش بـه انـوار  

گرانمايه بخـت   را منور سازد و پايهآثار يهدى اللَّه لنوره من يشاء ساحت عالم 
صراط مسـتقيم سـر    ارجمندش از مداد عنايت استفاده وللَّه يهدى من يشاء الى

تحت ظـالل   رفعت بر افرازد گاه از شعشعه شمشير آبدارش بر طبق گفتارالجنة
گيرد و گاه از اهتـزاز   السيوف رياض تمناى اولياى دين و دولت سمت نضارت

صرصراً عاتيه خرمن عمـر   فق نص و ارسلنا عليهم ريحاًراى اصابت نمايش موا
فى يوم عاصف صـفت هبـاء    و زندگانى ملك و خملت كرماد اشتدت به الريح

 ).طهران ، مجلد سوم، چاپ355صفحه (. »منثورا پذيرد
 

 السير چهارصد سال پيش از اين نوشته شده و امـروز  خواهيد فرمود حبيب
 كنم كه در مائه سـيزدهم و همـين   ديق مىاين قسم چيز نويسى منسوخ است. تص

 اند به ايـن  مائه چهاردهم هجرى بعضى از نويسندگان فارسى كه ذوق سليم داشته
 اند وليكن هنوز راهى دراز داريـم كـه   كار خدمتى به سزا كرده و مبلغى پيش رفته

ديده  بايد بپيماييم از اين گذشته همين امروز گاهى از اوقات چيزنويسهاى عجيب
اسـت   شود اينك چند سطر از مكتوبى كه يكى از اشخاص معاصـر كـه زنـده    مى

 :نوشته و به خط خود او نزد من موجود است
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سيما  اعالن تنبيه و تنبه و تشكّى و تظلم و بيم و بشارت به عموم اهل االرض«
حتميه و معلقه  نمايد... در ضمن چندين هزار اخبار اسالميان ال سيما ايرانيان مى

طرق اشراقات الهيـه   قوعى كه در خصوص وقايع و حوادث آتيه دنيا ازقبل الو
و اجلـى و اكمـل و    و الهامات قلبيه و اسرار معنويه و افاضات غيبيه كـه اعلـى  

نجوميـه و اسـتخراجات    اشرف و ارفع و احسن و ابسط و اوضح از استنباطات
ختالفـى در كـل   مفصـالً داده و ا  ساير علوم غريبه است متوالياً نظماً مختصراً و

مگر آنكه جزيى اوقـات تحقيقيـه    باشد حتميات و اكثر از معلقاتش نبوده و نمى
 ...»تأخير شده شان تقديم و آنها غير از تقريبيه و تخمينيه

 تـوان  كنم هر ذوق سليمى تصديق كنـد كـه ايـن عبـارت را نمـى      گمان مى
 را رفع كـرد و فارسى ناميد و اين قسم فارسى نوشتن عيب است و بايد اين عيب 

 اگر كسى بگويد اين نتيجه انس تام نويسندگان ما به زبان عرب بود و از اين پس
 .اين عيب در پيش نخواهد بود اشتباه است

 چه اوالً در نتيجه آنچه در گذشته واقع شده زبان فارسـى چنـان بـه عربـى    
 يـاً آميخته است كه اگر راه صحيح در پيش نگيريم آن عيب مرتفع نخواهد شـد ثان 

 من اميدوارم اين بى رغبتى به تحصيل زبان و ادبيات عرب كه امروز در ميـان مـا  
 شود باقى نماند به چندين دليل: اول اين كه پدران ما در زبـان و ادبيـات   ديده مى

 توان گفت رونق و اعتبار ادبيـات  اند كه مى عرب به قدرى كار كرده و آثار گذاشته
 ما در بناى تمدن عرب به قـول معـروف حـق   عرب از دولت سر ايرانيان است و 

جهت اين حق را از دسـت بـدهيم و زحمـات پـدران      آب و گل داريم و نبايد بى
 .را يكباره باطل كنيم و رشته پيوستگى خود را با آنها ببريم خود

دوم اين كه اگر ما بخواهيم دولت و ملت و كشور مـا چنانكـه در گذشـته    
يكى از مراكز فرهنگ مشرق زمين باشد با بيگانگى در آينده هم مركز يا الاقل  بود
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 .زبان و ادبيات عرب اين مقصود را نخواهيم توانست به درستى حاصل كنيم به

 اى كه نسبت به ترقـى و تكامـل   سوم اين كه دلبستگى ما به اسالم و وظيفه
 .آن داريم مستلزم احاطه ما به زبان و ادبيات عرب است

 ه خودى خود قـدر و قيمـت عـالى دارد و از   چهارم اين كه ادبيات عرب ب
 ميراثهاى گرانبهاى عالم انسانيت است و ما با همه مناسباتى كه با آن داريم اگـر از 
 آن بيگانه شويم به خود ظلم كرده و غبن و محرومـى نـاروا در حـق خـويش روا    

 زايم. بارى سخن را دراز نكنم به داليل بسيار هر كس از ايرانيـان بخواهـد ا   داشته
 اهل معرفت باشد بايد به زبان و ادبيات عرب آشنا شود و يقين دارم ايـن مسـئله  
 زود يا دير روشن خواهد شد و مربيان اين ملت راه راسـت را در ايـن امـر پـيش    
 خواهند گرفت، در اين صورت نبايد تصور كرد بعدها ايرانيان خاصه آنها كه اهل

 و اعتنا باشد با زبـان عـرب بيگانـه    هاى ايشان بايد محل توجه اند و نوشته معرفت
 بينـى  خواهند بود و فارسى از آميزش با عربى مصون خواهد ماند پس بايـد پـيش  

 .داشته باشيم و دستورى اختيار كنيم كه اين عيب برداشته شود

 آن دستور چيست؟ گفتنش آسان اما كار بستنش دشوار است. اساساً رشـته 
 آموزنـد و  را در مدارس به جوانـان مـى   كار به دست كسانى است كه زبان فارسى

 :رسد اين است آنچه به نظر من مى

 نويسـى بـه دسـت جوانـان     خوانى و فارسى در كتابهايى كه براى فارسىـ 1
دهند انتخابى بايد كرد؛ مانند تاريخ وصاف و تاريخ معجم را يكسره رها كننـد   مى
ذشـت بـه سـالهاى آخـر     تـوان گ  مانند كليله و دمنه بهرامشاهى را كه از آن نمى و

بگذارند حتى به عقيده من كتاب گلسـتان را كـه بهتـرين كتـاب فارسـى       تحصيل
سال چهارم يا سوم تعليمات متوسطه نبايد به دست نوآمـوزان داد و   است پيش از
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جوانان و كودكان كتابهاى تازه به اين نظر نوشته شـود. امـا آن تعلـيم و     بايد براى
بكنند كه هم زبان فارسى را بـه خـوبى بداننـد و هـم      را بايد كسانى اين تصنيفها

باشند كه فارسى اختراعى ركيك به جوانان نياموزند و بـه جـاى    ذوق سليم داشته
 .افساد نكنند اصالح زبان،

 چون هر كتابى را كه از كهنه و نو اختيار كننـد از آميختگـى بـه عربـى    ـ 2
 را كــه نويســنده هــاى عربــى مصــون نيســت در تعلــيم همــواره لفظهــا و جملــه

 توانست به جاى آنها فارسى بنويسد خاطرنشان كنند و دستور دهند كه از ايـن  مى
 پس تا آنجا كه ممكن است بايد از نوشتن عربى دورى نمود. مثالً به جاى اين كه

 و بـه جـاى   »توانى نيكى كـن  تا مى«بايد گفت  »االمكان احسان كن حتى«بنويسند 
 و مـن «و به جاى  »پرهيز از دروغ و دزدى«يد گفت با »احتراز از كذب و سرقت«

 تـوان  مـى  »وقس على ذلـك «و به جاى  »و شگفت اين كه«بايد نوشت  »العجايب
هاى عربى را تا آنجا كه ممكن اسـت نبايـد    . عالوه برين صيغه»و همچنين«گفت 

 تتوانيم به صـور  كار برد و لفظهاى عربى كه از استعمال آن ناگزيريم بايد تا مى به
 فارسى درآوريم. يكى از نويسندگان قديم را ديـدم در جـايى كـه سـياق عبـارت     

» انظر الى ما قال ال تنظر الى من قـال «اقتضا داشت اين جمله عربى را بنويسد كه 
مالحظـه فرماييـد كـه بـه      »گويد گويد منگر كه كه مى بنگر كه چه مى«نوشته بود 

به فارسى خالص آورده اسـت و   آن عربى ناموزون چه عبارت كوتاه زيبايى جاى
همه نويسندگان اين همت را داشـتند كـه از فضـيلت فروشـى عربـى دسـت        اگر

قدرى براى ساختن عبارات فارسى زحمت بكشند، منظورى كـه مـا در    بردارند و
كنم كه اين كـار را هـر    شد ولى باز تكرار مى هستيم به خوبى حاصل مى دنبال آن

ند بكنـد؛ ذوق سـليم و سـواد و تسـلط بـر زبـان       توا دست بگيرد نمى كس قلم به
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كنم نكردن اين كـار بهتـر از بـد كـردن      است و براى تأكيد عرض مى فارسى الزم
 .آميختگى به عربى بر ضايع كردن زبان فارسى برترى دارد است و عيب

 آميزش فارسى به عربى در شعر بسيار كمتر از نثر روى داده و به عقيدهـ 3
 م عيار همان زبان شعراى ماست و با مالحظه تجوزاتى كـه در من زبان فارسى تما

 شعر براى وزن و قافيه الزم بوده و در نثر روا نيست، شعر فارسى را بايد سرمشق
 فارسى نويسى قرار داد و اگر همان اندازه عربى كه در شعر فارسى بـه كـار رفتـه   

 شديم بـر زبـان   نمى است، در نثر به كار رفته بود و از آن تجاوز نشده بود، راضى
فارسى به سبب آميختگى به عربى عيب بگيريم و اگر توجه شـود بـه ايـن نكتـه     
برخواهند خورد كه همه شعراى ما اشـعارى كـه هـيچ لفـظ عربـى نـدارد بسـيار        

گـويى   و علتش به عقيده مـن بايـد ايـن باشـد كـه ذوق شـعرا در سـخن        اند گفته
انـد و   فروشى داشـته  تر نظر به فضلنثرنويسان است و نيز در شعر كم تر از درست

 .اند به فصاحت و سالمت بوده بيشتر متوجه

 هـاى عربـى را كـه در    بايد فرهنگى ترتيب داده شود كه لفظها و جملـه ـ 4
 هاى فارسى مطلوب است نشـان  فارسى به كار رفته و تبديل آنها به لفظها و جمله

 اى ما فرو رفته كـه غالبـاً  هاى عربى چنان در ذهنه بدهد زيرا بعضى لفظها و جمله
توانيم بـه يـاد بيـاوريم و نويسـندگان اگـر       معادل آنها را در فارسى به آسانى نمى

شود به شرط ايـن كـه    تر مى كتابى در دست داشته باشند كار بر ايشان آسان چنين
فرهنگ را مردمان دانشمند با ذوق سليم و بى غرض تهيه كننـد كـه تعبيـرات     اين

 .مأنوس در كار نياورند و غلط و غير زشت

 در كار بستن اين دستور بسيار احتياط بايد كرد كه از افراط به تفريط نيفتيم
توان از عربى پاك كرد و اگـر هـم بكنـيم     فارسى را يكسره و در اندك مدت نمى
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نماييم و از بيان مراد و معنيهايى كه در ذهن داريم  خود را فقير و ضعيف مى زبان
ه ياد بايد داشت كه ظرف لفظ در هر حال براى معانى تنگ است مانيم. ب مى عاجز
 تر كنيم و نبايد غافل بود كه توانيم بايد آن را وسعت بدهيم نه اين كه تنگ مى و تا

 كند از اين رو از فقير كردن چون زبان فقير و تنگ شد فكر را هم فقير و تنگ مى
 صل نيـت و معنـى اسـت و   زبان بايد سخت پرهيز كرد و نبايد فراموش شود كه ا

لفظ قالب آن است و زبان براى اداى مراد است نه براى دلخوشى ايـن كـه زبـان    
از عناصر خارجى پاك است، گوينده بايد مراد خود را كامـل و خـوب    ج ج»؛ےمإ

برساند و شنونده هر آنچه مراد گوينده است به درسـتى دريابـد و بـه كـار      بتواند
اد را به خوبى بنمايـد؛ بهتـر از خـالص نگـاه داشـتن      بيگانه اگر اداى مر بردن لفظ

به اداى مراد وافى نباشد؛ پس بودن لفظهاى بيگانه در زبان تا آنجـا   زبانى است كه
فكر و تسلط بر بيان مطلب است زيان ندارد بلكه سودمند است و  كه مايه توسعه

ارتهـاى  شود اين است كـه لفظهـا و عب   كنم كه آنچه عيب شمرده مى مى باز تكرار
بيهوده و بدون ضرورت بياورند و اشكال در اين است كه تشخيص شود  بيگانه را

كار بردنش عيب نيست و اينجاست كـه هـم    كدام لفظ بيگانه محتاجيم و به كه به
 به زبان الزم است و هم ذوق سليم و سليقه مستقيم و باز روى سخن بـه  معرفت

 باشـند و معقتقدنـد كـه    ت مـى دار تشخيص ايـن نكـا   نويسندگان است كه وظيفه
 .بالغت و كمال در اداى مراد بر خالص بودن زبان مقدم است

 بارى به عقيده من لفظهاى عربى را بايد سه دسته كرد: يك دسته لفظهـايى 
 است كه يكسره بايد رها كرده شود چون معادل آنها را يا از فارسـى داريـم يـا از   

 فهمند مثالً با وجـود  داند و مى س مىترند و همه ك لفظهاى عربى ديگر كه مأنوس
 معـادات و «چـرا   »دشـمنى و عـداوت  «چرا بگوييم و با وجـود   »رماد« »خاكستر«
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 به كار ببريم و اين فقره امثال بسيار دارد كه اگر همين يكى »مكاوحت و مناوشت
 .شود را رعايت كنيم زبان ما به فارسى خالص نزديك مى

 مال آنهـا چـاره نـداريم و بـراى آنهـا     يك دسته لفظهايى است كه از اسـتع 
 توانيم پيدا كنيم. يك دسته هم لفظهايى است كـه معـادل فارسـى دارد    فارسى نمى
 كار بردن و نبردن آنها بايد اختيارى و بسته به ذوق نويسنده باشد و ايـن  وليكن به

 :دسته هم بر چند قسم است

 ز ذهـن عـوام  يك قسم آن كه معادل فارسى آنها چنان متروك مانـده كـه ا  
 و )كـف دسـت  ( »هبـك «سهل است از ذهن خواص هم دور شده اسـت. ماننـد   

 اگهـان ن. اين قسم لفظها را اگر بخواهنـد  )قند نبات( »تبرزد«و  )عناب( »تبرخون«
معمول كرده و عربى آنها را رها كنند تا مدتى دراز كار بر مردم دشوار خواهد بود 

 .اذهان را به آنها آشنا نمودمفاسد بروز خواهد كرد بايد تدريجاً  و

 يك قسم لفظهاى عربى است كه در فارسى معنى مخصوص پيدا كـرده يـا  
 رساند يا نقل بـه معنـى ديگـر شـده     معادل فارسى آنها به درستى آن معنى را نمى

 گويند و مـداد معنـى   كه عموم ايرانيها آن را به جاى مداد مى »مركب«است؛ مانند 
 در ايـن بـاب حـرف   «و  »حـرف زدن «در  »حرف«د خاص پيدا كرده است و مانن

 در جـايى كـه   »دمـاغ «كلى بـا معنـى عربـى آن تفـاوت دارد و ماننـد       كه به »دارم
 ».دماغ ندارم«گويند  مى

 يك قسم لفظهايى است كه فارسى آنها با عربى فرق لطيفـى دارد كـه اگـر   
 ين كه اگـر بخواهيم عربى را ترك كنيم ممكن است به اداى مراد خلل برسد و يا ا

 دارد و عبـارت را  كار ببريم ما را از تكـرار يـك لفـظ بـاز مـى      لفظ عربى را هم به
 .كند به شرط اين كه غريب و غير مأنوس و ناهنجار نباشد تر و زيباتر مى شيرين
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 يك قسم لفظهايى است كه فارسى آنها براى خـواص اگـر غريـب نيسـت    
و  براى پزشـك  »طبيب«اسخ و براى پ »جواب«براى عوام غريب شده است؛ مانند 

شـدن   شود كه بسيارى از لفظهاى فارسى هست كه متروك اين فقره مرا يادآور مى
يقين دارم  آنها به طبيعت واقع شده يعنى ذوق مردم آنها را وازده است چنانكه من

به واسطه  را »پاسخ و پزشك«اند  را شنيده »طبيب«و  »جواب«ايرانيها پس از آنكه 
اگـر ذوق   اند و با ذوق لطيف نبايد جنگيد. بعدها تى آنها ترك كردهدرشتى و زمخ

مردم اين لفظها را پسنديد و قبول كرد چه بهتر وگرنـه اجبـار روا نيسـت. درهـر     
گفته  حال نسبت به اين دسته سوم دستور اساسى اين است كه با رعايت نكاتى كه

 ايى برسـد كـه فارسـى   كم كار به ج شد فارسى را بر لفظ عربى برترى دهند تا كم
 .جاى عربى را بگيرد و لفظهاى عربى جز در مورد ضرورت به كار نرود

 كليةً اين نكته بايد رعايت شود كه اصالحهايى كه در زبـان در نظـر داريـم   
 تدريج واقع شود. هر چند اين نكته در هر نوع اصالحى در آداب و رسـوم  بايد به

 تر است. ان شايد از هر امر ديگر واجبيك قوم بايد مرعى باشد وليكن در امر زب
 دهد و چـون بسـا   رساند و رنج مى اصالحى كه به شتاب و ناگهانى بشود زيان مى

 كنـد و عاقبـت سـر    هست كه فكر در آن بـاب پختـه نشـده؛ طبـايع را آزرده مـى     
 زنـد. زبـان يـك    گيرد و شايد كه به اصالحات سودمند ضرورى هم لطمه مى نمى

 تغيير دهند فرضاً كه شدنى باشد، ارتباط او را بـا گذشـته پـاره   قوم را اگر ناگهان 
 كنند و اين خالف مصلحت است. گذشته ملت مانند تنه و بيخ درخـت اسـت   مى

 تر و بـارورتر  كه هر چه استوارتر و تنومندتر باشد، شاخ و برگش قويتر و شاداب
 و ريشـه  خواهد بود البته پيرايش درخت هم واجب است اما نـه چنانكـه بـه تنـه    

 صدمه برسد. مخصوصاً نبايد فراموش كرد كه در همين زبان فارسـى آميختـه بـه   
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 انـد كـه   عربى، پدران ما آثار گرانبهاى ادبى از نظم و نثر از خود به يادگار گذاشته
 فخر و شرف ماست و مانند ادبيات يونان و روم و عـرب و فرانسـه و انگلـيس و   

 كدام آنها كمتـر  معنوى نوع بشر است و از هيچايطاليا و آلمان و غيره جزء گنجينه 
 توانيم از ميراث دسـت بـرداريم و زبـان خودمـان را نبايـد چنـان       نيست و ما نمى

 دگرگون سازيم كه فرزندان ما به ادبيات فارسـى بيگانـه شـوند و از ايـن ثـروت     
 .خداداد محروم گردند

 ى در نظـر در اصالح زبان فارسى و خالص كردن آن از عربى، تدريج و تأن
 من چنان اهميت دارد كه معتقدم در فرهنگى كه براى تبـديل لفظهـاى عربـى بـه    

 :دهيم چند مرحله قرار دهيم فارسى ترتيب مى

آن كه امروز تهيه كنيم منحصر باشد بـه لفظهـايى كـه بـراى آنهـا فارسـى       
داريم، پس از پنج سال مثالً كه ذهنها به اين ترتيب خـو گرفـت و شـيوه     مأنوس
بر آن روش مقرر شد، فرهنگ ديگر ترتيب دهيم كـه الفـاظ آن بـراى     يسىچيزنو

نامأنوس است براى خواص نباشد و پس از ده سال ديگـر مـثالً كـه آن     عوام اگر
نامأنوس براى مردم مأنوس شد، فرهنگ ديگرى تهيه كنـيم كـه الفـاظ آن     لفظهاى
كـنم   و گمـان مـى  نامأنوس باشد براى اين كه تغيير شـيوه ناگهـان نشـود.     به كلى
 اصالح ناگهانى زبان در همين اوقات به خوبى محسـوس شـده باشـد كـه     مفسده

 شود نتيجه آن است. چيزنويسـى و  چيزنويسيهاى مضحكى كه اين روزها ديده مى
گويى كار دشوارى است و دقايق و لطائفى دارد كه تا به مردم تعلـيم نشـود    سخن
 سامحه كنيم زبـان فارسـى ضـايع و تبـاه    يابند و اگر در اين باب اهمال و م درنمى

 شود معتقدم كـه روشـى   شود. در باب لغتهايى هم كه در فرهنگستان وضع مى مى
 گاه بايد از طـرف  اختيار كرد كه مردم درباره آنها گيج و سرگردان نشوند؛ گاه بايد



١١٥ پيام من به فرهنگستان

 اى منتشر گردد كه معنى الفاظى كه وضع شده در آنجا توضـيح  فرهنگستان كتابچه
 شاهد و مثال كه به خوبى معلوم شود كه الفاظ به جاى چـه لغـاتى وضـع    شود با

شده و مورد استعمال آنها كجاست وليكن اين هم كـافى نيسـت و آن كتابچـه را    
كس نخواهد ديد و نخواهد فهميد؛ بايد قرار گذاشت نسبت بـه الفـاظى كـه     همه

هـد، يـك مـدت    د به ادارات دولتى است و دولت امر به استعمال آنها مـى  مربوط
الهاللين بياورند كـه مـردم چـون يـك      لفظ تازه، لفظ سابق را هم در بين عالوه بر
بينند معنى آن را دريابند. نسبت به الفاظى كه ادارى نيسـت اسـتعمال    مى لفظ تازه
شـود و   طرف دولت امر نشود و به اعالنـى كـه از طـرف فرهنگسـتان مـى      آنها از
اكتفا كنند تا مردم به دسـتورى كـه در فـوق بـراى      يابد، كه انتشار مى هايى كتابچه

عربى به فارسى داده شد عمل نمايند و آن الفاظ تـدريجاً جـزء زبـان     تبديل الفاظ
 .شود

 ام؛ كنيم خود من هميشـه آن را بـه كـار بسـته     روشى كه در اين نامه ياد مى
ام و آنهـا   دانم هرگز به كار نبـرده  لفظها و عبارات عربى كه ترك آنها را واجب مى

كنم  تركشان ممكن اما واجب و فورى نيست در چيزنويسى به تدريج ترك مى كه
 نه چنان كه اين عمل محسوس شود چه معتقدم اگر محسوس شد بد است، و اما

 نويسندگى در هر دوره و زمان بايد چنان باشد كه مردم اگر دقـت نكننـد متوجـه   
 ل زمـان تفـاوت دارد و اگـر   نشوند كه عبارات ايـن نويسـنده بـا عبـارات معمـو     

 طور غير محسـوس زبـان   نويسندگان همه اين شيوه را داشته باشند به تدريج و به
 شـود و الفـاظى كـه    اى كه الزم و مقتضى است از عربى پاك مـى  فارسى به اندازه

 گـردد و تغييـر شـيوه    افتد و مـأنوس مـى   آيد از غرابت مى امروز به نظر غريب مى
 م ذهنها را بزنـد و هـم رشـته چيزنويسـى از دسـت مـردم      شود كه ه ناگهانى نمى
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 .دررود و زبان فاسد گردد

 خواهم وليكن مطلب غامض است و فكرهـا را  از درازى سخن معذرت مى
بينم از اين رو از تكرار و تأكيـد خـوددارى نكـردم و     بسيار مشوش و منحرف مى

كـنم از   گمـان مـى  اين همه داخل جزئيات نشدم كه پر دردسر نداده باشـم امـا    با
مطالب چيزى فرو گذار نكردم و آنچه از اين پس خواهم گفت به تكميـل   اصول
  .قسمت هم مدد خواهد رسانيد اين

 
 فصل سوم

 نقص زبان فارسى و چاره آن

 نقص زبان فارسى چنانكه اشـاره كـرديم فاقـد بـودن بسـيارى از لفظهـا و      
 كنيم: يك دسـته  ه مىاصطالحات است و براى روشن شدن مطلب آنها را دو دست

 معنيهايى كه براى آنها فارسى نداريم اما عربى داريم يك دسته آنها كه نـه فارسـى  
 .دارد نه عربى

در دسته اول اگر معنى چيزى است كه عامه به آن گرفتارند و لفـظ عربـى   
و در پـى   )5(مأنوس و رايج است و بر سر زبانهاسـت بايـد آن را نگـاه داشـت     آن

بود مگر اين كه اتفاقاً لفظ فارسى به ذهن بيايد كـه جـامع شـرايط    نبايد  تبديل آن
صورت با اين لفظ فارسى و لفظ عربى آن بايد بـه دسـتورى كـه در     باشد در اين

كـم تـرويج كنـيم تـا      كرديم عمل نمود؛ يعنى لفظ فارسـى را كـم   فصل سابق بيان
تـه از تغييـر   پس از چندى جاى لفظ عربـى را بگيـرد و الب   اذهان به آن خو كند و
شود كه چون امر محل ابتالى عامه است سوءتفاهم پـيش   ناگهانى بايد خوددارى

خسارت به مردم نرسد. مثالً تصور بفرماييـد كـه اگـر امـروز بنـا       نيايد و آسيب و
نويسى به جاى نبات و عنّاب، تبـرزد و تبرخـون    طبيبها در نسخه بگذاريم كه همه
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 چه خواهند كرد؟ پرستاران آنها بنويسند بيماران و

 اگر معنى چيزى است كه عامه به آن گرفتار نيستند و كم استعمال است يـا 
 مخصوص به جماعتى از مردم است يا تخصيص بـه ادارات دولتـى دارد بهتـر آن   

 به قيـد  )6(است كه در جستجو باشيم كه لفظى فارسى براى آن پيدا كنيم يا بسازيم
 جامع شرايط باشد وگرنـه نگـاه داشـتن لفـظ     يابيم سازيم يا مى اينكه لفظى كه مى

 عربى بهتر است. جامع شرايط بودن را هم ازين پس شرح خواهم داد كه چگونـه 
 .است

 تر است و امر داير است ميـان سـه طريـق:    براى دسته دوم البته كار مشكل
يكى اين كه لفظ بيگانه را قبول كنيم. دوم اينكه لفظ فارسى بسازيم. سوم اين كـه  

