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  *فتح دهلي
  

  محمود افشار
  

پس از آنكه نادر وطن را از اجانب پرداخت و افاغنه را تا قنـدهار و كابـل   
ن هندوسـتان را منظـور نظـر    أشعزّ و  تعقيب نمود فتح دهلي پايتخت سالطين با

  ساخت.
نويسـد كـه    پيش از تاختن به آن كشور مراسالتي به محمدشاه هنـدي مـي  

) براي نمونه از كتـاب تـأليف جمـس    1151االول  مادييكي از آنها را (مورخة ج
  كنيم: فريزر انگليسي ترجمة مرحوم ناصرالملك عيناً نقل مي

آراي اعليحضرت همايون پوشيده نماند كه آمدن من به كابل  ي جهانابر ر«
و تسخير آنجا محض غيرت اسالمي و دوستي نسبت به شما بود. هرگز تصـور  

عني طايفة ماراناها بتوانند از ممالـك پادشـاه اسـالم    كردم كه اشقياي دكن ي نمي
خراج بگيرند. توقف من در اين طرف اينك به اين مالحظه است كه اگـر ايـن   
كفار به سمت دهلي حركت نمايند قشون ظفرنمون قزلباش را مأمور كـنم آنهـا   
را به قعر جهنم بفرستند. صفحات تاريخ از دوستي مابين سالطين مـا و اجـداد   

ضرت شما مشحون است. به علي مرتضي قسم كه بـه غيـر از دوسـتي و    اعليح

                                                            

.855تا  840، صص 1306، اسفند 12*. آينده، سال دوم، شمارة   
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درد مذهب هيچ مقصودي نداشته و ندارم و اگر شـما غيـر ايـن گمـان مكنيـد      
 مختاريد. من هميشه دوست آن خانوادة نامدار بوده و هستم.

  
پادشاه هند اعتنايي به مراسالت نادر نكرده و فراريان افغان را نيز پنـاه داده  

ر نامة ديگري پادشاه ايران چهار ايالـت و سـي كـرور تومـان از محمدشـاه      بود. د
عبـور كـرده وارد   » خيبـر «مطالبه كرد و در تعاقب آن از گردنه و دربند معروف به 

سند شد. پيش از او نيز چند نفر از كشورگشايان نامي ديگر مانند اسـكندر   ةجلگ
 كبير و سلطان محمود غزنوي از آنجا گذشته بودند.

كه دهي است  )1(س از فتح پيشاور و الهور قشون ايران در صحراي كرنالپ
نزديك دهلي شكست فاحشي به قشون هنـدي وارد   )2(در دست راست رود جمنا
نويسد اطراف لشكرگاه محمدشاه را كـه قريـب    الذكر مي آورد. فريزر مورخ سابق

بودند و عـدة   هزار توپ در سنگرها سوار كرده چهار فرسخ بود سنگر بسته و پنج
  نگارد. لشكريان هندي را از پياده و سواره در آن اردو دويست هزار نفر مي

نادر در صحراي كرنال هزار نفر سوار كرد، هزار سـوار قجـر، هـزار سـوار     
بختياري و هزار تفنگدار مجموعاً چهار هزار نفر از لشـكر خـود را برگزيـد، سـه     

گماشـت، پانصـد نفـر تفنگـدار جلـو      هزار نفر آنها را در نقاط مختلف به كمـين  
نـان  آسرداران هند فرستاد تـا  » خان دوران«و پانصد نفر ديگر برابر » خان سعادت«

را وارد در جنگ كنند. پس از آنكه آنها دست به كار شدند سواراني كه در كمـين  
بودند از سه جانب بيرون آمده رو به دشمن كردند. سواي ايـن چهـار هـزار نفـر     

نادر در معركه داخل نشد جز خود او كه با هزار سـوار افشـار در    احدي از قشون
كرد. تا آخر  نمود و سواران را تشجيع مي داد، اوامر صادر مي ميدان رزم جوالن مي

ها شكست خوردند، خان دوران زخـم برداشـت و    روز محاربه طول كشيد، هندي



٧ فتح دهلي

ن پـردة شـب   خان و برخي ديگر از سرداران هندي اسير شدند... ولي چـو  سعدت
افتاد ميدان جنگ در سياهي شد و سپاهيان از دو سو به آرامگاه خود باز گشتند... 

ميـرزا را   چند روز بعد محمدشاه به اردوي نادر پناه برد. او نيز فرزند خود نصراهللا
به استقبال فرستاد و همين كه نزديك خيمه شدند خـود بيـرون آمـده و ماننـد دو     

ا در آغوش كشيدند و چون بر مسند قرار گرفتند نادر برادر جگرسوخته يكديگر ر
  لب به سخن گشود و چنين فرمود:

اعتنا باشيد . با وجود  قيد و بي عجب است كه شما اينقدر در امور خود بي«
اينكه مكرر به شما نامه نوشتم سفير فرستادم اظهار دوستي كـردم وزراي شـما   

ه واسطة عـدم نفـاذ امـر و نظـم     الزم نديدند جواب كافي براي من بفرستيد و ب
شما يكي از سفراي من برخالف تمام قوانين در مملكت شما كشته شـد سـهل   
است وقتي كه داخل مملكت شما شدم گويا شما اعتنايي به كار خـود نداشـتيد   
كه اقالً نفرستاديد سؤال كنيد من كه هستم و خيالم چيست. وقتي من به الهور 

و سالمي نياورد سهل است جواب پيغام و سالم رسيدم يك نفر از شما پيغامي 
حالي بيـدار شـدند    مرا هم نداديد. بعد از آنكه امراي شما از خواب غفلت و بي

نظمي پيش آمدند كه جلـو   تمام وسايل صالح را قطع كردند و همه با كمال بي
قدر حزم و احتياط نداشتند كه  مرا بگيرند و همه خود را نزديك دام آوردند اين

 بعضي را بجا بگذارند اگر اتفاقي بيفتد بتوانند كاري بكنند و امور را اصالح اقالً
ايد و  عقلي در ميان سنگرهاي خود جمع شده نمايند. گذشته از اينها با كمال بي

آب و  توانيـد بـي   تر از شماسـت شـما نمـي    كنيد كه اگر دشمن قوي تصور نمي
شماست غير الزم بلكـه ناشايسـته   تر از  سر بريد و اگر ضعيف آذوقه در آنجا به

بود كه خود را محصور نماييد و اگـر بـه دشـمن اعتنـايي نداشـتيد و او را آدم      
بايستي شهرت و شـخص خـود را بـه خطـر      پنداشتيد نمي مالحظه متهور مي بي

كرديد در مدت قليلي  منصب صديق باتجربه مأمور مي بيندازيد يك نفر صاحب
ترسـيديد   لي اگر از تجربه و رفتار بقاعدة او ميكرد و او را مستأصل و تلف مي
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طور به جنگ واداشتيد همه چيز  بايستي بعد از آنكه او را اين به طريق اولي نمي
طـور   خود را يك مرتبه به مهلكه بيندازيد. سهل است بعد از اينكه خود را ايـن 

گرفتار كرديد من تكليف اصالح كردم ولي شما بـه تصـورات طفالنـه و عـزم     
هالنه چنان مغرور بوديد كه گوش به هيچ نوع مذاكره شايان نداديد و صالح جا

خود را نديديد. باالخره بـه عـون خداونـد عالميـان و قـوت شمشـير مبـارزان        
گرفتنـد و   فيروزجنگ ديديد چه روي داد. بعالوه اجداد شما از كفار جزيه مـي 

ري ارخـاء عنـان   طو شما جزيه را به آنها بخشيده و در اين مدت بيست سال به
ايـد ولـي چـون تـا بـه حـال از خـانوادة         ايد كه در مملكت اسـتيال يافتـه   كرده

تيمورنسبت به خانوادة صـفوي و ملـت ايـران اذيـت و ضـرري نرسـيده مـن        
قيدي و غرور شما مرا مجبـور   سلطنت را از شما خلع نخواهم كرد اما چون بي

ام قشون مـن بـه    نموده كرده كه مسافت بعيدي تا اينجا طي كرده مخارج گزاف
تنگ هستند بايد به  واسطة حركت زياد خسته شده و از آذوقه و ملزومات دست

كشـي كـه    دهلي بيايم و در آنجا چند روز بمانم تا قشون خستگي بگيرد و پيش
الملك قرار داده است تسليم شود بعد از آن شما را به حـال خـود خـواهم     نظام

  )3(»گذاشت به امور خود بپردازيد
  

پس از آن نادر به دهلي آمده و پنجاه و هشـت روز در آنجـا توقـف كـرد.     
هداياي بسياري از طرف محمدشاه و بزرگان هند به او تقـديم گرديـد و يكـي از    

ميرزا پسـر دوم خـود عروسـي     شاهزاده خانمهاي خانوادة سلطنتي را براي نصراهللا
مسـطور اسـت كـه موقـع     فرانسوي راجع به ايران  )4(»دوبو«كرد. در كتاب تأليف 

بايست اصـل و نسـب خـود را تـا      ميرزا مي كه معمول بود نصراهللا چنان عروسي آن
هفت پشت برشـمارد. نـادر گفـت بـه آنهـا بگوييـد پسـر نادرشـاه، پسـر و نـوة           

  شمشيرش و همچنين تا هفتاد پشت و نه فقط هفت پشت براي آنها بشماريد.



٩ فتح دهلي

*  
س از فتح هندوسـتان سـلطنت   از بزرگي و جوانمردي نادر همين بس كه پ

آن مملكت را باز به محمدشاه واگذاشت و به دست خود تـاج بـر سـر او نهـاده     
داري بدو نمود. پس از شنيدن نصـايح نـادر    برادرانه نصايحي در سياست مملكت

محمدشاه صميمانه شكرگذاري كرد و گفت هركه را از بزرگـان مملكـت بـه هـر     
چنين اقدام از طرف من بر مصلحت  ر گفت ايندانيد بگماريد. ناد منصب اليق مي

منصباني كه از جانب من معين شـوند بـه شـما احتـرام و      شما نيست چه صاحب
دانيـد   اعتنايي نخواهند داشت، پس از رفتن من هركس را به هر شـغل اليـق مـي   

گونه همراهي به او داد. به اطراف هند نامه نوشت و  منصوب نماييد، و وعدة همه
  به اطاعت محمدشاه امر فرمود.بزرگان را 

*  
 اخالق نادرشاه

آّباد دهلي و غنايمي كـه نـادر از هنـد بـه ايـران       عام شاه جهان راجع به قتل
دانند  گناه مي اند. ولي مورخين با انصاف نادر را در آن قضيه بي آورد حكايتها كرده

جان ملكـم  عام خودداري داشت. سر  چه او تا آخر دقيقة امكان از دادن فرمان قتل
نويسـد:   شاه در كتاب تاريخ ايران تأليف خـود مـي   سفير انگليس در دربار فتحعلي

خـورده از   پس از آنكه به دروغ خبر فوت نادر را منتشر كردند هنديهاي شكسـت 
جاي برآمده و دست به قتل ايرانيان گشودند و حتي امراي دهلي چون ايـن خبـر   

حفـظ و حمايتشـان گذاشـته بـود بـه       شنيدند سپاهيان ايرانـي را كـه نـادر بـراي    
بلواكنندگان تسليم نمودند. نادر خود به ميان شورشيان آمـد تـا فتنـه را بخوابانـد.     

نگارد تيري به نادر انداختند ولـي خطـا    فريزر كه خود در واقعه حضور داشته مي
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اندازه خشمناك شده  كرده به يكي از امرا كه همراه بود اصابت كرد، سپس شاه بي
  عام داد. ه قتلحكم ب

و نيز در جاي ديگر از كتاب فريـزر مكتـوبي از منشـي يكـي از سـرداران      
  كند كه در پايان آن چنين منظور است: هندي نقل مي

هشتاد نفر قزلباش از عساكر ايران را نادرشاه در كابل شكم پاره كرده گناه «
درازي كـرده   اند و يكي از آنها به زنـي دسـت   آنها فقط همين بوده كه حاضر بوده

هشتاد نفر را شكم پاره كـردن ادعـاي دشـمنان اوسـت و قابـل ترديـد و       » است.
تكذيب اسـت ولـي مفيـد بـودن بـه اينكـه عسـاكر او بـه نـاموس دشـمنان هـم            

  درازي نكنند به اقرار خود آنها قابل ستايش است. دست
نويسد كه نادر فرمان داد لشـكريان او احـدي    ايضاً در جاي ديگر كتاب مي

غالماني را كه به وجه نقد  رير نكنند و همراه خود نبرند مگسمرد و زن هند را ا از
خريده و از فروشنده سندي در دست داشته باشند، با وجود اين غالم يا زن عقـد  

بايست برخالف رضاي خود آنها با خود ببرند و هركس تخلف نمايد  شده را نمي
منصـبان   زناني را كـه صـاحب   جان و مالش به هدر است. پس از حركت از دهلي

ايراني عقد كرده و با خود داشتند چون نادر شنيد ناراضي هستند امر كرد آنهـا را  
  به وطنشان پس فرستادند.

از طرف ديگر نادر اخالق و آداب زنانة مردان هندي را كه سبب شكسـت  
ي خان هنـد  روزي از قمرالدين«نويسد:  كرد. چنان كه ملكم مي آنها بود مسخره مي

كه در آن اوقات وزير بود پرسيد چند زن در سراي داري گفت هشتصد و پنجـاه.  
نادر روي به خدام كرده گفت صد و پنجاه زن ديگر از اسرا به خانة وزير بفرستيد 

  داشته باشد!» باشيگري مين«تا منصب 



١١ فتح دهلي

  غنايم هندوستان
تالف مقدار و مبلغ غنايمي را كه نادر از هندوسـتان بـه ايـران آورد بـه اخـ     

  اند:  گفته
نويسد تا يكصد و هفتاد و پنج كرور ليرة انگليسي تقويم  جنرال سيكس مي

نگـارد: نادرشـاه    اند. فريزر كه معاصر نادر و آن زمان در هندوستان بود مـي  نموده
معادل پانصد و بيست و پنج كرور تومان جـواهر و اسـباب ديگـر همـراه بـرد و      

فرانسـوي  » دوبـو «پـنج كـرور تومـان بردنـد.     سرداران و سربازان او هم هفتـاد و  
نويسد. ازجملة آنها تخـت   الذكر غنايم هند را هزار و پانصد كرور فرانك مي سابق

كه هنوز در خزانة سلطنتي » درياي نور«طاووس و نه تخت مرصع ديگر و الماس 
كه بعدها دزديده باز به هندوستان بردند و » كوه نور«ايران موجود است و الماس 

داستان مفصلي دارد كـه بـراي   » كوه نور«نون در خزانة سلطنتي انگلستان است. اك
نفـر   130شود. عالوه بر اين غنـايم نـادر    نظر مي اجتناب از كالم از بيان آن صرف

نفر نجـار از هنـد بـا     200نفر حجار،  100معمار،  300نفر آهنگر،  200نويسنده، 
ا مبلغي پول داد و شرط كـرد كـه   خود برد و به اين صاحبان صنعت وسايل سفر ب

تا مدت سه سال در قندهار بمانند و مشغول كار خود باشند، بعد به هركجـا ميـل   
دارند بروند و نظر داشت كه به وسيلة آنها صـنايع هنـدي را بـه هموطنـان خـود      

  بياموزاند...
پس از فتح دهلي نادر ماليات ايران را تا مدت سه سال به رعايا بخشـيد و  

سالة عساكر خود را از پيش داد و نيز به اندازة مواجب شـش مـاه بـه     حقوق يك
  آنها انعام نمود...
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باعث حيرت است چگونه همان ايرانياني كه چند سال قبل از فتح دهلي از 
يك مشت افغان شكست خورده سلطان و تاج و تخـت خـود را تسـليم نمودنـد     

ين گوركاني را منقرض اينك كشور هندوستان را مسخر و خانوادة باعظمت سالط
كرده و باز به سلطنت رسانيدند. وقتي در كتابي يا مقالتي خواندم كه روز رزم يك 
نفر از لشكريان نادر كه گويا اصفهاني بود با شمشير آخته در ميدان جنگ به جان 

گونـه شـجاعت از    ساخت. نادر چون مشاهدة اين ها مي دشمن افتاده از كشته پشته
ر موقع حمله افغان بـه اصـفهان در ايـران نبـودي؟ جـواب داد      او نمود پرسيد مگ

  بودم، ولي سرداري مانند تو بر سرم نبود...
*  

اينك بعضي از قصايد وارده را كـه شـعراي نـامي معاصـر بـه پيشـنهاد مـا        
متأسفيم كه بـه واسـطة تنگـي جـا      كنيم. اند درج مي درخصوص فتح دهلي ساخته

بگنجانيم و چون مطـابق اعـالن سـابق فقـط يـك      نتوانستيم تمام آنها را در مجله 
شماره به اين اقتراح اختصاص داده شده ديگـر در ايـن خصـوص چيـزي چـاپ      

توانند  نخواهد شد. البته شعراي محترم كه قصايدشان در غير موقع به ما رسيده مي
آنها را در مجالت و جرايد ديگر بنويسانند. تاكنون معمول ما بر اين بود كه اشعار 

كرديم، ولي چون اين قصايد اقتراحاً ساخته شده و پايه  برگزيده كرده چاپ ميرا 
دهـد و سـابقة چـاپ هـم در كتـابي       سرايي معاصر را نشان مي و ميزان طبع سخن

  ندارد اين است كه اغلب آنها را عيناً چاپ كرديم.
  
  
  



١٣ فتح دهلي

 الشعراء بهار قصيدة آقاي ملك

  فتح دهلي ـ در صفت ارديبهشت و مدح نادرشاه افشار ـ در
  

  دو چيز است شايسته نزديك من
  رفيق جوان و رحيق كهن

  رفيق جوان غم زدايد ز دل
  رحيق كهن روح بخشد به تن
  جواني نه بر دامنش گرد ننگ

رد دنشرابي نه در صافيش د  
  نهاده بطي باده در پيش روي

  كشيده يكي مرغ بر بابزن
  بخوان شعر و اخبار كشور مخوان

  ست مزنبزن چنگ و الف سيا
  نگه كن كز انفاس ارديبهشت
  بباليده در باغ سرو و سمن
  از آن تندباران دوشينه باز

  بهشتي شد امروز طرف چمن
  بويژه كه رخشنده مهر سپهر

  به ميغي تنك دركشيده است تن
  چنان كز پس شعري آبگون

  نمايد تن خويش معشوق من
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  به تن كوه خارا كفن كرده بود
  از آن بهمني تند برف كشن

  نون زنده شد ز آسماني فروغك
  يكي نيمه تن بركشيد از كفن

  فرو ريزد ارديبهشتي نسيم
  به باغ و به راغ و به دشت و دمن

  هاي گل به باغ و به راغ آستين
  رنپبه دشت و دمن عقدهاي 

  به شاخ گل نو درآويخت باد
  بدريدش آن ايزدي پيرهن

  برهنه شد و شرمش اندر گرفت
  رخش سرخ شد بر سر انجمن
  به شوخي در آغوش سرو بلند

  بياويخت شاخ گل نسترن
  اي سرخ كرده رخان چو دوشيزه

  بپيچيده بر عاشق خويشتن
  بر آن شمعداني نگر كش بود

  ز پيروزه شمع و ز مرجان لگن
  ميان لگن شمع مانده خموش
  لگن تافته چون سهيل يمن

  



١٥ فتح دهلي

  بپوشد همي كوهسار كبود
  به ابر سيه شامگاهان بدن

  هرياري هبوبزد شبر وبر او 
  خروشان شود ابر ژاله فكن
  بجنبد همي كهربايي درخش

  بغرد همي تندر بانگ زن
  تو گويي خروش زمانه است اين

  ز جنبيدن تيغ شاه زمن
  جهاندار نادرشه تاج بخش
  خديو عدوبند لشكرشكن
  به كردارهاي گزين مشتهر
  به پيكارهاي گران مفتتن

  نه پهلوي او سير ديده دواج
  سير ديده وسننه چشمان او 

  ر بخسبند خسبد ملككچو لش
  نهاده تبرزين به زير ذقن

  ز گردان جز او كيست اندر وغا
  برد حمله با ناچخ پنج من

  اش ز شاهان جز او كيست كز موزه
  دمد جو ز ناسودن و تاختن
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  به ركضت بود پيشتاز سپاه
  به فترت رود پيشباز فتن

  دلي در برش مختفي چو دريا
  و مختزنجوي عزمي در انهج

  عهدي كز افغان و روم در آن تيره
  در ايران فغان خاست از مرد و زن

  ببرد از ارس تا به مازندران
  چون يكي راهزن» اروس«سپاه 

  خراسان ز محمود شد تار و مار
  ري گرد او انجمنككشن لش

  سپاه ز يك سو به كف كرده توران
  ز آمويه تا رودبار تجن

  شده پادشه كشته در اصفهان
  به درد و بال مقترن شه نو

  در اين ساعت از كوهسار كالت
  كن برآمد يكي نعرة كوه

  فرشته فرود آمد از آسمان
  گرفته عنان يكي پيلتن

  پس پشت او لشكري شيردل
  تن چنگ و روئينه همه آهنين

  



١٧ فتح دهلي

  فرشته عنانش رها كرد و گفت
  به نام ايزد اي نادر ممتحن

  م هرگز حزينيبرو كت نبين
  رگز حزنچم كت مبيناد ه به

  به يك ركضت اينك خراسان بگير
  سپس بر سپاه سپاهان بزن

  به تركان يكي حمله آور گران
  به خونخواهي رزمگاه پشن

  ترا گفت يزدان كه بستان خراج
  ز شام و حلب تا ختا و ختن

  قران بزرگ نپيچيد صاحب
  ز پيمان افرشتة مؤتمن

  بكوشيد و پيكارها كرد صعب
  ز بيگانگان كرد صافي وطن

  دنبال افغان سوي قندهارز 
  شد و كرد بنگاهشان مرغزن
  شنيد آنكه داراي دهلي كند

  از افغان حمايت به سرّ و علن
  از اين رو پي دفع آنان كشيد
  به غزنين و كابل سپاهي كشن
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  به دهلي بريدي فرستاد و راند
  سخن زان گروه گسسته رسن

  گرند كه اينان گروهي خيانت
  ستم كرده بر خانداني كهن

  دولتند مه خوني و درد و بيه
  ندارند چندان بهار و تمن

  كه داراي دهلي دهدشان به مهر
  پناه و نگه دارد از خشم من

  ها پاسخي شاه هند بدان نامه
  نداد و برافزود بر سوء ظنّ

  به ره بر بكشتند ده تن رسول
  به دهلي ببستند هم چند تن
  نديدند فرجام آن كار زشت
  منكشان چشم بربسته بود اهر

  تو گفتي بنازيد از آن تنگه سخت
  كه خيبر بود نامش اندر زمن

  ندانست كان چنگ خيبرگشاي
  كند تنگ خيبر تالل و دمن

  شهنشه سوي تنگ خيبر كشيد
  به راهي كزان ديو جستي به فن

  



١٩ فتح دهلي

  ده به ميغيدو كوه از دو سو سر كش
  ميان رود و راه از لب آبكن

  رهي چون ره مورچه بر درخت
  شكن در شكننشيب و فرازش 

  داران هند اندرون صوبه به تنگ
  زن كمين كرده با لشكري تيغ

  ز افغان و هندي و پيشاوري
  تنيده به هر گوشه چون كارتن

  گذار دار و گلوله همه نيزه
  فكن انداز و ژوبين همه ناوك
  يد و افكند رخششهنشه بغرّ

  چو در رزم هاماوران تهمتن
  چنان سوختند از تف قهر شاه

  نوگَ تلِّ ،تيز كه از آتش
  چو شاهنشه از تنگ خيبر گذشت

  ز دهلي عزاخانه شد تا دكن
  به خيبر عزا خاست چون كنده شد

  در خيبر از بازوي بوالحسن
  سپه را ز پيشاور اندر گذاشت
  از او گشته پنجاب بيت الحزن
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  داري كه بود به الهور در صوبه
  به برگشتگي طالعش مرتهن

  دمان بر لب آب (راوي) گرفت
  سر ره بر آن سيل بنيادكن
  ز يك حملة لشكر شهريار

  زن بجست و امان خواست چون بيوه
  ز پنجاب خسرو به دهلي شتافت

  مدد خواسته ز ايزد ذوالمنن
  به خسرو ز دهلي رسيد آگهي

  كه دشمن بود جفت رنج و محن
  ز دهلي سپه بركشيد و نشست

  به (كرنال) چون اشتر اندر عطن
  هزاربه گرد اندرش مرد سيصد 
  ز تركان و از مردم برهمن
  به گرد سپه توپهاي بزرگ

  اي از چدن زده بسته چون باره
  ازين مژده خسرو چنان راند تفت

  كه تازد سوي حجله زيبا ختن
  سپيده سپه برگرفت و رسيد

  نماز دگر بر سر انجمن
  



٢١ فتح دهلي

  ز لشكر جهان ديد يكسر سپاه
  به پوالد آكنده دشت و دمن

  كز يك سو صف پيل جنگي چنان
  تناور درختي ز آهن غصن

  ز يك سو صف توپ كهسار كوب
  چو ديو سيه باز كرده دهن

  نياسوده از ره برانگيخت اسب
  به چنگ اندرش گرز خاراشكن
  بجوشيد هندي چو مور و ملخ

  برآورد آوا چو زاغ و زغن
  ولي شه فرو خورد و كردش خموش

  تو گفتي چراغي است بر يادخن
  به يك ساعت از خون هندي سپاه

  زمين لعل شد چون عقيق يمن
  پس از ساعتي جنگ زنهار خواست

  محمد شه از خسرو ممتحن
  شهش داد زنهار و بنواختش
  پذيره شدش در بر خويشتن

  سپاه ابپس از جنگ (كرنال) شد 
  به دهلي شهنشاه واال سنن
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  به دهلي شبانگه عيان گشت غدر
  ز تركان و از پيروان وثن

  بكشتند برخي از ايران سپاه
  ه اندر سراها گزيده وطنك

  دگر روز از هيبت قهر شاه
  بسا سر كه دور اوفتاد از بدن

  پس شهنشه چه كرد نگه كن كزين
  ز مردي بر آن شاه دور از فطن

  بدو كشور و تاج بخشيد و خويش
  به ايران گراييد بي ال و لن

  فري آن تن سخت و عزم درست
  فري آن دل پاك و خوي حسن

  بخت و راد شها چون تو شاهي جوان
  نديد و نبيند جهان كهن

  گوارنده بادت هداياي هند
  ز تخت و ز تاج و ز تيغ و مجن
  ز ياقوت رخشان و الماس پاك

  ز لؤلؤي عمان و در عدن
  همان ديبه و گوهر و زر و سيم

  به تخت و به تنگ و به رطل و به من
  



٢٣ فتح دهلي

  به ايران زمين رحمت آور كه هست
  ز تو زنده چون شيرخوار از لبن
  همان كس كه در وقعت اصفهان
  شميدي به پيش عدو چون شمن

  كنون در ركاب تو از فرّ تو
  درد چرم بر پيل و بر كرگدن

  ستودمت ناديده بعد از دو قرن
  چو مر مصطفي را اويس قرن
  ز بيداد گردون و جور جهان

  دلم گشته چون چشمة پر وزن
  نگفت و نگويد كس از شاعران

  به هنجار اين پهلواني سخن
  اال تا به نيسان نشيند هزار

  به گوش آيد از شاخة نارون
  قدت باد يازان چو سرو سهي
  رخت باد خرم چو برگ سمن
  بكوش و بتاز و بگير و ببخش

  به پاي و به بال و به نوش و بدن
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  صورتگر [لطفعلي] قصيدة آقاي
  (شيراز)

  به يادم آيد گفتار مرد دانشور
  كه گفت روز جواني مرا به درس اندر
  كه چون ربود ز ساسانيان كشورگير
    كاله خسروي اين روزگار بازيگر

..............................  

..............................  
  دگر نه تخت كيان شهريار واال ديد

  نه مرز ايران مردافكنان كندآور
  شكوه پيشين زين مردمان سست مجوي

  كه جنگجوي دگر بود و شهريار دگر
  و چو احوال روزگار سلف درست گفت

  به چشم عبرت خواني ز راستي مگذر
  هاست وليك غافل كاندر جهان شگفتي
  كه مرد دانا هرگز نياورد به نظر

  در آن زمانه كه غفلت همي پديد نمود
  پرور به ملك ايران بس مردمان تن

  نموده پشت به جنگ و نهاده روي به عيش
  گريخته ز خطر حمله كرده بر ساغر

  



٢٥ فتح دهلي

  دشمن نالوده چنگ روز مصاف به خون
  از آن كه يافته خون رزان گواراتر

  در آن زمان كه ز مردانگي نشاني نيست
  ببين چگونه شگفتي كند قضا و قدر

  چرخ لكنار كوهي سر بركشيده تا د
  شگفت كودكي آنجا بزاد از مادر

  روي استخوان و روشن موي و درشت سياه
  پيكر قامت و گران سطبرسينه، سهي

  اني مادر نبرده هيچ نصيبز مهرب
  به گاه كودكي اندر نديده مهر پدر

  پرند جنديده هيچگه آسايش دوا
  از آنكه بوده ز سنگش در آن زمان بستر 
  كشيده سختي و سختيش وارهانده ز لهو

  به جاي گلشن در كوهسار كرده مقر
  نه اهل بازي و شوخي كه اهل جنگ و جدال

  برنه مرد رامش و صهبا كه مرد گرز و ت
  بر او نرفته زماني كه شسته دامن ملك

  ز لوث زحمت غارتگران بد گوهر
  گرفته كشور با زور آن بالني تيغ
  ربوده افسر از فر آبگون خنجر
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  هنوز ناشده سالي كه نام نادريش
  گرفته نقش جاللت به روي سكة زر

  به زور بازو ديهيم خسرواني را
  پرور و نهاده به سر گرفته از شه تن

  اني تاريخ آن خجسته زماناگر بخو
  نبشته بيني بس جنگها در آن دفتر
  از آن ميانه يكي داستان نادره است
  اگر شگفتي جويي از آن بگير خبر

*  
  از آن سپس كه ز ايران گروه افغان را

  اند نادر تا قندهار و پيشاوررب
  هري گرفت و به كابل رسيد و دزدان را

  نماند جاي اقامت به نادري كشور
  سوز يد كه از هول تيغ دشمنخبر رس

  رفاند م جسته» راي«فراريان بدر 
  گره فتاد بر ابروي شاه و راي نمود

  بركشد كيفر» راي«كه هند گيرد و از 
  سپه بخواند و زر افشاند و خود و جوشن داد

  سپاهيان همه پيكار را ببسته كمر
  گذاره كرد به دو روز كوهساري را
  ذركه در دو ماه نتاني جريده كرد گ



٢٧ فتح دهلي

  سپه خروش برآورد و ره سپرد چو ديد
  سپر نشسته خسرو بر پشت خنك راه

كه هان» راي«ريدي آمد زان سوي پيش ب  
  گذشت روز نشاط و رسيد گاه خطر
  فرود آمده سيلي ز كوه و روز دگر

  رسد ايدر مر آن خروش به گوش تو مي
  گشاي گنج و زر و سيم ريز و خواسته بخش 

  گرد آور گري را سپاه بخيز و چاره
  و گرد نمود» راي«ازين خبر بهراسيد 

  سپاهي از در پيكار صد هزار نفر
  نام پيام داد به ساالر خود سعادت

  كجا به قصري اندر نموده بود مقر
  كه هان چه خسبي هنگام لشكرآراييست

  دگر ز دست بت ماهروي باده مخور
  آي» كرنال«سپه ز شهر برون كش به دشت 

  خصم بداختركه ره ببنديم آنجا به 
  »راي«كسي به خسرو ايران خبر رساند كه 
  نموده گرد به راهش ز هر كران لشكر
  چو اين شنيد كسي كرد جنگجويي را
  كه زي سپهبد هند از من اين پيام ببر
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  شنويم كه اي سعادت بدروزگار مي
  كه جست خواهي پيكار شرزه شير آخر
  نداني آنكه سعادت عروس درگه ماست

  منش كنون شوهر كجاست بخت بلند
  همي به خانه درون برنشين و روي بپوش

  كه زشت باشد شمشير بركشد دختر
  وگر جز اين كني از تيغ نادري بيني
  هرآنچه كرد به سودابه تيغ رستم زر

  تاخت لشكر شاه» كرنال«سپس دواسبه به 
  چنان عقاب كه زي آشيان گشايد پر

  كنار رود برافراشتند خرگه شاه
  ندر سپاهيان چادرزده به گرد وي ا

  كشيد تيغ چو از تيغ كوه خسرو چرخ
  به سقف طارم نيلي ز خشم زد آذر

  ز هر دو سوي به جنبش فتاد خيل سپاه
  چنان كه موج زند ژرف بحر پهناور

  زاي ا تو گفتي در تيره شام وحشتيو 
  دشت اژدر همي بغلطد و پيچد به پهن

  دل ز تيغ و نيزه و گرز يالن آهن
  يده تن و شكسته سپربريده دست و در

  



٢٩ فتح دهلي

  همي برآورد از هر كرانه توپ غريو
  چنان كه غرد در ماه فرودين تندر

  بسا تنا كه سم اسب زير خاك نمود
  بسا سرا كه جدا كرد تيغ از پيكر

  از گرد رزم تيره چو قير» كرنال«هواي 
  چو رود نيل احمر» جمنا«ز خون مردان 

  در آن ميانه برآمد ز تيغ شاه درخش
  در دل شب شعله بركشد اخگرچنانكه 

  نهيب قهر خدايي است گفتي آن شمشير
  كزان نهيب درافتد به جان خصم شرر

  دل كه آن بالرك تيز بزرگ و خرد قوي
  سپاه را به سوي فتح مي شود رهبر
  »راي«ز روز ناشده پاسي كه از معسكر 

  فغان برآمد كز اين درنده شير حذر
  يكي هژير دمنده است اين سوار دلير

  ه پيش شير كجا جنگ جست جاناورب
  سپاه هند پراكنده شد چو دختر نعش

  به دشت هيجا افكند تيغ و ترك و كمر
  ز پشت پيل چو ميدان جنگ را نگريد

  هند زد بر سر» راي«همي دو دست اسف 
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  بجز فروتني و بندگي نديد گزير
  كه نيست بهر نگون گشته بخت راه دگر

  ربه نزد شاه سرافراز رفت و عاجزوا
  نماز برد كه شاها تراستم چاكر

  ز هرچه رفت پشيمانم و گواه من است
  به پيش درگه تو روي زرد و ديدة تر
  به چشم لطف نگه كن گناه رفته مگير
  يكي ز راه كرم جان مرد خسته بخر
  و گر به تاج منستت نياز اينك تاج

  ز فر بخت همايون به سر گذار افسر
  يستدگر ز راي تو برتر به دهر رايي ن

  بر فرمان» راي«از اينكه پيش تو استاده 
  دمي به بارة دهلي خرام و رامش خواه

  نشاط گير و طرب جوي و بخش گنج گهر
  به اوفتاده ببخشود شهريار جهان

  از آنكه مرد نتازد به دشمن مضطر
  گفت كه ما را به تاج و كشور تو ،چه گفت

  نياز نيست كه تاج كي است واالتر
  جهان سپاه مرا چو ديدي آنكه خداي

  به دشت هيجا بر لشكر تو داد ظفر
  



٣١ فتح دهلي

  روزگار بال پند گير و ديگر بار 
  مكن درشتي و راه معاندت مسپر

  به پاي شاه درافتاد كاي به خدمت تو
  من و هزار چو من بندگان بسته كمر

  ز تاج من كه به از وي هزار خواهي جست
  چو درگذشتي يزدان تو را بود ياور

  اج و تاجدار بهمكه زير خاك رود ت
  ز تاج بخشي ماند به روزگار اثر

  د گنج و كاله و تخت و سپاهبسي نمانَ
  ولي بماند اين داستان به دهر سمر

  
  منتخبي از قصيدة ديگر در فتح دهلي

  زاده پسيان حسينعلي سلطان
  بيت است) 38(از تبريز ـ اصل قصيده 

  
  چو روي روز نهان شد به طرة شب تار

  ر گشت چهرة يارز تار طرّه پديدا
  موي درآمد از درم آن ماهروي مشكين
  رفتار نشست در برم آن سروقد خوش

  گل با خار همنشين بودم اگرچه بي
  خار ام آمد گلي چنين بي به همنشيني
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  به لب ز شدت مهرم نهاده مهر سكوت
  ز دل به گوشة چشمي ربوده صبر و قرار

  تر ام يار گشت محزون شكستگي ز دل
  ود لعل شكربارميان تلخي بگش

  زنان كه خون ديده چه ريزي بسان بيوه
  يكي ز دورة مردي و مردمي ياد آر

  اي بيان سازم ز روزگار كهن قصه
اي بردار هبه هوش باش و از اين قصه حص  

..............................  

..............................  
  فتح و نصرتش خواني ةسزد كه قافل
  الر نادر افشارسا چو بود قافله

  جهانگشاي بلنداختر نكواقبال
  به زور كشورگير و به عقل كشوردار

  گذاشت روي به هر سوي فتح با وي يار
  نهاد پاي به هرجاي بخت با وي يار

  بدين بزرگي كاري سري چنين خواهد
  چنين سپاه همي بايد و چنين سردار

..............................  
..............................  

  



٣٣ فتح دهلي

 يادداشتها:
1 .Karnal  

2 .Djoumna  
  نقل شد.  361از كتاب فريزر ترجمة مرحوم ناصرالملك ص  . اين سطور عينا3ً
4 .La Perse par Louis Dubeux 

  
  



  
  
  
  
  

  *مشروطيت
  زاده سيد حسن تقي

  
بيـدار   گذرد كه ملت ايران از خواب ديرين نيمـه  قريب نيم قرن از ايامي مي

ترتيبـي و   بلند شده و براي تغيير اصول حكومت كهن جنبشي نمود. انزجار از بـي 
ال دولـت در اوليـاي     اغتشاش ادارة مملكت، پريشاني امور، ظلم و بي حسابي عمـ

ـ وحاني، و وزيدن نسيمي از جانب مغـرب بـه وسـيلة روا   امور جسماني و ر ط و ب
مراودات ايران با ممالك اروپا و مخصوصاً انقالب عظيم (روسـيه پـس از جنـگ    

بناي پوسيده داد و به همدستي تجار كم  روس با ژاپن) عاقبت حركتي به اين كهنه
ا قيـامي بـر   ر از دنيا و بعضي علماي منور و خيرخواه و عامة پيرو آنهبو بيش باخ

  ضد كاخ استبداد به عمل آمد.
آنان كه اوضاع قبل از مشروطيت را نديده يا درست بـه زنـدگي اجتمـاعي    

د به حقيقت، قيدي و مسامحه و عدم تقي اند، با كمال بي آن دوره توجه كافي نكرده
گاهي در مقام شكايت از يك جريان ناگوار و وضعي نامطلوب، زبان به مبالغه در 

                                                            

، به مناسبت 1334ش) در روز چهاردهم مرداد  1348تا  1257زاده ( *. متن سخنان سيد حسن تقي
 سالروز انقالب مشرطيت، از راديو ايران. روانش شاد باد.

