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 زوال زبان فارسى 
 

 يعنى زوال ملت ايران

 
 محمود افشار يزدى   

 
 سال گذشته به قصد گرفتن امتياز مجله آينده براى سـومين بـار در وزارت  
 كشور رفت و آمدى داشتم. آقاى مدرسى چهـاردهى، رئـيس اداره مطبوعـات آن   

 ادف، هر دوخانه، به يادم آوردند روزى را كه در گذشته دور، برحسب تص وزارت
 رفـت و  در محضر علّامه محمد قزوينى بوديم و سخن از جرائد و زبان فارسى مى

  :مطلبى را كه من آنجا گفته بودم. مطلب اين بود كه به استاد عرض كرده بودم
 

لعنـت   اى را كه راجع به جرائد به من نوشته و با نفرين و به يادتان هست نامه«
پسـتچى   ى كه ناشر و مباشر بوده، حتى كشتى وداد خود را از آنها و تمام كسان

بـودم    كه آنها را از من به شما رسانيده، گرفته بوديد؟ و تنها مرا كه باعث اصلى
فرموده   و آنها را براى شما فرستاده و اعصاب شما را تحريك كرده بودم معاف

  ...»بوديد؟
 

 ينده باز منتشرآقاى مدرسى به من پيشنهاد كردند كه آن نامه را، اكنون كه آ
                                                 

  277-268)، صص 1338اسفند ( 44، مسلسل 4آينده، دوره چهارم، شماره. 

 



 ٦ 7/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 .شود، در مجله درج كنم مى

 پيدا كردن آن در ميان اوراقى كه چون خاطرم امروز در هم و پريشـان بـود  
 نمود. اما به فرصتى كه پيـدا شـد بـه جسـتجوى آن بـر آمـدم و بسـيار        آسان نمى

 اى از ام. بهتر آن باشد كه نخست داستان اين نامه و شـمه  خوشوقتم كه آن را يافته
 .ده آن را بنويسم و آنگاه عين آن چاپ شودنويسن

 
 :سرچشمه ارادات من

در  ، هنگامى كه)سال پيش 45يعنى (م 1915نگارنده براى اول بار در سال 
 آموز بودم، براى فرا گرفتن زبان آلمانى به بـرلين رفـتم. سـال    لوزان سويس دانش

 ن ديـرين ايـران،  دوم جنگ جهانى اول و گيرودار پيكار بود. دولت آلمان با دشمنا
 هـاى ژرمنـى   نمود. ايرانيان را اميد بـود كـه اگـر دولـت     روس و انگليس، نبرد مى

 اطريش و آلمان پيروز شوند ايران روزگار بهترى خواهـد داشـت و آن دو دولـت   
 قوى پنجه آنان را از چنگال خود رها خواهند كرد. به اين جهت همه ايرانيان، جز

گلـيس و روس، از شـرق و غـرب اروپـا روى     هاى نـاز و نعمـت ان   پرورده دست
پرستان كه  هاى مركزى شتافته بودند. گروهى از وطن و علناً به سوى دولت برتافته

 زاده، وكيل آزاديخواه و فعال دوره اول مجلـس،  رأس آنان آقاى سيدحسن تقى در
نمودنـد.   قرار داشت در برلين گرد آمده و مجله مهمى نيز به نام كـاوه منتشـر مـى   

 .زاده شخص شاخص ميان گردآمدگان شادروان محمـد قزوينـى بـود    از تقى عدب

 زاده مدير مجله ايرانشهر برلين، محمـود  ديگر عبارت بودند از حسين كاظم بعضى
 زاده فرزنـد مرحـوم   زاده مدير روزنامه سهند تبريـز، سـيدمحمد علـى جمـال     غنى

 ريم طـاهرزاده سيدجمال واعظ اصفهانى، حاج سيد ابوالحسن علوى، مهنـدس كـ  
و  الدوله، ابـراهيم عليـزاده   اللَّه هدايت فرزند مرحوم صنيع بهزاد، رضا تربيت، عزت
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 خان نـواب، وزيـر خارجـه سـابق     ديگران. سفيران ايران نيز در آن وقت حسينقلى
 الممالك بود كه خود از مليون شناخته شده و حقاً مـردى  كابينه دموكرات مستوفى

 .نازنين بود

 جوانى بيست و يكساله بودم و همه آقايـانى را كـه نـام بـردم     من آن موقع
 شان از من بيشتر بود. عشق سوزانى كه هميشه در اندرون خاطر بـراى وطـن   سن

 »آزادى هـاى  مجسمه«ام  شان در انديشه داشتم مرا به رفتن به سوى آنان، كه بعضى
برخـى، از   بـه  سـوزانيد.  شتابانيد كه گويى مـى  نمودند، چنان مى خواهى مى و وطن

ورزيـدم   مـى  زاده و قزوينى كه مردانى تمام عيار بودند، به راستى ارادات جمله تقى
رفتم كمك به آنان را از هرقسم كـه   گونه كه گاهى كه در اداره مجله كاوه مى بدان

دانسـتم شـش مـاه تـوقفم درآلمـان       بندى كردن مجالت، ثواب مى بود، حتى بسته
 شتم. در اينجا هـم بـه انتشـار مجلـه كـاوه و ديگـر      بيشتر نكشيد و به سويس برگ

 شد بدون هيچ مزد و زاده به من رجوع مى خدمات فرهنگى كه از طرف آقاى تقى
 منتى، فقط به نيت خدمت به وطن كه عاشـق آن بـودم و اراداتـى كـه بـه ايشـان      

 مزدى  زاده خواسته بودند كه ضمن نامه دادم. وقتى آقاى تقى ورزيدم، انجام مى مى
نوشـتم    كشيدم معين كنند، بر آشفتم و چنان سخت به ايشان براى زحماتى كه مى
در   هـا پـول آلمـانى    خواهى شدند. البته به شمار امروز مليـون  كه ناچار از معذرت

 شد و شايد كسـى نبـود كـه از آن    مى« مهاجر و انصار»اختيار ايشان بود كه خرج 
شهادت   يشان و معدودى ديگر كه بهاى نداشته باشد، جز خود ا خوان نعمت بهره

شـان   كفـش   كردند، حتى به يادم هسـت كـه روى   من با كمال قناعت زندگانى مى
خـودم را    وصله داشت. اين روش من، گذشـته از آنكـه غـرور شخصـى و ملـى     

من بـود، و    زاده نيز نسبت به داد موجب كمال لطف و اعتماد آقاى تقى نوازش مى
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طهـران ميـوه    خيال نشانده كه چند سـال بعـد در   بود بىاى  در حقيقت نهال ساده
است كـه مـن     خود را داد... كمى بعد آن را ياد خواهم نمود. اما مطلب گفتنى اين

كوشا بودم در    خبر گذشته از اينكه در انتشار مجله كاوه در سويس از همه جا بى
روس و ( جرائد لوزان و ژنو هم مقـاالتى راجـع بـه ايـران بـر مخالفـت متفقـين       

نوشـتم.   مـى ) آلمان و اطـريش و عثمـانى  (و موافقت متحدين  )انگليس و فرانسه
در نزديـك    جاسوسانى هم از هندى و عراقى و ايرانى و غيره در لوزان بودند كـه 
پايـان يافـت،     فعاليت اشخاص را زير مراقبت داشتند. نتيجه آنكه چون تحصيالتم

برلين گذشـته   ال از مراجعت من ازجنگ تمام شد، صلح برقرار گرديد و شش س
به من نداد و  گرى فرانسه رواديد بود و خواستم از سويس به پاريس بروم قنسول

انديشـيدم كـه    علت آن را هم صريحاً اظهار داشت: مخالف با متفقين! پيش خـود 
كننـد، در    ها مرا در صفحه سياه خود جـا داده و بـا مـن مخالفـت     وقتى فرانسوى

چـه بـه     ها را در مقاالت مستقيماً طرف عتاب قـرار نـداده بـودم   صورتى كه من آن
مسـتقيماً در    ها چه با من خواهنـد كـرد كـه    اى نداشتند، انگليسى ايران سوء رابطه

رواديـد آنهـا را     ام، خاصـه كـه احتيـاج    ها با آنها طرفيت كرده مقاالت و سخنرانى
در آنجا بـود   كه تا با عمويمخواستم از راه هندوستان به ايران برگردم  داشتم و مى

وقتى از رفتن به  و سه سال دوران كودكى را در خانه او گذرانيده بودم ديدار كنم.
گفـتم و چـون     زاده پاريس مأيوس شدم به برلين رفتم. آنجا ماجرا را با آقاى تقـى 

نگرانى خـود    خواستم پيش از بازگشت به ايران كشورهاى اروپا را گردش كنم مى
روزگـار    نكه نتوانم به انگليس بروم اظهار كـردم. ايشـان كـه سـرد و گـرم     را از اي

  تر بودند فرمودند نگـران مبـاش و تصـور مكـن كـه يـك       چشيده و از من آزموده
 هـا جلـو تـو را بگيرنـد.     همچو نظمى حتى در كار دولتهاست كه همه قنسولگرى
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 انع شـده ولـى اگـر از   قنسولخانه فرانسه در لوزان از سابقه و كار تو آگاه بوده و م
 طور بـود  كشور ديگرى براى رفتن به فرانسه اقدام كنى شايد مانعى نباشد... همين

 گونه هم شد و چند ماه بعد از هلند به انگلستان رفتم و از آنجا به پاريس. و همين
فقط رفتن به هند به مانع جدى برخورد و معلوم شـد روى ليسـت سـياه هسـتم.     

 رفتن به هندوستان پـيش آمـد و   رين و مشكالتى كه در راههرچند اين داستان شي
 اى كه در اين خصوص ميان سفارت ايران و وزارت خارجه انگليس شد و مكاتبه

 امتناع قطعى خود را از دادن پروانه ورود من به هندوستان اظهار كردند جـاذب و 
 .كنم گفتنى است، اما چون دراز است به وقتى ديگر محول مى

  
 زاده ىعنايات تق

 گزارى به مجله كاوه داد اين بود كه اى كه صميميت من در خدمت اما ميوه
 زاده آن موقـع  كردم آقاى تقى چون چند سال بعد در طهران مجله آينده را دائر مى

 اى نماينده مجلس بودند. از ايشان خواهش كردم براى اولين شـماره مجلـه مقالـه   
ظرفيـت   اى نويسـندگان كـم   اهى پـاره بنويسند. بدون هيچ اكراه يـا نـازى، كـه گـ    

 سـؤال و جـوابى از هـدف و روش    آورند، و بى ازخودراضى براى خواهندگان مى
 مجله، مقاله بسيار مهمى نوشتند و خود مقتضى دانستند كـه بـراى معرفـى مـن و    
ترويج مجله چنين آهنگ سخن نمايند، كه اكنون من آن را بـا كمـال افتخـار بـار     

 :نمايم نقل مى ديگر

ضـعيف    مؤسس و مدير محترم مجله آينده به واسطه حسن ظنى كـه بـه ايـن   «
بنگـارم.   دارند از من تقاضا فرمودند كه در شماره اول اين مجله سـطرى چنـد  

نيت ايشـان    اينجانب نظر به اعتماد و اعتقادى كه به پاكيزگى مسلك و خلوص
ور زيـر  سـط  و روش مستقيم مجله دارم مطلوب ايشان را اجابت و بـه تحريـر  
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 ...»مبادرت كردم

 
 مدتى هم كه مجله تعطيل بود هميشـه مـرا بـه تجديـد انتشـار آن تشـويق      

 اى از ضمن نامـه  1318فروردين  6كه هنگام توقف در اروپا در  فرمودند، چنان مى
 :لندن چنين نگاشته بودند

نشـر   بسيار حيف است كه آثار علمى و ادبى جنابعالى تعطيل شـده و چيـزى  «
 يد. اشخاصى كـه ذوق سـليم و عقـل مسـتقيم داشـته و امـور دنيـا را       فرماي نمى

 بينند در هيچ جاى و البته درمملكت ما هم زياد نيسـتند و بنـابرين   تر مى روشن
 روا نيست كه زبان سعدى در كام و ذوالفقار على در نيام بماند و گمان دارم هر

 مونه بكل پـى ببـريم  باشد. اگر از ن رساله و كتابى منشاء اثرى عاجل يا آجل مى
 مـا فقـط بـه   « سياسـى »و « تربيت شده»بينم اكثر هموطنان  آنچه بنده ديده و مى
و  گذرانند و مبالغه در معايب و نـواقص  جويى مى ها و عيب انتقادات و سوءظن

 غفلت از محسنات و اصالحات شيوه و خصـلت عمـومى شـده اسـت و ايـن     
 تـرين امـراض ملـى    از وخـيم  ها و توهمات و تصورات موهوم ظـاهراً  بدگمانى

 ماست كه البد از كمى انتشار علم است بلكه تـا حـدى فقـدان كلـى آن. ولـى     
بوديد  سال قبل كه در داخل سياست عملى هم هنوز سير نكرده 12جنابعالى در 

آرزو  در مجلـه آينـده نوشـتيد. ايـن اسـت كـه       خيلى مطالب را روشن ديده و
 ...»خوددارى نفرماييد كنم كاش باز از نشر تجارب وافكار مى

 

 مقصود آنكه ارادت من به شادروان قزوينـى مربـوط و معاصـر بـه ارادتـى     
 زاده داشته و دارم و از اين منـابع كـه نمونـه آن نمـوده شـد      است كه به آقاى تقى 

 :سرچشمه گرفته است... اما دنباله آن

ده سال بعد كه در پاريس بودم شادروان قزوينى هم از بـرلين بـه آنجـا آمـ    
نظر به سابقه دوستى الفتى بـا هـم داشـتيم و بيشـتر در كتابخانـه ملـى آنجـا         بود.
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كرديم و ناهار را در رستورانى نزديك كتابگاه با هـم صـرف    ديدار مى يكديگر را
 .نموديم مى

 دادم بخوانـد. چـون   رسـيد كـه بـه او مـى     اى از ايران مـى  براى من روزنامه
 مطالبى را كه خوانده غلطهـايش را هـم ماننـد   ديدم در حاشيه آن  گردانيد مى برمى

 كند درست كرده است. اين عمل شاق آموزگارى كه ديكته شاگردى را اصالح مى
 كند كه چون فرهاد كوهكن عاشق باشد، و او عاشق زبان ادبيات ايران را كسى مى

 هـا  نويسـى  ، يا درست بگويم، آنچه سزا بود درباره آن غلـط »ناسزا«بود. گاهى هم 
 .گفت مى

 چون به ايران برگشتم در شيراز بعضى جرائد طهـران كـه از جهـت فسـاد    
 فارسى برتر از آنها بود كه ديده بوديم به دستم افتاد. چون آشنا به ذائقـه او بـودم  
 آنها را باب دهان و دندانش يافتم. شوخى را غنيمت شـمرده، هرچـه از آن بـدتر   

 فرماييد هنگامى كـه در يـزد   حظه مىبود برگزيدم و هديه كردم. اين نامه را كه مال
 )دوست البته نه آزار(بودم دريافت نمودم. گرچه قصد من شيطنت و جهنمى بود. 

خداونـد   اى كه بار آورده حـور بهشـتى اسـت. بخوانيـد و لـذت بريـد!       اما نتيجه
 !نويسنده آن را غريق رحمت فرماياد

 
 نامه عالمه قزوينى درباره جرائد فارسى

 ه. ش1340=  1300رمضان  1922=  5مه  2پاريس 

 14دوست عزيزم مكرم      آخرين تعليقه حضـرتعالى از بوشـهر مورخـه    
  مارس زيارت گرديد و همچنين مرقومجات شريفه كه از عرض راه به سـرافرازى 
 مخلص ارسال داشته بوديد از سالمتى مزاج مبارك و از ورود به وطن عزيز سالماً

 كه در خصـوص  Optimisme بينى غانماً نهايت خوشحال شدم و همچنين از نيك
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 ايران و مردم ايران و اوضاع ايران اظهار داشته بوديد خيلى باعـث قـوت قلـب و    
) و هـم معنـى   ةهم صور(فرح روحانى گرديد بر عكس از منظره چركين و كثيف 

 توان گفت چون در مى »ىفارس«فقط آنها را  الحقيقة كه فى( »فارسى«جات  روزنامه
 زبـان عبـرى بـه    االّ توان داخل نمـود و  جزو هيچ زبانى ديگر از زبانهاى دنيا نمى

 بسـيار افسـرده شـدم و بـه     )هـاى ننگـين   تر است ازيـن ورق پـاره   فارسى نزديك
 قلمكـارى  بينم كه زبان شيرين سعدى و حافظ مبدل به چه آش شـله  العين مى راى

 رود خداى واحد شاهد است كـه اغلـب   د از ميان مىكم بكلى دار شده است و كم
 عبارات آنها را با وجود دو سه مرتبه تكرار هيچ نفهميدم و اگر ده سال ديگر مـن 

 هاى متعفن بيفتد قطعـاً هـيچ حتـى يـك     عمر كنم و دوباره چشمم به اين روزنامه
 كلمه آن را هم نخواهم فهميد اى سعدى اى حافظ اى انورى اى فردوسى سـر از 

 البيـان شـما را بـه    قبر درآريد ببينيد اخالف ناخلف شما زبان شيرين نمكين عذب
 اند و چه خوب گفته است خاقانى چه روز در آورده 

 آن مصرِ مملكت كه تو ديدى خراب شد

 و آن نيلِ مكرمت كه تو ديدى سراب شد

 اى آدم الغياث كه از بعد اين خلف

 دارالخالف تو خراب و يباب شد

 
جات طيراً ابابيـل بفرسـتد و در دهـان هـر يـك       زاء اين روزنامهعدد اجه ب

حميتـان زده مثـل عسـاكر     ها يك سنگريزه و آنها را بر مغزهاى پوك اين بـى  ازآن
الفيل و از...شان بيرون بيايـد، و نيـز حيـف كـه پادشـاهى مقتـدر        و اصحاب ابرهه

ت زبـان  يعنـى مـو  (هم نيستم كه حكم كنم تمام اين عملجـات مـوت را    مستبدى
توقيف كرده تمام را در يك روز و در جلـوى خـودم بـه دهـان تـوپ      ) را فارسى
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با و جود اينك مـن از كشـتن   (ها و شغالها بدهم!  را بخورد سگ گذارده الشه آنها
چـاره از ايـن بعـد     )كنم هستم و از ديدن آن تقريباً ضعف مى يك گنجشك عاجز

بـا كلفـت اوقـات تلخـى كـرده      ضعف جز اين ندارم كه  مسافت و با اين عجز و
كنم و غيظ خودم را به واسطه شكستن استيكان و  حرص خودم را بر سر او خالى

بينم چندان مفيد به حال اصالح جرائد فارسـى   هم مى نعلبكى تسكين بدهم! و اين
جهت طول دادم هرچه از  خيلى عصبانى شدم و عريضه را بى نيست! بايد ببخشيد

الواقع حسـناتش از   اللَّه در اين راه بفرماييد كه فى فى سبيل جهاد آيد تان بر مىتدس
گـويم نـه مبالغـه     جهاد با كفارحربى هزار درجه باالتر است و اين را حقيقت مـى 

كشند ولى ملت را كـه از ميـان    شاعرانه چه كفارحربى منتهى چندين هزار آدم مى
دوام بكننـد و   هاى سرطان و وباى زبـان فارسـى اگـر    ميكروب  برند ولى اين نمى

اين زبان شريف را فاسـد نماينـد واضـح اسـت كـه طـولى         بنيه تمام بدن الغر بى
ايران مثل هزاران ملل تاريخى ديگر بكلـى از ميـان رفتـه      كشد كه اصل ملت نمى

شوند چه خود سركار از همـه بهتـر    در اقوام ديگر مى  جزو ملل ديگر و مستهلك
ورچـين قتـل    يش اين نيست كه تمام آنها را دانـه معن دانيد كه از ميان رفتن ملل مى

است كه به واسطه از دست رفتن عوامل مليت از زبـان   عام كنند. بلكه معنى آن آن
ها خود آن ملـت مسـتهلك در ملـل ديگـر      و مذهب و عادات ومنقوالت و افسانه

است كه تمام افراد آن را فرداً فـرد گرفتـه لـب باغچـه سـر       كم ملتى االّ شود و مى
بيـنم   بگويند آن ملت از ميان رفته است. بارى ببخشيد مـى   باشند و آن وقت بريده

تـر نبـود    ام اگرچـه مطلبـى ازيـن مهـم     مطلب ديگر نپرداختـه   كاغذ تمام شد و به
مرا به تعليقات شريف خود مفتخر سازيد و مرا تـا انـدازه     مستدعى هستم هميشه

امكـان و فرصـت مستحضـر     خودتان و اوضاع عمومى به قـدر  از اوضاع شخصى
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 سازيد

 محمد قزوينى -مخلص حقيقى    

 
 روى است عقيده من ميانه

 تصور نفرماييد با آنچه دوست فقيد دانشمند در اين نامه نوشته مـوافقم يـا  
 بوده است. شايد اين بيان ضـد و  باشم اما راضيم كه او چنين مى پيرو مكتب او مى

 دهـم تـا مطلـب روشـن شـود.      توضيح مـى طور نيست!  نقيض به نظر آيد. اما اين
 ترين غلط اماليى را هم نداشت، چه رسد بـه غلـط   مرحوم قزوينى تحمل كوچك

نوشـت در نظـرش قابـل     مـى  )بـه او گفـتم  (را  )باو گفتم(انشايى. مثالً اگر كسى 
 .كنم نبود، در صورتى كه من برخالف فتواى او عمل مى گذشت

 نوشت يـا بـراى   د اصالً مقاله نمىاش غلط چاپ شو او از ترس اينكه مقاله
 در صـورتى كـه مـن معتقـدم اگـر      )1(شد تصحيح آن دست بدامن نويسندگان مى
 هايى مطلب خود را ننويسند بسيار مطالـب  نويسندگان و دانشمندان به چنين وهم

 اى چند كلمـه  ماند و اين زيان زيادتر از ضررى است كه در مقاله گفتنى ناگفته مى
 .غلط چاپ شود

 وجود اين اختالف نظـرى كـه ميـان مـا وجـود داشـت چـرا مـن او را         با
 خواستم؟ براى اينكه معتقدم بايد در برابر لگـام گسـيختگان   گونه كه بود مى همان

 گيرانى باشند تـا تعـادل از دسـت نـرود. آن مـرد بـزرگ، كـه ايـن         هميشه سخت
 انـدازه مبالغـه   ها را داشت و به چيزى كه معتقد بـود بـى   بينى ها و خرده كارى ريزه
 ها محسوس اسـت، نبايـد در نظـر هـيچ خواننـده      نمود، چندان كه در اين نامه مى

 كوچك شمرده شود. او چنان ايمان و عقيـديى بـه زبـان فارسـى و كشـور ايـران      
 .داشت كه شايد خود را هم از كار كردن زياد در سر آن گذاشت
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 شـنونده و  كـرد و  همان قدرت عقيده او بود كـه بـه ديگـران سـرايت مـى     
 داد. قوت ايمان او بود كه امـروز اشخاصـى ماننـد    خواننده را تحت تأثير قرار مى

 گذارنـد چـراغ   آقايان مينوى و حبيب يغمايى كه از پيروان مكتب او هستند، نمـى 
 شبستان او خاموش شود و شاگردان مكتب پراكنده گردند. من كه در اين طريقت

باشد،  اهد كه اينان باشند و اين مكتب دائرخو متعصب نيستم با وجود اين دلم مى
سـبك    ولو كسانى مانند خودم پيدا شوند كه در اثر سالها انس با زبانهاى اروپـايى 

بايـد    شان ديگر شده است. و ما را تصحيح فرمايند. اما شماره ايـن آقايـان   نگارش
ا زيـر  شود،« قزوينى»محدود باشد و هر كودك نارس و جوان ناپخته هوس نكند 

 امروز كشور به فعاليت جوانان خود در كارهاى ديگر بيشتر نيـاز دارد، مگـر ايـن   
جوانـان   از مرحوم قزوينى براى« تقليد»اجتماع از هم گسيخته شده سامانى پذيرد. 

باشد تـا    تواند او بشود فقط پيروانى بايد داشته مطلقاً جائز نيست و كسى هم نمى
غير قابل   گويم و ادبيات را حفظ كند. اينكه مىدر برابر لگام گسيختگان نظم زبان 

همـين   باشد كه به فـرض ديگـرى نظيـر ايـن نامـه را در      تقليد است براى اين مى
 ناپذير اسـت بـه او خواهنـد خنديـد ولـى تبسـمى كـه در        موضوع بنويسد تحمل

 .آيد از نوع مطلوب است خواندن نامه قزوينى پيش مى

ن را ديديد بسيار شـيرين اسـت و وقتـى    اين نامه نيز كه چند سطر نمونه آ
 .آن چاپ خواهد شد  ديگر تمام

فرستد كـه در شـماره آخـر     اى مى باالخره چند ماه بعد از اين مراسله مقاله
اى مرقوم داشته كه چنـد سـطر    شود. توأم با مقاله نامه ) چاپ مى1306( دوره دوم

 :كنيم مى از آن را نيز نقل

ـ غلطگيرى و  ...1306بهمن  21« اهتمـام فاضـل مـدقق آقـاى     ه تصحيح آن را ب
استحضار ايشان تصحيح شود... كـه مـن   ه مجتبى مينوى واگذاريد كه ب آقاميرزا
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احدى اطمينان ندارم، سركار بديهى است كه از اين كليه مسـتثنى   بغير ايشان به
اشتغال حضرتعالى واضح است كه اجازه اشتغال به تصـحيح   هستيد ولى تراكم

  »دهد. ىمقاالت را نم
  

زاده نسبت به دقت و صـحت   بيفزايم كه همين اعتماد را نيز آقاى تقى بايد
داشتند زيرا مقاالت ايشان نيز در آينده زيـر نظـر آقـاى مينـوى      عمل آقاى مينوى

آينـده هميشـه از همكـارى صـميمانه آقـاى مينـوى        شـد و مجلـه   غلطگيرى مـى 
دانشـمندان و نويسـندگان   ايشـان يكـى از    سپاسگذار بوده است و اكنون نيـز كـه  

داريم كه با مقاالت و تتبعـات خـود    كشور ما هستند گرچه در ايران نيستند انتظار
هر كجا هست خدايا به سالمت  مجله آينده را كه از خودشان است مزين فرمايند.

 !دارش

يك نامه هم مرحوم قزوينى موقعى كه معاون وزارت فرهنگ بودم بـه مـن   
ست كه مرحوم ذكاءالملك فروغى بـه درخواسـت    به كتابى  نوشته بود و آن راجع

اسـت و از طـرف فرهنـگ بـراى       وزارت فرهنگ از عربى به فارسى ترجمه كرده
 ابـوعلى   آنچـه مبهمـاً در يـادم مانـده يكـى از كتـب      (مالحظه او فرستاده بودنـد.  