 .بى لفظى بگيريم و اصطالح كنيمعر از

 توان از دست داد البته سـاختن  به عقيده من هيچ يك از اين سه راه را نمى
لفظ فارسى بر آن دو طريق ديگر برترى دارد به شرط آن كه شـدنى باشـد و اگـر    

و اگر ايـن راه هـم بسـته     )7(طريق سوم يعنى استعانت از عربى ترجيح دارد. نشد
 .اين كه لفظ بيگانه را بپذيريمچاره نيست جز  باشد

 توانيم بايد خوددارى كنـيم و آنهـا را كـه    از پذيرفتن لفظ بيگانه البته تا مى
 المللى باشد و در هر حـال ايـن كـار بـراى     پذيريم بهتر آنست كه لفظهاى بين مى

 چيزهاى مادى رواست؛ مانند ماشين و اتومبيل و پست و تلگراف آن هم نه بـراى 
 خفى و جزيى چه براى اين قسم چيزها و مخصوصاً براى امـور  چيزهاى لطيف و

 معنوى و ذهنى به هر نحو هست بايد فارسى يا الاقل عربى بسازيم زيرا كه دامنـه 
 اصطالحات علمى و صنعتى و تجـارى چنـان بسـط دارد و روز بـه روز وسـعت     

 را چنـان  يابد كه اگر در پذيرفتن لفظهاى بيگانه به جد خوددارى نكنيم زبان ما مى
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 فرا خواهند گرفت كه عبارات فارسى از جهت لفظهاى فرانسه يـا زبانهـاى ديگـر   
 السير و تاريخ وصـاف از جهـت لفظهـاى    اروپايى به زودى نظير عبارتهاى حبيب
 دانم از زبان فارسى چه باقى خواهد مانـد.  عربى خواهد شد و در آن صورت نمى

 گفتگوى اين فصل است اهميت اين است كه به عقيده من رفع نقصى كه موضوع
و فوريتش بيش از رفع عيبى است كه در فصل گذشـته بيـان كـرديم.     و ضرورت

آن عيب تا آنجا كه الزم و ممكن است به آسانى انجام خواهد يافـت؛ همـين    رفع
نويسندگان متوجه آن عيب شدند و سر رشته به دستشان داده شد بـه طبيعـت    كه
ذشته از اين كه بسيارى از لفظهاى عربـى كـه در   راه را پيش خواهند گرفت گ آن

توان گفت بيگانـه شـمردن آنهـا     داخل است در حقيقت فارسى شده و مى زبان ما
جاست، و براى اين كه ضمناً تفريحى هم شده باشد در اينجا چند شـعر   بى تكلف
كنم كه مانند آنها در ادبيات ما هزارهاست؛ بعضى از آنها هيچ لفـظ عربـى    مى نقل

كـنم ايـن    و در بعضى يك يا دو يا سه كلمه عربـى هسـت و خـواهش مـى     داردن
بخوانيد و در آنها تأمل فرماييد و ميان خود و خدا حكـم كنيـد كـه آيـا      شعرها را

بعضى از لفظهاى آنها عربى است به نظـر شـما در فارسـى بودنشـان      اشعارى كه
كمتـر فارسـى    است و آيا نسبت به اشعارى كه هـيچ عربـى نـدارد    عيب و نقصى
شوند كه بعضى از كلمـات   عربى نخوانده ملتفت مى آيا مردمان شود و حساب مى

 عربى است؟ در اين اشعار

 :فرمايد شيخ سعدى مى

 در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم

 بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم
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 به وقت صبح قيامت كه سر ز خاك بر آرم

 ستجوى تو باشمبه گفتگوى تو خيزم به ج

 مى بهشت ننوشم ز جام ساقى رضوان

  حاجت كه مست بوى تو باشم باده چه مرابه
 
 :فرمايد و باز مى

 كرد يكى بر تربتى فرياد مى

 كه اينان پادشهان جهانند

 اى بركن ز گورى بگفتم تخته

 ببين تا پادشه يا پاسبانند

 بگفتا تخته بركندن چه حاجت

  ددانم كه مشتى استخوانن چو مى
 

 :فرمايد الدين مى موالنا جالل

 ترسم اى فصاد چون فصدم كنى

 نيش را ناگاه بر ليلى زنى

 چونكه از ليلى وجود من پر است

 اين صدف پر از وجود آن در است

 من كيم ليلى و ليلى كيست من

  ما يكى روحيم اندر دو بدن
 
 :فرمايد و باز مى
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 ديد از زاريش كو زار دل است

 فتار دل استتن درست است و گر

 عاشقى پيداست از زارى دل

 نيست بيمارى چو بيمارى دل

 علّت عاشق ز علتها جداست

  عشق اسطرالب اسرار خداست
 

 :فرمايد خواجه حافظ مى

 در آن چمن كه نسيمى وزد ز طره دوست

 هاى تاتارى است چه جاى دم زدن نافه

 روندگان طريقت به نيم جو نخرند

  ارى استقباى اطلس آنكس كه از هنر ع
 

 :فرمايد و مى

 در گلستان ارم دوش كه از لطف هوا

 آشفت زلف سنبل ز نسيم سحرى مى

 گفتم اى مسند جم جام جهان بينت كو

  گفت افسوس كه آن دولت بيدار بخفت
 

 :فرمايد و مى

 بسم حكايت دل هست با نسيم سحر

 آيد ولى به بخت من امشب سحر نمى



١٢١ پيام من به فرهنگستان

 ز شست عشق گشادم هزار تير بال

 آيد ميانه يكى كارگر نمىوزان 

 
 كند كه بيرون كردن الفاظ عربى مانند آنها كـه در ايـن   ذوق سليم حكم مى

 اشعار هست اگر زيان نباشد سودى نيست كه دنبال كردن آن چنـدان ضـرورت و  
 كنيم كه موجب فوريت داشته باشد وليكن نقصى كه در اين فصل از آن گفتگو مى

اسـت   هاى نامأنوس بيگانه است، عيب فاحشداخل شدن صدها بلكه هزارها لفظ
 .اهتمامى در آن براى زبان ما خطرناك است و بايد فكر جدى كرد و بى

 اما به عقيده من فكر جدى تنها ايـن نيسـت كـه فرهنگسـتان در جلسـات     
 عمومى خود بنشيند و لفظ و اصطالح بسازد؛ اصطالح را در هر رشته و هـر فـن  

 بيعت بايد بسازند و اين كارى است كه در گذشـته اهل آن فن بايد بسازند و به ط
 كنند و اصطالحى كه اهل فن به طبيعت خود اند و هنوز هم شايد مى همواره كرده

 شـود؛ مـثالً پـيچ و مهـره و مالـه و رنـده       سازند بسيار جا افتاده و دلپـذير مـى   مى
ـ  اصطالحاتى است كه آهنگرها و بناها و نجارها خود به صرافت طبـع سـاخته    دان

 بدون اين كه كسى از آنها بخواهد، بعـدها نيـز همـين قسـم بايـد بشـود و بـراى       
 اصطالحات علمى هم اهل فن بايد اين كار را بكنند مخصوصاً كسانى كه كتابهاى

 دار اداى ايــن وظيفــه آورنــد ذمــه علمــى را از زبانهــاى بيگانــه بــه فارســى درمــى
 ص هنگـام چيزنويسـى  زيرا كه بهتـرين اصـطالح آن اسـت كـه شـخ      )8(باشند مى
 سازد در حينى كه مبتال به اداى مراد و بيان مطلب است و ذهـن او از معنـى و   مى

علمى  خواهد بپروراند پر است جز اين كه براى ساختن اصطالحات مطلبى كه مى
 اهل فن بودن به تنهايى كافى نيست، اهـل زبـان و ادب هـم بايـد بـود و هرگـاه      

انه بسازند سرانجام يكـى از آنهـا پسـنديده و    اصطالحى را چند نفر هر يك جداگ
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پسـندد و رواج و شـيوع    پـذيرد و فرهنگسـتان مـى    شود و اذهـان مـى   جاافتاده مى
و اگر در چهل پنجاه سال گذشته كه علوم و صنايع اروپايى به ايران آمـده   يابد مى

 به خوبى قدم گذاشته نشده است چندين علت دارد: يكى اين كه غالـب  درين راه
 رفتند يا در داخله به تحصيل علوم اروپايى انيهايى كه به اروپا براى تحصيل مىاير
 پرداختند سواد فارسى و عربى نداشتند و نسبت آنها به زبانهاى اروپايى همـان  مى

 نسبت طالب علوم دينى بود به عربى؛ ديگر اين كه ايرانيها خـود كمتـر متصـدى   
 امور علمى و صنعتى بوده بيشتر كارهايى كه شده به دست خارجيان بوده است و

 .اند آنها با فن خود اصطالحات زبان خويش را هم براى ما آورده

 سـوادى ايرانيهـا و   ديگر اين كه همين چهـل پنجـاه سـال اتفاقـاً دوره بـى     
 تـرك كـرده   اعتنايى به علم و زبان خود بوده است؛ زبان فارسى را كه از قـديم  بى

 ورزيديم، زبان عربى را هم در ايـن دوره رهـا كـرديم بنـابراين قـوه      بوديم و نمى
 تصرف در زبان و ساختن اصطالحات و عبارتهاى صحيح و مناسب از مـا سـلب  

 گرفتيم و غالباً فنـى را هـم كـه بـه آن     شد، زبانهاى اروپايى را هم سطحى ياد مى
نه  روى هم رفته نه در زبان متصرف وآموختيم و  شديم به درستى نمى مشغول مى

 شديم در اين صورت عجـب نـدارد كـه از عهـده سـاختن      در علم و فن ماهر مى
 خواهـد بـراى معنـى    اصطالح و بيان مطالب به درسـتى برنيـاييم. كسـى كـه مـى     

 چنانكه نجار و بنا رنده و ماله را(اصطالح بسازد بايد آن معنى را بداند و بشناسد 
هست،  و بر لفظى كه در زبانهاى بيگانه براى آن معنى )ند چيستدان به درستى مى

شـرط در   ايـن دو (معرفت تام داشته باشد و بر زبان فارسى و عربى مسلط باشـد  
موضـوع   و بنا اگر نبوده موضوع هم نداشته است اما در اصطالحات علمـى  نجار
پيدا كـردن   و ذوق سليم داشته باشد، داراى همت و شوق هم باشد كه براى )دارد
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جمع نباشد  اصطالح و حسن اداى مطلب به خود زحمت بدهد و اگر اين شرايط
برند يا  كار مى به شود يا از بى همتى همان لفظ بيگانه را البته اصطالح درست نمى

 .پذيرند نمى اگر اصطالحى بسازند نامتناسب و ناشايسته است و اذهان

 ا مردم بايد بسازند پـس ممكن است سؤال شود اگر الفاظ و اصطالحات ر
 دهـم اگـر ايـن وظيفـه بـه فرهنگسـتان       فرهنگستان چه كاره اسـت؟ جـواب مـى   

 انجامد بهتـر آن اسـت   آيد و كار به تأخير مى اختصاص داشته باشد از عهده برنمى
 كه كار چنانكه گفتم به دست مردم و اهل فن ساخته شده و فرهنگسـتان سلسـله  

 .ب كار و راهنمايى و تشويق اهل فن بپردازدجنبان باشد و به فراهم كردن اسبا

 اسباب كارى كه بايد فراهم كرد شناسانيدن و به دسترس گذاشتن كتابهايى
 شـود و مهمتـر از همـه    است كه به وسيله آنها معرفت به زبان فارسى حاصل مـى 

 تهيه فرهنگ لغت فارسى است كه باالخره به درستى معلوم شود كه زبان فارسـى 
 اظى است و آن الفاظ چه معانى دارد و مورد استعمال آنها كجاسـت داراى چه الف

 عيب است و از آنهـا  و چه الفاظ عربى است كه بودنش در زبان فارسى الزم يا بى
 توان كـرد و حـدود ايـن اسـتفاده چيسـت و لفظهـاى بيگانـه كـه         چه استفاده مى

 .باشد كدام است استعمال آنها در زبان ما روا مى

 اهنمايى از اين قرار است كه از يك طرف به وسيله نشرياتاما تشويق و ر
 و تذكرها و اخطارها كه به اولياى وزارت معارف و مـدارس و اهـل علـم و ادب   
بكند فكر رفع عيب و نقص زبان فارسى را چنان كه در اين رسـاله اجمـاالً بيـان    

و ميان مردم انتشار دهد؛ فكـر صـحيح را تـرويج نمايـد و فكرهـاى سـقيم        شده
منع كند از طرف ديگر دستور اصـول و قواعـد زبـان فارسـى و طريـق       افراطى را

اصطالحات و رد و قبول آنها را تهيه نمايد و منتشر سازد و نمونه  ساختن الفاظ و
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دست مردم بدهد و پس از آن كه اين فكرها و دسـتور منتشـر شـد     و سرمشق به
 .بستن آنها واداردبه وسايل تشويقى مردم را به كار  فرهنگستان بايد

 هاى امروز نسبت بـه  دهم كه ما ايرانى چه تكرار است دردسر مى و باز اگر
 ايم و سر رشته از دست ما در رفته است، ملكـه فصـاحت و   زبان خود بيگانه شده

تسلط بر زبان را فاقديم بايد به ما تعليم شود كه زبان چيست و لفـظ و اصـطالح   
چنين بسيارى چيزهاى ديگر. اگر فرهنگسـتان  معنى و چه شرايطى دارد و هم چه
اى را كه بيان كرديم ادا كند؛ يعنـى اسـباب كـار را فـراهم سـازد و بـه        وظيفه سه

مردم بپردازد و راهنمايى الزم را نموده دسـتورهاى كـار را منتشـر كنـد و      تشويق
 )9(فصل آينده اين رساله بيان خواهيم كرد نيز مـورد توجـه قـرار دهـد     آنچه را در

همان كارى را  )10(اداى همين وظيفه نسبت به ادبيات فارسى بپردازد قدرى هم به
كنند خواهد كرد و بازار تكميل و  علمى و ادبى ممالك ديگر كرده و مى كه مجامع
زبان و ادبيات فارسى را گرم خواهد ساخت و بزرگتـرين خـدمت را بـه     تحسين
 .ايرانى انجام خواهد داد فرهنگ

 شود و ممكن است آزردگى بيـاورد چـون مطلـب    ر مىهر چند سخن مكر
 ايم به صورت چند مهم و غامض است احتياطاً خالصه و نتيجه آنچه تاكنون گفته

 .پردازيم آوريم پس از آن به تكميل مرام مى قاعده درمى

 هر معنى كه لفظ فارسـى مـأنوس دارد لفـظ عربـى در آن معنـى      ـ1قاعده 
ثالً براى پرهيز از تكرار يا چون لفظ عربى مـراد  كار نبريم مگر به علت خاص م به
 كند يا معنى خفى نازكى در بردارد كه لفظ فارسى آن را ندارد يا بـه  بهتر ادا مى را

علت اين كه اگر بخواهيم لفظ فارسى را به كار ببريم مجبور خواهيم شد عبـارت  
يفتـد. در همـه   دراز يا پيچيده يا ناهنجار بسازيم چنانكه از فصاحت و بالغت ب را
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موارد شرط جـواز اسـتعمال لفـظ عربـى ايـن اسـت كـه آن لفـظ مـأنوس و           اين
 .باشد و موجبات مذكور حقيقت داشته باشد آهنگ خوش

 براى هر معنى كه لفظ عربى آن مـأنوس و لفـظ فارسـى غريـب     ـ2قاعده 
 كم مأنوس شود از قبيل استعمال در است تدابيرى به كار ببريم كه لفظ فارسى كم

 واردى كه روى سخن به خواص است و شناسـانيدن آن بـه وسـيله فرهنگهـا و    م
 كتابهاى درسى و وسايل ديگر و پس از آنكه اذهان به آن لفـظ آشـنا شـد مطـابق    

 .قاعده اول رفتار كنيم

 اگر معنى لفظ عربى دارد و فارسى ندارد و آن معنى محل ابتالى ـ3قاعده 
 هل علم يا فن يا اداره است كه ايشـان عموم نيست و متعلق به جماعتى خاص از 

 توان به آسانى به اصطالح تازه آشنا كرد، كوشش كنيم كه لفظ فارسى بـراى  را مى
 .آن بيابيم يا بسازيم به شرط آنكه آن لفظ جامع شرايط باشد

 اگر معنى كه فارسى نـدارد و عربـى مـأنوس دارد محـل ابـتالى      ـ4قاعده 
 گذاشت مگر ايـن كـه لفـظ فارسـى و جـامع      عموم است بايد آن را به حال خود

 شرايط به ذهن بيايد كه در آن صورت بايد اختيار كرد و بر طبق قاعده دوم رفتـار 
 .نمود

 لفظ بيگانه كه نه فارسـى دارد نـه عربـى اگـر معنـى آن مـادى و       ـ5قاعده 
 درست و ظاهر است و يافتن لفظ فارسى يا عربى مناسب بـراى آن ميسـر نشـود   

 توان به كار برد خاصه اگر در ممالك متعدد معمول شده باشـد يعنـى   همان را مى
 .المللى باشد بين

 لفظ بيگانه اگر داللتش بر امر معنوى يـا بـر  امـر مـادى خفـى و      ـ6قاعده 
 كوچك و لطيف است بايد كوشيد كه لفظى براى آن درست شود؛ اگر فارسى شد
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 معنوى و ذهنـى باشـد بـه    چه بهتر وگرنه عربى مخصوصاً اگر مدلول آن لفظ امر
 .هروجه هست بايد لفظ فارسى يا عربى براى آن يافت

 چون در گذشته چندين بار صفت جامع شرايط بودن را بـراى لفظهـا قيـد   
 كردم بايد توضيح كنم كه به نظر من شرايطى كه در لفظ تازه بايد رعايت كرد اين

 :است كه

 .زمخت و ناهنجار نباشدـ 1

 فظ برآيد چنانكه هر فارسى زبانى به مجرد شنيدن يـا معنى آن از خود لـ 2
به اندك بيانى آن معنـى را دريابـد و تصـديق كنـد كـه ايـن لفـظ ايـن معنـى را          

 .تواند بپرورد يا مى پروراند مى

 با مراد به درستى مطابق يا به آن نزديك باشد چنان كـه بتـوان آن را در  ـ 3
 كنـيم از معنـى اصـليش پـر دور     مـى آن معنى به كار برد و معنى كه براى آن نيت 

 .نباشد

 اگر لفظى است كه از پيش بوده است سند صحيح به دسـت بيايـد كـه   ـ 4
 .اين لفظ در قديم بوده يا اكنون در نزد جماعتى از فارسى زبانان به كار است

 شـود سـاختمان آن فارسـى باشـد و     اگر لفظى است كه تازه ساخته مىـ 5
 .غلط نباشد

 شود جامع شرايط باشـد اصـول و   ايى كه تازه ساخته مىبراى اين كه لفظه
 نگارم رسد مى قواعدى بايد رعايت شود و در اين باب هم آنچه اكنون به نظرم مى

 .گذارم و تكميل و استقصاى مطلب را به دانشمندان و استادان علم لغت وا مى

 شـوم چـون   شـود وارد نمـى   در باب الفاظى كه از زبـان عربـى گرفتـه مـى    
 ازى در اين زبان قواعدى دارد كه نزد اهل فن معلوم است همين قدر الفاظس لغت
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مأنوس باشد و تا جايى كه ممكن است بايد آنها را به صورت فارسى در بيـاوريم  
 از وسايلى كه براى اين كار هست تركيب كردن لفظ عربى است با لفظ فارسـى  و

انـد كـه    ه و بـه كـار بـرده   چنانكه نويسندگان و گويندگان قديم ما تركيباتى ساخت
توان آنها را بـه فارسـى بـودن پـذيرفت؛ ماننـد       دلپذير است و به خوبى مى بسيار

و اهل دل و صاحب نظر و صبحدم و غمگين و غمخوار و سعادتمند و  صاحبدل
كشـى و غـالم گـردش و     انديش و مالمتگـر و عشـقبازى و عاشـق    مĤل دان و نكته

 ...همچنين پيشخدمت و

شود اول كارى كـه بايـد كـرد     ايى كه از مواد فارسى ساخته مىاما در لفظه
است كه فهرست كاملى ترتيب داده شود از حروف مفرد يا مركبى كه در اول  اين
در ناشناس  »باز«و  »نا«مانند (سازند  آورند و لفظ تازه از آن مى آخر كلمه در مى و
ى و موارد استعمال آنها و معان )در آهنگر و برزومند »مند«و  »گر«بازخواست و  و
دقت معلوم كرد و دستور تركيب كردن آنها را براى ساختن الفاظ تعلـيم نمـود    به

جـاى   جايى رسيده كه اين لواحـق را هـم بـه    كه بيگانگى ما به زبان فارسى به زيرا
 انـد و  منـد سـاخته   مند و وظيفه بينيم كلمات عقيده بريم چنانكه مى كار نمى خود به
 منـد بايـد   جـاى عقيـده   با عقيده و وظيفه مناسبت ندارد و بـه  »مند«كه اند  ندانسته

 .دار مند بايد گفت وظيفه جاى وظيفه گفت معتقد و به

 كار دوم اين است كه كليه قواعد اشتقاق كلمات فارسى را بايـد بـه دسـت   
 .آورد و آموخت

گذشته از اين دو كار كـه بـراى آنهـا كتابهـاى مخصـوص بايـد تـأليف و        
ام بـه   شود در ساختن الفاظ و اصطالحات نكاتى كه امروز از آنچـه ديـده   تصنيف
 :رسيده از اين قرار است خاطر
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 لفظ كوتاه بر لفظ بلند برترى دارد مگر اين كه خوش آهنـگ نباشـد يـا   ـ 1
 .لفظ بلند مراد را بهتر برساند

 در ساختن لفظ بايد استعمال آن را در احوال مختلف سنجيد و ديد آيـا ـ 2
 آيد يا نه؛ يعنى در حال فاعلى و مفعولى و وصفى و ظرفـى و  ت و راست مىدرس

 نسبت و مبتدا و خبر و مانند آنها و همچنين تعبيرات مختلفى كه آن لفظ در آنهـا 
 كند و اگر در همه مورد درست و راست نيايـد نبايـد آن را   مورد استعمال پيدا مى

 .جستجو نمود اختيار كرد و يا براى هر مورد لفظ ديگرى بايد

 شود بايد معنى آن از خود لفظ برآيد و لفظ با معنى لفظى كه ساخته مىـ 3
نقل  مناسبتى داشته باشد، معنى كلمات را هم نبايد تغيير داد مگر به طريق مجاز و

مقصود  اند و اصطالح موافق اصولى كه براى اين كار هست و فصحا رعايت كرده
سـازيم   نمـى  سازيم براى خودمان اظى را كه مىاين است كه فراموش نكنيم كه الف

 .سازيم و مردم بايد بفهمند و طبايع بپذيرد براى مردم مى

 بايد به خاطر داشت كه زبان متعلق به عموم مردم است نه چهار نفر كهـ 4
 توان تحميل كرد؛ لفظى كه بـه يـك   اند و در زبان امرى را نمى دور هم جمع شده
 ه اين معنى نباشد يا معنى ديگر داشته باشد مگـر بـر  توان گفت ب معنى هست نمى

 سبيل اظهار عقيده و نصيحت و توصيه و گويندگان و نويسندگان بايد بداننـد كـه  
 البته هر كس هر تعبيرى بخواهد بكند شخصاً مختار است وليكن شـيوه سـخن و  

 يابد كه پسنديده باشد و پذيرفته شود و سخن جز ايـن  استعماالت وقتى رواج مى
 .ماند شود و باقى نمى وجه ديگر مقبول نمى كه براى مردم دلپذير باشد به هيچ

 از ساختن الفاظ مركب البته چاره نيست، اما افراط هـم نبايـد كـرد؛ تـا    ـ 5
 ها با لواحق ممكن است لفظ مفرد بايد يافت اگر ممكن نشد بايد كوشيد كه ريشه
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 مانند گواهى نامه(از الفاظ تام  و تركيب كردن )مانند ناياب و آهنگر(تركيب شود 
پـذير   تنها در موردى جايز است كـه بـه آن دو طريـق اول صـورت     )و كارگزينى

 .نباشد

 ساختن لفظهاى بسيار از يك لفظ مستحسن نيست؛ مثالً از لفـظ دانـش  ـ 6
 ايـم و آنهـا را   سابقاً تركيباتى داشتيم اخيراً الفاظ تازه هم ازين كلمه تركيب كـرده 

 ء و اشخاص معين كه به يكديگر نزديك و به حوزه و دايـره محـدودى  براى اشيا
 ايم و غالب اتفاق خواهد افتاد كه در يك عبـارت  اختصاص دارند اصطالح نموده

چندين فقره از اين الفاظ بالضروره بايد بـه كـار بـرود و در آن صـورت عبـارت      
ه و مانند آنها كه پنا پرور و دانش ركيك خواهد شد؛ كلمات دانشمند و دانش بسيار
اند و معنـى عـام    داشتيم اين عيب را ندارند چون آنها به طبيعت ساخته شده پيش
و اصطالح خاص نيستند و به اين وجه تركيب از يك لفظ اگر بسيار باشـد   دارند
افتد كه كسى مجبور شود چندين فقره از اين كلمات  نيست و اتفاق هم نمى عيب
آموز و دانشسـرا و دانشـنامه و امثـال     جو و دانش نشيك عبارت بياورد و دا را در

شد يعنى به معنى عـام   تازه ساخته شده هم اگر به همين قسم استعمال مى آنها كه
آيد و اصطالح خـاص نباشـد چنانكـه سـابق هـم اسـتعمال        خود لفظ برمى كه از
ار كـ  توان به طلب و غير آن نيز مى خواه و دانش عيبى نداشت چنانكه دانش شد، مى

هيچ ضررى ندارد بلكه حسن است زيرا كه دامنه الفاظ و تعبيرات هـر چـه    برد و
بهتر كه براى يك معنى گاه بتوانيم يك لفظ بياوريم و گـاه لفـظ ديگـر و     تر وسيع
نباشيم يك لفظ معين را زيـاد مكـرر كنـيم و حسـن ديگـر ايـن كـه ايـن          مجبور

هست، هر كـدام يـك معنـى    عالوه بر معنى مشتركى كه در همه  تعبيرات مختلف
نازك خالص هم دربر دارد و كامالً با هم متـرادف نيسـتند ولـى اكنـون كـه ايـن       
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توانيم آنها را به آن معانى عام به كار  ايم ديگر نمى كرده كلمات را اصطالح خاص
 .ببريم

 پس ضمناً اين نكته به دست ما آمد كه هر وقت الفاظ و تعبيرات را كـه در 
 ارد به معنى خاص نقل كنيم و اصطالح قرار دهيم اگـر از يـك  اذهان معنى عام د

 شويم از جهت ديگر فقر و احتياج تـازه  كنيم و غنى مى جهت احتياجى را رفع مى
 ايـم و  كنيم؛ به عبارت ديگر زبان را در حقيقت غنى نكـرده  در زبان خود ايجاد مى