.1349، تهران، 1زاده، به اهتمام ايرج افشار، ج  به نقل از: مقاالت تقي  
  



 26/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ ٣٦ 

گشايند و مشروطيت را استخفاف نمـوده، دورة حـاج ميـرزا آقاسـي يـا       ميانتقاد 
آغامحمدخان يا حتي گاهي حكومت چنگيز و چنگيزيان را بر وضع فعلـي خـود   

دهند. چنين حرفي بقدري واهي است كه اگر خداوند در مقابل چنـين   ترجيح مي
ود را از آنـان  كفران نعمت، بدترين مجازاتها را به آن قوم بدهد و همه نعمتهاي خ

  .تسلب كند به مقتضاي عدل الهي عمل كرده اس
مشروطيت نه چنان نعمت عظيمي است غيرقابل قياس به اصول حكومـت  
عهد سابق كه بتوان مزاياي آن را كماينبغي سنجيد. گاهي بعضي افراطها در عمـال  

ـ  حكومت دموكراتيك و بعضي از آنان كه به ناحق خود را نمايندة ملت ناميـده  د ان
ها و خشونتهاي صاحبان قـدرت عهـدي كـه دورة     اعتدالي در بعضي ادوار و يا بي

طلب را تاريك كرده و  دوست و ترقي مشروطيت شمرده شده، دلهاي مردم عدالت
مـات جابرانـة بعضـي    كند، لكن تا اساس مشـروطيت پايـدار اسـت ايـن تحكّ     مي

ز صغير و كبير و يا المال مملكت ازطرف ارباب حل و عقد ا قلدرها يا غارت بيت
پـذير بـا وضـع     فساد عمومي در ادارات مملكتي را بايد موقت شمرد و ابداً قياس

سرايان حرم و حكام جور و استبداد مطلق تاريك مخـالف   يجك و خواجهلعهد م
ترقي و عدالت آن زمان كه اصول ادارة قرون وسطايي تا آغاز قرن چهاردهم يعني 

  سال پيش ادامه داده شده بود نبوده و نيست. 70
مشروطيت نوري بود كه از افق سعادت ايران دميد و مؤسسين آن هميشـه  

اد خير بوده و خواهند بود. از حيث مجاهدت بـراي بيـداري   مستحق قدرداني و ي
الدين واعظ  مردم و مشتعل نگاه داشتن آتش مقدس انقالب نام مرحوم سيد جمال

المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان و از جهت كمك روحاني و معنوي و نفوذ  و ملك
عظيم براي حمايت مشروطيت سه نفر مجتهدين نجف مرحوم حاج ميرزا حسين 



٣٧ مشروطيت

تهراني و آخوند مالّ كاظم خراساني و آقا شيخ عبـداهللا مازنـدراني و دو پيشـواي    
تهران مرحوم آقا سيد عبداهللا بهبهاني و آقا مير سيد محمد طباطبـايي، و از لحـاظ   
مجاهدت و مبارزة مسلح و جانفشاني بـراي ايـن اسـاس نـام سـتّارخان و حـاج       

سـمت گـيالن مرحـوم سـردار     خان بختياري و سران اردوي مجاهـدين از   عليقلي
خان، و از مبارزين مجلـس اول نـام مرحـوم     محمدخان و يپرم محيي و ميرزا  علي

آقاي تبريزي و امثال آنان در تـاريخ سياسـي و    مستشارالدوله و حاج ميرزا ابراهيم
  اجتماعي اين كشور زنده خواهد بود.

اسـت   بزرگترين چيزي كه امروزه براي مـا الزم و توجـه بـه آن ضـروري    
اجتناب از افراط و تفريط به سوي راست و چپ است و اگر اعتدال را بـا وجـود   
دولت ثابت و باقدرتي درحدود قانون و رژيمـي دمكراتيـك هرچـه بـه حقيقـت      

روز كارهـا در مجـراي صـحيح     نزديكتر بهتر بتوانيم نگاه بداريم اميد است روزبـه 
  از گذشته بشود. بقدر امكان جريان و استقرار يافته، آينده روشنتر

  
  



 
  
  
  
  

  *حافظ و حماسة ملي ايران
  

  جالل خالقي مطلق
  

اي است كه دو فرهنـگ پـيش از خـود را بـه      شاهنامة فردوسي مانند حلقه
يكديگر پيوند داده است و آن پيوستگي و پايستگي فرهنگ ايـران كـه بـا يـورش     
عرب آسيب بزرگ ديد، ولي ازهم نگسست، در شاهنامة فردوسي تا حـد زيـادي   

  حال نيروي تازه يافت. مرمت و در عين
ـ مهمترين اثر از ميان همة آثاري كه ايرانيان به يكـي از   شاهنامهبا پيدايش 

اند ـ اين نيز پديدار گشت كـه از آن روز    زبانهاي ايراني از خود به يادگار گذاشته
اي پيدا نخواهد گشت كه ادعاي شناخت فرهنـگ   زبان فرهيخته ديگر هيچ فارسي

نيـاز   يخ و هنر داشته باشد و خود را از خواندن اين كتاب بـي و ادب و زبان و تار
رو شگفت نيست كه پس از فردوسي در ميان بزرگان اين سـرزمين   بداند و از اين

از كساني چون عطار و نظامي و خيام و سهروردي و سـعدي و مولـوي و حـافظ    
، تا صدها روند، گرفته شمار مي كه هريك در زمينة كار خود يكي از نوابغ جهان به

شاعر و سخنور و مورخ و حكيم و لغوي و نقاش و نقـال و مـرد سياسـت همـه     
  اند. افتاده شاهنامه كمابيش در دايرة مغناطيس

                                                            

.573تا  565نامه، سال ششم، صص  * ايران  
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خواجة بزرگوار حافظ شيرازي نيز از زمرة خواننـدگان شـاهنامة فردوسـي    
ا خوبي پيداست. تنه بود و اين مطلب از اشارات فراوان او به داستانهاي شاهنامه به

كافي است كه نگاهي به فهرست نام كسان در پايان ديوان او انداخت و ديـد كـه   
 چـون  شـاهنامه در اشعار او از بسياري از شـاهان و پهلوانـان و اشـخاص ديگـر     

اردوان، اسكندر، افراسياب، باربد، بهرام گور، بهمن، پرويز، پشـنگ، پيـران، تـور،    
سـيامك، سـياووش، شـيده،     تهمتن (رستم)، جمشـيد، دارا، زردشـت، زو، سـلم،   

شيرين، فريدون، قباد، كاووس، كسري، كي، كيان، كيخسرو و قباد بارها نـام رفتـه   
  است. براي نمونه:

  شنود شاه تركان سخن مدعيان مي
  )1(شرمي از مظلمة خون سياووشش باد!

و ماجراي كشته شدن او در توران  شاهنامهدر  كه اشاره است به داستان سياوخش
  :كرسيوز برادر افراسياب.  و يابه سعايت 

  شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت
  )2(دستگير ار نشود لطف تهمتن چه كنم؟

كه اشاره است به داسـتان بيـژن و منيـژه و انـداختن بيـژن را بـه چـاه بـه فرمـان          
افراسياب و رهايي يافتن او به دست رستم. و باز در بيـت زيـر بـه همـين واقعـه      

  ت:اشاره كرده اس
  سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

  )3(شاه تركان فارغ است از حال ما، كو رستمي

  
  شوكت افراسياب در اين بيت:و يا اشاره به 



٤١ حافظ و حماسة ملي ايران

  شوكت پور پشنگ و تيغ عالمگير او
  )4(ها شد داستان انجمن در همه شهنامه

ارفانـه  هاي ع نماي او بارها تصويري براي بيان انديشه ويژه جمشيد و جام جهان به
و عاشقانه قرار گرفته است. در شاهنامه از اين جام در زمان پادشاهي كيخسـرو و  
در همان داستان بيژن و منيژه ياد شده است. در آنجا آمده است كه چون بيـژن را  
در توران به فرمان افراسياب به چاه انداختند، پدر او، گيو، براي يافتن پسـرش از  

و را دلداري داد و گفت اگر بيـژن را نيافتنـد   كيخسرو كمك خواست و كيخسرو ا
نماي خواهد نگريست و جاي  بايد صبر كرد تا بهار برسد و آنگاه او در جام گيتي

نيز يـك جـا ايـن جـام را جـام كيخسـرو        حافظ )5( بيژن را بدو نشان خواهد داد.
  ناميده است:

  شاد باشلّخ گوي خوبي بردي از خوبان خ
  )۶(انداختي جام كيخسرو طلب كافراسياب

و  )7(انـد  ولي از سدة ششم بـه بعـد ايـن جـام را بيشـتر بـه جمشـيد نسـبت داده        
بخصوص كه كاربرد اصطالح جام جم به خاطر تجنيس آن و كوتاهي آن در شعر 

تر بوده و حافظ نيز، شايد به اقتباس از خيام (مـن جـام جمـم، ولـي چـو       مطلوب
  بت داده است:بشكستم، هيچ!) اين جام را بيشتر به جمشيد نس

  نماي است و جام جم دارد دلي كه غيب
  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد

*  
  كرد سالها دل طلب جام جم از ما مي

  كرد وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي
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*  
  گرت هواست كه چون جم به سرّ غيب رسي

  باش نما مي بيا و همدم جام جهان
*  

  گوهر جام جم از كان جهاني دگر است
  داري گران مي تمنّا ز گل كوزه تو

*  
  چو مستعد نظر نيستي وصال مجوي

  بصري كه جام جم نكند سود وقت بي
  و يا در اين بيتها:

  عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم
  گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما

*  
  اي كه در كوي خرابات مقامي داري

  وقت خودي ار دست به جامي داري جمِ
مي لطيف ميان جام مي و جام جم ساخته است، مانند ايهام ظريفي كـه در  كه ايها

از يك سو و زال دستان » نيرنگ«معني  و دستان به» پير«معني  بيت زير ميان زال به
  پدر رستم از سوي ديگر، آورده است:

  به مهلتي كه سپهرت دهد ز راه مرو
  )8(تو را كه گفت كه اين زال ترك دستان گفت
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سـرايان پـس از    تنها وصف ميدان كارزار بود جـز در حماسـه   هشاهناماگر 
وصف نبردها هميشه كوتـاه اسـت و    شاهنامهگذاشت. ولي در  فردوسي تأثير نمي

آور در شـرح جـوهر و    بخش بزرگ اين كتاب حكمت است. ولي نه سخنان مالل
عرض و مانند آن، بلكه سراسر كتاب فلسفة زندگي است، قصة بخـت و كوشـش   

ستان آبرومندانه زيستن و بزرگوارانه مردن است، دفتر آيين و آداب است است، دا
كردنـد و   و تاريخ يك ملت است از آغاز تا انجام بدان گونه كه مردم آن تصور مي

همة اينها در قالب داستانهاي شيرين و شگفت و به سبكي در اوج شـيوايي و بـه   
هـاي   ويژه انديشه و به امهشاهنگمان برخي از سخنان حكمي  زبان پارسي پاك. بي

هاي ملي راه يافته بود در مĤخذ شاعر  جبري كه به وسيلة مذهب زروان به حماسه
ولي مطالعة تاريخ پرشكوه گذشته، در زماني كـه از آن عظمـت ديگـر     )9( اند. بوده

ديد كه بـر ويرانـة مـيهن او     چيزي برجاي نمانده بود و شاعر به چشم خويش مي
، در پـرورش و هـدايت   »كه نام پدرشان ندارند ياد«كنند  ايي ميبيگانگاني فرمانرو

وفـايي   افتاد و اعتقاد او را بـه ناپايـداري و بـي    احساسات و انديشة شاعر مؤثر مي
  داد: كرد و به آنچه در مĤخذ او بود صداقت و ژرفا مي جهان شديدتر مي

  اال اي خريدار مغز سخن
  دلت بر گسل زين سراي كهن

  چون تو بسيار ديدكجا چون من و 
  نخواهد همي با كسي آرميد
  اگر شهرياري و گر پيشكار

  تو ناپايداري و او پايدار
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  چه با رنج باشي، چه با تاج و بخت
  ببايدت بستن به فرجام رخت

  اگر زآهني چرخ بگدازدت
  چو گشتي كهن نيز ننوازدت
  چو سرو دالراي گردد به خم
  خروشان شود نرگسان دژم

  ان زعفرانهمان چهرة ارغو
  سبك مردم شاد گردد گران

  اگر شهرياري و گر زير دست
  بجز خاك تيره نيابي نشست

  كجا آن بزرگان با تاج و تخت
  كجا آن سواران پيروز بخت
  كجا آن خردمند گُندآوران

  كجا آن سرافراز و جنگي سران
  كجا آن گزيده نياگان ما
  )10(كجا آن دليران و پاكان ما

  درفشكجا افسر و كاوياني 
  كجا آن همه تيغهاي بنفش
  كجا آن دليران جنگاوران

  كجا آن رد و موبد و مهتران
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  كجا آن همه بزم و ساز و شكار
  كجا آن خراميدن كارزار

  كجا آن غالمان زرين كمر
  )11(كجا آن همه راي و آيين و فر

  زمين گر گشاده كند راز خويش
  بپيمايد آغاز و انجام خويش

  بود كنارش پر از تاجداران
  برش پر ز خون سواران بود

  پر از مرد دانا بود دامنش
  رخ جيب پيراهنش پر از خوب

  چه افسر نهي بر سرت بر چه ترگ
  )12(بدو بگذرد زخم پيكان مرگ

  همه كار گردنده چرخ اين بود:
  )13(ز پروردة خويش پر كين بود
  به گيتي مداريد چندين اميد
  نگر تا چه بد كرد با جمشيد

  در هم شد ز گيتي بهبه فرجام 
  )14(نماندش همان تاج و تخت و كمر

  جهانا چه بد مهر و بد گوهري
  كه خود پروراني و خود بشكري
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  نگه كن كجا آفريدون گُرد
  كه از تخم ضحاك شاهي ببرد
  ببد در جهان پانصد سال شاه

  به آخر بشد، ماند از او جايگاه
  جهانِ جهان ديگري را سپرد

  زي نبردبجز درد و اندوه چي
  چنينيم يكسر كه و مه همه

  )15(تو خواهي شبان باش و خواهي رمه
  ايم ز مادر همه مرگ را زاده
  )16(ايم به ناكام گردون بدو داده

  راي اگر هيچ گنج است اي نيك
  بياراي و دل را به فردا مپاي

  كه گيتي همي بر تو بر بگذرد
  زمانه دم ما همي بشمرد

  آور كه از روزمان بس نماندمي 
  )17(چنين بود تا بود و بر كس نماند

فراوان است و اين سخنان كه هميشه پـس از   شاهنامهگونه ابيات در  از اين
اند، بسياري از سخنوران ايـران چـون    توصيف شكوه و عظمت گذشتة ايران آمده

ويژه خيام  . بهاند نظامي و خيام و مولوي و سعدي و حافظ را تحت تأثير قرار داده
انـد. در ديـوان حـافظ ابيـات      سخت متـأثر شـده   شاهنامهو حافظ از بينش جبري 
و بينش سرايندة آن را گـاه مسـتقيم و گـاه از راه     شاهنامهفراواني هست كه نفوذ 



٤٧ حافظ و حماسة ملي ايران

قرار  شاهنامهدهند. در زير ما تنها بيتهايي را كه در ارتباط با نامهاي  خيام نشان مي
  آوريم: دارند مي

  قالب زمانه عجب مدار كه چرخز ان
  از اين فسانه هزاران هزار دارد ياد

  قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش
  ز كاسة سر جمشيد و بهمن است و قباد
  كه آگه است كه كاووس و كي كجا رفتند

  كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر باد
*  

  سپهر برشده پرويزني است خون افشان
  تاج پرويز استاش سر كسري و  كه ريزه

*  
  كي ثباتي داد شكوه سلطنت و حسن،

  ز تخت جم سخني مانده است و افسركي
*  

  جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد
  زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي

*  
  دهد نشان شكل هالل بر سر مه مي

  از افسر سيامك و ترك كاله زو
*  
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  دزد مكن كاين عيار تكيه بر اختر شب
  )18(كمر كيخسرو تاج كاووس ببرد و

نام شاهان و پيمبران سـامي چـون قـارون، نـوح، سـليمان، خضـر، شـداد،        
انـد.   نمرود، يوسف، زليخا، موسي، عيسي و غيره نيز فراوان در اشعار خواجه آمده

تواند  گويد، نمي سخن مي وفايي و غدر زمانه ولي حافظ هركجا از ناپايداري و بي
وار  كنـد سـخنش رودكـي    مصور كند و اگر ميهاي سامي  مطلب خود را با افسانه

پرستي و مي نوشي است، فاقد آن عمق فلسفي خيامي. ولـي آنجـا    سرودي در دم
گيرد، سخن او از صداقت و  هاي ايراني بهره مي كه او براي همين مطلب از افسانه

گونه ماالمال است كه از اندوه و حسرتي عميـق. چـه تفـاوت     اعتقاد و عمق همان
  گويد: جا كه حافظ مياست آن

  دم عذار عيسي ز دست شاهد نازك
  شراب نوش و رها كن حديث عاد و ثمود

  آورد: ا آنجا كه حافظ همين مضمون را با نامهاي ايراني ميت
  ر زمانه وفا، جام مي بياردكي بود 

  تا من حكايت جم و كاووس كي كنم
*  

  اند اين بود سرود مجلس جمشيد گفته
  ه جم نخواهد ماندكه جام باده بياور ك

*  
  رود به باد جايي كه تخت و مسند جم مي

  )19(گر غم خوريم خوش نبود، به كه مي خوريم
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گويد: گر غم خوريم خوش نبود، ولي همة بيت سرود غم است، سرود  مي
نوشي مانند آنچه بارها  غمِ بر باد رفتنِ تاج و تخت جمشيد است و دعوت به باده

اي است براي گـريختن از ايـن غـم، و     ده است، بهانهدر شعر فردوسي و خيام آم
اي براي شرح اين غم است. درحالي كـه نامهـاي سـامي در شـعر      درحقيقت بهانه

اند، نامهاي ايراني مانند اصطالحاتي چون: پير مغان،  حافظ غالباً فقط ابزار شاعري
و نظـاير   مي، ميكده، خرابات، جام جم، درد، رند، خرقه، دلق، زاهد، شاهد، ساقي

هاي كليداند كه با هريك از آنها دري از گـنج   آنها معني واحدي ندارند، بلكه واژه
گردد و از اين رو ديگر مرزي دقيق ميان  بينشهاي گوناگون حافظ بر ما گشوده مي

تصوير و تمثيل شعري يا اصل مطلب مورد نظر شاعر پيدا نيست. بـراي مثـال در   
به مي خوردن اسـت؟ يـا شـنيدن داسـتان     بيت زير مطلب اصلي چيست؟ دعوت 

  جمشيد و كيخسرو؟
  اي بر خاك و حال اهل دل بشنو بيفشان جرعه

  )20(كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد
*  

هاي سامي در شعر حافظ هيچ كجا يك چنين عزت و مقامي ندارند.  افسانه
ت. حـافظ ايـن   هاي سامي آن پيوند ملي و فرهنگي نيس چون ميان حافظ و افسانه

پيوند ملي و فرهنگي را مانند خيام و سخنوران بزرگ ديگر ايران مديون شـاهنامة  
  فردوسي است.

او سـخت  » نامـه  سـاقي «ويژه در برخي از بيتهاي  در حافظ، به شاهنامهتأثير 
پرده است و در اينجا دايرة اين نفوذ حتـي تـا برخـي از اصـطالحات      آشكار و بي
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سرود، نوآيين سرود، بهين ميوة خسرواني درخت... نيـز  چون: خسرواني  شاهنامه
  رسد: مي

  ... بيا ساقي آن مي كه عكسش ز جام
  به كيخسرو و جم فرستد پيام

  بده تا بگويم به آواز ني
  كه جمشيد كي بود و كاووس كي...

  دم از سير اين دير ديرينه زن
  صالئي به شاهان پيشينه زن

  همان منزل است اين جهان خراب
  ست ايوان افراسياب دهكه دي

  كجا راي پيران لشكركشش
  كجا شيده آن ترك خنجركشش

  تنها شد ايوان و قصرش به باد نه
  كه كس دخمه نيزش ندارد به ياد

  ست اين بيابان دور همان مرحله
  كه گم شد در او لشكر سلم و تور
  بده ساقي آن مي كه عكسش ز جام

  به كيخسرو و جم فرستد پيام
  د با تاج و گنجچه خوش گفت جمشي

  كه يك جو نيرزد سراي سپنج
  ن آتش تابناكآ بيا ساقي
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  جويدش زير خاك... كه زردشت مي
  مغنّي كجايي به گلبانگ رود

  به ياد آور آن خسرواني سرود
  كه تا وجد را كارسازي كنم

  به رقص آيم و خرقه بازي كنم
  به اقبال داراي ديهيم و تخت

  بهين ميوة خسرواني درخت...
  بزن آن نوآيين سرودمغنّي 

  بگو با حريفان به آواز رود...
  مغنّي نوايي به گلبانگ رود

  بگوي و بزن خسرواني سرود
  روان بزرگان ز خود شاد كن
  )21( ز پرويز و از باربد ياد كن...

*  
فرهنـگ  «ايرانيان صدها سال اسـت كـه در سـاختن فرهنگـي كـه بـه نـام        

اند، تا آنجا كه ارزيابي اين فرهنگ  شهرت يافته است شركت كوشا داشته» اسالمي
بدون درنظر گرفتن سهم ايرانيان متصور نيست. و با اين حال در همة ايـن مـدت   

گاه  مانند كودكي كه در آغوش نامادري خود خواب مادر اصلي خود را ببيند، هيچ
اند. و بدين سبب هـزار و چهارصـد    هاي دوردست خود را فراموش نكرده گذشته

  برند. سر مي ر يك برزخ نگراني و سرگرداني بهسال است كه د
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  *چشمارو چيست؟
  

  ياحمدعلي رجايي بخاراي
  

كـار رفتـه بـاب دوم بوسـتان      يكي از مواردي كه كلمة چشـمارو در آن بـه  
انـد   ضمن داستان بخيل توانگري كه او و زر در بند يكديگر بـوده  )1(سعدي است

دهـد و بـر    آورد و به باد مـي  با پسري شادخوار كه زر به خاك نهفته را بيرون مي
  ».براي نهادن چه سنگ و چه زر«گويد كه  خندد و مي يان پدر ميديدة گر

گيـري   يابد و سعدي موافق روش خويش به نتيجه داستان در اينجا پايان مي
پردازد و حاصل آنكـه كسـان و پيوسـتگان هـر بخيلـي در آرزوي       و پندگويي مي

اسـت  اش را قسمت كنند و مشكل هـم در اينج  مرگ اويند تا بتوانند گنج اندوخته
  و اين است عين اشعار:

  زر اندر كف مرد دنياپرست
  هنوز اي برادر به سنگ اندرست

  چو در زندگاني بدي با عيال
  گرت مرگ خواهند از ايشان منال

                                                            

.403تا  396، صص 4* مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال اول، شمارة   



 26/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٥٦ 

  آنگه خورند از تو سير چشماروچو 
  كه از بام پنجه گز افتي به زير
  بخيل توانگر به دينار و سيم

  طلسمي است باالي گنجي مقيم
  ا مي بماند زرشاز آن ساله

  كه گردد طلسمي چنين بر سرش
  به سنگ اجل ناگهش بشكنند
  به آسودگي گنج قسمت كنند

و  )2(اند تقريبـاً يكسـان اسـت    آنچه كتب لغت دربارة معني چشمارو نوشته
نامـة دهخـدايافت بـا ايـن امتيـاز كـه شـواهد         توان در لغـت  تمام آن معاني را مي

  د است بدين شرح:نامه نيز براي كشف معني سودمن لغت
زخـم و چشـم بـد     آرو ـ چشمارو، چيزي كه به جهـت دفـع چشـم     چشم«

ازند اعم از آنكه براي آدمي يا حيوانات ديگر يا كشتزار و باغ و خانه و سـراي  سب
االطباء). چيزي كـه   آرا، آنندراج، ناظم ، جهانگيري، انجمن و امثال آن باشد. (برهان

پنـام   ان يا كشت مهيا كنند (فرهنگ نظام) چشمبه جهت دفع نظر بد از آدم يا حيو
  ـ حرز ـ تعويذ، چشماروي:

  اي سر تا پا به تازگي سرو سهي
  خوبي تو بهي از جملة نيكوان به

  افزايد بر حسن و جمال بيش مي
  چشمارو را چو خال بر روي نهي

  سيد حسن غزنوي (به نقل از جهانگيري)



٥٧ چشمارو چيست؟

  بحر دست تو بهر چشمارو
  ر چو نيلشايد ار بر كشد هزا

  كمال اسمعيل
  اوليا را كه هست روي نكو

  از مالمت كنند چشمارو
  شيخ آذري

چشماروي ـ چشمارو: حرز، تعويذ، دعاي دفع چشم بد. چيزي كه جهـت   
  زخم از انسان يا حيوان يا خانه و باغ و جز اينها سازند: دفع چشم

  چون از تو كس نيابد خوشي و كام
  چه روي تو چه چشماروي بر بام

  يس و رامينو
  باش چشماروي او امروز تو

  بعد از اين فردا سپندش سوز تو
  عطار
  هست خورشيد رخت زير نقاب

  جملة ذرات چشماروي تو
  عطار

  تو هم اي خواجه چشمارويي امروز
  )3(چو چشماروي زيبارويي امروز
  عطار
*  

اگر مجموع معاني مذكور در كتب لغت را بررسي و خالصه كنيم دو معني 
ها چـون تعويـذ و    آيد: يكي از مقولة نوشتني و كندني ارو به دست ميبراي چشم
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» چيـز «آنكـه معلـوم باشـد آن     سازند بي زخم مي ي كه براي دفع چشم»چيز«ديگر 
  چيست؟!

رسـد و آن اينكـه بـين چشـمارو و بـام       يك مطلب ديگر هم به خاطر مـي 
سـعدي بـه دسـت    همه معني دلپسندي از شـعر   اي بايد باشد... با اين ارتباط گونه

  توان خورد. زخم سازند، سير نمي آيد زيرا از تعويذ يا چيزي كه براي چشم نمي
اكنون در خراسـان متـداول    اما سير خوردن يك معني ديگر هم دارد كه هم

المثـل بـه    است و آن بيزار شدن از چيزي و راحت شدن از شر چيزي اسـت فـي  
گوينـد: مگـر از جـانم سـير      م مـي ام، ه جاي اينكه بگويند: مگر از جانم سير شده

قدر سختي ديدم كه از اين كار سير خوردم. يعني: از  شود: آن ام. يا گفته مي خورده
  اين كار بيزار شدم.

تـوان يـك معنـي     با توجه به آنچه گذشت و با تقريب و مسامحة بسيار مي
 زخم تـا كسـي زنـده    براي اين بيت تراشيد بدين توجيه كه: بازوبند و دعاي چشم

است همراه و اسير و بسته به بازوي اوست و وقتـي از انسـان بيـزار و از شـرش     
شود كه آن شخص از بام پنجاه گزي بـه زيـر افتـاده و مـرده باشـد تـا        آسوده مي

بازوبند را از بازويش بگشايند؛ بنابراين خطاب به ممسك گويد: عيال و كسان تـو  
  بميري و مالت را قسمت كنند.شوند كه  مانند تعويذت وقتي از شر تو آسوده مي

ناگفته پيداست كه اين معني دلپسند نيست و از سعدي بليغ شـيرازي بعيـد   
كار ببرد كه همـان معنـي    است كه اصطالح عوام خراسان را در شعري چنان بد به

  اصطالحي هم به درستي از آن مفهوم نشود.
از آن  آرو شكل اضافة مقلوب داشته و مراد فرض ديگر اين است كه چشم
خوار، چه در لغت آرو به معني زنبور اسـت و   آوري چشم باشد يعني زنبور چشم



٥٩ چشمارو چيست؟

اكنون در بخارا و آذربايجان (با اندكي تفاوت در حرف آخر) بـه همـين معنـي     هم
آرو نداريم و انواع آن محدود است  متداول. اما در اقسام آرو، آروي چشم يا چشم

ك (زنبـور زردريـز)، آروي سـرخ و    به: آروي عسل (زنبور عسـل)، آروي جينجـ  
و در فارسي معمول هـم زنبـوري بـه نـام زنبـور چشـم يـا زنبـور          )4(آروي سياه

  خوار و يا صورتي ديگر از آن نيست. چشم
به هر تقدير چون بنا بر فرض است و بعضي انواع زنبور از گوشت تغذيـه  

تـوانيم بگـوييم    نشينند و رغبتي هم دارند مي كنند و بر چشم حيوانات مرده مي مي
آرو) يعني زنبوري تشبيه كرده كـه بعـد از    كه سعدي وارثان را به چشمارو (چشم

گونه كه زنبور تا موجودي زنـده   توانند از مال او استفاده كنند همان مرگ بخيل مي
  تواند خورد. تواند از او تغذيه كند و پس از مرگ است كه از او سير مي است نمي

با سستي ميـاني آن هويداسـت... پـس معنـي شـعر      نادرستي اين معني نيز 
  چيست؟

كليد درك معني شعر در معني حقيقي چشمارو نهفته است كه شـرحش از  
كتب لغت فوت شده ولي مصداق آن هنوز در خراسان خاصه شهركها و روستاها 

  )5(برجاست و چه بسا كه در ساير نقاط ايران هم باشد.
اي يـا   م است كـه بـر روي كـوزه   در ماههاي آخر سال خاصه اسفندماه رس

كننـد و   سبويي سفالين نقش چهرة آدمي را با چشم و رويي هرچه زيباتر رسم مي
آن قسمت را كه در پشت قرار دارد و مـنقش نيسـت و همچنـين بـاالي آن را بـا      

آرايند و اين سفال آراسته كه چشمارو نام دارد  پوشانند و مي هاي رنگين مي پارچه
+ رو) در طول مدتي كه چشمارو ساخته شده اسـت بـراي    (چشم + الف واسطه

هاي سفيد و سـياه   زخم از اهل خانه و اموال و باغ و كشت، در آن سكه دفع چشم
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ريزند و در شب چهارشنبه سوري (آخرين چهارشنبة اسفندماه) پـيش از آنكـه    مي
بـازي و پـرش از روي آتـش صـورت گيـرد آن را از بـام خانـه بـه كوچـه           آتش
هـاي سـپيد و سـياهش منتظـران و      شكند و از سكه نند، چشمارو درهم ميافك مي

  شوند. گذرندگان برخوردار مي
چگونگي اين رسم را عطار بـا شـرحي روشـن در اسـرارنامة خـود آورده      

جهاني به چشمارويي تشـبيه   آنجا كه صورت ظاهر آدمي را در حيات اين )6(است
هـاي چشـمارو از    ك چون سـكه كند كه چون اجل او را درهم شكست جان پا مي

ارزش بـر جـاي    سود و بي ميان بدر برده مي شود و كالبد خاكي همانند سفالي بي
  ماند: مي

  سفالي را بيارايند زيبا
  فرو پوشند او را شعر و ديبا

  كنند از حيله چشماروي او ساز
  كه چشماروي دارد چشم بد باز
  اگر شخصي ببيند رويش از دور
  چنان داند كه پيدا شد يكي حور
  چو خلقانش ببينند از در و بام
  در اندازندش از باال سرانجام

  چو در خاك اوفتد از غم به پيچي
  نيابي جز سفالين چند هيچي

  تو هم اي خواجه چشمارويي امروز
  چو چشماروي زيبارويي امروز



٦١ چشمارو چيست؟

  وليكن صبر هست اي خفته در راه
  كه تا در چاهت اندازند ناگاه

  رچه جاي تن در زير خاك استاگ
  وليكن جان پاك از خاك، پاك است

با اين وصف ارتباط چشمارو و بام كه در ويس و رامين هـم آمـده اسـت    
  شود: روشن مي

  پس از تو كس نيابد خوشّي و كام
  چه روي تو چه چشماروي بر بام

ها نقش چشـم و رو (چشـمارو) را    گري اگر دقت شود در بسياري از كوزه
چـون كـوزه و سـبو و گلـدان و گـاه       اي از مصـنوعات سـفالين و گلـين    هدر پار

پهنـا   هايي دراز و كـم  توان ديد خاصه چهره قدحهاي بزرگ به اشكال گوناگون مي
  چون مربع مستطيل كه به وفور يافته مي شود.

اي هست آنجا كه لباس دشـمن ممـدوح    ضمن اشعار مجد همگر هم قرينه
خواهـد. مطلـع قصـيده چنـين      شمارو عاريتي ميخود را چون جامة نفيس عيد چ

  )7(است
  جنابا از رشك خاك درگه تو فلك

  در آب شرم شود غرق روضة مينو
  و بيت مورد نظر اين:

  لباس دولت خصم تو باد عاريتي
  آرو چشم )8(چو جامة سر عيد نفيس
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جاي ديگر كه دربارة چشمارو به شرح سخن رفته است و سـود بسـيار از   
االمثال ميرك محمد نقشبندي تاشكندي اسـت   صل كرد كتاب نوادرتوان حا آن مي

هجري تأليف شـده اسـت. در ايـن كتـاب معنـي و گـاه مـورد         1020كه در سال 
استعمال مقداري از امثال پارسي را مؤلـف بـه تركـي اوزبكـي شـرح كـرده، و از       

  )9(نويسد: جمله دربارة چشمارو چنين مي آن
جم عروسدن چشم بد مضر تن دفع ايتمك چشمارو امثاله ندر كه زنان ع «

زر لـه    ايچون پيدا ايتد كلري پيكـر مخصوصـه در كـه بـر سـبويه گلگونـه و آب      
رخسار عروس كبي بـر صـورت دلپـذير رسـم و تصـوير ايـدوب البسـة فـاخره         
كيدروب انواع جواهر ايله مزين قيلوب عروسي گورمك ايسـتنلر ايشـته عـروس    

م بد مضرتي اول پيكره اصابت ايـدوب عروسـه   ديو اول آني كورسترلر تا كه چش
تجاوز اتميه. بعده اول سبويي باالي بامدن پرتاب ايدوب چشم بد بويله شكسـت  

  سن وضع ايدر. ويرر و فقير چرز مقوله اولسون ديرلر. قدرتي اوالن ايچنه اقجه
ده اولنلر ايچنده كني شكست اولدقدن صكره يغما ايدرلر  زيرا بامدن اشاغي

  موالنا گنجئي روميك بيتدن كه نادان و مدبر ذمنده ديمشدر فهم اولنور. نته كيم
  بيت:

  سفال جيفه در نادان مدبر شكل چشمارو
  اولور داماد چرخ اوكنده آخر خاكه يكسان اول

يه چشمارو ديد كلري كبي  و دخي گاه اولور كه ذكر اولنان پيكر مخصوصه
  تندن فهم اولنور. بيت:چشمارو دخي ديرلر. نته كيم شيخ سعديننك بوبي
  )10(چو چشمارو آنگه خورند از تو سير

  »كه از بام پنجه گز افتي به زير



٦٣ چشمارو چيست؟

چشـمارو ـ از امثـال اسـت كـه       « ترجمة سخنان ميرك محمد چنين است:
زنان عجم براي آنكه زيان چشم بد را از عروس باز دارنـد، بـر سـبويي بـا رنـگ      

كننـد و آن را بـا    نقـش مـي   سرخ و زرد صورتي دلپذير هماننـد رخسـار عـروس   
آيـد   آرايند و به هركس براي ديدن عروس مـي  لباسهاي گرانبها و انواع جواهر مي

برسد و نـه بـه    )11(دهند تا مضرت چشم بد به آن عروسك نخست آن را نشان مي
گويند: چشم بد همانند اين سـبو   افكنند و مي عروس. بعد سبو را از بام به زير مي

  درهم شكسته باد.
وانگران آنچه در سبوست به آنان كه فرود بـام منتظـر سبوشـكني و يغمـا     ت

مايگان اندكي از آن را، و اين معني از شعر  بخشند و اندك كردن محتويات آنند مي
اي رومي كه در نكوهش نادان بخت برگشـته سـروده اسـت فهميـده      موالنا گنجه

شماروسـت كـه تـا    ارزش چ بخت چون سفال بي گويد: نادان نگون شود كه مي مي
  شود. رود ولي سرانجام با خاك يكسان مي باال مي

  )10(چو چشمارو آنگه خورند از تو سير
  »كه از بام پنجه گز افتي به زير

نويسـد كـه سـروري چـون معنـي چشـمارو را        االمثال بعد مي مؤلف نوادر
از دانسته مصرع اول بيت سعدي را تغيير داده و نوشته: عيال تو آنگه خورنـد   نمي

  تو سير...
  برگرديم به شعر مورد بحث از سعدي:

  )12(چو در زندگاني بدي با عيال
  گرت مرگ خواهند از ايشان منال
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  آنگه خورند از تو سير چشماروچو 
  كه از بام پنجه گز افتي به زير

توان دريافت كه خطـاب بـه ممسـك     روشني مي اكنون معني شعر دوم را به
مند شوند كه  توانند از نعمتت سير بخورند و بهره يگويد: عيال و كسان تو وقتي م

چون چشمارو از بام پنجاه گزي به زير افتي و بميري تا مالي را كه هنگام حياتت 
  اي پس از مرگت به ارث ببرند. از آنان دريغ داشته

  1344پاريس اول اسفندماه 
  
  ها: يادداشت

  .1316پ بروخيم، طهران ، به تصحيح فروغي، چا 94-95بوستان، باب احسان، ص . 1
  .1287، ص 1؛ فرهنگ فارسي معين، ج 1169، ص 2. فرهنگ نفيسي، ج 2
  زخم). (چاي كندي ـ چشم 194، ص 50نامة دهخدا، شمارة مسلسل  . لغت3
  . رجوع شود به كتاب لهجة بخارايي، كلمة آرو.4
  . تا آنجا كه به اطالع نگارنده رسيده در كرمانشاهان نيز هست.5
از نسـخة خطـي كتابخانـة ملـي      79نامه، مقالة سوم ، حكايت هشـتم، ورق   رنامه در حاشية الهي. اسرا6

جلد سوم فهرست بلوشه (نسخة  1296برابر با شمارة  Supplément Persans 1526پاريس به نشانة 
  چاپي در دسترس نبود).

برابر بـا شـمارة    Supplément Persans 791از مجموعة خطي كتابخانة ملي پاريس به نشانة  36. ورق 7
  جلد سوم فهرست بلوشه. 1998

اي به اين نقش لبس بدون نقطه قيد شده و كاتب خود در حاشية برابر اين كلمـه   . در متن نسخه كلمه8
حدس اينجانب اسـت وصـف    »نفيس«به عالمت ترديد و درنيافتن معني آن سه نقطه گذارده است 

  جامه. يبرا مؤخر
  .24ورق  Supp 1547ملي پاريس به نشانة . نسخة خطي كتابخانة 9

  گمان خطاست. آمده و بي» شير«ة خطي نوادراالمثال در هر دو جا . نسخ10
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قرينة جالب و قابل توجهي است زيرا در ادبيات فارسي به نقل از » عروسك«. براي فهم وجه تسمية 11
بـازي. در لهجـة مـردم     باختن و لعبت آراستن در متون كهن داريم به معني عروسك» لعبت«عربي 

رود و در عربي و فرانسـه نيـز تـا     كار مي كه فارسي زيبايي است در اين مورد به» زاچه«بخارا كلمة 
شـود   يك از كلماتي كه به ايـن معنـي اسـتعمال شـده اسـت و مـي       آنجا كه نگارنده آگاه است هيچ

  ن زبانها ندارد.آارتباطي با مفهوم عروس در 
همسر نيست، همة افراد واجب النفقة يك تن عيال اويند خـواه زن و خـواه مـرد    . عيال تنها به معني 12

  ولي در تداول فارسي بيشتر به همسر اختصاص يافته است.