در آن نامه انتقاد شديدى از ترجمه شادروان فروغـى نمـوده اسـت، بـا      )سيناست 
دوست بودند. مقصود آنكه او نسبت به زبان و مليت ايـران و    نكه اين دو با هماي

توانسـت   هيچ چيز حتى دوستى، نمـى   درستى علم و ادب چنان تعصبى داشت كه
مرحـوم دكتـر     آمد، بگيرد. آن نامـه را بـه   جلو غليان آن را، آنگاه كه به جوش مى

ارش وزارت فرهنـگ بـود و   الملك فرهمندى كه آن وقت مدير كل اداره نگـ  علم
هم زير نظر آن اداره بود دادم كه بخوانـد و بـه مـن رد كنـد. امـا از        ترجمه كتاب

نوشـتم و اداره   دوره سـوم مجلـه را مـى     زيادى كار كه آن زمان داشتم، يعنى هـم 
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فرامـوش   نمـودم،  كردم و هم وزارت فرهنگ را كه وزير نداشت  كفالـت مـى   مى
دهـم و نـداد.    كنم و مـى  دها كه مطالبه كردم گفت پيدا مىكردم كه از او بگيرم. بع

هاى من؛ او هم به مأموريت لندن رفـت، نامـه    مصادف شد با مسافرت  اين جريان
بازماندگان آن مرحـوم خـواهش دارم آن نامـه را     نزد او ماند و آنجا درگذشت. از

تند. حيف است بفرس  آينده  در ميان اوراق او جستجو كرده براى من به اداره مجله
 كه پيدا نشود، زيرا شادروان ذكاءالملك يكى از فصحاء و بلغـاء زبـان فارسـى در   

دست بوده است، با وجود ايـن در معـرض    عصر اخير است و در ترجمه نيز چيره
عالمه قزوينى قرار گرفته است. چون هـر دو اسـتاد مسـلم     تاخت و تاز قلم قهار

آوردگـاهى مانـد كـه دو پهلـوان در آن      بـه زبان و ادبيات فارسـى بودنـد آن نامـه    
  .زورآمايى كنند

  
  يادداشت:

در جواب درخواست مقاله براى مجله آينـده   1305آبان  8در نامه مفصلى به تاريخ . 1
 :نويسد علت نفرستادن را مى با كمال صراحت

ترجمه حال بنده كه به خواهش آقاى عميدالملك حسابى و آقاى سعيد نفيسى 
ماليه و اقتصاد درج شد با كمال دقتى كه آقايان در تصحيح آن به مجله علوم  در

بودند باز دست و پا و پهلو و پشت و همه جاى آن مقاله در چاپ  عمل آورده
تبدالت اربعه مسخ و فسخ و رسخ و نسـخ بـه قـول حكمـاى      خُرد شده بود و

جـزو  آمده بود و اغلب حواشى جزو متن شده و متن  قديم كامالً در ان به عمل
طـور شـعر بـا غلطهـاى اماليـى       شده بود و نثر به طور نثر چاپ حاشيه وشعر به

بنده كه خودم اين مقاله را نوشته بودم   طورى كه بدون مبالغه و اغراق فاحش به
فهميدم و هنوز هـم كـه هنـوز     نمى  بسيار از مواضع آن را پس از طبع و نشر آن

الواقع اين ترجمه حـال بنـده    فى ياگفتم كه آ فهمم... با خود گاهى مى است نمى
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همشهرى بنده است از بـس   است يا ترجمه حال كسى ديگر است كه همنام و
يـافتم و خـود را    نمـى   كه خصوصيات شخص خـود را در تضـاعيف آن مقالـه   

خاطر مبارك  بلكه فقط علتى كه بنده از تصديع شناختم... بارى علت عمده نمى
اصـالً و   ض شد و هيچ علتى و سببى ديگـر ام همين بود كه عر خوددارى كرده

  ...»ابداً در بين نيست
 



  
  
  
  
  

  جنبش ملى ادبى
 

 زاده سيدحسن تقى   

 
 شود ديـر  مانده پيدا مى نهضت ملى و جريان ترقى و تجدد كه در ملل عقب

 يابـد و جلـوگيرى از   يا زود در كل شئون مدنى و اجتماعى و اقتصادى بسـط مـى  
 تأثيرات اين روح ترقى در يك رشته از شعب اجتماعى نه ممكن و نه مفيد است.

مربوط  گى اجتماعى و همه آثار حيات مدنى متناسب و با همديگرچه اوضاع زند
ترتيـب   ها تغيير يافته و به شكلى مطـابق  است و ممكن نيست كه اغلب اين رشته

جديد و مقتضيات اصول زندگى ديگرى در آمده و در هر زمينه طرحى نونمايـان  
ـ  صـد   ه شـكل شود. ولى يكى دو فقره از امور اجتماعى بدون هيچ تغييرى كامالً ب

سال پيش بماند. پس تأثير اين نهضت ناچار در آن امور نيز نمودار خواهدگرديـد.  
واقـع   توانـد  ولى البته تجديد و تغيير در هر رشته به يك نمو و به يك اندازه مـى 

                                                 
 . آورى آن  جمع به چاپ رسيد  موجب 1314) سال 5سال  5ش (اين مقاله نخستين بار در مجله تعليم و تربيت

آقـاى دكتـر     ماره ديگرى بدون آن مقاالت انتشـار يافـت. شـرح آن را بـه تفصـيل     مجله شد و به جاى آن ش
سـپس در مجلـه    اند.. مقاله مذكور ) نوشته1350جلد نهم زمستان (غالمعلى رعدى آذرخشى در مجله وحيد 

) 1346سـال  (بار هم درمجله يغما  ) به چاپ رسيد. اين مقاله يك1320آذر  22سال  9/8هاى  شماره(ارمغان، 
نقـل از مقـاالت   (شده است.   تجديد طبع شده است. طبع حاضر از روى متن مندرج در تعليم و تربيت آماده

 .)102-87، ص 3 زاده، ج تقى
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ميزان   شود و روش عمل در هر يك از آنها بر وجهى ديگر بايد باشد و به تناسب
و بـا   توان در تصرف در آنها تندتر يا كندتر ها مىو كيفيت ذاتى يا عرضى بودن آن

نفـوذ   تر محاباتر پيش رفت. چه هر اندازه كه امور در طبيعت عميق احتياطتر يا بى
 كرده و ريشه كهن و نيرومند داشته باشد و حتّـى شـايد رگ و پـى بنيـاد وجـود     

 ستحكامقومى به آن پيوسته و با آن زنده باشد برانداختن آن عرض طبيعى كه در ا
 .و دوام در حكم جوهر ذاتى شده دشوارترست 

 واضح است كه عمل جراحى در دمل پا تا در معده و ريه چه مقـدار فـرق  
خيابـان   دارد. يا بين ساختن خيابان بسيار وسيعى به خط مستقيم در امتداد جنوبى

گمـرك يـا    با احداث خيابان ديگرى در بيـرون دروازه  )در الماسيه(باب همايون 
طهـران و كـن    ميان )راه شوسه(نو يا دروازه دوالب و يا ساختن شارع عامى شهر

 .پروايى چه تفاوتى است از حيث لزوم رعايت احتياط يا امكان بى

 ها كوتاه كردن زلف درازى كه بـه آن عـادت داشـتند    ها و ژاپنى براى چينى
 و ملتآسان نبود، ولى در مقابل هوس جديد كه بنابر مسموع بعضى جوانان آن د

 كننـد يعنـى   پيدا كرده و با عمليات جراحى چشم و ابروى كج خود را افقـى مـى  
طـور   شكافند اهميت نداشت.همين تر مى هاى چشم را از باال دوخته و پايين گوشه

اعراضـى   تغيير و تصرف در خصالى كه در طبيعت استوار گرديده و در صفات يا
سـهل    نشسـته و بـه آن سرشـته   كه با جوهر جان آميخته و در نهاد قومى محكـم  

 .باكانه در آن اقدام نمود توان بى نبوده و نمى

پس از جلب توجه اساسى بر نحو اجمال به اين نكته اصلى كـه در شـرح   
تـوان   واثبات اهميت و صحت آن ده دليل و صـد مثـال ديگـر در ده صـفحه مـى     

 .گذريم آوردبه موضوع خود مى



٤١ جنبش ملي ادبي

 ران شـروع شـده الجـرم در همـه    اى كـه در ايـ   تغييرات و اصالحات مهمه
شعب زندگى اجتماعى حركتى را به سوى تجدد و ترقى موجب گرديده وخواهد  

مقصود   توان يك شعبه را كامالً و بكلى استثنا كرد. لكن چون اساس گرديد و نمى
اخـذ   حفظ مليت و نژاد و صفات طبيعى و اصلى قوميـت ايرانـى اسـت و آنگـاه    

شـاهد   تايج تجارب ملل ترقى يافتـه و آرايـش همـين   هاى تمدن مغربى و ن پيرايه
مليـت   مقصود بدانها نه تغيير مليت، لهذا در آنچه اركان اصلى و شـرايط اساسـى  

 .تر بود است بايد پايدارتر و حتى در تصرف اصالحى در آنها با احتياط

 ترين صفات طبيعى هم در مقابل ايـن انقـالب عظـيم    معهذا چون در اصلى
 كنـد بـا حفـظ جـوهر اصـلى از      صر كنونى كه تا ريشه نفوذ مىشئون بشرى در ع

 صيقلى گزير نيست و تطبيق آنها با مقتضيات زمان و احتياجات عصرى ضـرورى 
 است لهذا راهى بايد گزيد كه ضامن هر دو معنى باشد. يعنـى جنـبش عاقالنـه و   

 اى كـه باعـث زيـر و رو شـدن همـه      متين نه جمود مطلق و نه رقـص بـا زلزلـه   
 .هاى ملى گردد اساس

 بنابر آنچه ذكر شد در كار زبان و بعضى آداب ملى و خـط بايـد پيشـوايان   
 فكرى مملكت و اولياى ودايع ملى كمال حزم و نهايت احتيـاط را مرعـى دارنـد.   

 رود كسى هواخواه راهـى غيـر ازيـن باشـد، جـز افـراد       برحسب ظاهر گمان نمى
 Excentrique هـا  يا به قول فرنگى باك تأمل و كم عمق و بى مايه و بى معدودى كم

 .خودمان است« خُل»كه ظاهراً معادل صحيح فارسى آن همان اصطالح 

 تـر  يعنى در موضوع اصالحات زبان اگر رويه اصالح يا به عبارت صـحيح 
 توسعه و تا حد معتدل تصفيه مخالفينى از يمين ويسار باشـد اكثريـت بزرگـى در   

ميزان  ادت و تربيت قديم خود بكلى يا بهدست راست خواهد بود كه به واسطه ع
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عظـيم    العـاده انقـالب   مفرطى در طريقه قديم خود جامد بوده ومتوجه تأثير فـوق 
كنـونى   انداز تحوالت اساسى در عصر علمى و طوفان مهيب بنيان كن يا سيل كوه

 يعنى دوره تمدن از قرن دهم هجرى بـه ايـن طـرف و مخصوصـاً عصـر ماشـين      
د از اينكه اين طوفان و سيل چه رحمت و چه نقمت اثـر خـود را   نيستند و غافلن 

كل شعب مدنى خواهد داشت و جز موافقت و استقبال يا مـدارا و سـازش بـا     در
راهى براى حفظ مليت خود نـداريم. چنانكـه هـم بسـط قـدرت و پيشـرفت         آن

شـى  ها كه مد درياى تمدن بود، هم ايلغار مغول كه جز سيل وح و رومى ها يونانى
كشتار چيزى نبود آثار خود را در ممـالكى كـه در تحـت تـأثير آنهـا در       خرابى و
طور مـنظم   نمايانى گذاشت، تا چه رسد به تمدن مغربى امروزه كه به طور آمدند به

 .رود فوق قواى طبيعى بشرى و به سرعت متصاعد پيش مى  و با وسايل

 توان كار استر نمىشايد اين طبقه اشخاص در عين تصديق اينكه با اسب و 
 اتومبيل و لكوموتيف را كرد گمان دارنـد كـه بـا لغـات وسـائل نقليـه حيـوانى و       

 توان معانى اتومبيل و لكوموتيف و موتورسيكلت و كـاميون و  چهارپايان باربر مى
هـاى   هـا كشـتى   ترامواى و تانك را ادا و با لغات بلم و كرجـى يـا اسـامى مـاهى    

انـداز و ضـد تـور پيـل و غيـره و بـا لغـات مرغهـا          كروازرو زيردريايى و تورپيل
زحمت و دقت بيان كرد و همه آنچه را كه در تحت  آيروپالن وزيپلن وغيره را بى

ــا لهــم مــن مثلــه مــا يركبــون «معنــى آيــه  ــه وســيله  )1(»وخلقن منــدرج اســت ب
سازى وزارت انطباعات سى و پنج سـال پـيش    هاى غلطاندازنظير لغت سازى لغت

موضوعه خود ظاهراً در روزنامـه اطـالع آن زمـان نشـر و       ى لغاتكه فهرستى برا
تـوان نـامى    گذاشت مى اسم مى »مركض«و پستخانه را » المراكب مثلثـة«ترامواى را 

 .داد



٤٣ جنبش ملي ادبي

 ها نيز چنـين عقايـد   رود كه حتى در طبقه قديمى مشرب اگرچه گمان نمى
 هرج و مـرج  تفريطى به اين حد پيدا شود و يقين است كه اغلب از شدت بيم از

 ادبى و زبانى چندان اقبالى به هيچ جنبشى مطلقاً يا به حركتى جدى نداشـته و بـه  
عده  كنم نقيض اين طبقه تفريطى دهند. اما در دست چپ تصور نمى آن تن در نمى

رعايـت   زيادى از افراطيون باشند كه به همه مالحظات ضرورى پشـت پـا زده و  
اسـت    اگر نادراً چنين اشخاصى باشند يقـين  اصول حزم را در كار زبان ننمايند و

اى بـر   حمله  با وجود اشخاصى كه امروز مدار وزارت جليله معارف هستند چنين
 .اساس زبان ملى ما پيشرفت نخواهد داشت

 پس اصوالً و در نيت اصلى نگارنده اختالفى با عقالى طرفداران سـعى در 
 شايد در طريقه آن كه اهميـت  تصفيه و توسعه تدريجى و طبيعى زبان ندارد. ولى

 ها اندكى با هم فرق پيدا كند و آن در ايـن اسـت كـه نگارنـده را     عمده دارد رويه 
عقيده بر آنست كه ما تاريخى قديم و تمدنى كهن و آدابى ديرينه داريم كه نبايـد  

 اهميت آنها در حيات ملى آينده خود غفلت كنـيم و خوشـبختانه ايـن سـرمايه     از
 وجود حمالت اقوام بيگانه به ايران و مخصوصـاً سـه اسـتيالى كلـى    قديمى ما با 

 خارجى يونان و عرب و مغول و تسلط ممتد قبايل تركـى غزنـوى و سـلجوقى و   
 قويونلو و قراقويونلو و غيره نه تنها از ميان نرفته بلكـه خللـى   خوارزمشاهى و آق

 جسـم مولـود  عمده نپذيرفته كه مايه وحشت باشد و حتى روح زبان ملـى مـا در   
 جديدى كه از امتزاج بعضى لغات خارجى به لغـات مـا پديـد آمـده بـه ترقـى و      

 تـرين و دلنـوازترين   تـرين و شـيرين   تكامل خود مداومت نموده و بهترين وعـالى 
 ادبيات تاريخ ايران را در همين دوره رستخيز ادبـى خـود پـس از هضـم عناصـر      

 .خارجى به وجود آورده است
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 يد براى حفـظ صـفا و خلـوص نسـل زناشـويى بـا      هر چند دين قديم شا
  العين ديديم كه امتزاج و تركيب نژاد اقوام كرد ما به رأى خويشاوندان را ترويج مى

  در انگلستان و فرانسه و تركهاى عثمانى بر كمال و جمـال آنهـا افـزوده و قـواى    
 زبان تر ساخته است. حاال كه ما معنوى و خصائل جبلى آنها را قوت داده و نظيف

 شيرين و لطيف با مايه ادبياتى مانند گنج فناناپذير داريم نبايد آن را بـه تعصـبات   
ناپسند ضايع كرده و اين طفـل زيبـا و شـيرين و دلربـا را اگرچـه از تخـم قبيلـه         

 .است به دليل اينكه مادرش از طايفه ديگرست به چاه بيندازيم  خودمان

 ين و تبريك است ولى مقدم داشـتن مندى به ايران باستانى مايه تحس عالقه
 احترام و محبت نسبت به پدر بزرگ يا جد هفتادمين بر احترام پدر بالفصـل هـم   
 .افراط در پرستش مردگان كفن پوسيده است 

 دفن زبان سعدى و حافظ كه رگ دلهاى ملت ما به نغمـه آنهـا در جنـبش   
 ايرانى بـه سـرزمين  كه شايد قبل از ورود قوم « گاثا»است و سعى در احياى زبان 

 كنونى ايران نوشته يا سروده شده است و ترجيح نكره  بر معرفه يا جوان رشيد بر
 .طفل خردسال هم مخالف ذوق است و هم نافى عقل سليم و احساسات لطيف

 گيرى بر زبان فارسى پس از استيالى عرب و محو عمدى آثـار  قصه سخت
 نه موهوم دارد و احساسات جديـد ادبى قديم از طرف عربها بيش از نه عشر افسا

 پرستانه خام در شاخ و رگ دادن به آن عامل و داخل بـوده اسـت و مرحـوم    وطن
 ميرزا آقاخان كرمانى بايستى همه كتب عربى و فارسى را بگردد تا قصه مشـكوك 

 بن طاهر اميـر خراسـان   در آب انداختن وامق و عذراى فارسى را به حكم عبداللَّه
 .دولتشاه پيدا كند الشعراىةدر تذكر 

 و  پهلـوى (بلكه حقيقت مطلب آنسـت كـه زبـان فارسـى عهـد ساسـانيان       



٤٥ جنبش ملي ادبي

 زبان وسيعى نبوده و ادبياتى محدود و كتبى معدود داشـته و محتـاج بـه    )پازندى
 استعاره از زبانهاى ديگر بود و به ناچار تنها نقوش آرامى هـزوارش را در كتابـت   
  سريانى و غيره اخذ كـرده بـود و چـون ديـن    اخذ نموده بلكه لغات زيادى هم از  

 اسالم و به تبعيت آن زبان عربى در ايران انتشار يافت و مخصوصاً نهضتى علمـى 
  در تأليف و ترجمه كتب بيشمار در قرن سوم و چهارم و پنجم هجـرى بـه زبـان    

 كم اصطالحات علمـى عربـى و البتـه    عربى پيدا شد به تدريج و به مرور زمان كم
 دينى نيز در زبان فارسى تا حدى داخل شد. خصوصـاً كـه مركـز تمـدن     عبارات 
 اسالمى و عربى در دوره نهضت علمى در حوزه پايتخت سـابق ساسـانيان يعنـى    
 نـويس  نزديك تيسفون قرار گرفته و قسمتى مهم از عمال اين تمدن ايرانيان عربى 
 .بودند 

 نى پيش نيامـد، بلكـه  طور هجوم آنى و استيالى ناگها ولى اين اقتباسات به
 كم از لغـات  تر بود كم تر يا طوالنى هرجا دائره تعبير تنگ يا عبارت فارسى مشكل 
عربى كه در افواه نيز داخل و معمول شده و مفهوم بود گرفته و اين لغات جديـد   

 به تدريج تمام در ظرف چندين صد سال هضم نمودند. ورنه حكام عرب ايـن  را
 ه طريق اجبـار بـه عمـل نياوردنـد، چنانكـه خواجـه احمـد       اختالط و امتزاج را ب 

 بن احمد وزير ميمندى كه نوشتن مراسالت رسمى را به فارسى كه سلف او فضل
 برقرار كرده بود منسوخ و مجدداً عربى را برقرار نمود، نه عرب بـود و نـه وزيـر   

 .پادشاه عربى

 در دوره اولاگر استقراء و مداقه صحيحى به عمل آيد ديده خواهد شد كه 
 ادبيات فارسى يعنى قرن چهارم و پنجم هجرى تا احتيـاج ضـرورى يـا سـهولت     
وضـو    پرداختند و حتى شد از لغات فارسى به عربى نمى اداى مقصود موجب نمى 
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جهـت    اسالمى را نيز آبدست و نماز و روزه ناميدنـد، بـه همـين    ةو صوم و صلو
آنهـا   داريم كه اگـر در قـدم اول بـه   است كه ما هنوز هزارها لغات مأنوس فارسى 

 .برگرديم جواب قسمتى از احتياجات ما را خواهد داد

 افراط در بازگشت به زبان مرده قديم در زشتى فرق زيادى با برگشـتن بـه  
ـ  ها بـراى كالغهـا و الشـخوران و    سنت سرپا گذاشتن مردگان در دخمه  ا ازدواج ب
 نـدارد. « ا چنـين بـود آيـين و داد   عجم ر»خواهران و دختران كه به قول فردوسى  

 انتخاب بعضى لغات غير مأنوس با وجود چندين كلمه لغات مأنوس براى همـان 
 .معانى از ذوق سليم دور است 

 شود گذشته و طريقى گويند و شده يا مى گيرى بر آنچه گفته يا مى از خرده
 حـدود را كه به نظر اين جانب اتخاذ آن در تصـفيه و توسـعه تـدريجى زبـان و م    

 ساختن آن به قدر ضرورى براى وسعت احتياجات مدنى يا احياى لغات مأنوسـه 
 :نمايد مناسب و موافق رويه اعتدال است ذيالً بيان مى

مركب  تشكيل انجمن عالى شبيه به آكادمى ادبيات اروپايى الزم است كهـ 1
 :باشد از نخبه و زبده اهل علم و ادب به شرايط ذيل

 نداشـته « خلـى »بوده و جنبه افراطـى و تفريطـى و    اهل ذوق سليم -الف 
 .باشند

 در ادبيات قديم ما و زبان فارسى ادبـى و تـاريخ مفصـل ايـران دوره     -ب 
 اسالمى احاطه كامل داشته و مايه كـافى از عربـى و اقـالً دو زبـان اروپـايى و در     

 .صورت امكان قدرى تركى نيز داشته باشند

 انند تغيير دين مملكت يا تصفيه كلى نژادپيرو عقايد شاذه و افراطى م -ج 
 يا تبديل كلى آداب ملى حتى زبان و ماه و سال و جمعـه و نظـاير آنهـا بـه آداب    
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اروپايى يا طعن در تمدن مغربى و نفرت از كليه آثار آن و مدعى انحصار مواهـب  
 بركات خداوندى به خاك و قوم ما و سرقت نيوتن و اينشتاين از شيخ بهايى و و

 .جه نصير طوسى نباشندخوا

 طرفدار بحث و تحرى حقيقت و روح تسـاهل بـوده و داراى اسـتبداد    -د 
 .رأى نباشند

و   ترتيب قاموسى مشتمل بر كليه لغات عربى كه در فارسى واقعاً داخلـ 2
 مخصوصـاً قبـل از اسـتيالى   (معمول و مأنوس بوده وجـزو فارسـى شـده اسـت     

 به آن لغاتى بايد بشود كه در فارسى فصـيح و . بديهى است درين كار اكتفا )مغول 
 اگـر فارسـى  (بن عباد   ادبيات آن استعمال عمومى يافته است نه لغاتى كه صاحب

 كه به خيـال خـود فارسـى   (كرد، يا صاحب تاريخ وصاف  استعمال مى )نوشت مى 
  بـا آنكـه   »معتوه«فارسى شده ولى  »احمق«و  »ابله«به كار برده است. مثل  )نوشته

 هاى آخوندى آمده باشد نبايد داخل فارسى شمرده شود و فـرق  بعضى فارسى در
 .ها مثل فرق ايرانيت ايل عرب ورامين است با روسهاى متوطن بندرپهلوى بين آن 

 انجمن مزبور اعالن رسمى نمايد كه ازين به بعد استعمال لغـات عربـى  ـ 3
 صـدور تجـويز   صرف كه در قاموس مزبور در نمره دو موجود نيست جز پس از

 جات روا نيست، يعنى اسعتمال آن را تقييح نمايـد، نـه   رسمى در انجمن و نوشته
 جـات  كه با محتسب و زندان جلوگيرى نمايد و البته در كتب دبستانى و نوشته آن

 .رسمى هم از راه ادارى منع توان نمود

 اجراى عين عمل مذكور در نمره دو و سه نسبت به لغات فرنگى كه ازـ 4
 هـا و  اند، يعنى اسـتقراء و تـدوين آن   د سال به اين طرف در فارسى داخل شدهص

 جلوگيرى از دخول جديد و رواج استعمال لغات تازه فرنگى جز پس از قبـول و 
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 .تصديق رسمى از طرف انجمن

 درين باب يك نكته نيز هست كه رعايتش مهم است و آن ايـن اسـت كـه   
 ذات و اسم معنى فـرق گذاشـت. يعنـى در    نسبت به لغات اروپايى بايد ميان اسم 

اسامى اشياء و ادوات هم نسبت به گذشته و هم در آينده بيشتر مسامحه وتسـهيل  
توان نشان داد. ولى در الفاظ و اصطالحات راجع به معنويات نه تنهـادر آينـده    مى

قبيـل را كـه    االمكان هيچ اجازه نبايد داده شود بلكه حتى لغات فرنگى ازيـن  حتى
اند بايد ثانياً از سرحد ايران خارج نموده واجـازه اقامـت    ذشته هم داخل شدهدرگ
 .نداد

 را« كنتنژان»مثالً تلگراف و اتومبيل را نبايد از بان ما خارج كرد، ولى كلمه 
 را از وزارت »پرسنل«و  »ليست«را از اداره صناعت و  »كامپانى«از اداره تجارت و

 را از وزارت عدليه و پنجـاه لغـت   »پاركه«ارف و را از وزارت مع »رفوزه«ماليه و 
ديگر را از وزارت خارجه، هر قدر هـم بـراى خـود جـا كـرده باشـند بايـد دور        

 .و به جاى آنها كلمات فارسى يا عربى گذاشت انداخت

 بايد به تدوين فرهنگ جامع و محيطى شامل لغات فارسـى كليـه كتـب   ـ 5
هم و دهم و لغات فارسـى كـه در كتـب    نظم و نثر فارسى از قرن چهارم تا قرن ن

ضبط شده و در صورت امكان به عالوه لغات مأنوسه مستعمله در زبانهـاى   عربى
ايران كه در فارسى فصيح معادل درستى ندارد و يا هم دارد ولى اين يكـى   محلى

 .متضمن جنبه مخصوصى در معنى است اقدام شود زيباتر يا

 البته آنهايى كه تا حدى عـام و (لى مخصوصاً تدوين اين لغات زبانهاى مح
براى اين منظور خوب است كه در موقع ضرورت بـراى مراجعـه    )مأنوس هستند

 اقتباس لفظى از آن براى يك معنى كه عربى يـا فرنگـى آن از ناچـارى معمـول     و
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 .شود يا خواهد شد مهيا باشد مى

حـال هـيچ    عالوه بر اينها اقدام به جمع و تدوين لغات از افواه نيز كـه تـا  
 به عمل نيامده بايد براى اولين مرتبه در ايران نو صورت بگيرد كه نه تنها از  وقت

  زبانهاى محلى كه شعب زبان فارسى هستند بلكه از خود فارسى درى زبان مـردم 
 طهران و اصفهان كاشان و كرمان مايه فراوانى براى لغت فارسى به دست خواهـد 

 .نشده است آمد كه در كتب فرهنگ ابداً ضبط

ازين كلمات همين حاال صدها در زبان عامه جارى است كه در كتب نظـم  
ها كه فقط بـراى شـرح بعضـى     توان پيدا كرد، تا چه رسد به فرهنگ نثر هم مى و

 متروك و غيرمأنوس قديم اشعار فارسى نوشته شده نه براى تدوين اجـزاى   لغات
  براى زبان فارسى قاموسى بـه معنـى  كه بدبختانه تا امروز (تركيبى يك زبان زنده  

 تـر  هـا هـم عقـب    ها و تـرك  عصرى اين كلمه نوشته نشده و ازين حيث از ارمنى
 ).ايم مانده

 را ذكر كرد، يعنى جـانورى كـه بـه زراعـت    « سن»توان كلمه  براى مثال مى
» سـينو «زند كه در هيچ فرهنگى نيست. در صورتى كه در اوستا به لفظ  صدمه مى

 مستشرقين فرنگى در تفحص لغـات شـرقى بـه فرهنـگ و قـاموس     آمده و چون 
 خبرنـد لهـذا   كنند و اغلب از لغات زنده كه در زمان مردم دائرست بـى  مراجعه مى

 هيچ مترجمى اين قطعه اوستا را كه اين كلمه در آن آمده نتوانسته درسـت تفسـير  
 .اند كند و بعضى ملخ و بعضى مگس و غيره ترجمه كرده

 صورت امكان بايد نه تنها شرح و تفسير لغات را به فارسىاين فرهنگ در 
 طور كامل و در موارد حاجت با معادل اروپايى آن نيز حاوى باشد بلكه و عربى به

بايد براى هر لغت شواهد كافى و متعدد و آنچه ممكن است زياد از كتـب منثـور   
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 وارد استعمالبندى و م ومنظوم براى طرز استعماالت و كيفيت تركيب آن در جمله
 داشـته   (Nuances) هاى مختلف يك معنـى  و معانى مختلف آن و مخصوصاً جنبه