 .ايم ريختهمانند آن است كه تنخواهى را از يك جيب درآورده به جيب ديگر 

 آيد ممكـن  در اختيار الفاظ فراموش نشود كه براى لفظى كه به ذهن مىـ 7
است موارد چند باشد كه بتوان اصـطالح كـرد و بايـد كوشـيد كـه از هـر لفظـى        

كـه   »جايگـاه «استفاده بشود يعنى براى بهترين مورد اصطالح شـود مـثالً:    بهترين
يـا   (Loge) كنـيم بـراى لـژ    اصطالح شده ممكن است فرض adresse آدرس براى
 يا غير آن بهتر بود پس بايد (Emplacement) يا براى مكان (Domicile) منزل براى

 خواهيم به معنـايى اختيـار كنـيم ممكـن     متوجه باشيم كه وقتى كه يك لفظ را مى
 است معانى بسيار ديگر نزديك و شبيه به آن معنى باشد كه آن لفظ براى يكـى از 

 تر است اختيار كنـيم و در  مطابق است و آن را كه از همه مناسب تر و آنها مناسب
 كنم كه اين اوقات آن هم فراوان است كه يـا  اين جا گفتگو از اختيارات غلط نمى

 بـه « »بـه ضـميمه  «چنان كه ديدم كـه كسـى بـه جـاى     (ساختمان لفظ غلط است 
 خطاسـت انـد   يا معنـى كـه بـراى آن در نظـر گرفتـه      )استعمال كرده بود »پيوست

 و ايـن  )اند كه هزار عيب دارد يشنهاد كردهپ Vision را براى »بينش«چنانكه ديدم (
 عمليات است كه بايد از آن سخت پرهيز و جلوگيرى كرد كه اگر شايع شود زبان

كلّى ضايع خواهد شد و اين كه من در اين رساله ايـن انـدازه سـخن را     فارسى به
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 بينم و سازم براى اين است كه چنين چيزها مى كنم و خاطرها را آزرده مى مى دراز
 .شوم اندوهگين مى

 از چيزهايى كه بايد متوجه بود اين است كه نبايد مقيد باشيم كـه بـراى  ـ 8
 هر لفظى كه در هر زبان بيگانه هست ما هم لفظى فارسى بسازيم و بسا الفـاظ در 

 م در ازاى آن درزبان فرانسه يا انگليسى يا زبانهاى ديگر هست كه محتـاج نيسـتي  
 كنند مـا  فارسى لفظى داشته باشيم چه مرادى را كه در آن زبانها به آن الفاظ ادا مى

 آوريم؛ مثالً در زبان انگليسـى يـك لفـظ كـه كـامالً بـا لفـظ        به تعبيرات ديگر مى
كه  اند ها هيچوقت درصدد بر نيامده مطابق باشد نيست و انگليسى Cheg فرانسوى

 رود انگليسـها آن  يرا كه هر جا آن لفظ فرانسوى به كـار مـى  چنان لفظى بسازند ز
 .نمايند كنند و رفع حاجت مى معنى را به تعبير ديگر ادا مى

 اى اسـتعمال  و همچنين يك لفظ در يك زبان در موارد مختلف بـه معـانى  
شود كه با هم تفاوت جزيى و كلى دارند و ما در هـر مـورد بـه ازاى آن لفـظ      مى
 بياوريم يا تعبير ديگر بكنيم؛ مثالً در زبـان فرانسـه كلمـه انترسـان    لفظ ديگر  بايد

interessant ست كه در زبان فارسى ممكن نيسـت بـراى آن لفـظ واحـد يافـت     ه 
شود، ضرورت هم ندارد؛ بايد معنى آن را در هر مورد به درسـتى معلـوم كـرد و    

ار برد. مثالً وقتـى  يا تعبير ديگر فارسى را كه براى آن مورد مناسبت دارد به ك لفظ
گوييم شـيرين يـا بـا مـزه يـا       آورند ما مى صفت مى »داستان«لفظ را براى  كه اين

گوييم قابل توجه يا  آورند ما مى صفت مى »كتاب«يا  »مطلب«چون براى  دلچسب
گوييم آدم مخصوصـى   آورند ما مى صفت مى »شخص«مفيد وفتى كه براى  مهم يا
گوييم آدم عجيبى است يا وجـود مغتنمـى    يا مىگوييم خصايصى دارد  يا مى است
 .و بسيار تعبيرات ديگر برحسب مراد و مقتضاى حال است
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 ديگر از چيزها كه بايد به ياد داشت اين است كه وقتى لفظى در زبـانى ـ 9
 خواهيم براى آن معادلى در فارسى درست كنيم نبايد همـواره معنـى   هست كه مى

 ظر گيريم و در ساختن لفظ فارسى از آن متابعـت اصلى و اشتقاقى آن لفظ را در ن
 كـار  االمر و در مواردى كه امروز به كنيم بلكه بايد مراد و معنى آن لفظ را در نفس

رود مالحظه كنيم و در زبان فارسى لفظى بيابيم كه آن مراد را برسـاند اگرچـه    مى
 بـراى معنى ظاهرى و اشـتقاقى بـا آن موافقـت نداشـته باشـد چنانكـه وقتـى         در

Couverture خواسـتيم اصـطالحى بسـازيم، ذهنهـا همـواره      به اصطالح بانكى مى 
 شد تا عاقبـت  متوجه بود كه از ماده پوشيدن و پوشانيدن لفظى ساخته شود و نمى 

 پيشنهاد شد كه از معنى ظاهرى آن لفظ بگذريم و مراد را در نظر بگيريم آن وقت
 اً بـا معنـى لفـظ فرانسـوى مناسـبتى     معنى پشتيبانى به ذهن آمد كه هرچند ظـاهر 

 خـوبى شـد   رسانيد. بنابرين لفظ پشتوانه را ساختيم و اصطالح نداشت مراد را مى
 شود اين نكته را اگر همواره در نظر داشته باشيم در بسيارى از موارد كار آسان مى

 .شود و اصطالحات نامناسب ناشايسته ساخته نمى

شيوه  در ساختن الفاظ مركب طبيعتى وو بايد متوجه بود كه هر زبانى ـ 10
 .توانند كرد خاصى دارد و در اين باب زبانها از يكديگر تقليد نمى

 اين نكته را چاره ندارم جز اين كه به مثالى روشن كنم: از لـواحقى كـه در  
 است و همان intrer آورند زبان التين و زبانها مشتق از آن در اول و آخر كلمه مى

 گـوييم و از  مـى  »در«گفتـيم و اكنـون اختصـار كـرده      مى »اندر« است كه ما سابقاً
كـه مـا    »يايى«است و آن نزديك است به  abie آورند لواحقى كه در آخر كلمه مى

  :گويد آوريم مانند گفتنى و شنيدنى چنانكه شاعر مى آخر افعال مصدرى مى در
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 شمع اگر با تو كند دعوى نازك بدنى

  زدنىكشتنى سوختنى باشد و گردن 
 

 يعنـى چيزهـايى كـه    interchangeable( پس هرگاه بخـواهيم بـراى كلمـه   
ايـن   بينيم بعضى در يك لفظ فارسى بسازيم مى )توانند به يكديگر تبديل شوند مى

 able« و »ديگرگون كردن change« و »اندر است«در فارسى  inter افتند كه خط مى
! و »كردنى اندر ديگرگون«وييم توانيم به جاى آن لفظ بگ است پس ما هم مى »ياء

رساند و  نمى آور است، آن معنى را هم حال آنكه اين كلمه گذشته از اين كه خنده
تركيـب   يابد و سـبب ايـن اسـت كـه ايـن قسـم       هيچ ايرانى مراد را از آن در نمى

هـم   حروف و كلمات با طبع زبان فارسى موافق نيست يعنى هرچنـد در فارسـى  
ماننـد   سازند كنند و از آنها با هم كلمات مى با هم تركيب مىالفاظ تام و ناقص را 

ايـن   نامه و امثال آن وليكن شيوه فارسى در ناياب و بازخواست و آهنگر و گواهى
ماننـد   سـازى عينـاً   تركيبات غير از شيوه فرانسه يا انگليسى است و اين قسم لغت

خـارجى   عبـارات  طور مـزاح از  هاى تحت لفظى است كه بعضى جداً يا به ترجمه
احوال شـما  « به جاى Comment vous portez-vous كنند مثل اين كه در ترجمه مى

 ترجمـه كلمـه   و اگر من مبتال بـه  »بريد خود را چگونه مى«بگوييم  »چطور است

interchangeable  مالحظـه  » اندر دگرگـون كردنـى  «آور  بشوم به جاى كلمه خنده
مـورد   . مثـالى كـه بـراى ايـن    »پـذير  تبادل«عربى و فارسى را نكرده خواهم گفت 

ولـيكن   آوردم البته جعل كردم براى اينكه فرد ظاهر آشكارى نمودار ساخته باشم
انـدازه   ام كه اگر ركاكت آن به اين آشكارى نيست در واقع به همين مواردى ديده

 .ركيك است و سازنده سخافت رأى خود را در نيافته است

 د رعايت كرد اين است كـه كلمـات فارسـى كـه    ديگر از نكاتى كه بايـ 11



 ١٣٤ 14/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 سازيم بايد در زبـان فارسـى   شود و از آنها الفاظ و اصطالحات تازه مى اختيار مى
 جديد به كار رفته باشد يعنى در كتابها و اشعارى كه در ايـن هـزار سـال گذشـته    
 نوشته و گفته شده است به شرط آن كه ضبط و معنى آنها را به دقت تحقيق و بـه 

 .ستى معلوم كرده باشيمدر

كلـى   از كتابهاى پهلوى و اوستا لغت در آوردن و آن را فارسى دانسـتن بـه  
است. راست است كه زبان پهلوى و اوستا و فرس قديم اصل و منشـأ زبـان    غلط

شود كه كلماتى از آن زبانها كه عيناً يا بـا تحـوالتى    است اما اين دليل نمى فارسى
انـد، مـا آنهـا را     ستعمال نشده و متروك و فراموش شـده فارسى نيامده و ا به زبان
امروزى بدانيم. اوستا و پهلوى و فرس قديم براى ما به قدر سانسكريت و  فارسى
باشند و اگر از  و التين و يا آلمانى و روسى و فرانسه و انگليسى بيگانه مى يونانى
ه كردن باشـيم،  فارسى جديد احتياجات ما برآورده نشود و مجبور به عاري كلمات

 دانيم كه هم اكنون مردمـانى  زبانهاى زنده مراجعه كنيم بهتر است زيرا الاقل مى به
 .برند هستند كه آن الفاظ را به كار مى

 شـوند و  همين مالحظه در حروفى كه به آخر و اول كلمات ملحق مىـ 12
 اصـل  تر؛ بـه ايـن معنـى كـه     كار است بلكه خيلى محكم سازند نيز به لفظ تازه مى

كنـيم امـا حـروف را از     كلمات را اگر ناچار شديم از زبانهـاى بيگانـه عاريـه مـى    
وجـه   بيگانه چه قديم و چه جديد و چه زبانهاى مرده و چه زنده به هـيچ  زبانهاى
 بپذيريم يعنى حتم است كه اين الحق بايد در زبان فارسى جديد رايج باشـد  نبايد

 سـواد مـراد را از آن   اه با سـواد خـواه بـى   چنانكه هر ايرانى چون آن را بشنود خو
 بفهمد. مثالً اگر براى كلمه فرانسوى ويولون نتوانستيم فارسـى بسـازيم و مجبـور   
 شديم همان لفظ فرانسوى را بپذيريم اين قدرها عيب نـدارد امـا پـذيرفتن كلمـه    



١٣٥ پيام من به فرهنگستان

 زن ويولونيست بسيار عيب است و حتماً بايد كلمه فارسى ساخت؛ مـثالً ويولـون  
 وجـه مسـامحه روا   گفت و اين يكى از اصولى است كه در رعايت آن به هيچبايد 

 نيست زيرا كه تخلف از آن ديگر حكايت عاريه كردن نيست مسئله خراب كـردن 
 .بنياد زبان است

 گويم. الفاظ بيگانه كـه در  اگر اجازه بدهيد يك تشبيه زننده در اين مقام مى
 كه سابقاً براى اين كار مـذكور داشـتيم   به شرط آنكه قواعد(شود  زبان پذيرفته مى

 مانند آن است كه كودكى بيگانه را كسى به فرزندى قبول كند اما بـا  )رعايت شود
 لواحق بيگانه لفظ فارسى ساختن يا لفظ غلط جعل كردن، مثل آن است كه كسـى 
فرزند حرامزاده پيدا كند، آن هم نه چنان كه كسـى حرامـزاده بـودن او را نفهمـد     

 .نان است كه زن و شوهر رومى فرزند حبشى بياورندچ بلكه

غير  كنم كه براى دانشمندان شايد واضح و خيلى متأسفم كه توضيحاتى مى
ايـن   زودى روزى برسد كه خوانندگان اين نامه مـرا از  نمايد و اميدوارم به الزم مى

 هـا  جهت حقاً سرزنش كنند اما امروز اين سرزنش بر من روا نيست و اين سـخن 
 پافشـارى  »لشـكر بـد  «فتنى است و به همين جهت بود كه در ضديت با كلمـه  گ

كه اصل آن از فرس قديم بوده، در فارسى جديـد نيامـده    »بد«كرديم زيرا كه لفظ 
رود، نشده فقط در چنـد كلمـه معـدود     جزء ملحقاتى كه در اين زبان به كار مى و

مد نه مشتق، چنانكه تلگـراف  سپهبد و موبد باقى مانده آن هم مانند كلمه جا مانند
 دانند كه تلگراف مشتق كنند اما نمى ها پذيرفته و استعمال مى گراموفون را ايرانى و

 از دو لفظ يونانى است كه يكى به معنى دور و ديگرى به معنـى نوشـتن اسـت و   
گراموفون مركب از دو لفظ يونانى ديگر است كه يكى به معنى صوت و ديگـرى  

 ست و به همين جهت پس از آشنا شدن به تلگراف و گراموفونمعنى نگاشتن ا به
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 كننـد كـه خـوردنى    وجه استنباط نمى شنوند به هيچ اول دفعه كه لفظ تلفون را مى
 خورند به اينكه اين كلمه مركب از دو لفظ است يا پوشيدنى يا چيز ديگر و برنمى

 زيرا كه تل و فون اند است: كه يكى را در تلگراف و ديگرى را در گراموفون يافته
 براى ايرانى بيگانه است و معنى ندارد و صد كلمه ديگر مانند تلگراف و تلفون و

 .فهمد كه معنى اشتقاقى آنها چيست گراموفون هم اگر بشنود و ياد بگيرد باز نمى

 و »سـاز «و  »ور«شـود از   همچنين وقتى كه در فارسى كلماتى سـاخته مـى  
 فهمـد، امـا بـا    هر ايرانى بشنود مـى  )زن از و ويولونور و دندانس مانند پيشه( »زن«

 فهمد كه چيست مگر براى او بيان كنند پس داند، لشكربد را نمى آنكه لشكر را مى
 كنـد نـه از روى طبيعـت و ايـن قسـم لفـظ       از آن هم كه فهميد تعبداً قبـول مـى  

 هصالحيت ندارد و نبايد ساخت و از همين قبيل است كلمات پسوند و پيشوند ك
از الفاظ تام يا ناقصى نيست كـه   »وند«اند زيرا كه  ساخته Suffixe و Prefixe براى
دانند كـه   زبان فارسى امروزى به كار باشد و حتى معنى آن را خواص هم نمى در
 مانند دماونـد و (بوده است. به مالحظه اين كه در چند لفظ از لفظهاى فارسى  چه

 شود كه اين لفـظ  شود حدس زده مى ديده مى )الوند و نهاوند و سكوند و بيرانوند
وقتى در فارسى معنى داشته باشد و اين كافى نيست براى اين كـه مـا ايـن كلمـه     

 جزء لواحق فارسى قـرار بـدهيم مگـر ايـن كـه پسـوند را مخفـف         ج (ج؛تےرإ
كه در بعضى فرهنگها به معنى قافيه ذكر شده است و پيشوند  پساوند گرفته باشند

ساخته باشند اما آيا پسوند را مخفـف پسـاوند كـردن و آن را بـه      ه آنرا هم قرين
 آوردن جايز است؟ Suffixe جاى قافيه به معنى

 اصولى كه تاكنون ياد كرديم بـراى مـوارد عـام بـود يعنـى بـراى الفـاظ و       
 طـور  اصطالحاتى كه محل ابتالى عموم مردم اسـت و رعايـت اصـول مزبـور بـه     
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 :خالصه براى دو منظور است

 يكى اين كه ساختمان لفظ واقعاً فارسى باشد؛ يعنى غلـط نباشـد و موافـق   
 .قواعد و طبيعت زبان فارسى باشد

 ديگر اين كه معنى آن براى ايرانيان معلوم يا قابل فهم باشـد و ماننـد لفـظ   
 بيگانه دريافت نشود به اين جهت از قيودى كه براى جامع شرايط بودن لفظ ذكـر 

 گانه كه براى الفاظ تازه مقرر داشتيم، ايـن  ز اصول دوازدهكرديم و همچنين يكى ا
 بود كه معنى لفظ از خود لفظ برآيد و تا آنجا كه ممكن است مـأنوس باشـد و از  

 .الفاظ غريب و نامأنوس پرهيز شود

 توان از اين قاعده تخلف نمـود و  اما براى بعضى از اصطالحات خاص مى
 رد اما خواهش دارم درست توجه شوددر بعضى موارد تخلف كردن برترى هم دا

 كه سوءتفاهم دست ندهد و در موارد گذشته با مواردى كه اكنون خـواهم گفـت  
 اشتباه پيش نيايد. منظورم از بعضى اصطالحات خاص مـواردى اسـت كـه خـود    
 معنى غريب يا تازه است؛ يعنى چيزى است كه تازه كشـف يـا اختـراع شـده يـا     

 أنوس نبوده و نوظهور است. براى اين قبيل چيزهـا معنايى است كه اذهان به آن م
 هم اگر لفظى كه به خودى خود معنى را برساند يافته و سـاخته شـود البتـه بهتـر    
 است اما اگر نتوانيم و نيابيم روا نيست كه لفظ رايج مأنوس را كه در نزد مردم به

منظـور   ى معنىشود، اختيار كنيم يا بسازيم و برا معنايى شناخته شده يا فهميده مى
اسـت   اصطالح قرار دهيم زيرا معنايى كه در ذهن مردم هست يا متبادر بـه ذهـن  

 مانع است از اين كه معنى خاصـى كـه مـراد ماسـت بـه ذهـن بيايـد و در موقـع        
 خواهيم بـود و بـراى افـاده آن معنـى قرينـه بيـاوريم در ايـن        استعمال آن مجبور

 يكى از امورى كـه موجـب   صورت آن لفظ خاصيت اصطالحى نخواهد داشت و
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 ها اصطالحات تازه خود را از ريشه زبـان التـين و يونـانى    شده است كه اروپايى
 بگيرند همين است كه الفاظ يونانى و التينى نه آن قدر براى آنها غريب و بيگانـه 

كلى براى همه كس حتى خواص نامفهوم باشد و نه چنان رايـج و بـر    است كه به
 از معنى عام به معنى خاص منصرف نتواند شـد و الفـاظ   زبانهاست كه اذهان سر

 عربى در زبان ما همين خاصيت را دارد و به همين جهت است كه پذيرفتن الفاظ
 داريم چون خود آن چيزهـا تـازه و   بيگانه از قبيل اتوموبيل و گراموفون را روا مى

 شـنيد  مى شد، كسى كه غير مأنوس بود و اگر لفظ مأنوس هم براى آنها ساخته مى
براى فهم آن محتاج به توضيح و ترجمه بود و ممكـن نبـود كـه لفظـى يافتـه يـا       

شود كه بدون بيان و توضيح بتواند حقيقت آنها را بـر كسـى كـه نديـده و      ساخته
و در اسامى معنى هم همين نكته هست پس ضرر ندارد  است معلوم كند نشناخته
د بلكه اگر لفظ مأنوس كه حقيقـت  اين موارد لفظ غير مأنوس اختيار شو كه براى

 .افاده كند، نيابيم بهتر آن است كه لفظ غير مأنوس بجوييم آن معنى را

 :پس در اين موارد روش ما اين خواهد بود كه اوالً

 بكوشيم تا لفظ مأنوس مفرد يا مركبى فارسى كه عين آن معنـى را برسـاند  
 .بيابيم

 فارسى لفظ مأنوسى يـافتيم كـه  اگر فارسى نيافتيم عربى بجوييم اگر نه در 
 معنى را به درستى برساند و نه در عربى، لفظ غيـر مـأنوس بجـوييم چـه فارسـى     
باشد و چه عربى. اگر لفظ غير مأنوس هـم نيـافتيم كـه عـين معنـى را برسـاند و       

شديم لفظى را از معناى ديگر به آن معنى نقل كنيم و در آن صورت البتـه   مجبور
شد حتى اين كه اگر ناچار شديم با شروطى كه سـابق ذكـر   غيرمأنوس با بايد لفظ
پذيريم وليكن برترى الفاظ عربى بر بيگانه اين است كه  بيگانه را هم مى شد، لفظ
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ما خاصيت الفاظ يونانى و التينى را براى اروپاييان دارد؛ يعنـى خـواص    آنها براى
يه اشتباه شـود امـا   فهمند وليكن در دست و پاى عوام نيفتاده است كه ما مى آن را
بيگانه بر خواص نيز مجهول است. در هـر حـال بـه شـرحى كـه گفتـه شـد         لفظ

هست كه لفظ نامأنوس بر لفظ برترى دارد و از قواعـد كلـى كـه شـماره      مواردى
بـه   استثنا بايد منظور باشد اما ساير قواعد و اصولى كه مذكور داشـتيم  كرديم اين
 .است و تخلف بردار نيست جاى خود

 رسانم امـا در ايـن   راى اين كه پردردسر ندهم اين فصل را هم به پايان مىب
دارم كه به عقيـده مـن امـروز ايرانـى      انجام سخن مكنون خاطر خود را عرضه مى

واسطه اين كه در گذشته فكرش همواره مشـغول بـه عربـى بـوده و اكنـون بـه        به
زبـان فارسـى بيگانـه    اروپايى گرفتار و در آن مستغرق گرديده اسـت، بـا    زبانهاى

سـازى نـدارد؛ اگـر بـا عربـى آشـنا باشـد ذهـنش در          تصرف و لغت است و قوه
متوجه به الفاظ عربى است و اگر بـا عربـى هـم آشـنا نباشـد       سازى همواره لغت

داند پـس اول بايـد يـك     است و در هر حال فارسى نمى گرفتار تعبيرات اروپايى
كـم   س سازد و ورزش دهد تا كمفارسى صحيح فصيح مأنو مدت ذهن خود را به
كنـيم، بـه    آن هنگام به مقصودى كه در اين فصل دنبال مى اين قوه را دريابد و در
 .رسيد خوبى و آسانى خواهد

 
 فصل چهارم

 جلوگيرى از مخاطراتى كه براى زبان فارسى در پيش است

 مخاطراتى كه براى زبان فارسى شماره كرديم و جلوگيرى آنهـا را واجـب  
 :م سه فقره بوددانستي

 شود خطر اول اين كه لفظهاى بيگانه غير الزم و نامناسب داخل زبان ما مى
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 .گردد و آميختگى به زبانهاى اروپايى برآميختگى به زبان عربى مزيد مى

 ها هـم  اين خطر هم اكنون پيش آمده و در گفتگوهاى زبانى بلكه در نوشته
لفظهاى  و بيش آشنايى دارند، هموارهبينيم اشخاصى كه به زبانهاى اروپايى كم  مى

اندازه كه  ام كه در گفتگو تقريباً همان برند و من  كسانى را ديده اروپايى به كار مى
منظورم الفاظى  كنند و الفاظ عربى در زبانشان هست، كلمات اروپايى استعمال مى

بلكـه  نيسـت   دانـيم  مانند تلگراف و تلفون كه پذيرفتن آنها را در فارسى جايز مى
فراز و سـور   الفاظى است كه نه لزوم دارد و نه خوبست كه بپذيريم مانند فاميل و

 .و بسيارى ديگر )در رل بازى كردن(و رل  nerveux و نرو و

 يابد و بايد چون تحصيل زبانهاى خارجى هم ميان ما روز به روز شيوع مى
كنـد مگـر ايـن     ىبيابد زيرا كه اساساً مفيد است اين خطر هم روز به روز شدت م

 :جلوگيرى شود و جلوگيرى به چند چيز است كه

 يكى اين كه كتابهاى علمى از زبانهاى خارجه به درستى ترجمـه و تـأليف  
شود كه اصطالحاتى كـه در فارسـى فاقـديم سـاخته و از الفـاظ خـارجى كـه از        

نياز شويم به شرط اين كه متـرجم و مؤلـف، فارسـى     كنيم بى استعمال مى ناچارى
 .نويس باشد فارسى اند وبد

 ديگر اين كه در آموختن زبان فارسى بيشتر اهتمام شود تا از اين بيگـانگى 
 ايم بيرون آييم و بدانيم كه بسيارى از الفاظ و كه نسبت به زبان خودمان پيدا كرده

 كنيم در زبان ما معادل دارد و اين اندازه هـم كـه   تعبيرات خارجى كه استعمال مى
 بان فارسى فقير نيست و كسانى كه الفاظ خارحى بسـيار بـه كـار   شود ز تصور مى

 هاى فرزندان ما هـم  برند از عجزى است كه در زبان فارسى دارند و بايد معلم مى
 .خود از الفاظ بيگانه بپرهيزند و هم شاگردان خويش را منع كنند
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 كـه سوم اين كه اولياى امور، دانشمندان و مربيان مردم اهتمام كنند در اين 
 استعمال الفاظ بيگانه چنانكه سابقاً نسبت به عربى بود، هنـر و شـأن و شـرافت و   
 نشانه فضل و كمال نباشد بلكه عيب شمرده شود و چون كسى بى جهـت الفـاظ  

 سوادى در زبـان فارسـى بداننـد، نـه     اروپايى به كار ببرد آن را عالمت عجز و بى
 لفت اين روش برانگيخته شـود قدرت بر زبان خارجى. مختصر افكار عامه به مخا

 .تا اين عادت از ميان برود

 در اين باب بيش از اين شـرح و بيـان حاجـت نيسـت تأكيـد و اهتمـام و      
 .دلسوزى الزم است و اميدوارم كوتاهى نشود

 اى كـه در  خطر دومى كه در پيش است اين است كه بـه واسـطه مسـامحه   
 ه قدر لـزوم مؤانسـت نـداريم   كنيم و با آثار فصحاى خودمان ب آموختن فارسى مى