 
  
  
  
  
  

  *تطور لغت و نيازمنديهاي امروز
  

  يسيد جعفر شهيد
 

  اند: نويسان لغت را چنين تعريف كرده فرهنگ
هر لفظي كه براي معنايي نهاده است. آوازها كه بدان مقصد و غرض خود «

بيان كنند. لفظي كه وضع شده براي معنايي. اگر تعريف لغويان را به عنوان شـرح  
ي كامل. نتيجه آن خواهد شد كه لغـت تركيبـي اسـت از    اسم بپذيريم نه حد منطق

رود. بنـابراين وسـيله    كار مي حروف و اصوات و براي تعبير از غرض و مفهوم به
است نه غايت و آلت است نه هدف. هرگاه مفهومي پيدا شد براي تعبير از آن بـه  

مفهـوم  شـود.   افتد و اگر آن مفهوم از ميان رفت لغت نيز فراموش مي لغت نياز مي
با غرض به تناسب احتياج و برحسب تطور اجتماع پيوسته در حال تحول اسـت،  

شباهت به موجودي زنده نيسـت،   پذيرد، پس لغت بي لغت نيز به تبع آن تغيير مي
  ميرد. بالد، مي زايد، مي مي

گانـه در هـر اجتمـاع صـورتي خـاص دارد، طبعـاً اگـر         اما اين مراحل سه
گي كند و اگر حيات آن توأم با تحرك نباشـد تطـور   اي در داخل خود زند جامعه

                                                            

.494تا  490، صص 1351، آبان 8، شمارة 25* يغما، سال   
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اي كه تحـرك آن در داخـل    لغات در آن كندتر از اجتماع متحرك است، و جامعه
اي كـه در حـال    اوست، كمتر محتاج تطور و افزايش لغات خواهد بود تـا جامعـه  

  پيوستن به تمدن وسيع جهاني است.
اي  شايد دومـين دوره  در طول چهارده قرن عمر زبان فارسي دري، عصر ما

جانبة دانشمندان در زمينة وضع لغات تـازه   است كه اين زبان نيازمند كوشش همه
است. هر سال صدها مفهوم با مصداقهاي عيني و ذهني در قالب الفاظ اروپايي به 

كنـد و بـا    آيد و به ضرورت در زبان فارسي براي خود جايي باز مي اين كشور مي
انـد   هم خوردن نظم زبان را احسـاس كـرده   سندگان خطر بهآنكه همة اديبان و نوي

شوند. كوشش براي وضع لغات فارسي  چنانكه بايد براي مقابلة با خطر آماده نمي
ربع قرن پيش آغاز شـده، امـا در عمـل توفيـق      هاي اروپايي تقريباً از سه برابر واژه

يـابي   براي معـادل الزم به دست نيامده است. تني چند از دانشمندان به جاي اينكه 
وارد فكري بكنند به جنگ با كلماتي برخاستند كه قرنهاست در ادبيـات   لغات تازه

اين زبان جاي گرفته و ضميمة سرماية فرهنگي كشور گرديـده اسـت و در عمـل    
  آيد. لغت فارسي به حساب مي

در بحث علمي آنچه را كه بايد به كنار نهاد تعصب اسـت و رعايـت نـرخ    
  بازار روز.
چ سندي در دست نيست كه نيروي نظـامي و نفـوذ سياسـي زمامـداران     هي

عرب ايرانيان را وادار كرده باشد تا مفردات و يا تركيبات زبان آنـان را در گفتـار   
كار برند. چنان كه در حال حاضر نيز زمامداران و سياستمداران امريكـايي   خود به

اسـتور،   كـارواش، فـورمن، دراگ  اند كه الفاظي مانند  و اروپايي ما را مجبور نكرده
اكازيون، مزون، بوتيك، ترافيك، لجستيك، اوكـي، اسـكاندال، بـالروم، دانسـينگ،     
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آل، چـارتر (بـه معنـي     تـز، سـنتز، ايـده    كاتگوري، استاندارد، اردنـانس، تـز، آنتـي   
دربست)، ديالوگ، سوپرماركت، فولتايم، .... و صدها كلمـة ديگـر را هـر روز بـه     

مĤبي معرفي شويم. اگر در اين بـاره افراطـي شـده     بيشتر به فرنگي زبان بياوريم تا
اند. سـبب اصـلي ورود كلمـات عربـي بـه زبـان        قدم شده باشد خود ايرانيان پيش

فارسي اين است كه با ورود اسالم به اين كشور تمدن ايران بـه جمـع تمـدنهايي    
شـد.   ه مـي پيوست كه با يكديگر درآميخته بود و بـه نـام تمـدن اسـالمي خوانـد     

هاي ملل قديم به تنها زبان رابط اين ملل كه زبان ديني آنان بود برگردانـده   ميراث
شد. بلكه كوشش همين ملل مشترك زبان عربي را براي اداي مفاهيم علمي آمـاده  

كنندة اين تمدن بزرگ بودند كم و بيش  كرده و زبانهاي ديگر نيز كه اجزاء تركيب
يد. اين تأثير نتيجة ضرورت وقت و شايد تاحدي هـم  از لغات اين زبان متأثر گرد

  تفاوتي مردم بود. و يا بي عالقگي بي نتيجة
نوشت و در مقابل  اما در عين حال اگر دانشمندي براي قوم خود كتاب مي

كـرد، چنـان كـه     آورد، كسي از او بازخواستي نمي مفاهيم تازه، الفاظ عربي را نمي
جرجاني را تهديد و يا تكفير نكرد كه چرا لغـات  هيچ نيرويي ابن سينا، بيروني و 

  فارسي را براي مفاهيم علمي برگزيده است.
كـرد كـه لغـاتي بـا      بينيم در آن روزگار ضرورت اقتضا مي پس چنان كه مي

هاي تازه در اين زبان درآيد همان ضرورتي كه امروز نيز پيش آمـده اسـت.    مفهوم
را داشـت و نـه سـازمانهاي علمـي      منتهي آن روز نـه زبـان دري آمـادگي امـروز    

تواند جوابگوي احتياجات باشد به كـار خـود مشـغول     مجهزي كه در عصر ما مي
  بود.
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در اينجا بايد اضـافه شـود كـه حسـاب نظـم و نثـر فنـي از ايـن تعريـف          
جداست. در ادبيات مصنوع تفنن شاعر يا نويسنده سبب استفادة بيشـتر از لغـات   

ندگي، صاحبان اين فن بـه خـاطر ظرافـت هنـر     عربي گرديده است نه ضرورت ز
خود ناچار از تضمين، التقاط، اقتباس از قـرآن و حـديث، اشـعار و امثـال عـرب      

كـرد تـا مقـداري بـيش از حـد       بودند و نيز رعايت صنايع لفظي آنان را وادار مـي 
ضرورت از كلمات اين زبان اسـتفاده كننـد. طبعـاً اگـر نصـراهللا منشـي، هنرمنـد        

آورد، چنان كـه نثـر    و صاحب ذوق بود اثري زيبا و دلپسند پديد ميقريحه  خوش
بينيم. ولي اگر از ذوق سليم  سعدالدين وراويني و نظم انوري ابيوردي را چنان مي

بهره نداشت محصول كار وي تركيبي بود از الفـاظ ثقيـل و نامتناسـب و مخـالف     
زبانـان بـه    فارسـي  طبع. باز بايد يادآور شوم كه ضرورت ديگري نيز سبب شد تـا 

رسـد   مرور به مقدار بيش از احتياج واقعي از الفاظ عربي استفاده كنند. به نظر مي
اين ضرورت نخست شاعران را به چنين كار واداشت. حفظ وزن و رعايت قافيـة  

برد كه در گفتگوي معمولي و يا نثر ادبي  كلماتي را به كار ميكه شاعر شعر است 
  نخواهد آورد.

هري كلمه ارمينيه را در نخستين بيـت قصـيدة خـود بگنجانـد،     وقتي منوچ
ناچار است كلمات انديه، غاليـه، ترويـه، سـعداالخبيه، اوعيـه، الجاريـه، حاشـيه،       

هاي ديگـر   ناصيه، خابيه، الويه، الفيه، تعبيه و مانند اين كلمات را نيز در قافية بيت
  بياورد.

كيبي. گاه دو يـا چنـد كلمـه    دانيم زبان فارسي زباني است تر نكه ميآديگر 
پيوندد تا مفهومي بيان شود ولي زبان عربي جزء زبانهاي اشـتقاقي اسـت.    باهم مي

تعبير از مفهومي طوالني گردد. بـه نظـر    ةدر اين زبان ممكن است يك كلمه وسيل
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ه بهتـر در قالـب شـعر    رسد شاعران چون مقيد به حفظ نظم بودند لفظي را كـ  مي
انـدك   نمود لكـن انـدك   گزيدند. اين الفاظ شايد در ابتدا غريب مي نشيند برمي مي

اي از آنها جايي باز  مردم بدان خو گرفتند و از نوشته به گفتار روزانه درآمد. دسته
تدريح فراموش شد، اما دستة ديگر پايدار ماند و پيوسته  نكرد و با گذشت زمان به

كار رفت، تا آنجا كـه جزيـي از    در نظم و نثر اديبان و گفتگوي مردم بهو به مرور 
هــايي را يافــت كــه در ده قــرن پــيش از  زبــان فارســي گرديــد و حكــم خانــدان

سرزمينهاي عرب به خاك ايـران هجـرت كردنـد و تـابع ايـران شـدند و امـروز        
ن اسـت و  ف نيـاي آنـا  دانند جز نامي كه معرّ نان از عربيت چيزي نميآهاي  نواده

شايد بعضي معني لغوي اين نامها را هم ندانند كه چيست و از كجاست، چنان كه 
معني كلمات عربي كه امروز در فارسي به كـار مـي رود آن نيسـت كـه در لغـت      

  عرب داشته است.
از آغاز اين قرن و مخصوصاً از دورة مشروطيت به بعد كه ارتباط ايران بـا  

ر تمدن ايران به تمدن بـزرگ ديگـري مربـوط شـد     اروپا پيوسته گرديد و بار ديگ
مفاهيمي نو بدين كشور درآمد و وضع الفاظ نو را ايجاب كرد ولي زبـان فارسـي   
در اين عصر آن لهجة محدود دري سـيزده قـرن پـيش نبـود زبـاني بـود پختـه و        

اي بزرگ از نظم و نثر، با داشتن صدها هزار مفردات و تركيبات  پيشرفته با سرمايه
ي و مجازي. اگر در آن روزگار فرهنگستاني بر اساس اصول علمي و متكـي  حقيق

كرد  يابي اين كلمات صرف وقت مي به قدرت اجرايي وجود داشت و براي معادل
  رفت. كار نمي امروز كلمات فرنگي تا اين حد در گفتار مردم به

كوششهايي كه چند تن دانشمند كردند چون عملي فردي بود و قـدرتي از  
  كرد به نتيجه نرسيد. شتيباني نميآن پ
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اولين فرهنگستان در ايران به كار پرداخت. اين فرهنگسـتان   1314در سال 
با آنكه سرانجام طنز و نقد و حتي نفرين گروهـي و ازجملـه بعـض اعضـاي آن     
بدرقة راهش گرديد، اگر در آغاز به جاي حمله به لغاتي كه داراي يكي از هشـت  

پرداخت، و اگـر در تركيـب    يابي براي لغات فرنگي مي لحرف حلقي بود، به معاد
شد، و اگر افراط اعضاء جاي خـود را   اعضاء آن تخصص بيش از مقام رعايت مي

گرديد، ممكن بود بـا   داد و با همة اينها اگر دچار وقفه و تعطيل نمي به اعتدال مي
نپاييـد   گذشت زمان در راه علمي و منطقي مفيد افتد ولي چنان كه ديـديم ديـري  

اي كه در سـتاد ارتـش    در جلسه 1345بهره نماند. در سال  ولي بازهم از توفيق بي
كـار   تشكيل شد گفتند درحدود شش هزار كلمه اروپايي در واحدهاي تعليماتي به

رود و بايد براي اين كلمات معادل فارسي انتخاب كرد اما باز در عمل كلماتي  مي
سالح را صورت دادند تا بـه جـاي آن لغـات    مانند حاضر، غايب، معاون، رئيس، 

  فارسي انتخاب شود و كلمات سليح، فرست، نهست، مهبد را تصويب كردند.
اكنون كه بار ديگر فرهنگستان تشكيل شده است بايد از پيمودن راه رفته و 

زودتر بـا   به نتيجه نرسيده دوري گزيند ولي قبل از هر اقدام ضرورت دارد هرچه
خود از طريق وزارت كشور و وزارت فرهنگ و هنر سه وسـيلة   استفاده از قدرت

انتشار: روزنامه، راديو و تلويزيون را زير نظر بگيرد و نگذارد لغات فرنگي را كـه  
در زبان فارسي معادل متداول و قابل فهم دارد در ذهـن مـردم و در گفتـار مـردم     

رفتند و از گفـت  جاي دهند زيرا اگر چند سال گذشت و مردم با اين الفاظ خو گ
اسان نخواهـد  آ هاي اداري راه يافت راندن آن از زبان فاري چندان و شنود به نامه

  بود.



٧٣ تطور لغت و نيازمنديهاي امروز

هاي علمي براي  ها و مؤسسه اي را كه در دانشكده دوم ـ كوششهاي پراكنده 
جا متمركز كننـد تـا بـراي مفهـومي      رود در يك كار مي يابي لغات فرنگي به معادل

هـا انتخـاب نشـود و سـرگرداني      ز طرف اين مؤسسـه هاي مختلف ا علمي معادل
  ديگري پيش نيايد.

سوم اينكه با تجربه از روش گذشته به حريم الفاظي كه هزار سال است در 
انـد و   كار برده زبان فارسي درآمده و بزرگان نظم و نثر و گويندگان فصيح آن را به

الفاظ را به حال خود  امروز هم در زبان عامه مردم زنده است تجاوز نكنند، و اين
تنها از اين دسته لغات زياني به فرهنگ ايران و ملت  گذارند و مطمئن باشند كه نه

رسد بلكه اين كلمات جزيي از سرماية فرهنـگ مملكـت اسـت و اگـر      ايران نمي
زيسـته اسـت اعقـاب او فعـالً در پنـاه       نياي اين الفاظ روزگاري در عربستان مـي 

  دارند. اند و مليت ايراني ايران
چهارم ـ سازمانهاي غيردولتي مكلف شوند معادلي را كه بـراي مفـردات و    

كنند از تصويب فرهنگستان بگذرانند تا لغات دشـوار   تركيبات اروپايي انتخاب مي
تلفظ و نامتناسب با ذوق در مقابل الفاظ اروپايي وضع نشود. زيرا تركيباتي نظيـر  

در فارسي غرابت دارد كه كلمة فرنگـي   تغليظ سنگ و دانشگاه جنبي همان اندازه
  آن.

به موازات اين اقدام فوري بايد با مراجعه به فرهنگهاي موجـود و مطالعـة   
هاي محلي، با دقت و تـأني   دقيق متون نظم و نثر و فراهم آوردن فرهنگي از لهجه

يابي براي مفاهيم عيني و ذهني برآيد كه فعالً در زبان فارسي معادل  به فكر معادل
ها بايد با روش منطقي و با رعايـت محسـنات لفظـي و     ندارد. انتخاب اين معادل

معنوي باشد و هرچند فرهنگستان مرجع رسمي منحصر بـه فـرد اسـت، پـيش از     
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ه گـذارد، آن را در معـرض قضـاوت عامـه     هاي منتخب خود صـح  آنكه بر معادل
كلمات معيـار  كرده را در سنگين و سبك كردن آن  بگذارد و ذوق اجتماع تحصيل

تشخيص قرار دهد، آنگاه لغتي كه با احراز چنين شرايطي به تصويب نهايي رسيد 
ها داخل  در مطبوعات راه يابد و پس از آنكه در مطبوعات جاي گرفت به فرهنگ

  شود.
  



 
  
  
  
  
  

  *الدوله اكبرخان مزين ميرزا علي
  

  (نقاشباشي)
  

  مهرداد مزين
  

 بـراي  چندين گروه دانشجو از طـرف مقامـات دولتـي    طي حكومت قاجار
تحصيل علوم و هنر اروپـا بـه كشـورهاي غـرب فرسـتاده شـدند. يكـي از ايـن         

كـه   الدوله، دانشمند و هنرمند قرن پـيش بـود   اكبرخان مزين دانشجويان ميرزا علي
از پيشگامان فرهنگ و هنـر نـوين   «اي كه انجمن تاريخ به چاپ رسانيد  طبق مقاله
چـون  » سفانه قدر زحمات ارزندة وي مجهول مانـده اسـت.  أباشد ولي مت ايران مي

زندگي نامبرده ازلحاظي با ديگر دانشجوياني كه در اين مدت ارمغان هنر و دانش 
از حوادث زنـدگي وي را كـه از ميـان    را به ايران آوردند شباهت دارد، مختصري 

آوري شده است ذيـالً درج   اسناد و مدارك چاپ شده و خاطرات خانوادگي جمع
  نماييم. مي

ق  1200گذاري آقا محمدخان و به سلطنت رسيدن ايل قاجار ( پيش از تاج
، دليل مسافرت ايرانيان به كشورهاي خارجي بيشتر به منظور تجارت )1(م)1786/ 

                                                            

.494 تا 490، صص 1351، آبان 8، شمارة 25* يغما، سال   
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كاليف مذهبي بود تا تحصيل دانش و مطالعات علمـي. حتـي تـا اوايـل     يا انجام ت
دورة اجاريه روابط علمي ايران با كشورهاي اروپايي به دليـل دوري راه و نبـودن   

كردنـد كـار    وسيلة سفر و مشكالتي كه دو امپراطوري روسيه و عثماني فراهم مي
-1250شـاه (  فتحعلـي آساني نبود. باالخره در دوران سلطنت دومين پادشاه قاجار 

ضات روسـية تـزاري و   كمبودهاي داخلي و بخصوص تعرّ ،)1212/1834-1797
شـاه) و وزيـر    ميرزا وليعهد (پسـر فتحعلـي   شكستهايي كه نصيب ايران شد، عباس

را بـه فكـر    )2(مقـام  مئقابل وي ميرزا عيسي فراهاني معروف بـه ميـرزا بـزرگ قـا    
هاي ايـران را در علـوم و هنـر     ندگيما انداخت كه با اعزام محصل به خارج عقب

در حين جنـگ بـا روسـيه دو     1226/1811جديد جبران كنند. بدين دليل در سال 
 10نفــر بــراي تحصــيل بــه كشــور انگلســتان اعــزام شــدند. مجــدداً بــه تــاريخ  

اولين گروه از دانشجويان ايراني كه پنج تن بودنـد بـه    1230/1815االخر  جمادي
كـه بعـداً    (Major Joseph d’Arcy)رياست سرگرد دارسي ميرزا و به  دستور عباس

/  1235در ايران به قونولل معروف شد به انگلستان اعزام شدند و در اوايـل سـال   
  به ايران مراجعت كردند. 1819

دومين گروه محصلين اعزامي نيز پـنج تـن بودنـد كـه در دوران سـلطنت      
گرديدند. ايـن گـروه كـه    ) به فرانسه اعزام 1834-1250/1848-1264محمدشاه (

به دستور محمدشاه فرستاده شده بودند و شاه به تحصيل و ترقيشان اميـد فـراوان   
داشت، نسبت به گروه اعزامي دوران فتحعلي شاه از لحاظ موفقيت در درجة دوم 

پس از مـرگ محمدشـاه و شـروع انقـالب فوريـة       1264/1848بودند و در سال 
ي براي ادامة تحصـيل داشـته باشـند بـه ايـران      فرانسه، قبل از اين كه فرصت كاف

  )3(مراجعت كردند.



٧٧ الدوله (نقاشباشي) اكبرخان مزين ميرزا علي

هفت سال پس از تأسيس دارالفنون كه درحقيقت اولـين دانشـگاه ايـران و    
منشأ تحول فكري، علمي و ادبي و محل تربيت بزرگتـرين رجـال فرهنگـي دورة    
اواخر دوران قاجار بود سومين گـروه رسـمي و بزرگتـرين دسـته از دانشـجويان      

ــي در دوران ســلطنت ناصــرالدين شــاه ( اي ــراي 1848-1264/1896-1313ران ) ب
زاده  تن جوان قابل و نجيب 42تحصيل به فرانسه اعزام شدند. اين عده متشكل از 

و بـه رياسـت    )4(الدولـة غفـاري كاشـاني    خـان امـين   بودند كه بـه پيشـنهاد فـرخ   
عظم فتحعلي خان صدر اصفهاني، صدر ا خان (نوة حاجي محمدحسين عبدالرسول

به خارج فرستاده شـدند. سرپرسـتي عاليـة     1275/1859رمضان  6شاه)، به تاريخ  
خان گروسي اميرنظام بود كـه تقريبـاً يـك مـاه زودتـر بـه سـمت         آنها با حسنعلي

سفيركبير در فرانسه عازم آنجا شده بود و يـك هفتـه پـس از ورود شـاگردان بـه      
شاه فرانسه معرفي نمـود. ايـن محصـلين    پاريس آنها را به حضور ناپلئون سوم پاد

سال به تحصيالت خود خاتمه دادنـد و بـه ايـران مراجعـت      9تا  5عموماً پس از 
اي از ايشان به مقامات عالي رسيدند و خدمات بزرگي انجام دادنـد.   كردند و عده

و طبق نظر دكتر عيسي صديق، بيشتر نهضت فكري ايران به دست آنهـا صـورت   
يي كه در فرهنگ جديد حاصل شد به واسطة مقدماتي است كه گرفت و پيشرفتها
[و باعث شدند كه فرهنگ و زبان فرانسوي تـا دوران سـلطنت    )5(آنها آماده كردند

مراتـب بيشـتر    رغم نفـوذ سياسـي بـه    رضاشاه در ايران ارجحيت داشته باشد، علي
  انگليس و روس].

د كـردن فرهنـگ و   در وار«از اين عده اشخاصي كه بيشتر معروف شدند و 
    )6(اند: عموماً اشخاص زير را اسم برده» تمدن جديد غرب نقش مؤثر داشتند
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ــودي     ــود محم ــرزا محم ــيمي، مي ــه ش ــروف ب ــي مع ــاظم محالت ــرزا ك مي
الـدين غفـاري    الدولـه، ميـرزا نظـام    خان غفاري شريف العابدين مشاورالملك، زين

  الدوله. اكبرخان مزين الممالك و ميرزا علي مهندس
خـان كاشـاني از مالّكـان     الدوله (پسر ميرزا حسـين  اكبرخان مزين يرزا عليم

در نطنز كاشان متولد  1847/آوريل 1263 االول ربيع 20به تاريخ  )7(كاشان و نطنز)
الدولـه همشـاگردي و    شد. در دوران كودكي بـا ميـرزا محمـدخان غفـاري اقبـال     

يل زبـان و ادبيـات فرانسـه،    و در سن دوازده سالگي براي تحص )8(بود همبازي مي
هنر نقاشي، موسيقي، تئاتر، مهندسي و نظام به فرانسه اعزام شد. پس از تقريبـاً دو  

فرانسه واقع است تحصيالت مقـدماتي   كه در شمال (Dieppe)سال در بندر ديپ 
 Ecole beaux)را به پايان رسانيد و به پاريس رفت و در مدرسة صنايع مسـتظرفه  

Arts)  ل مشغول شد. وي ضمن تحصيل مقاالتي چند در جرايد فرانسـه  به تحصي
نوشت كه مورد توجه مقامات علمي قرار گرفـت و بعـدها مفتخـر بـه عضـويت      

تـرين و بزرگتـرين    گرديـد كـه بـاارزش    (Academie Francaise)آكـادمي فرانسـه   
اكبرخـان در   شود. ميرزا علي قدرداني و تشويق علمي فرانسه از افراد محسوب مي

بود و پس از خاتمة تحصـيل در   مام دروس خود حتي در ورزش شاگرد اول ميت
آن مدرسه به وي پيشنهاد شد كه در فرانسه بمانـد، ولـي ايـن پيشـنهاد بـه علـت       
عالقة شديد به بازگشت به وطن مورد قبول او واقع نشد، درضمن چون به علـوم  

يد. از همشاگرديان سير گرد نظامي نيز عالقة مفرطي داشت داخل مدرسة نظام سن
توان مرحوم ميرزا رضاخان مؤيدالسلطنه را نام برد. او پس از چنـد   او در آنجا مي

/ 1285التحصيل گشت و بـه تـاريخ    سال با نمرات عالي و دريافت تقديرنامه فارغ



٧٩ الدوله (نقاشباشي) اكبرخان مزين ميرزا علي

اي ديگـر از محصـلين بـه ايـران      الممالـك و عـده   به اتفاق مرحوم مهندس 1868
  مراجعت نمود.

در آن زمان مقاالتي چند در خصـوص شخصـيت بـارز وي     جرايد فرانسه
ــ   ةداير«قدري در ادبيات و زبان فرانسه متبحر شده بود كه او را به  نوشتند. او به

در اوايـل ورود بـه ايـران در سـلك      )9(ملقـب نمـوده بودنـد.   » المعارف متحـرك 
ـ   ار پيشخدمتان مخصوص همايوني، معلم فرانسه و نقاشي ناصرالدين شـاه در درب

مشغول به خدمت شد و درضمن در دارالفنون هم به تعليم نقاشي، زبان فرانسه و 
بعداً تئاتر و تئوري موسيقي نيز اشـتغال جسـت و پـس از فـوت مسـيو كنسـتان       

، بـه تـاريخ رمضـان    )10(كه معلم نقاشـي دارالفنـون بـود    (M. Constant)فرانسوي 
اشباشـي شـد و امـور آن    به موجب فرمان و دستخط شاه ملفب به نق 1288/1871

ميـرزا اعتضادالسـلطنه    مرحوم را نيز در دست گرفت. وي در دوراني كـه عليقلـي  
وزير علوم بود به درجات سرهنگ و سرتيپ سومي نايل آمد و پس از چندي كه 

خان مخبرالدوله وزير علوم و تلگراف شد به درجة سرتيپ دومـي ارتقـاء    عليقلي
دين شاه به كار خود در دربار و دارالفنون ادامـه  پيدا كرد و تا آخر سلطنت ناصرال

داد. شاه بقدري به او عالقمند بود كه به وي سپرده بـود هرموقـع احتيـاجي دارد    
سازي خوب  با آن كه او از عهدة شبيه«كافي است يادداشتي روي ميز شاه بگذارد. 

 )11(»اد.د سازي را ترجيح مي آمد چندان توجهي به آن نداشت و دورنما و گل برمي
هاي نقاشي وي در ساختمان پارك اتابك و تا اين اواخـر در مـوزة گلسـتان،     پرده

هـاي   اطاق برليان و بعضي ديگر از كاخهاي سلطنتي وجود داشـتند و جـزو پـرده   
رفتند. وي اولين ايراني است كـه نقاشـي بـا اصـول      شمار مي قيمت به نفيس و ذي

ان آورده به شاگردان تعليم داد. ضـمن  علمي و به سبك نقاشان فرانسوي را به اير
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داد، به علت عالقـة   الدوله هر هفته به ناصرالدين شاه تعليم نقاشي مي مزيناين كه 
مفرط شاه به اين فنّ و كثرت كار تدريس در دارالفنـون، بـا اجـازة شـاه يكـي از      
ار بهترين شاگردان خود را كه قبالً به شاه معرفي كرده بود و كارش مورد پسند قر

خواهد كه او هـم هـر هفتـه     گرفته بود براي كمك در تدريس به شاه به دربار مي
درمورد تعليم نقاشي به شاه اقدام و نظارت كند. اين شخص مرحوم ميرزا محمـد  

الملك شد و بسيار مورد توجه  ملقب به كمال 1310/1891غفاري بود كه در سال 
لدوله به ايتاليـا اعـزام گرديـد و در    ا مزين قرار گرفت. او پس از چندي به پيشنهاد

بازگشت به وطن بهترين نقاش آن قرن در ايـران شـناخته شـد و بـا دايـر كـردن       
خــان  بــه كمــك ابــراهيم 1329/1911هنرســتان صــنايع مســتظرفه كــه در ســال 

الملك وزير معارف وقت صورت گرفت، به توسعة آن هنـر كمـك شـايان     حكيم
ولين هنرستان صنايع مسـتظرفة ايـران كـه تـأثير     نمود. ناگفته نماند كه درحقيقت ا

اساسي در مملكت گذاشـت همـين هنرسـتان بـود. از ديگـر شـاگردان معـروف        
الملـك)، ميـرزا    (بـرادر بـزرگ كمـال    )12(توان ابـوتراب نقاشباشـي   الدوله مي مزين
خـان مصـورالملك كـه تصـاوير روزنامـة شـرافت اثـر اوسـت و مرحـوم           مهدي

ك را نام برد. شخص اخير مدتها استاد نقاشي دارالفنـون  خان مصورالممال صمصام
  بود. مي

درضمن چون كسي در ايران نبود كه با اطـالع كامـل از زبـان فرانسـه بـه      
 M. Albert)الدوله با مسـيو لُمـر فرانسـوي     موسيقي نيز آشنايي داشته باشد، مزين

Lemaire)  ت و رئـيس  باشـي داشـ   كه در دربار ناصرالدين شاه عنوان موزيكـانچي
شعبة موزيك دارالفنون هم بود همكاري كرد. او اولين ايراني بود كه موسـيقي بـا   

گـذاري نمـود و اولـين     نُت را كه تا آن زمان در ايران معمول نبود تدريس و پايـه 
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هـاي فرانسـه و ترجمـة آنهـا بـه       كتاب تئوري موسيقي را به سبك جديد با جمله
ر دسترس شـاگردان قـرار داد. درضـمن    د 1301/1883فارسي نوشت و در تاريخ 

ــ كتـاب   1سه كتاب در اين رشته ترجمه نمـود كـه متأسـفانه بـه چـاپ نرسـيد:       
ــ كتـاب اركسترشناسـي موسـيقي     3ـ كتـاب سازشناسـي،   2هماهنگي (آرموني)، 

الدوله شخصاً اركسـتر سـلطنتي را نيـز     مزينناگفته نماند در اوايل كار،  )13(نظامي.
اي رنـگ بـود كـه در سـفر اول      مل موزيـك مخصـوص نقـره   كرد كه حا اداره مي

از بهتـرين   )14(ناصرالدين شاه به اروپا به وسيلة ملكة انگلسـتان هديـه شـده بـود.    
باشيان (جد آقاي مهرداد پهلبد  شاگردان وي مرحوم غالمرضاخان ساالر معزّز مين

تيپي و وزير اسبق فرهنگ و هنر) بود كه در دوران سلطنت رضاشاه به درجة سـر 
رياست موزيك ارتش منصوب گرديد و مدرسة عالي موسيقي را بنيان نهـاد و در  

الدوله در تئاتر هم پيشگام شد و به تشويق  مزين )15(اين راه زحمات فراوان كشيد.
ناصرالدين شاه نخستين تئاتر يا تماشاخانه را در مدرسه دارالفنون ساخت و اولين 

تعزيه و تقليد خارج كـرد و بـه معنـي حقيقـي     تئاتر را از صورت «كسي است كه 
و چند » گريز گزارش مردم«تحت عنوان  (Le Misanthrope)و ميزانتروپ » درآورد

را ترجمه كرد و به معرض نمايش گذاشت و ايـن هنـر    (Moliere)اثر ديگر مولير 
سيد علي نصر جزو بهترين شـاگردان وي   )16(گذاري نمود. را به ايران آورد و پايه

د كه بعداً در توسـعة تئـاتر فعاليـت بسـيار نمـود و بـا بنيـان نهـادن هنرسـتان          بو
  هنرپيشگي باعث ترقي اين هنر در ايران گشت.

الدوله اولين ايراني است كه براي تـدريس زبـان فرانسـه در     مزيندرضمن 
كشور اقدام كرد و سه كتاب جامع راجـع بـه تعلـيم زبـان فرانسـه شـامل افعـال،        

و معني كه شايد اولين ديكسيونر فرانسه به فارسـي بـراي مكالمـه    مكالمه و لغت 
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در اشاعة فرهنگ جديد اروپا «بود نوشت. طبق نظر دكتر عيسي صديق اين كتابها 
سپس برحسب امر ناصرالدين شاه مشـغول تهيـة    )17(در ايران تأثير فراوان داشتند.

از سـي سـال   گشـت كـه پـس     (Le Diamant)ديكسيونر كاملتري به نـام ديامـان   
هزار لغت  50زحمت باالخره در دوران سلطنت احمدشاه به اتمام رسيد و داراي 

بود ولي متأسفانه به دليل كمبود بودجة دولتي موفق به چاپ آن نشد تـا ايـن كـه    
برحسب تقاضاي سفير فرانسه در ايران به پاريس فرستاده شد كه در آنجا چاپ و 

قــرار گيــرد. ايــن كتــاب موســوم بــه مــورد اســتفادة مدرســة زبانهــاي خــارجي 
است. ليست اين كتابها در كتاب مطبوعات و اشعار ايـران نـوين،   » الغة مزين«

م. در دانشگاه كمبريج 1914در سال  (Edward G. Browne)نوشتة پروفسور براون 
اغلـب رجـال اواخـر دورة قاجاريـه از شـاگردان كـالس        )18(به طبع رسيده است.

الدولـه (رئـيس دارالفنـون)،     خـان اديـب   جمله: محمد حسن فرانسة وي بودند، من
خـان هـدايت    العلـوم (معـاون دارالفنـون)، رضـاقلي     خان اديب نـاظم  محمد صفي

نيرالملك ثاني (وزير فرهنگ)، دكتر غالمرضاخان شيخ طبيب مشهور، آقاي سـيد  
ير الدوله (وز جالل تهراني (وزير پست و تلگراف) و شاهزاده اسداهللا ميرزا شهاب

فرهنگ). از ديگر معلمين معروف فرانسه در دارالفنون مسيو ژول ريشار فرانسوي 
(M. Jules Richard)   م. بـه ايـران آمـد و تصـميم     1848يـا   1846بود كه به سـال

پس ملقب به ميرزا رضاخان شـد. او   گرفت مسلمان شود و در ايران بماند و از آن
غول گرديد، و درضمن انگليسـي هـم   از آغاز كار دارالفنون به تدريس فرانسه مش

از طرف شـاه لقـب    1288/1871تدريس مي :رد و مرد عالمي بود. در اواخر سال 
خاني گرفت. معروف است وي اولين كسي است كه صنعت عكاسي را در زمـان  
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ــران آورد.  ــه اي ــاه ب ــارخان    )19(محمدش ــرش يوســف ريش ــوت او پس ــس از ف پ
  )20(.الملك به تدريس فرانسه ادامه داد مؤدب

/ 1313-1324الدولــه در دوران ســلطنت مظفرالــدين شــاه ( مــزينمرحــوم 
/ 1324-1327) و بخصــوص در دورة زمامــداري محمــدعلي شــاه (1907-1896
رفت ولي سرپرسـتي   ) به دليل نارضايتي از اوضاع كمتر به دربار مي1909-1907

تقبـل  مو را السلطنه (پسر مظفرالدين شاه) و تـدريس بـه ا   ملك منصورميرزا شعاع
الدولـه   با درجة سرتيپ اولي به دريافـت لقـب مـزين    1315/1897شد و در سال 

السلطنه بـراي بـار اول    كه شعاع 1319/1901مفتخر گشت. و چندي بعد به تاريخ 
از اقـدامات وي در آنجـا    )21(حاكم فارس شد به سمت معاونت او به شيراز رفت.

يبة آن اشـعار زيـر را دانشـمند و شـاعر     اي براي حافظ بود كه در كت ساختن مقبره
  الدوله سروده است: معروف ميرزا محمد نصير حسيني شيرازي فرصت
  به عهد خسرو عادل مظفرالدين شاه

  اش ملك منصور به امر زادة آزاده
  الدوله خردپژوه مهندس مزين

  بريخت طرح و بداد اين اساس را دستور
  بد از هزار و سه صد نوزده فزون كاورد

  )22(السلطنه اين طرفه بقعه را بظهور اعشع
خـان زنـد را بـا اشـعار      الدوله طرفين ساختمان كـريم  ضمناً به دستور مزين

حافظ تزيين كردند كه وضع آبرومندتري پيدا كرد. پس از حدود دو سال به علت 
السلطنه و اطرافيانش در فارس ايجاد كردند به تهران مراجعـت   مشكالتي كه شعاع

السلطنه و ديگر  الدوله پسر شعاع بازگشت سرپرستي و تدريس حشمت نمود و در
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شاهزادگان مقرب دربار را متقبل شد. در سفر سوم مظفرالـدين شـاه بـه اروپـا در     
بود. عبداهللا  جزو ملتزمين ركاب شاه و سرپرست شاهزادگان مي 1323/1905سال 

ن در ضـيافتي  مستوفي پس از ذكر شرحي راجع به سواد و نزاكت ايـن شـاهزادگا  
اينها همـه در  «نويسد:  كه تزار روسيه به افتخار مظفرالدين شاه داده بوده است مي

 )23(».الدوله كشـيده اسـت   اكبرخان نقاشباشي مزين اثر زحماتي است كه ميرزا علي
الدوله تدريس در دارالفنون را به مدت چند سالي رها كـرد   در آن دوران كه مزين
الملـك   افضـل  نلطنه مشـغول بـود، مرحـوم غالمحسـي    السـ  و به مالزمـت شـعاع  

اكبرخـان نقاشباشـي،    ميرزا علي«كند:  طور معرفي مي نويس معروف او را اين تاريخ
سرتيپ اول... كه از دانشمندان اين عصر و در متون و كماالت خارجه بخصـوص  

المقرر به خدمت  زبان فرانسه و صنعت نقاشي، اول استاد است، اين اوقات حسب
السلطنه مشغول هستند؛ و در آن  اب مستطاب اشرف واال، شاهزادة معظم، شعاعنو

باشند... و الحق شاگردان ماهر از تعليم ايـن   اداره از اكابر قوم و صناديد رجال مي
دانشمند از مدرسة دارالفنون دولتي بيرون آمد... الحق شخصي محترم و وجـودي  

  )24(»مغتنم است.
لطنت محمدعلي شاه به دربار نرفـت و مجـدداً بـه    الدوله در دوران س مزين

تدريس در دارالفنون مشـغول گشـت و بـه رياسـت مدرسـة علميـه كـه بعـد از         
خـان حـاج    قلي دارالفنون از بزرگترين مراكز علمي ايران بود و قبالً مرحوم مهدي

رئيس آن بود نائل آمـد. پـس از خلـع محمـدعلي شـاه،       )25(مخبرالسلطنة هدايت
سعي بسيار داشتند كه احمدشاه جوان با تربيتـي نـوين و عقايـدي     رجال مملكت

دموكرات آشنا شود چرا كه دوران محمدعلي شاه خـاطرات تلخـي بجـا گذاشـته     
خـان   بود. بدين دليـل برحسـب تصـميم متخـذه از طـرف مرحـوم ميـرزا حسـن        
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خـان مشـيرالدوله (پيرنيـا)،     الممالك (وزير دربـار وقـت)، ميـرزا حسـين     مستوفي
الملـك   الملك و لقمان خان مؤتمن الملك (حكيمي)، ميرزا حسن خان حكيم هيمابرا

(رئيس دربار و طبيب شاه)، كالس درس مخصوص در يكي از عمارات سـلطنتي  
واقع در كاخ گلستان براي تعليم و تربيت احمدشاه و برادرش محمدحسن ميـرزا  

اني به رياست آن كالس الدوله را با درجة اميرتوم وليعهد به وجود آوردند و مزين
الدوله سپهر ايـن كـار را اولـين     شاگرد داشت انتخاب كردند. مورخ 15كه حدود 

درضمن معلميني آزاديخـواه   )26(داند. اقدام اساسي در شروع سلطنت احمدشاه مي
السـلطنة   براي تدريس دروس مختلف آن كالس به كار گماشته شدند و دو نايـب 

خان ناصرالملك از هرگونـه كمكـي بـه     بوالقاسمشاه، عليرضاخان عضدالملك و ا
كردند. اين معلمـين عبـارت بودنـد از مرحـوم محمـدعلي       اين دستگاه دريغ نمي

فروغي ذكاءالملك (پسر ميرزا محمدحسـين ذكاءالملـك) در رشـتة تـاريخ، اميـر      
الممالك) در رياضـي،   الدين مهندس الدين غفاري ذكاءالدوله (پسر ميرزا نظام سهام
الملك (پسر ميرزا بزرگ كاشاني نقاش قابل) در نقاشـي،   محمد غفاري كمالميرزا 
السلطنه (پسر ميـرزا رضـاخان مؤيدالسـلطنه) در علـوم      خان گرانمايه صادق صادق

ذربايجاني) در آالسلطنه  اكبرآقا مكرم خان ممتاز همايون (پسر علي نظامي، عباسقلي
ـ    رادر محمـدعلي فروغـي   مشاورت معلومات عمومي، ابوالحسن خـان فروغـي (ب

(M. G. Demorgny)ذكاءالملك) در علوم طبيعي و مسيو دمورني فرانسوي 
در  )27(

  حقوق مدني.
شـد. درضـمن    الدولـه انجـام مـي    تعليم زبان فرانسه به وسيلة خـود مـزين  

به عنـوان تعليمـات نظـامي سـالي      (Smirnoff)كاپيتاني روسي به اسم اسميرنوف 
نمود ولي مأموريـت اصـلي او بـاخبر شـدن از      معرفي ميچهار يا پنج بار خود را 
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اوضاع دربار احمدشاه، رجال و اطرافيان او و باالخره اوضاع اجتماعي و سياسـي  
ايران بود. داستان اين شخص از اين قرار است كه او قبل از تشـكيل ايـن كـالس    

داده اسـت و زمـاني كـه ايـن كـالس تأسـيس        مخصوص به شاه درس روسي مي
الملك كه مأمور اصالح دربار بود به معلمـي وي خاتمـه    به دستور حكيمشود  مي

شود. روسها از اين جريان ناراحـت شـده بـه وسـيلة سـفير خـود پيغـام         داده مي
اي يـك سـاعت بـه شـاه      دهند درصورتي كه اجازه داده شود كه او الاقل هفته مي

كشور سيده بود از تعليم دهد، آنها متقابالً نصف قشون خود را كه به قزوين هم ر
ظاهر سـاده، بـراي    خارج خواهند نمود. بزرگان قوم از اين كه اهميت اين معلم به
كـرده اسـت بسـيار     دولت روسيه با حضور نصف قشـون آن دولـت برابـري مـي    

رسند كه در صورت قبول كردن آن پيشـنهاد،   شوند و به اين نتيجه مي متعجب مي
اه مستقر خواهند كـرد و  درحقيقت نصف ارتش روس مقيم در ايران را ر دربار ش

  )28(دهند. بدين جهت جواب منفي مي
الدوله كتابي راجع به طرز رفتار، كردار و گفتـار سـالطين    مزيندر آن زمان 

هـاي فضـال و دانشـمندان كشـورهاي مختلـف       براي اداره كردن كشور از نوشـته 
ولـي  خوانـد.   آوري كرد و به زبان فرانسه نوشت و آن را اغلب براي شاه مي جمع

داد تـا بـه شـنيدن نصـايح و      از اين كه شاه بيشتر به خواندن رمان عالقه نشان مي
الدولـه   دستورات بزرگان متأثر بود. پس از پنج سال آن كالس تعطيل شد و مـزين 

به ژنرال آجوداني احمدشاه مفتخر گرديد و به دريافت درجة امير نوياني و مرتبـة  
در اين سمت بـاقي بـود و شـاه اغلـب در     جنابي نائل آمد و تا آخر سلطنت وي 

قدري مورد احترام شاه بود كه شاه او را  كرد و به موارد مختلف با وي مشورت مي
  )29(ناميده است. پدر دانشمند خود مي
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ازجمله اقدامات وي در آن زمان ايـن بـود كـه در قحطـي تهـران، پـس از       
ش غلّـة امـالك   م) در راضي كردن احمدشاه براي فـرو 1918جنگ اول (در سال 

خود كوشش فراوان نمود تا تعداد تلفات به حداقل برسد و بيش از آن براي شـاه  
اي از اطرافيان شاه به وي راهنمايي كرده بودند كه  بدنامي به وجود نيايد. زيرا عده

بهتر است گندم خود را در انبارها نگاهداري كند تا قيمت بيشتر شود. شاه كـه در  
مدتي به احمد عالّف معروف شده بود تا اين كـه بـاالخره    نمود، فروش تأخير مي

ارباب كيخسرو شاهرخ كه از طرف دولت مأمور خريد غلّه بود محصـول اراضـي   
  احمدشاه را كه برخالف شايعات، حجم چنداني نداشت خريداري كرد.