 رى خود يك نكته بسـيار مهـم و بلكـه در درجـه اول اهميـت      كه اين آخ )2(باشد
است و بدون اين شواهد به محض ذكر يك كلمه فارسى بـا تفسـير آن بـه كلمـه     

 .گردد هى غريبى مىهيچ منظورى حاصل نشده و بلكه موجب گمرا ديگر

 را به معنى ياور و معاضدت و بت را به معنـى خـداى  « يار»مثالً اگر كلمه 
 جمادى ثبت كنيد يك خارجى از روى همين فرهنگ همه اشعار سعدى و حـافظ  

 را كه در آنها ياور و بت به معنى معشوق و صورت زيباست غلط فهميده و بيت

 يارم چو قدح به دست گيرد

  ست گيردبازار بتان شك
 

قـدحى بـه     كنند كه معاون من هر وقت را به زبان خود به اين مضمون ترجمه مى
 .گيرد گيرد بازار خدايان جمادى شكست مى دست مى

و اگر يار را به معنى معشوق ضبط كنيـد ايـن عبـارت را كـه اهـل سـنت       
 دانند به چهار معشوق تفسـير خواهـد   چهارگانه اولى را چاريار پيغمبر مى  خلفاى

 .كرد

 نويسان قديم نوشته شود يار دو يا سه معنـى  و اگر بر طريقه بعضى فرهنگ
 رفيـق، و شـاهد ذكـر نكنيـد طريقـه و مـورد       -3همدسـت   -2معشوق  -1دارد،  

 اى كـه از روى تركيـب   استعمال لغت درست به دست نخواهد آمـد و در نوشـته  
ر مضـحك و  كلمات از روى فرهنگ كذايى ترتيـب داده شـود اسـتعماالت بسـيا     

 غيرطبيعى پيش خواهد آمد. اين شرح مختصر كه شايد براى اهل خبـرت بـديهى  
 .خواهد آمد مقدمه الزمى است )6(اى كه در ذيل نمره  است براى نكته 
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 پس از مهيا شدن مقدمات فوق كه شـايد بـراى وزارت جليلـه معـارف    ـ 6
 :ل اقدام نمودتوان براى تصفيه تدريجى فارسى به طريق ذي مى )3(ممتنع نباشد

از كلمات عربى هر كدام كه معـادل تـام معـى آن ولـو در يكـى از       -الف 
 دوره اسالمى موجود باشد آن )4(استعمال آن لفظى فارسى صحيح و مأنوس موارد

 كلمه عربى از قاموس لغات مجازه عربى حذف و آن كلمـه فارسـى بـه جـاى آن     
 هاى بندى رسى در هر گونه جملهبرقرار و اعالم شود. مشروط به اينكه آن لغت فا

 .مختلف عيناً و بدون كم و زياد جانشين آن لفظ عربى بتواند باشد

 بديهى است اگر اين كلمه فارسى فقط براى يك نوع از موارد اسـتعماالت 
 آن راست بيايد كلمه عربى نسبت به ساير معانى يا ساير طرق استعمال خود باقى

 ز كمله فارسى صـحيح و مناسـب و مطـابقى پيـدا    ماند تا براى آنها ني و جارى مى
 .شود

 اين رويه ممكن است به تدريج و مدتى با كمـال دقـت و احتيـاط تعقيـب    
 شود و يقين است كه با تقليل تدريجى كلمـات عربـى فارسـى شـده از فرهنـگ     

 شـود.  تر و هم مستعد توسعه مى فارسى رايج به مرور زمان زبان فارسى هم صاف
 چه هر چه كلمات خارجى كمتر شود در موارد ضـرورت اقتبـاس كلمـاتى نـو از    

مناسب  عربى غير معمول در فارسى يا از لغات فرنگى در مواردى كه كلمه فارسى
 .شود تر مى يا عربى مأنوس براى يك معنى پيدا نشود سهل

 براى هر معنى جديد از احتياجات مادى يا معنوى تمـدن مخصوصـاً   -ب 
 شود انجمن مزبور پس از بحث انى و تعبيراتى كه از اروپا وارد شده يا مىبراى مع

 مشروح و ممتد و غور كافى و اقتراح در جرائد و فرستادن يـك سـؤالنامه چـاپى   
ــى     ــم و ادب ايران ــان عل ــه ارك ــتفتاء در همــين موضــوع ب ــراى اس متحــدالمĤل ب
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نتيجـه رأى  ها و نتايج تحقيقات پس از مـرور و دقـت كـافى     آورى جواب وجمع
 .را اعالم نمايد خود

 اى كه دانشمندان معاصر عـرب بـراى   درين موضوع عطف نظرى به طريقه
 كنند و مراجعه به كتب عربى كنونى و آشنايى كامل همين مسائل اتخاذ كرده و مى

 با آنها بسيار مفيد است. چه ادباى عرب در مصر و سوريه درين امر بسيار دقيق و
 .محقق هستند

 (Mentalit) ى انتخاب لفظى در مقابل يك معنى جديد، مـثالً كلمـه  برا -ج 
 آلمانى، بايد درجاتى قايل شد و اين  فقره يعنـى  (Weltanschaung) فرانسوى و يا

 تعيين اين درجات و تقدم و تأخر آنها كمال اهميت را دارد و در واقع كليد اصلى
 .منظور اين بحث است

 ت مأنوس فارسـى كـه در كتـب فارسـى    به عقيده نگارنده اين سطور كلما
 طور كافى استعمال و در موارد مختلـف اسـتعمال يافتـه    فصيح و مخصوصاً نثر به

 ).note verbale مثالً گشادنامه براى(درجه اول دارد 

 در درجه دوم يعنى در مواردى كه چنين كلمه فارسى پيدا نشود ولى اتفاقـاً 
 الستعمال كه در واقع هـزار سـال اسـت   ا كلمه عربى بسيار معمول عوام فهم و عام

 اى نه تنهـا بـر لغـات اوسـتايى و     جزو زبان فارسى شده موجود باشد چنين كلمه
 و پهلوى ترجيح حتمى دارد بلكـه بـر كلمـات فارسـى     )هخامنشى(پارسى قديم 

اسالمى بسيار مهجور و غير مأنوسـى هـم كـه شـواهد زيـادى از اسـعتماالت آن       
كلمـات حيثيـت    إdignit و إautorit الً براى ترجمـه دردست نيست مقدم است )مث

كـه در   »چمـك «ياقدر يا منزلت يـا شـوكت و حكـم يـا نفـوذ و غيـره بـر لفـظ         
 »).پچوه«هاذكر شده مقدم است و همچنين شايد كلمه ترجمه بر لغت  فرهنگ
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در درجه سوم يعنى وقتى كه براى معنى مقصود و الزم نه كلمـه فارسـى و   
 اسب پيدا شود ولى هم كلمه فارسى اسـالمى نامـأنوس و هـم   عربى مأنوس من  نه

 عربى غير رايج براى آن معنى موجود باشد درين صورت نيـز اگـر لغـت فارسـى    
صحيح و معنى آن مسلم و مورد استعمالش به وسيله شواهد كافى معين باشدالبته 

 كـه گيـاهى  (الحنظـل   به جـاى شـحم   »كبسته«آن لغت بر عربى مرجح است. مثالً 
 ولو از اصل سريانى هم(كه باز گياهى است  »خمطه«به جاى  »دنيارويه«يا  )ستا

 چرم مخصـوص از سـاغرى اسـب و   ( »مزرغب«به جاى  »كيمخت«و  )بوده باشد
 .گاه و هكذا به معنى تكيه »اربوس«به جاى  »دارافزين«و  )غيره

 در درجه چهارم آنجا كه هيچ كلمه فارسى دوره اسالمى نـه مـأنوس و نـه   
 هجور براى معنى منظور و اداى مراد به طور صحيح و كافى پيـدا نشـود و لغـت   م

 عربى مأنوس نيز موجود نباشد و امر دائر شود بين اختيار كلمه عربى قح و لغـت 
 مرده ايران قديم يا الفاظ فرنگى بالشك كلمات عربـى هـر چنـد كـه در فارسـى     

 كلـى بيگانـه و وحشـى هـم    االستعمال نبوده و يا بين عوام رايج نيست ولـى ب  عام
 نيست، مشروط بر  اينكه از حيث لفظ نيز بسيار ثقيل و متنافر نباشد، بـر كلمـات  

 اوسـتايى و فـرس و قـديم و    )5(فرنگى حتماً و حتى بر لغـات مشـكل و وحشـى   
» فرهـروم «كه عربى صرف است بر « مع ذلك»پهلوى هم مقدم است. مثالً عبارت 

 .همان زبان تقدم دارد »هيرادىاو«بر  »لهذا«فرس قديم و عبارت 

 در درجه پنجم كلمـات نامـأنوس زبانهـاى قـديم ايرانـى نيـز در صـورت       
 انحصار لفظ به آن و يك كلمه فرنگى اگر خيلى دراز و وحشى نباشد بر كلمـات  
 .االطالق ترجيح دارد فرنگى على 

 چون ظاهراً در بين طبقه داراى عقـل و ذوق سـليم عمـده نقطـه موضـوع     
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 ين در شق اخير خواهد بود مخصوصاً مسئله اختيار بـين لغـات متروكـه   بحث هم 
و بـين لغـات    )6( )هخامنشـى (قبل از اسالم از پهلوى و اوسـتايى و فـرس قـديم     

كه كامالً داخل زبان فارسى نشده و براى عامـه كمتـر مـأنوس اسـت يـا در       عربى
يا فرنگـى عصـرى    موارد مربوط به اسامى اشياء بنى لغات التينى و يونانى  بعضى
بايد اين مطلب كامالً تشريح شود كه در اين باب  نيز البتـه لطافـت كلمـه و     لهذا

آهنگ بودن آن و عدم غلظت و خشونت و تنافر و غرابت شرط اسـت كـه    خوش
زودتر به لفظى انس گرفته و رغبـت نمايـد و بـه ايـن جهـت گـاهى كلمـه          طباع

نظر نموده و  است و بايد از آن صرف تر و گاهى كلمه عربى وحشى  قديمى ايرانى
 »دشـيار «گزيد. مثالً براى سال قحطى و خشكسالى البته اختيـار كلمـه    ديگرى را

اگر خشكسال خود (عربى ترجيح دارد  »جديب«اوستايى بر  »دژيار« فرس قديم و
براى پـنج روز   »العجوز ايام«يا  »بردلعجوز«ولى از آن طرف اصطالح  .)بهتر نباشد
 .ترجيح دارد »همسيذمئيذيه«حتماً از كلمه  آخر سال

 تر از اين نكته هم آنست كه از مطابقت معنى قديم كلمه ايرانـى و  ولى مهم
 ها و معانى مختلفه حقيقى و مجازى و طرز و مورد استعمال و تركيب آن درجمله

شـود   هاى مختلف آن معانى با معنى مقصود اطمينان كامل حاصل استعارى و جنبه
در  فقره جز با داشتن شاهد فراوان در زبان اصلى با روشـن بـودن معنـى آن   و اين 

 پذير نيست و اخذ يـك كلمـه از فرهنـگ لغـات يـا يـك مـورد        هر مورد حصول
 استعمال و گذاشتن آن به جاى يك كلمه معمولى ديگر در تمـام مـوارد اسـتعمال   

 كـه  شـود  العـاده مضـحكى مـى    هاى عجيـب و فـوق   اين يكى موجب توليد جمله 
 .»اين چنين چيزى خدا خود نافريد«توان گفت  مى 

 شواهد اين مدعا بيشمار است. مثالً يكى از شاگردان دبستان مرحوم ميـرزا 
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 را بـه معنـى حقيقـت    »آميـغ «البد در فرهنگى ديده كه  »غزوينى«رضاخان بگشلو 
 كه اگر اصلى داشته باشد شايد به معنى ماده يـا جـوهر و حقيقـت    )7(نوشته است

 عضى اشياء يعنى آميزش و تركيب آنها در موردى مجازاً استعمال شده باشـد. آن ب
كـه   »داستان تركتـازان هنـد  «وقت خيال كرده و بعد گروه پيروان بگشلو و مؤلف 

 درواقع تركتازان بر زبان بدبخت فارسى بودند نيـز بـه پيـروى آن پيشـقدم خيـال     
 را در مقابل كلمـه  »آميغ«حمة لفظ الر اند كه به قول آن طلبه عوام واضح عليه كرده

 هـاى  عربى حقيقت وضع كرده و لهذا در همه موارد استعمال اين كلمـه و صـفت  
ايـن گـپ آميـغ    «را به آن معنى بـه كـار انداختـه و گفتنـد      »آميغ«تركيبى آن لفظ 

، يعنـى   »چـم آميغـى ايـن واژه اينسـت    «يعنى اين حرف حقيقت نـدارد و   ،»ندارد
 ، يعنـى فهـم حقـائق   »دريابه آميغهاى برهنه«مه چنين است و حقيقى اين كل  معنى
 .و هكذا مجرده

 وقـاص و  همچنين بعضى دشمنان عرب براى انتقام گرفتن از سـعدبن ابـى  
 درد و نحو آن اسـتعمال شـده و از   را كه براى شراب بى »ناب«بن مسلم كلمه قتيبـة

 لفـظ عربـى  يعنى بـى آب و چكيـده آمـده بـه معنـى مطلـق        »اناپ«كلمه پهلوى 
 روى«سـاخته و شـايد    »مهرناب«و محبت يا  »زبان ناب«گرفته و از آن  »خالص«

 !بندى نمايند يعنى توجه خالصانه نيز تركيب »كردن نابانه

 اطالعى از طريقـه اسـتعمال كلمـات در زبـانى در     واضح است كه اصالً بى
 مالموقع محاوره اقتباس و اسـتعمال صـحيح و بـه موقـع آن را مشـكل و اسـتع      

 .سازد نامناسب آن را به غايت مضحك مى

را حفـظ كـرده بـود و از     »نـيكال «آشنايى داشتم كه لغت فرانسه و فارسى 
 خواست كاغذ فرانسوى بنويسـيد و مـيالً چنـين    اين مايه براى من گاهى مى روى
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 :نوشت مى

Mon me votre sacrifice! premiإrement j’ إspإre que votre naturehonorإe 

est approchإe de Ia sant. 

كه مقصودش اين بود: روحى فداك، اوالً اميـدوارم مـزاج شـريفتان قـرين     
 .است سالمت

 در نظير همين موضوع يعنى استعمال زبان قومى از روى كتاب لغت يا يك
 مورد استعمال خاص و عدم اطـالع صـحيح از طـرز اسـتعمال كلمـات در افـواه      

 زاده كـه ذوق  پـرداز آقـاى جمـال    سخن سنج عندليل فصاحت فارسى فاضل سخن
 سليم و سرشار را با زبان شيرين و تحقيق انتقادى تـوأم سـاخته در زمينـه بحـث    

 :ديگرى مطلب را به بهترين وجهى بيان نموده و از آن جمله گويد

 
را يـاد   خواهند فقط به توسط كتاب و درس زبان فارسى هايى كه مى خارجى«... 

زننـد   مـى  ها تحصيل طورى حرف آسانى را پس از مدتبگيرند اين زبان به اين 
تعلـيم و   هـا كـه   دهد. مثالً عثمـانى  كه ما ايرانيان را از شنيدن آن خنده دست مى

كلمه دوسـت   شان مجبورى بوده مبلغى لغات براى تعلم زبان فارسى در مدارس
دانسـتند از قبيـل يـار، دلـدار، جانـان، دلبـر، نگـار وغيـره. ولـى           و معشوقه مى

ضرب دست او  ا زند و ي به جان مى« انبر»دانستند كه اين يار مثالً آتش را با  مىن
 )8(»شود،... مى ناميده« كشيده»و « چك»به چهره رقيب گستاخ 

 
 ترين عيب اقتباس قسمتى از كلمات اوستايى و پهلوى گذشـته  بارى بزرگ

ى صـحيح  از مأنوس و وحشى بودن اكثر آنها معلوم نبودن طـرز اسـتعمال و معنـ   
 ها در زبان اصلى است و اين نكتـه  بندى ومدلول حقيقى و مجازى آن آنهادر جمله

 .ترين شرايط است چنانكه در فوق در نمره پنج بيان شد مهم
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كه  بينيم آاليش و ذوق سليم فكر كنيم مى در واقع وقتى كه با عقل طبيعى بى
 ه گـاهى حتـى  در خود طبيعت نيز دورى و جدايى طوالنى از يك خويشـاوند كـ  

 اصالً در همه عمر مالقاتى روى نداده و مصاحبت و الفت ممتد با يـك بيگانـه و  
 انس زياد به او در موقع اختيار يكى بر ديگرى شخص را در ترجيح نـوه عمـوى  

 .سازد ناديده بر دوست قديم ايام جوانى و همشاگردى دبستان خود مردد مى

 وقع ازدواج مخير نماييد بينفرض كنيد جوانى از ايل عرب ورامين را درم
 يك دخترى از ايل اسانلوى خوار و يك صبيه عربـى از اهـل سـودان و نوبـه در    

 نژاد را بر خانم خانواده خوانين تركى« ام درمانى»يا « آنسه خرطومى»افريقا، آيا آن 
همسايه در ايالت طهران محض خاطر وحدت نژادى قديم و اينكه اجداد هر دواز 

 !دهند رسند ترجيح مى هم مى هب »بن قحطان يعرب« يمن بوده و در

 توان ده برابر اين صفحات چيز نوشت درين مقوله سخن بسيار است و مى
 تر ساخت. لكن نبايد به حق ديگران در صفحات مجله شـريفه  و مطلب را روشن

 نوازى اداره مجله اسراف كـرد. پـس   تعليم و تربيت تجاوز و در استفاده از مهمان
 قدر گوييم كه امور علمى و ادبى را تنها با احساسات كوتاه كرده و همينسخن را 
در  مندى ملى مقتضى آنست كـه  توان فيصله كرد و مخصوصاً همان عالقه ملى نمى

دسـت   تهـى  مسئله باريك زبان ملى ما كه خوشبختانه مثل زبان بعضى اقوام بيمايـه 
جسـم   و آن را كـه در حكـم  نبوده و ميراث پر ثروتى دارد به غايت محتـاط بـوده   

تختـه   شريف مردى برنا و خوش اندام است مانند خرگوش سفيد و خوك هنـدى 
هـاى زنـده آن را بريـده ودور     مشق عمليات جراحى عنيـف نسـازيم و اسـتخوان   

انداخته از استخوان حيوانات مسـتحاثه حفريـات زيرزمينـى بـه جـاى آنهاوصـله       
 بنـدى نهـالى   ختـى آسـان ولـى ريشـه    ننماييم كه بيم آنست كه از ريشه كنـدن در 
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 ترسـم لغـات   آب و هواى ديگـر دشـوار باشـد. چنانكـه مـى      ناموزون در خاك و
 زبانهاى تاريك و مرده ختى و سومرى در پيكر زبان تركى عثمانى هم بـه آسـانى   
 لحيم نشده و پيوند نگيرد. اگرچه هرمملكتى مقتضيات ديگـر دارد، اظهـار نظـرى    
 ك همسايه درين زمينه با آنكه در تاريخ عالم نظيـر نـدارد  در بعضى اقدامات ممال 

 لكن تصـور «. ابا ديگران مرمرا كار نيست»شايد حق و سزاوار نباشد و بايد گفت: 
 رسد يعنى ايجاد زبانى نو و صدور حكـم بـه   چنان عملى كه از جريان آن خبر مى

 .هضم فورى آن براى مغز و ذوق ايرانى دشوار است 

وش ايرانى موافقت با دفن زبان فردوسى و سعدى ونـبش  اميدوارم ذوق خ
آداب  ننموده و اين احساسات راجع به نهضت ملى و احيـاى  )9(قبر زبان گيومرث

عنـان   و سنن نياكان را كه خود مايه مسرّت است در امر زبان به افـراط و شـتاب  
 .ندهد

 چه در عين آنكه احياى تدريجى بعضى آداب و شـعائر مستحسـنه ملـى و   
 رخى از لغات و مخصوصاً اصطالحات زيباى قديم ايرانى مطلـوب اسـت اقـدام   ب

 كلى و وسيع درين موضوع اخير و يا توسل به قواى اجبارى و مداخله شمشير در
 .كار قلم خالف ذوق و متانت ايرانى است

 زبان ما خوشبختانه به واسطه آميختن دو زبان بسيار پرمايه و تـوانگر شـده  
طـور كـه انگليسـى     ملك ميراثى ما در اختيار ما در آمده و همان يعنى ملكى نو بر

ثروت عظيم لغات و تعبيراتى را كه به وسيله اختالط التينـى بـا زبـان اصـلى      اين
خدا به او ارزانى داشته با ريشه كن كردن وتبعيـد   )ولو درنتيجه استيالى خارجى(

ناپـذير   ج بى پايـان وتمـامى  دهد، ايرانى نيز گن التينى از زبان خود بر باد نمى لغت
عربى را بايد در اختيار خود نگاه داشته و از دست ندهد و ثروت موروثى را  زبان
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 .ننمايد تباه

 البته در اين باب كمال مراقبت الزم است. چه خطر خياالت خام براى ملل
 شود و در همين زمان خودمان سه چهار خيلى بيش از آن است كه بدواً تصور مى

 گونه خياالت در ملـل بـزرگ داريـم و    العاده از تأثير عظيم اين يان و فوقمثال نما
 شبهه طاعون فكرى هـم در سـرايت كمتـر از طـاعون هنـدى و تبتـى نيسـت،        بى

 خصوصاً كه در عهد گذشته ظهور و شيوع طاعون و وبا در تحـت تـأثير اتفاقـات   
 ولـى وبـاى  بوده و به همين جهت وسعت دايره سرايت آنها بسته بـه قضـا بـود.    

 تواند به وسيله باز كردن صد شيشه ميكروب وبا در منبع امروزى را يك ديوانه مى
 هـا و  آب يك شهرى چنان عمومى و مهلك و انتشار آن را برقى سازد و اتوموبيل

 آهن و هواپيمايان نيز در يـك روز آن را در اكنـاف مملكـت منتشـر     قطارهاى راه
 .ر ببردنمايند كه كمتر كسى جان به سالمت د

اظهار انديشه فوق منافى اين حقيقت نيست كه نگارنده اين سطور دراصـل  
مطلب يعنى لزوم توجه به توسعه زبان و تطبيق آن با احتياجات عصـرى وتصـفيه   

اصالح زبان  نظرى از هواخواهان لزوم با هر صاحب تدريجى از كلمات خارجى بى
شـتى كـه بـه نگارنـده ازامكـان      موافق است. چنانكه يقين دارم كه آنان نيز بـا وح 

 .دهد شريكند رويه درين امر باريك روى مى حركت بى

و نيز يقين است كه با رعايت نكات مشروحه در فوق ايـن بـيم و هراسـى    
شود، خصوصـاً   مندان به زبان ملى كنونى روى داده زايل مى بر جمعى از عالقه  كه
 پنج كار واجب زياد بـوده و  در همان مدارج اوليه اصالحات يعنى نمره يك تا  كه

ساليان دراز براى كاركنان ترقى و توسعه زبـان بهتـرين مشـغله موجـود اسـت و      
سه فرهنگ براى لغات فارسى دوره اسالمى و لغات عربى رايج در فارسـى   ايجاد
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 فرهنگ فرانسه به فارسى يا انگليسى به فارسى جامع و كامل و صحيح و دقيـق  و
 فضالى يـك عصـر بـه آن بپردازنـد و خوشـبختانه      خود بهترين خدمتى است كه

 براى تدوين لغات فارسى در هزاران كتب فارسى نثر و كتب عربى نيز مايـه كلـى  
 .موجود است

 :شود محض مثال براى استفاده از كتب عربى درين زمينه نمونه ذيل ذكرمى

اخيراً خود نگارنده براى موضوعى كه اندكى مربوط به علم نجوم بـودلغتى  
طلـوع    فرانسـوى كـه اولـين    Hliaque و معنى كلمه )10(رسى براى شعراى يمانىفا

كـردم و درهـيچ    صبحى يا آخرين طلوع مغربى يك ستاره را گويند تفحـص مـى  
يمـانى    فرهنگى نيافتم. ولى اولى در زيج عربى كوشيار پيدا شد كه گويد شـعراى 

همـين   خـوارزمى كـه بـه   العلـوم   گويند و دومى در مفاتيح »وراهنگ«را به فارسى 
طلـوع    و براى »كنار شبى«و به فارسى  »تشريق«معنى براى طلوع صبحى به عربى 

ضبط كرده است والبتـه   »كنار روزى«و به فارسى  »تغريب«مغربى ستاره به عربى 
 .اين يك فقره كه صدها نظائر دارد بر سبيل مثال ذكر شد

 ر اقـدامات دولـت و  خوشبختانه آثار حزم و حكمت و مراجعه بـه اهـل د  
 تر و وزارت جليله معارف نمايان است و اميد است در بين افراد نيز خياالت پخته

 تر گردد و بدين نكته بيشتر توجه شود كه مراجعه به اهـل يكـى   تصرفات متناسب
 طور كه براى جراحى و كحالى مصاحبت از شرايط اساسى هر كارى است و همان

 در هم شيرين سخن و دلپسند باشد كافى نيستچند روز با حكيم نورمحمد هر ق
 و صرف عمرى براى كسب حذاقت الزم است، براى تصرف در مزاج سالم زبانى
 زنده كه فقط به قصد مزيد وجاهت و زيبايى آنست هم نسخه ادبى الزم است كه
 بتواند خط و خال را با سرانگشت هنر نه با انگشت اصـالح نمايـد. ورنـه بـدون    
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 و ادبيات عرب و عجم يا اقالً اطالع كافى از لغـات فصـيحه آنهـا    احاطه در زبان
 را بـه  »انجمـن «و كلمـه فارسـى    »مجلـس «ممكن است كه كلمه عربى مصـطلح  

 غير معروف و نكره كه به احتمال قوى تركى است تبديل كنيم. يا مثـل  »كنگاش«
 تبديلفرنگى كه به نظر رسيد عمل كنيم كه به قصد  crdit ترجمه جديدى از لفظ

 عربى را ظاهراً به گمان اينكـه فارسـى   »نسيه«كلمه اعتبار به فارسى خالص كلمه 
 ء است كه لغتى است عربى به اند. در صورتى كه نسيه از نسيى است اختيار نموده

 معنى تأخير و عقب انداختن كارى و در قرآن نيز به معنى كبيسه و عقب انداختن
 .تواند شد ajourner يا diffrer ماهها از محل خود آمده و ترجمه

 :خالصه مراد از اين مقاله سه چيز است

 االمكـان لـزوم نهايـت خـوددارى از اقتبـاس كلمـات و       در درجه اول حتى
 هاى فرنگى خصوصاً در معنويـات  بندى عبارات و اصطالحات و تركيبات و جمله

 ماننـد و جهاد بر ضد اين كار زشت كه قبح و شناعت آن محتاج به بيـان نيسـت.   
 .ندارد يعنى تأثير ندارد »افه«محاوره بعضى اشخاص نادان كه گويند اين اقدام 

 در درجه دوم احتراز از احياء كلمات مهجور و فراموش شده زبانهاى مرده
ايرانى مگر در بعضى موارد و برخى اصطالحات با يقين به صحت معنى وتناسب  

 .با ذوق و سهولت انس

 افراط و سرعت در مبارزه بـر ضـد لغـات عربـى    در درجه سوم اجتناب از 
 .خصوصاً در آنچه بدان حاجت است يا سهولت ادا را متضمن است 

 چون قصد نگارنده اين سطور كه خود مدعى اهليت ايـن موضـوع نيسـت   
  گـذرد نبـوده اميـدوارم    جز بحث و اظهار آنچه درين مبحث مهـم بـر خـاطر مـى     

 شربان يا تندروان فكر تصفيه يـا مفـرطين  هاى قديمى م انتقادى كه از بعضى جنبه
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 خارجى يا آنها كه نسبت بـه احيـاى ديـن و مـاثر قـديم      )!(در تقليد تجددپرستان 
ايرانى پرشورند در عرض كالم به عمل آمد زننده يا خداى نخواسـته از راه طعـن    