 ايـم و شـيوه بيـان فارسـى را داريـم از دسـت       نسبت به زبان خويش بيگانه شـده 
 دهيم و من اين اوقات عبارات فارسى كه ترجمه يا اقتباس از زبانهاى اروپـايى  مى

 بينم كه با وجود آشنايى به آن زبانها و مطالبى كه نوشته شده است معنى است مى
 يابم و بسيارى ديگر هست كه اگر من و امثال مـن بـه واسـطه    آن عبارات را نمى

 كنند و غصـه  سوابقى كه داريم بفهميم كه كسانى كه آن سوابق را ندارند فهم نمى
 فهمد بلكه اگر بفهمنـد بيشـتر غصـه    من از آن نيست كه كسى اين عبارات را نمى

 ت آشـنا شـده و  خواهم خورد زيرا دليل بر اين خواهد بود كه اذهان به اين عبارا
اند و حال آن كه يقينـاً اگـر پنجـاه سـال پـيش چنـين        آنها جزء زبان فارسى شده

فهميد زيرا كه از شـيوه بيـان فارسـى     شد هيچ ايرانى آنها را نمى نوشته مى عبارتها
 .است بيرون

شود  مى سوادى و بيگانگى با زبان فارسى در عبارات ديده فسادى كه از بى
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 :ت هم در مركبات ناقصهم در مركبات تام اس

 اسـت كـه مـن    »از نقطـه نظـر  «آورم يكـى   از مركبات ناقص دو مثـال مـى  
 كلى ام و اين اوقات گويا استعمال آن تخفيف يافته اما به سالهاست با آن در مبارزه

 خواهم در اين كلمه قدرى سخن بگويم تا كسـانى  منسوخ نشده است و اجازه مى
 اد آن ببرند. اين كلمه از زبانهاى اروپايى اقتباسكه از مطلب دورند بهتر پى به فس

 شده است و اصالً اصطالح هندسه نقاشى است؛ به اين معنـى كـه چـون دو نفـر    
 نـاميم مـثالً در ميـدان سـپه بنشـينند و بـه       نقاش كه آنها را منوچهر و هوشنگ مى

 نقاشى مشغول شوند و منـوچهر رو بـه شـمال نشسـته باشـد و هوشـنگ رو بـه       
 بته منظرى كه منوچهر پيش چشـم دارد و عمـارت شـهردارى اسـت و    جنوب، ال

اصطالح  هوشنگ منظرش عمارت تلگرافخانه خواهد بود در اين مورد اروپاييان به
شـهردارى را   گويند نقطه نظر منوچهر چنان است كـه عمـارت   هندسه نقاشى مى

. نيـز  بينـد  مـى  بيند و نقطه نظر هوشنگ چنان است كه عمارت تلگرافخانـه را  مى
يكسـان   البتـه  نگرنـد و  گويند اين دو نفر ميدان سـپه را از دو نقطـه نظـر مـى     مى
معنوى به  بينند اين كلمه را اروپاييان از راه تشبيه به طور مجاز در بعضى امور نمى

نقطـه نظـر    گويند: روابط دولت فرانسه با دولـت مكزيـك از   برند. مثالً مى كار مى
سياست و  ه نظر سياسى سودى ندارد. مثل اين كهتجارى سودمند است اما از نقط

نقطه نظر در  تجارت هر كدام منظرى و نقطه نظرى است كه چون شخص از يك
معاشـقه   بيند سود دارد و اين همان معنى اسـت كـه در مقـام    روابط نگاه كند، مى

نظـر   از دريچه چشم مجنـون بايـد در جمـال ليلـى    «فرمايد  سعدى در گلستان مى
معمـول   دانهاى ما اين كلمه را از فرانسه ترجمه كرده و در فارسـى  نسه. فرا»كردن
ايـن   اند. در صورتى كه ساختمان آن اصالً فارسى نيسـت و پـيش از اينكـه    داشته
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 كـار  ارمغان از فرانسه براى ما بيايد، گويندگان و نويسندگان ما كلمـات ديگـر بـه   
و  »نظـر بـه  « »بـه قيـاس  « »از جنبـه « »از حيـث «، »از جهت«ند از اين قبيل دبر مى

نه مزيت كوتاه بودن را دارد نه مزيت موافـق   »از نقطه نظر«ديگر و كلمه  بسيارى
طبع ايرانى و نه مزيت فارسى بودن را بلكـه بـر عكـس اسـت زيـرا كـه        بودن با

هر كدام يك لفظ عربى دارد و اين كلمه دو لفظ عربـى و اى كـاش    كلمات سابق
بينم در مواردى آن  بردند. من مى برند مى ان به كار مىكه فرانسوي در همان موردى

كنند كه نه با معنى حقيقى آن موافق است نه با معنى مجازى. مـثالً   مى را استعمال
گويند از نقطه نظر  بگويند فالن اين حرف را براى خاطر من گفت، مى خواهند مى

گوينـد از   ردم، مـى پرستى كـ  خواهند بگويند اين كار را بنابر وطن مى من گفت، يا
ها همين روزها ديـدم در انتخـاب    پرستى كردم. و در يكى از مجله وطن نقطه نظر
براى پروردن درخت مركبات رعايت پانزده نكته را الزم دانسـته اسـت،    محل باغ

و هـر چـه فكـر     »شكل درخت از نقطه نظر هرس كردن«چهاردهم اين بود  نكته
در  اين است كه وقتى هم كه متذكرشان ملتفت نشدم مقصود چيست و مزه  كردم
انـد آن كلمـات    كه اين كلمه را نگويند از بس به زبان فارسـى بيگانـه شـده    بكنيد

 .كنند موقع استعمال مى ديگر را بى

 اسـت كـه تركيـب عجيبـى اسـت مـثالً       »با در نظر گرفتن«مثال دوم كلمه 
در  با«گويند  ، مى»نندتهيه مسافرت را با مالحظه دورى راه ببي«خواهند بگويند  مى

 خورند كه اين عبارت چه انـدازه قبـيح و ركيـك    و بر نمى »نظر گرفتن دورى راه
 است، مزيت فارسى بـودن را كـه نـدارد، تركيـب آن هـم بـه سـاختمان فارسـى        

 توانيم با دو كلمه ماند، غلط هم هست، و چهار كلمه است، در صورتى كه مى نمى
 .اين معنى را بپرورانيم
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 .كند ده من رواج يافتن اين قسم تعبيرات زبان فارسى را ضايع مىبه عقي

فسادى كه در مركبات تام بروز كرده از اين هم بدتر است زيـرا كـه غالبـاً    
 شود كه مترجم معنى اصل را نفهميده و عبارتى نوشته كه در فارسى غلط مى ديده

 مختصـر است و از شيوه فارسى بيرون است و مطلب هم بـد بيـان شـده اسـت.     
 جميع شرايط مخـالف فصـاحت را در بـر دارد. در ايـن بـاب بـه شـرح و بسـط        

آورم كـه   پردازم كه خوانندگان را آزرده سازم فقـط چنـد شـاهد و مثـال مـى      نمى
 :وجه نكرده باشم بى ادعاى

 انواع حشراتى كه اين درخت را«نويسد:  در همان شماره از همان مجله مى
 ياد است و هر كدام از آنها از قسـمتهاى مختلـف  دهند ز مورد حمله خود قرار مى

 نويسد اين درخـت را مـورد   گذريم كه چرا مى . از اين ايراد مى»كنند آن تغذيه مى
 اى است مركب از هشـت كلمـه و حـال آنكـه     دهند كه جمله حمله خود قرار مى

 كه پنج كلمه بيشتر نيست زيـرا  »برند به اين درخت حمله مى«توانست بنويسد  مى
 اين ايراد مربوط به حسن بيان است و موضوع گفتگوى ما نيست. نظر مـن بـه   كه

 اين است كه در فارسى مفهوم اين عبارت اين است كه هر كدام از آن حشرات از
 خورنـد هـم   كنند؛ يعنى هم تنه درخت را مـى  چندين قسمت از درخت تغذيه مى

 شود كه مقصود م مىبرگ آن را و هم چيزهاى ديگر را وليكن از عبارت بعد معلو
 خورنـد  خواهد بگويد بعضى از آن حشرات تنه را مى نويسنده اين نيست بلكه مى

 و بعضى برگ را و ما اين معنى را اگر بخواهيم به شيوه حقيقى فارسـى ادا كنـيم،  
 .كنند هر كدام از قسمتى از درخت تغذيه مى: گوييم مى

 در تجـارت خريـد و   هايى كـه  جعبه«باز در همان مجله نوشته شده است: 
 در«گوينـد   اين عبارت فرانسه است نه فارسـى، در فارسـى مـى    »شود. فروش مى
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 .»كنند تجار خريد و فروش مى«گويند  يا مى »شود بازار خريد و فروش مى

 :شود از كتابى كه اين اواخر به طبع رسيده چند عبارت نقل مى

گويند:  مى فارسىدر  »اگر من يك تاجر بودم اين پيش آمد اهميت نداشت«
 ».اگر من تاجر بودم«

توانستم  نمى« خواهد بگويد مى »هاى من قادر به حفظ خود نبودند... چشم«
 ».از نگاه كردن خوددارى كنم

 حمايـت را بـه جـاى    »تواند حمايت كند هم از ديگرى هم از خودش مى«
 .محافظت استعمال كرده است

 ين تـوده از مـردم تحميـل   خواستم شهرت و مقام خود را به ا من فقط مى«
 ؛ يعنى منظور من فقط اين بود كـه در نظـر ايـن جماعـت از مـردم جلـوه و      »كنم

 .خودنمايى كنم كه من شخصى عالى مقام و معروف هستم

 ابتـدايى را بـه جـاى    »دوباره خون گرمى ابتدايى خود را بـه دسـت آورد  «
 ربـانى اسـت بـه   گرمى را كه در فارسى به معنـى مه  استعمال كرده و خون »سابق«

 فـالن «كار برده است و مناسبت مقام اين بود كه بنويسـد   جاى جمعيت حواس به
 ».دوباره به حال آمد

 در سرگذشت مادام سيميسون و پادشاه مستعفى انگلـيس ايـن عبـارت در   
نبود  ها از حيث به دست نياوردن موقعيت البته زحمت عكاس«روزنامه ديده شد: 

 توجـه  »عكسهاى آنهـا همـه فاقـد منظـره رسـمى بـود      بلكه از اين حيث بود كه 
 كـرديم كـه ايـن    بفرماييد كه اوالً اين يكى از مواردى است كـه سـابقاً اشـاره مـى    

 بپرهيزد و شنيده اسـت  »از نقطه نظر«خواهد از نوشتن  نويسنده از آنهاست كه مى
 ندادهاما تميز  »از حيث«توان گفت  كه در بعضى از موارد به جاى از نقطه نظر مى
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 . ثانياً بـه جـاى  »از جهت«است كه جاى اين كلمه اينجا نيست و اينجا بايد گفت 
 از«نويسـد   نويسد موقعيت، تركيب را توجه بفرماييـد كـه مـى    موقع و فرصت مى

 براى كسى كه قباحت اين عبارت را درك نكنـد  »حيث به دست نياوردن موقعيت
 ايرانى كه به زبانهاى اروپـايى آشـنا  من از نمودار ساختنش عاجزم ثانياً به يك نفر 

 كـنم چيـزى   فهمـد، گمـان نمـى    نيست آن عبارت را نشان بدهيد و ببينيد چه مـى 
 دستگيرش شود من هم كه فهميدم گذشته از آشنايى به زبانهاى اروپايى به سـبب 

 البته زحمت«خواهد بگويد  آن بود كه پيش و پس مطلب را ديدم و دانستم كه مى
 آوردنـد  هت نبود كه براى عكس برداشتن فرصت به دسـت نمـى  عكسها از اين ج

 شـد عكـس شـاه را بـا لبـاس رسـمى       بلكه از اين جهت بود كه ميسرشـان نمـى  
 ).چون پادشاه هميشه لباس عادى در برداشت(. »بردارند

 ها درج شده در اخبارى كه در يكى از روزهاى آذرماه اين سال در روزنامه
و ايتاليا تنها كشورهايى خواهنـد بـود كـه از مـذاكره     آلمان «اين عبارت ديده شد: 

 غيرقابل اجتناب شكايتى كه از طرف دولت واالنس بر عليه آنها به شوراى جامعه
 هـا فارسـى سـخن    زمـانى كـه ايرانـى    »ملل به عمل آمده استفاده خواهنـد نمـود.  

 هرگـاه شـكايتى كـه دولـت واالنـس از     «نوشتند  گفتند اين عبارت را چنين مى مى
 آلمان و ايتاليا به شوراى جامعه ملل نموده مطرح شود ناچـار مباحثـاتى بـه ميـان    

 .»خواهد آمد كه نفع آن فقط به آن دو دولت عايد خواهد گرديد

 احساسى كه جامعه ملل را در ژنو فرا گرفته«شود:  ها نقل مى باز از روزنامه
 قـاد شـوراى  شگفت زيادى است كه در مقابل تلقـى سـرد پـاريس و لنـدن از انع    

 شكر خدا مطلب را تقريبـاً فهميـدم   »شود. جامعه بنابر خواهش اسپانيا مشاهده مى
 اما انصاف بدهيد آيا اين عبارت فارسى است و پسنديده است كـه فارسـى زبـان   
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 اين قسم سخن بگويد؟

انعكاسات  سردبير دريايى روزنامه با بررسى«شود:  ها نقل مى باز از روزنامه
معظمـه   ن و ژاپـن در خصـوص موقعيـت ناوگـان جنگلـى دول     قراردادهاى آلما

خـدايا  » نمايـد.  تشكيالت ناوگان ايتاليا و آلمان و فرانسه و انگليس را تشريح مـى 
چيسـت؟   اين چه زبانى است و چه معنـى دارد؟ مقصـود از بررسـى انعكاسـات    

فرانسـه   سردبير دريايى كدام يك از حيوانات دريايى است؟ از مراجعـه بـه اصـل   
نيـروى   دبير روزنامه كـه مقـاالت مربـوط بـه    «لوم شد معنى عبارت اين است: مع

ناوگانهاى  نويسد تأثيرات قراردادهاى آلمان و ژاپن را بر اوضاع دريايى دول را مى
آلمـان و   كنـد كـه ناوگانهـاى ايتاليـا و     دول معظم مورد مطالعه قرار داده بيان مـى 

 .»ستفرانسه و انگليس هر يك چگونه تركيب شده ا

 گويـد از  وزير جنگ فرانسـه مـى  «اين عبارت را هم بشنويد و تفريح كنيد: 
 رسد... مسابقه تسليحاتى يـك جنـون   انگيز به گوش ما مى جانب آسيا صداى نفاق

فرانسويان  محض است... فرمان اجتماعى ما بايد بر اساس صلح داخلى بين عموم
وقـوع   سـت آلمـان بـه   استوار گردد... جلـوس هيتلـر پـس از جمهـورى سوسيالي    

شرط ديگـر   پيوسته.... صلح داخلى شرط اساسى پيشرفت اجتماعى است اما يك
عبـارت از صـلح    نيز هست كه در آغوش مفاخرت خفته است و اين شرط ثانوى

احاطـه شـده كـه     المللى امـروز از شمشـيرهايى   المللى است درخت صلح بين بين
مزبور را مسـتور   مشيرهاىهاى غار كه عالمت مفاخرت اوست به زحمت ش برگ
 ».دارد مى

 خواست بگويد؟ من از روى نسـخه  آيا فهميديد وزير جنگ فرانسه چه مى
مـزه   ها چه فهميدند؟ كنم اما بيچاره خوانندگان روزنامه اصل براى شما ترجمه مى
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 خواننـد در  هـا مـى   در اين است كه سياسيون ما از روى اين اخبار كه در روزنامـه 
 كننـد! ترجمـه فارسـى آن    ز سياست دنيا اظهار اطالع هـم مـى  مجالس و محافل ا
 :عبارت اين است

 رسد اين كـه دول تـداركات   هاى مخالف به گوش مى از جانب آسيا نغمه«
 كنند، جنون محـض اسـت...   چشمى يكديگر زياد مى جنگى خود را همواره به هم

 اسـتوار دهـيم   ترتيبات سوسياليستى جديدى كه ما در اوضاع اجتماعى خـود مـى  
 شود مگر اين كه فرانسويان در امور داخلى كشور همه متفق و با هم سـازگار  نمى

 باشند... هيتلر پس از جمهورى سوسياليسـتى در آلمـان ظهـور كـرده... اتفـاق در     
دارد  داخله شرط اساسى ترقى اوضاع اجتماعى است اما اين ترقى شرط ديگر هم

امـا   لل كـه مقـدمات آن چيـده شـد    و آن استقرار حالت صلح و سلم است ميان م
و  كنـد  تعقيب نشده و معوق مانده است و تداركات جنگى دول آن را تهديـد مـى  

 ».ممكن است مختل شود

 طور كنايه و اسـتعاره بيـان كـرده    قسمت آخر اين عبارت را وزير جنگ به
 برنـد؛ نظيـر   ها براى درخت غار به كار مى است مبنى بر معانى مجازى كه اروپايى

 اللفظـى  يه هما و امثال آن كه نزد ما معمول است و آن عبارت به ترجمه تحـت سا
 .آيد و ناچار بايد حاصل معنى را گفت درنمى

 هــا كــه آوردم بــراى ايــن اســت كــه گمــان نــرود ايــن قســم تعــدد مثــال
 نويسى نادر و اتفاقى است. امروز هر روزنامه و هر كتابى را كه تازه نوشته عبارت

 د از اين نوع عبارات پر اسـت. و جوانـان مـا در ايـن دوره از ايـن     شده را باز كني
 آموزند حال قياس بفرماييد كه اگر همين روش پـيش بـرود ده   عبارات فارسى مى

 .سال ديگر زبان فارسى چه حال خواهد داشت
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 چنان كه مكرر عرض كردم اين قسم چيزنويسى نتيجه بيگانگى ما به زبـان 
 ز اين كه در مدارس به تعليم زبـان فارسـى بيشـتر   خودمان است و چاره ندارد ج

 اعتنا كنند و نظم و نثر فصيح فارسى بيشتر بخوانند مخصوصاً شـعر بسـيار از بـر   
 هاى زبان خارجه طريقـه ترجمـه را بـه شـاگردان خـود بياموزنـد و       كنند و معلم

 .يادآورى اين نكات با فرهنگستان و توجه واقدام آن با وزارت معارف است

 كسانى كـه معلوماتشـان در زبانهـاى خارجـه و تسلطشـان در زبـان       اكنون
 خواهنـد زبـان عنصـرى و    هايى است كه بـه دسـت دادم مـى    فارسى مطابق نمونه

 كـنم  فرخى و سعدى و حافظ را اصالح و تهـذيب و تكميـل كننـد و گمـان مـى     
 حاجت به توضيح نباشد كه اين اصالح و تكميل چه نتيجه خواهد داد. اين اسـت 

 .سومى كه براى زبان فارسى در پيش است خطر

از اين خطر جداً بايد جلوگيرى كرد به ايـن كـه فرهنگسـتان و هـر كـس      
به نصيحت يا به امر و نهى مردم را به راه راست بيندازد. راست اسـت كـه    بتواند
كنند و من خود در فصل پيش گفتم كه اصـطالح را اهـل    مردم درست مى زبان را

ردم و اهل فنى كه زبان خود را بدانند ودر آن عـاجز نباشـند. و   سازند اما م مى فن
 نويسى گفتيم براى آن نكته هم بايد تصريح شود كه آنچه براى اصالح فارسى اين

 مقصود الزم و مفيد هست اما براى توانا شدن در اصالح و تكميـل زبـان فارسـى   
 هـا بـه   يرانـى كافى نيست و سرّ كار اين است كه در ظرف هزار سال گذشته كـه ا 

 اند به شرحى كه پيش گفته شد در اين زبـان علمـاً كـار    فارسى جديد سخن گفته
 اند در زبان و اند عملى بوده است و هر چه قوه علمى داشته اند و آنچه كرده نكرده

نظر  توان به اند كه در زبان فارسى هم مى اند و متوجه نبوده كار برده ادبيات عرب به
 .ن كار هم كردنى است و ارزش داردعلمى نگاه كرد و اي
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 به ياد بياوريد كه در زبان عرب اصول و قواعد  صرف و نحـو و معـانى و  
بيان و بديع و علم بالغت و عروض و قافيه و اشتقاق و لغت و نقد شعر و امثـال  

 حكايات و آنچه متعلق به علم زبان و علم ادب است، مضبوظ و مدون است و و
 آورى، و انـواع و اقسـام   بـا استقصـاى كامـل جمـع     نگاشته شـده و لغـت عـرب   

 هـا صـورت   ها براى آن ترتيب داده شده و اكثر اين كارها به دست ايرانـى  قاموس
انـد و تـا چنـدى پـيش      گرفته است و در فارسى هيچ يك از اين كارها را نكـرده 

معتقد نبود كه زبان فارسى هم مانند زبـان عـرب اصـول و قواعـدى دارد و      كسى
بايد استخراج و كشف كرد و آموخت. فقط كارى كه در زبـان فارسـى    ا همآنها ر

اند مقدارى  ها به واسطه قريحه و ذوق سرشارى كه داشته است كه ايرانى شده اين
اند كـه بـه    اند. و تازه بعضى به خيال افتاده و نظم ادبى به اين زبان گذاشته آثار نثر
را  ها زبان عربى كه تا اين اواخر ايرانى زبان فارسى هم پى ببرند. نتيجه اين قواعد
گرفتند و زبان فارسى را عاميانه و همين بـود كـه اهـل علـم آنچـه       فرا مى عالمانه

به زبان عرب بود و به استثناى بسيار قليلى كليه آثـار علمـى ايـران بـه      نوشتند مى
 .است زبان عربى

 بان خود تسلط وبنابر اين امروز ايرانى بر فرض كه نويسنده هم باشد در ز
 تصرف ندارد يعنى در زبان فارسى لغوى و صرفى و نحوى نيسـت و اگـر كسـى   
 باشد كه اين معلومات را داشته باشد در زبان عرب اسـت. از ادبـاى مـا آنهـا كـه     

 انـد ايـن اسـت كـه در     اند منتها كارى كـه كـرده   خيلى توجه به زبان فارسى داشته
 انـد و  ى هم در كتابهاى نثـر تتبـع كـرده   هاى شعر فارسى و قدر دواوين و منظومه

كنند و اگر هم بكنند اين مقـداركافى نيسـت    جوانهاى امروزى اين كار را هم نمى
كسى را در زبان عالم كند. با اين حال اقدام به اصالح زبان فارسـى كـار را از    كه
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گرفتن است و نتيجه مطلوب به دست نخواهد آمد و زبان كه ناموس ملـت   وسط
 .شود اه مىتب است

 لغت و اصطالح ساختن، قوانين و اصولى دارد و طبع و ذوق و قوه و ملكه
 خواهد؛ اول علم لغت فارسـى را بايـد دريافـت و درسـت كـرد و      مخصوص مى

 مدون ساخت و فرهنگها ترتيب داد و طبـع ذوق را ورزيـد كـه آن قـوه و ملكـه     
 ل اصطالح و امثالحاصل شود آنگاه به اصالح و تكميل زبان از وضع لغت و جع

 .آن بايد پرداخت

 امروز اصالح به اقدام و تكميل زبان فارسى عيناً مانند آن اسـت كـه كسـى   
 بخواهد خانه بسازد اما خشت و آجر و آهك و گچ و چوب و تير و تخته نداشته
 باشد، طرح و نقشه هم نريخته علم معمارى و بنـايى هـم نياموختـه باشـد و هـر     

 كنـد و چنـين   به دستش بيايـد، روى هـم جمـع مـى     خاك و سنگ و كلوخى هم
 سازد و اين كارها كه گفتيم همه شدنى اسـت و اشـكالى   پندارد كه عمارت مى مى

 كار بـرده شـود كـار اصـالح و     خواهد و اگر همت به ندارد و همت و حوصله مى
 گردد و خواهيم ديد كـه در  پذير مى تكميل زبان فارسى به زودى و آسانى صورت

 ترين زبانهاى دنيا خواهد شـد  ترين و شيرين نى فارسى هم يكى از كاملاندك زما
 .سازيم كنيم و مرمر را خشت مى وگرنه زيبا را زشت مى

 )1315آذر (
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 ها: يادداشت

 اند و حال آنكه المللى را جعل كرده اند كه زبان بين به گمان من صاحبان اين فكر اشتباه كرده) 1
تر و مزايايش بيشتر باشد براى اين مقصود اختيار  موجود را كه آسانبايست يكى از زبانهاى  مى

 .اسباب شيوع آن را فراهم ساخت و براى اين نظر داليلى داريم كه جاى بحث نيست نموده و
 اند اگر فرانسويان و انگليسها از زبان يونان  التين استفاده كرده باشند عيب ام بعضى گفته شنيده) 2

اند وليكن استفاده فارسى از  نيها و روميها مانند خود آنها از نژاد آريايى بودهنيست زيرا كه يونا
است چون عرب از نژاد سامى است و ما آريايى هستيم اين حرف چنان كودكانه است  عرب عيب

دانم خاصه اين كه اگر بخواهم وارد اين بحث شوم و از نژادها و زبانها  بحث نمى كه من آن را قابل
كشد و آن سزاوار است كه خود كتابى جداگانه شود  كنم سخن به دراز مى آنها گفتگوو چگونگى 

اند آميختگى فرانسه يا  گذاريم. و نيز گفته ذوق خوانندگان وامى پس اين موضوع را به علم و
تر  چون يونانيان و روميان از فرانسويان و انگليسها متمدن انگليسى به يونانى و التين عيب نيست

اين مطلب هم طوالنى است كه تمدن چنان كه در اينجا  تر نبود بحث و عرب از ايرانى متمدنبودند 
گوييم گذشته از اين كه فرانسويها وقتى كه زبان خود را  مى منظور است چه معنى دارد و همين قدر

 نبودند در آميختگى زبانها به يكديگر تمدن و تر از انگليسها به انگليس بردند، چندان متمدن
چيزى از عرب عاريه كرده باشند، به ياد  وحشيگرى مناط نيست و اگر ايرانيان ننگ دارند از اين كه

اين كه اين زبان و ادبيات عرب را  قدر از ايرانيان استعاره كرده است از جمله بياورند كه عرب چه
 .اند ايرانيان سر و صورت و آبرو داده

 و طبيب ديگر زبان به طعن و »جوش پلك چشم«نوشته بود ياد دارم در جوانى كه طبيبى در جايى ) 3
سرزنش او به سختى دراز كرده بود كه اين عبارت عاميانه چيست و اين شخص سواد ندارد و 

 »!.بثورات جغن«بايد گفت  داند نمى

 در مراجعه به شرح محققانه آقاى عبدالعظيم قريب در مقدمه گلستان طبع خودشان كه اين روزها) 4
اند  افتاد برخوردم با اين كه همين مقايسه ميان عبارات ساده و متكلّف فارسى را ايشان نموده اتفاق