الدوله عالقمند بود كتبي راجع بـه علـوم نظـامي از زبـان فرانسـه بـه        مزين
كند ولي متأسفانه امور درباري، تدريس و تهيـة كتابهـاي مختلـف    فارسي ترجمه 

ديگر به وي فرصت انجام اين كار را نداد. او عموماً از مسئوليت سياسي روگردان 
داد و بعالوه كمتر ممكن بود درخواستي از شاه يا درباريـان   بود و بدان تن درنمي

دوران زمامـداري  ديگر بكند. بـه واسـطة خـدماتش و مسـافرتهايي چنـد كـه در       
 Louis)ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به دربار نـاپلئون سـوم پادشـاه فرانسـه     

Napoleon III)
 ، ويلهلـم (Francois Joseph I)، فرانسوا ژوزف پادشـاه اطـريش   )30(
(Friedrich Wilhelm II)امپراطور آلمان 

و چندين كشور ديگـر كـرد بـه اخـذ      )31(
  ترين آنها از اين قرار است: كه ارزنده نشانهاي مختلفي نائل گرديد

از ايران نشان مكلل درجة يك شير و خورشيد، نشان درجة يك خارجـه و  
حمايل سبز و نشان درجة يك علمي، از خارجه نشـان درجـة دو عقـاب آلمـان،     
نشان درجة يك تاج لياقت آلمان، نشان درجة دو فرانسوا ژوزف اطريش و نشـان  

از نـوع   Leopoldزف، نشان درجـة دو لئوپولـد بلژيـك (   نظامي ستارة فرانسوا ژو
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، نشـان اُفسـييه   (St. Stanislas)الس روسـيه  سـ استاني نظامي)، نشان درجة دوسنت
و نشان درجة يـك فرهنـگ و    (Legion d’honneur Officer)فرانسه  لژيون دونور

ــك   ــييه دولنستروكســيون پوبلي ــوم فرانســه، اُفس  Officer de l’Instruction)عل

Publique).  
)، با وجود اظهـار عالقـة   1925شمسي /  1304پس از بركناري احمدشاه (

خان تيمورتاش  رضاشاه به آمدن او به دربار و دو بار فرستادن مرحوم عبدالحسين
الدوله، وي به دليل متجـاوز از شصـت سـال     مزينمعزّزالملك وزير دربار به منزل 

يد حاضر به قبول پست نشـد و بـا   خدمت در دوران سلسلة قاجار، در سلسلة جد
ذكر اين كه حال نوبت فرزندان من است كه به اين دودمان خدمت كنند، از رفتن 
به دربار خودداري نمود. بدين ترتيب خدمات دانشمندي را كـه محقـق معـروف    

نخستين دبير فرانسه، موسيقي با نُت، نقاشي بـا اصـول   «آقاي علي آذري به عنوان 
الدوله در  رسد. مزين كند به پايان مي معرفي مي» تئاتر در ايران علمي و ايجادكنندة

م. بر اثر سكتة قلبـي در تهـران درگذشـت و آقـاي     1932ش/دسامبر  1311تاريخ 
محمود هدايت مادة تاريخ ذيل را در فوت آن مرحوم سرود كه بر سـنگ آرامگـاه   

  وي نوشته شده است:
  آسمان جالل و علم و هنر

  فخر و تبار كان فضل و كمال و
  الدوله اكبر مزين علي

  زيب دربار دورة قاجار
  در طريقت سپهر سير و سلوك

  در حقيقت مظاهر االنوار



٨٩ الدوله (نقاشباشي) اكبرخان مزين ميرزا علي

  بود فكر و رأي وزين او مي
  االسرار در همه عمر كاشف

  اي دريغا كه اين سپهر كمال
  در دل خاك تيره يافت قرار
  سزد ار مام دهر خون گريد

  االبد زنهار زين مصيبت الي
  عمرش رسيد قرب نود سال

  تا كه شد سوي كعبة دلدار
  بيست و سوم بد از مه آذر
  )32(سيصد و يازده ز بعد هزار

  
  الدوله به زبان فرانسوي: اينك متن دستنويس مزين

گويي و روشن كردن حقايق و مطالبي كه به نظرش مهم  الدوله در رك مزين
اي  هدر اينجا چركنـويس نامـ  آمد بين آشنايان معروف بود.  و به صالح مملكت مي

نماييم. اين نامه  را كه به يكي از شاهزادگان مقرب دربار نوشته است عيناً درج مي
الدوله راجع به رسيدگي به حال شخصي است كه بدون  راجع به درخواست مزين

جهت مورد ظلمي قرار گرفته بود. از قرار معلوم با وجود اين كه آن شـاهزاده بـه   
  ود كه به موضوع رسيدگي كند، عملي انجام نداده بوده است.وي قول داده ب
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  ترجمه:

  واالحضرتا«
كـنم. شـاهزاده    طلبم كه به عادت و رسم هميشگي خودم مكاتبـه مـي   از شما پوزش مي

گذرد؛ چنين شخصـيتي هرگـز نبايـد در     هستيد، تحصيالتي داريد و شصت سال از عمرتان مي
  موضوع آنقدر سهل و ساده باشد. گفتة خود كوتاهي كند، مخصوصاً كه

 »ارادتمند شما، مزين
  

الدوله بـه خـط خـود     مزين اي است كه نامه اين نوشته نيز برگي از نصيحت
 خوانده است: ن را براي احمدشاه ميآنوشته و 

 



٩١ الدوله (نقاشباشي) اكبرخان مزين ميرزا علي

  
هر روز از عمر خود را مانند ورقي از تاريخ زنـدگاني خـود بدانيـد و متوجـه باشـيد      «

ندگان در آن ضبط نشده باشد. مانگ اسو گفته است: مرد نيكوكار هرگـز در  آي  ناشايستگي براي
  شود و عمر جاودانه دارد. دنيا فراموش نمي

  نيامد كس اندر جهان كو بماند
 ».مگر آن كز او نام نيكو بماند

 

  يادداشتها:
ت درمورد به قدرت و به سلطنت رسيدن آقامحمـدخان قاجـار تاريخهـاي مختلفـي ارائـه شـده اسـ       . 1

ميالدي. در كتب فارسي هم تاريخها يكسـان نيسـت، مـثالً     1795و  1794، 1787، 1786جمله:  من
توان بـه كتابهـايي    ق). در اين مورد مي 1210قمري و نوروز  1209، 1201، 1200الثاني  جمادي 11

تـاريخ كامـل   «و كتـاب   (Rouhollah Ramazani: The Foreign Polley of Iran 1500-1941)مانند 
غاز سلطنت فتحعلي شاه را هم بعضي سـال  آتأليف دكتر عبداهللا رازي مراجعه كرد. درضمن » ايران

  اند. اما اكثراً با تاريخ اول موافقند. ميالدي ذكر كرده 1798و برخي  1797
مقام پسر ميرزا حسين فراهاني است كه شخص اخير در نيمـة آخـر سـلطنت زنديـه      . ميرزا بزرگ قائم2

مقام  ور مملكتي را در دست داشت و مردي اليق و عادل بود. درضمن ميرزا بزرگ قائمبسياري از ام
مقام ثاني است كه شخص اخيـر در دوران سـلطنت محمدشـاه بـه      پدر ميرزا ابوالقاسم فراهاني قائم
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خـان   بـه دسـتور شـاه و بـه دسـت اسـماعيل       1251/1835منصب صدارت رسيد ولـي بـه تـاريخ    
بـود. در   قتل رسيد. او وزيري قابل و از بزرگترين نويسندگان قرن خود مي داغي فراشباشي به قراچه

  كتاب خلسة اعتمادالسلطنه شرح جالبي از او وجود دارد.
  .1344بهمن » مجلة يغما«. دكتر اردكاني، دومين كاروان معرفت، 3
رفـت در آغـاز   الدوله گ لقب امين 1275/1858خان كه در سال  . ابوطالب غفاري كاشاني ملقب به فرخ4

كار سمت پيشخدمت مخصوص در دربار فتحعلي شاه را داشت. پس از مراجعت از سفر فرانسه به 
وزارت حضور و مهـرداري مهـر مبـارك مفتخـر گرديـد. سـپس وزارت داخلـه كـه فـوق جميـع           

بود به او سپرده شد. و در آن وقت كه ناصـرالدين شـاه بـراي مـدتي صـدر اعظـم        ها مي وزارتخانه
، درحقيقت مرد شمارة يك مملكت بود. سپس وزير دربار شـد و او بـود كـه باعـث ترقـي      نداشت

مجلـة  «ديگر افراد خانوادة خود گشت. رجوع شود به: حسين سعادت نوري، رجال دورة قاجاريـه،  
  ، شمارة اول تا پنجم از سال سوم.»وحيد

  .357حة ، صف1جلد » ايرانشهر«. دكتر عيسي صديق، به سوي تحول جديد، كتاب 5
به قلم حسنعلي غفـاري  » الوقايع مخزن«، مقدمة كتاب 1198و  357، صفحات 2و  1جلد ، »ايرانشهر. «6

خان سرابي متخلص به گرانمايه (پسر عبداهللا  الدولة ثاني. اين كتاب تأليف حاجي ميرزا حسين معاون
  اهللا روشني]. يان و قدرتكوشش كريم اصفهان به 1344[از انتشارات دانشگاه تهران  باشد. سرابي) مي

. متأسفانه به دليل ازبين رفتن تمام مدارك خانوادگي در انقالب اخير ايران، ذكر شـرح جـامعي راجـع    7
خان مقدور نيست. تا آنجا كه در خانوادة ما مشهور است اين شخص و ميرزا حسين  به ميرزا حسين

پسر ميـرزا احمـد غفـاري هـردو يـك      الدوله) پسر سوم از ده  خان امين غفاري كاشاني (عموي فرخ
نامـة ايشـان    الدوله جزو شـجره  نفرند. ليكن اين موضوع در خانوادة غفاري مشهور نبوده و نام مزين

الدوله در دوران كودكي كاشان را ترك گفتـه و   ضبط نگرديده است. امكان دارد به دليل آن كه مزين
شده باشد، كما اينكه او تا اواخر عمر حتي  ديگر به آنجا مراجعت نكرده، پس از فوت پدر فراموش

الدولـه كـه از شـكار در كاشـان      از امالك خود در كاشان مطلع نبود تا اين كه روزي مرحـوم اقبـال  
آباد يا اكبرآباد كـه معـروف    گويد در آنجا دهي ديده است به اسم علي نمود، به وي مي مراجعت مي
قابل توجه ديگر يكي استعداد او در هنر نقاشي بود كـه   الدوله تعلق داشته، دو موضوع بوده به مزين

الممالك از اقـدام   در خانوادة غفاري مكرر ديده شده و ديگري آن كه معروف است مرحوم مهندس
خاطر گشته است. ضمناً آقاي علي آذري  او درمورد انتخاب لقب خويش به عنوان نام فاميل رنجيده

كنـد. درضـمن    الدوله با آن خانواده اشاره مي ه، به نسبت مزينسال قبل نوشته شد 21اي كه  در مقاله



٩٣ الدوله (نقاشباشي) اكبرخان مزين ميرزا علي

خان براي اعزام به خارج انتخاب كرد از منسوبانش بودنـد.   ناگفته نماند كه بيشتر شاگرداني كه فرخ
  ها در اين امر بوده نه غرض شخصي. البته منظور او از اين عمل تشويق ديگر خانواده

) بـه كمـك   1342، سال پـنجم (مهرمـاه   »مجلة پيام نوين«نقاشباشي،  اكبرخان . م. س. علي آذري، علي8
خان غفـاري صـاحب    آن مقاله اشتباهاً غالمحسين 3مرحوم تيمسار سرتيپ مظفر مزيني. در صفحة 

بود. صـاحب   ند درصورتي كه او دوازده سال جوانتر ميا الدوله ذكر كرده شاگردي مزين اختيار را هم
  خان امين خلوت ناصرالدين شاه بود. الدوله، پسر هاشم لاختيار برادر كهتر اقبا

  . همان مقاله.9
تـن   42. مسيو كنستان فرانسوي بـه وسـيلة اميرنظـام گروسـي اسـتخدام شـد و بـا اولـين گـروه از          10

سال بعـد   8به وطن مراجعه كردند به ايران آمد و حدود  1280/1863دانشجويان ايراني كه در سال 
است كه ناصرالدين شاه به زبان فرانسه و فن نقاشي عالقة بسـزا داشـته و در   درگذشت. قابل توجه 

تأليف قاضي احمد. » تتميم تاريخ نگارستان«آنها مهارت و معلومات نيز داشته است. رجوع شود به 
، بـه تصـحيح   975/1568و متـوفي بـه سـال     900/1495اين محمد غفاري كاشاني، متولد به سـال  

الملـك شـروع و بـا     . ناصرالدين شاه آموزش نقاشي را با صنيع493فحة مرتضي مدرس گيالني، ص
  الدوله كامل كرد. مزين

. پنج پرده و دو كـار مـدادي وي تـا    375، صفحة »رجال عصر ناصري«خان معيرالممالك،  . دوستعلي11
  قبل از انقالب اسالمي نزد نگارنده و دوستان موجود بود كه متأسفانه به غارت رفت.

. در آنجـا اشـتباهاً لقـب ابـوتراب را     1198صـفحة  » ايرانشـهر «ع شود به مقالة آذري و كتـاب  . رجو12
الدوله نقـل شـده كـه اگـر مرحـوم ابـوتراب بقـاي عمـر          اند. از قول مزين الملك منظور داشته كمال
در  الدوله خـود  كرد. مزين الملك نيز برتري پيدا مي گرفت، بر كمال داشت و تعليمات الزمه را مي مي

بوده كه از بزرگترين نقاشان قرن نـوزدهم   (Jean Auguste Ingres)پاريس شاگرد ژان اگوست انگر 
  رود. به حساب مي

به ايران  1868. مسيو لُمر در سال 135و  114صفحة » تاريخ موسيقي نظامي ايران«. حسينعلي مالح، 13
  فوت شد. 1907آمد، كه درس موسيقي نظام بدهد و در سال 

  .331، صفحة »ايران در دورة سلطنت قاجار«اصغر شميم،  ي. عل14
بـه  » الدولـه  مـزين  «؛ و سري مقاالت چاپ انجمـن تـاريخ، تحـت عنـوان     1198صفحة » ايرانشهر. «15

56ن، صفحة كوشش تيمسار سرلشكر منصور مزي.  



 26/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٩٤ 

بنياد «ي عطايي، دكتر ابوالقاسم جنت، 357، جلد سوم، صفحة »سالة ايران 2500تاريخ «. عباس پرويز، 16
. اين تماشـاخانه  1198و  917، جلد اول و دوم، صفحات »ايرانشهر« 159، صفحة »نمايش در ايران

يا تئاتر كه پس از مراجعت ناصراليدين شاه از سفر اولش به اروپا ساخته شد، در حقيقت يك محل 
شمسـي /   1308ل اي معدود از درباريان بود و تا سـا  خصوصي براي استفادة شخص پادشاه و عده

الدولـه گـاهي مشـكالت     بجا بود تا اين كه ضمن تجديد بناي دارالفنون خـراب شـد. مـزين    1929
  گنجاند تا شاه را متوجه آنها سازد. هاي مختلف تئاتر مي مملكت را در پيس

  .1197و  355، صفحة »ايرانشهر. «17
18 .Edward, G. Browne, Press and Poerry of Modern Persian, p. 158   
نويسد: ناصرالدين شاه  . وي در آنجا مي1349، شهريور »مجلة يغما«. اقبال يغمايي، مدرسة دارالفنون، 19

. درضـمن رجـوع   361صـفحة  ». به عكاسي هم كه به زمان پدرش به ايران راه يافته بود مايل بـود «
(اكتبـر ـ   » تـاريخ عكاسـي   المللي مجلة بين«؛ 1348، شهريور »مجلة يغما«شود به: مدرسة دارالفنون، 

 .History of Photography - an international quarterly))، تأليف خانم دونا استاين 1983دسامبر 

Oct-Des 83: Donne Stein)  نويسد: دوربين  مقامي مي . در اين مورد آقاي جهانگير قائم259صفحة
الزم بوده كه به كشورهاي ديگـر  اختراع شده است و الاقل چند سالي وقت  1849عكاسي در سال 

و  (carlbiée)برسد. درضمن بر آن عقيده است كه عكاسي به وسيلة دو فرانسوي به نامهـاي كارلبـه   
الدولـه بـراي    خان امـين  كه جزو هيأت نظامي فرانسوي كه در معيت فرخ (Aloquevikle)الوك وي 

. رجوع شـود بـه   1274/1857ت به سال تنظيم ارتش ايران آمده بودند، در ايران رواج پيدا كرده اس
  .279-282، زير نظر ايرج افشار، صفحة »يادگارنامة حبيب يغمايي«، »ورود عكاسي به ايران«مقالة 

بـه آقـا    1863براي اولين بار ازطرف ناصرالدين شاه در سال » عكاسباشي«قابل توجه است كه لقب   
ه شده اسـت. او پسـر حـاج آقـا اسـماعيل      السلطنه آجودان مخصوص ناصرالدين شاه داد رضا اقبال

الممالك بود. رجـوع   جديد االسالم پيشخدمت سالم فتحعلي شاه و برادر بزرگ ميرزا علينقي حكيم
، دي »مجلـة يغمـا  «، و حسين سعادت نـوري، رجـال دورة قاجاريـه،    »مجلة تاريخ عكاسي«شود به 

خـان،   جملـه ميـرزا حسـنعلي    . اشخاص ديگري نيز بعداً صاحب لقب عكاسباشي شدند، مـن 1346
  اهللا خان عضدالسلطان. يوسف خان و حبيب

  .1348، شهريور »مجلة يغما«. مقالة : مدرسة دارالفنون، 20
توان ميـرزا محمدحسـين فروغـي ذكاءالملـك      از ديگر اساتيد معروف قديم و جديدتر دارالفنون مي  

الدوله مشـهور بـه    بدالغفارخان نجمالملك معلم رياضي، ميرزا ع معلم تاريخ، ميرزا رضاخان مهندس
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خـان فروغـي    محمد اصفهاني) معلم رياضيات و نجوم، ميرزا محمـدعلي  باشي (پسر ميرزا علي منجم
السـلطنه   ذكاءالملك، مرد سياسي و دانشمند عاليقدر كه بعدها به صدارت رسيد معلم تاريخ، مترجم

هنما معلم جغرافيا و ميرزا عبـدالعظيم خـان   الزمان فروزانفر، ميرزا غالمحسين خان ر قلم، بديع زرين
  قريب معلم ادبيات فارسي را نام برد.

السلطنه دو بار حاكم فارس شـد   ، شعاع198، صفحة »افضل التواريخ«الملك،  . غالمحسين خان افضل21
اندازي به امالك خالصه، بـيش   بود. در اين مأموريت به دليل دست 1323/1905كه بار دوم در سال 

ر اول توليد ناراحتي و اغتشاش كرد و مجبور به ترك آن منطقه گرديد. در مراجعت بـه تهـران   از با
االسـالم كرمـاني،    مدار گرفت! رجـوع شـود بـه نـاظم     به وزارت عدليه منصوب گشت و لقب جهان

  .155و  154، 63، صفحة »تاريخ بيداري ايرانيان«
بناهـاي  «؛ علينقـي بهـروزي،   17، صـفحة  »يرازراهنماي آثار تـاريخي شـ  «. دكتر بهمن كريمي، كتاب 22

  .72، صفحة »تاريخي و اثار هنري شيراز
  .143، جلد دوم، صفحة »شرح زندگاني من«. عبداهللا مستوفي، 23
  .198، صفحة »التواريخ افضل. «24
پسر مرحوم مخبرالدوله بزرگ بود. در  1280/1863. مرحوم حاج مخبرالسلطنة هدايت متولد به سال 25

ل كار چندي در دارالفنون سمت استادي داشـت، بعـدها چنـدين بـار بـه حكومـت آذربايجـان        اواي
گماشته شد و چندين مرتبه به وزارت و صدارت رسيد. وي از مردان سياسي و دانشـمندان بـزرگ   

  جمله در تاريخ و تئوري موسيقي است. قرن پيش بود و مؤلف كتابهاي متعددي من
، »تـاريخ مشـروطيت ايـران   «؛ دكتر مهدي ملكزاده، 32، صفحة »جنگ بزرگايران در «الدوله،  . مورخ26

، »مجلـة يغمـا  «االسـالمي، سـيماي حقيقـي احمدشـاه،      ؛ دكتر جواد شيخ303و  302، صفحة 7جلد 
معرفـي  » خوشـنام، محبـوب و آزادمـنش   «الدولـه را مـردي    ها مـزين  . در اين نوشته1354فروردين 

  كنند. مي
كرد و حـدود سـه    به ايران آمد و در امور مدني به وزرا نيز كمك مي 1911ل . مسيو دمورسي در سا27

نويسد بعداً معلمين ديگري از فرانسـه   الدولة سپهر مي سال در ايران ماند. قابل توجه است كه مورخ
استخدام شدند كه دروس مختلف را به شاه تدريس نمايند. اين موضوع صحت ندارد. درضـمن او  

خود عكسي از احمدشاه جوان و پيشخدمتهاي مخصوص دربار و خدمـه دارد  كتاب  32در صفحة 
و ان عده را معلمين كالس احمدشاه معرفي نموده است درصورتي كه از آن گـروه بيسـت و چنـد    

الدولـة سـپهر، آقايـان     نفري فقط دو يا سه نفرشان حزو معلمين بودند. ضمناً برخالف گفتـة مـورخ  
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هاي مخصوص بودنـد. رجـوع    گرچه بسيار باسواد و از پيشخدمت مدحت و مشار معلم شاه نبودند
  .33و  32، صفحة »ايران در جنگ بزرگ«شود به 

السلطنه، برادر وي ابوالحسن خان گرانمايه و مدت كوتاهي ساالر لشكر فرمانفرمائيـان   قبل از صادق  
ـ  معلمين درس نظام بودند. ابوالحسن خان به مراتب از آن دو نفر ديگر عـالم  ر و در علـوم نظـامي   ت

  واردتر بوده است. بعداً مشيرالدوله مدتي رئيس مدرسة نظام شد.
  .1354، فروردين »مجلة يغما«االسالمي، سيماي حقيقي احمدشاه،  . دكتر شيخ28
  . رجوع شود به مقالة علي اذري.29
وقعي كـه  خان معيرالممالك آمـده اسـت كـه در مـ     ، تأليف دوستعلي»رجال عصر ناصري«. در كتاب 30

بـوده و   (Versailles)الدوله در ضيافتي در كـاخ ورسـاي    جنگ پروس و فرانسه اعالم گشت، مزين
شروع شد. ظاهراً اولين سفر او به  1870ريزد. اين جنگ به تاريخ  هم مي ن خبر مجلس را بهآاعالم 

رانسه و كشـورهاي  فرانسه بايد در اين تاريخ انجام شده باشد. او پس از آن، چندين سفر ديگر به ف
  ديگر اروپايي كرد.

انجـام   1315/1898، آن سـفر در سـال   180، صفحة 37سند شمارة » اسناد نويافته«. ابراهيم صفايي، 31
  گرفته است.

  به ثبت رسيده است. 66. اين شعر در مقالة چاپ شده ازطرف انجمن تاريخ، در صفحة 32



  
  
  
  
  

  *يجايگاه پروين اعتصامي در شعر فارس
  

  حشمت مؤيد
  

  پردردتر  هركه او بيدارتر
  تر رخ زردتر هركه او آگاه

  (موالنا)
  
در طي چهل و هشت سالي كه از مرگ نابهنگام پـروين اعتصـامي گذشـته    
است، گويا اين نخستين باري است كه گروهي از متخصصان ادبيـات فارسـي در   

  اند تا شعر او را نقد و بررسي كنند. انجمني فراهم آمده
شناسان حاضـر در ايـن مجمـع، مـردم      نظر از كيفيت قضاوت سخن صرف

سـروده، ديـري اسـت كـه رأي      ايران كه پروين براي آنها و به زبان آنها شعر مـي 
انـد. ديـوان پـروين     خويش را در با ب مقبول و محبوب بودن آثارش صادر كرده

هاي آن نيز بارها منتشر گرديـده اسـت. هـيچ     و گزيده بار به طبع رسيده 9تاكنون 
شاعر ديگر ايران در اين قرن از چنين موفقيتي برخوردار نبوده است. گويا پروين 

                                                            

.239تا  212شناسي، سال اول، صص  *. ايران  
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اعتصامي و فروغ فرخزاد تنها شاعران قرن بيستم ايران باشند كه اكثـر اشعارشـان   
ـ     )1(كم به يك زبان غربي ترجمه شـده اسـت.   دست روين راز ايـن جاذبـة شـعر پ

چيست؟ گفتار ذيل كوشش ناچيزي است براي يافتن پاسخي بـه ايـن پرسـش، و    
االمكـان   ام حتّي در طي آن از تكرار مطالبي كه پيش از اين در مقاالت ديگر آورده

  )2(احتراز شده است.
*  

بديهي است كه يك اثر شعري هنگامي ارزش پايدار خواهد داشت كه هـم  
يعني دو شرط اساسـي در آن رعايـت شـده باشـد:     زيبا و هم نغز و پرمعني باشد 

آهنـگ و روان باشـد و اصـول و     يكي سبك سخن كه بايد فصيح و بليغ و خوش
اي كـه در   انـد، و ديگـر جـوهر انديشـه     شرايط آن را در كتب معاني و بيان آورده

تنها متّكـي بـر اصـول عقـل و معيارهـاي شـرف و        گردد نه چنين قالبي عرضه مي
بخش كردار نيك و زندگاني پرافتخار  نيز واجد فكري جديد و الهامانسانيت بلكه 

وئ سودمند باشد. هيچ شعري را كه تنها به يكـي از ايـن دو جنبـه پرداختـه و از     
توان شعري موفّق ناميد كه خواننـدگان آن را بـه    ديگري غفلت ورزيده باشد نمي

ايـن تنهـا درمـواردي    رغبت بپذيرند و در طي روزگار هم پايدار بماند. با وجـود  
اند ميان اين دو عنصر تعادلي در سطحي برتر از دسترس  استثنايي شاعران توانسته

  هاي متعارف برقرار كنند.   قريحه
شمار گويندگاني كه از عهدة ايجاد هماهنگي ميان لفظ و معني در فراترين 

تـا   اند در همة فرهنگها اندك است. هيچ شاعري فيلسوف نيست مرز كمال برآمده
چه رسد به فيلسوفي بزرگ. و هرگز فيلسوفي بزرگ شاعر بزرگ زبان خود نبوده 
است. نيل به اوج كمال هم در زيبـايي سـخن و هـم در عظمـت انديشـه هرگـز       
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سـينا و غزّالـي شـاعران     نصيب هيچ سخنوري و هيچ حكيمي نشده است. نه ابـن 
غرض ايـن نيسـت كـه    اند و نه نظامي و سعدي حكمايي نامدار. البته  بزرگي بوده

تواند ظرف معاني فلسـفي واقـع شـود. غـرض      شعر براي نيل به كمال بايد يا مي
تفكّرات و عواطفي است كه با هنر شعر و زبـان و تخـيالت خـاص آن مناسـبتي     
داشته باشد. شاعراني مانند موالنا و حافظ كه از ايـن دو موهبـت لطـف سـخن و     

پايگاهشان در تمدن ايران و جهان واالتـر از  اند  عشق انديشه بيشترين بهره را برده
ديگران و يادشان جاويدان خواهد بود. هرچند درست است كه ارزشهاي فرهنگي 

يتغير نيست و تأثيرات متقابل عناصر متشكل داخل يـك فرهنـگ از سـويي، و     لن
ها و معيارهاي بيگانه از سوي ديگر، ناچار ارزشهاي ديـرين را تغييـر    نفوذ انديشه

كاهد، اين نيز هست كه بعضي از معيارهاي فكـر و عمـل يـا     ه از اعتبار آن ميداد
هـاي كلّـي نـوع انسـان در زنـدگي و ميـراث        پندار و كردار نمايندة جوهر تجربه

مشترك ميان همة جوامع متمدن است. هرقدر اين اصول فناناپذير جهـاني بيشـتر   
ن شـعر جايگـاهي   آ در عمق يك شعر رسوخ كرده باشد احتمال آن كـه سـرايندة  

  برتر در تاريخ ادبيات قوم خويش احراز كند قويتر خواهد بود.
شاعراني نظير عنصري و انوري كه تمام قريحة نيرومند شاعري خود را بـه  
بهاي خواهشهاي گذران و هوسهاي واهي فداي خدمت شاهان و حاميان تـوانگر  

ابـل بـا منـابع سرشـار     آن كه قواي خالّقة خويش را در داد و ستدي متق كردند بي
اند مقام پرافتخاري در تاريخ ادبيات ايران  كار اندازند، نتوانسته فرهنگ قوم خود به

احراز نمايند. در قصائد و قطعات امثال عنصـري و معـزّي و ظهيـر فاريـابي جـز      
هـا و تركيبـاتي احيانـاً     خـورد، و واژه  اي شواهد كه به درد تحقيق تاريخي مي پاره

آيد، و نيز مبلغي صنايع لفظـي كـه    كار مي شناسي به ژوهشهاي زبانكمياب كه در پ
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در زمانهــاي گذشــته خواســتاران فــراوان داشــته اســت چيــزي كــه بــاب دنــدان 
توان يافت. درحقيقت ايـن   شعردوستان روزگار ما باشد و خاطري را برانگيزد نمي
ماننـد خـود   ذوق و ناظمان ه شاعران درباري نفوذ خود را مديون اديبان سنّتي هم

دستي ايشان را در استفاده از صنايع بديعي و ساختن  هستند كه در طي قرنها چيره
نويسـان   انـد و بـه يـاري تـذكره     هاي سرشار از انواع بازيهاي لفظي سـتوده  چكامه

  اند. شهرت ايشان را به عنوان شاعراني توانا پايدار كرده
اقـاني هسـت كـه    در ميان همان طبقه از شاعران البته كسـي هـم چـون خ   

انگيز ذهني بسـيار مقتـدر و نـادرالوجود اسـت و مملـو از       ديوانش شاهد اعجاب
هاي بكر و تخيبالت بديع و توصيفات جاندار و بـروزات عواطـف اصـيل     انديشه

هاي شديد نسبت به حوادث بروني و تـأثرات ذهنـي. ولـي بـا      جانسوز و واكنش
ظر به دشواري سـبك و كثـرت   نظير قريحه، شعر خاقاني ن وجود چنين قدرت كم

م توجه شاعر به معـاني و مسـائل مـورد عالقـة     دتعبيرات سنگين از يك سو و ع
شـناس و محقّقـان    انبوه مردمان از سوي ديگر، نتوانسته است از مرز اديبـان لغـت  

تاريخ فراتر رود و در ميان عامة طبقات مردم و حتي روشنفكران كتابخوان رخنـه  
ساده و عاميانه بودن نه شعري را ارزشـمند و نـه بقـاي     كند. از سوي ديگر صفت

نـه   هاي مردم سـروده شـده باشـد    كند. شعري كه به دلخواه توده آن را تضمين مي
توان گفـت كـه پايـدار خواهـد مانـد. زيـرا وقتـي         حتماً ارزشي واال دارد و نه مي

ست تحول هاي سياسي يا اجتماعي يا مذهبي كه اثري را مقبول عوام كرده ا انگيزه
پذيرفت و از ميان رفت آن اثر هم از سر زبانها خواهد افتاد. شاعراني كـه دلهـاي   

كنند فقط هنگامي از نعمت بقا برخوردارنـد كـه كالمشـان نـه      مردم را تسخير مي
  هايي وزين و ماندني باشد. راسته به انديشهآفقط دلنشين بلكه 
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*  
اسـفند   25يخ ايـران ( هـاي بحرانـي تـار    پروين اعتصامي در يكي از لحظـه 

اي بافرهنـگ و پابنـد    ميالدي) در خـانواده  1907مارس  16شمسي برابر با  1285
هـاي سلسـلة    به سنّتهاي ديرين تولد و پرورش يافت. وي يكي از آخـرين حلقـه  

) 329/940اي رودكي (متـوفي در   دراز شعر سنتي فارسي است كه با چهرة افسانه
زار و صد سال در مواجهه با هجـوم نيازهـا و   شود و اكنون پس از يك ه آغاز مي

ميزانهاي زندگاني و دنياي امروز در خطر دگرگوني و زوال اسـت و بـراي ادامـة    
هـاي   زند. انقالب مشروطه كه جامعة ايـران را از تـوده   هستي خود دست و پا مي

پـذير بـه ملتـي پويـا و بيـدار و طلبگـر مبـدل         جنب و جـوش و سـتم   مردمي بي
عين حال نهضتي زداينده بود كه در ادبيات، مانند هر حـوزة نفـوذ   ساخت، در  مي

ارزش شـمرد و بعضـي ديگـر را     ديگر، سنتهاي كهنه را غربال كرد، بعضي را بـي 
كم هماهنگ با معيارهاي جديد آزادي و حرمت انساني و شـرافت   پايدار يا دست

  فرهنگي تشخيص داد.
ـ   اي از افـراد ممتـاز    ا حلقـه پدر پروين كه خود مؤلف و اديبي آزاده بـود، ب

آوراني همچون دهخدا و محمدتقي بهار در زمرة آنان بودند.  آميزش داشت كه نام
يافت و با خواندن اشعار خود  در محافل ادبي اين گروه پروين نوجوان حضور مي

هـاي جـوان ديگـر نيـز اذن شـركت در ايـن        گرفت. قريحـه  مورد تشويق قرار مي
ملة آنان يكي محمدحسين شهريار غزلسراي دو نسل بعـد  يافتند و ازج ها مي دوره

بود كه در اواخر حياتش خاطرة اين مجالس و شخص پروين را در شعري سـاده  
  )3(به يادگار گذاشت.
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اي در جو سياسي ايران، سرنوشـت پـروين اعتصـامي     با وجود چنين سابقه
هـايش را   ديشـه پردة ان س در فضايي آزاد نبود كه بدو مجال اظهار صريح و بيتنفّ

بدهد. بيست سال دوران خالقيت شاعرانة او دقيقاً همان بيست سـال فرمـانروايي   
رضاشــاه بــود كــه در طــي آن حــقّ آزادي ســخن پايمــال گشــت. در ايــن دوره  
ت سياسـي جديـد همرنـگ       ت يا با مقتضـيات واقعيـسردمداران انقالب مشروطي

صول ديـرين خـويش پابنـد و    شدند و با دولت جديد همكاري كردند، يا اگر به ا
جبراً از صـحنة سياسـت و اجتمـاع كشـور بركنـار گشـته گروهـي         دوفادار ماندن

س و نشين شدند و گروهي كمتر يا به زندان رفتند يـا ماننـد عشـقي و مـدر     خانه
اهميـت   ظـاهر بـي   فرخي يزدي به قتل رسيدند. پروين كه دختر جواني گمنام و به

اض خود شيوة خاصي ابتكار كرد و در شعر خويش بود براي بيان مخالفت و اعتر
اي آفريد كه در آن عناصر ستيزنده با يكـديگر رمـز عوامـل متنـازع      جهاني افسانه

  اخالقي و اجتماعي و سياسي كشور و زبان حال طبقات مظلوم و درمانده بودند.
جـويي   گرايـي و كنـاره   استفاده از سبك تمثيل خواه طبعاً بـا خصـال درون  

اي براي گريز  اسبت داشت و خواه وي آن را از روي ناچاري چون حيلهپروين من
كننـده بـود.    از پنجة ستمگر قهار اختيار نمود، در هرحال براي وي سـپري پنهـان  

هـا و   جـا در تمثـيالت و افسـانه    جان كه بايست همه سپري از جانوران و اشياء بي
  مناظرات مشهورش زبان حال او باشند.