 بركيش قديم يا آداب باسـتانى يـا شـيوخ فضـالى قـديمى خودمـان يـا جوانـان        
 دوست خارجى ديگـر كـه مـا را حـق مداخلـه در      نيت يا ملل شدوست خو وطن 

  صالح كار آنها نيست فرض نشود كه چنين قصدى دورترين امور از نيت نگارنده
 .باشد مى

 
 ها: يادداشت

 .از سوره يس 42آيه . 1

ها براى نوع قاموس در زبانهاى عصرى قاموس عظيم انگليسى اكسفورداست  يكى از بهترين سرمشق. 2
 .لبته تقليد آن به مقياس كوچكى هم مفيد استكه ا

 شود كه قسمتى از اين كار به دست يكى از سزاوارترين اهـل آن يعنـى فاضـل    خوشبختانه شنيده مى. 3
متتبع آقاى دهخدا كه گنجى اندوخته از معلومات درين زمينه و ذوقى سليم و مستقيم دارند در كـار   

 .است  انجام

» چغپـوت «و  »پژواك«كه جعلى و ناصحيح و لغت دساتير است، و نه مانند  «پرخيده»نه مثل كلمات . 4
بـه معنـى كلمـه كـه هـم جعلـى و هـم        « واژه»كه اگر صحيح هم باشد غيرمأنوس است و نه مثـل  

 .نامأنوس واصالً غلط است

 .آميز توهين مقصود از كلمه وحشى معنى لغوى آنست يعنى غير مأنوس و ناآشنا نه معنى اصطالحى. 5

 البته هخامنشى اسم خاندان سلطنت بوده نه اسم قوم يا زبان ولى چون براى زبـانى كـه پادشـاهان از   . 6
 .اند ما اسم صريحى نداريم محض توضيح اين كلمه اضافه شد سلسله استعمال كرده

 .در صورتى كه آن هم شاهدى ندارد و در لغت فقط به معنى آميزش و مقاربت با نسوان آمده. 7

 .دمه كتاب يكى بود يكى نبوددر مق. 8

 طور كنايه از زبان اولين بشر ذكر شـده ورنـه گيـومرث شـخص تـاريخى نيسـت و       زبان گيومرث به. 9
بن قحطان كه در فوق ذكر شد كه شخص تاريخى نبوده و مقصود از آن اولين  همچنين است يعرب

 .است  عرب
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اره در اوستا تيشـتريا اسـت و شـايد تصـور     معلوم است كه اسم اين ست (Sirius) به زبانهاى فرنگى. 10
تـوان بـه    شودكه كلمه تير در فارسى مناسب است، ولى چون اين لغت به عطارد نام داده شده نمـى 

 .كرد اطالق شعرى



  
  
  
  
  

 يادداشتى درباره

  
  تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعان   

 
 )1(منوچهر مرتضوى

 
 تـرين داسـتانهاى ادبيـات    بدون كمترين ترديدى يكى از بهتـرين و دلكـش  

 ترين آنها داستان شـيخ صـنعان و دختـر    ترين و نتيجه بخش فارسى و شايد عميق
و  اى مشهور ادبى ديگر نظير ليلـى ترساست. داستان شيخ صنعان را نبايد با داستانه

مجنون و خسرو و شيرين و يوسف و زليخا و وامق و عذرا در يـك تـرازو نهـاد    
داستانها جنبه عاشقانه و شاعرانه صرف دارد و در حالى كه داسـتان شـيخ    زيرا اين
با وجود بهره كافى كه از لطف شاعرانه و ادبى دارد متضمن نكات فـراوان   صنعان
شـود نـه يـك     محسوب مـى  »عرفانى«انى است و اصوالً يك داستان و عرف فلسفى

و شايد همين جنبه عرفانى و عميق اسـت كـه از تـداول و    « افسانه شعرى داستان»
اشتهارعاميانه آن مانع آمده است در حالى كه داستانهاى ديگر به مناسبت سـادگى  

 .اند افتهپيرايگى و جنبه شاعرانه و ادبى محض، شهرت و تداول كامل ي وبى

 تـأثير «چون بحث و تحقيق در داستان شيخ صنعان از موضوع بحث ما كه 

                                                 
 .ات تبريز365-362) ، صص 1335، (8 نشريه دانشكده ادبي. 
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 هاى گونـاگون  باشد از توجه به جنبه است بيرون مى »خواجه شيراز از اين داستان
 كنيم اين داستان كه هر يك در خور رسالتى جداگانه و مفصل است خوددارى مى

  :ورزيم فا مىاى چند در اين باره اكت و فقط به تذكر نكته
 درباره اصل و ريشه اين داستان اطالع كـافى در دسـت نيسـت و فقـط    ـ 1

 شود يك واقعه ساده تاريخى در قرن ششم هجرى هسـته مركـزى   حدس زده مى
 )2(اين داستان پرشور عشقى و عرفانى باشد.

 داند براى بار نخست در كجا و يا در اشعار كدام شـاعر بـه   نگارنده نمىـ 2
 اشاره رفته و نام شيخ صنعان ذكر شده است و از مراجعه اجمـالى بـه  اين داستان 

 رفت اگر ذكرى از شيخ صنعان رفته باشـد در آن دواويـن   دواوينى كه احتمال مى
 خواهد بود اين ظن قوت يافت كه شايد عطار نخستين شاعرى باشد كه متعـرض 

 .خيز او شده است شيخ صنعان و متوجه سرنوشت عبرت

اعم از اينكه پـيش از شـيخ فريدالـدين عطـار ذكـرى از       در هر صورتـ 3
 رود داستان مفصل و شورانگيز شـيخ  صنعان شده باشد يا نه احتمال قوى مى شيخ

 صنعان به صورتى كه امروز در دست داريم زاييده ابتكار و تخيل شـاعرانه و ذوق 
 هـم  عارفانه شيخ فريدالدين عطار نيشابورى باشد و نگارنـده حـتم دارد كـه اگـر    

 داستانى شبيه به داستان موجود به نظم و يا نثر قبل از شـيخ عطـار وجـود داشـته    
 است و شيخ عطار متأثر از آن باشد تفصيل و لطافت و نكات شـاعرانه و عارفانـه  

 .داستان فقط مولود ابتكار و تخيل عطار است

 «داستان شيخ صنعان فريدالـدين عطـار  «اصل داستان هر چه بوده باشد ـ 4
ر صورت يك تمثيل مفصـل عرفـانى را دارد و بـر اسـاس هـدف مشـخص       بيشت

ريزى شده و در ضمن حكايت به چند نكته جالب عرفـانى   اى پى ودلپذير عارفانه



٧٣ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

وفلسفى ديگر نيز اشاره شده است. و طبعاً طرح داستان، بـه خصـوص در اواخـر    
كه موضوع پشيمانى شيخ و خواب ديدن مريـد حضـرت رسـول را و تشـرف      آن
 شـود، تـابع   ختر ترسا به دين اسالم و جان به جانان تسليم كردن او مطرح مـى ود

پيش  كشش و ايجاب هدف ومنظور عرفانى داستان بوده و به قول ارسطو آن چنان
واقع شـودنه آن   )طبق نظر و عقيده و منطق ذهنى عطار(بايست  آمده است كه مى

 .)3(چنانكه واقع شده است

اصلى اين داستان دلكش از نظر شيخ عطـاراز   هاى اساسى و نتايج هدفـ 5
 :اين قرار است

  پيروى از اشارات ربانى و متابعت از سرنوشت مقدر و در پى آينده -الف 
 .رفتن

 .رجحان كشش بر كوشش و برترى تقدير از تدبير و اثبات جبر -ب 

 .لزوم متابعت كوركورانه مريد از مراد -ج 

 الح و وصول به حقيقت نيسـت و طول مدت عبادت و تزهد موجب ف -د 
چه بسا كه باعث بر گمراهـى و لغـزش اسـت و ايـن گمراهـى و لغـزش مولـود        

تــرين مهلكــه راه حقيقــت و  كبــر و غــرور اســت. كبــر و غــرور بــزرگ پيــدايش
باشـد زيـرا: هـر     طريقت است و از هر بتـى كفرانگيزتـر مـى    ترين ورطه خطرناك

 .اى كه بينى بهتر زخودپرستى قبله

 يخ صنعان با همه علو مرتبت وعظمت مقام در زهد و عبادت از يكش -  ه
خطر غفلت داشت و آن خطر خوك نفس و ديو سـركش نفـس امـاره و شـيطان     

اى كه در عـالم واقعـه او را پـيش آمـد و      ماردخودپرستى و خودبينى بود و اشاره
ى به ديار روم و كافر شدن و تحمل آن همه خـوارى وخفـت همـه آزمايشـ     افتادن
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اى بود براى جدا كردن سره دل از ناسره نفـس و حصـول    آسمانى ودر حكم بوته
 .به كوشش ميسر نبود، بلكه به كشش و هدايت آسمانى حاصل آمد اين آزمايش

خوك نفس و ديو نفس اماره در نهاد همه ما از عالم و جاهل و عارف  -و 
آن غـافليم ولـى    وعامى كمين كرده است و تا در حال سكون و غفلتيم از وجـود 

نمايـد   در سفر آمديم اين خوك و ديو قيافه زشت و كريه خود را به مـا مـى   چون
پس سيروسلوك و سفر شرط الزم حصول معرفـت و وصـول بـه مرحلـه كمـال      

كه اين سفر رمزى از سلوك عارفانه وسير معنوى و روحـانى مـرد    است. و يمكن
 .عبارت بهتر سير تكاملى نفس باشد عارف و به

 دل و نياز نيست مـراد نيـز از مريـد صـافى     همچنان كه مريد از مراد بى -ز 
 نهاد و مستعد گريزى ندارد: ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بـود. مريـد   پاك

  آموزد و مراد نيز در آينه وجود مريد و بـه  راه و رسم منزلها را از مراد و مرشد مى
 هـا  س نفس و دل خود را با همه زشتىوساطت استعداد و حسن عقيدت او انعكا

  رود. چه بسا كه مريـد واقعـى و صـديق    كند و رو به كمال مى ها تماشا مى زيبايى
 شود چنانكـه مريـد   هاى معنوى مى موجب نجات مراد از مهالك روحانى و ورطه

 .يكتاى شيخ صنعان سلم ارتقاء و مخلص پير خود گشت و وسيله نجات او شد

اى از هم نيست و اهميت در شروع بـه گنـاه اسـت.     لهگناهان را فاص -ح 
نفس بر دل غالب آمد و بـه تـوجيهى و منطقـى دل را راضـى بـه ارتكـاب        چون
زايد اگرچه گنـاه نخسـتين گنـاهى     ساخت ديگر گناهان نيز به دنبال آن مى گناهى

در  را خرد شمرد و چـون مـى   به ظاهرناچيز باشد چنانكه شيخ صنعان نوشيدن مى
 .ينه براى ارتكاب ديگر معاصى فراهم گشتكشيدزم

نظر از روش مخصـوص شـيخ عطـار     در داستان شيخ صنعان با صرف -ط 
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 اى كه به متن عاشقانه و عارفانـه داسـتان   طرز استنتاج و رنگ مذهبى و عابدانه در
» نفوذ و اهميت عشق«بخشيده يك موضوع كلى به وضوح قابل درك است و آن 

هـاى   حجاب مكمل دل و مولد كمال معنوى و بر درندهاست. عشق مظهر وجود و 
است واگر چه ظـاهرى   )4(»كاتارزيس«خودبينى و غفلت و باالخره به قول ارسطو 

تهذيب نفس  و ناقص و به ظاهر مولد كفر و لغزش باشد باالخره موجب تطهير و
هـا و   خـودبينى  بين و باعث بر انشـراح صـدر و زوال   و گشوده شدن ديده حقيقت

 :شود ها مى پرستى بت

 عاشقى گر زين سرو گر زان سر است

  عاقبت ما را بدان شه رهبر است
 

 .اهميت توبه و تأثير آن در زدودن گناهان -ى 

 :رجحان دل بر نفس و برترى تعشق واقعى بر تعقل ظاهرى -ك 

 نفس اين اسرار نتواند شنود

 بى نصيبه گوى نتواند ربود

 اين بگوش جان و دل بايد شنود

 ى بنقش آب و گل بايد شنودن

 جنگ دل با نفس هر دم سخت شد

 )5(خوان كه ماتم سخت شد اى مى نوحه

 
 :خورد مى سه رنگ مشخص در داستان شيخ صنعان شيخ عطار به چشمـ 6

 رنگ شاعرانه و ادبى و بيان دلكش و شيرين شعرى -الف 

 رنگ عارفانه و نكات و هدفهاى عالى عرفانى -ب 
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 و عناصر ظاهرى و قشرى كه در رنگ عارفانه و شاعرانه رنگ عابدانه -ج 
 داستان وارد شده و تا حدى از لطف و زيبايى داسـتان كاسـته و نتـايج عارفانـه و    

 .عالى آن را محدود ساخته است

 :الطير عطار چنين است چكيده داستان شيخ صنعان در منطقـ 7

 صاحب كمـال شيخ صنعان پير يگانه عهد خويش بود و با چهارصد مريد «
 پنجاه سال معتكف كعبه بود. علم و عمل با هم يـار داشـت و بـه مقـام كشـف و     
 شهود رسيده بود. قريب پنجاه حج بجا آورده و كراماتش تا جايى رسيده بود كـه 

 يافتند. شبى در خواب ديد كه از حرم كعبـه بـه روم   بيماران از دم او تندرستى مى
 ون شيخ اين خواب بديد دانسـت كـه كـار   كند. چ افتاده است و بتى را سجده مى

 اى جـز  اى بس دشوار پيش آمده است و براى تكميل سـلوك چـاره   افتاده و عقبه
 استقبال سرنوشت و تن در دادن به آزمايش آسمانى نيست. آخراالمر آن به دانـش 
اوستاد عزم سفر جزم كرد و چهارصـد مـرد مريـد معتبـر دريـن سـفر پيـروى او        

 :كردند

 كعبه تا اقصاى رومشدند از  مى

 كردند سر تاپاى روم طوف مى

  
 از قضا منظرى پيش آمد كه بر سر آن دختر ماه پيكر و خورشـيد صـورت  
 نشسته بود. دختر ترسايى كه آفتاب از رشك عكس روى او زودتر از عاشـقان در 
كوى او بود. دلبرى كه خيال زلف او زناربند هـزار زاهـد هفتـاد سـاله بـود. زيبـا       

ر جمال بر كمال و در ديدار مبارك فال بـود و چـون لـب بـه گفتـار      كه د صنمى
بخش معجز عيسى داشت و از هر موى خويش صد زنّـار   گشود درسخن جان مى
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 :بست. چون او را بديد تماشاگران مى  بر ميان

 شيخ ايمان داد ترسائى گزيد

  عافيت بفروخت رسوائى خريد
 

 گزيـد و عافيـت بفروخـت   شيخ صنعان از ديـدن او ايمـان داد و ترسـائى    
مريـدان در   )7(و در عشق او از دل و جان و دين و دنيـا گذشـت   )6(رسوائى خريد

شيخ حيران شدند و پندها دادند و لب به مالمت گشادند ولى سودى نبخشيد  كار
 دانستند كه مقدر چنين بوده است و تدبير را قدرت تغيير تقـدير نيسـت. شـيخ    و

 نگريست و چون شـب رسـيد و منظـر از    به منظر مى صنعان تا شام واله و حيران
اش پوشيده شد عشقش بيشتر گشت تا سحر ناالن و بيقـرار بـود و دانسـت     ديده
 :كه

 پرداختند كار او روزى كه مى

 ساختند از براى امشبش مى

  
و خاك بـر سـر    )8(پس در عشق دختر ترسا دل از خود و از عالم برگرفت

كـرد.   گريسـت و خـاك بـر سـر مـى      گفت و مى ىو ماتم در گرفت. با خود م كرد
بيتابى شيخ خـود بيتـاب شـدند و دور او گـرد آمدنـد و بـه دلـداريش         مريدان از
 :پرداختند

 مريدان گفتند: برخيز و بر شيطان لعنى بخوان و غسلى برآر و وسوسه ديـو 
 .سركش از خود دور كن

 ر بوديـد و ام. مگر كـو  شيخ گفت: اى بيخبران امشب هزاران بار غسل كرده
 .)9(نديديد كه به خون جگر غسلها كردم
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 مريدان گفتند: سبحه را كجا انداختى؟ بـى سـبحه و تسـبيح هرگـز كـارت     
 .راست نخواهد شد

 در )سبحه تزويـر (شيخ گفت: سبحه بيفكندم تا زنار برگيرم. آرى تا سبحه 
 .بر ميان نتوان بست )زنار صفا(دست است زنار 

اى كـن، بلكـه عقـده     از سر صدق و صـفا توبـه   مريدان گفتند: اى پير كهن
 .ازكارت گشوده شود

شيخ گفت: نيك گفتيد مرا توبه بايد. آرى از نيكنامى و قيـد آن توبـه بايـد    
و از بند شيخى و نام و آوازه رها بايـد شـد. چـه نيـك اسـت توبـه از توبـه         كرد

 .)10(كردن

 شايد حضور قلبىمريدان گفتند: اى داناى راز برخيز و ركعتى نماز بخوان 
 .حاصل آيد و جمعيت خاطرى دست دهد

 شيخ گفت: نماز را محرابى بايد. گفت: كو محراب روى آن نگار تا نباشـد 
 .)11(جز نمازم هيچ كار

 :مريدان گفتند

 گر نبندى زين سخن تو حلق را

  آتشى آيد بسوزد خلق را
 

 .برخيز و در خلوت خدا را سجده كن

 :شيخ

 جاستىگفت: اگر بت روى من آن

 )12(سجده پيش روى او زيباستى

 مريدان گفتند: آيا از آنچه پيش آمد پشيمان نيستى؟
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 :شيخ گفت

 هيچ كس نبود پشيمان بيش ازين

  )13(تا چرا عاشق نگشتم پيش از اين
مريدان گفتند: شيطان راه دلت را زده است و ديـو سـركش وسوسـه كفـر     

 .دردلت افكنده

 .دينم فداى چنين راهزن و راه زدنى شيخ گفت: جانم فداى چنين ديوى و

 مريدان گفتند: هر كه از اين داستان آگاه شود خواهد گفت كه شيخ صنعان
 .پس از پنجاه سال عبادت چگونه گمراه شد

 :شيخ

 گفت: من بس فارغم از نام و ننگ

  )14(شيشه سالوس بشكستم به سنگ
 

ديرين را رنجور  مريدان گفتند: اى شيخ اين كردار تو ياران قديم و مرديان
 .ومعذب و ناخشنود ساخته است

 شيخ

 گفت: ترسا بچه چون خوشدل بود

  )15(دل ز رنج اين و آن غافل بود
 

 مريدان گفتند: با ياران موافقتى كن تا هم امشب به سوى كعبه باز شويم

 شيخ

 گفت: اگر كعبه نباشد دير هست

  )16(هوشيار كعبه شد در دير مست
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 .عزم ره كن و عذرخواه رو به درگاه حرم آرمريدان گفتند: اى شيخ 

 .شيخ گفت: سر بر آستان آن نگار خواهم نهاد و عذرها خواهم خواست

 مريدان گفتند: اى پيـر دوزخ در پـيش اسـت و حرامـى در پـس. از دوزخ     
 .دار انديشه

 :شيخ

 گفت: اگر دوزخ شود همراه من

  )17(هفت دوزخ سوزد از يك آه من
 

 .د بهشت باز گرد و توبه كن زين كار زشتمريدان گفتند: به امي

 :شيخ

 گفت: آن يار بهشتى روى هست

  )18(ور بهشتى بايدم آن كوى هست
 

 مريدان گفتند: از حق شرمى بدار و حق تعالى را به حق آزرم دار

 افروز آسمانى و با مشعل تقـدير در مـن   شيخ گفت: اين آتش بدست آتش
 .)19(افتاده است و بتدبير فرو نخواهد نشست

 القصه هر چه مريدان پند دادند سودى نبخشيد. ناچار مريدان دنـدان صـبر  
 بر جگر فشردند و منتظر پايان كار نشستند. چون روز شد شيخ معتكف كوى يـار 

  شد و

 قرب ماهى روز و شب در كوى او

 صبر كرد از آفتابِ روى او
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 عاقبت بيمار شد بى دلستان

 هيچ بر نگرفت سر زان آستان

  
 اك كوى آن بت بسترشبود خ

  بود بالين آستانِ آن درش
 

 باالخره دختر ترسا از حال شيخ آگاه شد ولى خود را به نادانى زد و علـت 
 گشـته  زارى و بيتابى او بپرسيد. شيخ صنعان اشك از ديده بباريد و حال دل خون

عرضه كرد و ناالن و گريان خواستار مهر و لطف يار گشت. دختر ترسا كه شـيخ  
 ر عاشقى استوار ديد لبخند تمسخر زد و گفت اگر در اين ادعا صـادقى بايـد  د را

 :دست از اسالم بشويى زيرا

 هر كه او همرنگ يار خويش نيست

  )20(بويى بيش نيست عشق او جز رنگ و
 

 شيخ ابراز فرمانبردارى كرد و گفت: هر چه فرمايى بجان فرمان كنم. دختـر 
 د چهار كار بكنى: پيش بت سجده كنـى، ترسا گفت براى اليق عشق من شدن باي

 .قرآن بسوزى، خمر نوشى و ديده از ايمان بدوزى

شيخ خمر نوشيدن را سهل گرفت و از سه كار ديگر سر باز زد و گفـت از  
چهار كار جز باده نوشيدن نتوانم. دختـر ترسـا لبخنـدى زد و گفـت مـوافقم       اين

صـحبت بـداريم. شـيخ     بخور تا چون سرت گرم شد درباره سه كار ديگـر  جامى
بردند و مى آتشين به دستش دادند. چون آتش مى بنـاف   )21(صنعان رابه دير مغان

تر و طلبش شديدتر و صبر و عقلش كمتر شد و  صنعان رسيد عشقش سوزان شيخ
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نوشـيد طـاقتش طـاق گشـت و در      ازديدن دختر ترسا كه به ناز و عشوه باده مـى 
دختر ترسا گفت اگر عشقت كامل بـود از   دلدار آويخت و تمناى وصل كرد. دامن
شدى. شيخ صنعان كـه مسـت و بيهـوش بـود      هراسيدى و ترسا مى ايمانى نمى بى

بسوخت  پرستى در داد و مصحف اى نداشت تن به بت وجز وصال دوست انديشه
 .و زنار بر ميان بست و ترسا شد

ـ      ا چون شيخ صنعان از دين و ايمان چشم پوشيد و زنـار بـر ميـان بسـت ب
باالخره عشق دختر ترسا كار خود را كـرد. آرى ايـن همـه از مـى     «گفت:  خودمى

بود. تامى نخورده بودم از دين و ايمان نگذشتم ولـى چـون لـب بـه بـاده آلـودم       
 :پرست وترسا شدم بت

 بس كسا كز خمر ترك دين كند

  )22(بيشكى ام الخبائث اين كند
 

 :شيخ به دختر ترسا گفت كارهاپس از اين 

 و من در عاشقى رسوا نشدكس چ

 از چنان شوخى چنان شيدا نشد

 قرب پنجه سال راهم بود باز

 زد در دلم درياى راز موج مى

 اى عشق از كمين برجست چست ذره

 برد ما را بر سر لوح نخست

 عشق از اين بسيار كرده است و كند

 خرقه را زنّار كرده است و كند
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 تخته كعبه است ابجد خوان عشق

  بت و سرگردان عشقسرشناس غي
 

 هر چه گفتى كردم و در راه وصل تو از دين و ايمان گذشتم. اكنون وقـت 
 .آنست كه به وعده وفا كنى

دختر ترسا خنده استهزا سر داد و گفـت اى پيـر فقيـر تـو كـه پشـيزى در       
خواهى مـرا كـه كـابينم بـس گـران اسـت بـه همسـرى          ندارى چگونه مى دست

فت: اى يار روا نيست بعد از اين همه تحمل مرارت شيخ باز بناليد و گ برگزينى؟
مهرى  و سختى واز دين و ايمان و دل و جان در راه عشق تو گذشتن باز شيوه بى

ام فرامـوش كنـى. دختـر را دل بـه      اى را كه به اميد آن زنـده  گيرى و وعده درپيش
شيخ سوخت و گفت براى كابين من يكسال خوكبـانى بكـن. شـيخ بزرگـوار      حال
و سالى تمام به خوكبانى پرداخت. آرى در نهاد هر كسى صدها خوكست  رفتپذي

اى  و تو نيزاز اين خوك نفس در امان نيسـتى و تـا ايـن خوكـان نفـس را نكشـته      
هستى در واقع كافرى. اين خطر تنها براى شيخ صنعان پيش نيامـد   اگرچه مسلمان

و اگر تـو   )23(نفس و ديو سركش هواى نفس در درون هر كسى هست بلكه خوك
خبرى براى اينست كه هنـوز قـدم بـراه سـلوك      خوكان در درونت بى از بودن اين

گيرى در هر سر موى خود هـزاران   اى. اگرقدم در راه نهى و سلوك پيش نگذاشته
درون خود صدها خوك خفته خواهى ديـد. بايـد قـدم در راه     بت و در هر گوشه

گاه به بازوى همت بتهـا را شكسـت و   نهاد و خوكها راشناخت و بتها را ديد و آن
خوكها را كشت.اگر اينكار را بكنى خواهى رست و اگر نـه چـون شـيخ صـنعان     

شد. عاقبت چون شيخ مذهب ترسايان گزيد و زنار بـر ميـان    رسواى عالم خواهى
جـان گشـتند. تـا يكـى از      بست مريدان را كارزار شد و مـات و حيـران و خسـته   
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و مĤل پرسش كرد  گفت اى شـيخ يـا بايـد تـرا از      مريدان پيش شيخ آمد وازحال
اين راه باز داريم يا اينكه خودنيز ترسـا شـويم و يـا ازيـن سـرزمين بگريـزيم و       

تـر آنسـت كـه     چه پيش آيد. شيخ گفـت نيـك   معتكف در كعبه بنشينيم تا به بينيم
بازگرديد و مرا به حال خود گذاريد، تاعمر دارم ديرنشين خواهم بود و جز عشق 

آمد و  اى نخواهم داشت.شما آزادگان را نيز اگر عشقى پيش مى ختر ترسا انديشهد
كرديد  ديديد امروزيار و موافق من بوديد و سرزنشم نمى نشيب و فراز اين راه مى

خبريد. بازگرديد و اگر كسـى از مـن خبـر     بى ولى افسوس كه از رسم و راه عشق
آنـان را كـه زبـان بـه سرزنشـم      پرسيد آنچه پيش آمده است يكايك بازگوييـد و  

 :كس راازين خطر ايمنى نيست گشايند آگاه داريد كه در راه سلوك هيچ

 گر مرا در سرزنش گيرد كسى

 گو در اين ره اينچنين افتد بسى

 در چنين ره كه نه بن دارد نه سر

  كس مبادا ايمن از خوف و خطر
 

شـيخ صـنعان    مريدان با چشم گريان و دل گدازان به سوى كعبه بازگشتند.
در كعبه مردى صادق و ثابت قدم بود كه به هنگام سفر شـيخ در مكـه حاضـر     را

سراى از شيخ صنعان تهـى يافـت احـوال     چون مريد يگانه باز آمد و خلوت نبود.
بازى شيخ با  شيخ بازپرسيد و مريدان داستان شيخ از اول تا آخر بگفتند و از عشق

خ آگاهش كردند. چون مريـد ايـن داسـتان    ترسا و خوكبانى و زناربندى شي دختر
دامنـان چـرا بـه     اى بى همتـان و آلـوده  «زارى در گرفت و با مريدان گفت:  بشنيد
وظيفه مريدى كه اطاعت محض از پير و پيروى از اشارات اوسـت عمـل    رسم و

شناسـى و   آخر شرمى بداريـد ايـن رسـم ارادت و يـارى و شـيوه حـق       نكرديد؟!