هاى بسيار كه در نظر گرفته بودم منصرف شدم و به مقدمه آن گلستان  اين واسطه از آوردن نمونه به
ى اين كه كنم فقط به احتياط اين كه شايد آن كتاب در دست خوانندگان حاضر نباشد برا مى حواله

 .نماند اين چند فقره را نقل كردم مطلب ناقص
 .براى الفاظ اعتبار و خرج و صرف و وضع فرهنگستان همين طريق عاقالنه را انتخاب كرد) 5
 .چنانكه براى اطفائيه و مسلخ و اداره مباشرت و دارالعجزه در فرهنگستان الفاظ فارسى ساخته شد) 6
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با  زنش نشوم مثالً به ذوق من مسلة و طيف و محاسبه جامعه و فاضلهاميدوارم از اظهار اين رأى سر )7
 .آنكه عربى است از ابليسك و اسپكتر و كالكول ديفرانسيل و انتگرال بهتر است

 ام رايج شده ام و بسيارى از اصطالحات كه ساخته قدر توانايى خود ادا كرده اين وظيفه را من به) 8
 .آيد م اما اگر همه بكنند عاقبت اصطالح خوب به دست مىا است؛ مدعى نيستم كه خوب ساخته

 .هشت فقره اول از ماده دوم اساسنامه فرهنگستان نظر به همين امور دارد) 9
 .وظايفى است كه در چهار فقره آخر از ماده دوم اساسنامه فرهنگستان مضبوط است) 10



  
  
  
  
  

 *سنايى پيشرو ايرانى دانته
 

 رينولد نيكلسن

 ترجمه: عباس اقبال آشتيانى
 

 اوت 19مستشرق نـامى انگليسـى را كـه در تـاريخ      )1(آقاى رينولد نيكلسن
 ميالدى تولد يافتـه و همـين امسـال بعلـت كبـر سـن از كـار تـدريس در         1868

 ى بـا ادبيـات و  دارالفنون كمبريج كناره جسته است هر كس كه در ممالك اسـالم 
 داند كه اين مرد بوسيله نشر كتب فارسـى و  شناسد و مى عرفان سر و كار دارد مى

 عربى و ترجمه و تلخيص آنها به انگليسى و نوشتن مقاالت و رسائل و كتـب در 
 شناساندن شعر و ادب و عرفان اسالمى به هموطنان خود چه خدمات گرانبهـايى 

 طار و كتاب اللمـع  ابونصـر سـراج و ترجمـان    االولياء عةكرده است. انتشار تذكر
 الغفـران  لـةالدين بن العربى و مثنوى مولوى و ترجمه قسمتى از رسا االشواق محى

 ابوالعالء معرّى و غزليات شمس تبريزى و تأليف تاريخ ادبيات عرب و تحقيقات
 هـا در باب شعر اسالمى و كتاب عرفاى اسالم و كتاب شـعر و نثـر شـرقى و غير   

است  ين كارهايى است كه بدست اين مستشرق دقيق و با همت انجام يافتهتر مهم
از  سازد و ما ايرانيان و كليه كسـانى را كـه   مخصوصاً امرى كه نام او را جاويد مى
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دارد  مـى  برند رهين امتنـان او  زبان شيرين فارسى و مشرب صافى عرفان لذّت مى
مثنـوى   و تصـحيح و ترجمـه  زحمتى است كه اين مرد بلندقدر در طبع و مقابلـه  

صـرف   مولوى تحمل كرده و بيست و پنج سال از عمر شريف خود را در اين راه
 .نموده است

 العجالـه از  العـاده علـى   اگرچه آقاى نيكلسن به علت پيرى و خستگى فـوق 
گيرى اختيار كرده و در حقيقت بـاب فيضـى را    تدريس و تا حدى از تأليف كناره

اند ليكن راهى كه بدست پر بركت  ستفيدان باز بوده بستهسالها بر روى جمع م كه
 و امثال او گشوده شده تا ابد براى هدايت و استفاده طالبان باز خواهـد مانـد و   او

 دعاى خير ايشان براى دوام سعادت و مزيد عمر و اقبال او كه نامى بلند در عـالم 
 .ائم خواهد بوداى تازه و جاويدان در قلوب ما ايرانيان گذاشته د و خاطره

 دهـيم يكـى از   مقاله كوچك ذيل كه ما در اينجا ترجمه آن را بدسـت مـى  
لـه در همـين سـال در بـاب      آخرين كارهاى آقاى نيكلسن است كـه آن را معظـم  

و اينكه پيشرو دانته شاعر مشهور ايتاليايى در يـك قسـمت از افكـار خـود      سنائى
در بمبئى  1943ين مقاله در سال است به رشته تحرير در آورده. نسخه اول ا بوده
رسيده بوده ليكن نويسـنده بـار ديگـر در آن تجديـد نظـر نمـوده و نسـخه         بطبع

جارى در لندن عليحده چاپ كرده اسـت. ترجمـه    1944را در سال  ديگرى از آن
 :اين نسخه دوم بعمل آمده است اينست ترجمه مقاله آقاى نيكلسن ذيل از روى

) قرن ششـم و هفـتم هجـرى   (دهم از تاريخ ما در طى قرن دوازدهم و سيز
 تـرين شـعرا يعنـى سـنائى و     اصول عقايد صوفيه بر اثر ظهور سـه تـن از بـزرگ   

 الدين رومى در قالب اسلوب ادبى جديد ريخته شد. آثار فريدالدين عطار و جالل
 تـوان عصــر ايشــان را  ايـن ســه شـاعر بقــدرى بـديع و پربركــت اســت كـه مــى    



١٥٧ سنايي پيشرو ايراني دانته

 .ن در ايران بشمار آوردترين عصر عرفا درخشان

 فوت كرده اطالعـات  525ترين ايشان است و در حدود  از سنائى كه قديم
 زيسـته و در پـى   دانيم كه او ا بتدا در غزنـه مـى   مفصلى در دست نداريم فقط مى

 مخدومين و ممـدوحينى كـه هنـر او را چنانكـه بايـد پـاداش دهنـد و از اشـعار        
در  عمرى را در ابتداى زندگى بسر برده است. حكيمانه و مدايح او قدردانى كننند

حديقةالحقيقه  هاى او نام يك عده از اين جماعت مذكور است مخصوصاً در گفته
فضـايل ايشـان    كه مشهورترين آثار اوست از چند تن از اين مردم اسم برده و بـه 

كـه سـنائى    اشاره كرده است. سرآمد اين طايفه سـلطان بهرامشـاه غزنـوى اسـت    
 .حديقه را بنام او برشته نظم كشيده استمنظومه 

 حديقه منظومه طويلى است از نصـيحت و حكـم دينـى مركـب از اجـزاء     
مختلفه و از نوع مقاالت و وصايايى است كه بزرگان عرفا بـه نثـر بـراى مريـدان     

اند با اين احوال بسيار مشكل است كه مـا سـنائى را واضـع آن     كرده بيان مى خود
گوييم بدانيم چـه غـرض از    ه به آن شعر دينى و حكمتى مىشعر فارسى ك نوع از

شعر آن صورت از آن است كه هر يك از اين نوع افكار در آن بوضـعى   اين قسم
جاى خود آورده و به صورتى درست نموده شده باشد و ايـن حـال در    مرتب در

الدين رومـى را   سنائى مشهود نيست. معذلك بستگى تام و تام مثنوى جالل اشعار
توان منكر شد چه مولوى در مثنوى خود مكرر از حديقه كـه   حديقه سنائى نمى با
 يعنـى  »حكيم غزنـوى «كند و به تقليد از  نامد مطالبى نقل مى مى »الهى نامه«را  آن

 .پردازد سنائى مى

 محققين غربى كه حديقه در نظرشان زيـاد جالـب نيفتـاده يقينـاً از مطالعـه     
 .كنيم در شگفتى فرو خواهند شد ل مىاشعارى كه آنها را ذيالً نق
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 اين اشعار از يكى از منظومات كوچك سنائى است بـه نـام سـيرالعباد الـى    
 المعاد سنائى در اين كتاب كه يكى از شاهكارهاى اوست با خيـال بلنـدپروازى و  
توهم جسورانه خود برگشت روح را از عالم سفلى كه به مقام در آن مبتلى شـده  

 دهـد و در آنجـا عينـاً مثـل     ى مقر اصلى و مبدأ الهى آن شرح مـى عالم باال يعن به
 گويـد كـه چگونـه در    مـى  )3(شاعر شهير ايتاليايى در كتاب كمدى الهـى  )2(»دانته«

 وادى حيرت و فضاى ظلمت به راهبـرى رسـيده و بـه مـدد هـدايت او از ميـان      
تـا بـه   هاى جانكاه و از مضايق و منازل پر خوف و خطـر راه بيـرون بـرده     عذاب
 .مقصود واصل گرديده است شاهد

 در اين منظومه سنائى ابتدا به عنوان مقدمه احوال اوليه روح را كه از پستى
كند و سير آن را از مقام نباتى بـه عـالم حيـوانى     گرايد وصف مى به سوى باال مى

 يعنى نفـس عاقلـه   »سياح«گويد كه اين  دهد و مى به حال حقيقى آن شرح مى بعد
 تواند در مرحله عرفان و تزكيه به مقامى شايسـته برسـد كـه او را    وقتى مىانسانى 

 .پيرى ملهم از عالم غيب راهبرى كند و به هدايت عقل كل بسر منزل مراد برساند

 در اين ترجمه كه متضمن انتخابى از منظومه سيرالعباد الـى المعـاد سـنائى   
 نده سعى كرده است كه يـك هذا نگار است با اينكه كامالً با اصل مطابق نيست مع

عده اشعارى را از آن منظومه برگزيند كه معـرّف افكـار خاصـه شـاعر و نماينـده      
 .هنرنمايى او در بيان اين موضوع باشد

 ممكن نيست كه كسى منظومه سيرالعباد الى المعاد را بخواند و مشابهتى را
هسـت   آن )4(»جهـنم «كه مابين آن و كتاب كمدى الهـى دانتـه مخصوصـاً فصـل     

درنيابد. اين شباهت تامى كه در طرز فكر و بيـان و تـأليف كـالم مـابين منطومـه      
شود از نوع تصادف و توارد نيست بلكه بغيـر از   داستان دانته مشاهده مى سنائى و
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جزئيات عجيب ديگرى از شباهت در آنهـا موجـود اسـت و از مطالعـه      اين امور
مى واحدى وجود داشته كـه سـنائى و   كند كه منبعى قدي خواننده يقين مى ها همان

 .اند دو از آن استفاده كرده دانته هر

 هرحال از خواندن منظومه سنائى اين عقيده تـازه كـه دانتـه در پـرداختن     به
 كتاب كمدى الهى از خود داستانها و روايات اسالمى اقتباسـات زيـاد كـرده جـداً    

 )5(شود. تأييد مى

 د الى المعاد كه مورد نظر مـا در ايـن  اينك اشعارى چند از منظومه سيرالعبا
 )6(مقاله است:

 دان در ساحت سراى كهن

 چون تهى شد ز نى مشيمه كن

 سوى پستى رسيدم از باال

 »اهبوطوامنها«حلقه در گوش زد 

 اى يافتم قديم نهاد دايه

 بود با جنبش فلك همزاد

 گنده پيرى چو چرخ پر مايه

 بيخبر ز آفتاب وز سايه

 الم راپيشوا بوده نوع ع

 دايگى كرده شخص آدم را

 حيوان را به رتبت و مقدار

 دايه و مطبخى و خوانساالر
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 اين چنين دايه از كرانه مرا

 تربيت كرده مادرانه مرا

 كاو اين مايه تناسل بود

 جزوهاى نبات را كل بود

 نقش نوشاد را از او شادى

 سرو آزاد زو به آزادى

 گلبنان رو گشاده ضد بودند

 يده قد بودندسروها زو كش

 زو كشيده گشاده شد به بهار

 پنجه سرو و چهره گلنار

 گوهرى را كه چرخ واال كرد

 ...جنبش او بلند باال كرد

 جويهايى كه خازن آيند

 الف و نون جمع از او يابند

 گرچه در اصل كودكى بودم

 نزد او چوب و نى يكى بودم

 خبر همى خوردم چون گيا بى

 با گيا همسرى همى كردم

 چنين دايه پيش هر هستى اين

 جلوه كردى مرا به هر دستى
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 اولين سبز بافت كسوت نى

 بعد از آن لعل ساخت خلعت وى

 چون بريدم ز سبز و لعل اميد

 باز دادم يكى قماط سپيد

 چون دريدم قماط سيمابى

 دوخت چرخم قباى عنّابى

 ساخت زان پس مرا به مستورى

 كرته عودى و حجره كافورى

 ديو هفت سرىاى پر ز  حجره

 شش سوى و چاربخش و پنج درى

 درى از سيم و جزع و بيجاده

 زان يكى بسته چار بگشاده

 چون درون از لباس تن پرداخت

 اى غالفى ساخت از برون حجره

 پس مرا از براى هر نه برخ

 كرده نه ماه جلوه بر نه چرخ

 دست آخر كه جلوه گشت تمام

 شربتم خانه كرد و جامه طعام

 خ گشت بنيادمچون قوى بي

 پس به شهر پدر فرستادم

 
*** 
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 يافتم بر كران روم و حبش

 شهرى اندر ميان آتش خوش

 از برونش نو و درونش مسن

 ترتبش حادث و هواش عفن

 رستنيهاش سرنگون از تاب

 همچو سايه درخت بر لب آب

 دارانش چون دل دانا ميوه

 شاخ در شيب و بيخ در باال

 ها ز باد و تراب ساخته خيمه

 ها ز آتش و طناب ز آب ميخ

 ساحتش گشتن و سياحت را

 راحتش كشتن و جراحت را

 ملكى با دو روى و با ده سر

 اصل او از دو مادر و دو پدر

 پنج از او مهان گردونى

 پنج از او مشرفان هامونى

 ظاهرش نور پاك و باطن نار

 ...از درونش گل و برونش خار

 ديده حال بين چو بگشادم

 وردن استادمچون ستوران بخ
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 ديدم جوق ديو و ستور مى

 ديدم گله شير و گور مى

 همه غمناك طبع و خرم دين

 همه بسيار خوار و اندك بين

 همه را حرص و كام آزردن

 همه را فعل خفتن و خوردن

 در سفر ماه و سال چون نسناس

 ليك بر جاى همچو گاو خراس

 گرچه بسيار ره نوشته بود

 گرد بر گرد خويش گشته بود

 نى چو ديو و ستور چون دد و دام

 مايل جاه و خورد و خفتن و كام

 من بمانده در اين ميان موقوف

 مقصدم دور و راه نيك مخوف

 خانه پر دود و ديدگان پر درد

 راه پر تيغ و تير و من نامرد

 خيره ماندم كه علم و زور نماند

 راهبر جز ستور و گور نماند

 نه مرا علم و اجتهادى بود

 ينهام اعتمادى بودنه بر ا
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 راهبر چون ستور و گور بود

 منزلِ خوشتر تو گور بود

 
*** 

 
 زان چراگاه راه برگشتم

 عاشق راه و راهبر گشتم

 روز آخر براه باريكى

 ديدم اندر ميان تاريكى

 پيرمردى لطيف و نورانى

 ...همچو در كافرى مسلمانى

 گفتم اى شمع اين چنين شبها

 وى مسيحاى اين چنين تنها

 اين چه فرّ و كمال و آالئيست

 وين چه لطف و جمال و زيبائيست

 بس گرانمايه و سبكبارى

 اى، گوهر از كجا آرى تو كه

 گفت من برترم ز گوهر و جاى

 پدرم هست كاردار خداى

 اوست كاول نتيجه قدمست

 ...كافتاب سپيده عدمست
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 من به فرمان او بمانده ز من

 در چنين تربت و هواى عفن

 لحت نه از پى جهلاز پى مص

 مانده در بند يك جهان نااهل

 سوى شهرِ قدم، قدم بگذار

 خانه استخوان به سگ بسپار

 با خرى در مجال چون باشى

 با سگى در جوال چون باشى

 دست در دامن حكيمى زن

 پاى بر قوت بهيمى زن

 رغمِ مشتى بهيمه و دد را

 وارهان هم مرا و هم خود را

 وته كندست از اين خورد و خواب ك

 گام در نه، حديث در ره كن

 توشه تو درين ره ناخوش

 چون شترمرغ نيست جز آتش

 آتشى نه كه ناتوانى ازوست

 آتشى كاب زندگانى ازوست

 يار باشم چون راى دارى تو

 دست گيرم چو پاى دارى تو
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 شاخ من گير تا برى گردى

 پاى من باش تا سرى گردى

 هم بدين پاى سرفراز شوى

 چشم باز شوى هم بدان ديده

 چون بديدم براه زرق خودش

 هودجى ساختم ز فرق خودش

 سر خود را براق او كردم

 جان خود را وثاق او كردم

 هر دو كرديم سوى رفتن راى

 او مرا چشم شد من او را پاى

 او مرا يار و من ورا مونس

 من و او همچو ماهى و يونس

 
*** 

 
 روز اول كه رخ بره داديم

 اديمبيكى خاك توده افت

 خاكدانى هواى او ناخوش

 نيمى از آب و نيمى از آتش

 تيره چون روى زنگيان از رنگ

 ساحتش همچو چشم تركان تنگ
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 گرگ ديدم فتاده در تك و پوى

 همه آهن دل و خماهن روى

 اندرو يك رمه سگ آسوده

 لب ز مردار و روده آلوده

 افعيى ديدم اندر آن مسكن

 يك سر و هفت روى و چار دهن

 ى كز دهن برآوردىهر دم

 هر كه را يافتى فرو خوردى

 گفتم اى خواجه چيست اين افعى

 گفت كاين نيم كار بويحيى

 زانكه اين مار كاروان خوار است

 راه خالى ز بيم اين مار است

 بى من او دست يافتى بر تو

 ..نيز نورى نتافتى بر تو

 بردى اين افعى از تو بهره خويش

 ليك چون با منى از او منديش

 كه يكى نور من بدو سد اوست

 نظر من بدو زمرد اوست

 اين بگفت و بتوده رخ بنمود

 چون مرا او بديد افعى زود
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 چون سگان پيش او بخفت و بخفت

 .راه ما را بدم برفت و برفت

 
*** 

 
 چون از آن قوم بد كنش رفتيم

 بدگر منزل وحش رفتيم

 ديوالخى بديدم از دوده

 قومى از دود دوزخ اندوده

 شيان سيه چو ماغ و چو ميغوح

 همه بر تيغ كه چو گوهر تيغ

 همه ساكن چو حس بيخبران

 همه حيران بيكديگر نگران

 پيش از آن كان طريق ببريدم

 زان جوانبخت پير پرسيدم

 گفتم اين خطه را كه پر خطر است

 هست خصمى؟ بلند گفتا هست

 خصم او هندويست دورانديش

 خرفى صد هزار سالش بيش

 ست تيزدست و حرونگنده پيري

 روى و پليد مايه و دون زشت
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 هم سرشته مزاج او با مرگ

 ليك از او كار زندگان با برگ

 
*** 

 
 باز دندان كنان از آن صحرا

 برسيديم تا لب دريا

 من ز ترى در آن مهيب مقر

 خشك ماندم چو راه ديدم تر

 گفت همره كه يك سخن بشنو

 آنگهى دل قوى كن و در رو

 يل شد بدرستگر همه راه ن

 غم مخور موسى و عصا با تست

 با تو زينجا كه مكر بدخواهست

 زين سه منزل سه ديو همراهست

 گر نخواهى همى مغاكى را

 بند بر نه سه ديو خاكى را

 بايدت گر همى ز غرق امان

 هرچه زينجاست هم بدينجامان

 چون از اين مايه صاف گشى چست

 آنگهى پاى تو سمارى تست
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 نكته بشنيدممن چو از پير 

 در شدم يك جهان جوان ديدم

 همه در بند و بند پيدا نه

 ..همه ديوان كيش و شيدا نه

 چون گذشتم از اين منازل حوت

 او و من همچو موسى و تابوت

 من ورا مركب او مرا مونس

 هر دو پويان چو ماهى يونس

 تر برون راندم چون از آن سوى

 خشك بر جايگه فرو ماندم

 ن خطر استگفتمش بر هوا شد

 نيست اين كار پاى كار سر است

 وهم ما فعل پر تواند كرد

 پاى در كار سر تواند كرد

 گفت كاندر تو راستى زينهاست

 كژى تو هم از ترى برخاست

 مرد چون تر شود جبان گردد

 تير چون تر شود كمان گردد

 آنچه او گفت آنچنان كردم

 پس از آن جايگه روان كردم
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 زودروى داديم سوى باال 

 او و من همچو كركس و نمرود

 چون تمام اين طريق ببريدم

 آنگه از پير خويش پرسيدم

 كاين واليت كراست گفت آنرا

  ...كه بريد است و پيك سلطان را
 

*** 

  
  اى چون ز راه ببريدم پاره

 اى ديدم زاتش و آب قلعه

 اى در جزيره اخضر قلعه

 وندر آن جادوان صورتگر

 ماژدها سر بدند و ماهى د

 ليك تنشان به صورت مردم

 سرشان چون سر ستوران چست

 پايشان همچو پاى موران سست

 تنشان همچو باغ خرم و خوش

 پايشان زاب و فرقشان زاتش

 گرهى پنجه كرده چون سر شست

 گرهى ماهى رعاده به دست
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 اين نمودى ز گلخنى باغى
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 پيش از انتشار اين مقاله آقاى نيكلسن يك عده ديگر از مستشرقين كه رسالة الغفران ابوالعالء معرى) 5
كتاب كمدى الهى دانته به همين را مورد مطالعه و تحقيق قرار داده بودند از مشابهت عجيب آن با 

 )مجله يادگار(رسيده بودند.  نتيجه
 اند فقط منتخباتى است از ابتداى اشعارى كه آقاى نيكلسن در مقاله خود به ترجمه آنها پرداخته) 6
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 .كنيم نقل مى )شمسى 1316طهران، (ناً از روى نسخه چاپ آقاى نفيسى گفته عي موضوع



  
  
  
  
  
  هاى مشترك  برخى از ويژگى
  

 *شعر فارسى و هنر ايرانى
 

 احسان يارشاطر
 

هـا از ديـد    انـد. در ايـن نوشـته    هاى هنر ايرانى بسيار نوشـته  درباره ويژگى
جويى آن، ظرافـت و   پسندى و نفاست ذوق لطيف در هنر ايرانى، لذت رمانتيك و

 )1(رود. ى بودن آن سخن مـى ها در آن و نيز زينت بودن خطها از شكوه رنگ رقصان
ها به شعر كه دستمايه عظيم هنرى ايران اسـت عنايـت چنـدانى     اين بحث اما، در
اى  هاى مشترك آن با هنرهاى تجسمى ايران بررسى گسترده درباره ويژگى نشده و
 .نگرفته است انجام

 ترين دستاورد هنرى ايران است؛ هنرى است كه به دليـل وسـعت   شعر مهم
 هـا و  تـرين عرصـه تجلّـى انديشـه     روى متداوم و شيوع عام آن گسـترده دامنه و ني

 رود. از همـين روسـت   احساسات و خالقيت هنرى و فكرى ايرانيان به شمار مـى 
 كه اگر بخواهيم به بررسى وجوه مشـترك هنرهـاى ايرانـى در مجمـوع بپـردازيم     

 .توجه ما بيشتر از هر هنر ديگرى بايد به شعر معطوف شود

                                                 
ارائه  1959در مه  »شناسى ايران چهارمين كنگره هنر و باستان«اين مقاله در اصل به زبان انگليسى به *. 

 .67-58، صص 8شده است. ترجمه اين متن زير نظر نويسنده انجام شده است. ايران نامه، سال 
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 ررسى و سنجشى، نه تنها وجوه اشتراك بلكه ابعـاد اخـتالف در  در چنين ب
ساخت و محتوا و گستره هنر اهميتى خـاص دارد و هـر يـك بـه نوبـه خـود در       

تصوير نهايى مورد نظر ما مؤثرند و، بـه همـين دليـل، در ايـن مقالـه مـن        تكميل
وجوه مشترك و سـپس بـه مـوارد اخـتالف شـعر و نقاشـى ايرانـى و         نخست به

 .يكديگرند خواهم پرداخت ى كه مكملموارد

 فايده نباشد. مقصـود مـن از   شايد نخست تعريف برخى از اصطالحات بى
 شعر كالسيك فارسى شعر استادانى است كه بـين سـده چهـارم و دهـم هجـرى،     
 يعنى كمابيش از زمان رودكى تا جامى سروده شده و، تا آنجا كه به قصيده مربوط

 تـوان تشـخيص داد. در مرحلـه نخسـتين     گانـه مـى  شود، در آن دو مرحله جدا مى
 هـا،  قصايد عموماً به نشاط و تازگىِ برخى مضامين و توجه بـه اميـال و احسـاس   

 همچنين به بيانى استوار و نيرومند ممتازاند. در دوران بعـدى قصـايد بـه تكلّـف،    
 گرايند. اما غزل راه ديگرى سـپرده اسـت.   روح از گذشتگان مى تصنّع، و تقليد بى

 در دوران كالسيك، غزل از طراوت و نشاط نخستين و گرايش بـه سـوى لـذات   
 آورد و نيـز از  شود و به تأمل و سير در احـوال درونـى رو مـى    محسوس دور مى

 شـود و بـر   تـر مـى   گيرد. زبان آن نيز به موازات اين تحول ظريـف  عرفان مايه مى
رد. كمـالِ صـورت و   گردد. حافظ در اوج اين مسير قـرار دا  لطافت آن افزوده مى

مانـد.   در شعر او چنان است كه راهى براى اعتالى بيشتر پس از او باقى نمى معنا
رسد كه سوى ديگرِ آن شيبى اسـت   حقيقت، شعر فارسى با حافظ به مرزى مى در
 پيوندد. غزلياتى كه پس از حافظ سروده شـده غالبـاً از   سرانجام به انحطاط مى كه

 كه نشانگر اشعارِ بهترِ فارسى است تهى است و نه تنهـا تازگى و روانى و طراوتى 
آنهـا   ها، استعارات، و تشبيهات هاى خشك صورى است بلكه انديشه زندانى قالب
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اغلـب   نيز عموماً قراردادى و تقليدى است. در اين گونه غزليات مضمون و معنـا 
 كهنـه و هـاى   اى جـز كليشـه   روحِ آنهـا مايـه   بند قالب و صورتند و اوزان بـى  پاى

 .فرسوده در بر ندارد

ادبيات  هاى اكنون بايد به خصوصيتى از شعر فارسى بپردازم كه همه دوران
و، در  شود و جلوه مشخص و گوياى خود را در نقاشى ايرانـى  ايران را شامل مى

و  هاى هنرى ايران يافتـه اسـت و آن همانـا جنبـه ذهنـى      حقيقت، در انواع نگاره
عينىِ  هاى مشغول جلوه شاعر ايرانى بيشتر از آن كه دل انتزاعى شعر فارسى است.