كه محتمل است مقارن شروع يا در نخستين سـالهاي  » نغمة صبح«در شعر 
سلطنت پهلوي سروده شـده باشـد، پـروين بـه مـرغ صـبحگاهي كـه البـد رمـز          

دهـد كـه در شـور و     سرايندگان بامداد حكومت خاندان جديد است هشـدار مـي  
  شكار غافل نماند. شعف صبحگاه از وجود صياد جان
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  گونه بپر كه پر نريزي آن
  سنگ استدر دامن روزگار 

  بسيار مكن بلندخيزي
  كافتادن نام نيك ننگ است
  گر صلح كني و گر ستيزي

  اين نقش و نگار ريو و رنگ است
  سر بنهي و گر گريزي  گر 

  شاهين سپهر تيزچنگ است
  )4(شكار است صياد زمانه جان

نظر از خفقان حاكم بر جو سياسي كشور، محيط اجتماعي ايران نيـز   صرف
شكوفايي استعداد زني جوان مانند پروين كه با تربيتي سـنّتي   در آن روزگار براي

سازگاري نداشـت. وي مـدتي كوتـاه در كـالج امريكـايي       بزرگ شده بود چندان
دختران تدريس كرد و چندي نيز به شغل كتابداري پرداخت ولي آداب اجتمـاعي  

ش توانسـت بـه ميـل خـوي     چنان قيد و بندي بر دست و پاي او نهاده بود كه نمي
نظـر از   زندگي كند و دوستان و آشنايان موافق خود را آزادانه برگزيند. ولي صرف

هاي اجباري، ظاهراً پـروين چنـدان مشـتاق شـغل اداري و      وجود اين محدوديت
دانسـت و   آفـرين خـود را مـي    معاشرتهاي اجتماعي نبود. وي قدر قريحـة سـخن  

ود را بـر مشـاغل   هـا و هنـر شـاعري خـ     زندگاني در عالم احساسـات و انديشـه  
داد. پروين شاعر آفريده شده بـود و سـرودن اشـعار را     حاصل ديگر ترجيح مي بي

شـمرد. در مـدت كمـابيش بيسـت سـال دوران       اداي فريضة هسـتي خـويش مـي   
 11قطعة كوتاه دو و سه بيتي و  5قصيده و قطعه و غزل و مثنوي و  209شاعري، 
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رود و اين رقـم كمـابيش برابـر بـا     شود س بيت مي 5606بيت كه جمعاً بالغ بر  تك
تعداد ابياتي است كه حافظ درحدود پنجاه سـال روزگـار شـاعري خـود سـروده      

  است.
يكي از صفات مشخّصة پروين كه همچون امتيازي بايـد مؤكّـداً يـاد شـود     

ر امور ديگر و وقف دهمين آگاهي از رسالت شاعرانه و احتراز از صرف روزگار 
هـا و   ظيفة شـاعري بـا سـبكي كـامالً معـين و انديشـه      حيات منحصراً به ايفاي و

هاي اشـعار   عواطفي دقيقاً روشن است. ديوان پروين برخالف بسياري از مجموعه
گونـه و بيـانگر    گـاهي و حسـب حـال    هايي غيرمـرتبط و گـاه   ديگران دفتر چكامه

هـاي خصوصـي    اي حوادث گذران و تجربـه  ي و متغير نسبت به پارهنواكنشهاي آ
البته غرض پيشنهاد اين نظر نيست كه پروين مانند شاعراني نظير نظامي و نيست. 

تـوان شـد كـه     عطار قبالً طرحي ريخته و آن را اجرا كرده است. اما منكر هم نمي
شناسـي هماهنـگ و    اي اسـت يكپارچـه بـا خصـايص سـبك      ديوان او مجموعـه 

فاقـد   دست، و نماينـدة نـوعي از تفكـرات اخالقـي و اجتمـاعي متجـانس و       يك
آميـز بـا شـرايط زمانـه. درحقيقـت اشـعار        تناقضات آشكار و سازشهاي مصلحت

بنـدي كـرد و هـر     رنجي و تكلّفـي برحسـب موضـوع دسـته     توان بي پروين را مي
قسمت را زير عنواني مناسب گذاشت و بدين طريق كتابي شبيه به مـثالً بوسـتان   

  سعدي تدوين نمود.
*  

ا ميل خاطري به جريانهاي تاريخي زمان پروين را نبايد مالمت كرد كه چر 
ندرت اشارتي صريح به تحوالت و حوادث مهم كشور در اشعار  خود نداشته و به

دورة سياسـي  » متعهـد «خود آورده است. سنجش پروين با شاعران و نويسندگان 
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زيستند نابجاست. وقتـي كـه شـاعر رخصـت      بعد كه در شرايط مطلقاً متفاوتي مي
تـوان از او   ة مشكالت و مسائل محيط خود را ندارد چگونـه مـي  اظهار نظر دربار

نگار را بر عهده بگيرد و به ثبـت و ضـبط اخبـار     توقع داشت كه وظيفة يك وقايع
قناعت كند و مانند گروهي از ناظمان همزمان پـروين و دورة پـس از او، مديحـه    

فتتاح كودكسـتاني  بسرايد و مادة تاريخ براي اتمام عمارتي يا تولد فرزند كسي يا ا
گونـه پيشـامدها    قدر خارجي و نظـاير ايـن   و بيمارستاني يا ورود يك مهمان عالي

ها و مجالّت بسيار و صـنعت چـاپ خوشـبختانه ديگـر      بسازد؟ با وجود روزنامه
نبايد بيم آن را داشت كه گزارش اين وقايع از دفتر تاريخ فوت شـود و نسـلهاي   

خبر بمانند. شاعران بزرگ قـديم نيـز تـن بـه      يآينده از چنين افتخارات تاريخي ب
توان شاهنامه و مثنوي موالنا و خمسـة   اند چنان كه نمي اي نداده اداي چنين وظيفه
هاي عطـار و ديـوان حـافظ و حتـي ديـوان ناصرخسـرو را آيينـة         نظامي و مثنوي

  نماي عصر آن شاعران پنداشت. جهان
نگريسـته   كه با چشمان باز مي همه پروين شاعري بيدار و هشيار بوده با اين

نظير از همرنگ شدن با جماعت تن زده و سر تسليم در  و با شهامت و جرأتي كم
برابر فشار سياسي فرو نياورده و فريفتة رنگ و بوي نقش و نگار ظـاهري نشـده   

 )6(دانيم وي دعوت دربار را براي معلّمي ملكة پهلوي نپذيرفت است. چنان كه مي
ار كمياب اخالقي را داشت كه هرگـز فريفتـة جاذبـة مقامهـاي     و اين صداقت بسي

  پرسود و مجلّلي كه به آساني بدان دسترسي داشت نگشت.
*  

هاي مردم و پشتيباني هم از نيازهـاي واقعـي و    آوازي با توده همراهي و هم
» وجاهت«هم از هوسهاي بيجايشان هميشه جاذب دلها و مورث محبوب بودن و 
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پايدار و احتياجات روزمرّة زندگي پيوسته متغير و در نوسـان  است. ولي هوسها نا
طبعاً كاذب و زودگـذر اسـت.    گونه عوامل باشد است و شهرتي كه وابسته به اين

تـوان   گونـه نيسـت و مـي    شهرت پروين و قبول عام او در ميان مردم ايران از اين
ه بـه موضـوعهاي ارزنـده     ام  تـر زنـدگي كـه بـا مـرو      گفت كه به خاطر توجـ ر ايـ

وطنانش را نسـبت بـه خـويش     گردد دلبستگي روزافزون هم دستخوش تبديل نمي
  جلب كرده است.

ازجمله امتيازات پروين همين تعلّق او به مسائل بنيادين هستي آدمي است. 
محور تفكّر او در بسياري از اشعارش روح انسـان و بقـاي آن، ايمـان بـه وجـود      

، مسألة قضا و قدر و جبر و اختيـار، معنـي   خداوند و اعتقاد به فضل و رحمت او
جـواب و   گناه زيستن است. شعر پروين يـاد مسـائل بـي    زندگي و لزوم پاك و بي

ناپذيري را كه طي قرنها هسـتة مركـزي مباحـث مابعدالطبيعـه در شـعر و       كهنگي
دارد. صداي او هماهنگ بـا عناصـر    فلسفه بوده است در ذهن خوانندگان نگاه مي

هنگي كهنسال اسـت كـه تـأثيرات و دخالتهـا و منازعـات و مبـارزات       متشكّلة فر
پايان چند هزار سالة خارجي نتوانسته است ارزشهاي عرفـاني و مـذهبي آن را    بي

هاي معنوي و فكـري، شـعر پـروين را از خطـر      دستخوش زوال كند. عمق عالقه
سـاخته  سطحي بودن حفظ كرده و آن را متجانس با آثار جاويدان ادبيات فارسـي  

  است.
*  

اما نبايد پنداشت كـه غـور پـروين در موضـوعات مجـرد وي را همچـون       
ساكنان برج عاج از توجه به مشكالت اجتماعي كشـور و نسـل خـويش يكسـره     

هـاي سياسـي و مصـائب اجتمـاعي      غافل ساخته است. برعكس، وي از نابساماني
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ان خـود از فسـاد   ايران دقيقاً آگاه بوده و با شهامتي بيش از هـر شـاعر ديگـر زمـ    
زبـان تـا    دستگاه زورمندان و جور و از پادشاه انتقاد كرده است. هيچ شاعر فارسي

زنـان و پيـران    انگيز كودكـان يتـيم و بيـوه    امروز مانند پروين نسبت به وضع رقت
دوسـتي خـود را در ضـمن     كس محتاج حساس نبوده است. وي عواطف انسان بي

از اين طريق نالة غم و شـكايت خـود را    تمثيالت و حكايات كوچكي گنجانده و
مؤثرتر از سخن شاعران ديگر كرده است كه در بيان همدردي خويش با بينوايـان  

  اند. دوستي قناعت كرده به تعبيرات كلّي و مجرّد و نصيحت در باب انسان
پروين كودكي را كه تاجي از گل بر سر نهاده به خنده » گنج ايمن«در شعر 
  گويد: خواند، مخاطب ساخته مي ه شاهان ميآن را برتر از كال

  تو را بس است همين برتري كه بر در تو
  بساط ظلمي و فرياد دادخواهي نيست

  اي تاراج تو مال خلق خدا را نكرده
  غذا و آتشت از خون و اشك و آهي نيست

  تو را فرشته بود رهنمون و شاهان را
  به غير اهرمن نفس پير راهي نيست

  سلك و طريقت شرّطال خدا و طمع م
  گاهي نيست جز آستانة پندار سجده

  اند شهود محكمة پادشاه ديوان
  )7(ولي به محضر تو غير حقّ گواهي نيست

پادشـاه را از زبـان پيرزنـي چنـين وصـف      » اشك يتيم«و در شعر معروف 
  كند: مي
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  ما را به رخت و چوب شباني فريفته است
  اين گرگ سالهاست كه با اين گله آشناست

  پارسا كه ده خرد و ملك رهزن استآن 
  )8(تسآن پادشا كه مال رعيت خورد گدا

پروين اعتراض خـود را  » شكايت پيرزن«و » نامه به نوشيروان«در دو شعر 
انـدوزي نـارواي پادشـاه صـريحاً بيـان كـرده و او را از آه        به ستمگري و ثـروت 

  )9(ستمديدگان و نفرين شبانة آنها برحذر داشته است.
محدود به ارباب قدرت و سياست نيست و طبقـات مـردم را    د پروينانتقا

خبري و بسياري از بيماريهاي اخـالق عمـومي همچـون     نيز كه گرفتار جهل و بي
پرستي و دروغ و ريا و آلودگي به خرافـات هسـتند دربـر     كاهلي و حرص و پول

  گيرد. مي
انتقـاد از  پروين اعتصامي در فطرت انساني تندخو و پرخاشگر نيست و در 

جويانـه   آميـز و انتقـام   ندرت خشـونت  ها نيز لحن گفتار او به ها و بدكرداري زشتي
است ميان دو قطـره خـون كـه    » مناظره«است. يكي از اين موارد كمياب در شعر 

يكي از دست تاجوري و ديگري از پاي خاركني بر زمـين چكيـده اسـت. قطـرة     
گويـد كـه مـا هـردو از يـك       خون تاجور خواهان دوستي و يگانگي است و مـي 

  ايم: چشمه
  رنگند هزار قطرة خون در پياله يك

  كند اثري تفاوت رگ و شريان نمي
  ز ما دو قطرة كوچك چه كار خواهد خاست

  بيا شويم يكي قطرة بزرگتري
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  گويد: قطرة خون خاركن اين دعوت را با خشم رد كرده به پاسخ مي
  به خنده گفت ميان من و تو فرق بسي است

  ي ز دست شهي من ز پاي كارگريتوي
  براي همرهي و اتّحاد با چو مني

  خوش است اشك يتيمي و خون رنجبري
  تو را به مطبخ شه پخته شد هميشه طعام

  مرا به آتش آهي و آب چشم تري
  رنگ شدي تو از فروغ مي ناب سرخ

  من از نكوهش خاري و سوزش جگري
آميز پـروين ناسـازگار اسـت،     اين سخنان اگر چند با ماليمت معهود و لحن آشتي

دهد، اما دنبالـة ابيـات    الاقل منطقي دارد كه علت جدايي و اختالف را توضيح مي
رحمانـه   آنجا كه پروين به داوري ميان طـرفين منـاظره پرداختـه و تـاجور را بـي     

  محكوم ساخته است نمودار غضبي غيرمعهود است:
  ز قيد بندگي اين بستگان شوند آزاد

  هايي زنند بال و پرياگر به شوق ر
  قدر خون دل نخورند زن اين يتيم و پير

  اگر به خانة غارتگري فتد شرري
  به حكم ناحق هر سفله خلق را نكشند

  اگر ز قتل پدر پرسشي كند پسري
  درخت جور و ستم هيچ برگ و بار نداشت

  زدش تبري اگر كه دست مجازات مي
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  دوخت جامة بيداد سپهر پير نمي
  و سكوتش آسترياگر نبود ز صبر 

  اگر كه بدمنشي را كشند بر سر دار
  )10(به جاي او ننشيند به زور از او بتري

و نوميدانـة يـك    اي از زبان پروين درحقيقت واكنش تلخ آلوده چنين داوري خشم
دوست و حساس است كه كاسة صـبرش لبريـز شـده و خـود را در      انسان مردمي

اثـر   بسته و مرهم لطف و رأفت را بـي  برابر قدرت حاكم بر جامعه ناتوان و دست
آلودگان بدمنش  بيند. پروين اگر خود تنها يك وجب در گل فرو رفته بود لجن مي

  خواست. را بر سرِ دار نمي
توان و بايد مبارزه كرد و ريشة رنجهايي را كه  هاي رايج مي و پليديبا ظلم 

تاريخ عالم نبرد بـين   توان و بايد از جامعه درآورد. مسئول آن خود آدمي است مي
يزدان و اهريمن است و بايد ادامه داد. احساس ناتواني در برابر جهاني پر از رنـج  

خو و پرعاطفه ماننـد پـروين را ناچـار گرفتـار انـدوهي ژرف       و بيداد شاعري نرم
كند، ولي براي اين رنجها، ولو نه در عمـل، دارويـي هسـت. امـا درد جانكـاه       مي
تـوان غـم    توان يافت و آن را مي كه براي آن تساليي نميدرمان ديگري هست  بي

بست حيات انسان خواند. رباعيات خيام نالة اين درد است  فلسفي و منبعث از بن
خـورد و   زخمهايي كه مثل خوره روح را آهسته در انـزوا مـي  «يا به تعبير هدايت 

  ».تراشد مي
كـه نمايـانگر    پروين درد واقعيت تلخ هستي انسان را گـاهي در تمثيالتـي  

قاعدة كُون و فساد عالم طبيعت و تصرّف در آن بيرون از حيطة قـدرت و اختيـار   
انگيـز وي   گونـه تمثـيالت غـم    دهد. در پايان بسياري از ايـن  آدمي است شرح مي
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ه  قصـ هـا و   خواننده را البته به جنبش و كوشش تشويق مي كند، ولي در متنِ خرد
هاي حكيمانه  گيري نوميدانه است كه اين نتيجهمناظرات مالحظات او چنان تلخ و 

شـباهت بـه    يابـد و بـي   نفـس يـا داروي بيهوشـي را مـي      بيشتر حكـم تلقـين بـه   
اي  گويي مشايعان در پايان مراسم كفن و دفن نيست. چند بيت ذيل نمونـه  تسليت

  س فلسفي را به زبان آورده است.أاز اشعاري است كه در آن پروين اين ي
  هودة ماحاصل هستي بي

  )11(آه سردي است كه نامش نفس است
*  

  برند چرخ و انجم هستي ما مي
  برند... بينيم و ما را مي ما نمي

  كاش روزي زين ره دور و دراز
  توانستيم باز باز گشتن مي

  كاش آن فرصت كه پيش از ما شتافت
  )12(توانستيم آن را باز يافت مي

*  
  همه سياح وادي عدميم

  ه و رادمنعم و بينوا و سفل
  سيل سخت است و پرتگاه مخوف

  بنياد پايه سست است و خانه بي
  چند دل خوش كني به هفته و ماه

  چند گويي ز آذر و خرداد
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  كه در اين بحر فتنه غرق نگشت؟
  كه در اين چاه ژرف پا نهاد؟
  اين معما به فكر گفته نشد
  )13(قفل اين راز را كسي نگشاد

دير سرنوشت ما را معين كرده اسـت و بـه   در همين دو روزة حيات هم دست تق
  قول حافظ:

  جام مي و خون دل هريك به كسي دادند
  در دايرة قسمت اوضاع چنين باشد

هاي اين انديشـة جبـر و بيچـارگي انسـان را در دههـا شـعر پـروين         نمونه
  توان ديد: مي

  اي نيست مرا جز اشك حسرت ژاله
  اي نيست بجز خونابة دل الله
  و گردن كشيدن چه سود از جستن

  چمن را از شكاف و رخنه ديدن...
  چه خواهم خورد غير از دانة دام؟

  چه خواهم بود جز تيره سرانجام؟...
  ام جز محنت و درد؟ چه گرد آورده

  آورد؟ چه خواهم برد زي ياران ره
  در و بام قفس بام و درم شد
  )14(پرم كندند و عرياني پرم شد

*  
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  دادفرمانده سپهر چو حكمي نوشت و 
  زند كه صواب است يا خطاست كس دم نمي

  اند ما را براي مشورت اينجا نخوانده
  )15(از ما و فكر ما فلك پير را غناست

*  
  ايم اند، نه خويش اوفتاده ما را فكنده

  به افتاده، زينهار دگر عاقلي مخن
  نشينان نظر نكرد گردون به سوي گوشه

  )16(بيهوده بود زحمت اميد و انتظار
*  

  خ دهر كه گه شيون است و گه شاديبه كا
  به ميل گر ننشيني به جبر بنشانند

  تو را بر اوج بلندي مرا سوي پستي
  )17(رانند زنند و مي مباشران قضا مي

*  
  كند با ما كند ايام مي هر آنچه مي
  كس اي دوست اختياري نيست به دست هيچ

  كدام شاخه كه دست حوادثش نشكست
  اري نيست؟ز كدام باغ كه يك روز شوره

  افروز و پاية محكم كدام قصر دل
  )18(كه پيش باد قضا خاك رهگذاري نيست؟
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اين صبغة حزن و نوميدي در اشعار و تمثيالت غنايي و غزلهاي پروين نيز 
نفوذ كرده است و نتيجة آن گاهي اثري زيبا و دردناك است كه با تار و پود يـأس  

  ته شده است:خيام و حال و هواي عاشقانة زني نازكدل باف
  به آب روان گفت گل كز تو خواهم

  كه رازي كه گويم به بلبل بگويي
  پيام ار فرستد پيامش بياري

  به خاك ار درافتد غبارش بشويي
  بگويي كه ما را بود ديده بر ره

  كه فردا بيايي و ما را ببويي
  بگفتا به جوي آب رفته نيايد
  نيابي مرا گرچه عمري بجويي

  يك دگر دهپيامي كه داري به پ
  به اميد من هرگز اين ره نپويي

  من از جوي چون بگذرم برنگردم
  )19(چو پژمرده گشتي تو ديگر نرويي

آميخته و به  انگيز گور درهم وجدان مرگ با درك وحشت» بنفشه«در تمثيل 
  سخن پروين تركيبي از لحن خيام و رودكي بخشيده است:

  بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش
  ز چمن آزرد و زرد روي نهفتكه بيگه ا

  جواب داد كه ما زود رفتني بوديم 
  چرا كه زرد فسرد آن گلي كه زود شكفت



١١٥ جايگاه پروين اعتصامي در شعر فارسي

  كنون شكسته و هنگام شام خاك رهم
  تو خود مرا سحر از طرف باغ خواهي يافت

  به جرم يك دو صباحي نشستن اندر باغ
  )20(هزار قرن در آغوش خاك بايد خفت

*  
ران و شاعران گذشته و حـال كـه گرفتـار ايـن     پروين هم، مانند ديگر متفك

اند، در عمل از انديشة بدبيني خود به اين نتيجه نرسـيده اسـت    اندوه فلسفي بوده
كه بايد تسليم قضا و قدر گشت و از سعي و عمل باز ايسـتاد. چنـين حكمـي را    

توان يافت. بعيد نيسـت   تقريب در تمام ديوان پروين در يك بيت هم نمي حتي به
تنهايي پروين در زندگي شخصي بيش از حد معمول او را بـه ايـن تلخكـامي    كه 

كند تسـليم   امان تجويز مي سوق داده بوده است. اما درماني كه او براي اين درد بي
مطلق نيست. خصال شخصي او و شرايط محيط خانواده كه تا پايـان عمـر در آن   

  حاصل زندگي سازگاري نداشت. زيست، با گذران بي مي
راه اختيـار كـرده اسـت: كـار و      وفرجام پـروين د  از اين غم بيراي گريز ب

قانون عالم هستي و يگانه راه مقاومت با ركود  ،ايمان. در نظر او كار مانند حركت
و پوسيدن و مردن است. موضوع اساسي بسياري از اشعار پروين تماماً يـا قسـماً   

او دربارة كار و ثمربخشي آن  كار و كوشش است. هيچ شاعر ديگر ايران به اندازة
كـه در وصـف و سـتايش پشـت كـار      » جـوالي خـدا  «سخن نگفته است. مثنوي 

توان گلچينـي خوانـدني و    از ديوان او مي )21(سروده شده معروف است. عنكبوت
ها در ستايش سعي و عمـل فـراهم آورد. در    بيت ها و مناظرات و تك زيبا از قصه

و همبسـتگي اعضـا را در كـلّ     هسـخن رانـد   نمونة ذيل پروين از روش آفـرينش 
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كند به سعي اوست  طبيعت نشان داده است. گفتگويي است ميان دلو كه گمان مي
  گويد: شود، و طناب كه برآشفته مي كه مردم سيراب و گلشن سبز و خرّم مي

  نه از سعي و رنج تو، كز زحمت ماست
  اگر چهر گل را بود رنگ و تابي

  ه:و پاسخ دهقان به هردو ك
  اگر دست و بازو نكوشد، شما را
  چه رأي خطا و چه فكر صوابي

  دهد: و به دنبال اين مناظره پروين رشتة كالم را ادامه مي
  ز باران تنها چمن گل نيارد
  ببايد نسيم خوش و آفتابي

  به هرجا چراغي است روغنش بايد
  بود كار هر كارگر را حسابي
  اگر خون نگردد نماند وريدي

  نباشد گالبي اگر گل نرويد
  يكي كشت تاك و يكي چيد انگور

  اي يا شرابي يكي ساخت زان سركه
  تافت خورشيد تابان به كوه ار نمي
  بود لعل خوشابي به معدن نمي

  نشستند بسيار شب خار و بلبل
  اي در چمن كرد خوابي كه تا غنچه

  براي خوشيهاي فصل بهاران
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  خزان و زمستان كنند انقالبي
  ي دست سوزدز آهو دل از مطبخ

  كه تا گردد آماده روزي كبابي
  بسي كارگر بايد و كار، پروين

  )22(در آبادي هر زمين خرابي
*  

اما كار درحقيقت دستور زندگي و داروي فراموشي يا تسليم به نظـام ايـن   
بخشـد و پاسـخگوي پرسـش     است و به تنهايي اطمينان قلب نمـي جهان متحرك 

مـرگ نيسـت. داروي ايـن درد جانكـاه بـه       انسان در باب راز آفرينش و هستي و
عقيدة پروين ايمان است.ايمان يعني درك روحاني حقيقت الهـي و توكـل مطلـق    
بدان، برخالف سعي و عمل واقعيتي ساده و انكارناپـذير و روشـي عملـي بـراي     
بهتر زيستن نيست. حالتي است متعلّق به قلب و ذهن كـه تحصـيل آن منـوط بـه     

روحي و فكري پيچيده و استمرار يا ثبـات آن بسـته بـه     تجمع شرايط و مقدمات
ها و وسـاوس و آرزوهاسـت. در عـين حـال      صدها تارهاي نازك و لرزان انديشه

شوند  ترين دلها سهلتر و زودتر بدان نائل مي ايمان را بايد موهبتي دانست كه ساده
ره و بهـ  درحالي كه حصول آن در حيز تعقل براي كساني كه از بساطت فكري بـي 

در عوض از نعمت قدرت تفكر و استدالل برخوردارند مستلزم تقاليي سـخت و  
كنند كه با  ا ميعناپذير است. عرفا كه از مخاطرات طريق دل آگاهند پيوسته د پايان

 وداننـد كـه پيـر    ايمان از اين جهان بروند زيرا يك آن غفلت يا ضعف را كافي مي
اي از  ساقط كند. انسانهايي كـه بـه مرحلـه    خداپرستي را از قلّة ايمان به درة شك

اند. گمان  يابد كمياب رسند كه ايمان در ذاتشان حكم طبيعت ثانوي را مي يقين مي
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رود كه پروين ازجملة اين برگزيدگان نادرالوجود بوده است ولـو آن كـه بـه     نمي
ع يـ دانسته و خدا را تنهـا طبيـب جم   شهادت ديوانش ايمان را كيمياي سعادت مي

  خوانده و گفته است: )24(علت و عيب و گل بي )23(تهاعل
  ست اين سخن پروين نه از روي هوي

  ار خداستوهركجا نوري است ز ان
آنكه راه عرفان را پيموده باشـد، هماننـد عطـار     ظاهراً پروين از اين نظر بي

اش عمري در كشاكش ميان شك و يقين نوسـاني   نامه است كه به شهادت مصيبت
ه است، درحالي كه نويسندة همزمان پروين، صادق هدايت، تابع ديد دردناك داشت

بست صـداقت خـويش    فلسفي شاعر ديگري از همان روزگار قديم بوده و در بن
تـرين   درمانده و راه گريزي جز خودكشي نيافته است. بايد افزود كه ايمـان نهفتـه  

حتـي بـه كفـر    كننـد و   راز دل است و چه بسا كساني از تظاهر به ايمان حذر مـي 
اي از ايـن اكسـير در سـويداي قلبشـان نهفتـه       ورزند ولي ناآگاهانه مايه تفاخر مي

توان گـواه وجـود ايمـان در قلـب كسـي       است. تا آنجا كه اعتراف به ايمان را مي
هايي كه  . بايد پذيرفت كه پروين معتقد به وجود خداوند بوده است و نمونهدشمر

كايات و اشارات ديگر موجود در ديوان گـواه بـر   قبالً نقل گرديد و بسياري از ح
هاي نوميدي و تنهايي مطلق، ايمان پناهگـاه نهـايي او بـوده     اين است كه در لحظه

  است.
*  

دين در سراسر تاريخ شعر فارسي اكثراً سهمي بيشتر از ديگر عناصر فكري 
ائي داشته است. از چند شاعر استثنايي كه بگذريم، همة گوينـدگان ايـران از كسـ   

) بارهـا قصـايد و   1330/1951الشـعراء بهـار (   ) تا ملـك 341/953مروزي (متولد 
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اهللا و آل او و اسالم و نيز  قطعاتي در شرح ارادت و اخالص خود نسبت به رسول
گونـه اشـعار مـذهبي     اند. در ديوان پروين اعتصامي از اين خلفاي راشدين سروده

هـا و   ر سـرگرم تصـنيف افسـانه   خبري نيست. بايد گفت كه پروين به عنوان شاع
مناظرات و درگير مسائل و مباحث جديد روزگار خويش بوده اسـت. وي ماننـد   
اكثر شاعران و نويسندگان اين عهد و عصر، فرزند زمانة خـويش بـوده كـه دفتـر     

حصيالت ديني مكتبهاي قديم را بسته و با شـوق و ذوق بـه آمـوختن دانشـهاي     ت
  جديد غربي روي آورده است. 

اي بودبه سـوي   كرد پنجره الملك پدر پروين منتشر مي بهار كه اعتصام ةلمج
ــود بلكــه   آ ــه و تفســير و حــديث نشــاني نب ــاق غــرب و در آن از مباحــث فق ف

زمـين و مقـاالتي در شـرح علـوم و اختراعـات و       هايي از ادبيـات مغـرب   ترجمه
روين در داشت. كالج دخترانة امريكايي هم كه پ روشهاي زندگاني نوين عرضه مي

اي كه عالقمندي بـه   التحصيل شد مسلماً درسي و برنامه از آنجا فارغ 1303/1924
ميراث مذهبي را تقويت كند نداشت. پروين دختر نخسـتين نسـل ايـران پـس از     
انقالب مشروطه و لهذا پروردة فضايي بود كه در آن امـواج تحـوالت و تنشـهاي    

رو   ي ديگر تسـلط داشـت. از ايـن   سياسي و اجتماعي بر هر پديدة فكري و معنو
تـوان   اي به مĤثر و سنن مذهبي نمـي  جاي تعجب نيست كه در ديوان پروين اشاره

  يافت و البته اين سكوت ابداً كمترين داللتي بر سستي ايمان شاعر ندارد.
*  

انگيز منش مذهبي پروين اعتصامي كه در  به هر تقدير، يكي از امتيازات دل
ب اسـت كـه هرگـاه بـر پيكـر       گر گشته شعر او جلوه ة تعصـعدم تام و تمام غد ،

انديشه و اعتقادي رشد كرد حقيقت را مسخ و ريشة انسانيت را خشـك و ايمـان   
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كند. پيام دوسـتي   را به جهل و شرف و راستي را به دروغ و ريا و رذالت مبدل مي
و تسامح در شعر پروين شامل همـة انسانهاسـت و هـيچ گـروه غيـر مسـلمان را       

سازد. اين خصلت ستودني را از اين نظر بايد امتيـازي بـراي پـروين     ستثني نميم
االسف در آثار ادب فارسي نادر نيست و شـواهد وافـري    دانست كه خالف آن مع

تنها در روزگاري كه حقيقت كـاالي انحصـاري يـك     توان ارائه داد. نه براي آن مي
ر روشنفكري نيز ادبيـات  شد، بلكه دريغ كه در اين عص مذهب و ملت شمرده مي

ورزي  ما هنوز لكة تعصب ديني و عوارض ننگين آن يعني تهمت و دروغ و كينـه 
پسندانه را برخـي از   هايي از اين عارضة عوام را از اوراق خود نشسته است. نمونه

اي از  كه من نيز به اشـاره  )26(اند دانشمندان در گلستان شيخ اجل سعدي نشان داده
گونـه خارهـا    گويم كه درمورد خاص سعدي وجود اين ي قبالً ميگذرم، ول آن مي

اي از نفوذ جادويي او در دلها  در هفت قرن گلستان معني او را خوار نكرده و ذره
نكاسته است. بيت معروف: گر آب چاه نصـراني نـه پـاك اسـت ـ جهـود مـرده        

ة مـن آن را  آميز و نارواست كه به عقيـد  قدر توهين آن )27(شويم چه باك است، مي
توان كـرد   تنها به عنوان نوعي هزل كه غالباً چاشني سخن سعدي است، تحمل مي

گونـه نيشـهاي زهرآلـود حتـي      زرده نگشت. در ديوان پروين اعتصامي از ايـن آو 
جويي و مبلّغ حرمت  تر، اثري نيست. شعر او نغمة مهر و صلح تر و پوشيده خفيف

هـاي   و منزلـت اجتمـاعي و وابسـتگي   نظر از رنـگ چهـره    و عزّت انساني صرف
مذهبي است. همچنين برخالف ناصرخسرو كه گاه و بيگاه بر سنّيان و سه خليفـة  

را  مهاي مرد هيچ مجامله و تعارفي توده تازد و بي اول و ائمة مذاهب اربعة فقه مي
پروين بي آن كه طريق چاپلوسي اختيار كرده باشد، صـرفاً بـه    )28(خواند، مي» خر«
هاي گوناگوني كه  ضاي طبع فروتن و مؤدب خويش نسبت به جميع شخصيتاقت
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دهد. وي هرچنـد كـه در    شوند همدلي و همدردي نشان مي در اشعارش ظاهر مي
هـاي   بازي تنهـا را دارد كـه خـود مهـره     هاي خود درحقيقت حكم شطرنج مناظره

ي او دهد، ما تماشـاگران ايـن بازيهـا نـاظر روش ذهنـ      هردو جانب را حركت مي
هستيم و شاهديم كه هميشه به هردو طرف مجال استدالل و دفاع از موضع خـود  

بخواند و تكفيـر كنـد و مسـتحق    » خر«آن كه هرگز جانب فروتر را  دهد بي را مي
  توهين بشناسد.

*  
دو سبب متفاوت ديگر باعث شده است كه گروهي از شاعران ايران گهگاه 

سنجان واقع شوند: يكـي اسـتفاده    سخنگيري و احياناً هتك حرمت  معرض خرده
هاي مستهجن، دوم اظهار اندرزهايي كه با قاطعيت احكام  از حكايات قبيح و واژه

  اخالقي مباينت دارد و پروين از اين هردو عيب نيز مبرّي است.
در توضيح مطلب بايد گفت كه بسياري از شاعران ما، حتي اكابر آنان نظير 

اند. ولي اگر از ايـن   ت و عبارات زشت پرهيز نكردهرومي و سعدي از نقل حكايا
رسـيده، آن زيـان الاقـل بـه عقيـدة       ممرّ به ادب فارسي و خوانندگان آن زياني مي

خود شاعران چندان قابل اعتنا نبوده است كه ايشان را از اين شيوه منصرف سازد. 
آور  آميز غالباً نوعي چاشـني مباحـث خشـك و مـالل     گونه حكايات هزل نقل اين

خوانند و حكيمـاني خردمنـد و دانـا چـون موالنـا و       است كه مردم به رغبت نمي
گويي و تفريح خـاطر   شناسي هدفي مهمتر از صرف شوخ سعدي از اين نكتة روان

كم آن دو شاعر بزرگ با وجود استفاده از اين الفـاظ   به هرحال دست )29(اند. داشته
هـاي مـردم از دسـت     ميـان تـوده   و روايات هرگز نفوذ عميق معنوي خـود را در 

اش پايين  اند و كسي بخصوص موالنا را حتي يك پله از نردبان مقام آسماني نداده
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نيــاورده اســت. گــروه ديگــري از شــاعران مــا، هــم از خيــل عارفــان و هــم از   
انـد. عبيـد زاكـاني شـاعر      ديـده  سرايان درباري نيز در اين شيوه عيبي نمـي  قصيده

گـويي را   ن فارسي است كه عالماً عامـداً ايـن روش ركيـك   طنزسراي استثنايي زبا
هـاي مفاسـد    براي انتقاد از اوضاع سياسي و مذهبي روزگار خويش و دريدن پرده

و مكاره اخالقي طبقات اشـراف اختيـار كـرده اسـت. در زمانهـاي اخيـر يغمـاي        
مـر  ث جندقي زبان شعر خود را تا جايي آلوده به الفاظ ركيك و دشنامهاي وقيح بي

شـمار آورد.   توان او را در صف شاعران محبوب ايران به كرده است كه دشوار مي
از ايرج شيرين سخن هم بايد يادي كرد كه بيشتر درنتيجة همين سبك و اسـتفاده  

ها، البته بـا هـدفهاي اجتمـاعي مشـخص اسـت كـه        از همين دست الفاظ و قصه
  )30(نظير يافته است. شهرت و محبوبيتي كم

وم كه معطوف به معني و جوهر سـخن اسـت نـه الفـاظ آن، داراي     ايراد د
عمقي بيشتر است زيرا آموزشهاي ناپسندي بر آن مترتب است كه خوانندة ناآگـاه  

ويـژه   هـا و بـه   كند. هدف اين انتقاد بعضي قصه دالن را گمراه مي هاي سليم و توده
توالي نسلهاي م زبان طي اندرزهاي قصارگونه است كه در ذهن خوانندگان فارسي

) در ميـان ايـن   31جاگير شده و اثري نامطلوب در اخالق عمومي داشـته اسـت.(  
ويژه از دانشمند فقيد احمد كسروي نام برد كه آثار سعدي و  دسته منتقدان بايد به

خوانـد و آنهـا را اليـق سـوختن      رومي و حافظ و بسياري ديگر را بدآموزي مـي 
قاالت خود بر روش پاكدينانة او در دانست. مخالفان كسروي هم كه بارها در م مي

اند البته بر آنچه از نظـر اخـالق انسـاني واقعـاً      نقد ادبي تاخته و بدان پاسخ نوشته
  اند. نارواست مهر قبول نزده
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گـويي و از حيـث    شعر پروين اعتصامي را شايد بتوان فاقد طيبت و شـوخ 
حتي تبسمي  طنز و طعن ادبي ضعيف دانست و بر او خرده گرفت كه قادر نيست

بر لبهاي خوانندگان خود ظاهر كند. ولي كسي نخواهد توانسـت وي را بـه گنـاه    
آور بخوانـد. زبـان    گويي و بدآموزي سرزنش كند و مطالعة ديوانش را زيـان  هرزه

هاي پندار است كه هرگز  وار نمايانگر ذهن پاك بانويي منزّه از آلودگي پروين آينه
  لودگي نيفتاده است. در گفتار هم به دام ابتذال و

*  
شخصيت پروين اعتصامي نظري اجمالي به كيفيت داوري او  براي شناخت

هـاي معمـول ديگـر شـاعران نيـز       دربارة شعر خودش و مقايسة آن با خودسـتايي 
  ثمر نيست. بي

هاي اين سنّت خارج از موضوع گفتـار و محتـاج فرصـتي     بحث در گذشته
مطلب اين است كه اكثر شاعران از قديم  بيش از حوصلة اين مقاله است. مختصر

اند  تا امروز گاهي با دواعي و علل متفاوت شعر خود را با الفاظ و تعبيراتي ستوده
سرايي است و گاهي نيز بـه الف   كه گاهي بجا و درخور پايگاه بلندشان در سخن

مقدار نزديكتر است. هدف شاعر از باليدن به قريحة خـود يـا    و گزاف مدعيان كم
فاع در برابر مخالفان و رقيبان حسود بوده است يا تقالّيي براي فرار از گمنامي و د

هاي آنان. و اگر معلمان حكمت و اخـالق   تقرّب به دربار حكّام و استفاده از صله
انـد شـايد بـدين     مانند ناصرخسرو و سنايي هم از اين ابراز غرور روگردان نشـده 

ديبي خويش را پشتوانة مرام مذهبي و حكمي اند مقام بلند ا سبب بوده كه خواسته
اند قرار دهند. با شيوع روح تصوف كه ذاتاً با تفـاخر و   كوشيده كه در رواجش مي

ب و آتش است، خودستايي شاعران از رونق افتاد گرچه از آخودپسندي در حكم 
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ميان نرفت و به عنوان سنّتي ادبي ادامه يافت. و حتي عارفي صادق و افتاده چـون  
اش شرح پرسوز و گـداز سـير و سـلوك معنـوي      نامه فريدالدين عطار كه مصيبت

  اوست، پاية سخن خود را برتر از عرش شمرده است:
  سخن گر برتر از عرش مجيد است

  فروتر پاية شعر فريد است...
  قيامت تيره خواهد گشت خورشيد

  ولي روشن بود اين شعر جاويد
  كه تا در خلد اين حوران دل افروز

  )32(خوانند هر روز لحن عشق ميبه 
غزلسرايان دورة مغول و تيموري نيز باوجود تغيير كلي وضع دربارهـا كـه ديگـر    
عمال چندان سودي براي مفاخرات شاعران باقي نگذاشته بود، از سـر ايـن سـنّت    
نگذشتند و آن را به صورت عبارت يا تعبيري كوتاه درآوردند كه معموالً در يـك  

گنجاندند، و اين شيوه سرمشق غزلسرايان قرنهاي بعد  غزل مي يا دو مصرع نهايي
گشت و تا نزديك به روزگار ما ادامـه يافـت. در ميـان شـاعران همزمـان پـروين       

الشعراء بهار و حميـدي شـيرازي را بايـد دو اسـتاد ممتـاز سـخن        اعتصامي، ملك
انـد.   اشتهشمرد كه به قدرت شاعري خود باليده و اين سنّت ديرين را زنده نگاه د

بايد افزود كه به شعر خود باليدن اگرچه با صفت تواضع سازگار و بخصـوص در  
آيند نيست، به خودي خود ناپسند و زننده هم محسـوب   روزگار ما چندان خوش

گردد و چه بسا كه دليل بر صداقت احساس گوينده و اجتناب او از تظاهر به  نمي
  هاي ريايي است. نفسي شكسته
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اعتصامي، تاحدي كه در ديـوانش شـناخته مـي شـود، بـا       شخصيت پروين
سازد و طالب تحليل و تكريم عمومي نيست و در پناه  شهرت و جاه و تفاخر نمي

هـاي   ها و قدرشناسي آزرم ذاتي و شيفتگي صميمانه به ارزشهاي معنوي از ستابش
وي تنها دعوت دربار را براي معلّمي ملكـة دربـار پهلـ    رسمي گريزان است. وي نه

نپذيرفت و همچنين از قبـول نشـان درجـة سـوم افتخـار وزارت معـارف امتنـاع        
كه اين هردو را ممكن است ناشي از مخالفـت وي بـا رژيـم حكومـت      )33(ورزيد

روز شمرد، بلكه حتي به كوشش دانشمند هندي پروفسور محمد اسـحق، مؤلـف   
شـائق  ) كـه  1937-1933جلـد، دهلـي    2كتاب سخنوران ايران در عصر حاضر (
از  1926و يك مؤلف امريكايي كـه در   )34(مالقات او در طهران بود پاسخ رد داد.