٨٥ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

شيخ بزرگوار زنار بر ميان بست شما نيز اگر مريد واقعى  چون )24(نيست  وفادارى
بايست زنار بنديد و چون او ترسايى گزيـد در عـالم مريـدى و مـرادى      مى بوديد

. اينكـه كرديـد رسـم يـارى و موافقـت و      )25(ترسا شدن در پيشتان نبود راهى جز
انش بودنـد  تا شيخ را نام و آوازه بود همه بنـدگان و يـار   آرى  )26( نيست.  مريدى

 )27(.ولى چون دركام نهنگ افتاد از بيم بدنامى تركش كردند

 عشق را بنياد بر ناكامى است

  هر كه زين سر، سر كشد از خامى است
 

يار موافق و مريد حقيقى كيست كـه از كفـر و بـدنامى هـم نهراسـد و در      
ا از اى يـار موافـق آنچـه گفتـى مـ     «مريدان گفتند: ». )28(و ارادت ثبات ورزد يارى

ــاى ــيش بج ــابيم و در راه     پ ــيخ برنت ــه روى از ش ــرديم ك ــزم آن ك ــم و ع آوردي
نهراسيم و بر دين و ايمان چار تكبير زنيم لـيكن شـيخ     ورزى از نام و ننگ ارادت

. مريد »دستور نداد و فرمان داد تا بازگرديم. اين بود داستان ما تا رأى تو چه باشد
ينتـان بـاز بـود بـه فرمـان شـيخ  نيـز بـاز         حقيقـت ب  يگانه پاسخ داد كه اگر ديـده 

گشتيد زيرا آن فرمان روى درمصلحتى داشت و براى آزمايش شما بـود. اگـر    نمى
  :در مريدى كارتان بر مزيد بود

 جز در حق نيستى جاى شما

 در حضور رستى سراپاى شما

 در تظلّم داشتن در پيش حق

  هر يكى بردى بر آن ديگر سبق
 

 يدند دم در كشيدند و سر از پيش بر نياوردنـد. مريدان چون اين سخن بشن
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 مريد يگانه اشارت كرد كه بايد بـه سـوى روم بازگشـت. پـس جملگـى بـه روم      
 بازگشتند و معتكف بنشستند و چهل شبانه روز به تضـرع و زارى پرداختنـد و از  
 درگاه بى نياز فتـوح و فـالح خواسـتند. آخراالمـر بعـد از چهـل شـب حضـرت        

 :ه مريد پاكباز نمود و رحمت حق را مژده دادرخساره ب )ص(رسول

 مصطفى گفت: اى به همت بس بلند

 رو كه شيخت را برون كردم ز بند

 همت عاليت كار خويش كرد

 دم نزد تا شيخ را در پيش كرد

 در ميان شيخ و حق از ديرگاه

 بود گردى و غبارى بس سياه

 اين غبار از راه او برداشتيم

 در ميان ظلمتش نگذاشتيم

 ردم از بهر شفاعت شبنمىك

 منتشر بر روزگار او همى

 دان كه صد عالم گناه تو يقين مى

  از تف يك توبه برخيزد ز راه
 

 اى بزد و مريـدان را آگـاه   مريد پاكباز از شادى اين مژده مدهوش شد. نعره
 :كرد و جملگى گريان و دوان به سوى شيخ شتافتند

 شيخ را ديدند چون آتش شده

 ارى خوش شدهقر در ميان بى

  



٨٧ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 هم فكنده بود ناقوس از دهان

 هم گسسته بود زنّار از ميان

 هم كاله گبركى انداخته

  هم ز ترسايى دلش پرداخته
  

آرى حجاب گمراهى و ظلمت از برابر شيخ صـنعان بـه يكسـو رفتـه بـود      
 ومعرفت و روشندلى جانشين ضالل و جهل و شـهوت شـده. هـر دم در سـجود    

 فشاند. مريـدان مـژده   اشك خونين از خجالت بر دامن مىگريست و  افتاد و مى مى
 شفاعت حضرت رسول بدو دادند و از طى شدن شبهاى جهل و ظلمت و دميـدن 

 كنم شيخ غسلى كرد صبح روشن معرفت و هدايت آگاهش كردند. قصه كوتاه مى
 و خرقه بپوشيدو با اصحاب خود به سوى حجاز بازگشت. دختر ترسا در خـواب 

 واب در آمد نور معرفت و رشاد از دلش تابيدن گرفـت و سـروش  بود چون از خ
 عالم غيبش ندا در داد كه  اى ترسابچه دوران آزمايش بسر آمد و چشم بند جهـل 
 و ظلمت از چشم شيخ صنعان برداشته شد. اكنون جاى آنست كه تو از پى شـيخ 

 :روان شوى. مذهب اوگيرى و صيد خود را صيد شوى

 ر آىرهزنش بودى براه او د

 چون براه آمد تو همراهى نماى

 از رهش بردى كنون همره بباش

  چند ازين بى آگهى آگه بباش
 

چون دختر ترسا را اين خطـاب آسـمانى بـه گـوش آمـد آتشـى در جـان        
سرمستش افتاد و هوش از سرش برفت و ناز و نخوت ديـرين در يـك لحظـه از    
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ن دويـد و از پـى شـيخ و    دران در آن بيرو زنان و جامه سر ودماغش بريخت. نعره
روان شد. در همين موقع شيخ با الهام درونى دريافـت كـه دختـر ترسـا از      مريدان
برون آمد و آشناى درگاه حق شد. شيخ را از درون آگهى دادند كه بايد به  ترسايى
 .دختر بازگشت سوى

 شيخ حالى بازگشت از ره چو باد

  باز شورى در مريدان اوفتاد
 

و  كه باز وسوسه شيطان آتش حرمان در دل شيخ انداختهمريدان به گمان آن
 قرارش ساخته است زبان به سرزنش گشودند و بى

 جمله گفتندش ز سربازت چه بود؟

 توبه و چندين تك و نازت چه بود

 كنى بازى مى بار ديگر عشق

  كنى با نيازى بى نمازى مى
 

ـ    ا مريـدان ولى شيخ ماجراى دختر ترسا و تشرف او براه ايمان و هـدايت ب
سوى دختـر ترسـا بازگشـتند و آن نـازنين را ديدنـد كـه بـا        ه بگفت و جملگى ب

نشـين   زرد و گيسوانى گم شده در گرد ره سر برهنه و جامه چاك خاك رخسارى
چون آن ماه شيخ صنعان را بديد بيهوش گشت و چون ابر بهار اشـك   شده است.
 :در دست و پاى او افكند عهد و وفاى شيخ را بياد آورد و خويش را باران شد؛

  
 گفت از تشوير تو جانم بسوخت

 بيش ازين در پرده نتوانم بسوخت



٨٩ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 بر فكن اين پرده تا آگه شوم

 راه بنما تا كه مرد ره شوم

 عرضه كن اسالم و بنما راه حق

  اى گزين شيخ مه آگاه حق
 

شيخ صنعان اسالم بر دختر ترسا عرضه كرد و آن صـنم رومـى چهـره دل    
الم درخشان ساخت. چون ذوق ايمان در دل دختر اثر كرد و نور هدايت نور اس به

برجاش بتافت و ديده جان بگشود و راز جهان عيان ديـد گفـت اى شـيخ طـاقتم     
 :گشت و تاب تحمل فراقم نماند طاق

 روم زين خاكدان پر صداع مى

  الوداع اى شيخ عالم الوداع
 

 ر زنان به سـوى منزلگـه  آن ماه اين سخن بگفت و دست از جان فشاند و پ
 :معشوق پرواز گرفت

 اين بگفت آن ماه و دست از جان فشاند

 جانى داشت بر جانان فشاند نيم

 گشت پنهان آفتابش زير ميغ

 جان شيرين زو جدا شد اى دريغ

 قطره بود او در اين بحر مجاز

  سوى درياى حقيقت رفت باز
 

 ن داستانها فـراوان در راه عشق ازين مهالك بسيارست و در كتاب عشق ازي
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 :ثبت است

 اينچنين آمد بسى در راه عشق

  )29(اين كسى داند كه هست آگاه عشق
 

آرى در هر گام اين راه پر خطر هزاران مهلكه و در هـر گوشـه آن صـدها    
 انگيـز و اسـرار   پايـان داسـتانهاى دل   نهفته است و در هر صفحه اين كتاب بى راز

 ورد ولى اين رازها را بـه چشـم دل تـوان   خ شنيدنى و رازهاى ديدنى به چشم مى
ديد نه به چشم  سر و اين اسرار و داستانها را به گوش جان و دل بايد شـنيد نـه   

 :گوش نفس و عقل به

 اين به گوش جان و دل بايد شنيد

  )30(نى به نقش آب و گل بايد شنيد
 

 بـى اثـر  «داستان شيخ صنعان يك نتيجه كلى دارد كه عبـارت اسـت از   ـ 8
 عبادت و زهد در صورت توجه به ظاهر عبـادت و بـى بهرگـى و دورى از    بودن

 . اين موضوع در مدارك مختلف منظوم و منثـور فارسـى و  »حقيقت و روح ايمان
 هاى فراوان دارد و معموالً اينگونه داستانها را اساس بر اين اسـت كـه   عربى نمونه

 هـا بـرده و   نفس رنج عابدى هفتاد ساله كه عمرى در عبادت گذرانده و در كشتن 
 دهـد و مرتكـب   ها كشيده است به يك پيش آمد عنان اختيار از كف مـى  رياضت

هاى عابد فقـط   شود يعنى رياضت ترين گناهان يعنى زنا و قتل و جز آن مى بزرگ 
عنوان مسكن و مخدرى اژدهاى نفس را چند روزى افسـرده و بيهـوش و بـى      به

صت و موقعيتى است كه سـر بـردارد و بـا    كند و اژدهاى نفس منتظر فر مى  حس
يابد بيك خروش آثـار اوراد و   جانگزاى خود انتقام بكشد و چون فرصتى مى زهر



٩١ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

هـاى ايـن موضـوع و     دهـد. از بهتـرين نمونـه    هفتاد ساله زاهد را بر باد مى اذكار
است كـه در مجلـس اول از مجـالس موالنـاى      »داستان برصيصاى عابد« مضمون

آرى به قول حافظ و مولوى مسكّنِ رياضت دافع خطر نفس  )31( است. بزرگ آمده
بايد نوشداروى عشق را به دست آورد و يك بـاره پالهنـگ همـت بـر      نيست بلكه

گردن ديوسركش نفس نهاد. اشارات موجود در ديوان عزليات عطار نيز مؤيد اين 
بـاالخره   آيد و آزمايشى آسمانى الزم مى »ديو نفس«است كه براى كشتن  استنباط

هـا زائـل    رونـد و خودپرسـتى   ها به يك سـو مـى   عشق و مستى حجاب به نيروى
 :شوند مى

 چو در ديرم دمى حاضر نبيند

 ز مسجد سوى خمارم فرستد

 چو دام ژرف بيند در بر من

 بسوزد دلق و زنّارم فرستد

 چو ديو نفس بيند در نهادم

 ز كعبه سوى اغبار فرستد

 مبه دير اندر كشد تا مست گرد

  )32(ز دير آنگه ببازارم فرستد
 

ها و كبرو  هاى داستان شيخ صنعان كشتن خودپرستى يكى از نتايج و هدف
 تـرين مهلكـه   كه بزرگ(و تصور كمال و وصول به حقيقت  )ناشى از زهد(غرور 

» مالمتـى «اعتنايى به نظر مـردم و حصـول هـدف     و لزوم بى )سلوك عابدانه است
 »خود« ترين بتها بت ها خودپرستى است و زشت رستىپ باشد. آرى بدترين بيت مى
بردن بـه   پرستى و خودپرستى خاتمه داد و پى است و بايد به بت »نفس«و  »من«و 
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ميسـر   اين حقايق و وصول به مرحله معرفت فقط در سايه ملطّف عشـق و مسـتى  
 :گردد مى

 ز مستى خرقه بر آتش نهادم

 ميان گبركان زنار بستم

  
 گشت معلوم پس از مستى عشقم

  پرستم كه نفس من بت و من بت
 

 :و

 ز نام و ننگ بيرون شو چو مردان

 اى بستان ز خمار ز دردى كوزه

 چو مست عشق گشتى كوزه در دست

 قلندروار بيرون شو به بازار

 ز روى خويشتن بت بر زمين زن

 ز زير خرقه بيرون آر زنّار

 چو خلقانت بدانند و برانند

 بار به يك تو فارغ گردى از خلقان

 چنان فارغ شوى از خلق عالم

  كه يكسانت شود اقرار و انكار
 

 الطيـر نـدارد و   توجه شيخ عطار به داستان شيخ صنعان انحصار به منطقـ 9
 ديوان غزلياتش نيز مشحون از اشارات راجع به شيخ صنعان است و داستان شـيخ 



٩٣ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 .دهد مىهاى اصلى تخيالت شاعرانه شيخ را تشكيل  صنعان يكى از پايه

طرز استنتاج شيخ عطـار از داسـتان شـيخ صـنعان در ديـوان غزليـات       ـ 10
 الطير اختالف كامل دارد و كامالً شـبيه  بااستنتاج مفصل عرفانى و مذهبى در منطق

و  استنتاج و توجه شاعرانه و رندانه حافظ است. اصوالً بايد توجه داشت كه ميدان
 انه تـأثيرى فـراوان اسـت چنانكـه قيافـه     زمينه و نوع شعر را در طرز استنتاج رند

 موالناى بزرگ بلخ در ديوان غزليات شمس و مثنوى فرق كلى دارد يعنـى موالنـا  
و  سنج و عاشقى فيلسوف در مثنوى و معنوى مردى حكيم و معلمى عارف و نكته

 اى دان است و در ديوان شـمس رنـدى بيبـاك و قلنـدرى عاشـق و شـوريده       نكته
اى  تر استنتاج شيخ عطار از داستان شيخ صنعان واسـتفاده  وشنجانباز. به عبارت ر
 .تر است تر و لطيف كند در غزلهايش شاعران كه از اين داستان مى

و  الطير چنانكه ديديم تا حصول نتيجه عابدانـه  داستان شيخ صنعان در منطق
سـپردن   و مسلمان شدن دختر ترسا و جان به جانان )ص(شفاعت حضرت رسول

يابد و از صومعه بيرون شدن و به خمـار در آمـدن مقدمـه وآزمايشـى      مىاو ادامه 
داسـتان بـه    براى حصول حقيقت اسالم است ولى در ديوان غزليات عطـار نتيجـه  

ميكده شـدن   نشين هوش آمدن از مستى خودپرستى و زهد و رفتن به ميخانه و راه
انگيـز   ماللاست و همين كفر ظاهرى و دست از ايمان دروغين شستن و ازسركه 

نوشـيدن هـدف    زهد گذشتن و شراب مستى بخش و نشاطĤور عشق و روحانيـت 
فريدالـدين عطـار در    توان گفت منطقِ شيخ رو مى شود و از اين اصلى محسوب مى

الطيـر واصـوالً بـه نظـر      تر به حـافظ اسـت تـا در منطـق     ديوان غزل خيلى نزديك
داستان درغزلهاى عطـار متـأثر   رسد كه حافظ از انعكاس شاعرانه و رندانه اين  مى

 .الطير است تا از اصل داستان در منطق
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توان اين چند بيت را از غزلهاى عطار ذكـر كـرد كـه در     به عنوان نمونه مى
نشـين ميكـده    آنهاورود به خرابات مغان و زنار بر ميان بستن و از سر سـجاده راه 

الطيـر بـه    نـه منطـق  ودل به ترسازاده دادن بر عكـس داسـتان عارفانـه عابدا    گشتن
 :آيد شود بلكه هدف و نتيجه غايى به شمار مى مقدمه موضوع تلقى نمى عنوان

 اى دوش وقت صبح چون دلداده

 اى پيشم آمد مست ترسا زاده

 در زمان زنّار بستم بر ميان

 اى در صف مردان شدم آزاده

 نيست اكنون در خرابات مغان

  اى پيش او چون من بسر استاده
 

 :و

 ام افگند از زهد به ترسائى ترسا بچه

 زين پس من و زنارى در دير بتنهايى

 نشين بودم دى زاهد دين بودم سجاده

 ز ارباب يقين بودم سر دفتر دانائى

 امروز اگر مستم شوريده و سرمستم

  در بتكده بنشستم دل داده بترسائى
 

 :و

 اى زنگى، زين نادره دلدارى ترسا بچه

 جگرخوارىنمكى شوخى، زين طرفه  زين خوش



٩٥ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 آمد بر پير ما در سرسر و در بر مى

 وندر بر پير ما بنشست چو هشيارى

 گفتا كه بگير اين مى زين روى و ريا تا كى

 گر نوش كنى يك مى از خود برهى بارى

 خور شد خويشى مى بستد و مى پير از سر بى

 در حال پديد آمد در سينه او كارى

 كاريش پديد آمد كان پير نود ساله

 و ميان جان بر بست به زنّارى بر جست

 در خواب شد از مستى، بيدار شد از هستى

  )33(از صومعه بيرون شد، بنشست به خمارى
 

توان سـه مرحلـه بـراى تطـور و تكامـل       با توجه به مطالبى كه گذشت مى
 :داستان تصور كرد اين

هسته داستان يا مرحله تاريخى آن كـه از پيـدايش آثـار كفـر در افكـار      ـ 1
 شود و به ترسا شدن او در ديار روم خاتمـه  تار يكى از علماى اسالم آغاز مىوگف
 .يابد مى

 داستان منظوم و شاعرانه با مرحله داستانى آن كه جنبه عارفانـه عابدانـه  ـ 2
 بـه  )به عنـوان علـت پيـدايش داسـتان    ( »آزمايش آسمانى«دارد و از افزودن جنبه 

 كه متضـمن بازگشـت مجـدد شـيخ    (ند مقدمه آن و الحاق نتيجه اميد بخش عابدا
 به پايـان داسـتان بـه    )صنعان به راه اسالم و ايمان و اسالم آوردن دختر ترساست

 .وجود آمده است

انعكاس عارفانه و عاشقانه داستان شاعرانه در غزلهاى عطـار و حافظيـا   ـ 3
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 .خود در غزليات »داستان شيخ صنعان«استنتاج شاعرانه و رندانه عطار و حافظ از 

 
 تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان

انگيز شيخ صنعان تأثر كامل دارد و درچند  حافظ شيراز از سرنوشت عبرت
كنـد ودر   مورد به صراحت يا به تلويحى اوضح از تصريح از شيخ صنعان ياد مـى 

 :برد اسم مى »شيخ صنعان«يك مورد نيز از 

 بلبلى برگ گلى خوش رنگ در منقار داشت

 هاى زار داشت نوا خوش ناله واندر آن برگ و

 گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست

 گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت

 يار اگر ننشست با ما نيست جاى اعتراض

 پادشاهى كامران بود از گدايان عار داشت

 گيرد نياز و ناز ما با حسن دوست در نمى

 خرّم آن كز نازنينان بخت برخوردار داشت

 مريد راه عشقى فكر بدنامى مكنگر 

 شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

 وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير

 ذكر تسبيح ملك در حلقه زنار داشت

 چشم حافظ زير بام قصر آن حورى سرشت

  شيوه جنّات تجرى تحتها االنهار داشت
 

 به سرنوشـت  در سه بيت آخر، تأثر خواجه از داستان شيخ صنعان و توجه



٩٧ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 گر است و خواجه بزرگوار به تصريح انگيز او به صراحت و روشنى جلوه اعجاب
 آل، مكتـب رنـدى و قلنـدرى و    به عنـوان مظهـر و سـمبل ايـده     »شيخ صنعان«از 

 »قلنـدر  شيرين«كند و با بخشيدن لقب درخشان  الاباليگرى و طريقه مالمتيه ياد مى
درحلقـه  «را  »ذكـر تسـبيح ملـك   «بدو و  خواندن »خوشا وقت«با آن پير قلندر و 

آميز او بـه   او جاى دادن مجذوبيت خود را در برابر سيماى درخشان وافسانه »زنار
خـود در زيـر    نمايد. و در آخرين بيت غزل نيز در وصف ديده گريـان  روشنى مى

افتد و بااستفاده از اين  مى »بام قصر دلبر ترساى شيخ صنعان«ايوان معشوق به ياد 
بخشـد. در ابيـات    اى سحرآميز به مضمون خودمى ر رنگى بس با شكوه و جلوهتأث

اعـراض دختـر   «مضـامين   توان مضمون اشعار را از توجه به سوم و چهارم نيز نمى
 خـالى  »در نگرفتن نياز و ناز شيخ باحسـن دختـر ترسـا   «و  »ترسا از شيخ صنعان

در ديوان خواجه وجـود   هها شاهد روشن ديگر را ك دانست. به نظر نگارنده اگر ده
دارد ناديده بگيريم همين غزل و چند بيت ديگر كه درزير خواهد آمد براى اثبات 

بزرگـوار شـيراز مجـذوب     اين نظر يا حداقل براى اظهـار ايـن نظـر كـه خواجـه     
 .كند كفايت مى انگيز اوست شخصيت شيخ صنعان و سرنوشت عبرت

 د توجه شـراح و مفسـرين  توجه حافظ به داستان شيخ صنعان از قديم مور
اشعار خواجه بوده است ودر تفسير غزل باال كـه بـه صـراحت بـه شـيخ صـنعان       
وسرنوشت او اشاره رفته و نيز در تفسـير ايـن غـزل كـه بـه تلـويحى اوضـح از        

ازين داستان ياد شده تأثر خواجه از داستان شيخ صنعان مورد بحـث قـرار    تصريح
 :است گرفته

 آمد پير ما دوش از مسجد سوى ميخانه

 چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما
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 ما مريدان روى سوى قبله چون آريم چون

 روى سوى خانه خمار دارد پير ما

 در خرابات طريقت ما بهم منزل شويم

 كاين چنين رفتست در عهد ازل تقدير ما

 عقل اگر داند كه دل در بند زلفت چون خوشست

 اعاقالن ديوانه گردند از پى زنجير م

 با دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شبى

 آه آتشناك و سوز ناله شبگير ما

 روى خوبت آيتى از لطف بر ما كشف كرد

 زان زمان جز لطف و خوبى نيست در تفسير ما

 تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

  رحم كن بر جان خود پرهيز كن از تير ما
 

 بـه داسـتان شـيخ    شارح فاضل سودى در تفسير اين غزل از توجه خواجـه 
 زمـان «را كنايـه از   »دوش«صنعان آگاه بوده و با دقت نظر و لطف بيـان خاصـى   

 »مملكـت روم «را اسـتعاره از   »ميخانـه «و  »كعبـه «را كنايـه از   »مسجد«و  »گذشته
 شـيخ «را  »پيـر مـا  «محل ميخواره و كافر و عاشق شدن شـيخ صـنعان اسـت و     كه

 مريـد يكتـا و دانـا دل شـيخ    «حال و قـول   دانسته و اين سه بيت را زبان »صنعان
 گرفته است. نگارنده ترديدى ندارد كه در سـه  »مريدان شيخ صنعان«و يا  »صنعان

» شـيخ صـنعان  «الحـال   بيت بعدى نيز مضامين اشعار خواجه زبان حال و وصـف 
  :گويد است كه خطاب به دختر ترسا مى

 



٩٩ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 عقل گرداند كه دل در بند زلفت چون خوشست

 وانه گردند از پى زنجير ماعاقالن دي

 روى خوبت آيتى از لطف بر ما كشف كرد

  زان زمان جز لطف و خوبى نيست در تفسير ما
 

ندارد  پس توجه به مسئله توجه حافظ به شيخ صنعان و سرنوشت او تازگى
اين تأثر و  چنانكه شارح سودى در ذيل ابيات سابقه به دقت و عمق قابل تحسينى

است كه از  ولى آنچه تازگى دارد توجه به سه موضوع )34(ستتوجه را شرح داده ا
 :تتبع در ديوان خواجه دستگير نگارنده شده است

نظيـر   تأثر خواجه شيراز از داستان شيخ صنعان انحصار به موارد صريحهـ 1
را  هـاى مختلـف داسـتان شـيخ صـنعان      توان جنبه موارد مذكور در باال ندارد و مى

غزلهاى  اص و نمك دائم غزلهاى خواجه دانست. در اغلبچاشنى عام يا تلميح خ
داسـتان   خواجه تأثرات و نكات ناشى از آن داستان چاشنى زده شده و بايد همـين 

 .هاى تخيل و تأثرات عمومى ذهن خواجه بزرگوار شمرد را يكى از پايه

معلـوم   عالوه بر موارد متعددى كه توجه خواجه به داستان شيخ صـنعان ـ 2
توان حكم  نمى طور خاص سيارى از مضامين عرفانى و عاشقانه نيز كه بهاست در ب

خواجـه بـه    به تأثر از اين داستان داد نفوذ روح داسـتان و آثـار مشـغوليت ذهنـى    
 .گر است مضامين و نتايج آن جلوه

 نكته بسيار جالبى كه بر اثر تتبع در ايـن مـورد دسـتگير نگارنـده شـده     ـ 3
 و تحليـل  »پيـر حـافظ  «ركت شيخ صنعان بـه سـوى   اى است كه از ب است دريچه

 روحيه و شخصيت مراد تصورى سلطان عاشـقان جهـان گشـوده يـافتم و اكنـون     
 هسـته مركـزى شخصـيت پيـر    « شـيخ صـنعان  »نگارنده را تقريباً مسلّم است كـه  
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 باشد و به عبارت ديگر ذهن خواجه شيراز مجذوب و مرعوب تصورى حافظ مى
 افروز است و او را اساس شخصيت پيـر مغـان و   آتش اى اين پير شخصيت افسانه

 عـالى عرفـان عاشـقانه و روش    »سـمبل «پير مى فروش خود كه مظهـر و رمـز و   
 ؛ چنانكه در اين غزل مشهور خود كه بـدون ادنـى  )35(مالمتيه است قرار داده است

 كند و با اخـالص و صـداقت   خطاب مى »پير ما«ترديدى راجع به شيخ صنعان را 
 ناگزيرى و اجبار خود در تبعيـت از راه و روش آن پيـر روشـندل كـه     خاصى از

 :گويد ظاهرش جالب مالمت و باطنش سالمت است سخن مى

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما

 چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما

 ما مريدان روى سوى قبله چون آريم چون

  روى سوى خانه خمار دارد پير ما
 

 :ت مشهور خواجهيا در اين بي

 به مى سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

  خبر نبود ز راه و رسم منزلها كه سالك بى
 

 :و اين شاه بيت

 چو پير سالك عشقت به مى حواله كند

  باش بنوش و منتظر رحمت خدا مى
 

 »خوردن مى«و  »به مى سجاده رنگين كردن«آيا پير سالك عشقى كه دستور 
 »اسالم است  اعمالى كه به ظاهر مخالف شرع ات شرعيه ودست زدن به محرم«و 



١٠١ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

ندارنـد دچـار    دهد و مريدان ظاهر بين را كه از رموز و اسرار راه عشق خبـرى  مى
هـاى اومتضـمن مصـلحت     كند، در حالى كه فرمان وسواس و ترديد و دو دلى مى

ب تيره را از زر قل ست كه كامل و صالح عشق و طريقت و در حكم بوته آزمايشى
به مـى  «است و آيا اين توصيه و پندحافظ كه « شيخ صنعان»كند، جز  سره جدا مى

الطير از  كه در منطق همان توصيه و پندى نيست »بنوش....«و  »سجاده رنگين كن...
 :قول مريد يكتا و دانا دل شيخ صنعان خطاب به مريدان خام وره نرفته آمده است

 امنانبا مريدان گفت اى تر د

 در وفادارى نه مردان نه زنان

 يار كار افتاده بايد صد هزار

 يار نايد جز چنين روزى بكار

 شرمتان باد آخر اين يارى بود

 شناسى و وفادارى بود حق

 چون نهاد آن شيخ بر زنار دست

 بايست بست جمله را زنار مى

 بايست شد از برش عمداً نمى

  غير ترسا خود كجا شايست شد
 

 عـالى مكتـب   »سـمبل «را به عنوان مظهر و  »شيخ صنعان«حافظ گفتيم كه 
مالمتيه و طريق رندى و قلندرى و شهامت و صراحت و عدم اعتنا به نظر وعقيده 

شـاهد ذكـر    كند و اين بيت را به عنـوان  اعتنايى به نام و ننگ معرفى مى مردم و بى
 :كرديم
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 گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن

 ن خانه خمار داشتشيخ صنعان خرقه ره

 وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير

  ذكر تسبيح ملك در حلقه زنّار داشت
 

 يعنى اگر مريد راه عشق و شاگرد مكتب حـافظى بايـد از شـيخ صـنعان و    
نمونـه كامـل و    »شـيرين قلنـدر  «روش او پيروى كنـى زيـرا زنـدگى و روش آن    

رود در  اييم كه احتمـال قـوى مـى   افز ست. اكنون مى مكتب عشق و رندى» ايدآل«
دريـا  «مريدان خام شيخ صنعان ومقصود از  »خامان ره نرفته«بيت زيرنيز منظور از 

 :شيخ صنعان باشد »دل دليرو سر آمد

 خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق

  دريا دلى بجوى دليرى سر آمدى
 

 شـيخ «از شخصـيت   »پيـر حـافظ  «براى درك كامل كيفيت تأثر شخصـيت  
 :بهتر است صفات پير حافظ را با صفات شيخ صنعان مقايسه كنيم »انصنع

 كش حافظ كه زر و زور ندارد ولى خوش عطابخش و خطاپوش پير دردى
 خدايى دارد پيريست كه به نظر حافظ هـر چـه او گفـت بايـد بـى چـون و چـرا       

 دهد مى قس با پندى كه مريد يگانه و داناى شيخ صنعان به ديگر مريدان(پذيرفت 
 )سـازد  مـى  و آنان را به لزوم اطاعت محض از پيـر و مشـايعت از روش او آشـنا   

سـجاده    خـوردن و بمـى   مـى »اگرچه فرمان او متضمن ارتكاب محرمات شـرعيه  
محرمـات    چنانكه دختر ترسا شيخ را به ارتكـاب (رنگين كردن و زنار بستن باشد 

سـازد و   مـى  ر بستن مجبورشرعيه و باالتر از آن به كفر و برگشتن از اسالم و زنا



١٠٣ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

متابعـت    يابند كه شـرط اول قـدم در طريـق طريقـت     مريدان خام و نادان در نمى
 محض و كوركورانه از فرمانها و اشارات پيـر اسـت اگرچـه ظـاهر ايـن فرمانهـا      

ــرا ايــن همــه آزمايشــى آســماني  ســت نــه كفــر و ا مخــالف شــريعت باشــد زي
 ):برگشتگى بخت

 ير مغان گويدسجاد رنگين كن گرت پ به مى

 كه سالك بى خبر نبود ز راه و رسم منزلها

 چو پير سالك عشقت بمى حواله كند

  باش بنوش و منتظر رحمت خدا مى
 

پير حافظ پيرى است كه از مسجد و كعبه به ميكده و خمخانه آمده اسـت  
 فرمايد: وقتى پير ما به ميخانه آمد و سجاده بمى رنگين كرد و از آنچـه  وحافظ مى

 پندارند دست كشيد آيا ما كه مريد و مطيع و سرسپرده او ظاهربين ايمان مىمردم 
 ترين اين فرموده حافظ شيراز كوچك(توانيم پيش گيريم  هستيم راهى جز اين مى

 اختالف و فرقى با پند و سرزنش مريد يگانه شيخ صنعان مريـدان خـام شـيخ را،   
 ):ندارد

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما

  ياران طريقت بعد از اين تدبير ما؟چيست 
 

آيد  مى  و به دنبال همين توجه است كه خود حافظ نيز از مستى زهد ريا به هوش
بتكـده    و به دنبال پير خود از خانقاه به ميخانه و از مسجد به ميكده و از كعبه بـه 

  :نهد رو مى
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 رود حافظ ز خانقاه به ميخانه مى

 مگر ز مستى زهد ريا به هوش آمد
  

 و باالخره پير مغان حافظ پيريست روشندل و دانا دل و ظريـف كـه ظـاهر   
عاقبت  ردارش جالب مالمت و موجب رميدگى ذهن و عقل سطحى ظاهربينان و

كـه در    دانيم مى( )36(و باطنش سرتاسر فالح و گشايش و فتوح و رستگارى است
مباحـث   ئل وترين شخصيت و مظهر كاملى كه براى اين مسـا  ادبيات فارسى عالى

 ).توان در نظر گرفت شيخ صنعان است مى

 پيـر «اين نكته را نبايد ناگفته گذاشت كه اگرچه حافظ بزرگوار در آفريدن 
صـنعان    تأثرى كلى از داستان شيخ »مظهر ايدآل مكتب مالمتيه«و  »عرفان عاشقانه

 هسـته  خيز او دارد و به عبارت ديگر به احتمال قوى اسـاس و  و سرنوشت عبرت
و   مأخوذ از سرنوشـت و شخصـيت شـيخ صـنعان اسـت      »پير مغان حافظ«مركز 

داستان  آبشخور اصلى خواجه بزرگوار در ساختن و آفريدن اين انسان كامل همانا
الطير شـيخ   منطق و به احتمال قوى همين داستان مندرج در(انگيز شيخ صنعان  دل

بوده اسـت ولـى     رار دادهكه ذهن حافظ را تحت تأثير و جذبه ق )فريدالدين عطار
 »انسان كامل«عاليه   حافظ شيراز دور اين هسته اصلى قشرهاى متعددى از صفات

بسـيارى از صـفات و    تنيده و شخصيت عالى و برتر از انسان عادى كـه حتـى در  
يابـد سـاخته و از    مـى   شود و شباهت كامل نزديك مى »منبع كمال ازلى«شرايط به 

تصـورى او از هـيچ    شخصيت عـالى و محكـم پيـر    كاهى كوهى پرداخته است و
صنعان نيست. آرى شيخ   شخصيت ضعيف و سرگردان شيخ حيث قابل مقايسه با

صنعان خود سخره تقدير و چـون گـويى سرگشـته وحيـران تـابع اراده و ضـربه       
داشـته باشـد واسـطه و     اى از خـود  چوگان تقدير و جبر است و بدون اينكه اراده
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كنـد و در   اسـتكمال مـى   گيرد و خـود نيـز   مريدان قرار مى سبب آزمايش و تعليم
جـويى و جنبـه    كمـال   دارد و ايـن  جويى و عبور از مهالك گام بر مـى  طريق كمال

آزمايشىِ سرنوشت او نيز رنگ روشن و مشخصى ندارد درحـالى كـه پيـر مغـان     
حافظ جامع كماالت و مدير مريدان و مسلط بر شخصيت خودو مريدان اسـت و  

معاون تقـدير محسـوب    ها آمدها و تمهيد آزمايش ر ايجاد سرنوشت و پيشخود د
 .شود مى

 بودم توجهى بـه  »پير حافظ«نگارنده دو سال پيش كه مشغول بحث درباره 
 بايـد آبشـخور   »پير تصـورى حـافظ  «دادم كه  اين موضوع نداشتم ولى احتمال مى 

  شأ و مبدأ معينـى خاصى داشته و در ترسيم و خلق اين شخصيت عالى و كامل من
  مؤثر باشد تا اينكه با توجه به تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان بلزوم تطبيق دقيق

 هاى مختلف آن با غزلهاى حـافظ پـى بـردم و بـدون     داستان شيخ صنعان و جنبه
 پيـر «اينكه قصد مطالعه در امكان تأثير شخصيت شيخ صـنعان در ايجـاد و خلـق     

  درك كيفيت و حـد تـأثر خواجـه از داسـتان شـيخ      داشته باشم فقط براى »حافظ
صنعان بدين كـار يعنـى تتبـع و تحقيـق در كيفيـت و حـدود تـأثير شخصـيت و         

ـ   داستان ه شيخ صنعان در اشعار خواجه دست زدم و در ضمن اين كار رفته رفتـه ب
پيـر  «اى به سوى آبشخور و منشأ و مبـدأ ذهنـى    پرفتوح خواجه دريچه الهام روان

 .گشوده يافتم »حافظ مغان

 
 هاى تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان جلوه

 هاى گونـاگون و مظـاهر رنگارنـگ    تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان جلوه
 :دارد كه اهم آنها از اين قرار است

 طـور كلـى رابطـه    لزوم اطاعت محض و كوركورانه مريد از مراد و يا بهـ 1
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 :مريد و مراد

 ر مغان گويدبه مى سجاده رنگين كن گرت پي

 كه سالك بى خبر نبود ز راه و رسم منزلها

 :و

 چو پير سالك عشقت به مى حواله كند

 باش بنوش و منتظر رحمت خدا مى

 :و

 ما مريدان روى سوى قبله چون آريم چون

 رو به سوى خانه خمار دارد پيرِ ما

    
 دهند باز تشويق وقت پير مغان مى

  ندكن اين سالكان نگر كه چه با پير مى
 

 :افتادن از كعبه به ميكده و خانه خمارـ 2

 آنكه جز كعبه مقامش نَبد از ياد لبت

 بر در ميكده ديدم كه مقيم افتادست

 :و

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما

  چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما
 

 در عشق دختر ترسا يا دختر مغ يا در عشق دلبـرى و بيـاد او از ايمـان   ـ 3
 :نشين ميخانه شدن ن و از خانه كعبه راهگذشت
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 آنكه جز كعبه مقامش نَبد از ياد لبت

 بر در ميكده ديدم كه مقيم افتادست

 :و

 دل كز طواف كعبه كويت وقوف يافت

  از شوق آن حريم ندارد سر حجاز
 

عشق  هاى حافظ از داستان شيخ صنعان اينست كه طريق ديگر از استفادهـ 4
است و بـه   بر سنگ زدن و از بدنامى و رسوايى نهراسيدنطريق شيشه نام خويش 

نظر ما هر جا در ديوان حافظ چنين مضمونى آمده باشد خـالى از تـأثر ازداسـتان    
اى بـدل   انديشـه  مردى كه مردانه قدم در راه عشق گذاشت و از بدنامى و رسوايى
 :راه نداد وپشت پا به نام و ننگ زد يعنى شيخ صنعان نخواهد بود

 نگ چه پرسى كه مرا نام ز ننگستاز ن

 وز نام چه پرسى كه مرا ننگ ز نامست

 :و

 سجاده بيك پياله مى بفروشيم

 پس شيشه نام خويش بر سنگ زنيم

 :و

 گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن

  شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
 

 :مضمون اين بيت كهـ 5

 كنند قصد هالك هزار دشمنم ار مى

  ى از دشمنان ندارم باكگرم تو دوست
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 يعنـى توجـه وعنايـت و   (و نظاير آن نيز ظاهراً از داستان شيخ صنعان دارد 
 ).رضايت دختر ترسا مهم است وگرنه تأييد و تكذيب مردم را اهميتى نيست

 الحال و زبان حـال شـيخ صـنعان    مضمون اين ابيات و نظاير آن وصف ـ 6
 :است

 دلم از صومعه و صحبت شيخ است ملول

 ار ترسا بچه كو خانه خمار كجاستي

 :و

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

  كجاست دير مغان و شراب ناب كجا
  

 مضمون خطرناك بودن راه عشق نيز در ديـوان حـافظ عـارى از توجـه    ـ 7
  :اى به سفر پر خطر شيخ صنعان و مهلكه عشق او نيست پوشيده

  
 شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مى

 نستم كه اين دريا چه موجِ خونفشان داردندا

 :و

 تحصيل عشق و رندى آسان نمود اول

 وآخر بسوخت جانم در كسب آن فضائل

 :و

 در ره منزل ليلى كه خطرهاست به جان

 شرط اول قدم آنست كه مجنون باشى
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 :و

 به عزم مرحله عشق پيش نه قدمى

  كه سودها كنى ار اين سفر توانى كرد
 

كشيدن  خود مضمون كافر شدن و دست از دين و ايمانحافظ در اشعار ـ 8
كار بسته است كه شايد تأثرى از كافر شدن ودست از ه صوفى و شيخ را فراوان ب

 :دين و ايمان كشيدن شيخ صنعان و تأثير زيبايى سحرآميز دختر ترسادارد

 كشيد بدوش امام شهر كه سجاده مى

 به خون دختر رز جامه را قصارت كرد

 :و

 ر نرگست طرفى نبست از عافيتكس بدو

 به كه نفروشند مستورى بمستان شما

 :و

 صوفى مجلس كه دى جام و قدح مى شكست

 باز به يك جرعه مى عاقل و فرزانه شد

 
 اختالف استنتاج حافظ و عطار از افسانه شيخ صنعان

استنتاج حافظ از داستان شيخ صنعان بكلى متفاوت با استنتاج شيخ عطاردر 
 است و رنگ عاشقانه و رندانه تندى دارد در حالى كه رنگ مـذهبى و  الطير منطق

 تمايالت دينى بر استنتاج شيخ عطار غلبه دارد. وجوه اخـتالف اسـتنتاج حـافظ و   
  :توان در اين موارد خالصه كرد عطار از سرگذشت شيخ صنعان را مى
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 نهحافظ بيشتر متوجه هست به داستان مريد و مراد و لزوم اطاعت كوركورا
هاو  مريد از مراد، و جنبه تطهير عشق و تأثير سحرآساى عشق در ازاله خودپرستى

كبر و غرور و از بركـت عشـق و نظربـازى از طريـق زهـد و عبـادت و تصـوف        
به مكتب عرفان عاشقانه وارد شدن. حافظ بـه جنبـه آزمايشـى سرنوشـت      عابدانه
 د. شيخ عطار موضوعصنعان كه مورد توجه شيخ عطار است چندان نظر ندار شيخ

 عاشق شدن شيخ صنعان را صرفاً به عنوان كافر شدن و ورود در مهلكه تمـايالت 
 نفس اژدرهاست او كى مرده اسـت از «كند و با توجه به مضمون  نفسانى تلقى مى

از بيدار شدن ديو درون و اژدهاى نفـس بـر اثـر ورود     »غم بى آلتى افسرده است
گويد اژدهاى نفـس حتـى در پيـران     آورد و مى درسير و سلوك سخن به ميان مى

اند نمرده بكلـه از غـم    ومرشدانى كه عمرى در زهد و عبادت و رياضت گذرانيده
 آلتى افسرده است و منتظر فرصتى مناسب است كه بيدار شود و بدمستى آغازد بى

شيخ  چنانكه محرك آزمايشى موجب بيدارى و بدمستى ديو درون و اژدهاى نفس
كند كه به كمك عشق بايد از راه زهد وعبـادت   ولى حافظ استنتاج مىصنعان شد 

 و تقشر به طريق عشق و رنـدى وارد شـد. حـافظ عشـق دختـر ترسـا را وسـيله       
 .شمارد انصراف از زهدفروشى و مستورى و ملطّف ذوق و طبع مى

 ديگر از فرقها و وجوه اختالف هدف و نقطه نظـر حـافظ و عطـار از ايـن    
 هاى مهم داستان كه مـورد توجـه خـاص    كه حافظ به يكى از نكتهداستان اينست 

 مى مادر و مولّد و منشأ كليه معاصى و گناهانسـت و «شيخ عطار قرار گرفته يعنى 
 تر مى خورد ولى با خوردن مى مرتكب شيخ صنعان براى احتراز از گناهان بزرگ

  :دهد ىاصالً توجه نكرده و حتى مخالف آن نظر م )37(»همه آن معاصى شد
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 :عطار

 بس كسا كز خمر ترك دين كند

 الخبائث اين كند بيشكى ام

 :حافظ

 الخبائثش خواند آن تلخوش كه صوفى ام

 اشهى لنا و احلى من قُبلة العذارا

خواننده  الخبائث را ام كه مى« صوفى»از كجا معلوم است كه منظور حافظ از 
و بـه   وفى نيسـت همين شيخ عطار نبوده است؟ مگر شـيخ عطـار متصـوف و صـ    

اسـت كـه    . اگرچه بيشتر محتمـل )38(نخوانده است؟ »الخبائث ام«را  »مى«صراحت 
وسيله ريـا   صوفيان رياكارى باشد كه حديث مبارك را« صوفى»منظور خواجه از 

 .اند آزارى قرار داده و مردم

 الطير عطار افتادن شيخ صنعان بر زمين روم و عاشـق دختـر ترسـا    در منطق
 از ايمان و به كفـر گرويـدن او آزمايشـى آسمانيسـت كـه شـيخ و       شدن و عدول

 اى از خود اشته باشند تـابع  مريدان يكسان بازيگران آنند و بدون آنكه علم و اراده
 اند در حاليكه در ديوان حافظ و از نظـر خواجـه شـيراز    سرنوشت و آزمايش شده

 ان نيست و اگر همروى هم رفته شيخ مقامى باالتر دارد و موضوع آزمايشى در مي
سـالك  «ابتكار خـود شـيخ صـنعان اسـت زيـرا      ه آزمايشى باشد تمهيد آزمايش ب

الطير عطار ترسـا شـدن شـيخ     . همچنين در منطق»خبر نبود ز راه و رسم منزلها بى
عين كفر و زنار بستن او عالمت الحاد و خروج از ايمانست ولى در ديوان  صنعان
بر هر ايمان و حلقـه زنـار او هالـه نـورانى      شيراز كفر شيخ صنعان راجح خواجه
در اطوار سير ذكـر تسـبيح   «هدايت و مظهر جالل و شكوه عرش است و  رشاد و
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 »شيخ صـنعان يـا پيـر مغـان    «اوست. در ديوان خواجه شيراز  »حلقه زنار ملك در
الطيـر   كماالت انسانى و مقامات معنويست ولى از نظر عطـار در منطـق    جامع همه

معنوى شيخ صنعان نسبت به مريدان اينست كه شـيخ در عـين حـالِ      تنها رجحان
شروع «و  »ورود به ميدان آزمايش«آمدها بودن در مرحله  و تابع پيش سخره تقدير
مختار است و به اختيار و براى اسـتقبال سرنوشـت قـدم در     »به روم  سفر و رفتن

 .گذارد مى راه سفر

 هرمـان و شخصـيت اصــلى  الطيـر عطـار اگرچـه شــيخ صـنعان ق     در منطـق 
 تر از خود شـيخ  قوى« مريد يگانه و روشندل او»داستانست ولى اصوالً شخصيت 

آيد در حاليكه حافظ از توجه به اين نكته خوددارى فرموده است.حافظ  به نظر مى 
عزيز از خامى و ناپختگى مريدان ره نرفته سخت متـأثر اسـت و آنهـا راتشـويش     

 :داند دهنده وقت پير مى

 دهند باز يش وقت پير مغان مىتشو

 كنند اين سالكان نگر كه چه با پير مى

 
 داستان شيخ صنعان يا مفتاح برخى از ابيات خواجه

مفتـاحى بـه دسـت     »تأثر خواجه شيراز از داسـتان شـيخ صـنعان   «توجه به 
اى از مشكالت ديوان خواجه مفيد اسـت و ابهـامى را    دهد كه براى حل پاره مامى
بـرد. بـه عنـوان     رخى از ابيات لطيف او وجود دارد بكلى از بين مىدر مفهوم ب كه

 :دهيم دو بيت ازين قبيل ابيات را مورد مطالعه قرار مى نمونه

 دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

  پرستى با كافران چه كارت گر بت نمى
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 مفهوم اين بيت تقريباً روشن و به نظرنگارنده چنين است: آن بـت جانـدار و  
باده  سخنگوى كه همچون بت زيبا و پرستيدنى بود در مجلس مغان كه محفل به نور

التفـاتى   مغانه روشن بود در حاليكه در برابرش زانو بر زمين زده به البه تمنّاى مهر و
پرستى  بت تو كه اظهار تبرا از«كنان با لحن استهزا و طنز چنين گفت  كردم افسوس مى
آرى در ره  »دارى؟ چه كار )و من كه كافرم(ى با كافران كش كنى و جانماز آب مى مى

 .باشى منزل ترسا كه خطرهاست به جان شرط اول قدم آنست كه كافر

آيـد ولـى    اگرچه اين توجيه براى حل اشكال ظاهرى شعر كافى به نظر مى
ازلحاظ علت توجه حافظ به اين مضمون كافى براى اقناع كامـل ذهـن نيسـت و    

شود. اينجاست كه اگر نفوذ و  يه تا حدى موجب ابهام شعر مىمفهوم و توج كليت
تأثيرداستان شيخ صنعان و شخصيت و سرنوشت او را در ديـوان حـافظ بـه نظـر     

روح بيت صد در صد روشن خواهد شد و آن مفهـوم چنـين اسـت: دوش     آوريم
درمجلس نورانى مغان دلبر ترساى روحانى صفت به من خطاب كرد و گفت اگـر  

بندى پس بـا كـافران چـه كـار دارى؟      نوشى و زنار نمى پرستى و مى نمى نمى بت
جز با دست از دين و ايمان شستن به وصال من نخواهد رسـيد. البتـه بـراى     يعنى
 :كامل مفهوم بيت توجه به دو نكته الزم است درك

لحن خاص رندانه واستهزاءآميز حـافظ و بـه تعـريض و كنايـه سـخن      ـ 1
 .او گفتن

 فتيم منظور از تـأثير داسـتان شـيخ صـنعان در ذهـن خواجـه      چنانكه گـ 2
 بزرگوار اين نيست كه به صراحت اشاره به داستان شيخ صنعان شده باشـد بلكـه  
 نفوذ و تأثير اين داستان در ذهن خواجه شـيراز چنانسـت كـه گـاه و بيگـاه و بـه      

بينيم  مى  هاى خواجه مناسبت يا بى مناسبت يكى از مضامين آن داستان را در غزل
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هـاى   و حتى گاهى شخصيت شيخ صنعان در جلد خود شاعر يا در جلدشخصيت
و...  »فـروش  مـى «و  »پير بـاده فـروش  «و  »پير مغان«و  )39(»من«شعرى حافظ مثل 

شيخ صنعان را   اى از افسانه توان گوشه شود و فقط بعد از تعمق كافى مى ظاهر مى
 .در خالل آن نكات استنباط كرد

 :ت از خواجهايضاً اين بي

 آنكه جز كعبه مقامش نَبد از ياد لبت

  بر در ميكده ديدم كه مقيم افتادست
 

 رود مضمون اين بيت از مضامين خاص و مورد توجه حافظ به شـمار مـى  
 ولى با همه لطف و وضوحى كه مفهوم بيت دارد اگر موضوع توجـه خواجـه بـه   

 م كعبـه و دسـت از ايمـان   داستان شيخ صنعان و از كعبه در ميكده افتادن آن مقـي 
شستن و مقيم در ميكده شدنش را در نظر بگيريم بـر لطـف و صـراحت مفهـوم     

از كعبـه بـه   «و  »آنكـه «اى كـه در   هزار برابر افزوده خواهد شد و ابهام گونه شعر
 .وجود دارد از بين خواهد رفت »افتادن ميكده

 ر  عطـار الطيـ  امسال در سال سوم رشته ادبيات فارسى ضمن تدريس منطق
 موضوع توجه حافظ به داستان شـيخ صـنعان و تـأثر ذهنـى خواجـه بزرگـوار از      

 خيز آن پير دردى آشام مورد بحـث قـرار گرفـت و دانشـجويان     سرنوشت عبرت
 اى در زمينه نكات دستورى و فوائد ادبى و نتـايج عرفـانى   مكلف شدند كه رساله

 ه از اسـتعداد ادبـى و ذوق  داستانى شيخ صنعان بنويسند. آقاى عبداالمير سـليم كـ  
 مند است در رساله خود فصلى را به تحقيق در زمينه نفـوذ و  تحقيق به كمال بهره

 تأثير اين داستان در ديوان غزليات عطار و ديوان عشق خواجه شـيراز اختصـاص  
 داده بود و شواهدى از موارد تأثر خواجـه ازيـن داسـتان و نفـوذ ايـن افسـانه در      
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 آورده. نگارنده اين شواهد را براى درك تفصيلى مطـالبى  غزليات شيخ عطار گرد
 بدون اينكه جامع را ادعاى استقصاى كامل(كه در باال گذشت مفيد تشخيص داد 

 .گذرد و اينك فصل مزبور در دنباله اين يادداشت از نظر خواننده فاضل مى )باشد

 
  ها: يادداشت

ــاه ســال  . 1 ــته تيرم ــادروان 1389درگذش ــز. آن ش ــاد   در تبري ــت بني از اعضــاى پيشــين شــوراى تولي
 .دكتر محمود افشار يزدى بود موقوفات

در ايـن   »بن عطار نيشـابورى  جستجو در احوال و آثار فريدالدين«استاد محترم آقاى سعيد نفيسى در . 2
 :اند چنين نوشته باره

االصفيا خزينـة اند اويسى است ومؤلف االنس گويد بعضى گفته نكته ديگر اينست كه جامى در نفحات«
فرمايد كـه شـيخ فريدالـدين     مى  نويسد كه صاحب كتاب مناقب غوثيه شيخ محمدصادق شيبانى مى

به سبب ظهور كلمات بى ادبى كه به نسبت   عطار مريد صحبت شيخ صنعان بود. چون شيخ صنعان
اه وى گرفتار پنجه بال گرديد شـيخ فريدالـدين عطـار همـر     االعظم بر زبان آورده بود حضرت غوث

الدين ابومحمد عبـدالقادربن ابوصـالح زنگـى     محيى االعظم در كتب عرفا غوث  بود. مراد از حضرت
والدت 470گيلى يا گيالنى يا جيلى عارف مشهور است كه مؤسس طريقه قادريسـت و در    دوست

ـ  به هيج زيسته اما ت هفتاد سال پيش از عطار مىصدرگذشته است و ش 561يافته و در  ار وجه در آث
 .اى كه تشنيع و ايرادى نسبت به او باشد نيافتم عطار ذكرى و اشاره

وقصه او نيز اندكى   نويسد: بعضى گويند پير ارشاد او شيخ صنعان بوده العشاق هم مى مؤلف مجالس
و داسـتان شـورانگيز عاشـقانه      شود. شيخ صنعان كه در ادبيات فارسى بسـيار معروفسـت   مفهوم مى

فارسـى ايـن مـرد زاهـد و عابـد و        درست معلـوم نيسـت كـه بـوده. در ادبيـات     بسيار لطيفى دارد 
ترسايى شده و دست از مسلمانى شسـته و   نشين و از جهان گذشته بوده است و دلداده دختر گوشه

بسته و چليپا را پرستيده است. يگانـه راهـى كـه بـراى      به كليسا رفته و به خاطر آن دلدار خود زنار
سـقا يـا    كه در قرن ششـم فقيهـى بـوده اسـت معـروف بـه ابـن         ست اينستحدس در اين باب باز

بـن    بـن حسـين    بـن يوسـف    بن ايوب  كه يوسف 506زيسته و در سال  مى السقايا كه در بغداد ابن
سقا بـه مجلـس    به بغداد رفته اين ابن 535همدانى فقيه و عابد معروف متوفى در   بعقوب برزجردى

اسـت    بن ايوب برو پرخـاش كـرده و برآشـفته و گفتـه      ست و يوسفاورفته و پرسشى ازو كرده ا
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پـس از مـدتى بـه     سـقا  ميرى و ابن شنوم و تو در دين اسالم نمى خاموش شو كه از تو بوى كفر مى
) و ممكن اسـت  535و  506تاريخ كامل ابن اثير در وقايع سال(روم رفته و آنجا نصرانى شده است 

شيخ صنعان را از آن سـاخته باشـند، در هـر      و پال داده و داستانهمين مطلب را در همان زمان پر 
الطيـر   عطـار دارد اينسـت كـه داسـتان او را در منطـق      اى كه نام شيخ صنعان با صورت يگانه رابطه

مورد گفته است كه حتى گاهى جداگانه نسخه برداشته و آن را   سروده و آن اشعار معروف را در آن
 91و  90. ص »اند آثار عطار شمرده از كتابى مستقل دانسته و

 :استاد نفيسى در همان كتاب نويسد

نسـخه    الطيـر اسـت گـاهى جداگانـه     نيز داستان شيخ صنعان را كـه از داسـتانهاى معـروف منطـق    «
 130. ص»اند اند و به همين جهت بعضى آن را از آثار مستقل عطار پنداشته برداشته

الطير نيست بلكه  منطق  شيخ عطار منحصر به داستان مفصل چنانكه خواهد آمد رابطه شيخ صنعان با
تـأثرات از داسـتان اوسـت پـس      ديوان غزليات شيخ عطار پر از اشارات راجع بـه شـيخ صـنعان و   