اشـياء و   واقعيت باشد، دلبسته برداشت ذهنى و خيالى خود از آنست و نگاه او به
 واقعيات عينى نه به صـورت فـردىِ آنهـا، بلكـه بـه صـورت نـوعىِ آنهـا اسـت.         

 پـرده سازى و تصوير فردى همانقدر از شعر شاعر ايرانـى دور اسـت كـه از     شبيه
 مينياتورسازِ ايرانى. در انبوه غزليات و قصايد شعراى ايرانى كمابيش محـال اسـت  
 كه بتوان معشوق يك شاعر را از محبوب شاعر ديگر باز شناخت و يا تازه جوانى

 نواختـه از نوجـوانى كـه    را كه ساقى رودكى بوده است و بـراى او موسـيقى مـى   
 گونـه از پادشـاهان يـا    داد. همينبخش فرخى و مسعود سعد بوده، تشخيص  الهام

هـاى پـر آب و    سرايان يا موضـوع مرثيـه   فرمانروايان يا بزرگانى كه ممدوح مديح
 هاى مشـخص و  توان از اين راه چهره اند نمى شاعران دربار و زمان خود بوده تابِ

 و »فــروش پيــرِ بــاده«و  »مفتــى«و  »واعــظ ريــايى«اى بــه دســت آورد.  جداگانــه
 هاى اصـلى حـافظ و شـاعران هماننـد     ، كه از شخصيت»الابالى رند«و  »محتسب«

و  هاى نوعى اويند، بيش از آنكه موجودات واقعى زنده و مشخصى باشند صورت
 .اند انتزاعى

 بتدريج در شعر كالسيك، طى جريـانى معكـوس، مفـاهيم انتزاعـى چـون     
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 در يابنـد و  زيبايى، عشق، عقل، سرنوشت، مرگ، زندگى، تشخّص و فرديـت مـى  
 آيند. خزانه ذهنى كه، از يك طرف، يـك رشـته   قالب افراد زنده و ملموس در مى
 اى مفاهيم فرديت يافته را شامل اسـت، مبنـاى   صور نوعى و، از طرف ديگر، عده

 كنـد. كاميـابى شـاعر در    مضامين سنتى است كه زمينه خالقيت شاعر را فراهم مى
وانايى او در بـارور سـاختن اثـرش بـا     هاى تازه از مضامين كهن و ت آفريدن گرده

 )2(هاى واال است. از عواطف انسانى و انديشه الهام

شعر  بينيم كه برداشتهايمان از چون به هنرهاى تجسمى ايرانى برگرديم، مى
 در مورد آنها نيز صادق است. در نقاشى نيز ما كـم و بـيش بـا ديـدى انتزاعـى از     

 نكه تحت تأثير صـورت فـردى و پديـدارِ   شويم. نقاش بيش از آ رو مى جهان روبه
 چيزها باشد، با كنار گذاشتن سايه روشن و چشم پوشيدن از ضروريات منـاظر و 

 يابد. به اين ترتيـب و  ، بى زحمتى به چنين صور نوعى دست مى)پرسپكتيو(مرايا 
 اى است كه مـا ناگهـان خـود را در برابـر جهـانى      با به كار بردن چنين شيوه ساده

 آينـد، دور  كه يك پله از خصوصيات فردى و جزئى، چنانكه به چشم مىيابيم  مى
 است و در محدوده زمان و مكان خاصى نيست. چنين جهانى به مرزهاى گـذرا و 
 ناپايدار اشياء فردى و موجودات مشخص محدود نيسـت، بلكـه از جـاودانگى و   

 قيـد برخـوردار اسـت. هنرمنـد بـا رهانيـدن خـود از        »نـوع «پايدارىِ نـاملموس  
 تواند آزادانه به آنچه كـه از نظـر او بـراى هنـر مهـم اسـت،       هاى فردى مى ويژگى
 .بپردازد

 بارى و آرامشـى  حالت صفا و سبك )ناتوراليسم(نگارى  اين فرار از طبيعت
 بخشد و نقاش با تجريـد اشـياء و نمايانـدنِ صـورت نـوعى،      به نقاشى ايرانى مى

 تـر  اى ديگر به نقاشى انتزاعى نزديك از پلهبينيم، ب همانگونه كه در شعر فارسى مى
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 .شود مى

و   نقاشى نه تنها خود را بيشتر در چهارچوب موجودات و مقوالت متعارف
محصـور  » حكيم«، »شاهزاده«، »رامشگر«، »ساقى«، »معشوق«، »عاشق«نوعى مانند 

 »هدرگـا « و »بـزم «و  »باغ«و  »نبرد«و  »شكار«هاى  كند، بلكه براى ترسيم صحنه مى
هـا   صحنه جويد. چنين هاى متعارف و مكرر بهره مى نيز از صورت نوعى و صحنه

كـه شـاعر    اند، همانگونه هاى اصلى هنر نقاشى و تصاويرِ نوعى عناصر و دستمايه
تشـبيهات و   هـا و  ها و استعاره هاى خود به وصف نيز در بيان احساسات و انديشه

 »شـكوه از رقيـب  « . مضامينى چونآورد هاى محدود و مكررِ نوعى روى مى تمثيل
 »مى در فصـل گـل   نوشيدن«يا  »گرو نهادن جامه در طلب باده«، )چه بسا خيالى(

 .نقاشى ايرانى همانقدر در شعر ايرانى متداول است كه صحنه بزم و باغ در

 هاى نوعى كه از شعر فارسى اقتباس شده نقاش در اثر خود حتى از صحنه
بـه  » نيايش مغان«، »زادنِ عيسى«هاى  همانگونه كه صحنهگيرد. براى مثال،  بهره مى

 بر پيكر مصلوب او در هنر عصر رنسانس مكـرر  »زارى مريم«هنگام زايش او، و 
پروراندنِ « هاى مكررى مانند شود، در آثار نقاشان ايرانى نيز صحنه نمايش داده مى
شـيرين و   آب تنـى كـردن  «، »كشته شدن سهراب به دست رستم«، »سيمرغ زال را

يونس در  فرو رفتن«، »كوه كنىِ فرهاد در بيستون«، »دزديده نگريستنِ خسرو او را
مشـاهده   ،»ورود اسـكندر بـه وادى ظلمـات در طلـب آب حيـات     «، »دهان ماهى

 .كنيم مى

 سازى و پرداختن به حاالت و جزئيات دقيقِ صورت، كـه در نقاشـى   چهره
 يافت، در نقاشـى ايرانـى مـورد اعتنـا    دوران پس از رنسانس اروپا مقامى برجسته 

 خورد. البتـه ايـن   نيست، همانگونه كه افراد مشخص در شعر فارسى به چشم نمى
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درست است كه نقاشى ايرانى در آغـاز تـا حـدى نمايـانگر مضـامينى نوگونـه و       
هاى نهـم و دهـم و يـازدهم     به جزئيات است كه در سده »بدوى«توجهى  گوياى
هاى نسـخه   ين نيز درست است كه، همانگونه كه از نقاشىنشيند. ا فرو مى بتدريج
 آيد، نقاشـى ايرانـى بـا تصـوير عواطـف و      شاهنامه بر مى (Demotte) دموت كهن

 هاى فردى بكلى بيگانه نيست. با اين همه، روش و گرايش اساسى نقاشـى  ويژگى
 .رساند كه در پيش به آن اشاره كرديم ايرانى در مجموع ما را به نتايجى مى

 هـاى نـوعى، ايـن گـرايش     اين تالش مداوم براى كشيدن تصاوير و صحنه
جاى  هميشگى به تعميم دادنِ جزء و مجرّد كردنِ فرد، اين پرداختن به جزئيات به

نظـر   كـه آن را نشـانى از   )4(و اتينگهاوزن، )3(دنياى واقعى، برخالف نظر ماسينيون
بيشـتر   اند، بايد چيز جز خدا شمردهمنفى نسبت به دنيا و اعتقاد به ناپايدارى همه 

ور نـوعى و تصـوير      ناشى از ميل و رغبتى به سوى يافتن و به ثبـت رسـاندن صـ 
مشـتركات   اين گرايشى است براى نماياندن )5(ها شمرده شود. ماندگارها و ماندنى

نـوعىِ   پايدار اشياء و مردم. اين ميلى است بـه ضـبط و جاودانـه سـاختنِ جـوهرِ     
  .كند مى هاى ناپايدار و گذراى آنها دور مند را از توجه به ويژگىچيزها كه هنر

 شگفت اين است كه گرچه شـاعر، هماننـد نقـاش، بـه آنچـه مشـخص و      
 گيرى از عواطف و ماند، اما اثرش را با بهره اعتنا مى ملموس و خصوصى است بى

 كنـد. كـافى اسـت بـه     بخشـد و گيـرا مـى    جهانى نيرو و نشاط مى احساسهاى اين
 هاى جاندار و درخشانى كه از بهـار و خـزان و زمسـتان در اشـعار كهـن      توصيف

 فارسى آمده است بنگريم و يا از حضور مداوم بـاده در صـور گونـاگونش، يـا از    
 هاى دلكش باغ و بوستان ياد كنيم تا به ياد آوريم كه جهان شعر فارسـى از  صحنه

 .ر استت دنياى فرش و نقاشى ايرانى هم سرشارتر و با شكوه
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 روشـن و پرسـپكتيو   ـ  در حقيقت، آنجا كه نقـاش بـه دليـل غيبـت سـايه     
 هاى رنـگ و فضـا بنمايانـد، شـاعر، فـارغ از      تواند برداشت خود از دگرگونى نمى

 هايى، در تكميل تصـويرى كـه مقصـود نقـاش اسـت، كاميـاب       چنين محدوديت
 بـه  انگيـز نخسـتين شـعراى كالسـيك ايـران نسـبت       شود. حساسـيت حيـرت   مى

 (Turner) ها و تنوع رنگ در طبيعت كه از حساسيت نقاشانى چون ترنر دگرگونى
هـاى بـاغ و بوسـتانى كـه بـه نظـم        كمتر نيست، و شكوه صحنه (Monet) مونه و

و  (Renoir) هـا در آثـار رنـوار    يادآور تاللؤ و درخشندگى اينگونه صحنه اند آورده
 .است (Bonnard) بونار

 جريدپسندى، از سويى، و توجه به عواطف انسـانى، گذشته از تضاد ميان ت
 شـود، و آن تضـاد   از سوى ديگر، در هنر ايرانى تضاد نمايانِ ديگرى نيز ديده مـى 

    ميان صورت و محتواست كه سرچشمه ديگرِ كشـش و نيـروى آنسـت. صـورت 
 شعر فارسى را كالسيك و برداشت و محتـوايش را رمانتيـك بايـد شـمرد. شـعر     

 بند بحرهاى عروضى و قوالب سـنتى اسـت كـه از    ت سخت پاىفارسى در صور
 تر و استوارتر ساخته تر و خوش آهنگ اعراب گرفته و در طى سالها آنها را موزون

 ناپـذير، شـاعر در آفـرينش معـانى و     است. اما در محدوده همين قوالـب انعطـاف  
 روسـت  مينمند است. از ه نظيرى بهره تركيب مضامين و تنظيم محتوا از آزادى بى

 تواند، مثالً، در بيت نخست حسن بـى مثـالِ معشـوق را    كه در يك غزل شاعر مى
 قـرارى  توصيف كند؛ در بيت دوم هجو زاهد قشرى بپردازد؛ بيت سـوم را بـه بـى   
 اى بـه  خود در فراق دلدار اختصـاص دهـد؛ در بيـت چهـارم بـه كمـك اسـتعاره       

 يروزى شكوه سر دهد؛ و همـين بيت پنجم از پ ناپايدارى زندگى اشاره كند؛ و در
 .اى عرضه كند گونه تا پايان در هر بيت انديشه و معناى تازه
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 هـاى روايـى، شـاعر اغلـب از صـراط مطلـبِ اصـلى دور        حتى در منظومه
 پردازد كه بـا موضـوع   رود و به توصيف امورى مى شود و از متن به حاشيه مى مى

 د نقاشـى كـه در كـار خـود بـا     اصلى داستان ارتباط چندانى ندارد، درست هماننـ 
 صرف دقت بسيار در تصوير گُلى يا درختى يا ديوارى يا كوهى كه الزمه موضوع

 .افتد اصلىِ او نيست، در حقيقت از حصر در مضمون اصلى دور مى

 اعتنايى ظاهرىِ شاعر به رعايت نظم و ارتباط آنهـا،  اين تنوع مضامين و بى
» اى از مرواريـدهاى نـاهمگون   رشـته «را رسـد. كـه برخـى آن     در غزل به اوج مى

 انـد و سـبب شـده    ناميده و پراكندگى مضامينش را حاصل صدقه و اتفاق شـمرده 
 است كه برخى نقادانِ شتابكار غزل فارسى را از هر نوع نظـم منطقـىِ مضـامين و   

 تأكيـد كـرده، چنـين    )6(طور كه ا.ج. آربرى وحدت، موضوع تهى بدانند. اما، همان
اند  ونىِ ظريفى را كه در حال و هواى شعر ايرانى وجود دارد درنيافتهنقادانى همگ

و الفـاظ   هاى پيوند باريكى ميان مضامين و صوِرِ خيـال  اند كه رشته و توجه نكرده
پلـى   هاى پيوندى پنهـان و ناخودآگـاه كـه اغلـب هماننـد      غزل وجود دارد؛ رشته

زاده  بخشد. وحدت صورى غـزل، كـه   نامرئى ابيات يك غزل را به هم ارتباط مى
بينيم، كـه   مى وزن و قافيه آن است، همانند وحدتى است كه در طرح فرش ايرانى

گذشـته از   اى منظم دارد، در قالبى به هم پيوسـته. امـا   مرزى معين و طرح و زمينه
مضامينِ بظـاهر   يداراملموس و ناپاين وحدت صورى، در غزل نوعى هماهنگىِ نا

 .دهد از هم گسيخته را به يكديگر پيوند مى

 توان ديد. بـر  را در كار نقاش ايرانى نيز به آسانى مى »وحدت در تنوع«اين 
 بينيم كه بـه  پرده نقاشى او عناصر گوناگونى چون انسان، حيوان، نبات، و بنا را مى

 ص شـده بـى آنكـه نـاگزير ارتبـاطى     هر يك از آنها، جدا از ديگرى، توجهى خـا 
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 مستقيم ميان آنها و موضوع اصلىِ نقاشى پديدار باشـد. در نتيجـه، انسـان منتظـر    
 نــوعى نــاهمگونى و ناســازى بايــد باشــد. بــا ايــن همــه، نقــاش بــه همــاهنگى 

 يابد كه، بخالف شـعر، از حـال و هـوا و ربـط     انگيزى در كارش دست مى حيرت
 بلكه محصولِ به هم پيوسـتگى و همـاهنگىِ رنـگ و   آيد،  پنهان تصاوير پديد نمى

 ظاهر از هـم گسـيخته در قالـب    طرح است. اين چنين است كه اشياء و عناصر به
 .شوند طرحى دقيق، كه نشانگر تسلط هنرى نقاش است، هماهنگ و يگانه مى

پس از ذكر گرايش انتزاعى هنر ايرانى و توجه آن به لذت حسى و بصـرى  
ن پراكنـدگى مضـامين دارد، اكنـون بايـد بـه جنبـه تزيينـى و        وحدتى كه در عي و

اند. آيا شعر در  هنر ايرانى پرداخت، كه پژوهندگان بحق بر آن تأكيد كرده آرايشىِ
 ساختن اين جنبه از هنر ايرانى نقشى دارد؟ روشن

 سخت كوشيده است تـا ثابـت كنـد    )7(ادوارد براون در تاريخ ادبيات ايران
 شعار نيسـت. چنـين نظـرى، بـى گمـان،      ـ  س مصنوع و زينتشعر ايرانى در اسا

نخست  درباره شعراى نخستين و غزلسرايان برجسته ايرانى صادق است، چه اينان
هـاى   آرايش ها و عواطف و انتقال معانى توجه داشتند و سپس به به عرضه انديشه

 .لفظى و صنايع بديعى

 نند نقاشـى و معمـارى و  توان انكار كرد كه شعر فارسى ما با اين همه، نمى
 خوشنويسى ايرانى، در مسـير خـود جايگـاه مهمـى بـه وجـوه تزيينـى و بـديعى        
 بخشيده است، ولى نتيجه اين گرايش به آرايش و زينت در شعر با نتيجه و اثر آن

 .در معمارى و نقاشى يكى نيست

 هـاى چهـارم و   در معمارى، همچنان كه از تزيينات سـاده آجـرى در سـده   
 هاى رنگين و خـوش طـرح و   هاى دوران مغول و سپس به كاشى برى چپنجم به گ
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 بينـيم تزيينـات  بـه    رسيم، مى هاى معرّقِ دوران تيمورى و صفوى مى كاشى كارى
 هـاى نهـم و دهـم كـه     رسـاند. در معمـارى مـذهبى سـده     كاركرد بنا زيـانى نمـى  

 ه اسـت، شاهكارهايى چون مسجد گوهرشاد و مسجد شاه اصـفهان را پديـد آورد  
 تـرين  آنكه به ساخت معمارى آسـيبى برسـاند، توانسـته اسـت پيچيـده      هنرمند بى

 ها بپردازد. از همـين  ترين نقش كننده هاى تزيينى را بيافريند و به نمايش خيره رويه
 هاى بزرگ و صحن محـاط  هاى شاهانه، شبستان هاى رفيع، گنبده روست كه مناره

 .اند پيرايگى ساختارىِ خود را نگاه داشته بىدار همه سادگى و  هاى طاق با حجره

 چنين دستاورد هنرى به يارى يك شگرد ساده ميسر شـده، و آن دو بعـدى  
 آنكـه در  دهـد بـى   اى بودنِ تزيينات روبنايى است كه به هنرمندن اجازه مى يا رويه

 هـا و تزيينـات   تـرين طـرح   ساخت بنا و كاركرد فضا دخالت كند، به ايجاد پيچيده
 هاى نهم و دهـم چنانسـت   ردازد. گيرايى برخى از اين تزيينات روبنايى در سدهبپ

 .اند كار بيشتر از معمار ميدانِ آفرينندگى داشته كه گويى نقاش و كاشى

 در برخى از اين بناها تضاد ميان تزيينات شاد و دلنشين روبنـايى بـا طـرح   
 .ا در شعر پارسى استآذين معمارى يادآور تضاد ميان صورت و محتو ساده و بى

 ناپذير و ذاتىِ آن است و تكيـه بـر   اما، در نقاشى عنصر تزيينى جزء جدايى
 و اين عنصر در هنرى كه در آن حظّ بصرى مقامى عمده دارد، كامالً طبيعى است.

 گرچه گرايشِ بى حد به اين جنبه، رفته رفته جوشش و تنشِ نقاشى ايرانـى را از 
 هاى تزيينى با چنـان ذوق و ظرافتـى در نقاشـى    ما مايهكاهد، ا اواخر سده دهم مى
 تواننـد  اند كه خود به تنهايى و نه بـه عنـوان عـاملى فرعـى مـى      ايرانى به كار رفته

 .هاى تزيينى فرش ايرانى، غرق در لذت كنند بيننده را، چون طرح

 هاى لفظـى و تزيينـىِ بـيش از    اما، طبيعت و غايت شعر فارسى تابِ پيرايه
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 تـوان  را ندارد. همانگونه كه در بسيارى از آثار منظوم و منثـور فارسـى مـى    اندازه
 كاهنـد، حـال و   ها وقتى از حد معينى فراتر روند، از مايه شعر مـى  ديد، اين پيرايه

 .كنند هواى آن را سنگين و زبان آن را دشوار مى

 شعر فارسى در بهترين نوعش به تعادلى مطلوب در اين زمينه دست يافتـه 
 تـوان  ترين وجهش در غزليات سـعدى و حـافظ مـى    است. اين تعادل را در عالى

 هـاى ظريـف لفظـى و صـنايع بـديعى بـا       يافت، چـه در شـعر آنـان ميـان پيرايـه     
 هـاى نـازلِ   هاى ژرف و عواطف پرمايه ترازى برقرار است. امـا در نمونـه   انديشه

 انديشـى  ن و باريكها و تشبيهات دور از ذه شعر فارسى صنايع شعرى به استعاره
 اند. در چنين مـواردى،  هاى پرپيچ و تابِ لفظى تنزل يافته بيش از حد و هنرنمايى

 شاعر بيش از آنكه نگران معنا و محتواى شعر خود باشد متوجه ظـاهرِ مصـنوع و  
 .آرايش آنست

 اى ديگر از هنرهايى است كـه در آن گـاه هـدف اصـلى     خوشنويسى نمونه
 هاى متأخر ايـن هنـر، خطّـاط آن چنـان     شود. در دوره ى مىهاى تزيين قربانى جنبه

معنى،  ها و رقص خطوط است كه ديگر انتقال ها و سير منحنى شيفته نمايش دايره
شكسته با پيچ  اى از خط ماند. تماشاى قطعه كه غرض اصلى است، از نظر دور مى

ســخت  اى اش، بــى گمــان تجربــه هــاى ظريــف و لطيــف بــيش از انــدازه و خــم
 .بخش است، اما خواندن آن به دشوارىِ حلِ معما است تلذ

 هاى مشترك شعر و نقاشى ايران گفته شد، چه كه تا اينجا درباره جنبه با آن
 شايد اين نكته روشن شده باشد كه شعر فارسى و هنرهاى تجسمى ايرانى هر دو،

 وتـوان سـيرى از پويـايى     انـد. تحـول را مـى    در طى تحول خود، يك راه سـپرده 
بعـد   پسـندى دوران  سادگى و نيرومندى نخستين به سوى لطافت و رقّت و زينت
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همـراه   وصف كرد؛ تحولى كه پيوسته با گرايش به تصوير زيبايى و كمالِ صورى
 .بوده است

 براى تكميل آنچه تاكنون گفته شد، اكنون بايد به برخى از وجوه اخـتالف 
گستردگى  هاى ايرانى، شعر به سببميان شعر و نقاشى بپردازيم. در ميان همه هنر

تـرين   كامل دامنه آن از مقام ويژه و برجستگى خاصى برخوردار است. چه، نه تنها
تـرين   ژرف عرصه ظهور احساسات هنـرى و ذوقـى مـردم اسـت، بلكـه گنجينـه      

هنـرى و   تـرين عاليـق   جويى از عام ها و احساسات آنان نيز هست. با بهره انديشه
بينى مـردم   جهان ترين صحنه تجلى فارسى به صورت مهم هاى فكرى، شعر گرايش

شـعر، همـه    ايران در آمده است تا آنجا كه ديگر هنرهـاى ايرانـى، در مقايسـه بـا    
 .ميدانى تنگ دارند و منظرى محدود

 رو هستيم. در نتيجه، در نقاشى ايرانى تنها با تصوير بخشى از واقعيت روبه
 ى اين كه نقاش ايرانـى چنـدان دربنـد   اين تصوير از چند جهت محدود است. يك

 هاى انديشمندانه از زندگى نيست و از همـين رو جـاى   تأمالت فكرى و برداشت
 آيـد در آن خـالى اسـت.    هايى برمـى  مفاهيم و نمادهايى كه تنها از چنين برداشت
 هاى مـذهبى كـه بـر آثـار بسـيارى از      ديگر آنكه، نقاشى كالسيك ايرانى با انگيزه

 ى و مسيحى سايه انداخته و آثارشان را عرصه نمادينِ عواطـف ژرف نقاشان بوداي
 معنوى و احساسات عميق مذهبى كرده، بيگانه مانده است. عالوه بر ايـن، نقـاش  

 توانا نبوده است. زيـرا « تراژيك»گاه بدرستى در انتقال مفاهيم  ايرانى كمابيش هيچ
هـاى همسـتيزِ حـاكم بـر      چنين توانايى نيازمنـد آگـاهى ژرف از نيروهـا و ارزش   

اى از وجـود انسـان و    و سرنوشت انسان است. در نقاشى ايرانى، تنها پاره زندگى
شود، بـرخالف نقاشـى چينـى كـه ديـدى       جهان و فضاى آن ترسيم مى بخشى از
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شود.  گر مى اى گذرا جلوه عالم دارد كه در آن انسان به صورت عارضه نامحدود از
 ع است كه فضايى تنگ و محصـور را صـحنه نمـايش   ايرانى تنها به اين قان نقاش
 .هاى مورد نظر خود سازد پديده

 در چنين قالب محدودى است كه نقاش ايرانى توصيف شكوه و درخشش
 هـاى  كوشد با بهره گـرفتن از رنـگ   دهد و مى جهان خارج را هدف خود قرار مى

 گونه استاد رنگ و خـط  انگيز بيافريند. در نقاشى ايرانى با آن اى دل نواز، پرده ديده
 هاى لذيذ التفات سر و كار داريم كه همانند آدم خوش خوراك كه جز به خوراكى

 هـاى  ندارد، از نماياندن روى زشت زندگى گريزان است. كار چنين نقاشى با نغمه
 بخـش و  محزون موسـيقى ايرانـى كـه دردى عميـق را بـا تفكـرى درونـى و آرام       

 هايى كـه در مـورد نقاشـى    ر دارد. اين محدوديتصفاپرور آميخته، اختالفى آشكا
 يابيم؛ شعرى كه آدمى را با همه شادى و انـدوهش،  برشمردم در شعر فارسى نمى

 اش، با همه عقل و جنونش در طى حياتى ناپايدار، در جهـانى  با همه عشق و كينه
 هـاى عرفـانى، شـعر    كند. با جذب مايـه  كرانه و ناشناختى وصف مى رازناك و بى

 تـر دسـت   تر و احساسـى شـريف   تر، به ديدگاه وسيع هايى ژرف سى به انديشهفار
 اين مايه فلسفى و ديد عرفـانى، شـعر فارسـى را نـه تنهـا عرصـه تجلـى       . يابد مى

 احساسات و عواطف هنرى انسان ساخته بلكـه آن را بـه پناهگـاهى مبـدل كـرده     
 ب رضـا و آرامـش  توانند هم بـه طلـ   گر مى است كه در آن افراد جوينده و انديشه

 .باطن و هم به دريافت الهام و ارشاد برخيزند

 هـاى واال  توانند بحق مدعى ويژگى گرچه موسيقى و معمارى ايرانى نيز مى
 بخش باشند، اما اين شعر فارسى است كه به علت غناى و ژرفاى بينشـش  و الهام

 يژگـى و در طى قرون بر ديگر هنرهاى ايرانى پيشى گرفته است. به سبب چنين و
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تواند مـا را   اى كه مى به اعتبار وسيله كار پربارش، كه كلمه باشد، گوياترين وسيله
 .هاى مشترك هنرهاى ايرانى رهنمون شود يافتن ويژگى به

 
 ها: يادداشت

 :نگاه كنيد به) 1
Ernst Kuhnel, Miniaturmaterel im Orient, Berlin, 1922, p. 9ff.; Sir Thomas 
W.Arnold,Pathnting Islam, Oxford, 1928, p. 133ff.; Roger Fry, "Persian Art" in persian 
Art, ed.by E. Denisson Ross, London, 1930, pp. 25-37; L.Binyon, "Painting" , Ibid., p. 
72.,L.Binyon, J.V.S. Wilkinson and B.Gray, Persian Mintature painting, London, 1933,pp. 
4-15, 83, 92, 110, 153ff.; A.Survey of Persian Art, ed. by A.U. pope, London andNew 
York, 1938-39: see the subject index compiled by th. Besterman, 1958; andParticularly 
Vol. II, pp. 1258ff.; 1930; VolIII, pp. 1850ff., 1911-20; R.P. Wilson,Islamic ARt, New 
York, 1957, pp. 7-11; Arthurlane, Early Islamic Pottery, 4th ed.,London, 1958, pp. 18, 30-
31, 40-42, 46-48; O. Grabar, "Introduction," Catalougue ofthe exhibition of persian Art 
Before and After the Mongol Conquest, Ann Arbor,1959; Ernst Kuhnel, Persische 
Miniaturmalerci, Berlin, 1959, pp. 17-18; Basil Gray,Persian Painting, Skira, 1961, pp. 15, 
110-112. 