نـورترين گوشـة    العاده كمرو بود... در كـم  نويسد كه پروين فوق وي ديدن كرد مي
اطاق نشسته بود و در تمام يك ساعت و نيم كه من حضور داشتم چهرة خـود را  

افظي بـا او دسـت دادم از وحشـت    زير حجاب پوشانده بود. و وقتي براي خداح
گاه مـنش خـاص اوسـت     ديوان پروين اعتصامي جلوه )35(نزديك بود هالك شود.

كه گاهي در هيأت عنصري مظلوم و فروتن در اين آيينه ظـاهر شـده اسـت. وي    
هرگز صريحاً زبان به ستايش خود نگشوده است. تنهـا در يـك شـعر اسـت كـه      

زند، چكامه و  عي كه سر به اظهار نيستي ميذكري از ديوان خود نموده و با خضو
 1314/1935سخن خود را به صفر تشبيه كرده است. تاريخ نظم اين قطعـه سـال   

بـه  » هديـة فكـر و شـعر   «است و پروين در آن نخستين چاپ ديوان را به عنـوان  
  پدرش تقديم كرده و ضمناً گفته است:
  مانست چكامه و سخن من به صفر مي

  در شماري بود... كه در برابر اعداد
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  غبار شوق من ار نور خود نديد چه غم
  اش غباري بود... همين بس است كه بر عرصه

  نبود درخور ارباب فضل گفتة من
  )36(در اين صحيفة ناچيز يادگاري بود...

پروين در زمـان زنـدگي او چـاپ شـده اسـت       در اين قطعه كه بنا به ارادة
بيشتر به عذرخواهي شبيه اسـت و   نشاني از خودپسندي نيست و شعر درحقيقت

گويد كه شوق من به سرودن شعر ذرة غباري اسـت و درخـور اربـاب فضـل      مي
خواسـته اسـت    اي كه براي سنگ مزار خود ساخته يعني مـي  نيست. فقط در قطعه

اند،  بعد از مرگش ديده شود، و نسخة آن را بعد از وفات او در ميان اوراقش يافته
ندگي آن را به كسي نشان نـداده بـوده اسـت، خويشـتن را     يعني شاعر در زمان ز

وصف » هرچه خواهي شيرين«ناميده و سخن خود را با عبارت » اختر چرخ ادب«
  كرده است:

  اين كه خاك سيهش بالين است
  اختر چرخ ادب پروين است
  گرچه جز تلخي از ايام نديد

  )37(تا بخواهي سخنش شيرين است
*  

بارة شعر پروين از همان آغاز يعنـي وقتـي كـه    شناسان در اما داوري سخن
منتشـر گرديـد همـواره آميختـه بـه تحسـين و        1314نخستين چاپ ديوان او در 

وصول يك نسخة ديوان، محمد قزويني با اظهار اعجاب بوده است. اندكي پس از 
در درجـة اول  «هاي او را  ، چكامه»النساء الشواعر ملكـةيك چنين «شگفتي از ظهور 
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ت و سالست و متانت كه لفظـاً و معنـي و مضـموناً و فكـراً بـا بهتـرين       از فصاح
نويسـد   دانسـته مـي  » زنـد  قصايد اساتيد و مخصوصاً ناصرخسرو... دم برابري مـي 

پروين اعتصامي است كـه عبـارت    موضوع تعجب جنبة لفظي و فني اشعار خانم«
و صـوغ  باشد از نهايت حسن انتخاب كلمات و جمل و تعبيرات و اصـطالحات  

كالم در قالب معهود متداول بين فحول اساتيد قدما و بـه همـان طـرز و اسـلوب     
  )38(»معمول بين ايشان...

رتبـة   در سـالمت و متانـت شـعر هـم    «را  پـروين ذوق دهخدا  خوش عالمة
سـرور شـاعران ايـن قـرن محمـدتقي بهـار تقـريظ         )39(شمرد.» استادان قديم نظم

در ايران كه كان سخن و فرهنـگ  «ه گفته كه مفصلي بر ديوان او نگاشت و ازجمل
انـد جـاي تعجـب     اند كه مايـة حيـرت   است، اگر شاعراني از جنس مرد پيدا شده

نيست، اما تاكنون شاعري از جنس زن كه داراي اين قريحه و استعداد باشد و بـا  
اين توانايي و طي مقدمات تتبع و تحقيق اشعاري چنين نغـز و نيكـو بسـرايد، از    

    )40(».محسوب و جاي بسي تعجب و شايستة هزاران تمجيد و تحسين استنوادر 
طبـع  «... نويسد كه پروين  ديگر از دانشمندان آن ايام استاد سعيد نفيسي مي

توانسته اسـت   خواسته است مي جا هرچه مي بسيار بلند توانايي داشته و تقريباً همه
كـرده و مـانع از اداي    مـي بگويد و وزن و قافيه به هيچ وجه طبـع او را محـدود ن  

شده است. روانـي كـه در شـعر او هسـت يكـي از مظـاهر بسـيار         مقصودش نمي
رفته اشعار پيچيده مغلق و گره خـورده در سراسـر    هم برجستة طبع اوست و روي

    )41(».سخنان او بسيار كم است و اگر هست بيشتر در قصايد اوست...
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ي كرده قدرت قريحه و سبك از ادباي نسل معاصر نيز هركس كه از او ياد
» گـل گلهـاي شـعر دوران جديـد    «سخنش را ستوده است. اسالمي ندوشن او را 

    )42(ناميده است.
دربارة شيوة شاعري و قالبهاي فكري و «نويسد:  كوب مي عبدالحسين زرين

جـا پيداسـت...    توان گفت كه نشان اصالت در آن همـه  بياني پروين اين اندازه مي
پـردازي بـين    مضمونهاي مأخوذ از حيات هر روزينه، و شيوة منـاظره تنوع قالبها، 

دهد، دنياي انديشة او  اي مي جان كه مختصات عمدة شعر او را رنگ تازه اشياء بي
همـه در كـالم او از جـوش     دهد و ايـن  را پر از شور و احساس شاعرانه نشان مي

  )43(».فكر و از تازگي و اصالت راستين حاكي است
از دل و «ناميده اسـت كـه   » معماري زبردست«د فرامرزي او را سلطاني گر

زبانـان   جان كوشيده و جوهر لطيف روح خود را چون ارمغاني ارزنده بـه پارسـي  
شـود بلكـه در شـمار     تقديم كرده است، ارمغاني كه با گذشت روزگار كهنه نمـي 

هـد  گمـان جـاودان خوا   ستونهاي استوار فرهنگ ملّتي كهن جا گرفته است و بـي 
  )44(».ماند

ر     عالوه بر محققان كه نقل نمونة داوري هاي همة آنان در ايـن گفتـار ميسـ
هايي به ياد  نيست، گروهي از شاعران نيز در اين پنجاه سال گذشته قصايد و قطعه

الشـعراء بهـار و محمدحسـين     هـاي ملـك   اند كه از آن ميان چكامـه  پروين سروده
  )45(شهريار بخصوص نغز و خواندني است.

*  
همه ستايش و تجليل، دقتـي بيشـتر در ديـوان     به نظر نگارنده، با وجود اين

دهد كه شعر او از نقطة نظر زيبايي و فصاحت بـه پـاي    پروين اعتصامي نشان مي
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هايي كه پروين در مجمـوع آثـار    رسد. ثروت واژه آثار قدر اول شاعران قديم نمي
اعراني چون منوچهري و نظـامي و  هاي ش كار برده است با گنج عظيم واژه خود به

كند. در قياس با اين استادان سخن، شـعر   خاقاني و حتي قاآني و بهار برابري نمي
پروين داراي بساطت و سهولتي است كه تمتع از آن را بدون دشواري بـراي هـر   

كند. همچنين شعر پروين اگرچه از زيـور صـنايع    زبان كتابخواني ميسر مي فارسي
نيست ولـي از ايـن حيـث هـم البتـه آن ظرافـت و مالحـت اشـعار         بهره  ادبي بي

بزرگاني چون سعدي و حافظ را نـدارد كـه لفـظ و معنـي را تـا سـرحد اعجـاز        
اعتـراف   )46(اند. همچنين بايد در موافقت با دكتـر عاليشـان   هماهنگ و زيبا آفريده

خود  ها و مناظرات هنگامي كه نمود كه گفتار پروين، بخصوص پس از پايان قصه
گيرد، گـاهي بـه اطنـاب ممـلّ انجاميـده       به عنوان داور رشتة كالم را به دست مي

است. البته اين هم هست كه ذوق ادبي در روزگار ما بـه سـليقة غربيـان گراييـده     
شده اسـت، در   است و گرنه اطناب، هرچند نزد محققان قديم هم مملّ شمرده مي

يج بوده است و تعدادي از آثار پـروين  زبان سنّتي را نهاي شاعران فارسيااكثر ديو
هم از اين عيب جاري آن روزگاران فارغ نيست. همچنـين گـاهي در ايـن ابيـات     
نهايي موضوع مطلب عوض شده است و شاعر به پيروي از نوعي تسلسل خواطر 
و معاني چندين انديشة متفاوت را به دنبال يكديگر رديـف كـرده اسـت. در ايـن     

وي تـابع سـنّتي ديـرين بـوده اسـت كـه نمونـة آن را در        شيوه هم بايد گفت كه 
بينيم. عطار در پايان هـر حكايـت خـود اخـذ      هاي عطار و موالنا رومي مي مثنوي
اي كرده و اتفاق افتاده است كه بدون مالحظة چهارچوب فكـري حكايـت،    نتيجه

آن را به موضوع ديگري پيوند زده و گاهي حتي صرفاً به اقتضاي مناسبات لفظـي  
  )47(حكايتي غيرمربوط آورده است.
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تـوان گرفـت كـه در وصـف طبيعـت و       بر ديوان پروين نكتة ديگـري مـي  
العادة پروين در شـرح عواطـف    هاي محسوس ضعيف است. قدرت خارق زيبايي

اي طبيعـي پرداختـه ضـعف     قلب و عوالم معني است و هرجا كه به وصف منظره
رده است. وي ظاهراً تعلّقي قوي بـه  تخيل و فقد ديد زيباشناسي خود را آشكار ك

اوصاف طبيعت در ديوان منوچهري داشته و در چند مورد محدود كه بـه وصـف   
طبيعت پرداخته نتوانسته است خود را از نفوذ صريح استاد دامغان آزاد كند. از آن 

شبي گيسو فرو هشته به «كه صريحاً به اقتضاي قصيدة » شب«جمله است قصيدة 
ه شده است. وزن هردو قصيده هزج مسدس مقصور و قافية هردو سرود )48(»دامن

مسبوق به فتحه و موضوع هردو توصيف طبيعـت هنگـام شـب اسـت     » ن«حرف 
(قصيدة منوچهري تنوع موضوع بيشتري دارد و در آن سفر خيالي شاعر به طلـوع  

دق كشد و سرانجام با مدح سپهساالر علي بن عبيداهللا صـا  آفتاب و باد و باران مي
بيـت   38نظر از اشـتراك مضـامين و تشـبيهات، در مجمـوع      يابد). صرف پايان مي

بيـت، قـوافي منـوچهري اسـت كـه       23قصيدة پروين، عجز يعني كلَمة قافيـه در  
هاي بالنسبه به سبك پروين غيرعادي جوشن، فالخن، زليفن، توسـن، ادكـن،    واژه

ي آن مصـادر فعلـي اسـت    تـا  قافية ديگر سـيزده  16و كلمن از آن جمله است. از 
بيت قصـيدة خـود حتـي     65مانند كشيدن، كردن... الخ، درحالي كه منوچهري در 

اي اسـت بـدون    شعر دوم قصيده )49(يك بار هم با مصدر فعل قافيه نساخته است.
و تكـرار  » شـب «بيت در وصف خزان با همان وزن و قافية قصـيدة   25عنوان در 

چند كلمة ديگر از قوافي منوچهري مانند قـارن  تقريباً كامل چند مصرع و اقتباس 
بيت كه درحقيقـت   14در » نوروز«اي است موسوم به  شعر سوم قطعه )50(و بيژن.

راجع به بهار است و كلمـة نـوروز يـك بـار هـم در آن نيامـده اسـت و از نظـر         
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هاي غزنوي و سلجوقي است  اصطالحات و تشبيهات پيروي از اشعار مشابه دوره
حتماالً ناآگاهانه تقليد كرده است و هيچ نوع تـازگي و ابتكـاري در آن   كه پروين ا

ها و مثنويات نيز البته گاهي چند بيتي در توصيف مناظر  در بافت قطعه )51(نيست.
كدام خصيصة شعري بارزي ندارد كه شعر پـروين را   شود كه هيچ طبيعت ديده مي

صـيد  «ين فقـره در مثنـوي   از آثار ديگران متمايز سازد. از ايـن قبيـل اسـت چنـد    
  )52(».شباويز«بيت آغاز مثنوي  9و » پريشان

يك پديدة چشمگير ديگر در شعر پروين يكدست بودن سبك آن از آغـاز  
تـا   )53(تا انجام است مثل اين كه قريحة شاعر از سالهاي نوجواني و حتـي پيشـتر  

رو افتاده و نه سالگي، حركتي افقي داشته و تقريباً هرگز نه ف 34هنگام وفاتش در 
الشعراء بهار در تقريظ معروف خود اين نكته را  به اوجي برتر گراييده است. ملك

عجب آن كه اين همه ساز و برگ و آراسـتگي  «... در عبارت زير بيان كرده است: 
و تركيبات مختلف را چنان در يـك كالبـد جـاي داده و قـبالً در ضـمير مركـب       

تر  و عجب». ه در يك ساعت گفته شده استساخته است كه گويي اين اشعار هم
، مندرج در »صاعقة ما ستم اغنياست«آنكه شعري با لحن تند و پرخاشگرانه مانند 

ميالدي است كـه   1922-1921قمري برابر با  1340دورة دوم مجلة بهار در سال 
سال داشته و چنين شعري از دختري چهارده سـاله بـا    15-14در آن وقت پروين 

  انگيز است. و رقّت عواطف الحق شگفتآن لطافت 
المجموع بدين معنـي نيسـت كـه     حيث اما اين يكسان بودن شعر پروين من

ويـژه   هـا و بـه   ارزش است. تعدادي از مناظرات و مثنوي شعر ديوان هم 210تمام 
دانـي   حد همين است سـخن «به اوج فصاحت رسيده و مصداق » سفر اشك«غزل 

كه تعداد افزونتري، ولو آن كه در همان سياق سـخن   گشته، درحالي» و زيبايي را
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كند و با تعبيـرات خـاص پـروين سـاخته شـده اسـت، از        و عوالم فكري سير مي
سطحي متوسط فراتر نرفته است. درحقيقت فقط حـافظ اسـت كـه هـر شـعرش      

الغـزل معرفـت اسـت و گرنـه صـعود و نـزول در درجـات زيبـايي شـعري           بيت
  ست.سرنوشت همة شاعران بوده ا

تعدادي از اشعار پروين زيبايي ظاهري را با لطف معنايي بسـيار دلكـش و   
بديع و نوظهور توأم ساخته و در شمار شاهكارهاي شعر فارسي درآمده اسـت. از  

عنوان، بدع و اثر فكر و ابتكار شـخص   4-3اين نقطة نظر مناظرات او، بجز شايد 
بينـيم.   هاي فراوان او مي قصهپروين است. همين تازگي مضامين و تمثيالت را در 

بدين ترتيب مسلم است كه پروين سهمي گرانبها و بديع به گنجينـة ادب فارسـي   
  ادا كرده است.

در باب احوال دروني و تفكرات فلسفي و اخالقي و اجتمـاعي پـروين در   
اي كوتاه بـه ايـن    مقاالت مختلف سخن گفته شده است. در اين گفتار شايد اشاره

رفت و در  نباشد كه بعضي پروين را بيش از آن كه تاكنون گمان ميثمر  مطلب بي
توان داد مراقـب جريانهـا و مسـائل سياسـي و اجتمـاعي       اولين نظر تشخيص مي

ها اندكي عقب بـزنيم و   دانند و معتقدند كه اگر پرده را از رمز قصه كشور خود مي
رمانرواي روز و هاي ف به جاي اشياء و جانوران و روابط و گفتگوهاشان شخصيت

جبر حكومت و واقعيت حوادث جاري را بگذاريم، در وجود پروين انساني ديگر 
اي ديگر از همان انسان سابق كشف خواهيم كرد كه تـاكنون نديـده    يا الاقل جنبه

بوديم. در وجود پيل و مور و گل و مـرغ و روبـاه و نـخ وسـوزن چـه بسـا كـه        
جـوالي  «تي در وجود عنكبوت شعر هاي حقيقي ديگري خواهيم يافت و ح چهره
    )51(خود پروين اعتصامي را باز خواهيم شناخت.» خدا



١٣٣ جايگاه پروين اعتصامي در شعر فارسي

به هر تقدير، به گمان من در انديشة فلسفي پروين كه از سويي آن همه بـه  
قدر از قضـا و قـدر سـخن گفتـه      كار و كوشش تشويق نموده و از سوي ديگر آن
ت خـويش در يـك     است، حتماً نبايد تناقضي ديد. موري كه با همه  سـعي و همـ

شود، درحقيقـت پايمـال اجـل محتـوم      چشم برهم زدن زير پاي پيل مضمحل مي
تواند از آن بگريزد. ولي كوشش همـان   شده است كه در جهان خلقت احدي نمي

اي و  مور كه رمز تقالّي مردم رنجبر بـراي كسـب رزق زنـدگي و سـاختن خانـه     
ارزه بـا زورمنـدان و راه آبـاد سـاختن     جهاني بهتر است، دستور زندگي و شيوة مب

  )52(اين عالم است. اين كوشش به ثمر خواهد رسيد و نبايد از آن دست كشيد.
*  

بـود كـه هنـوز    » جايگاه پروين اعتصامي در شعر فارسـي «عنوان اين گفتار 
گنجيـد،   ناگفته مانده است. با آنچه گفته شد و مطالب ديگر كه در اين گفتار نمـي 

ن را سزاوار دانست كـه در سـلك شـاعران قـدر دوم زبـان فارسـي       آيا بايد پروي
شمار آيد يا شاعري است كمابيش متوسط كه نظايرش در هر عصري از تـاريخ   به

الجملـه طراوتـي    انـداز تـاريخ ادبـي ايـران را فـي      ادبي ايران وجود داشته و چشم
  اند. بخشيده

عيب و نقـص او   با توجه به حدت ذهن و قدرت انديشه، پروين، معيار بي
ن دسته ارزشـهاي واالي  آخلل از  در سنجش شرف انساني و اخالق، پشتيباني بي

كه جزء ميراث نوع بشر در همة عـالم محسـوب اسـت، و بـا     است فرهنگ ايران 
نشـيند، و سـبك روان    هـايش كـه بـر دلهـا مـي      توجه به زيبايي و گيرايي انديشـه 

ناظرات و تمثيالتـي كـه وي آفريـده و    ها و م ديوانش، و نيز با توجه به انبوه قصه
تنها بزرگترين شاعر سـنّتي   تر ساخته است، به گمان من پروين نه ادبيات ما را غني
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ترين شاعران كلّ تاريخ ادبيات فارسي است و در اين قـرن   زن كه يكي از برازنده
الشعراء بهار است كه بر او برتري مسلم دارد. جاذبة عارف قزوينـي كـه    تنها ملك

مندي مردم ايران است در احساسات وطني و سـرود و موسـيقي    نوز مورد عالقهه
الـدين گيالنـي و    اوست وگرنه در هنر شاعري مقام خاصي ندارد. اشـعار اشـرف  

ميرزاده عشقي از جنبة سياسي و به خاطر پيوستگي نزديك آن دو با تـاريخي كـه   
شـود. دو   حسـوب مـي  نسل زندة ايران هنوز از ياد نبرده است مهم و خوانـدني م 

شاعر نامدار ديگر اين عهد ابوالقاسم الهـوتي و فرّخـي يـزدي فقـط در صـورتي      
موفق به تسخير دلهاي مردم ايران خواهند شد كه كشور ما در برابر عقيدة سياسي 

تـرين   قـوي  ميرزا درآيد و به جبهة ملتهاي كمونيست ملحق شود. ايرج وآنها به زان
ي نگرفـت و  ، ولي دريغ كه اين موهبت نادر را جدقريحة شعري اين روزگار بود

ن را جز در چند مورد معدود، صرف ساختن هجويات و قطعات ركيكي ساخت آ
هاي مذكّر شمرده مي شود. به خالف همه ايـن گـروه    كه وسيلة تفريح در مهماني

اي الهـي   ديـده و آن را وديعـه   پروين اعتصامي در هنر شاعري خـود رسـالتي مـي   
تزلـزل و انحـراف تـا آخـرين      است كه بايد بر دوش كشيده شود و بـي  دانسته مي

منزلگاه عمر حمل گردد. در ساختن اشعار مناظره وي مطلقاً بزرگترين شاعر زبان 
مناظرة زيبا و پرمعني سـروده اسـت، درحـالي كـه      65فارسي است كه دست كم 

شـد،   مـي  معارض اين فن شـناخته  اسدي طوسي كه قبل از ظهور پروين استاد بي
كدامشـان بـه پـاي منـاظرات پـروين       تنها پنج مناظره ساخته است كه ارزش هـيچ 

رسد. وي همچنين حدود چهـل و دو قصـيدة حكيمانـه بـه سـبك و آهنـگ        نمي
نظير است. يا توجه بـه ايـن جمـل و     ناصرخسرو ساخته است كه در حد خود كم

النساء الشواعر خوانـده   ملكـةصورت و معني بايد داوري عالّمة قزويني را كه او را 
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يگانه و فريد و گوهر رخشـندة اكليـل مفـاخر    «است و داوري دهخدا را كه او را 
دانسته است، پذيرفت و با بزرگترين شاعر چند قرن اخير ايران بهار » عصر حاضر

زبـان   هرگاه تنها غزل سفر اشك از اين شاعرة شـيرين «هماواز شد كه گفته است 
ـ  ود كـه وي را در بارگـاه شـعر و ادبيـات جايگـاه عـالي و       باقي مانده بود كافي ب

  )56(».ارجمند بخشد...
  

  بعدالتحرير
در تشخيص جايگاه پروين اعتصامي چند نكتة زير را براي توضيح انديشه 

  افزايم: و برداشت خود بر متن مقاله مي
ـ اگر صرفاً براي تسهيل گفتگو و بررسي، مجموع شـاعران فارسـي را از   1

مقام شاعري به پنج طبقة فرضي تقسيم كنـيم و فردوسـي و خيـام و    نظر عظمت 
نظامي و موالنا و سعدي و حافظ را ستارگان قدر اول اين آستان بشناسيم و طبقة 
اول محسوب داريم، پروين اعتصامي در زمرة شاعران طبقة دوم خواهد بود كه از 

گيـرد.   را در بر ميرودكي گرفته تا بهار ميان بيست تا بيست و پنج شاعر معروف 
وزن و در تـرازوي تـاريخ    اين سخن بدان معني نيست كه اين شـاعران همـه هـم   

سنگ يكديگرند. بديهي است كه در ميان اين گـروه ـ و هـر گـروه مفـروض       هم
ديگر ـ درجات كهتري و مهتري بسيار است. چه، نه از حيث قدرت سـخنوري و   

هـاي شـاعري    يـق معنـوي و رشـته   عظمت انديشه با يكديگر برابرند و نه در عال
يكسان و همراه هستند. شرايط سياسي و اجتمـاعي آنهـا متفـاوت بـوده اسـت و      

  قريحه و حجم كار و كيفيت و ارزش آثارشان نيز مختلف است.
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ـ با وجود همه ستايشي كه جمعي از شـاعران و اسـتادان ادب از پـروين    2
ن و ابتكار تمثـيالت نغـز   اند و رقت معاني و لطافت احساسي و انسجام سخ كرده

اند، داوري در باب او آسان تيست. اين مبحـث تحقيـق تـازه     را در شعر او ستوده
  گشوده شده است و مجال موشكافي و سنجشهاي متباين در آن فراوان است.

خلد ناشي از اين واقعيت  نخستين خار ترديد كه در اين داوري به ذهن مي
است. درست است كه دانشـمندي شـرط    است كه پروين دانشمندي بزرگ نبوده

رساند، خاصه اگر به ياد آوريـم كـه    آفريني نيست، ولي آسيبي هم بدان نمي سخن
سرايان بزرگ، يا دست كم اكثرشان، باري سـنگين از فرهنـگ و دانـش بـر      سخن

اند. وقتي كه شاعراني نظير بهار و دهخدا، با آن كـه حقـاً دريـاي     كشيده دوش مي
، جايگـاهي در طبقـة دوم و قـدر دوم از جاللـت شـاعري داشـته       اند معرفت بوده

طراز آنان و منسوب بـه همـان طبقـة دوم     نمايد كه پروين را هم باشند، دشوار مي
بشناسيم. اما از سويي ديگر در اين هزار سال سـخنوراني ممتـاز همچـون فرخـي     

انـد   بـوده  اي چندان عظـيم نبـره   ايم كه از دانشهاي عصر خود بهره سيستاني داشته
انـد و در تمـام قـرون خواننـدگان      ولي در شعر فارسي استاد مسلم شـناخته شـده  

اند. هرچند مقام علمي پروين و تسـلط او بـر    زبان را شيفتة كالم خود كرده فارسي
زبان و دانشهاي سنّتي قابل سنجش با نظاير سنايي و خاقاني و بهار نيسـت، ولـي   

رشار داشـته اسـت و مهمتـر آن كـه معنـي      اي س وي از فرهنگ روزگار خود بهره
  زندگاني يك انسان بزرگ را عميقاً درك كرده بوده است.

ـ هنگام بازنگري به آثار شاعران قديم نبايد فراموش كنيم كه در عصر مـا  3
به علل گوناگون معيار قضاوت نيك و بـد در شـعر دسـتخوش دگرگـوني شـده      

يوانهـاي بسـيار، و تحقيـق و    زمـين، چـاپ انتقـادي د    است. نفوذ ادبيـات مغـرب  
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سـال   60-50هاي دانشمندان در صدها و هزارها مقاله و كتاب در طـي   موشكافي
گذشته، محك آزمايش شعر را دقيقتر و بـه واقعيـت نزديكتـر سـاخته اسـت. در      

شعر قديم از كرسي عزّت و جـالل  » اكابر گردنكشان«نتيجة اين تحول گروهي از 
اند. يك نمونة بارز اين شـاعران نافرجـام    ند فرو افتادها كه قرنها بر آن جالس بوده

عنصري بلخي است كه تا چند دهه پـيش از ايـن مقـام شـامخي داشـت و حتـي       
العاده به فنون شـعر و ادب در   الزمان فروزانفر با آن ذهن وقّاد و احاطة خارق بديع

كه زبان سراي قرن پنجم بل پرداز و مدح بزرگترين استاد قصيده«گفت  وصف او مي
يـك   فارسي است و تاكنون بدين پايه و مايه در جزالت لفظ و رشاقت سبك، هيچ

. و سـالها بعـد شـفيعي    )57(»اي انشا كنند اند قصيده سرا... نتوانسته از شعراي قصيده
كدكني، خلف صدق همان دانشـمند گرانقـدر، در تحقيـق صـور خيـال در شـعر       

عنصـري  «نويسـد:   د خرد و خمير كرده ميرحمانه او را به تازيانة انتقا عنصري، بي
ترين گويندگاني است كه به علت نداشتن ديـد شـعري و    گمان يكي از ضعيف بي

تجربة حسي كوشيده است انديشه و تأمل خود را در جهتي به فعاليت وا دارد كه 
شمار رود براي آن ضـعف تخيـل و عـدم اسـتعداد بـر خلـق تصـاوير         پوششي به

نظر ناقد امروز كه شعر را در حوزة زندگي و تجربيات حسي از «... و نيز » شعري
نگرد عنصري به هيچ روي شاعر به حساب نخواهد  زندگي، در هر روزگاري، مي

  )58(».آمد...
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، ص 1958. مقايسه شود با ابوعبداهللا رودكي، نشـرية دولتـي تاجيكسـتان    95، ديوان، صص »بنفشه. «20

452.  
الطير عطار، به كوشش دكتر گـوهرين،   . مقايسه شود با منطق120-117، ديوان، صص »جوالي خدا. «21

  .122-121، صص 1348تهران 
  .151-150، ديوان، صص »روش آفرينش. «22
  شناسم يك طبيب آن هم خداست مي  . من چه دانم كان طبيب اندر كجاست23

  .29، بيت 181، ديوان، ص »عشق حق«  
  عيب خداست علت و بي گل بي  . هر گلي علت و عيبي دارد24

  .26، بيت 216، ديوان، ص »عيب گل بي«  
  .63، بيت 236، ديوان، ص»لطف حق. «25
  .394، ص 1344علي دشتي: قلمرو سعدي، چاپ سوم، تهران . «26
  ).22(حكايت » در فضيلت قناعت«. گلستان سعدي، باب سوم، 27
جتبي مينوي و مهـدي محقـق،   شود از ديوان ناصرخسرو، به تصحيح م . براي نمونه چند بيتي نقل مي28

  (رقم اول رقم قصيده است و دومي شماره بيت): 1354تهران 
  اي آنكه دين تو بخريدم به جان خويش    
  )6/39(    از جور اين گروه خران بازخر مرا      
  هركه چون خر فتنة خواب و خور است    
  )16/1(    صورت است آن هم خر است   گرچه مردم    
  ك سري تكمينه معينند ديوان    
  )98/36(      كه تو خر ته هم گوشة پر معيني    
    ست اين جان تر زين تن بهره چرا مانده بي    
  )59/19(      دانش و تمييز همانند يكي خر بي    
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  ستان سخن گزافه و چون مستان    
  )41/36(      اي مكن كسر نالين گر خر نه    
  داري اگر چون خر به خور مشغولي و طاعت نمي    
  )131/21(    خورتر تو را از صد قبا پاالنقبا بفكن كه در    

  اند اين خران ز دانة تر بس امل
  مردمي از كاه و دانه يا ابلي    
  چون ز ستوري به مردمي نشوي    
  )38-135/37(      اي پسر و از خري برون تچلي    
 ناصرخسرو مردم عوام يا مخالف خود را نه فقط خر بلكه انواع ديگر چارپا و حيوان نيز لقـب داده   

  است.
كوب، سـرّ   . راجع به حكايات مستهجن و الفاظ ركيك در مثنوي موالنا رومي رك: عبدالحسين زرين29

طـور كلـي رك:    ، راجع به طنز و هـزل بـه  328-326، صص 178، مقاله 1314ني، جلد اول، تهران 
  .1364طبعي در ايران، تهران  اي بر طنز و شوخ اصغر حلبي، مقدمه علي

هزل و طنز و شـوخي در شـعر   «الشعراء بهار از اين شيوه رك: حشمت مؤيد،  دة ملكراجع به استفا. 30
. در ميان معاصـران، هـيچ نويسـنده و    624-596، صص 1366، 4نامه، سال پنجم، شمارة  بهار، ايران

هـاي ركيـك بـا     شاعري در اين فن به پاي ذبيح بهروز كه با هدفهاي انتقادي دقيق و مشخصي قصه
  رسد. رك: اخته است نميالفاظ مستهجن س

Paul Sprachman, “Behrūz.” Encyclopaedia Iranica, Vol IV, Fascicle I, P. III ff. 

رد «؛ و 276-227صـص  » گلسـتان «. براي نمونه رك: علي دشتي، قلمـرو سـعدي، فصـل يـازدهم،     31
  .12-5همان كتاب، چاپ سوم، صص » انتقادي بر قلمرو سعدي و پاسخ بدان

  .285، ص 1339امه، به تصحيح فؤاد روحاني، تهران ن . الهي32
  ).6(رك: يادداشت  7. ابوالفتح اعتصامي، مجموعه...، ص 33
34 .M. Ishaque, Islamic Culture, Vol. 18/1943, No. 1, p. 49 

  )6. (رك: يادداشت 257، ايران نوين، ص  (Vincent Sheean)آن  شي. 35
  و هشت. ، ديوان، ص سي، » به باغ نظم. «36
  .272، ديوان، صص »ام اين قطعه را براي سنگ مزار خود سروده. «37
  .22-19صص » مجموعة مقاالت...» آقاي سيخ محمدخان قزويني نامة. «38
  .74. مجموعة مقاالت...، ضميمه، چاپ ششم، ص 39
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ن كـه  ديـوا  1978الشعراء، ديباچة ديوان پروين اعتصـامي، ص يـد (در چـاپ     . محمدتقي بهار ملك40
  انتشارات مزدا در اياالت متحدة امريكا چاپ كرد اين مقدمه حذف شده است).

  .104-98، صص 1333شهريور . سعيد نفيسي، مجلة پيام نو، سال اول، 41
  .289-288، صص 1349بين، چاپ سوم، تهران،  . محمدعلي اسالمي ندوشن، جام جهان42
، صـص  1356هـا و جسـتجوها، تهـران     انديشه  ارها،كوب، دفتر ايام، مجموعة گفت . عبدالحسين زرين43

59-60 ،62.  
  .18-17، صص 1353، سال 140، مجلة نگين، شمارة »هاي پروين شهر انديشه«. علي سلطاني، 44
  .48-31. رك: مجموعه مقاالت...، قسمتهاي دوم و سوم، صص 45
46 .Leonardo P. Alhshan, Journal of Near Estern Studies, Vol. 34, No. 1, 1988, p.66  (Review) 

. نمونة اين تبديل موضوع سخن در حكايات و گاهي سستي پيوند آنها پنجمين حكايت از مقالة نهم 47
گفت و نقـل نمـود كـه خـود      نامه است در ذكر شفيق بلخي كه روزي راجع به توكل سخن مي الهي

كه حتي به آن يك درم نياز يابد. » آ فقط با يك درم در جيب به زيارت كعبه رفته و برگشته است بي
گيرد كه تو اگر توكل داشتي آن يك درم را چرا در جيب نهادي؟ عطار  رو به او نكته مي جواني گرم

  كنم: بيت آورده كه دو بيت پايان آن را نقل مي 5به دنبال اين قصه 
  كه گلگونه ز خون خويش سازد    عجب كارا كه آن درويش سازد    
  بر او يك پيـرهن  پـرده نگـردد    ـا  مرده  نگرددعجب كارا كه  ت    

) 6در بيت اخير ذهن شاعر را از انديشة توكل منحـرف و بـه حكايـت بعـد (شـماره      » پيراهن«اگر 
خواست و خطاب از حق آمد كـه   اي است كه از خدا كرباس مي منتقل كرده است و آن قصة ديوانه

دهد كه من دانـم   ه. ديوانة عاقل به شوخي پاسخ ميدهم اما براي كفن نه براي جام به تو كرباس مي
  پرور. تو را اي بنده

  تو ندهتي هيچ كرباسيش هرگز    كـه تا اول نميرد مرد عاجز  
  كه تا كرباس يابد از تو در گور    بيايد مرد اول مفلس و عور  

خـونِ   پس از اين عطار ده بيت ديگر ساخته و در طي آن از مضمون كشته به مضـمون خـون، و از  
شود،  كشته به خونِ زن و تبديل آن به شير و اين كه خون خوردن همانا با مكيدن شير مادر آغاز مي

و سپس به مضمون سرنگون بودن آدمي در خاك و خون و از اين دو عنصر سرشته بودن و سـپس  
ـ به لزوم خون خوردن يعني درد و رنج خواستن پرداخته و اينجا حكايت هفتم را در بـارة ديو  اي  هان

گريي؟ گفت تا شايد خدا را دل بر من بسـوزد. يكـي گفـت     گريست. پرسيدند چرا مي كه ميآورده 
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تنها دل بلكه همه چيز از خداست پرداخـت، و   كه خدا دل ندارد و ديوانه به اثبات اين مطلب كه ته
، به تصحيح فواد نامه خورد. رك: الهي اي ديگر پيوند مي يابد و به انديشه اين بحث همچنان ادامه مي

الزمـان فروزانفـر، شـرح     . و خالصة اين حكايات در: بـديع 118-117، صص 1339روحاني، تهران 
، صـص  1340-1339احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالـدين محمـد عطـار نيشـابوري، تهـران      

را  . گفتار استاد فقيد فروزانفر را در بحث مقدماتي همـان كتـاب، آنجـا كـه روش عطـار     183-184
  كنم: ) ، براي استفادة خوانندگان نقل مي98-97كند (صص  معرفي مي

نامه اين است كه در آغاز هر مقاله سؤال پسر و جـواب پـدر را    روش عطار در ترتيب مقاالت الهي«
طور كلـي   آورد و غالباً بلكه به كند و پس از آن از گفتة پدر به مناسبت جواب حكايتي مي مطرح مي

كشد و به اقتضـاء سـخن    شود و شيخ امور ديگر را در نظم مي مطلب عرض مي پس از اين قسمت
كند كه گاه نتيجة آن با مطلبي كه حكايت را به تناسب آن آورده است ربط جلـي و   حكايتي نقل مي

كند يا به  پيوند روشني ندارد و گاه ترتيب مطالب و حكايات به صورتي است كه خواننده تصور مي
شيخ حكايتها را پيشتر ساخته و سپس براي پيوستن آنها به يكديگر ابياتي كه (مانند  بيند كه يقين مي

تخلبص است در قصائد مدح) گنجانيده و به صورت آنها را به شكل يك مقاله و در سـياق گفتـار   
واحد درآورده است و به همين سبب جهات انتقال شيخ را از مضموني به مضمون ديگـر بـا تأمـل    

  ».توان ترجمه نمود... واري ميبسيار و به دش
  .66-64، صص 1347. ديوان منوچهري دامغاني، به كوشش دكتر محمد دبيرسياقي، تهران 48
پروين با وجود كوششي كه براي حفظ مضامين ادبي بـه شـيوة منـوچهري كـرده     » شب«. در قصيدة 49

  ده است.شود فرو افتا است گاهي به سطحي كه در عرف قدما نازل و مبتذل شمرده مي
  شـده آزرده از دانـه كشـيـدن    به كنج النه مور آرامگه ساخت  
  در آغـل گوسفنـدان را نشيمن...    به رسم و راه ديرين داد چوپان  
  كه نتوانست نخ كردن به سوزن...    لحاف پيـرزن را پارگـي مانـد  

  )165-164(ديوان، صص 
  .52-51، صص 33. ديوان، شمارة 50
  .260-259، صص ، ديوان»نوروز. «51
  .166-165، ديوان، صص »شباويز«؛ 177-175، ديوان، صص »صيد پريشان. «52
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وي از حدود هفت سالگي و به تصديق سيد » پروين اعتصامي«نامه، ذيل  . به قول عالمة دهخدا، لغت53
گفتـه   ) از سن هشت سـالگي شـعر مـي   58-57نصراهللا تقري (به نقل بهار در مجموعة مقاالت... صص 