شـيخ صـنعان بـا عطـار را داسـتان       »رابطه  يگانه«توان آنچنان كه استاد سعيد نفيسى گفته است  نمى
داستان در افكار و آثار شيخ عطار حداقل در ديـوان    نفوذ اين الطير دانست و تأثير و مذكور در منطق

 .شود مى  غزلياتش نيز به وضوح ديده

بـرگ گلـى خـوش     بلبلـى «و  »دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما«شارح سودى در شرح غزل 
داستان شيخ صنعان كرده و شيخ  توجه كافى به موضوع تأثر خواجه شيراز از »رنگ در منقار داشت

 .صنعان را عبدالرزاق يمنى دانسته است

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما

 چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما

 :سودى گويد

مراد نيست زيرا سـه    از دوش زمان سابق و از مسجد مكه مراد است و مفهوم حقيقى دوش و مكه«
لرزاق يمنـى كـه بـه تركـى كتـابى      عبـدا   بيت اول اين غزل تلميح است به داستان شيخ صنعان يعنى

الطيـر حكايـت    عطار رحمةاللَّه عليه در منطـق   درباره قصه او نوشته شده و به فارسى حضرت شيخ
تر ازآن نيست، اولش اينست:  آن كتاب را حكايتى مفصل  مفصلى براى بيان احوال او آورده است كه

را جز اين غزل در چنـد غـزل ديگـر    با مريد چارصد اندر حرم. خواجه   شيخ صنعان بود پيرمحترم
 شاءاللَّه تعالى خواهد آمد پس ماهايى كه در اين غزل در سـه بيـت   قصه است كه ان  تلميحاتى بدين

مريـدان اينسـت     نخست رديف واقع شده از جانب مريدان شيخ مذكور است. محصول بيت از قول
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ها به علـت   اينست... بعضى  ميخانه كه ديشب پير ما از مكه به شهر قيصرى آمد وكافر شد و مراد از
 اند كه قابـل تعبيـر   عجايبى در اين باره نوشته) تلميح داستان شيخ صنعان(عدم اطالع از اين تلميح 

 41ص  1ح .)نيست

 گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن

 شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

 :ايضاً سودى گويد

اش  در غزل دوش از مسجد سوى ميخانه آمدپير مـا تفصـيل  شيخ صنعان عبدالرزاق يمنى است كه «
گذشت... محصول بيت... مصراع ثانى در حكم تعليل است تقديركالم: زيرا شيخ صـنعان در حـالى   

كفـر گرويـد و عاشـق دختـرى كـافر شـد و        الشأن بود در شهر قيصـريه بـه    كه مرشدى چنان عظيم
فكر بدنامى نكرد. حاصـلش اينكـه دختـر از     هيچ چرانى پيشه كرد و با دختر شراب خورد و خوك

فقيرترين مردم بود و از مال دنيا پشيزى نداشت ناچـار خرقـه را    شيخ طلب خمر كرد و شيخ كه از
جرعه شراب رهن كرد و شراب را آورد و با دختـر نوشـيد. پـس خواجـه را      پيش خمار براى چند

گويـد   نعان مذكور است چنانكه اصفىمقصود ازخرقه رهن خانه خمار كرد تلميح به داستان شيخ ص
 :بيت

 پوشى در خرابات مغان آمد ز صنعان خرقه

 ندانست اين كه خواهد ساخت ترسازاده عورش

 .195ص  1ج   

 وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطـوار سـير ذكـر تسـبيح ملـك در     »در تفسير بيت بعدى يعنى 
 :در همان صفحه گويد« حلقه زنار داشت

در صورت كفـر   ... يعنى يرين قلندر يعنى حضرت شيخ صنعان خوش است كهوقت و حال آن ش«
كتابى كه آن را عبـدالرزاق يمنـى    شرايط اسالم را رعايت كرد. براى اطالع بر تفصيل اين حكايت به

 .»مراجعه شود  الطير است گويند و نيز حكايت مفصلى كه در منطق

مفيـد    بتـوان  »عبدالرزاق يمنى«بر  »شيخ صنعان« كند نظر سودى را درباره تطبيق نگارنده تصور نمى
 منـدرج در (فايده تحقيقى دانست. شايد سودى از كتابى كـه بـا اسـتفاده از داسـتان شـيخ صـنعان       

نام يافته اين استنباط  »عبدالرزاق يمنى«به تركى نوشته شده و قهرمان داستان به مناسبتى  )الطير منطق
دى در اخذ تصميم راجع به مسائل مبهم تحقيقى و ادبى دليـر  كرده است. اصوالً شارح فاضل سو را

را كه حتمـاً   »پير حافظ«دهد چنانكه مسئله  درباره نظرها و ادعاهاى خود مدركى نشان نمى است و
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از مسائل حل ناشده سرنوشت و زندگى خواجه حافظ اسـت بـه سـهولت حـل كـرده        و يقيناً يكى
رك شـرح سـودى تفسـير    (اد و بيعت حافظ دانسته است را پير ارش »شيرازى شيخ محمود عطار«و

 .»)پوشان... حكايتها بود ارزق پير گلرنگ من اندر حق«بيت 

شـيخ    ست از داستان آنچه در كتابهاى ديگر راجع به شيخ صنعان نوشته شده همه تصور و استنباطى
 :اللغات گويد الطير چنانكه صاحب غياث صنعان مندرج در منطق

نام بزرگى كه هفت صد مريد داشت و شيخ فريدالدين عطار هـم ازمريـدان اوسـت     صنعان بالفتح«
ترسا عاشق شده ازاسـالم درگذشـت مگـر بـه      االعظم بر دختر گويند كه از بد دعاى حضرت غوث

 .265غياث ص » آخر هدايت غيبى دست او گرفت از مؤيد و كشف و مدار

 در فصل نهم در بيان رجحـان شـعر بـر تـاريخ     (Aristotele Poetica) ارسطو در رساله فن شعر خود. 3
 :گويد مى 

توانـد دسـت دهـد،     وظيفه شاعر حكايت كردن از امورى كه بالفعل واقع شده نيست، ولى از آنچه«
ميـان مـورخ و شـاعر در سـخن      يعنى حسب احتمال يا لزوميت ممكن است واقع شود. زيـرا فـرق  

به وزن در آورد، و باز از يـك نـوع تـاريخ     توان ىچنانكه آثار هرودوتوس را م(موزون گفتن نيست 
ولى تفاوت در اين است، كه يكى از امـور واقـع    )وزن هيچ كمتر نخواهد بود. به وزن باشد يا بدون
تـر دارد،   تر و مقصـودى جـدى   رو عر از تاريخ فلسفى گويد، و ديگرى از آنچه تواند دررسد. از اين

 .»ريخ از فردىكلى سخن گويد، و تا چه شعر از چيزهاى

 .109و  108با متن يونانى و ترجمه. چاپ لندن، ص  »نامه ارسطوطاليس درباره هنر شعر«رك 

4 .Kath   وsis  ست يونانى كه در فصل ششم از رساله فن شعر ارسطو آمده و درباره مفهوم اصطالحى 
هـر صـورت يقـين    واقعى آن در اين رساله بين مفسرين رساله ارسطو اختالف وجود دارد ولـى در   

ــه ــوم   اســت ك ــن واژه در مفه ــاك نمــودن و پاكســازى«اي انگليســى  (Purifying) فارســى و »پ
ترجمـه كـرده اسـت. بـراى      »تطهيـر «كار رفته و ابوبشر متـى آن را  ه ب  فرانسوى  (Purification)و

 Aristotele Poetica di Augusto)يـا  »درباره هنر شـعر   نامه ارسطوطاليس«تفصيل اين موضوع رك 

Rostagni)    176تا  172رساله ص   و گزارشنامه 102متن و ترجمه ص. 

هدفها و نتايج اصلى هسـتند و  « ز -و  -ه  -ج  -ب »هاى  از هدفها و نتايج باال نتايج مذكور در بنده. 5
 -ط  -ح  -د  -الـف  «شـوند و نتـايج    روشنى و وضوح كامل هدف اساسى داستان محسوب مى به
و  »د«رود و شايد دو نتيجـه كلـى    ت مندرج است و نتايج درجه دوم به شمار مىدرضمن حكاي »ى
 .استنباط و استنتاج شخصى نگارنده باشد به »ط«



١١٩ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 نشين دوش به ميخانه شد زاهد خلوت      . 6

 از سر پيمان گذشت با سر پيمانه شد

 )حافظ(

 گذشت راهزن دين و دل اى مى مغبچه      . 7

 ه شددر پى آن آشنا از همه بيگان

 )حافظ(

 نماز در خم آن ابروان محرابى      . 8

 كسى كند كه به خون جگر طهارت كرد

 )حافظ(

 طهارت ار نه به خون جگر كند عاشق      . 9

 ش درست نيست نماز»مفتى عشق«به قول 

 غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند

 پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

 )حافظ(

 م لب ساقى و كنونتوبه كردم كه نبوس    . 10

 گزم لب كه چرا گوش به نادان كردم مى

 )حافظ(

 در نمازم خم ابروى تو با ياد آمد    . 11

 حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد

 بر زمينى كه نشان كف پاى تو بود

 نظران خواهد بود سالها سجده صاحب

 محراب ابروان بنما تا سحرگهى

 دست دعا برآرم و در گردن آرمت

 خم آن ابروان محرابى نماز در

 كسى كند كه به خون جگر طهارت كرد

 )حافظ(

 گفتم صنم پرست مشو با صمد نشين    . 12
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 گفتا بكوى عشق هم اين و هم آن كنند

  )حافظ(
 ايام خوش آن بود كه با دوست بسر رفت    . 13

 باقى همه بى حاصلى و بلهوسى بود

 توبه كردم كه نبوسم لب ساقى و كنون

 چرا گوش به نادان كردمگزم لب كه  مى

 )حافظ(

 گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن    . 14

 شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

 از ننگ چه پرسى كه مرا نام ز ننگست

 وز نام چه پرسى كه مرا ننگ ز نامست

 سجاده بيك پياله مى بفروشيم

 پس شيشه نام خويش بر سنگ زنيم

 )حافظ(

 ر دو جهان دشمن باشدوست گو يار شو و ه    . 15

 بخت گو پشت مكن روى زمين لشكر گير

 كنند قصد هالك هزار دشمنم ار مى

 گرم تو دوستى از دشمنان ندارم باك

 دلم از دشمن امروز بحمداللَّه فارغ

 گنجد كاندر دل تنگ من جز دوست نمى

 )حافظ(

 آنكه جز كعبه مقامش نَبد از ياد لبت    . 16

 افتادست بر در ميكده ديدم كه مقيم

 در عشق، خانقاه و خرابات شرط نيست

 هر جا كه هست پرتو روى حبيب هست

 دهند آنجا كه كار صومعه را جلوه مى

 ناقوس دير راهب و نام صليب هست



١٢١ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست

 همه جا خانه عشقست چه مسجد چه كنشت

 تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين

 جا كه هست با اويمخدا گواست كه هر 

 )حافظ(

 از دل تنگ گنهكار بر آرم آهى    . 17

 كاتش اندر گنه آدم و حوا فكنم

 زين آتش نهفته كه در سينه منست

 اى است كه بر آسمان گرفت خورشيد شعله

 گداى كوى تو از هشت خلد مستغنى است    . 18

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است

 اى قصه بهشت ز كويت حكايتى

 رح جمال حور ز رويت روايتىش

 )حافظ(

 كند قسمت حوالتم بخرابات مى    . 19

 هر چند كايچنين شدم و آنچنان شدم

 مگر گشايش حافظ در اين خرابى بود

 كه بخشش ازلش در مى مغان انداخت

 )حافظ(

 مرا به رندى و عشق آن فضول عيب كند    . 20

  كه اعتراض بر اسرار علم غيب كند
 )حافظ(

 كرد ترك لعل يار و جام مىمن نخواهم 

 زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهبست

 شويم كنون به آب مىِ لعل خرقه مى

 توان انداخت نصيبه ازل از خود نمى
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 در كوى نيكنامى ما را گذر نداند

 پسندى تغيير كن قضا را گر تو نمى

 گوى رندان را كه با حكم خدا جنگ است نصحيت

 گيرد ر نمىبينم مگر ساغ دلش بس تنگ مى

 مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد

 قضاى آسمانست اين و ديگرگون نخواهد شد

 مرا روز ازل كارى بجز رندى نفرمودند

 هر آن قسمت كه آنجا شد كم و افزون نخواهد شد

هاى مريدان شباهت زيادى بـه سـبك و لحـن رندانـه حـافظ دارد و       هاى شيخ صنعان به گفته پاسخ
هاى رندانـه اسـتنباط و اسـتخراج     و قلندرى را از همين جواب ها و اصول مكتب رندى پايه  توان مى
 .كرد

 دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم    . 21

 پرستى با كافران چه كارت گر بت نمى

 )حافظ(

در آثار شيخ عطار نيز نظير آثار ديگر سخنوارن كهن ايران موارد اختالط رسوم و اصطالحات اديان 
خورد. چنانكه در همين داسـتان شـيخ صـنعان رسـوم  و اصـطالحات       ومذاهب فراوان به چشم مى

او  »ترسـايان «شـود و   مى »دختر ترسا«از اديان در هم آميخته است. يعنى شيخ صنعان عاشق  بسيارى
شـود او را   خورد و مست مـى  دهند و چون مى مى مغانه به دستش مى برند و مى مى »مغان دير«را به 

مصحف بسوزد مست  »بت«آغازد و پيش  »پرستى بت«سجده كند و  »بت«در پيشگاه  دارند كه ا مىو
يعنى عالمتى را كه نصرانيان ذمى به امر مسلمانان و براى امتياز از آنان مجبور بودند » زنار«مست و 

بـه جـاى   و چـون ايـن همـه     )به عنوان عالمت و نشانه نصرانيت(بر ميان بندد  با خود داشته باشند
 .شود »كافر«آورد 

 الخبائثش خواند آن تلخوش كه صوفى ام    . 22

 اشهى لنا واحلى من قُبلة العذارا

 )حافظ(

  .در راه عشق وسوسه اهرمن بسى است    . 23

 ز مشكالت طريقت عنان متاب اى دل



١٢٣ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز

 دليل راه قدم به كوى عشق منه بى

 دم صد اهتمام و نشده من به خويش نموك

 اال يا ايهاالساقى ادر كاساً و ناولها

 كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها

 شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مى

 ندانستم كه اين درياچه موج خونفشان دارد

 تحصيل عشق و رندى آسان نمود اول

 وآخر بسوخت جانم در كسب اين فضائل

 طرهاست بجاندر ره منزل ليلى كه خ

 شرط اول قدم آنست كه مجنون باشى

 طريق عشق طريقى عجب خطرناكست

 نعوذباللَّه اگر ره به مقصدى نبرى

 طريق عشق پر آشوب و فتنه است اى دل

 بيفتد آنكه درين راه با شتاب رود

 )حافظ(

 دهند باز تشويش وقت پير مغان مى    . 24

 كنند اين سالكان نگر كه چه با پير مى

 )حافظ(

 :مقايسه كنيد با مضمون اين ابيات حافظ. 25

 گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن

 خانه خمار داشت شيخ صنعان خرقه رهن

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما    . 26

 چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما

 )حافظ(

 ما مريدان روى سوى قبله چون آريم چون    . 27

 پير ماروى سوى خانه خمار دار 



 ١٢٤ 7/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم    . 28

 كاينچنين رفتست  در روز ازل تقدير ما

 خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق    . 29

 دريا دلى بجوى دليرى سر آمدى

 حالج بر سردار اين نكته خوش سرآيد

 از شافعى نپرسند امثال اين مسائل

 حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

 ت بسيار در عبارت كرداگر چه صنع

 كرد دل چو از پير خرد نقل معانى مى    . 30

 گفت بشرح آنچه بر او مشكل بود عشق مى

 حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

 اگرچه صنعت بسيار در عبارت كرد

 حالج بر سر دار اين نكته خوش سرآيد

 از شافعى نپرسند امثال اين مسائل

 بازى در خانقه نگنجد اسرار عشق

 م مى مغانه هم با مغان توان زدجا

 خواست كزان شعله چراغ افروزد عقل مى

 برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد

 .رك مجالس سبعه موالنا، مجلس اول. 31

 .براى اشعار باال رك به مقاله آقاى سليم در دنباله اين يادداشت. 32

 .ادداشتبراى اشعار باال رك به مقاله آقاى سليم در دنباله اين ي. 33

ص  1و ج »دوش از مسجد سوى ميخانـه آمـد پيـر مـا    «تفسير غزل  41، ص 1رك شرح سودى ج. 34
 .»گر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن«تفسير بيت  195

 شيخ فريدالدين عطار نيز در ديوان غزليات خود شيخ صنعان را به عنوان مظهر عالى عرفان عاشقانه. 35
نامد. چنانكه در غزلهـاى   مى« پير ما»برگزيده است و او را مكرراً مكتب رندى و قلندرى  »سمبل«و 
 :زير

  



١٢٥ رباره تأثر خواجه حافظ از داستان شيخ صنعانيادداشتي د

 پير ما از صومعه بگريخت و در ميخانه شد

 در صف دردى كشان دردى كش مردانه شد

 :و

 بار دگر پير ما رخت به خمار برد

 خرقه بر آتش بسوخت دست به زنار برد

 :و

 پير ما بار دگر روى به خمار نهاد

 زد و سر بر خط كفار نهادخط بدين بر 

 :و

 شكن زلف چو زنار بتم پيدا شد

 پير ما خرقه خود چاك زد و رسوا شد

 :و

 پير ما وقت سحر بيدار شد

 از در مسجد بر خمار شد

وار قـدم در راه عشـق و    كـه شـيخ صـنعان    »پير ما«قصه او (و در غزل اخير به صراحت از تأثير    
سـخن   »رهبر عطـار شـدن  «در خود و ») رود وار بر سر دار مى جبندد و حال نهد و زنار مى مى  مستى
نكته جالب اين است كه در اين غزل و چند غزل ديگر، اين مظهر عالى عرفـان عاشـقان    گويد و مى

عيناً سرنوشت شيخ صـنعان  ) بر سرِ دار شدن(است كه جز آخرين قسمت سرنوشتش  منصور حالج
 ):ها باله اين يادداشتمقاله آقاى سليم در دن  رك به(را دارد 

 پير ما وقت سحر بيدار شد

 از در مسجد برِ خمار شد

 پير در معراج خود چون جان بداد

 در حقيقت محرم اسرار شد

 در درون سينه و صحراى دل

 قصه او رهبر عطار شد

 .ها براى اشعار باال رك به مقاله آقاى سليم در دنباله اين يادداشت

  در نشريه دانشكده ادبيات و كتـاب « پير از نظر حافظ»رك مقاله  »ر حافظپي«براى تفصيل شخصيت . 36
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 .جام جم از نگارنده

 اگرچه صريح نظر شيخ عطار در مورد مى همين است كه گفتـه شـد ولـى توصـيفى كـه از مـى و      . 37
 .كند خالى از منظور اثبات مزاياى مى و مستى و شور وجوش نيست ميخوارى و تأثير آن مى

اين استنباط روش خـاص خواجـه بزرگـوار اسـت كـه معمـوالً بـدون تصـريح بـه اسـم در           مؤيد . 38
دهد و نظر آنها را با لحن نيشدار و استهزاآميز خاصى كـه دارد رد   خود به ديگران جواب مى غزلهاى

 :اللَّه ولى كه گفته است چنانكه در جواب شاه نعمت كند: مى

 ما خاك را به نيم نظر كيميا كنيم«

 را به گوشه چشمى دوا كنيمصد درد 

 :فرموده

 آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند

 آيا بود كه گوشه چشمى به ما كنند

 :و در پاسخ شيخ سعدى كه فرموده است

 درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست

 گر دردمند عشق بنالد غريب نيست

 :فرمايد مى

 عاشق كه شد كه يار بحالش نظر نكرد؟

 وگرنه طبيب هست اى خواجه درد نيست

 :نظير مضمون اين بيت. 39

 من ز مسجد بخرابات نه خود افتادم

  اينم از روز ازل حاصل فرجام افتاد



  
  
  
  
  

  خواستگارى افراسياب از اسپندارمد
 

 اغوا در اساطير ايرانى )1(مايه اى از بن نمونه   
 

 دكتر احمد تفضلى   
 
 

 اى ايران در طى فرمانروايى صد و بيست سـاله منـوچهر،   بنابر تاريخ افسانه
 افراسياب توانست به مدت دوازده سال بر ايرانشهر مسلط شود. سرانجام با تـدبير 

ايـران   اى ميان زمين، و با تيراندازى آرش كمانگير مصالحه )2(ارمد، ايزدبانوىاسپند
منـابع   و توران انجام پذيرفت. اين مطلب در كتابهاى پهلوى باختصـار آمـده و در  

بيشـترى   اند، بـا تفصـيل   دوران اسالمى كه بر اساس خداينامه پهلوى تدوين يافته
نقـش   كنـيم و سـپس بـه    زير نقل مىذكر شده است. بعضى از اين روايات را در 

 :پردازيم اسپندارمد در اين ماجرا مى

 )3( :)13ص  211ص (بندهش 

منوچهر زاده شد و كين ايراج را خواست. بعدافراسياب آمـد   )4(اندر اين هزاره«
راند و با بال و نياز ومرگ بسـيار آنـان    )5(و منوچهر و ايرانيان را به پدشخوارگر

و نوذر پسران منوچهر را كشت تا اينكـه درنسـلى ديگـر،     را نابود كرد و فُرَش
 ...»ايرانشهر از افراسياب ستانده شد

                                                 
 .202-189)، صص 1367زمستان (، 2، ش7نامه، سال  ايران. 
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 )6( :)7س 435الرسل و الملوك، يكم، ص  تاريخ(طبرى 

پس از آنن كه شصت سال از كشته شدن تور و سلم به دست منوچهرگذشـته  «
د.سـپس  بود، افراسياب به جنگ منوچهر آمد و او را در طبرسـتان محاصـره كر  

منوچهر بـه نـام    منوچهر و افراسياب بر اين مصالحه كردند كه تير يكى از مردان
هر كجا برسـد آنجـا را حـدود مملكـت داننـد و ازآن تجـاوز        )7(آرش شيواتير

 .»نكنند

 
 همـين روايـت را بـا تفصـيل     )8( )345ترجمـه تـاريخ طبـرى، ص    (بلعمى 

 .بيشترى در جزئيات داستان آورده است

 )9( :)146دء والتاريخ، سوم، ص الب(مقدمى 

سال بود وافراسياب ترك  120 )منوچهر =(گويند كه فرمانروايى او  ايرانيان مى«
بود به خونخواهى پـدرش برخاسـت وسـالها او را در     )=تور(كه از نسل طوج 

تيـر پرتـاب از    محاصره گرفت. آنگاه توافق كردند كه افراسياب بـه انـدازه يـك   
بيفكند و او كـه   پس مردى را به نام آرش گفتند تا تيرى مملكتش را بدو بدهد.

مردى نيرومند و چاالك بود، بر كمان خويش تكيه زد و خوددر آن غرقه شد و 
تيرى از طبرستان پرتاب كرد كه در باالى طخارستان فرودآمد و آرش بر جـاى  

 .»خويش مرد

 
 )10( :)12االمم، يكم، ص  تجارب(ابن مسكويه 

طـوج   رسد و از نسل شان بدو مى كه تركان نسب )11(ب پسر تُركآنگاه افراسيا«
طبرسـتان   پسر افريدون بود، پيدا شد و با منـوچهر جنگيـد و او را در   )= تور(

معـين كردنـد    محصور كرد. سپس منوچهر و افراسياب صلح كردند و مرزى را
  ...»كه از آن تجاوز نكنند

  
 



٢١ خواستگاري افراسياب از اسپندارمد

 )12( :)107غررالسير، ص(ثعالبى 

انتقـام   حمله افراسياب را به ايران در اواخـر عمـر منـوچهر و بـراى     اين مؤلف«
افراسياب  درباره تسلط«آورد كه:  داند. آنگاه مى مى )= تور(خون نياى خود توز 
كـه   هاى گوناگونى هسـت. در بعضـى از آنهـا آمـده اسـت      بر ايرانشهر روايت

سـپس   شـد.  افراسياب منوچهر را در طبرستان محاصره كرد و ايران را متصرف
پرتـاب   آن را به منوچهر پس داد با اين مصالحه كه افراسياب به اندازه يك تيـر 

آرش اتفاق  از خاك كشور را به منوچهر ببخشد، و اين زمانى بود كه تيراندازى
 .»افتاد

 
ايـن نويسـنده دربـاره يكـى از دو علـت       )13( ).220آثارالباقيه، ص (بيرونى 

 :آورد كه مى )ر از ماه تير = روز سيزدهم تيرماهروز تي(برپاداشتن جشن تيرگان 

 ايرانيان برآنند كه چون افراسـياب بـر ايرانشـهر مسـلط شـد و منـوچهر را در      «
برآورده ا طبرستان محاصره كرد، از او چيزى را خواست. منوچهر خواهش او ر

هـاى   ساخت به شرط اين كه افراسياب به انـدازه يـك تيـر پرتـاب ازسـرزمين     
اى به نام اسفندارمد حاضر شدو دستور داد كه  ا بدو بازگرداند. فرشتهايرانشهر ر

 ...»كمان و تيرى را برگيرند

 
 )14( :)7االخبار، ص  زين(گرديزى 

بيرون آمد و  و چون هفتاد سال از ملك منوچهر بگذشت، افراسياب بن پوشنگ«
و حرب كرد، و منوچهر را اندر كوههاى طبرستان به حصـار كـرد وپادشـاهى ا   

بگرفت. دوازده سال او داشت تـا از وى بازسـتد، و ميـان ايـران وتـوران حـد       
 ...»نهاد

 
 )15( :)37فارسنامه، ص 

و بعد از چند سال از ملك او افراسياب خروج كرد به كينه خواستن تور وسلم «
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نتوانست كرد  از منوچهر و با لشكرى عظيم بيامد، چنان كه منوچهر با او مصاف
در وى  ت از بهــر محكمــى، و چــون افراســياب را دســت و بــه طبرســتان رفــ

 ...»رسيد، مردم را در ميان داشتند تا صلح كردند نمى

 
شهرها  بنابر دسته ديگر از روايات افراسياب در هنگام حمله خود به ايران،

هـا   رودخانـه  ها و انحراف مسـير  ها و چشمه را ويران كرد و با خراب كردن قنات
مصــالحه  ازداشـت. در بعضـى از ايـن روايـات سـخن از     آب را از ايـران زمـين ب  

ديـن در   تجلى« )16( ):4بند  4فصل (هاى زادسپرم،  افراسياب در ميان نيست. گزيده
 ...»اسپندارمد در آن زمان بود كه افراسياب آب را از ايرانشهر بازداشت

 )17( :)الف 44تا  41، بندهاى 26پرسش (مينوى خرد، 

 بود كه سلم و تور را به كين ايـرج كـه نيـايش بـود،     و از منوچهر اين سودها«
نِ   بكشت و از آسيب رسانيدن به جهان بازداشت، و از زمين پدشخوارگر تـا بـ  
 گوزگ را كه افراسياب گرفته بود، به پيمان از او بازستد و به ملكيـت ايرانشـهر  

 را از آورد؛ و افزودن درياچه كانسه كه افراسياب آن را پايمال كرده بـود، و آب 
 .»آن روانه ساخت

 
 )18( :)25االرض واالنبياء، ص  سنى ملوك(حمزه اصفهانى 

ايرانشـهر   سال بـر  12افراسياب ترك مدت  )=منوچهر(و در زمان پادشاهى او «
طبرسـتان   هـاى  مسلط شد و منوچهر را از تخت شاهى برانـد و او را در بيشـه  

ويـران و   ر شـهرها را محبوس كرد. افراسياب در سالهاى تسـلطش بـر ايرانشـه   
كور كرد.  ها را دژها را خراب كرد، رودها را پر و كاريزها را لگدكوب و چشمه

وى  در سال پنجم سلطه او مردمـان دچـار قحطـى شـدند و تـا آخـر روزگـار       
سـكنه   همچنان بودند. در هنگام فرمانروايى او آبها خشك و جايهاى آبـادان از 