 كند. چه در آثار آنان، و اين مالحظات در مورد شاعرانِ نخستين ايرانى كمتر مصداق پيدا مى) 2
ى ازو ديده ساز طور در آثار نقاشان پيش از دوران تيمورى، توجه بيشترى به فرد و چهره همين
هاى اصلى هنر ايرانى است تا  شود.اما بهرحال مالحظات من ناظر به روندها و جريان مى

 .هاى فرعى و يا با توجه به شاعران و هنرمندانى انگشت شمار هاى زودگذر وسبك گرايش
3) Louis Massignon, "Les methodes de larealisation artistiques des peuples del Islam", 

Syria, 2, (1921) pp. 47-53, 149-160.  
4) Richard Ettinghausen, "The Character of Islamic Art", In the Arab Heritage, by N.A. 

Faris, Princeton University Press, New jersey, 1946, pp. 251-267. ed.  

 :براى ارزيابى اين نظريه نگاه كنيد به) 5

Mehrnet Aga-Oglu, "Remarks on the character of Islamic Art" , The Art Bulletin Vol 
XXXVI, 3 (September 1954). 

6) A.J. Arberry, Immortal Rose, an Anthology of Persian Lyrics, London, 1948, pp. vi-vii. 
7) E.G. Browne, Literary History of Persia, Vol. 2, Cambridge University Press, 1928 (4th 

printing), p.17.  



  
  
  
  
  

 به ياد وطن
 

 غالمحسين يوسفى
 

 الشـعراء بهـار مقدمـه صـادقانه و     بود كه استاد ملـك  1326در آذرماه سال 
 :شناسى نگاشت. در اين مقدمه نوشته بود آميز خود را بر جلد سوم سبك شكوه

صـادق   اى من اين سه جلد يادگار تتبعات ديرينه خود را با شوقى وافر و علقه«
خـويش   تـرين ايـام زنـدگانى    ، در اسوء حاالت و تاريـك به نسل جوان معاصر
 ».جمع و تدوين نمودم

 

 مهـرى پادشـاه   اختصار سخن گفته بود از سرگذشـت خـويش، بـى    هآنگاه ب
 وقت، رضاشاه و به زندان افتادن و تحـت نظـر بـودن و عزلـت گزينـى و تنگـى      

 اصفهان ومعيشت و آزار روحى بر اثر توقيف چاپ ديوان اشعار و تبعيد شدن به 
 دربدرى و سراانجام به جشـن هـزاره فردوسـى دعـوت شـدن و بـه تـدريس در       

توجهى بـه زبـان    دانشگاه. در اين شكوانامه از اوضاع كشور در تاريخ مذكور و بى
 :ادبيات فارسى و فرهنگ نيز انتقاد كرده و در پايان افزوده بود و

و  ى بـه بازگشـت  اينك سفرى به قصد استعالج در پيش دارم كه چندان اميـد «
 هـر چـه سرنوشـت مـن باشـد از آن      -رود  ادامه خدمات ملى در آن سفر نمى

  ...»گريزى نيست
 

ـ   كه از بيمارى سل در رنـج بـود   ــ ديرى نگذشت كه آگاه شديم استاد ما
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 نصيب براى معالجه عازم سويس شده است و ما شاگردان از محضر پر بركتش بى
 هـاى  ، از دهكـده )1(ى وى را در آسايشـگاه لـزن  ايم. پس از چندى بنده نشان گشته

 اى، به شيوه قصـيده  اى همراه چكامه دست آوردم. نامه ههاى آلپ، ب سويس در دره
 او سرودم و به خدمت استاد فرستادم، بى آنكـه انتظـار جـوابى    »آفرين فردوسى«

 زرفت پاسخ گرم و مهرآميـز و سرشـار ا   چه تصور مى داشته باشم. اما زودتر از آن
 ها نيز فرموده بـود. مـن در   تفصيل راهنمايى هتشويق استاد رسيد كه در خالل آن ب

تـوش و تـوان در    و رنجور كـه بـى   هسالخورد نسـبةً شگفت بودم كه چگونه مردى 
خرج داده و از سرِ لطف قلم بـر كاغـذ نهـاده و     هبيمارى افتاده چنين همت ب بستر
هـاى   ى انديشيدم كه ناتوانى تـن، روح زمينه داد سخن داده است! با خود م در هر
تواند داشت، چندان كه وى با همـه خسـتگى    را از تالش و حركت باز نمى بزرگ

تن و جان، از آن سوى جهان، به يكى از شـاگردان خـويش چنـين بـذل      و ناالنى
 .كند مى عنايت

ـ «  عنـوان كمـك بـه    ههنگام مسافرت استعالجى بهار به سويس مقرّر شد، ب
 ]ابـراهيم [ه او، ارز به نرخ دولتى به او بفروشـند ولـى دولـت آقـاى     هزينه معالج
 بعدها بهار در ضمن )2(»عذر نداشتن ارز از اين كمك ناچيز سر باز زد. هحكيمى ب

 :پاسخ به قصيده شادروان محمود فرّخ گفته است

 شد منقطع هزينه دور عالج من

 جويى سره دولت به زر رسيد زين صرفه

 حكيمى به جاى ماند ار برفت )3(بويحيى

  واى ار گدا به دولت و اقبال و فر رسيد
 

 غرض آن كه شاعر بزرگ در سويس عالوه بر بيمارى جانكاه، بـا مخـارج  



١٩٥ اد وطنبه ي

 هـا، بـر   گران درمان و رنج تنگدستى نيز دست به گريبان بود و اين همه گرفتارى
 .افزود ارزش حسن توجه او، در نظر من، مى

 1327گرفت. زيرا وقتى شماره شهريور مـاه  اما بزودى شگفتى من افزونى 
 كـه  )4(»لزنيه«اى از بهار در آن درج شده بود با عنوان  مجله يغما منتشر شد قصيده

ـ  آنچه در آن شعر پوينده و پرجـوش مـوج مـى    ظـاهر بـا شكسـته حـالى و      هزد ب
آورد از  نمــود و بــار ديگــر تناقضــى را فرايــاد مــى بهــار ســازگار نمــى دردمنــدى
 .شاعر و قوت روح او جسمفرسودگى 

 شود كه تابلويى اسـت از منظـره طبيعـت    اى آغاز مى قصيده مزبور با مقدمه
توان ديد متفاوت اسـت. آنچـه را شـاعر از فـراز      ها مى اما با آنچه در ديگر قصيده

در دره لزن ديده بصورتى عينى و ملموس به پرده شعر كشيده است: وصـف   كوه
گـون شـده، سـپس     دره و كوه را پوشانده، فضـا تيـره  ابرست كه اندك اندك  مه و
افكنـد، بعـد سـيل دره را فـرا      بارد و بر همه جا پوششى كـافورگون مـى   مى برف
آيد... اين حـوادث جـوى پيـاپى كـه يـادآور       بتدريج سطح آب باال مى گيرد و مى

اوصاف منوچهرى دامغانى از طبيعت است، در عين نوعى واقع گرايـى،   بعضى از
گـرى   صويرها و تعبيرهاى تازه است و بيتى از آن نمودار حضور و نظـاره ت حاوى
 :شاعر

 مه كرد مسخّر دره و كوه لزن را

 پر كرد ز سيماب روان دشت و چمن را

 گيتى به غبارِ دمه و ميغ، نهان گشت

 گفتى كه برُفتند به جاروب، لزن را

 گم شد ز نظر كنگره كوه جنوبى
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 راپوشيد ز نظّارگى آن وجه حسن 

 بود  حبش  جعد عروسان  كه چون بيشه  آن

 افكند به سر مقنعه برد يمن را

 برف آمد و بر سلسله آلپ كفن دوخت

 و آمد مه و پوشيده به كافور كفن را

 كافور برافشاند كزو زنده شود كوه

 كافور شنيدى كه كند زنده بدن را؟

 من بر زبر كوه نشسته به يكى كاخ

 رو و سمن راگه س كنان جلوه نظّاره

 اى ژرف ناگاه يكى سيل رسيد از دره

 پوشيده سراپاى در و دشت و دمن را

 هر سيل ز باال به نشيب آيد و اين سيل

 از زير به باال كند آهيخته تن را

 گفتى ز كمين خاست نهنگى و بناگاه

  بلعيد لزن را و فرو بست دهن را
 

 ه، از آن جملـه، در اين تابلو جالب توجه اجزاء مختلف منظره وصـف شـد  
 عالوه بر آنچه گذشت، خاموش شدن مرغان است و جلوه خورشيد از زير مـه و 
 ابر با تصويرى بديع و نمودن تاريكىِ آفـاق بـا دو تشـبيه عينـى و ذهنـى ممتـاز.      

 ست به احـوال وطـن و هموطنـانش: از   ا سرانجام، حسن تخلّص هنرمندانه شاعر
 تـوان تصـور كـرد كـه     نديشيدن. آيا نمـى تاريك افق به تاريكى و بدروزى ايران ا

خاموشى مرغان و سخن را از ياد بردن و چيرگىِ جهل  بر علم و نيز ذكر كـافور  
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 مردگى كـه  حسى و نادانى و دل كفن در ابيات پيش نوعى اشاره تواند بود به بى و
 :ديد؟ اينك بقيه ابيات شاعر در جامعه و ملت خويش مى

 و گويىمرغان دهن از زمزمه بستند، ت

 بردند در اين تيرگى از ياد سخن را

 خورتافت چنان كز تك دريا به سرِ آب

 كس در نگرد تابشِ سيمينه لگن را

 تاريك شد آفاق تو گفتى كه بعمدا

 يك باره زدند آتش، صد تلّ جگّن را

 گفتى كه مگر جهل بپوشيد رخ علم

 يا برد سفَه آبروى دانش و فن را

 ايى و آثارگم شد ز نظر آن همه زيب

 وين حال فراياد من آورد وطن را

 شد داغ دلم تازه كه آورد به يادم

 تاريكى و بد روزىِ ايران كهن را

 
ــه    ــور و حماس ــوجى از ش ــاعر م ــران در روح ش ــن اي ــته روش ــاد گذش  ي

 انگيزد. از اين پس، ابيات هم از لحاظ مضمون، هـم از نظـر صـور خيـال و     برمى
 هت آهنگ سـخن، قـوت و صـالبتى بـارز پيـدا     تشبيهات و استعارات و نيز از ج

 .كند مى

 دوسـتى بـه آن عشـق    ها اندوخته بود و از سرِ وطن بهار از تاريخ ايران مايه
 ورزيد. در آثار خود نيز از فراز و نشيب سرگذشت ملت خويش بسيار سـخن  مى

 گفته است. اصوالً نسل بهار، برخالف پسـينيان، دوسـتار تـاريخ و آگـاه از تـاريخ     
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 شان به وطن، آگاهانه بود و بـا اسـتعدادها و نيازهـا و    ند. به همين سبب عالقهبود
 خبـرى از تـاريخ و   خوبى آشنايى داشتند. بـى  همقتضيات ملت و مملكت خويش ب

 .نمود به نظر آنان ناروا مى ـ ثباتى است ريشگى و بى اش بى كه ثمره ـفرهنگ 

ـ    دهـد هـم از    مـى  دسـت  هدر گزارشى كه اينك بهار از سرگذشـت ايـران ب
رود  ها سـخن مـى   درخشندگى فرهنگ و عدالت و برخوردارى از پيروزى روزگار

انگيــز  هــا. بــديهى اســت چــون مقصــود او يــادآورى همــت روزى تيــره و هــم از
جنبه نخست بيشتر تكيـه شـده اسـت. اشـارات كوتـاه وى بـه        هاست بر بهروزى

سـبت بـه تـاريخ ايـران     گذشته، وسعت دامنه معرفـت او را ن  هاى حوادث و دوره
هاى پسران گودرز در دشت پشـن و   فريدون و فداكارى دهد. آنجا كه از نشان مى

شـود و نيـز    در مقابله با جانشينان اسكندر ياد مـى  »خراسان وزشِ خشمِ دهاقين«
پرخاشگران رى و گرگان در برابر مهاجمان و اشاره به شكست  پايدارى پارتيان و
و حمله و پيروزى بهرام و يا چيرگـى اسـالم بـر پنجـاب و     روم  والرين امپراطور

قزلباش با سپاه عثمانى و كشورگشايى نادر همه سرشار از لحن  كشمير و برخورد
و تشبيهات تازه است، بخصوص بيزارى او از چيرگى بيگانگان  و تصوير حماسى

ن تشـبيه  اسكندر و اخالف او كه آنان را به زاغ و زغن در باغ وط نظير ـ  بر ايران
آنجا كه بـه يـاد رزم كراسـوس و سـورن، سـرداران رومـى و        بارزست. ـ  كند مى

 :گويد ايرانى، مى

  ».خون در سرِ من جوش زند از شرف و فخر«
  

 ببينيد چگونه مردانه و پهلـوانى و بـا سـرافرازى سـخن گفتـه اسـت. ايـن       
 ها و اين سخنان كوبنده و پرهيمنه بود كه وقتى از قلم بهار بيمار و گرفتـار  صحنه

 ست اين نگارگرى زيبـا را در ا كرد. بهتر تراويد مرا دچار اعجاب و شگفتى مى مى
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 :شعر شيواى بهار ببينيم

 آن روز چه شد كايران ز انوار عدالت

 چون خُلدبرين كرد زمين را و زمن را؟

 خ كهنسال فريدونآن روز كه از بي

 برخاست منوچهر و بگسترد فنن را

 آن روز كه گودرز، پى دفع عدو كرد

 گلرنگ ز خون پسران دشت پشن را

 وان روز كه پيوست به اَروند و به اُردن

 كورش كُر و وخْش و ترك و مرو و تجن را

 وان روز كه كمبوجيه پيوست به ايران

 فينيقى و قرطاجنه و مصر و عدن را

 كه داراى كبير از مدد بخت وان روز

 بركَند ز بن ريشه آشوب و فتن را

 افزود به خوارزم و به بلغار، حبش را

 پيوست به ليبى و به پنجاب، ختن را

 زان پس كه ز اسكندر و اخالف لعينش

 يك قرن كشيديم باليا و محن را

 ناگاه وزشِ خشم دهاقينِ خراسان

 از باغ وطن كرد برون زاغ و زغن را

  
 آن روز كز ارمينيه بگذشت تراژان
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 بگرفت تيسفون صفت، بيت حزن را

 رومى ز سوى مغرب و سگزى ز سوى شرق

 بيدار نمودند فرو خفته فتن را

 در پيش دو درياى خروشان، سپه پارت

 سد گشت و دليرانه نگه داشت وطن را

 پرخاشگرانِ رى و گرگان و خراسان

 كردند ز تن سنگر و از سينه مجن را

 ن در سرِ من جوش زند از شرف و فخرخو

 چون ياد كنم رزم كراسوس و سورن را

 آن روز كجا شد كه ز يك حمله وهرز

 بنهاد نجاشى ز كف اقليم يمن را؟

 وان روز كه شاپور به پيش سمِ شبرنگ

 افكند به زانوى ادب والرين را

 وان روز كجا رفت كه يك حمله بهرام

 ن را؟افكند ز پا ساوه و آن جيشِ كه

 آن روز كجا شد كه ز پنجاب و ز كشمير

 اسالم برون كرد وثَن را و شَمن را؟

 وان روز كه شمشير قزلباش برآشفت

 در ديده رومى به شب تيره وسن را

  
 آن روز كه نادر، صف افغانى و هندى
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 بشكافت، چو شمشيرِ سحر عقد پرن را

 وانگه بكف آورد به شمشير مكافات

 لهاوور و دكن راپيشاور دهلى و 

 وان ملك ببخشيد و بشد سوى بخارا

 وز بيم بلرزاند بدخشان و پكن را

 
 شـويم: گريـز از   رو مـى  در اينجا بار ديگر با حسن تخلّصى اسـتادانه روبـه  

انگيـز. كشـور در آن روزهـا     تيره و تـارو غـم   »امروزِ«روشن از افتخار به  »ديروز«
هاى مغرضـانه بـود و جوالنگـاه     بندى ى، دستهثبات فقر، پريشانى، ناامنى، بى گرفتار
و تاز بيگانگان. آزادى به لجام گسيختگى كشيده بود و همه اينها بـه زيـان    تاخت
شــد. بهــار، شــاعر اجتمــاعى، مــرد پرتجربــه ادب و سياســت و  تمــام مــى آزادى

اس جامعـه انگشـت مـى      نگار روزنامه نهـاد و درد و درمـان را    آگاه بر نقطـه حسـ
نصـيبى از   داد: در مقام راهنمايى، مشـكل مـردم ايـران را بـى     مى صدرست تشخي

اثـر   دانسـت، و بـدون تربيـت درسـت، هـر اصـالحى را بـى        مى تربيت و فرهنگ
دگرگونى در سراپاى جامعه بود و جوان گشتن و تـازه شـدن.    شمرد. خواستار مى

اع كـه قـوانين     ضرورى مى قدرت حكومت را اشخاص طمـ و ديد اما نه در دست
 »اصـالح «توقّـعِ   »نـامرد «خريـد و فـروش بگذارنـد. زيـرا از      سنن را در معرض

 »آزادى«در يك رديف نيسـتند.   »زن دايره«و  »شمشيرزن« توان داشت، چنانكه نمى
اند، اما  دانست كه قرنها از آن محروم بوده ملت خويش مى را نياز بزرگ »قانون«و 

نمود. ايـن نكـات    ناپذير مى آن امكان صحيح و استوار، حصول تربيت به نظر او بى
ـ      باريك و درست و مـدد تعبيـرات و تشـبيهات    ه بسـيار حقـايق ديگـر را بهـار ب

 :گير، هوشيارانه بيان كرده است تعبير چشم گوناگونِ شاعرانه و با قوت
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 و امروز چه كرديم كه در صورت و معنى

 داديم ز كف تربيت سرّ و علن را؟

 بيت بدنيكو نشود روزِ بد از تر

 درمان نتوان كرد به كافور، عنن را

 بالجمله محال است كه مشّاطه تدبير

 از چهره اين پير برد چين و شكن را

 جز آن كه سراپاى جوان گردد و جويد

 در وادىِ اصالح، ره تازه شدن را

 ايران بود آن چشمه صافى كه بتدريج

 بگرفته لجن تا گلو و زيرِ ذقن را

 ه بازوى تواناكو مرد دليرى كه ب

 بزدايد از اين چشمه، گل و الى و لجن را؟

 هر چند كه پيچيده بهم رشته تدبير

 آرد سوى چنبر سرِ گم گشته رسن را

 اصالح ز نامرد مجوييد كه نبود

 زن را يك مرتبه، شمشيرزن و دايره

 من نيك شناسم فنِ اين كهنه حريفان

 نحوى به عمل نيك شناسد لَم و لَن را

 حريفى كه گذارد ز لئيمىآن كهنه 

 در بيع و شرى جمله قوانين و سنن را

 طامع نكند مصلحت خويش فراموش
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 لقمه بمثَل گم نكند راه دهن را

 جز فرقه مصلح نكند دفع مفاسد

 آن فرقه كه آزرم ندارد تو و من را

 تربيت، آزادى و قانون نتوان داشت بى

  سعفَص نتوان خواند، نخوانده كَلمن را
 

عنوان مردى معتقد به آزادى و حكومت مـردم، بـر    ه، تأكيد بهار، بمرانجاس
ملت است يعنى مجلسـى از نماينـدگان راسـتين مـردم كـه بـه منزلـه         كانونِ اميد

تن، و سنگر حمايت از آزادى و قانون در برابـر اسـتبداد، يـا بـه      سرست از براى
، »حكومـت قـانون  «م جديد در برابر اهريمن. و بتناسبِ مفهو تعبيرى كهن، فرشته

رَن را   « آورد كه تعبيرى نو مى رد تـ پايـان سـخن شـاعر    »جز بر سرِ آهن نتـوان بـ .
اى  سوزى است نسبت به ابناء وطن و مفـاخره  مسؤوليت و دل خواه، احساس وطن

 :خويش، و آرزوى بهروزىِ مردم ايران بجا به شعر

 امروز اميد همه زى مجلسِ شوراست

 نگه دارد تن راسر بايد كĤسوده 

 گر سر عملِ متّحد از پيش نگيرد

 از مرگ صيانت نتوان كرد بدن را

 جز مجلس ملّى نزند بيخِ ستبداد

 افريشتگان قهر كنند اهريمن را

 بى نيروى قانون نرود كارى از پيش

 جز بر سرِ آهن نتوان برد ترَن را

 گفتار بهارست وطن را غذى روح
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 رامام از لب كودك نكند منع لبن 

 كس نيست گفتن حد همه گونه سخن اين

 داند شَمن آراستنِ روى وثَن را

 يارب تو نگهبان دلِ اهل وطن باش

 كاميد به ايشان بود ايران كهن را

 
 تسلّط او بر سخن كـامالً  ـ  كه نمودار قدرت طبع بهارست ـ  در اين قصيده

 و قافيـه مناسـب،  گر است. از آن جمله است: مضمون آفرينى، انتخاب وزن  جلوه
 هاى لفظى و معنـوى  هاى توانا، موسيقى كالم، تناسب ها و تركيب كار بردن واژه هب

و بسيارى خصائص ديگـر. وى در عـين برخـوردارى از گنجينـه واژگـان قـديم،       
تازه شـدن  «دهد، نظير:  و تعبيرات جديد را با كمال استادى با آن پيوند مى ها واژه
 آهنـگ بـا   حتى برخى الفاظ فرنگىِ هم »دايره زن و...دل، لجن گرفتن چشمه،  داغِ

 بـى آنكـه   »لزن، آلـپ، تـرن...  «نشاند، مانند:  كلمات فارسى را نيز در كنار آنها مى
 در نحـو و  »لَـم و لَـن  «وجود آورد. و در همان حال كلماتى نظير عوامل  هغرابتى ب

عفَص «ترتيب حروف  ن و سـسـ       »كَلم خن او راه نيـز، بـا همـه قـدمت، در بافـت
شود و اين همه اجزاء گوناگون را طبع قـادر او   و انگيزه مضمونى تازه مى يابد مى

  .كند آهنگ مى با يكديگر تلفيق و هم هنرمندانه
 
 ها: يادداشت

1) Leysin. 

 .، ح)1335( 1/732/1 )اميركبير(زاده، ديوان اشعار بهار، تهران  محمد ملك) 2
 .بويحيى: كُنيه عزرائيل) 3
 :نو پروانه بهار، دختر استاد، درباره اين قصيده نوشته استبا) 4
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خاطر گرانى  چند ماهى از اقامت پدرم در لزّن نگذشته بود كه مجبور شد آسايشگاه بِلْوِدر را به«
محل جديد، اطاق  زيادش ترك كند و در يك كلينيك كوچكى در قلب لزن بسترى شد. در

دورتر قله آلپ با عظمت  كه از آن دشت و كوه و كمى كوچكش داراى بالكن بسيار بزرگى بود
... يك روز بعد از  داشت دوست مى ... اش شد. پدرم اين اطاق را به خاطر منظره عجيبى ديده مى

بالكن ببرم. اين كار را كردم و از آسايشگاه خارج  ناهار ... پدرم از من خواست تا تختش را ... به
... پدرم به سرودن قصيده  ... مخلوطى از آفتاب و مه بود نظره آنم شدم. آن روز هواى خوبى بود و

بعد از ظهر وقتى به كلينيك بازگشتم او هنوز غرق كار بود. عادتم اين بود كه  مشغول شد. »لزنيه«
صدايم  گذاشتم. خواستم او را تنها بگذارم ولى اش مى ديدم آسوده را در چنين حالى مى وقتى او

 ».لزنيه«به خواندن  خواهم برايت يك قصيده بخوانم و آن وقت شروع كرد ر مىكرد و گفت: اين با
- 649، ص )1366 تابستان( 4، سال پنجم، شماره »الشعرا ملك«نامه محمدتقى بهار،  نامه، ويژه ايران
648..  