  ت.اس
54 .Margaret Medelung, A Nightingale’s Lament…, Commentary, p. 215 

55 .L. Alishan (No. 45), pp. 65-66 

  . ديباچة ديوان پروين اعتصامي، ص يد.56
  .112، ص 1350. سخن و سخنوران، چاپ دوم، تهران 57
  .430و  420، صص 1350. صور خيال در شعر فارسي، تهران 58

  
  
   

  
  
  

  
  
  

  
 

  
  



  
  
  
  
  

  *يزدگرد سوم
  

  سعيد نفيسي
  

  و برز دريغ آن سر و تاج و باال
  دريغ آن بر و شاخ و آن دست و گرز

  دريغ آن سر و تخمة اردشير
  دريغ آن سوار جوان هژير
  تنومند بودي خرد با روان
  روانيببردي خبر زين به نوش

  كه در آسيا ماهروي تو را
  جوي تو را جهاندار ديهيم

  افتندبه دشنه جگرگاه بشك
  اندرون يافتند برهنه به آب

  همانا كه آن خاك گريان شود
  روانش بدين سوك بريان شود
  خروشان شود دخمة اردشير
  كه نشنيد كس شاه در آبگير

                                                            

.135تا  131، صص 1306، اسفند 3*. مهر، سال اول، شمارة   
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  اندرون سان به آب فكنده بدين
  برهنه نگونسار و تن پر ز خون

آن اند دو تن از شهرياران  در تاريخ هر خانداني كه در ديار ما كامراني كرده
سرايي محققين ايراننـد: نخسـت آن    دودمان هميشه بيش از ديگران شايان حماسه

هـاي   كسي است كه آن خانـدان را بـه شـهرياري رسـانده و بـا رنجهـا و تلخـي       
گوناگون تخت و تاجي به دست آورده است و همواره كارهـاي بـزرگ از پـيش    

هـا   تار شوربختيهاي فراوان كرده است. دوم آن كسي است كه گرف برده و دالوري
تاج شـاهي را از   رهاي زمانه شده و بخت واژگون يا سيلي مردم اوبا زخم و چشم

و خـون دل كـرده اسـت. از     كتارك وي ربوده و ديار او را پس از وي دچار سو
اين شهرياران ناكام در تاريخ ايران فراوان است و اگر روزي آن شـور و حرارتـي   

در گويندگان اين ديار فـراهم شـود در ادبيـات     بايست در نژاد ايراني باشد كه مي
الـدين خوارزمشـاه و    ايران نظم و نثر بسيار دربارة داراي سوم هخامنشي و جـالل 

اي جز  خان زند و نظاير ايشان پديد خواهد آمد. اينك اين سطور را دعوي لطفعلي
گـرد  ن شهرياران ناكام يعني يزديهاي يكي از ا فرسايي آن نيست كه اندكي از جان

  سوم آخرين پادشاه ساساني را در جايي گردآورده بگذارد.
 652تـا   632يزدگرد سوم آخرين پادشـاه ساسـاني مـدت بيسـت سـال از      

از هجرت) پادشاهي كرده است. فردوسي در شهنامه گويد كـه   31تا  11ميالدي (
 جلوس او روز ارد (بيست و پنجم) از ماه اسفندارمذ بود. مبدأ تاريخ يزدگردي كه

 19مـيالدي اسـت كـه مطـابق باشـد بـا        632ژون  16انـد   از جلوس وي گرفتـه 
  هجرت. 11االول سال  ربيع

و كتـاب التنبيـه    )1(الـذهب  در نسب وي اختالف است: مسعودي در مروج
ــراف ــارالطوال  )2(واالش ــوري در اخب ــة دين ــي در   )3(و ابوحنيف ــان بيرون و ابوريح



١٤٧ يزدگرد سوم

ــاريخ )5(االمــم بو ابــوعلي مســكويه در تجــار )4(آثارالباقيــه االمــم  و طبــري در ت
عبري در مختصر الدول  دانند. ابن وي را پسرزادة خسرو دوم پرويز مي )6(والملوك
او را يزدجرد بن شهريار بـن قبـاد بـن فيـروز بـن هرمـز بـن كسـري           )7(يك جا

وي را از اعقاب كسري بن هرمز (خسرو پرويز)  )8(نوشيروان دانسته و جاي ديگر
كشـيش ارمنـي در تـاريخ خـود وي را فرزنـد غبـاد        Sébéosئوس شمارد. سـب  مي

االمـم گويـد كـه     داند. ابوعلي مسكويه در تجـارب  (شيرويه پسر خسروپرويز) مي
مادرش از مردم بادوريا بود كه محلي بود در كنار آب از ناحيـة اسـتان در مغـرب    

بنا بر گفتة اغلب پسرزادة يزدگرد  )10( اند كه مادرش زنگي بود. و نيز گفته )9(بغداد
از مورخين مادر يزيد بن وليـد بـن عبـدالملك مـروان معـروف بـه بريـدالناقص        

هجري درگذشته و پـس از ايـن بـه     126دوازدهمين خليفة اموي بود كه در سال 
تفصيل ذكري از او خواهد آمد. يزيد اين بيت را در مفاخر خويش سـروده اسـت   

  ند:ا كه مورخين همه در احوال وي ذكر كرده
  انا ابن كسري و ابي مروان

  و قيصر جدي و جدي خاقان
نويسند كه مادر فيروز بـن يزدگـرد دختـر كسـري      و در تفسير اين بيت مي

بن كسري بود و مادر اين زن دختر قيصـر و مـادر شـيرويه دختـر خاقـان       شيرويه
نام شيرويه را در اين مورد كسـري نوشـته    )12(عبري ابن )11( ملك ترك بوده است.
گويد كه مادر يزيد بن وليد دختر فيروز بن يزدجـرد   )13(السير است، مؤلف حبيب

بن شهريار بود و مادر فيروز دختر شيرويه بن خسروپرويز و مادر ايـن دختـر بـا    
والدة شيرويه دختران قيصر بودند و مادر هرمز بن نوشيروان كه پدر پرويـز باشـد   

  دختر خاقان بود.
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شود اين است كه زن يزدگرد و مادر فيروز  مي چيزي كه در اين ميان مسلم
پسرش دختر شيرويه بوده است و ظاهراً يزدگرد زنان ديگر داشته است كـه پـس   

  از اين ذكر خواهم كرد.
گويد در زماني خسرو پرويز پسران خود را در  )14(الصفاضـةميرخواند در رو

كرد شهريار بـن   ع ميسرايي باز داشته بود و بنا بر احكام نجوم از اختالط زنان من
خسرو كسي را نزد شيرين فرستاد و از استيالي شهوت تظلـم كـرد و او يكـي از    
دختران اشراف را كه به واسطة جريمـه بـه شـاگردي از حجامـان داده بودنـد در      
لباس ذكور به بهانة حجامت كردن پـيش شـهريار روانـه كـرد و شـهريار بـا وي       

بعد از حمل آن كودك در حرم پادشاه  نزديك شد و او به يزدجرد حامله گشت و
ساله شد و پس از انقضاي اين مدت روزي چشم پرويز  يافت تا پنج نشو و نما مي

بر وي افتاد پرسيد كه اين چه كـس اسـت، گفتنـد پسـر شـهريار اسـت و چـون        
منجمان گفته بودند آخرين پادشاهي از ساسانيان كه ملك از او منتقل به بيگانگان 

ش عيبي خواهد داشت خسرو گفت تا يزدگرد را برهنه كردنـد و  شود بر تن خوي
آن عيب بر زانوي او ديد خواست كه سياست كند شيرين مانع آمد. خسرو گفـت  
كه اين شوم را از قصر بيرون برند تا ديگر نظر من بر وي نيفتد و شيرين او را بـه  

و  طرفي از اطراف واليات گسيل كرد تا از بـاس و غضـب خسـرو ايمـن گشـت     
چون تازيان بر ايران غالب آمدند و فرخزاد سپري شد اعيـان ملـك يزدگـرد را از    

اش بردنـد و تـاج شـاهي بـر سـر او       اصطخر فارس به مداين بردند و به آتشكده
  نهادند.

توان معلوم كرد چه در سـن وي   تاريخ والدت يزدگرد را چنان كه بايد نمي
نويسد كـه عمـر وي در زمـاني     مي )15(اختالف بسيار است: ابوالفدا در تاريخ خود
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كه در مرو كشته شد بيست سال بود و اين خطاي فاحش است زيرا كـه ترديـدي   
ميالدي پادشاهي كرده و البتـه   652تا  632نيست كه او مدت بيست سال از سال 

در حين والدت به شهرياري ايران نرسيده است. واضح است كـه ابوالفـدا مـدت    
اش اشــتباه كــرده، ابوحنيفــة دينــوري در كتــاب  هيعمــر وي را بــا مــدت پادشــا

گويد هنگامي كه به شاهي رسيد شانزده ساله بود و چون جلـوس   )16(اخبارالطوال
والدت يافتـه و ايـن در زمـان     616بوده است از اين قـرار در سـال    632در  يو

  سلطنت خسرو پرويز بوده است.
كه به پادشـاهي رسـيد و    ساله بود 15ابوريحان بيروني در آثارالباقيه گويد 

  متولد شده باشد. 617بايست در  در اين صورت مي
سال داشت، از ايـن قـرار    28هنگامي كه در مرو كشته شد  )17(طبري گويد

 624بايسـت در   بايست در زمان جلوس هشت ساله بـوده باشـد و ناچـار مـي     مي
مـرگ خسـرو پرويـز اسـت.     ميالدي والدت يافته باشد و آن چهار سال پـيش از  

  گويد:18(االمم ابوعلي مسكويه در تجارب
بيست و يك سال داشت، از اين قـرار   هنگامي كه او را به سلطنت نشاندند

ميالدي در شهرياري خسرو پرويز والدت يافته و هنگـام كشـته    611وي در سال 
  شدن چهل و يك سال داشته است.

تصريح شده است كه هنگام )  19(االمم هرچند كه در موضع ديگر از تجارب
بايست سهو كاتب باشـد.   كشته شدن در مرو عمر او بيست سال بود ولي قطعاً مي

ترجيح يكي از اين سه قول مختلف بر اقوال ديگر بسيار دشوار است زيرا كه هـم  
ابوحنيفة دينوري و هم ابوريحان بيروني و هم طبري و هـم ابـوعلي مسـكويه از    

ند و چون هر چهار مطالـب خـويش را در بـاب ساسـانيان از     ترين رجال ايران ثقه
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انـد معلـوم    هاي اسالف خود و از مĤخذ ايراني پهلوي پيش از اسالم گرفتـه  كتاب
شود كه در آن مĤخذ نيز در باب مدت عمر يزدگرد سوم اختالف بوده است و  مي

مـيالدي والدت يافتـه    624و  611چيزي كه مسلم است اين اسـت كـه در ميـان    
 41سال و بيش از  28يازده سال پيش از هجرت و سال سوم هجري) و كمتر از (

سال عمر نكرده است، در هر صورت قطعي است كـه وي در زمـان زنـده بـودن     
  جدش خسرو پرويز والدت يافته.

از  31انـد كـه در سـال     در باب تاريخ كشته شدن او تمـام مـورخين متفـق   
گـر مســعودي كــه در كتــاب التنبيــه  مــيالدي رخ داده، م 652هجـرت مطــابق بــا  

سال و نيم از خالفت عثمـان   7هجري  32كشته شدن او را در سال  )20(واالشراف
دانسته اسـت   31در سال  )21(الذهب گذشته ضبط كرده و حال آنكه خود در مروج

و در اين موضع از كتاب التنبيه واالشراف نيز بايد سـهوي از كاتـب يـا ناشـر آن     
  شده باشد.

الذهب تصريح شده اسـت كـه در بـاب مـرگ و      ن موضع از مروحدر همي
هجـري معتبرتـرين    31مدت پادشاهي او اقوال ديگر نيز هست ولي ظـاهراً سـال   

 563 - 651هجري ( 32تا  29قول است. اقوال مختلفي كه در اين باب هست از 
  هجري نوشته. 30ميالدي) است و دينوري در اخبار الطوال در سال 

 642سال اول پادشاهي يزدگرد يعني از آغاز جلـوس تـا سـال     تاريخ يازده
از هجرت) كه جنگ نهاوند روي داد و مدت شش سال از ايـن   21ميالدي (سال 

دورة يازده ساله گرفتار جنگ با تازيان بود داستان شورانگيز جانكاهي اسـت كـه   
ايـران   براي آن كتابها بايد پرداخت و به اختصار پـرداختن آن خيـانتي بـه تـاريخ    
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است. در اين سطور تنها از نه سـال دوم زنـدگي او يعنـي از زمـاني كـه از سـپاه       
  تازيان گريخت تا زماني كه در حوالي مرو كشته شد بحث خواهم كرد.

نويسند كه پيش از سلطنت در اصطخر پنهان بود زيرا كـه   مورخين همه مي
كرده اسـت پـس از   شيرويه پسر خسرو دوم پرويز كه به اسم غباد دوم شهرياري 

شـت.  ك خلع پدر و جلوس بر تخت شاهي پدر و برادران و فرزندان ايشان را مـي 
كشت وي به اصطخر گريخت و  گويد هنگامي كه شيرويه برادران را مي )22(طبري

ورزنـد   اند با فرخزاد خالف مي چون بزرگان اصطخر دانستند كساني كه در مدائن
ناميدنـد بردنـد و تـاج بـر سـر او       اردشير مياي كه آتشكده  يزدگرد را به آتشكده

نهادند و وي جوان بود و چون او را به مدائن بردند فرخزاد را كشتند ـ تازيان دو  
سال پس از جلوس وي برو تاختند و گويند پس از چهار سال كه از جلـوس وي  

گويـد: چـون    )23(االمـم  گذشته بود برو تاختن كردند. ابوعلي مسكويه در تجـارب 
ند پادشاهي برگزينند گفتند جز پسري نمانده است يزدگرد نام و كـس پـي   خواست

اش او را بـه فـارس    گويد: دايـه  )24(او فرستادند. حمداهللا مستوفي در تاريخ گزيده
گريزانيد و او را بپرورد و او بالطبع عزلت خواستي، چون از آن تخمه بجز او نبود 

  پادشاهي بدو دادند.
گويـد: جامـة    )25(االرض واالنبيـاء  سـني ملـوك  حمزه اصـفهاني در تـاريخ   

رنگ و تاجش سرخ و به دست او نيزه بـود   يزدگرد سبز گلدار و شلوار او آسماني
  و به شمشير تكيه كرده.

گويد: در اصـطخر از زمـين فـارس     )26(مسعودي در كتاب التنبيه واالشراف
بـزرگ ديـدم   رادگان آن ديـار كتـابي    نزد يك تن از بزرگان و نجيب 303به سال 

هــاي ايرانيــان و اخبارهاشــان و بناهاشــان و  مشــتمل بــر علــوم بســيار از دانــش
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ناماه و گهنامـاه و   ناماه و آئين هاشان كه در كتابهاي ديگر ايران چون خداي سياست
تن از شاهان ايـران كـه بيسـت و     27جز آن نيست و اين كتاب را تصاوير بود از 

ودند و تصاوير ايشان را چه پير و چـه جـوان   پنج تن از ايشان مرد و دو تن زن ب
به همان حال روز مرگ نقـش كـرده بودنـد و زيورهـا و تـاج و انـدازة ريـش و        

مـرد او را بـر هيئـت     رخسار هريك را كشيده بودند و چون پادشاهي از ايشان مي
نهادند تا بـر زنـدگان ايشـان صـورت      كردند و در خزاين خود مي خود تصوير مي
نباشد و نقش هر شاهي يا در حال جنگ بود ايستاده و يا در حال  مردگان پوشيده

اي نوشته شده بود كه اصـل آن را در   فرمان بود نشسته و اين كتاب از روي نسخه
يافته و آن را براي هشام  113االخره سال  خزاين پادشاهان ايران در نصف جمادي

و در آن كتـاب جامـة    بن عبدالملك بن مروان از فارسي به تازي نقل كرده بودند
رنـگ و   يزدگرد بن شهريار بن كسري ابرويـز سـبز گلـدار و شـلوار وي آسـماني     

تاجش سرخ، ايستاده گرزي به دست و بـر شمشـير تكيـه كـرده بـود و آن را بـا       
رنگهاي گوناگون ايراني كه اكنون نتوان يافت و بـا سـيم و زر محلـول بـر كاغـذ      

  بايي نقش كرده بودند.رنگ با كمال استادي و زي ارغواني خوش

  
 يادداشتها:
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  *مهستي گنجوي
  

  يرشيد ياسم
  

چيز نزديكتر به شعر از تذكرة شعرا نيست. گويي تحقيقـات نثـري يـا     هيچ
ه بـه ابيـات   بشـ نويسان ما به حكم مجـاورت بـا اشـعار و ت    نثرهاي تحقيقي تذكره

  اند. منتخبه خود را به رنگ شعر درآورده
ز دسـت  كنـد، اسـم پـدر و مـادر و اجـداد را ا      شاعر اسم خود را گـم مـي  

دهد، سال والدت و وفات، عدة اشعار، عدد تأليفات، مولّـد و منشـأ و مسـكن     مي
كند يكپارچه  خطوط مسافرت، هويت معاصرين و ممدوحين خود را فراموش مي

شود كه با هيچ قالب تحقيقي دامنش را به چنگ نتوان آورد و پـاي او را   شعر مي
هاي  ثل يكي از اشخاص افسانهبر هيچ سكوي محكم تاريخي استوار نتوان كرد. م

قديم در عرض و طول قرون در اهتزاز است. عمرش از اول قرني به اواخـر قـرن   
سازد كـه يكـي جـد هفـتم      كند. مدحش پادشاهاني را مسرور مي ديگر تجاوز نمي

  ديگري است.
زن و  هـا بـي   شود به حيات مالئكـه كـه در آسـمان    زندگاني شاعر شبيه مي

مانند. بهتر از اين چه مقامي براي اشخاصي كـه بـه    اك ميفرزند و خوراك و پوش
                                                            

.143تا  140، صص 14*. آينده، دورة دوم، شمارة   
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كنند! البتـه از ايـن مالئكـة زمينـي نبايـد       ها پرواز مي زور خيال در ملكوت آسمان
انتظار برد كه تاريخي داشته باشند، تأليفات و آثار معيني گذاشته باشند بلكـه اگـر   

كـه مفهـوم   اشعارشان را هم صاحب تـذكره طـوري انتخـاب و استنسـاخ كـرده      
كس قادر  شود باز از محسنات و مختصات آن گروه مالئكه است زيرا كه همه نمي

  به فهم گفتار سروش نيست، گوش شنوا و موهبت خاص الزم است.
روزي كه ديدم در پشت كتاب ميرزاي سنگالخ صورت مؤلف را كشيده و 

را باز كـردم   اند ملكي است در لباس بشر و وقتي كه كتاب قطور او زير آن نوشته
و از هزار كلمه ده جمله قابل فهم نيافتم معترف شدم كه آن مرحوم واقعـاً ملكـي   

  است در لباس بشر.
نويسان  هاي زميني است كه از لطف تذكره از ملك  گنجوي هم يكي مهستي

  زمين را ترك گفته و در آسمان مجهوليت سرگردان شده است.
در حق او نگاشـتم و   )1(اي ر مقالهدو سال قبل بنا بر خواهش مجلة ايرانشه

سعي كردم كه آن بيچارة حيران را از آغوش ابرهاي ناشناسـايي فـرود آورم و بـر    
هاي احـوال شـعرا مراجعـه     يك مكان ثابتي متكي سازم. به حافظة خود و محفظه

اي  كردم. بديهي است بـه اكتشـاف مهمـي توفيـق نيافتـه ولـي آن روز تـا انـدازه        
ذوق و اسـتاد پرتـوي افكنـدم. در آن     احوال اين زن خوشخوشوقت شدم كه بر 

مقاله بعد از شرحي در باب اختالط و اشتباه اشعار قسماً خاصه رباعي كـه بيشـتر   
براي اختالط حاضر است قطعاً ثابت كردم كه زن پسر خطيب گنجه بوده نه خود 

 و معاصر سلطان سـنجر  )2(الفصحا قيد كرده خطيب گنجه چنان كه صاحب مجمع
باريد و سلطان استفسار  بوده و در حضرت او تقرب داشته چنان كه شبي برف مي

و مه سـتي از دو كلمـه تركيـب     )3(هوا كرد و مهستي يك رباعي بديهه نظم نمود.
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يافته مه به معني بزرگ و ستي به معني خانم و اسمي است كه در آن زمان خيلـي  
نبوده و رباعياتش منحصر بـه  و ثابت كرديم كه عاشق پسر قصاب  )4(معمول بوده

پسر نيست بلكه بيشتر كسبة بـازار را برحسـب تناسـب الفـاظ و مضـامين       قصاب
  )5(موافق ستوده است.

بعد از نوشتن آن مقاله مثل تمام اشخاصي كه از جمع كردن چند صفحه از 
داننـد   اين كتاب و آن كتاب بر خويشتن باليده و خود را عالمه و مستشرق(!) مـي 

گفتم من هم يك بيچاره مظلومي كه از زندان  ي سرمست بودم. با خود ميديرزمان
فراموشي بيرون آمد و احوالش روشني گرفت قطـع داشـتم كـه مهسـتي معاصـر      

] بوده و در خـدمت او تقـرب داشـته شـعراي     552سلطان سنجر [متوفي به سال 
  اش ثابت و نمايان... معاصرش معلوم،سبك و دورة شاعري

قبيل تحقيقات كه بنيانش قول ديگران اسـت بـه بنـاي     كه ايننجايي اما از آ
حباب و آواز كودكان شباهت دارد كه آن به بادي منهدم و اين بـه خـوابي متغيـر    
گردد روزي سفينة كهني به دستم افتاد مندرس و با خطي و كاغذي عتيق يادگـار  

ها سه نقطـه بـه زيـر خـود      د را گم نكرده و چهها هنوز نقطة خو آن زماني كه دال
شـكل بودنـد. تـاريخ     نگذارده بودند كاف فارسي و عربـي يكسـان و زاء و ژ هـم   

نگارش آن عهد سلطنت ابوسعيد بهادرخان آخرين پادشاه مغول است كه در سـنه  
  لطفاً دست از ايران كشيده و به سراي ديگر شتافت. 736

تي ثبت بود كه با امالي آن زمـان عينـاً   در اين جنگ چندين رباعي از مهس
درج خواهد شد ازجمله لغزي از مهستي به نظر رسيد كـه زمـان او را صـد سـال     

 تر برد و از اواسط قرن ششم به اوايل قرن پنجم انداخت:   عقب

  مهستي گويد هم در لغز«



 26/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٥٨ 

  كي بخانه درون شوذ آن دزد چيست جون
  خانه ز بيم دزد به روزن برون شوذ

  ويد در جواب او:عنصري گ
  آخر زمان جو بخت حكيمان نگون شوذ

  چندين حكيم روسيئي را زبون شوذ
  آن دزد دام دان كي طلبكار ماهي است

  »وآن خانه آب دان كي به روزن برون شوذ
كرده  از اين قرار مهستي در اول قرن پنجم شاعر معروفي بوده لغز طرح مي

اء عنصـري را بـه گفـتن جـواب     الشـعر  ساخته و ملك و شعراي عصر را عاجز مي
  داشته است. وامي

  
  ها: يادداشت

نويسـان را نقـل    از سال اول ايرانشهر طبع برلن، در آن مقاله مفصـالً قـول تـذكره    12شماره . 1
ام اكنـون از   نموده و چندين رباعي از گفتار مهستي را كه به طبـع نرسـيده بـود درج كـرده    

  جويم. ز ميالمقدور احترا تكرار آنچه گفته شده حتي
شود كه شوهرش پسر خطيب گنجه بوده ولي اين نكته قول صاحب  . از اين رباعي معلوم مي2

كند كه وي را زن خطيب گنجه دانسته چه ممكن است آقازاده پس  الفصحا را رد نمي مجمع
از پدر به مقام خطيبي رسيده باشد. در هرحال هنگامي كه مهستي با او مشاجره و مشـاعره  

  اند. گفته ر خطيبش ميداشته پس
  اي پور خطيب گنجه پندي بپذير

  بر تخت طرب نشين به كف ساغر گير
  از طاعت و معصيت خدا مستغني است
  باري تو مراد خود در اين عالم گير(؟)
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*  
  من مهستيم از همه خوبان شده فاق
  مشهور به حسن در خراسان و عراق
  اي پور خطيب گنجه......................

  ..........................................الخ....
  شاها فلكت اسب سعادت زين كرد  .3

  وز جملة خسروان ترا تحسين كرد  
  تا در حركت سمند زرين نعلت  
  ل ننهد پاي زمين سيمين كردبر گ  

انـد   اند. بعضي مهستي را مركب از مه مخفف ماه و استي دانسته . در باب اسم او چيزها نوشته4
اند يعني بزرگي و برخي مهسـتي را   هي و جمعي مه را بزرگ و استي را فعل گرفتهيعني ما

اند زيرا كه مهست در پهلوي صفت عالي از كلمـة مـه اسـت     يعني بزرگترين هستي دانسته
رفتـه مهسـتي يعنـي     هـم  اند كه روي يعني بزرگترين و ياء را ضمير دوم شخص مفرد گرفته

  اند. خفف سيدتي دانستهبزرگترين هستي. بعضي هم ستي را م
دولتشاه گويد اين جمله اوهام است بلكه مهستي به معني خانم بزرگ است و به قول سنايي     

  استشهاد كرده كه گويد:
  الموت من نه مهستيم ملك    
  من يكي پير زال محنتيم    

انـوري  انـد.   گذارده از اينكه مهستي اسم معمول و رايج بوده حرفي نيست. ستي نيز اسم مي    
  فرمايد:

  گويند ستي زني عفيفه است
  عافاك اهللا از اين عفيفه

ورزي به تمام كسبه بازار از خياط و قصاب و نجـار و خبـاز و بقـال و     . عالوه بر اينكه عشق5
انداز و تيرانداز و غيره طبيعي نيست چـون   ج و مؤذن و كبوترباز و تنگانساج و بزاز و سر

قاضاي پادشاه يا براي پرورانيدن مضامين متناسـبه بـه گفـتن    مسعود سعد سلمان نيز بنا بر ت
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قبيل اشعار مبادرت ورزيده معلوم مي شود طرزي رايج بـوده و بنـا بـر تعشـق و تعلـق       اين
  اند. سروده خاصي نمي

  چندين رباعي كه در حق كسبه مذكور ساخته نزد نگارنده موجود است.



  
  
  
  
  

  *يشاعر زندگ
  غالمحسين يوسفي

  
تـر از آن اسـت كـه     محمد اقبال الهوري، شاعر نامـدار پاكسـتان، معـروف   

ضرورت داشـته باشـد در اينجـا از شـرح احـوال و آثـار او سـخن گفتـه شـود.          
بـه يـاد او در   » روز اقبال«بخصوص كه چند سال است هموطنان وي هر سال در 

كنند و سخنرانان، هم از ديگـر كشـورها،    يشهرهاي مختلف جهان مجالسي برپا م
كننـد.   ها منتشر مـي  گويند و مقاالت و رساله در معرفي و بزرگداشت او سخن مي

اي است مختصر، درخور فرصتي كوتـاه،   آنچه در اين بحث مورد نظر است اشاره
هاي شعر اقبال؛ زيرا با در نظر گرفتن اين كـه  اقبـال مـردي     در باب يكي از جنبه

هـاي مختلـف    دان بوده و در زمينه شناس و حقوق نويسنده، حكيم، سياست شاعر،
البته بايد به او و كارها و آثار او از نظرگاههـاي   )1(استعداد خود را بروز داده است

  متفاوت نگريست و هم شعرش را از جهات گوناگون بررسي كرد.
نيـان ارجمنـد   ها، آنچه مقام اقبال را در نظر مـا ايرا  نظر از ديگر نكته صرف

                                                            

 1، صص 1345*. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال دوم، شمارة اول، بهار 
.22تا   

(پنجشنبه اول ارديبهشت ماه) در تاالر رازي دانشگاه مشهد » روز اقبال«سخناني است كه به مناسبت 
 ايراد شده است.
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هـاي   كند بخصوص گرايش او به زبان فارسي است و اين كه براي بيان انديشه مي
خود زبان مادري ما را برگزيده و اين كار او در گسترش زبـان و ادب فارسـي در   
خطة هند البته تأثير فراوان دارد؛ اگرچه در اشعار او بـه زبـان فارسـي، ماننـد هـر      

  شود. ديده مي هايي شاعر ديگري، فراز و نشيب
  ام هام از پارسي بيگان هندي

  ام ماه نو باشم تهي پيمانه
  گرچه هندي در عذوبت شكرست

  تر است طرز گفتار دري شيرين
  اش مسحور گشت فكر من از جلوه

  خامة من شاخ نخل طور گشت
  ام پارسي از رفعت انديشه

  )2(ام درخورد با فطرت انديشه
رزو كرده و در راه تحقـق آن كوشـيده اسـت،    بعالوه اقبال هر خير و سعادتي را آ

بيشتر مربوط به همة مسلمانان و گاه همة ملل جهان است نه مردم و مرز و بومي 
سبب نيست كه آثـار او را بـه عنـوان شـاعري بشردوسـت نيـز مـورد         خاص. بي

اگرچه غالباً سخت مسحور ملت اسالم و آرزوي  )3(اند مالحظه و تحقيق قرار داده
  و برانداختن دشمنانشان شده است. اتحاد آنان

مورد نظر اسـت، بيـان   » شاعر زندگي«اما براي روشن شدن آنچه به عنوان 
نمايد. از ديرباز كـه در بـاب هنـر و شـعر و      اي مختصر، الزم و سودمند مي مقدمه

شاعري سخن رفته است متفكران و اهل نظر هريك براي هنر غايت و مقصد و يا 
ـ  اي قائل شده وظيفه انـد. از   د و برخـي آن را از هـر قيـد و تكليفـي آزاد دانسـته     ان



١٦٣ شاعر زندگي

انـد يكـي افالطـون بـود.      حكيمان معروف قديم كه در اين باب اظهار عقيده كرده
اي كـه در انديشـه    براي بناي مدينة فاضله» جمهور«وي در كتاب مهم خود به نام 

نظـر تـأثير   داشت و به منظور تربيت صحيح جوانان، اشعار و ديگـر هنرهـا را از   
كـرد و آنچـه را در روح و فكـر مـردم اثـري       اخالقي و تربيتي آنهـا ارزيـابي مـي   

 )6(هـومر و  )5(و اديسه )4(نمود اگرچه اشعاري از ايلياد ذاشت رد ميگ نامطلوب مي
نظـران در ايـن    . پس از افالطون بسياري ديگر از صاحب)7(از نظر شعري زيبا بود

در رهبـري ملـت خـود رسـالتي بـزرگ قائـل       باب سخن رانده و براي هنرمندان 
  اند. شده

ـ كه غـرض آزادي هنـر از هرگونـه قيـد و     » هنر براي هنر«نظرية معروف 
، نويسنده و شاعر فرانسوي، )8(وظيفه و سودمندي است و بخصوص تئوفيل گوتيه

به طرفداري از آن نامبردار است ـ طرف مقابل اين طرز تفكر است. گوتيه معتقـد   
شائبة زيبايي و هنر مستلزم آن است كه خاطر از هرگونه انديشـة   اك بيبود كه ادر

هـيچ چيـز داراي   «سودجويي آسوده و فارغ باشد. اين سخنان او معـروف اسـت:   
زيبايي واقعي نيست مگر آن كه به هيچ كار نيايـد و هرچـه سـودمند شـد زشـت      

بـه   )10(»خورنـد.  توان يافت كه به هـيچ درد نمـي   هزاران چيز را زيبا مي« )9(»است.
بخشي را نبايد بر هنر تحميل كرد. هنر بايد نسـبت   گونه جنبة فايده نظر گوتيه هيچ

به اخالق و سياست آزاد بمانـد. آنچـه در زنـدگي بـراي مـا مفيـد اسـت ازقبيـل         
خوراك و پوشاك وغيره است و هنر هم كه مفيد به فايـده گـردد در شـمار اينهـا     

به طور كلي، به مجرد آن كه چيزي سودمند «كشد.  آيد و كارش به ابتذال مي درمي
يابـد   شود يعني به زندگي مثبت و عملي راه مي افتد، جنبة زيبايي خود را فاقد مي

آيـد، آزادي خـود را از    گردد و به صورت نثر درمـي  و از حالت شعري خارج مي
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 جاست. هنر: آزادي، تجمـل  شود. همة نكتة هنر در همين دهد و مقيد مي دست مي
  )11(».سايش استآو تفنن، نزهت و شكفتگي روح در فراغ و 

اي براي  تالش گوتيه و طرفداري همفكران او از اين نظر، كوشش صادقانه
ولـي ديـري نگذشـت كـه زمانـه ديگـر ايـن دسـته از          )12(دفاع از آزادي هنر بود

خود محصور ديد؛ جامعه براي هنرمند رسالتي بـزرگ  » برج عاج«هنرمندان را در 
رنظر گرفت كه اگر نخواست بر او تحميل كند الاقل توانايي ايـن رسـالت را در   د

ديد. هنر كه محصول فكر و قريحة انسان بود به فكـر انسـانها افتـاد،     هنرمندان مي
آثـار هنـري خـود را نـاگزير بـه       )16(و موزار )15(، هندل)14(، هايدن)13(مثالً اگر باخ

اين سد را شكست؛ موسيقي، بـه توسـط    )17(خدمت كليسا گمارده بودند، بتهوون
. وي در پايان )18(او، از صورت سرگرمي اشرافي بدر آمد و به انسانيت روي آورد

ـ كه شامل وصف مـرگ و رسـتاخيز     )19(نيس قطعة معروف خود به نام ميساسولم
در ». انسان! خودت به كمـك خـود برخيـز!   «عيسي است ـ اين عبارت را نوشت:  

كه در راه خدمت به بشريت رنجها كشـيده، تقـديس شـده و     اين اثر وجود كسي
شتي در ميـان مردمـان روي زمـين خـتم     آپايان آن نيز به آرزوي برقراري صلح و 

سـنفوني نهـم را بتهـوون وقتـي تصـنيف كـرده اسـت كـه در كمـال           )20(شود. مي
هـذا قسـمت اول همـين     برده، مع سر مي تنگدستي و بدبختي و شدت ناشنوايي به

يـد  آ ي در بيان مبارزة آدمي با غم و محنت است و انسان اگرچه از پا درمـي سنفون
شود. قسمت دوم نمودار روح سرشار از خوشـي و سرمسـتي انسـان     مأيوس نمي

گردد. قسـمت   است و در قسمت سوم، سرانجام آدمي بر بدبختي و رنج پيروز مي
شده، در بيـان شـادي   . تضمين )22(، از آثار شيللر)21(چهارم كه در آن قصيدة شادي

آميـز انسـان بـا     روحاني و مقدسي است كه حاصل اين تالش و مبـارزة موفقيـت  
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روزي است. درحقيقت، اين اثر پرواز به سوي شادي از خالل دنيـاي   اندوه و تيره
  )23(غم است.
كم ارتباط هنر و انسان در همه آثار هنري بروز نمود و بسـياري معتقـد    كم

هايي بيفشاند كه خـود   تواند آثاري پديد آورد و دانه نمي شدند كه هنرمند امروزي
داند اگر در زمين مساعد يا نامساعدي فرو بريزد چه خواهد شد؟ بلكـه بايـد    نمي

  ».تأثير و نتيجة كار خود را هم در نظر بگيرد
اين رشته سر دراز دارد و بنده درصدد شرح اين آراء و داوري در اين باب 

اقبـال در ايـن   خواهيم اين نكته را بررسي كنيم كه محمـد   يبلكه فقط م )24(نيستم
  ميان كدام راه را برگزيده و تا چه حد توفيق يافته است؟

مقصـود از هنـر،   «گويد:  داند و مي را مردود مي» هنر براي هنر«اقبال نظرية 
ملتهـا   چه فايـده دارد؟   ياكتساب حرارت حيات ابدي است و گرنه اين شرارة آن

بدون معجزه قيام كنند؛ از هنـري كـه خاصـيت عصـاي موسـي در آن       توانند نمي
در نظر او شاعر فقط آفرينندة كلمات موزون نيسـت   )25(»نباشد، چه ساخته است؟

بلكه بيداركنندة وجدان افراد است از ايـن رو نبايـد كـه بيـرون از جهـان واقعـي       
  )26(سر برد. زيست كند بلكه بايد در ميان ملت خود و با ايشان به

نظر خويش را دربارة حقيقت شعر و نقش » اسرار خودي«اقبال در منظومة 
  كند: رهبري شاعر چنين بيان مي

  زار حسن سينة شاعر تجلي
  خيزد از سيناي او انوار حسن
  تر از نگاهش خوب گردد خوب
  تر فطرت از افسون او محبوب
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  زن كاروانها از درايش گام
  )27(زن در پي آواز نابش گام

كننـد، در   دارند و گمراه مـي  كه با آثار خود ملتي را از كار و تالش باز ميشعرايي 
  كند: نظر اقبال رهزن دلند و چنين توصيفشان مي
  واي قومي كز اجل گيرد برات
  شاعرش وابوسد از ذوق حيات

  اش خوش نمايد زشت را آيينه
  اش در جگر صد نشتر از نوشينه
  بوسة او تازگي از گل برد

  دل بلبل بردذوق پرواز از 
  خواب را خوشتر ز بيداري شمرد

  آتش ما از نفسهايش فسرد
  هايش سردجوش اي دلت از نغمه
  )28(اي از راه گوش زهر قاتل خورده

  اي بسا شاعر كه از سحر هنر
  )29(رهزن قلب است و ابليس نظر

آلي عالي است و در پي وصول بـدان اسـت در    اما شاعري كه داراي هدف و ايده
ران تواند بود؛ و اين سخني است كه دكتـر هــ . ج. گريرسـن نيـز در     شمار پيغمب

  )30(حق ميلتون و اقبال گفته است.
  فطرت شاعر سراپا جستجوست

  خالق و پروردگار آرزوست
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  شاعر اندر سينة ملت چو دل
  شاعري انبار گل ملت بي

  سوز و مستي نقشبند عالمي است
  سوز و مستي ماتمي است شاعري بي

  گري است اگر آدم شعر را مقصود
  )31(شاعري هم وارث پيغمبري است

، شاعر هندي، در جواب ايـن  )32(ي هريارتهاباحتماالً از زبان » جاويدنامه«نيز در 
  گويد: كه سوز و تأثير شعر از چيست؟ مي

  كس نداند در جهان شاعر كجاست؟
  پردة او از بم و زير نواست

  جان ما را لذت اندر جستجوست
  مقام آرزوستشعر را سوز از 

  اي تو از تاك سخن مست مدام
  گر ترا آيد ميسر اين مقام

  با دو بيتي در جهان سنگ و خشت
  )33(توان بردن دل از حور بهشت مي

پس اقبال براي شعر غايت و رسالتي قائل است و آن ايـن كـه مـردم را از    
كنـد بـه    سستي و خمود برانگيزد و به سوي آرزوهاي شريفي كـه او عرضـه مـي   

كت و تالش درآورد. بديهي است كه اقبال خود در شـعر خـويش بـه همـين     حر
  گويد: رو مي عقيده و ايمان پابند است، از اين
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  پرواستم ام از زخمه بي نغمه
  من نواي شاعر فرداستم

  نغمة من از جهان ديگر است
  اين جرس را كاروان ديگر است
  اي بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد

  ما گشادچشم خود بربست و چشم 
  برقها خوابيده در جان من است

  كوه و صحرا باب جوالن من است
  كس رازي كه من گويم نگفت هيچ

34(ر معني نسفتهمچو فكر من د(  
، شـاعر آلمـاني و سـرايندة    )35(در پيام مشرق، در مقام مقايسه خود با گوته

  كند: ، هم بدين معني اشاره مي)36(ديوان غربي و شرقي
  ام آورده يك نواي سينه تاب

  ام عشق را عهد شباب آورده
  ام پيغام شرق در جوابش گفته

  ماهتابي ريختم بر شام شرق
  اي زادي، چمن پرورده او چمن

  اي من دميدم از زمين مرده
  برگ گل رنگين ز مضمون من است

  )37(مصرع من قطرة خون من است
سي از در روزگار اقبال و در محيط استعمارزدة هند، هر انسان فهيم و حسا
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» پـس چـه بايـد كـرد اي اقـوام شـرق؟      «آن اوضاع نابسامان در رنج بود. مثنـوي  
) او، در باب حملة ايتاليا به حبشه، از انديشة دائمـي وي در بـاب مسـائل    1936(

كند. همه بزرگمردان هند در تالش و مبارزه بودنـد ولـي    مردم مشرق حكايت مي
رفتـه بودنـد، افكـار اقبـال را     انگيـز پيشـينيان خـو گ    كساني كه با اشـعار رخـوت  

يافتند و انديشة آنان در شاعري متوجه راهي ديگر بـود، همـان راهـي كـه      درنمي
  بسياري از متقدمان پيش گرفته بودند.