  
  
  
  
  

    ها ها و پاره نكته
 
 

1 

  *انورى و سلطان عالءالدين غورى
 

 عباس اقبال آشتيانى
 

 ) در سـال 544-556سلطان عالءالدين حسين غورى ملقب به جهانسـوز ( 
عصيان  )511-552السالطين معزالدين سنجربن ملكشاه سلجوقى ( بر سلطان 547

سـنجر   از غـور بـه دربـار    كرد و از فرستادن تحف و هدايايى كه هر سال معموالً
 رفت خوددارى نمود و از شدت غرورى كـه بـر اثـر چنـد فـتح بـر مـزاج او        مى

 مستولى شده بود به تعرّض ممالك سنجرى پرداخت و بلخ را نيز به تصرف خود
 آورد. سلطان سنجر به جلوى او شتافت و در اوبه از بالد مشرق هـرات در سـال  

 رد. مؤلف طبقات ناصرى تفصـيل ايـن  او را شكستى سخت داد و اسيرش ك 547
 :كند واقعه را چنين نقل مى

كردنـد و   سلطان عالءالدين گرفتار شد. از سلطان سنجر فرمان شد تا او را قيد«
عرضه بايـد   بند آهن آوردند تا بر پاى او نهند فرمود كه به خدمت سلطان تخته

                                                 
 .76- 73، صص 1323، دى 5، شماره 1يادگار، سال  *.
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مهيـا   زريـن  بنـد  داشت كه با من آن كن كه من با تـو انديشـيده بـودم و تختـه    
آن  گردانيده بودم تا مقدار حرمت سلطنت تو موفور باشد. چـون عرضـه افتـاد   

او  بند بر پاى او نهادنـد و  بند را طلب كردند چون حاصل شد همان تخته تخت
شهامت   را بر شتر نشاندند و سلطان مراجعت فرمود و چون ذكر لطافت طبع و

بـه سـمع    ر گشته و اين معنـى عقل عالءالدين در آن عصر مذكور بوده و مشهو
روز  مبارك سلطان بسيار رسيده بود عالءالـدين را ديگـر روز يـا بعـد از چنـد     
مسـند   طلب فرمود و اعزاز كرد و مخلّص گردانيد و يك طبق گوهر ثمين پيش

 :نهاده بود آن را به عالءالدين خدمت كرد. اين دو بيت بداهة گفت
 بگرفت و نكشت شه مرا در صف كين

 د بدم كشتنى از روى يقينهر چن

 بخشيد مرا يكى طبق در ثمين

  بخشايش و بخشش چنان بود و چنين
 

 سلطان سـنجر او را حريـف و نـديم خـود گردانيـد و هـيچ مجلـس عشـرت        
 حضور او نبود تا روزى در بزم نظر عالءالدين بر كف پـاى مبـارك سـلطان    بى

 جر خالى بـود بـزرگ  سنجر افتاد عالءالدين برخاست و بر كف پاى سلطان سن
 :آن را بوسه داد و اين بيت بگفت

 اى خاك سم مركب تو افسر من

 وى حلقه بندگى تو زيور من

 چون خال كف پاى ترا بوسه زدم

  اقبال همى بوسه زند بر سر من
 

 )1(»سلطان سنجر تخت غور او را باز فرمود...الخ

 

مراجعت  غورسلطان سنجر باطناً هيچ ميل نداشت كه سلطان عالءالدين به 
مبـادا بـار    انديشيد كـه  كند زيرا كه چندان به صفا و صداقت او مطمئن نبود و مى
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داشـت و   ديگر راه عصيان پيش گيرد ليكن چون عالءالدين در ايـن بـاب اصـرار   
سـر   همواره با ابراز حسن خدمت و اظهار ظرافت سلطان را نسبت بـه خـود بـر   

 .برگشت ت داد و عالءالدين به غورآورد عاقبت سنجر به اين كار رضاي لطف مى

شاعر  ورزيد انورى در ايامى كه عالءالدين براى مراجعت به غور اصرار مى
گفـت و   و نديم مخصوص سلطان سنجر به يك رباعى عالءالدين غورى را هجو

اشـاره   ميلى عالءالدين در ماندن در خـدمت سـنجر   آن رباعى كه انورى در آن بى
 :كند اين است مى

 آيد خوش گى شهت نمىچون بند

 با ملك چو آب و دولتى چون آتش

 برخيز بسيج آن جهان كن خوش خوش

  كش وانجا علف گلخن دوزخ مى
 

 عالءالدين از شنيدن اين رباعى كينه انورى را در دل گرفت و چون سـنجر 
 به دست طايفه غز اسير افتاد و عالءالدين غورى از هيبـت  548االولى  در جمادى

 صدد برآمد كه انورى را از مرو به دربار خود جلـب كنـد و كينـه   سلطان آرميد در
 ديرينه را از او بخواهد يكى از منشيان زير دست خود يعنـى فخرالـدين خالـدبن   

 اى بـه اميـر خراسـان    ربيع را كه از دوسـتان انـورى بـود بـر آن داشـت كـه نامـه       
 جر بر ايـن ترين امراى غز كه در ايام اسيرى سن ناصرالدين ابوشجاع طوطى بزرگ

 .كرد بنويسد كه انورى را به وعد يا وعيد به دربار غور روانه دارد ديار امارت مى

 فخرالدين خالد چنانكه اشاره كـرديم از دوسـتان انـورى بـود و در ديـوان     
انورى يك قطعه طويل از اين شاعر در مدح فخرالـدين خالـد هسـت در جـواب     

 :دبيت كه فخرالدين خطاب به انورى گفته بو اين
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 سالم عليك انورى كَيف حالك

  مرا حال بى تو خراب است بارى
 

 :گويد انورى در جواب مى

 و سالم عليك فخرالدين

 افتخار زمان و فخر زمين

 اى نهفته مخدر سخنت

  چهره از ناقد گمان و يقين
 

 و اين قطعه چهل بيت اسـت كـه مـا بـراى احتـراز از تطويـل از نقـل آن       
 .كنيم خوددارى مى

كه  خواست چون فخرالدين خالد به علت سابقه دوستى با انورى نمىبارى 
 اى به انـورى بـه اشـاره و تلـويح     او به دام سلطان عالءالدين غورى بيفتد در نامه

 سوء عاقبت اين دعوت را به او فهماند و انورى هر قدر امير طوطى غز خواسـت 
ابيرى اميـر طـوطى را   كه او را روانه غور كند راضى نشد و باالخره توانست به تد

 :االلباب اصرار در فرستادن خود باز دارد. به گفته مؤلف لباب از

 يعنـى [فخرالدين خالد را از آن حال علم بود و صـورت حـال بـه نزديـك او     «
و  انديشـيد  توانست نبشت چه از سطوت قهر سلطان عالءالدين مى نمى ]انورى

آن  او نامـه نبشـت و مطلـع   داد به نزديك  مصادقت و دوستى با همال رضا نمى
 :نامه اين كه

 هى به دنيا تقول بمل فيها

 حذار حذار من بطى و فتكى

  



٢١١ ها ها و پاره نكته

 ابتسامى )3(طول )2(فاليغروكم

 فقولى مضحك و لفعل ميكى

 الدنيا اشبهها بشهد هى

 )5(بمسك )4(يسم و حيفة ملئت

شهد  انورى از اين بيت استدالل نمود كه در ضمن آن مالطفت ناكامى هست و
طـوطى   لطف حال به زهر عقوبت مĤل آلوده است، شفيعان انگيخت تا ملكآن 

رسولى  را از سر آن دور كردند و چون ملك عالءالدين را از آن حال معلوم شد
فرسـتى.   دهم اگر او را نزديـك مـن   ديگر فرستاد و گفت هزار سر گوسپند مى

رفـت چـه    ملك طوطى انورى را مؤكل كرد كه ناكام ساخته بايد شد و به غور
من مـردى   دهد. انورى گفت اى ملك اسالم چون هزار گوسپند به مقابله تو مى
باقى عمـر در   ارزد تا ارزد پادشاه را به رايگان نمى او را به هزار سر گوسپند مى

پاشـم، ملـك    سلك خدم تو منخرط باشم و به دست بيان در مدايح در پاى تو
 .طوطى را خوش آمد او را نگاه داشت

صورت حال  از تقرير اين حكايت لطف طبع فخرالدين بود كه تمامتو غرض 
او از ايراد آن  را در دو بيت تضمين كرد و اگر چه شعر ديگران بود فاما غرض
حدقـه فضـل و    به وفا رسيد و حسن عهد را رعايت كرد و ذات انورى كه نور

 »)6(نور حديقه هنر بود سالم مانده.
 

واقعه  به همين 547ضمن حوادث سال  فصيحى خوافى در مجمل خود در
  :گويد كه كند و مى اشاره مى
 

و در  نامه نوشت كه بيايد )يعنى به انورى(فخرالدين خالد از زبان سلطان بدو «
 :مكتوب خود نوشت

 اى اى آنكه در هنر بهمه جا رسيده

 اى نيك و بد زمانه غدار ديده
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 اصلت ز قاين است و نشستت به كوشكك

 )7(اى يگر دانم شنيدهوان نيم بيت د

  
 :انورى معلوم كرد كه مصلحت رفتن او نيست اين قطعه در اعتذار نوشت

 اى كاندر او بروز و بشب كلبه

 جاى آرام و خورد و خواب منست

 حالتى دارم اندر او كه از آن

 چرخ در غبن و رشك و تاب من است

 آن جهانم در او كه گوى سپهر

 ذره نور آفتاب من است

 در او كه بحر محيط وان سپهرم

 واله لمعه سراب من است

 هر چه در مجلس ملوك بود

 همه در كلبه خراب من است

 رحل اجزا و نان خشك بر او

 گرد خوان من و كباب من است

 شيشه صبر من كه بادا پر

 نزد من شيشه شراب من است

 قلم كوته و صرير خوشش

 زخمه و نغمه رباب من است

 پوش جامه صوفيان ازرق

 زار اطلس انتخاب من استبر ه

 هرچه بيرون بود از اين كم و بى

 حاش للّه معين عذاب من است
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 گنده پير جهان جنب نكند

 همتى را كه در جناب من است

 زين قدم راه رجعتم بستست

 آنكه او مرجع و مĤب من است

 پرور او گرچه پيغام روح

 همه تسكين اضطراب من است

 نيست من بنده را زبان جواب

 و جاى آن جواب من است جامه

 حضرت پادشه كه باقى باد

 نه ببازوى خاك و آب من است

 گرچه اين لفظ از منست خطا

 چكنم اين خطا صواب من است

 
 )8(»سلطان مشرق عالءالدين حسين از مالقات مأيوس شد.
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 فرخى يزدى
 

 حبيب يغمايى
 

 ويمگـ  اين يادداشت راجع به مرحوم فرخى يزدى است و به صـراحت مـى  
 گويى نيست و شايد اتفـاق افتـد كـه    پردازى و سنجيده كه براى بنده مجال عبارت

 كنم. تنها چيزى كه مورد توجـه  اى نادرست بكار رود و به اين هم اعتنا نمى جمله
 نويسم مطابق با حقيقت واقـع باشـد و   دهم اين است كه آنچه مى و دقت قرار مى

 دانـم ايـن   بى كم و كاسـت بنويسـم. نمـى    ام ام يا از مردم شنيده هر چه خود ديده
هموطنان  شود بعد از مرگ من براى ترتيب نوشته مى ها كه فعالً بسيار بى يادداشت

تنها اميـدم   و ديگران سودمند خواهد بود؟ آيا عبرت و پندى از آن توانند گرفت؟
 .اين است

 آبان يكهـزار و سيصـد و بيسـت اسـت و از     14بارى امروز كه چهارشنبه 
 آيد كه ماه كه نهايت كمال و جمال و برافروختگى در اول شب است بر مى قرص

 اسـت روزنامـه سـتاره را خوانـدم كـه در آن يكـى از       1360ماه شـوال   16يا  15
 متجددين تفصيل مرگ فرخى را نوشته بود و مرا محرك شد كه اطالعات خود را

 وزنامه مدتى مبهوتدرباره فرخى بنويسم و اين را هم بگويم كه بعد از خواندن ر
 .و گيج ماندم و به روزگار خودمان نفرين كردم

 هاى شمسى بود كه در شاهرود يكى از شماره 1299كنم در سال  تصور مى
 يـاد «روزنامه طوفان را در اوايل انتشار ديدم. من آن روز در بحبوحه جوانى بودم 

 .د بودكه ديگر چنان عمر و روزگارى نخواه »آن روزگاران ياد باد باد
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 سال بعد براى اولين بار به تهـران آمـدم. حـاال اگـر بخـواهم وارد جريـان      
 افتم. چندى بعد در اداره روزنامه طوفـان بـا   زندگى خود بشوم از موضوع دور مى

 فرخى مالقات كردم و دوستى ما تا آخرين مرحله يعنى تا مدتى كه او بـه حـبس  
 روزنامه طوفـان درآمـدم و گويـا   افتاد ادامه داشت من اندك اندك جزء كارمندان 

 گـاه  سـاخت گـاه   هايى كه فرخـى مـى   داد. در غزل ماهيانه دوازده تومان به بنده مى
 داد كه آن را امضـا  ساختم فرخى اجازه نمى كردم و اگر هم جداگانه مى شركت مى
 گفت روزنامه طوفان از همه اسـت و اختصاصـى نيسـت. ولـى مضـايقه      كنم. مى

 ياد شود. فرخى در آن اوقات طرفـدار پـر و پـا قـرص    نداشت كه تخلص شعرى 
 دهد با دولـت هـم   شوروى بود. چنانكه مندرجات روزنامه در آن دوره گواهى مى

 .ميانه خوبى نداشت

 كردند و آخر هر ماه خرج و دخـل آن را  روزنامه طوفان را روسها اداره مى
 فهميـدم.  وبى نمىرسيدند و بنده كه از شاهرود و خور آمده بودم از سادگى بخ مى

 شد يك رباعى در صفحه اول و يـك  هر روز روزنامه طوفان كه عصرها منتشر مى
غزل در صفحه آخر داشت كه غالباً خود فرخى در آخـرين موقـع كـه صـفحات     

رفـت و   شـد در بـالكون اداره كـه منـزلش هـم همـان جـا بـود، راه مـى          مى بسته
كـرد ولـى    اهى پيـدا مـى  طبع فرخى روان بود و مضامين خوب هم گـ  ساخت. مى

 .درستى نداشت اشعار او استادانه و پخته نيست چون سواد

بايد به تاريخ آن عصر مراجعه كرد كـه در چـه موقـع بـود كـه فرخـى بـه        
روس پناهنده گشت و در آنجا خيمه و خرگـاهى برپـا كـرد و كارمنـدان      سفارت

ولى بنده با نهايت دست تنگى و بيچارگى هر چـه اصـرار   او بودند.  طوفان هم با
خواندم ولى گاه  زيرا در آن موقع در مدرسه دارالمعلمين درس مى كرد با او نرفتم
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رفتم. ديگران هـم كـه بـا فرخـى دوسـتى       مالقات همقطارانم به آنجا مى گاه براى
شدم و افسوس رفتند كه از آن جمله من با ميرزاده عشقى در آنجا آشنا  مى داشتند

جزئيات مطالب را در آن موقع يادداشت نكردم و حاال تمام آن قضايا در نظـر   كه
 .كند نيست و مانند شبحى جلوه مى من

 كه از دارالمعلمين عالى ديپلم گرفتم در تهران ماندم و بـا  1305من تا سال 
 فرخى همچنين آشنايى و دوستى داشتم. بعد اين رشته گسـيخته شـد. بـه عنـوان    

 بـه طهـران آمـدم. حـاال     1308ياست معارف به سمنان رفتم تا ديگر بار در سال ر
 دانم كه در اين مدت فرخى از مخالفين دولـت  جزئيات يادم نيست بطور كلى مى

 خـان هندوسـتانى، كـه تـاريخ     بود. در همين اوقات من با پروفسور محمد اسحاق
 خـى رفتـيم. در دربنـد   كردم، بـه منـزل فر   شعراى معاصر را براى او يادداشت مى

 شميران عمارتى عالى و مجلل اجاره كرده بود و در آن وقـت مـأمورين مـواظبش   
بودند. شرح حال و  اشعار او را گرفتيم كه در كتـاب سـخنوران ايـران در عصـر     

 به چاپ رسيده. در اين روزها محمد اسحاق به مجلس شورا رفت و چون حاضر
 ابى داريد فرخى اسـت. معلـوم شـد   برگشت به من گفت اگر وكيل درست و حس

 اتفاقاً روزى كه محمد اسحاق به مجلس شورا رفته بود فرخـى بـا اليحـه دولـت    
 .مخالفت كرده بود و ديگر وكال او را كتك زده بودند

جانى  گفت، تأمين طورى كه  خود مى واسطه مخالفت با دولت، به فرخى به
رفـتم.   روزى به مالقـات او نداشت و در مجلس اطاقى گرفت و در آنجا بود. من 

 گفت: براى من كه يكه و يالغوز هستم هـيچ جـا بهتـر از مجلـس     به آسودگى مى
 تـوانم  نيست. كرايه اطاق نبايد بدهم باغ به اين وسعت و صفا و منظره هم كه نمى

 داشته باشم، مستخدم هم كه متعدد است كجا از اينجا بهتر خواهد بود؟



٢١٧ ها ها و پاره نكته

 مت شاه و جمعى از وكالء براى اسب دوانىدر اواخر دوره وكالت در مالز
 اطالع به روسيه گريخـت. در سـالهاى بعـد    به صحراى گرگان رفت. ناگهان و بى

گفـت هـيچ    چنين استنباط كردم كه با روسها آبشان به يك جوى نرفته. مـثالً مـى  
 خواهند. خيلى از اين به فكر كسى نيست. روسها هم ما را براى خودشان مى كس

 شم آمد كه حاال مطلب را فهميده و در دل به حماقت او خنديدم كهحرف او خو 
 .چرا تا آن موقع نفهميده بود 

 بارى، از روسيه به آلمان رفت و در آنجا روزنامه طوفان را بر ضـد دولـت  
 داد كـه فرخـى را بگيـرد.    ايران انتشار داد. دولت آلمان رضاخان و ايـران را نمـى   

 . در همان سال تيمورتاش به اروپا رفـت و فرخـى را  وزنامه او هم به ايران نرسيد
 الحيل قانع كرد كه به ايران مراجعت كند. او به من مواعيد تيمورتـاش را  به لطائف

نگفت ولى كامالً آشكار بـود كـه بـا تيمورتـاش كـامالً روى هـم ريختـه بودنـد.         
ن فرخى با تيمورتاش خيلى خوب بود تا تيمورتاش گرفتـار شـد. در ايـ    مناسبات
گرفـت. مـن بـا     اوضاع فرخى خوب نبود و از دوستانش پول به قرض مـى  هنگام
تومان بـه   15توانم ماهيانه  وارى و گرفتارى مى صميميت به او گفتم با عيال كمال
كمك كنم. مالحظه فقيرى مرا كرد و گفت هر وقت نيازمنـدى شـديد داشـتم     تو

مرتبـه از مـن گرفـت و     كنم و در حدود هفتاد هشتاد تومان بـه دو سـه   مى رجوع
 .تشكر هم نكرد و متوقع هم نبودم. زيرا اخالق او چنين بود بگويم كه

 منزلش در اين اوقات در گاراژى در سه راه امين حضور بود كـه آن گـاراژ  
 متعلق به سيدحسين نـامى بـود كـه در زمـان پـيش گـاهى او را در اداره طوفـان       

به او گفتم آخر تو وكيل بودى، كار  رفتم. يك روز ديدم. من هم گاهى آنجا مى مى
بارت هم خوب بود چـرا مثـل ياسـايى و دكتـر طـاهرى و ديگـران بـا دولـت          و
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خـواهم.   كه به مكنت رياست برسى. در جواب گفت پول و رياست نمى  نساختى
كه فاسد شد بايد  او را معالجه كرد نبايد او را بريـد. افـراد ماننـد لبـاس       عضوى

ى را نبايد سوخت بايد در بقچه گذاشت شايد در زمستان بـه  زمستان  هستند لباس
 .كار آيد

بند عيال بـودم   چندى روابط ما برقرار بود. ولى من گرفتار زن و بچه و پاى
 توانستم با او زياد آمد و رفت داشته باشم. گاهى كتاب براى مطالعه از بنده نمى و

هـايى از آن را   هخوانـد كـه افسـوس نسـخ     گرفت و شعرهاى خود را هـم مـى   مى
هر چند از لحاظ معنويت چندان ارزشى نداشت. باالخره بـرايش كالهـى    نگرفتم
و يك نفر به عنوان اينكه پنجاه تومان از او طلبكار است او را به محاكمه  ساختند
و چون پول نداشت او را به زندان در افكندند و ديگر از احـوال او خبـر    كشيدند

روزى در  )حسـين چـايچى  (او كه با مـن ارتبـاط دارد   يكى از دوستان  نداشتم تا
وضع او را گفت. يك وقت هم توسط همين چايچى كتـاب پروفسـور    ميدان سپه

من خواست من خودم بيش از يـك جلـد نداشـتم و گذشـته از آن،      اسحاق را از
ترسيدم زيرا در كتاب غزلى دارد كه دو بيتى از آن بـرخالف شـاه    مى سخت از آن
 :بد نيست. بيت اين است بود. غزل هم

 بينى به روزگار رضا هر كه را كه مى

  هزار مرتبه فرياد نارضايى زد
 

 جرأت نكردم كه آن را بدهم ببرند. با خودم بردم ولى البته اين معاذير نـزد 
 .اهل دل پذيرفته نيست و اكنون خيلى پشيمانم

حاال قدرى از اخالق خصوصى او بگـويم. فرخـى زن نداشـت. يـك روز     
تـوانم بكـنم.    شوم و كـار نمـى   گيرى؟ گفت پابند مى به او گفتند چرا زن نمى فقار
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بينـى   هـا را مـى   جـون آن كفـش   جون لباس ندارم. فرخى گويد فرخى مى يك روز
هـايى   خرى؟ اين عين عبارت اوسـت و شـوخى   است براى من نمى چقدر قشنگ
 .مزه نبود ولى بى كرد عاميانه مى

 كـنم  قعـاً درد مملكـت را داشـت و تصـور مـى     كنم كه او وا من تصور نمى
 منـد بـه   شهرت بيشتر محرك او بود. ولى  عمليات او تا آخر او را يك نفر عالقـه 

 .كند و بلكه نيت او هم چنين بوده باشد وطن معرفى مى

 گفتم كه فرخى اشعارش پخته نبود ولى لطف مخصوصـى دارد و حسـاس  
 دانم چه شد يك وقت غزلـى بـر   مىاست. من بسيارى از آن را جمع كرده بودم. ن

 الوزراء بود ساخته بود و اين دو بيت بهتـرين ابيـات آن   السلطنه كه رئيس ضد قوام
 :است

 معنى دولت قانونى اگر اين باشد

 نامى از دولت و قانون به جهان كاش نبود

 مرديم با چنين زندگى آرى به خدا مى

  عاطفه نباش نبود اگر اين جانى بى
 

 السلطنه قصد كرده بود نعش كلنل اين مناسبت است كه قوام و بيت آخر به
 محمدتقى خان را از مدفنش به جاى ديگر انتقال دهد. به من گفت در ايـن غـزل  

ام. من بيت دوم را گفـتم او گفـت شـعر     كدام شعر را اساس قرار داده و اول گفته
 .دمرا اساس قرار دادم و بهتر هم هست. من بهترى آن را تصديق نكر اول

 روى هم رفته فرخى آدم بدى نبود. عمق نداشت ولى هر چه بود مملكـت 
 نظير اين فداكاران را كم دارد و بسيار حيف بود. من از مرگ او خيلى متأثر شدم.
 خدا او را رحمت كند. بعضـى از شـعرهاى او كـه در خـاطرم مانـده اسـت نقـل       
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 :كنم مى

 چمن از الله چو بنهاد به سر اختر سرخ

 ن ز كف سبز خطان ساغر سرخپاى گل ز

 پرسش خانه ما را مكن از كس كه ز اشك

 خانه ماست همان خانه كه دارد در سرخ

 
*** 

 
 راستى كج كلها! عهد تو سخت آمد سست

 رفتى و عهد شكستى نَبد اين كار درست

 روز اول ز غمت مردم و شادم كه به مرگ

 چاره آخر خود خوب نمودم ز نخست

 رخى استاد سخنخيزد از يزد چو من ف

 خاست گر عنصرى از بلخ و ابوالفتح از بست

 
*** 

 
 رسم و ره آزادى يا پيشه نبايد كرد

 يا آنكه ز جانبازى انديشه نبايد كرد

 تا خون رزت بايد اى مالك بى انصاف

 خون دل دهقان را در شيشه نبايد كرد

 
*** 
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 شب چو در بستم و مست از مى نابش كردم

 وفت جوابش كردمماه اگر حلقه به در ك

 مرد ز حسرت فرهاد غرق خون بود و نمى

 خواندم افسانه شيرين و به خوابش كردم

 زندگى كردن من مردن تدريجى بود

  هرچه جان كند تنم عمر حسابش كردم
 

 :اما نگاهى هم به مندرجات طوفان بيندازيم

 257( 1306 شهريور ماه 9تا  1305دوره ششم از چهارشنبه و شهريور ماه 
 :الممالك گفته است منتشر شده، در دوره كابينه مستوفى )ارهشم

 رسم و ره مستوفى اگر خوب نبود

 نزد همه كس اين همه محبوب نبود

 هنگام زمامدارى او بايد

  از داخله و خارجه مرعوب نبود
 

 :از اشعار همين دوره است

 پر ساختن كيسه اگر مقصد ما بود

  همچون دگران جيب خود انباشته بوديم
 

 آبـان  8شـد و از يكشـنبه    روزنامه از آغاز سال يك روز در ميان منتشر مى
 روزانه انتشار يافت. دو شماره آن اوايل اين دوره غزلياتى از فرخى هسـت  1305
 .تدريج آثار فرخى كم شده است و به
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 خـتم  1307شـهريور   9شروع و به  1306شهريور  10دوره هفتم از جمعه 
 متر دارد. گاهى رباعى در آن هسـت. فرخـى كـه بـا    غزل ك )شماره 248شود ( مى

 سليمان ميرزا و على دشتى و ابوطالب شروانى بـراى شـركت در جشـن دهمـين    
 سال انقالب اكتبر سفر كرد، شرحى درباره اين مسافرت بيسـت و چهـار روزه از  

 ) در روزنامه نوشت و در هفده شماره انتشار يافـت 1306آذر ماه  5( 710شماره 
 .ار دنباله آن دولت جلوگيرى كردو از انتش

  
 ها: يادداشت

 .60-61طبقات ناصرى، ص ) 1
 .االلباب: يغررك و در آن صورت وزن خرابست، متن مطابق تاريخ يمينى است در لباب) 2
 .در تاريخ يمينى حسن) 3
 .در تاريخ يمينى: طليت) 4
 387اء فخرالدولة ديلمى كه در شعبان اى است از ابوالفتح ساوى كه آن را در رث اين سه بيت از مرثيه) 5

 )قمرى 1300كه چاپ الهور  109- 110ص (فوت كرده گفته و تمام آن در تاريخ يمينى عتبى 
 .است مندرج

 .138- 139، ص 2االلباب، ج لباب) 6
 اين بيت اخير كه مصراع اول آن را فخرالدين خالد بر سبيل تضمين آورده از قطعه معروفى است از) 7

ككى قاينى خطاب به خود كه در فتنه غز در چنگ اين طايفه اسير افتاده بوده است و حكيم كوش
 :از نيم بيت ديگر اين است غرض

 كنى؟ اى خام قلتبان تو به ختالن چه مى

در ضمن تمام آن قطعه مندرج است  488، ص 1الفصحاء ج تر كه در مجمع يا به شكلى ركيك
و  187قهستان و جلد سوم جهانگشاى جوينى ص  ايضاً به هفت اقليم در ذيل رجوع كنيد(

 ).حواشى همان صفحه
متعلق به استاد عالمه آقاى  547به نقل از نسخه عكسى مجمل فصيحى خوافى در وقايع سال ) 8

 .اصل نسخه متعلق است به آقاى حاج محمدآقا نخجوانى مقيم تبريزـ  قزوينى
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