  به آن رازي كه گفتم پي نبردند
  ز شاخ نخل من خرما نخوردند
  من اي مير امم داد از تو خواهم

  مرا ياران غزلخواني شمردند
*  

  حيات جاودان گويتو گفتي از 
  اي پيغام جان گوي به گوش مرده

  ناشناسان ولي گويند اين حق
  )38(كه تاريخ وفات اين و آن گوي

  اما پاسخ اقبال اين است:
  غم و رنگ از دم بادي نجويم

  ز فيض آفتاب تو برويم
  نگاهم از مه و پروين بلندست
  )39(سخن را بر مزاج كس نگويم

  گويد: ها دارد ازجمله مي وهاز اين سخن ناشناسي، اقبال شك
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  نصيبي نيست از سوز درونم مرز و بومم را
  )40(زدم اكسير را بر خاك صحرا، باطل افتادست

*  
  اثر است به خاك هند نواي حيات بي

  )41(كه مرده زنده نگردد ز نغمة داود
اي قرار داده است تـا آنچـه در    گويد: شعر و سخن را وسيله اقبال خود مي

ان پرتأثير شعر با ديگران در ميان گذارد و آنان را با خود هماهنگ و دل دارد با زب
  همقدم كند:

  به اين بهانه در اين بزم محرمي جويم
  )42(غزل سرايم و پيغام آشنا گويم

*  
  ايست نغمه كجا و من كجا؟ ساز سخن بهانه

  زمام را كشم ناقة بي سوي قطار مي
  ام وقت برهنه گفتن است، من به كنايه گفته

  )43(نفسان خام را؟ ود تو بگو كجا برم همخ
  گويد: و در اسرار خودي مي

  شاعري زين مثنوي مقصود نيست
  )44(پرستي، بتگري مقصود نيست بت

بنابراين شعر اقبال از نوع اشـعار كسـاني اسـت كـه بـراي خـود فلسـفه و        
ر مثالً مانند ناصرخسرو كه شعر را وسيلة تبليـغ عقايـد و افكـا    )45(مقصودي دارند

تـوان   گفته سخت معتقد و مؤمن بوده است مـي  خود قرار داده و چون به آنچه مي
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گفت: شعر او سخني است از دل برخاسته هرچند بيشـتر بـا اسـتدالالت منطقـي     
  دهد. همراه است و عقل و خرد ما را طرف خطاب قرار مي

دهـد و هموطنـان را    حال بايد ديد اقبال در شـعر خـود چـه تعليمـي مـي     
  ه است به چه راهي بكشاند؟خواست مي

آيـد بـا    كرده، و چنان كه از شـرح احـوال او برمـي    اقبال مردي بود تحصيل
زمين و نيز با تمدن غـرب آشـنا بـود.     فرهنگ و تاريخ شرق و اوضاع مردم مشرق

ديد درعين حال كـه بعضـي از ملـل مشـرق بـراي       برد كه مي سر مي در عصري به
انـد.   انـد هموطنـان او هنـوز اسـير بيگانـه      تحصيل آزادي و قدرت برپاي خواسته

طلبي عربها و پيروزي ژاپـن   انقالب مشروطيت ايران، تغيير اوضاع تركيه، استقالل
زمـين   بخشيد؛ و ازطرفي ديگر از تمـدن مغـرب   بر روسيه به او سرور و اميدي مي

بهـره   كه هرقدر در وسايل مادي پيشرفت كرده بود در نظر او از ترقي معنوي كـم 
شـد، نوميـد    نمود و هر روز گرفتار جنگها و منازعـات نـژادي و سياسـي مـي     مي

روزي نجـات   رو درصدد برآمد هموطنان خويش را به نوعي از تيـره  گرديد. ازاين
  دهد.

توان  كند ـ مي  ـ كه از خوي غالمي انتقاد مي» بندگي نامه«از خالل منظومة 
ردم شـرق و رضـايت و   بـار مـ   تأثرات او را دريافت كه چگونـه از احـوال رقـت   

سكوت آنان در رنج است و نيز شعر و هنر و موسيقي چنين محيطـي را ـ كـه از    
  انگارد. ارزش مي نصيب است ـ بي شور و حركت زندگي بي

  از غالمي دل بميرد در بدن
  از غالمي روح گردد بار تن
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  از غالمي ضعف پيري در شباب
  ابتاز غالمي شير غاب افكنده 

  ت فرد فرداز غالمي بزم مل
  اين و آن با اين و آن اندر نبرد

  از غالمي مرد حق زناربند
  از غالمي گوهرش نا ارجمند

  كور ذوق و نيش را دانسته نوش
  )46(مرگ و نعش خود به دوش اي بي مرده

نَّاهللا ال يغَيِّرُ ما افرمايد:  اقبال درصدد برآمد همچنان كه خداوند در قرآن مي
، در طرز تفكر مردم هندوستان تحولي پديد آورد )47(روا ما بِاَنْفُسهِمحتّي يغَيِّ بِقَومٍ

و آنان را به قيام برانگيـزد، ديگـر روشـنفكران و آزادمـردان آن ديـار نيـز چنـين        
  انديشيدند. مي

  گويي؟ هاي جهان چه مي به خود نگر گله
  )48(اگر نگاه تو ديگر شود جهان دگرست

دن به اين مقصود است؛ بدين سـبب مـثالً   همة آثار اقبال براي تحقق بخشي
و اشـعارش   )49(»تجديد بناي فكر مذهبي در اسـالم «ميان رسالة معروف او به نام 

گر است. اين فكر اساسي در همـة اشـعار اقبـال     تناسب و هماهنگي خاصي جلوه
عرضه شده است: فكر بهبود اوضاع مـردم شـرق بخصـوص مسـلمانان، انديشـة      

پا خاستن و بنـدهاي دسـت و پـاگير را     مصائبي كه دارند و به اتحاد آنان در برابر
گسستن و به قافلة تمدن جهان پيوستن. بديهي است براي اين كـار، اقبـال سـعي    

كند هموطنان را دل و جرأت بخشد و به آنان بياموزد كه زنـدگي در تـالش و    مي
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، بـه ايـن   كند كوشش و مبارزه است. بسياري از ابيات او از اين معني حكايت مي
  آموز توجه فرماييد: هاي عبرت نكته

  زندگي جهدست و استحقاق نيست
  )50(جز به علم انفس و آفاق نيست

  اي خوش آن قومي كه جان او تپيد
  از گل خود خويش را باز آفريد
  عرشيان را صبح عيد آن ساعتي

  )51(چون شودبيدار چشم ملتي
  زندگي را سوز و ساز از نار تست

  )52(كار تستعالم نو آفريدن 
  جان ز اميدست چون جويي روان

  )53(ترك اميد است مرگ جاودان
  تن به خويش اندر كشيدن مردن است
  )54(از جهان در خود رميدن مردن است
  در جهان نتوان اگر مردانه زيست

  )55(همچو مردان جان سپردن زندگي است
*  

  اي گفت: سكندر با خضر خوش نكته
  شريك سوز و ساز بحر و بر شو
  تو اين جنگ از كنار عرصه بيني

  )56تر شو( بمير اندر نبرد و زنده
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*  
  ميارا بزم بر ساحل كه آنجا

  خيز است نواي زندگاني نرم
  و با موجش درآويز تبه دريا غل

  )57(حيات جاودان اندر ستيز است

انگيز را به صورتهاي مختلف در گوش ملـت خـود    اقبال اين سخنان همت
دهد كه به پرواز آيند و شاهيني بياموزند كه تـالش   پند مي خواند. به اينان فرو مي

بيند كه بايـد   اي مي ملت را تيغ درخشنده )58(در خاك در پي خاشاك بيهوده است.
دلير «گويد:  اش مي از زبان باز به بچه )59(جوهر خود را بنمايد و از نيام بيرون آيد.

ست زيـرا پهنـاي گـردون    ، از روي زمين دانه چيدن خطا»و درشت و تنومند زي!
اگـر خـواهي   «دهـد:   از زبان غزالي به غزالي ديگر پند مي )60(ملك خداداد ماست.

زندگي در نظر وي سراسر جهـد و تـالش و بـه قـول      )61(».حيات اندر خطر زي!
، و يا به منزلة پروازي است در افق آرزوها؛ بنـابراين  )62(است» تپش«خود او همه 

  )63(حيات سازگار نيست.در آشيان نشستن با فطرت 
  اي داري اگر در خورد تير سينه

  )64(در جهان شاهين بزي، شاهين بمير
  زندگي را چيست رسم و دين و كيش

  يك دم شيري به از صد سال ميش
  اي، مشتاق شو، خالّق شو زنده

  آفاق شو همچو ما گيرندة
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  در شكن آن را كه نايد سازگار
  از ضمير خود دگر عالم بيار

  برّنده چون شمشير باشمرد حق 
  )65(خود جهان خويش را تقدير باش

تعليمات اقبال گاه به صورت تمثيل و حكايت و گاه در خالل سفر روحـاني او ـ   
شود. كافي اسـت   كه در جاويدنامه تجلي يافته ـ از زبان اشخاص مختلف بيان مي 

مختلـف بـه    كه مثالً تأمل كنيم در تمثيل موج و دريا چگونه به لحنها و تعبيـرات 
  بيداري مردم كوشيده است:

  چو موج مست خودي باش و سر به طوفان كش
  )66(ترا كه گفت كه بنشين و پا به دامان كش

*  
  زندگاني از خرام پي هم است

  )67(برگ و ساز هستي موج از رم است
*  

  نهنگي بچة خود را چه خوش گفت:
  به دين ما حرام آمد كرانه

  زبه موج آويز و از ساحل بپرهي
  )68(همه درياست ما را آشيانه

*  
  چه پرسي از كجايم، چيستم من؟

  ام تا زيستم من به خود پيچيده
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  قرارم در اين دريا چو موج بي
  )69(اگر بر خود نپيچم نيستم من

*  
  باك را ضرغام، رنگ است دل بي

  دل ترسنده را آهو، پلنگ است
  اگر بيمي نداري بحر صحراست
  )70(ستاگر ترسي به هر موجش نهنگ ا

*  
  ساحل افتاده گفت: گرچه بسي زيستم
  هيچ نه معلوم شد آه كه من چيستم؟

  اي تيز خراميد و گفت موج ز خود رفته
  )71(روم، گر نروم نيستم هستم اگر مي

اي كه گويا ترجمـة   دارد و در قطعه حتي حركت آرام جويباران او را به تأمل وامي
ي بحـر بيكرانـه چـه مسـتانه     ز«گويـد:   گوتـه اسـت مـي   » نغمـة محمـد  «منظومة 

  )72(».رود! مي
فلسفه و تعليم اقبال انگيختن مردم از كاهلي و بيكارگي، ترغيب به كوشش 

ـ ؛ )73(گويد و آزادگي، مبارزه و مردانگي است؛ با غالمان رمز شهرياري مي ُدي او ه
تيز تـرك  «سرايد جز اين نيست:  اي كه براي همراهان خود و كاروانيان مي و نغمه

كـه  «. بدين سبب است كـه مصـراع نظيـري را...    )74(»م زن، منزل ما دور نيستگا
  آورد: پسندد و در جاويدنامه از قول حالّج مي مي» زايد مردي از او همي
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  به ملك جم ندهم مصرع نظيري را
  )75(»كسي كه كشته نشد از قبيلة ما نيست«

  گويد: و در پيام مشرق مي
  صبح ايم كه لرزد ز باد در عشق غنچه

  )76(ايم در كار زندگي صفت سنگ خاره
خواهـد فلـك را سـقف بشـكافد و بـه يـاري        اقبال در همة آثار خـود مـي  

هموطنانش طرحي نو دراندازد، اين فكر بارها در خالل اشعارش بـه خواننـدگان   
  )77(تلقين شده است.

هاي اقبال پس از تأمل در فلسفه و عرفان شرق و  حاصل تفكرات و انديشه
غرب و دانشهايي كه آموخته بود به فلسـفة خاصـي منتهـي شـد كـه آن را      تمدن 

است در نظر  Moiو  Ego انسان در فلسفة او نظير » خودي«ناميده است، » خودي«
حكماي قرن نوزدهم اروپا. بحث در باب اين فلسفه در اينجا مورد نظر نيست اما 

انسان، حال كه زنده  خواهد در وجود آن كه اقبال ميحاصل سخن، به زبان ساده، 
است و وجود دارد، روح شخصيت و استقاللي بدمد، و به او بفهماند كه تا خـود  

تواند روي پاي خويش بايسـتد   را نشناخته و با ارزش وجود خود آشنا نشده، نمي
، معرفـت  »خـودي «الزمة پرورش  )78(و به معني حقيقي و به استقالل زندگي كند.

ه زندگي و داشتن آرزوهاي متعالي است؛ و هر نوع به نفس، تربيت درون، عشق ب
  دمي بكاهد در نظر او مذموم است.آتعليم و هنري كه از قدرت شخصيت 

  پيكر هستي ز آثار خودي است
  بيني ز اسرار خودي است هرچه مي
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  زندگي در جستجو پوشيده است
  اصل او در آرزو پوشيده است

  ها از تمنا رقص دل در سينه
  )79(ها او آيينه ها از تاب سينه

او در بيان همين فلسفه است. در نظر وي كسي كـه  » اسرار خودي«مثنوي 
كمال مطلوبي و آرزويي نداشت، زنده نيست و ملتي كه از چنين مردمـي تشـكيل   
شد از خود اراده و اسـتقاللي نـدارد. امـا هـر آرزويـي شـريف و عـالي نيسـت،         

بـه شـرط    توانـد  را با خودخواهي و خودپرستي نبايد آميخت. آدمي مـي » خودي«
ها رهايي يابد و از  ها و ناكامي روزي پرورش شخصيت و خويشتنِ خويش از تيره

حضيض به اوج پر بكشد. به عبارت ديگر اقبال انسـان را مركـز و محـور فلسـفة     
  )80(خود قرار داده است.

  نشيمن در چمن كردي از آن ترسم ،تو اي شاهين
  هواي او به بال تو دهد پرواز كوتاهي

  اي، آسوده نتوان زيستن اينجا هغباري گشت
  به باد صبحدم در پيچ و منشين بر سر راهي
  ز جوي كهكشان بگذر، ز نيل آسمان بگذر
  )81(ز منزل دل بميرد گرچه باشد منزل ماهي

كنـد؛ هـر    پيدا مي» خودي«وقتي افراد ملتي همه چنين انديشيدند ملت نيز 
گـردد و كـار ملـت بـه      حد ميشود، دلها همه مت فرد ناگزير در ملت خود محو مي

شـرح  » رموز بيخودي«اي است كه او در منظومة  رسد؛ و اين همان نكته سامان مي
  داده است:
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  دل مقام خويشي و بيگانگي است
  پيمانگي است شوق را مستي ز هم

  ملت از يكرنگي دلهاستي
  روشن از يك جلوه اين سيناستي

  ا بايد يكيه قوم را انديشه
  )82(يكي در ضميرش مدعا بايد

در اين مرحله است كه عشق بـه معنـي بيخـودي و عالقـه بـه جمـع، خـودي را        
  )83(استحكام و دوام مي بخشد.

  نقطة نوري كه نام او خودي است
  زير خاك ما شرار زندگي است

  شود پايندة تر از محبت مي
  تر تر، تابنده تر، سوزنده زنده

  فطرت او آتش اندوزد ز عشق
  عشق افروزي بياموزد ز عالم

  عشق را از تيغ و خنجر باك نيست
  )84(اصل عشق از آب و باد و خاك نيست

  زند فرهنگ را عشق صيقل مي
  )85(سنگ را ،جوهر آيينه بخشد

روز نيافريـده اسـت بلكـه     بنابراين، در نظر اقبال خداوند هيچ ملتي را تيـره 
ـ     در افراد هر ملت بايد سرنوشت خويش را به دست بگيرنـد و از لجـة بـدبختي ب

  بين است: آيند؛ بدين سبب به آينده خوش
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  بينم من در اين خاك كهن گوهر جان مي
  )86(بينم چشم هر ذره چو انجم نگران مي

اقبال درصدد بود كـه از هموطنـان خـود، ملتـي ديگـرف زنـده و درخـور        
  داد: رو به آنان چنين درس زندگي مي از اين )87(زندگي بيافريند

  خدا آن ملتي را سروري داد
  كه تقديرش به دست خويش بنوشت

  به آن ملت سر و كاري ندارد
  )88(كه دهقانش براي ديگران كشت

بخش در مردم هندوستان ـ كه ديري بود استقالل خود را باخته و   اين نويد حيات
رزويـي و  آدر چنگ استعمارگران اسـير بودنـد و بـه قـول اقبـال دلـي داشـتند و        

نداي اقبال نخست متوجه قومي خاص نبـود، او  ـ مؤثر افتاد.   )89(محبوبي نداشتند
خواسـت خلـق را از خـواب و رخـوت      گفت و مـي  زمين سخن مي با همه مشرق

برانگيزد؛ بخصوص در ميان مسلمانان به سبب اختالف نژاد و مرز و بوم تفـاوتي  
خواند، فكري كه پيش از او بـه توسـط كسـاني     ديد و همه را به اتحاد فرا مي نمي

  الدين اسدآبادي بنيان گرفته بود. المانند سيد جم
  از حجاز و چين و ايرانيم ما
  شبنم يك صبح خندانيم ما

  مست چشم ساقي بطحاستيم
  )90(در جهان مثل مي و ميناستيم

زمين نيز در عين كسب مزاياي تمدن جديد ـ كـه از آن    خواست كه مشرق وي مي
و اسـتقالل فرهنـگ و    بهره است ـ در برابـر اروپـا اسـتوار و سـربلند بايسـتد       كم



١٨١ شاعر زندگي

شخصيت خود را حفظ كند و يكسره مسـحور مغـرب نشـود و در آن مسـتهلك     
نگردد؛ بخصوص كه در غرب در برابر قدرت ماشين و ابزار تمدن، نفـوذ روح و  

  گفت: ديد و مي عشق را رو به كاهش مي
  فرنگ آفريند هنرها شگرف

  اي بحر ژرف برانگيزد از قطره
  ولي:

  ار مرگكشد گرد انديشه پرگ
  )91(همه حكمت او پرستار مرگ

*  
  شرق حق را ديد و عالم را نديد

  )92(غرب در عالم خزيد، از حق رميد
  غربيان را زيركي ساز حيات
  شرقيان را عشق راز كائنات

  عشق چون با زيركي همپر شود
  )93(نقشبند عالم ديگر شود

كنـد تـا ديگـر    كرد مردم مشرق را به ارزش جوهر وجودشان آشـنا   رزو ميآاقبال 
پروردة بيگانگان نباشند و خود با انديشة خود و به دست خود زندگيشان را  دست

رو از كساني كه بـه تقليـد كوركورانـه از ظـواهر تمـدن       سر و سامان دهند از اين
  كرد: گراييدند به شدت انتقاد مي فرنگي مي

  خرد افزود مرا درس حكيمان فرنگ
  نظران سينه افروخت مرا صحبت صاحب



 ١٨٢  26/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  ب و گل تستآبركش آن نغمه كه سرماية 
  )94(اي ز خود رفته تهي شو ز نواي دگران

*  
  علم و فن را اي جوان شوخ و شنگ

  )95(بايد نه ملبوس فرنگ مغز مي
معـروف شـده اسـت.    » زدگـي  غـرب «بيم اقبال از باليي بود كه امـروز بـه   

زبان اصـيل  گر است و حتي در  درست است كه مظاهر آن در همه بالد دنيا جلوه
و امثـال   drugstore, cameramen, meeting, building, Week-endفرانسوي كلمات 

ها هم كـم و   پرستي مانند ژاپني و يا در ميان ملت سنّت بينيم آن را با مصاديقش مي
تر آن كه در شرق و در مهد هنرهـاي   رو مي شويم ولي تلخ بيش با مظاهر آن روبه

» مـدرن «انـدام   اصل و بي ارات و تزيينات به شيوة بيدار چه بسا عم اصيل و ريشه
ساز غذاي فرنگي را بايد به رسم  هاي تازه شود و در اكثر غذاخوري غربي ديده مي

فرنگي خورد و موسيقي فرنگي استماع كرد و فرنگي رقصـيد و گـاه شـعري بـه     
  اي بيگانه شنيد! زبان مادري را به آواز از زبان خواننده

گر رهبران هند نخست متوجه اين بود كه در هندوسـتان  كوشش اقبال و دي
پذير بـه نظـر نرسـيد، اقبـال در      ملتي واحد به وجود آيد ولي چون اين فكر انجام

پيشنهاد تشكيل دولت مسـتقل مسـلماني را    1930ليگ به سال  جلسة ساالنة مسلم
 1947در هند عرضه كرد. دنبال همين فكر بود كه سرانجام در چهاردهم ماه اوت 

به تشكيل دولت پاكسـتان منتهـي شـد؛ پـس اگـر او را يكـي از رهبـران بـزرگ         
شـمرند و   مسلمانان هند و قهرمان ملي و از بانيـان بسـيار مـؤثر ايـن دولـت مـي      

حكمـت   پردازنـد، بـي   ها هر سال در بيست و يكم آوريل به تجليلش مي پاكستاني
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هر عامـل منفـرد ديگـري    نيست زيرا سهم وي را در بيدار كردن مسلمانان هند از 
  )96(دانند. بيشتر مي

اقبال فلسفة خودي را بر پاية آيـين مبـين اسـالم مبتنـي سـاخت بنـابراين       
ــه و اســتقالل    ــه وحــدت كلم ــد را ب ــه وي مســلمانان هن ــن ك ــين اي ــي  درع طلب

انگيخت، اتحاد همه مسلمانان جهان را آرزومند بود. عجب ايـن كـه وي در    برمي
خـوبي   ، عيني و ذهني حيات را به)97(و جنبة آفاقي و انفسيها و آثار خود د انديشه

آلهاي روحي و تربيـت   با هم آشتي داده بود: هم فيلسوفي عملي بود و هم از ايده
دروني و روحاني بشر غفلت نداشت؛ به تعبير يكي از نويسندگان فرانسـوي هـم   

بـارت ديگـر   و بـه ع  )98(سود و هم پا بر روي زمين استوار داشـت  سر بر ابرها مي
  ».آليست ايده«و هم « رآليست«شاعري بود هم 

  به ضرب تيشه بشكن بيستون را
  كه فرصت اندك و گردون دو رنگ است

  حكيمان را در اين انديشه بگذار
  )99(شرر از تيشه خيزد يا ز سنگ است؟

نمونة اين طرز انديشه آن كه مردي كه قوم خود را چنين به دنيـاي ديـن و   
زمـين را بـه    كند، درعين حال مردم مسلمان مشـرق  رهبري مي اخالق و روحانيت

  انگيزد: تكاپو و تالش در زندگي عملي برمي
  خاور همه مانند غبار سر راهي است

  يك نالة خاموش و اثرباخته آهي است
  هر ذرة اين خاك گره خورده نگاهي است
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  از هند و سمرقند و عراق و همدان خيز
  ب گران خيزاز خواب گران خواب گران خوا

  )100(خواب گران خيز از
زيسـتن انـدر خطرهـا زنـدگي     «ديد كه  ازطرفي اقبال سرّ فرمان حق را در اين مي

انگاشت و   را ظالمانه مي» دار و مزدور نامة سرمايه قسمت«و جاي ديگر  )101(»است
  سرود: مي

  غوغاي كارخانة آهنگري ز من
  گلبانگ ارغنون كليسا از آن تو

  ه در شكم او از آن مناين خاك و آنچ
  )102(ي از آن تووز خاك تا به عرش معلّ

حتي در جاويدنامه ـ كه سير و سلوكي در عالم روحاني و معراجي به دنياي برين  
است ـ در فلك زحل از مير جعفر بنگالي و مير صادق دكني ـ كه بـه هندوسـتان     

ننـگ آدم، ننـگ   «نـد:  ك اند ـ با نفرت ياد مي  خيانت كرده و ملتي را به اسارت داده
  بيند: و آنان را در قلزمي خونين گرفتار مي» دين، ننگ وطن

  موج خون با موج خون اندر ستيز
  در ميانش زورقي در افت و خيز
  اندر آن زورق، دو مرد زردروي

  )103(موي بدن، آشفته زردرو، عريان
  گويد: و در اهميت مادري مي» مخدرات اسالم«و هم خطاب به 

  دة ناموس مااي ردايت پر
  تاب تو سرماية فانوس ما
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  تراشد مهر تو اطوار ما مي
  فكر ما، گفتار ما، كردار ما

  بند نخل جمعيت تويي آب
  حافظ سرماية ملت تويي
  هوشيار از دستبرد روزگار

  )104(گير فرزندان خود را در كنار
  مرد و زن وابستة يكديگرند
  )105(كائنات شوق را صورتگرند

توانـد بـه هـر كـاري      انسان مي» خودي«تقد بود كه با پرورش در هرحال اقبال مع
دست بزند و مالك و صاحب اختيار جهان گردد، حتـي در برابـر خداونـد ارزش    

؛ و براي مردم مسلمان طـي ايـن راه را بـه روشـني و هـدايت      )106(خود را بنمايد
ند كه كرد به قوم خود بفهما ديد. وي مانند رهبري كوشا سعي مي اسالم ممكن مي

سر برد و بـراي   اين عمر كوتاه ارزش آن را ندارد كه انسان به اسارت و خواري به
  ها نبايد هراسيد: زنده ماندن و آزاد و سربلند زيستن از دشواري

  دالن زندگي جفاطلبي است به كيش زنده
  خطر است سفر به كعبه نكردم كه راه بي

  ز خاك خويش به تعمير آدمي برخيز
  )107(قدر تبسم شرر است كه فرصت تو به

طبيعت فقط موجودات را پديد آورده اسـت ولـي هنـر    «شيللر گفته است: 
، اقبال در عالم شاعري اين وظيفة رسالت و تربيت و رهبـري  »آفريند انسانها را مي

را وجهة همت خويش قرار داده بود و به مردم » گري آدم«ملت و به قول خودش 
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. سرانجام وي موفق شـد  )108(»آزاد زي، آزاد مير! در جهان«داد كه:  هند صال درمي
سبب نيسـت كـه    كيشانش را به استقالل برساند. بي كه به آرزوي خود برسد و هم

، شاعر و فيلسـوف بـزرگ هنـدي، اشـعار او را داراي ارزشـي جهـاني       )109(تاگور
اي بـزرگ شـمرد و محمـدعلي جنـاح، اقبـال را       دانست و مرگ وي را ضايعه مي
اند كـه اقبـال توانسـته اسـت در      ناميد. نوشته دوست بلكه راهنماي خود ميتنها  نه

كشيدة هندوستان بخصوص در مسـلمانان روحـي نـو بدمـد و بـه آنـان        ملت رنج
داشت و اعجاب و تحسين مردم پاكسـتان   و همه بزرگ )110(اي ببخشد زندگي تازه

كه با ديگر مردم  نسبت به او، و ترجيح آثار وي بر همه مواريث گرانقدر مشتركي
  هند دارند، از اين نظر است.

به فلسفة خاص اقبال كاري نداريم ولي شايد بتوان گفت كمتر شـاعري در  
آميز در حيات ملت خود داشته است. با اهتمـامي كـه    جهان تأثيري چنين موفقيت

امروز دولت و ملت پاكستان در تجليل اقبال دارند، شـهرت اقبـال از مـرز و بـوم     
شته است و اكثر آثـار او بـه ديگـر زبانهـاي ترجمـه شـده اسـت ازقبيـل         آسيا گذ

هـايي   آلماني، عربي، تركي و نيز در اندونزي ترجمـه  انگليسي، ايتاليايي، فرانسوي،
بـود كـه در فرانسـه در مجموعـة      1964. در سـال  )111(از اشعار او به طبع رسـيده 

، )113(، پل والري)112(يتمن، در رديف شاعران نامداري مانند والت و»شعراي امروز«
، محمـد اقبـال را معرفـي    )116(و ژول رومـن  )115(، فرانسوا مورياك)114(ژان كوكتو

  )117(اي از اشعار گوناگونش پرداخته بودند. اي با ترجمه كرده و رساله
اي متفكر بشماريم كـه در فكـر زنـدگي و شـاعر      بنابراين اگر او را گوينده
داد سـخني نادرسـت نيسـت. گـويي      س زندگي ميزندگي بود و به ملت خود در

  گفت: بايد به او حق داد كه مي
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  گويند: پس از من شعر من خوانند و دريابند و مي
  )118(جهاني را دگرگون كرد يك مرد خودآگاهي

آميزي كـه بـانوان و آقايـان محتـرم در اسـتماع       در پايان، از حوصلة محبت
  كنم. عرايض ناچيز بنده به خرج دادند تشكر مي

  
  يادداشتها:

1. Luce-Claude Maître, Mohammad Iqbal (Poètes d’Aujourd’ hui), Paris 1964 

  .11(اسرار خودي) ص  1948اسرار و رموز، چاپ سوم، الهور  .2
3. L. C. Maître, Iqbal: A Great Humanist; Iqbal Review, Karachi, April 1961, pp. 22-34   

 Iliadosبه يوناني  .4

   Odusseus به يوناني .5
   Humerus ؛ به التيني  Omeyros به يوناني .6
رك: جمهور، ترجمة فؤاد روحاني، كتاب دوم و سوم از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهـران   .7 

1335.  
8. 1872-1811 Gautier (Théophile) 

  )Mademoiselle de Maupin )1835از مقدمة  .9
 Atelier de Peintreمنظومة  مصراعي است از .10

  )Albertus )1833از مقدمة  .11
 رك: .12

 Pierre Michel, Les Grands Ecrivains Français par la disseration, La Poésie parnassienne, pp. 
15-17. 
Pierre Michel, La Composition Français à Pexamen probatoire et en propédeutique, II, 
Paris 1963, pp. 349-354. 
André Lagarde et Laurent Michard, XIXe Siècle, Les Grands Auteurs Français, du 
programme, V, Paris 1958, pp. 263-270. 
J. R. Chevaillier et Pierre Audiat, Les Textes Français XIX et XXe Siècle, Paris 1927, pp. 
1206-1208.  
Philippe van Tieghem, Petite Histoire des Grande Doctrines Littéraires en France, Pariis 
1957, pp. 235-242. 

13. 1750-1685 Bach (Johann Sebastian) 
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14. 1809-1732 Haydn (Joseph)   
15. 1795-1685Haendel (Georg Friedrich)   
16. 1791-1759Mozart (Wolfgang Amadeus)   
17. 1827-1770Beethoven (Ludwig van)   
18.Larousse de la Musique I, 91   
19. Missa solemnis )1823(  
 Jean Chantavoine et Claude Rostande, Petit Guide de l’Auditeur de Musique Parisرك:  .20

1958, pp. 48-49 چاپ تهران.182-181؛ و نيز تفسير موسيقي، تأليف سعدي حسني صص ،  
21. An die freude 

22. )1805-1795 (Schiller   
23. J. Chantavoine, Cl. Rostand 38-39  167؛ نيز رك: تفسير موسيقي، تأليف سعدي حسني صص-

172.  
  .424-420؛ 364-358؛ 309-299/  1رك: مفهوم اجتماعي هنر، به قلم نگارنده، نامة فرهنگ  .24
  .1338، تهران 29شناسي  سيد غالمرضا سعيدي، اقبال .25
26. L. C. Maître, 79-81; A. K. Brohi, Iqbal as a Philosopher Poet, Iqbal review, p. 9   :؛ نيـز رك

  .1327، از انتشارات مجلة يغما، طهران 15مجتبي مينوي، اقبال الهوري 

  .38-37اسرار و رموز  .27
  .41-39اسرار و رموز  .28
  .45، ص 1947جاويدنامه، چاپ دوم، الهور  .29
  ».يد«شناسي، ص  اقبال .30
  .46-45جاويدنامه  .31
32. Bhartari Hari 

  .199-198جاويدنامه  .33
  .6-5اسرار و رموز (اسرار خودي)  .34
35. 1832-1749 Goethe (Johann Wolfgang Von) 

36.Westöstlicher Diwan   
  .3-2، صص 1954پيام مشرق، چاپ هشتم، الهور  .37
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  .58-57، صص 1948رم، الهور ارمغان حجاز، چاپ چها .38
  .61ارمغان حجاز  .39
  .147، ص 1948زبور عجم، چاپ چهارم، الهور  .40
  .168پيام مشرق  .41
  .173پيام مشرق  .42
  .204، نيز رك: 79زبور عجم  .43
  .11اسرار و رموز (اسرار خودي)  .44
45. L. C. Mâtre 15 

  .249-248نامه)  زبور عجم (بندگي .46
  13/12سورة رعد قرآن،  .47
  .131زبور عجم  .48
49. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, London 1934 

  .5پيام مشرق  .50
  .37جاويدنامه   .51
  .72جاويدنامه  .52
  .92جاويدنامه  .53
  .117جاويدنامه  .54
  .55اسرار و رموز (اسرار خودي)  .55
  .37. پيام مشرق 56
  .41پيام مشرق  .57
  .86پيام مشرق  .58
  .243؛ نيز رك: زبور عجم (گلشن راز جديد) 99پيام مشرق  .59
  .118-117پيام مشرق  .60
  .143پيام مشرق  .61
  .215، 181پيام مشرق  .62
  .239جاويدنامه  .63
  .217جاويدنامه  .64
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  .225جاويدنامه  .65
  .102زبور عجم  .66
  .67اسرار و رموز (اسرار خودي)  .67
  .146ارمغان حجاز  .68
  .55پيام مشرق  .69
  .59پيام مشرق  .70
  .150پيام مشرق  .71
  .152-151پيام مشرق  .72
  .127زبور عجم  .73
  .129-125پيام مشرق  .74
  .188، نيز رك: پيام مشرق 135جاويدنامه  .75
  .214پيام مشرق  .76
، 94، 19-18، 9؛ ارمغـان حجـاز   258، 231-230، 172؛ پيام مشرق 169، 136، 72رك: جاويدنامه  .77

  و سراسر مثنوي اسرار و رموز. 141، 106، 103، 100، 90؛ زبور عجم 204، 185، 111
78. L. C. Maître 20 

  . 16، 12اسرار و رموز (اسرار خودي)  .79
80. L. C. Maître 20  
  .142زبور عجم  .81
  .104-97؛ نيز رك: 106اسرار و رموز (اسرار خودي  .82
83. L. C. Maître 25  
  .19-18؛ نيز رك: 106اسرار و رموز (اسرار خودي  .84
  .264نامه)  زبور عجم (بندگي .85

مجتبي  R. A. Nicholson, the Secrets of the Selt, Lahore 1920در باب فلسفة خودي اقبال رك:   
عيدي، ؛ ســيد غالمرضــا ســ1327، اقبــال الهــوري، بحــث در احــوال و افكــار او، طهــران  مينــوي
ها و اجزاء آن، يغما  شناسي؛ دكتر احمدعلي رجائي، كيفيت تولد خودي در درون اقبال و ريشه اقبال

  ؛151-140/  1اي چند در بيتي از اقبال، مجلة دانشكدة ادبيات مشهد،  ؛ نكته482-492/  15
L. C. Maître, 15 sqq.; A. K. Brohi, Iqbal as a Philosopher Poet, Iqbal review, Apr. 1961, 1-21 

، از انتشـارات مجلـة يغمـا، زيـر نظـر      116-109كوب، اقبال شاعر شرق، هفتاد سالگي فـرخ   زريندكتر 
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   .1344مجتبي مينوي، تهران 
  .231پيام مشرق  .86
  .18ارمغان حجاز  .87
  .94ارمغان حجاز  .88
  .54، 50ارمغان حجاز  .89
  ؛ و هم دراين باب91پيام مشرق ؛ نيز رك: 21اسرار و رموز (اسرار خودي)  .90

Zafar Ishaq Ansari, Iqbal and Nationalism, Iqbal Rev. 51-89.  

  147-146پيام مشرق  .91
  .35جاويدنامه  .92
  .71جاويدنامه  .93
  169پيام مشرق  .94
  209جاويدنامه  .95
96. A. K. Brohi, Iqbal Rev. 1-2,3 

97. subjectif, objectif 

98. L. C. Maître 32, 34  
  .159ارمغان حجاز  .99

  .117زبور عجم  .100
  . 147اسرار و رموز (رموز بيخودي)  .101
  .256-255پيام مشرق  .102
  .167جاويدنامه  .103
  .180-179اسرار و رموز (رموز بيخودي)  .104
  .75جاويدنامه  .105
  .132رك: محاوره مابين خدا و انسان، پيام مشرق  .106
  .172ق پيام مشر .107
  .184اسرار و رموز (رموز بيخودي)  .108
109. 1941-1861 Tagore (Rabindranath) 

110. L. C. Maître 13, 14    
  هاي آثار اقبال تاحدودي كه بنده اطالع دارد از اين قرار است: ازجمله ترجمه .111
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The Secrets of Selt, R. A. Nicholson, Lahore 1920. 
Complaint and Answer, Altaf Husain, Lahore 1943. 
The Tulip of Sinaī, A. J. Arberry, London 1953. 
Poems from Iqbal, V. G. Kiernan, Bombay, 1947. 
Persian Psalms, A. J. Arberry, London 1948  
The Devil’s Conferences, Mohammad Ashraf, Gujrat 1951. 
The Mysteries of Selflessness, A. J. Arberry, London 1953. 
Il Poema Celeste, Dr. Alessandro Bausani, Rome 1952. 
Reconstruire la Pensée religieuse de l’Islam, Eva Meyerovitch, Paris 1955. 
Message de l’Orient, Eva Meyerovitch et Mohammad Achena, Paris 1956. 
Le Livre de l’Etermité, Eva Meyerovitch, Paris 1962. 

 بـال را بـه زبـان   قشناسـان يكـي از آثـار ا    بعالوه آقاي دكتر محمد مكري با همكاري يكي از شـرق 
اند كه مشخصات آن كتاب اينـك در نظـرم نيسـت؛ نيـز پروفسـور هـل، اسـتاد         فرانسوي برگردانده

ستاد حسن االعظمـي و  دانشگاه ارالنگن، قسمتهايي از پيام مشرق را به زبان آلماني ترجمه كرده و ا
شاعر مصري، سيد علي الشبالن، ترانة ملي اقبال را بـه عربـي ترجمـه و در مجلـة البشـير پاكسـتان       

اند؛ نيز يك تن  را به عربي ترجمه نموده» شكوه وجوب«اند، سپس همين دو تن منظومة  منتشر كرده
ه و در بغداد در مجالت بـه طبـع   شاعرة عراقي به نام امينه نورالدين مقداري از اشعار اقبال را ترجم

رسانده است. مرحوم دكتر عبدالوهاب عزام هم پيام مشرق را به عربي برگرداند كه انجمن اقبال در 
و اسرار و رموز را هم به عربي ترجمه كـرده اسـت.   » ضرب كليم«كراچي چاپش كرد؛ همو منظومة 

كـوتي   ته و نيز آقاي بهرام رانـگ ترجمة پيام مشرق به تركي به توسط دكتر علي گنجلي صورت گرف
را در انــدونزي ترجمــه و منتشــر كــرده اســت » اســرار خــودي«اشــعار زيــادي از اقبــال ازجملــه 

   ).188، 186-184، 174، 172شناسي  (اقبال

112. Walt whitman 

113.Paul Valéry   
114.Jean Cocteau   
115.  françois Mauriac   
116.Jules Romains   
  ح. 1همين مقاله /  1رك: ص .117
  .143زبور عجم  .118
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