 .»كه خدا او را برانداخت خالى شد و كشتزارها تباه گشت تا اين



٢٣ خواستگاري افراسياب از اسپندارمد

 )19( :43التواريخ، ص  مجمل

 انـدزاه بيامـد و چنـد سـال منـوچهر را      پس يك راه افراسياب با سپاهى بى«... 
 حصار داد اندر طبرستان... و بر آخر صلح افتاد بر تير انداختن آرش، و از قلعـه 

بمـرد...   انـد. پـس منـوچهر    آمل با عقبه مزدوران برسيد و آن مرز توران خوانده
وبدان وقت كه حصار بود، افراسياب كاسه رود ببست و پوسـت گـاوان بسـيار    
پركرد تا آب غلبه گرفت و بگرديد و شهرها و زمـين ايـران خـراب گشـت از     
آن،... ودر جمله شهر رى بود... و هر كاريز و چاهى بدان حدود كه افراسـياب  

 ...»همه آبادان كرد )منوچهر(كرده بود،  خراب

 
 هـاى ديگـر ايـن حادثـه بـه دورانـى پـس از درگذشـت         عضى روايتدر ب

 )20( :)به بعد 13س  212ص (افراسياب نسبت داده شده است. بندهش 

آشوب و  هنگامى كه منوچهر درگذشت، بار ديگر افراسياب آمد و به ايرانشهر«
پسـر  ) =زو(كـرد و بـاران را از ايرانشـهر بازداشـت تـا اوزو       )تحميل(ويرانى 
 كـرد كـه آن را نـو بـارانى     )ايجـاد (مد و افراسـياب را رانـد و بـاران    تهاسب آ
 .»خوانند

 
 :)البدء والتاريخ، دنباله روايت پيشين(مقدسى 

ر كـردن      « آنگاه افراسياب تُركى پادشاه شد و بـه تبـاهى و ويرانـى شـهرها و پـ 
 گويند ديگر بر مردمان و حيوانـات بـاران نباريـد. آنگـاه     ها پرداخت... رودخانه

 مردى كه از خاندان سلطنت نبود به پادشاهى رسيد و نام وى زوبن طهماسـب 
 .»بود. او افراسياب را بيرون كرد و به سرزمين خويش راند

 
 :)18تجارب االمم، دنباله روايت قبلى، ص(ابن مسكويه 

زو پسر  غلبه افراسياب بر اقليم بابل از زمانى كه منوچهر درگذشت تا زمانى كه«
آنچـه   ا به تركستان راند، دوازده سـال بـود. آنگـاه زو بـه سـاختن     تهماسب او ر
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افراسياب ويران كرده بود، پرداخت. فرمان داد كه دژهاى ويران شده رابسـازند  
آنهايى كه  و رودها و كاريزهايى را كه خراب و كور شده بود، باز سازند و براى

 ...»بسترشان خراب شده بود، بستر تازه درست كنند

 

 :)غررالسير، دنباله روايت قبل( ثعالبى،

آن را  و بنابر بعضى روايات ديگر افراسياب تصور حمله به ايرانشهر و تصرف«
مـدت   نكرد مگر پس از درگذشت منوچهر و ظهور پسر او نوذر. افراسياب بـه 

سال ايران را در اختيار خود داشت تا ايـن زو پسـر طهماسـب او رابيـرون      12
 .»راند

 
 )21( :)85تاريخ گزيده، ص (ى حمداللَّه مستوف

افراسياب... بعد از قتل نوذر بر ايران مستولى شد. قتل و غارت بسياركرد و در «
كاريزهـا انباشـته    ها كور كرد و خرابى ملك كوشيد. عمارات بشكافت و چشمه

 ...»گردانيد و درختان ببريد

 
 انى كـردن احتماالً در تحرير اصلى داستان، حمله افراسياب به ايران و زنـد 

هـا   منوچهر در پدشخوارگر و ويرانى شهرها و پر كردن قناتها و كور كردن چشمه
ها از ايرانشهر همه مربوط به دوران منوچهر بـوده اسـت.    وبازداشتن آب رودخانه

اى ايـران تـا زمـان كيخسـرو      هاى افراسياب در تـاريخ افسـانه   امااز آنجا كه حمله
عى داسـتان بـه زمانهـاى مختلـف انتقـال يافتـه       يابد، بعضى از حوادث فر مى ادامه

كند، نقش اسپندارمد ايزدبانو يا الهه زمين در يارى  است.آنچه اين نظر را تأييد مى
به منوچهر است كه شرح آن باختصار در سه متن پهلوى و يك متن سـريانى   دادن
  :كنيم است و آنها را در اينجا نقل مى آمده

 



٢٥ خواستگاري افراسياب از اسپندارمد

 )22( :)7تا  4د بن 4فصل (هاى زادسپرم  گزيده

 تجلى دين در اسپندارمد در آن زمـان بـود كـه افراسـياب آب را از ايرانشـهر     «
منـوچهر   اى در خانـه  بازداشت. براى باز آوردن آب، اسپندارمد به شكل دوشيزه

بود،متجلى شـد.   )= غير ايرانيان(انيران  )23(كه فرمانرواى ايرانشهر و پاسخگوى
ر   د كه از هر سوى آن بـه انـدازه يـك   اى از نور بر تن كرده بو جامه كـه   -هاسـ

= (كُسـتى   تابيـده، و بـر ميـانْ    فـروغ مـى   -درازاى آن معادل دو فرسنگ اسـت  
كه اسپندارمد راكُسـتى بسـته    )ديگر(دوشيزگان  )24( از زر بسته بود... )كمربندى

 .»مشتاق شدند ديدند، براى اين كه زيبا جلوه كنند، به بستن آن )= كمر بسته(

 
 )25( :)38بند(شهرستانهاى ايران 

ــش   « ــاخت و آت ــون س ــورانى ملع ــياب ت ــگ را نخســت افراس ــتان زرن  شهرس
) زنـدانى (و منوچهر را در پدشـخوارگر   )27(كركوى را آنجا نشانيد، )26(ورجاوند

ــين درآميخــت.   ــى خواســت و اســپندارمد در زم ــه زن  كــرد و اســپندارمد را ب
 ...»كركوى را خاموش كردآن شهرستان را ويران و آتش  )افراسياب(

 
 )28( :)51و  50، بندهاى 4فصل (يادگار جاماسبى 

پادشـاهى را   در ميان پادشاهى منوچهر افراسياب تورانى جادوگر دوازده سـال «
شـدند. سـپس    )29(بستد، و منوچهر و ديگر ايرانيان در كوه پدشخوارگر زنـدانى 

افزار و وسـايل   با) ايرانيان =(و آنان  )31(در آمد »گيتى« )30(اسپندارمد به صورت
افراسـياب بـاز    و پشتيبانى و يارى بسـيار ديگـر مينوهـاى خـوب، زمـين را از     

 .»ستدند

 
 )32( تئودور باركناى:

دوشـيزه   گويد كه: زمين مى )= زردشت(او  )تعليمات خود(در بخش ديگر از «
ه دربـار ) = زردشـت (... او )= فراسـياگ، افراسـياب  (جوانى بود نامزد پريسـگ  
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وزردشـت   )33(اى يا سگ پيرى بود گويد كه گاهى كبوترى يا مورچه پريسگ مى
 .»را پذيرفت )= افراسياب(پريسگ 

 
 بـه شـباهت ميـان روايـت مـذكور در رسـاله       )35(و مـاركوارت  )34(بنونيست

اند، اما هر دو دانشمند بخشى  شهرستانهاى ايران و روايت تئودور باركناى پى برده
اى ايـران را كـه مربـوط بـه درخواسـت ازدواج افراسـياب از       رساله شهرستانه از

 :اند است، چنين ترجمه كرده اسپندارمد

در  )او بـا (افراسياب اسپندارمد را به زنى خواست و اسپندارمد در آن سرزمين «
 ...»آميخت

 
 ماركوارت نتيجه گرفته اسـت كـه ازدواج اسـپندارمد، ايزدبـانو و صـاحب     

 موجب گرديد كه وى بر ايران زمين مسلط شود. به نظر اختيار زمين، با افراسياب
ايـران   همين دانشمند، بعداً هنگامى كه افراسياب به ويرانى و خشكسازى سرزمين

 )36( آموخت. خاطر شد و چگونگى تيراندازى را به آرش پرداخت، اسپندارمد آزرده
شـد   صور مـى ت بنونيست بر آن است كه بر اساس اشتقاق عاميانه از نام افراسياب،

زمين در مفهـوم   مرتبط است. بنابر اين ازدواج سرور آبها با الهه« آب»كه نام او با 
دخالـت   بـه نظـر ايـن دانشـمند     )37( رفتـه اسـت.   تصرف قلمرو ايران به شمار مـى 

داللت بـر   اسپندارمد در فيصله دادن جدال منوچهر و افراسياب با تيراندازى آرش
كنـد كـه    مـى  گيـرى  وى نتيجـه  )38( راسياب شده بـود. اين دارد كه اسپندارمد زن اف

بوده است كـه   اى موضوع ازدواج افراسياب و اسپندارمد جزء مكمل اسطوره اوليه
روحانيـان   امـا . انـد  آن را نويسنده شهرستانهاى ايران و تئودورباركناى نقـل كـرده  

 زردشــتى كــه ازدواج الهــه زردشــتى را بــا تــورانى ملعــون بــه هــيچ روى جــايز
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 )39( دانستند، آن را تغيير شكل دادند. ىنم

نظريه ازدواج افراسياب با اسپندارمد باختصار، اما بحـق، مـورد انتقادمسـينا    
بـه   قرار گرفت. اين دانشمند به درستى بر اين نكته تكيه كرد كـه ترجمـه عبـارت   

 موافـق بـا جملـه مـتن پهلـوى      »زمين آميخت )آن(در  )با او(اسپندارمد «صورت 
نرفته  ه عالوه اين كه از چنين ازدواجى در منابع قديم ايران هيچ جا سخننيست. ب

 :دهد است. مسينا ترجمه عبارت را چنين به دست مى

 )40( »اسپندارمد در زمين آميخت، يعنى پنهان شد.«

 
در عبـارت پهلـوى ديگـرى در همـين بافـت عبـارتى        »آميخـتن «اصطالح 

صـورت  ( »گيتـى «لكه يكى شدن صورت ب »ازدواج كردن«بكاررفته و معنى آن نه 
 )صـورت نـامرئى و روحـانى آنهـا    ( »مينـو «بـا صـورت    )و مادى موجودات مرئى
 .وهمين معنى در عبارت فوق مورد نظر بوده است،  )41(است

 در متن شهرستانهاى ايران فقـط آمـده اسـت كـه افراسـياب از اسـپندارمد      
 سـخن از قبـول اسـپندارمد و   ، اما مطلقاً )او را به زنى خواست(خواستگارى كرد 

 تحقق چنين ازدواجى در ميان نيسـت. در روايـت تئـودور باركنـاى نيـز نـامزدى      
 نمايـد كـه نويسـنده    اسپندارمد و افراسياب ذكر شده و نه ازدواج آنها. چنـين مـى  

 سريانى موضوع خواستگارى افراسياب از اسپندارمد را به نامزدى او بـا ايـن الهـه   
 استدالل بنونيست كـه در اسـطوره اصـلى موضـوع ازدواج    تعبير كرده است. اين 

 افراسياب با اسپندارمد وجود داشته، ولى بعـدها روحانيـان زردشـتى آن را تغييـر    
 رسد، زيرا رساله شهرستانهاى ايران كه به نظـر  مقبول به نظر نمى )42( اند، شكل داده

ـ        ر اسـاس بنونيست اين موضوع در آن ذكر گشـته، هماننـد همـه آثـار پهلـوى، ب
 هاى دينى زردشتى تدوين شده است. به عالوه، اين نظـر او كـه بـر اسـاس     سنت
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 دانستند، حـدس و گمـانى بـيش    مرتبط مى« آب»اى افراسياب را با  اشتقاق عاميانه
 هاى پهلوى فراسياك است كـه آن  تر افراسياب در متن نيست، زيرا صورت قديمى

 )43( بينيم. باركناى ز مىرا به صورت تصحيف شده پريسك در متن تئودور 

 المثل در اساطير يونان در اساطير ايرانى ازدواج خدايان آنگونه كه آن را فى
 هاى نادر اگر هم ذكر شده باشـد،  گونه ازدواج بينيم، وجود ندارد، و اين و روم مى

هر  دارند. به )45( همه جنبه نمادين )44( مانند ازدواج اورمزد با دختر خود اسپندارمد،
 گاه از ازدواج خدايى با موجودى زمينى، حتـى اگـر ايـن    ال در اين اساطير هيچح

 موجود از نيكوكاران و پارسايان باشد، سخنى در ميان نيست، چه رسد بـه ازدواج 
 .اى با موجودى شرير مانند افراسياب جادوگر كه دشمن ايرانيان است الهه

پندارمد درداسـتان  چگونه بايد مطرح شدن خواستگارى افراسياب را از اسـ 
منابع ذكر  منوچهر توجيه كرد؟ بهتر است نخست نكات اصلى اسطوره را بر اساس

 :شده بازسازى كنيم

در طول فرمانروايى منوچهر، افراسياب تورانى به ايرانشهر حمله برد ومنوچهر «
محاصره كرد و شهرها را ويران كرد وزمـين را   )يا طبرستان(را در پدشخوارگر 

ها را به سوى توران بازگردانيد وكاريزهـا و   د و مسير آب رودخانهلگدكوب كر
ها را كور كرد. منوچهر متوسـل بـه اسـپندارمد الهـه زمـين شـد واو بـه         چشمه

ظـاهر   در خانه منوچهر )46( صورت دوشيزه زيبايى كه كمربندى از زر بسته بود،
را ذكـر   تمثيل منوچهر راه حل مشكل را از او خواست و اسپندارمد اين )47( شد.

پـوالدين بـه    حتى تيزروترين اسب هم به تازيانه نياز دارد، تيزترين كـارد «كرد: 
كرد كـه آرش را   سپس به منوچهر توصيه )48( »افسان و داناترين مرد به مشورت.

آنگـاه   )49( كنـد.  براى تيراندازى برگزيند و اين مرد كمانگير چه تيرى را انتخاب
با پيمانى براى صلح موافق كند، خود رابا همان زيبـايى  براى اينكه افراسياب را 

پيشـنهاد تيرانـدازى    و دل از او برد و افرساياب را بـه پـذيرش   )50( بدو نماياند.
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پيمان را پـذيرفت و   آرش و حل اختالف ايران و توران ترغيب كرد. افراسياب
 )51( شـد. گونه مرز ايران وتوران معين  بر طبق آن آرش تيرى پرتاب كرد و بدين

اماالهه زمين تـن بـه ازدواج    )52( افراسياب از اسپندارمد خواست كه زن او شود،
افراسياب غاصب ستمگر جادوگر نداد و خود را درزمين كه جايگـاه خـاص و   

خشمگين از اين ناكامى، دست  افراسياب )53( قلمرو فرمانرواييش بود، پنهان كرد.
خود ساخته بود، ويران كرد و آتش  به تخريب زد و حتى شهرستان زرنگ را كه

 )54( »ساخت.  كركوى را كه آنجا نشانده بود، خاموش

 
احتماالً در خداينامه پهلوى نيز اين اسطوره تقريبـاً بـه همـين گونـه بـوده      

هاى گوناگون آن به تدريج شاخ و برگهاى زيادى يافتـه بـود كـه     است.البته بخش
 .بحث آنها در اين مقاله نيست جاى

اغواى ايزدبانويى سر و كار داريـم كـه هـدف     )55( مايه ن اسطوره با بندر اي
 ازآن بازگردانيدن حقى به صاحبش است. بايد توجه داشـت كـه خـدايان ايرانـى    

 آينــد و باســتان چنــان انتزاعــى هســتند كــه غالبــاً بــه صــورت مجســم در نمــى 
 رو، از ايـن  )56( افتد كه به هيأت آدمـى ظـاهر شـوند.    الخصوص كمتر اتفاق مى على

ديگـرى   مايه اغوا را در اسطوره زردشـتى  بن )57( ساختند. براى خدايان تنديسى نمى
روايـت   توان ديد كه تاكنون از اين نظر توجه كافى بدان نشده است. بنـا بـه   نيز مى
نبـرد   اورمزد در آغاز خلقت با اهريمن عهـدى بسـت كـه بـر طبـق آن      )58( بندهش

گاه اهريمن را، خصوصـاً دربرابـر    ال به عقب بيفتد. آنميانشان به مدت نُه هزار س
، بدو نشان داد. اهريمن بيهوش شد و سه هزارسال در )گيومرث -( »مرد مقدس«

را كه قـبالً   اين حال به اورمزد فرصت داد كه موجوداتى )59( اين بيهوشى باقى ماند.
آنها برتر از  ميان زبيافريند. ا »گيتى«آفريده بود، اكنون به صورت  »مينو«به صورت 

كوشـيدند تـا    بشر بود. در اين مدت ديوان گوناگون )60( همه گيومرث، پيش نمونه
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شـان بيهـوده    كوشش اهريمن را از بيهوشى بيرون آورند و دوباره فعال سازند، اما
آمد. سرانجام  بدر نمى از بيهوشى )= گيومرث( »مرد مقدس«بود و اهريمن از بيم 

قصـد داشـت بـر سـر      ناميده شده، با بر شمردن باليايى كه« جهى»ماده ديوى كه 
اهـريمن   )61( سـازد.  مخلوقات اورمزد بياورد، توفيق يافت اهريمن را دوباره فعـال 

بخواهـد. اورمـزد    براى سپاسگزارى، از جهى خواست كه هر آرزويـى دارد، از او 
جهى از او بكنـد،   آن لحظه قادر است هر خواهش را كهدانست كه اهرمن در  مى

اى را كه درست در  ساله رو، بنا به مصلحت، مرد جوان پانزده برآورده سازد. از اين
داد. جهى دل بدو بست   تقابل با شكل سياه وزغ گونه اهريمن بود، به جهى نشان
او خشمگين شد  نامعقول و از اهريمن او را طلب كرد. اهريمن از اين درخواست

خواهش او را برآورده سـازد،   توانست نمى و جهى را سخت سرزنش كرد، و البته
 )62( زيرا آن لحظه توانايى او سپرى شده بود.

 در متن پهلوى بندهش نام اين مرد كه به صورت جوان پانزده ساله متجلى
ان اشـاره شـد   شد، نيامده است، اما در متنى سريانى از تئودور باركناى كه قبالً بـد 

 يعنى همان ايزد نريوسنگ )63(ودر آن عقايد زروانيان نقل شده، وى نرسه نام دارد،
كه مظهر مردانگى است. چنين در متن پهلوى روشـن نيسـت كـه هـدف اورمـزد      

چـه بـوده اسـت.     »جهـى «ازنشان دادن ايزد نريوسنگ به صورت جوان زيبايى به 
 :خوانيم كه درمتن مذكور از باركناى مى

رفتند.  هنگامى كه اورمزد زنان را به مقدسان داد، زنان گريختند و به نزد شيطان«
زنـان   هنگامى كه اورمزد مقدسان را آرامش و خوشى بخشـيد، شـيطان نيـز بـه    

خوشى داد، اما هنگامى كه شيطان به زنان اجازه داد كه هر آرزويى دارنـد،از او  
مقدسان را آرزو كنند واين كـار   بخواهند، اورمزد بيمناك شد كه مباد آميزش با
ترسـه را بـه    اى برآمد و خـداى  موجب عقوبت مقدسان شود. آنگاه در پى چاره
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اى آفريد و او را برهنه در پس شيطان قرارداد تا زنان او  صورت مرد پانزده ساله
به سوى اهريمن  را ببينند و بدو ميل كنند و از شيطان او را بخواهند. زنان دست

 )64( »اى شيطان، پدر ما، خدا ترسه را به ماهديه بده.»و گفتند:  بلند كردند

 
، نمونـه اوليـه   »زنـان «اگر در پس اين اسطوره اخير به جاى صورت جمـع  

يـا   »جـه ديـو  «بد را كه آفريده اهريمن است و در ادبيات پهلوى بـه صـورت    زن
 »ان مقـدس انس«نمونه اوليه و پيش نمونه « مقدسان»شود، و بجاى  ذكر مى» جهى«

 گر شدن ترسه به صورت مرد زيبا بر جهى گيومرث را ببينيم، منظور از جلوه يعنى
» مرد مقـدس «خوانيم كه اهريمن از ترس  شود. در اسطوره زردشتى مى روشن مى

از  توانست از بيهوشى بدر آيد، زيرا اورمزد بدو نموده بود كه شكست اصليش نمى
آفريدگار  ز به اهريمن قول داده بود كه همهنسل بشر است. از سوى ديگر جهى ني

رسـد   اورمزد كه برترينشان گيومرث بود، آلوده سازد. بنابر اين، منطقى بـه نظرمـى  
موجـودى   كه جهى در آغاز در نظر داشته كه از اهريمن گيومرث را بخواهـد كـه  

و دستيابى بدو آسان است، تا با آميزش با او نسـل بشـر رابـه فسـاد      »گيتى«است 
خواهـد كـه هـر آرزويـى دارد ازاو      كشاند. اهريمن نيز هنگامى كه از جهـى مـى  ب

بخواهد، همين نقشه را در سر داشته است. امـا اورمـزد كـه از ايـن توطئـه آگـاه       
بود،تدبيرى انديشيد و ايزد نريوسنگ را كه خدايى زيبا و مظهـر مردانگـى اسـت،    

اوشـده بـود، او را آرزو كـرد.     جهى نماياند. جهى كه مفتون زيبايى و مردانگـى  به
اماتجاوز به حريم خدايان ناممكن اسـت و نقشـه اهـريمن و جهـى عقـيم مانـد.       
بنابراين، پيداست كه هدف اورمزد تنهـا اغـواى جهـى و بازداشـتن او از آميـزش      

اًگيومرث بوده است. گيومرث بعداً بر اثر حمله اهريمن كشته شـد.   ت ؛ح   جےبإ
 .ريخت و نخستين زوج بشر از آن به وجود آمد )مزين(رمد اسپندا و نطفه او در
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ن   )65(در اسطوره آفرينش مانوى خـوريم.   مايـه اغـوا بـر مـى     نيز به همـين بـ
بنابراين اسطوره، در ازل دو جهان روح و ماده وجود داشت كه مانويـان آن دو را  

ـ    برابربا روشنى و تاريكى، خير و شر مى اريكى دانستند. برحسب اتفـاق، نيـروى ت
 براى حمايت جهان )زروان(برقلمرو روشنى حمله كرد. فرمانرواى قلمرو روشنى 

خويش، خدايانى را در سه مرحله اصلى خلقـت آفريـد. در خلقـت اول خـدايى     
راآفريد كه در مĤخذ مانوى به زبانهاى ايرانى اورمزد ناميده شده است. ايـن خـدا   

به منزله سالح اوبـود از دسـت داد و   مقدارى از ذرات نور را كه  »ماده«درستيز با 
 خوددر ميدان جنگ بيهوش بر جاى ماند. چون بهوش آمد، از فرمـانرواى قلمـرو  

دهنـد،   مى روشنى يارى خواست و او خدايانى را كه خدايان خلقت دوم را تشكيل
ترين خدايى كه در نجات اورمزدنقشى داشت،  فرستاد و اينان را نجات دادند. مهم

ناميده شـده اسـت.وى بسـيارى از    « مهر ايزد»ود كه در منابع ايرانى ب« روح زنده»
ده آسـمان را   ديوان تاريكى را كشت و از بدنهاى آنان هشت زمين و از پوستشـان 

نـور   آفريد و ديوان ديگر را در افالك بـه بنـد كشـيد. در بـدن ايـن ديـوان ذرات      
نخسـتين   ند.محبوس بود و براى نجات آنها خدايان خلقت سوم دست بكار شـد 

ناميـده  ) نريوسـنگ (بود كه در منابع ايرانى نريسه يـا نريسـف    »رسول سوم«آنان 
 »نـورانى   دوشـيزه «ايزدبـانويى را آفريـد كـه     »كـالم «شده است. وى نيز به وسيله 

افـالك   ناميده شده است. اين دو خدا خود را برهنه به ديـوان بـه بنـد كشـيده در    
بود، بـه   و نطفه آنان كه در آنها ذرات نور نهفتهنشان دادند تا ديوان تحريك شدند 

فـراهم آمـد.    زمين فرو ريخت و بدين گونه نجات تدريجى ذرات نور بلعيده شده
مـانوى، وظيفـه    و هم در اسـطوره  )وزروانى(بينيم كه هم در اسطوره زردشتى  مى

 .است )نريوسنگ(اغواى نيروهاى شر بر عهده ايزد نرسه 
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 ارد ايـن اسـت كـه چـرا در اسـطوره افراسـياب و      اى كه جاى سؤال د نكته
 اسپندارمد، اين ايزدبانو نقش اغواى ستمگر متجاوز نورانى را بر عهـده دارد و نـه  

از  ، ايزدبانوى آبها، كه در ادبيات زردشتى بـيش )آناهيتا(خداى ديگرى مانند ناهيد 
 هر الهه ديگرى بـه زيبـايى توصـيف شـده اسـت، خصوصـاً ايـن كـه سـخن از         

 توان داد ايـن  پاسخى كه بر اين سؤال مى )66( ردانيدن آب به ايران زمين است.بازگ
 است كه اوالً در جدال ايران و تـوران در زمـان منـوچهر تنهـا مسـأله آب مـورد      

كـرده   هايى است كه افراسياب غصب اختالف نيست، بلكه موضوع اختالف زمين
علـت   ن مطرح اسـت. و شهرهايى كه ويران بود، خالصه كل حاكميت ارضى ايرا

 گونـه كـه   دوم به نظر نگارنده ارتباط نزديك منوچهر با ايـن ايزدبانوسـت. همـان   
هاى قديمى ايرانى وهنـدى   بدرستى دريافته است. در يكى از سنت )67(سن كريستن

شـمارمى   كه شايد قدمت آن به دوران هند و اروپايى برسد، منو نخستين انسان بـه 
ديگـرى ماننـد    اى ايرانيان اشخاص در تاريخ افسانه بعدها جاى او را رفته است و

دانشـمند اثبـات    انـد. ايـن   گيومرث و مشى ومشيانه و هوشنگ و تهمورث گرفته
شـده اسـت:    كرده است كه منو در سنّت دينى ايرانـى تبـديل بـه سـه شخصـيت     

و  و مشخصــات )منــوش خــورنر ومنــوش خورنــگ(پــدر و جــد او  منــوچهر و
 ه تن كه در حقيقت يك شخص بيش نيسـتند، تقسـيم  خصوصيات او ميان اين س

 در اصل نخسـتين انسـان بـه شـمار     )منو =(گشته است. اگر بپذيريم كه منوچهر 
 گردد. در نظر مردمان قـديم زمـين   رفته است، ارتباط او با الهه زمين روشن مى مى

 رفـت. از ايـن روسـت كـه در     موجودى مادينه و مادر نخستين انسان به شمار مى
 از نطفه گيـومرث كـه در دل   )مشى و مشيانه(ات زردشتى نخستين زوج بشر ادبي

 زمين ريخته شده نخست به صورت دو شاخه گياه ريواس از زمين بيرون آمـده و 
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 اند. بنابر اين طبيعى است كه درموردى كه اختالفـى در  سپس تبديل به انسان شده
 ن به الهه زمين كـه مـادر  نخستين انسا )= منو(مورد زمين پيدا شده باشد، منوچهر 

 رفته است، متوسل شـده باشـد. شـايد بتـوان در ايـن اسـطوره       او نيز به شمار مى
 بازتابى از تصور منو به عنوان نخستين بشر و اسپندارمد به عنوان مادر موجـودات 

 .جهان را ديد
 
  

  يادداشت:
1) Motif 
2) goudess. 

 به كوشش پشوتن انكلسـاريا، تهـران،   TDI نسخه؛ 1908به كوشش انكلسارپا، بمبئى،  TD2 نسخه . 3
 .181، ص 1349

 .هزاره چهارم از عمر شش هزار ساله جهان كنونى. 4
 .ناحيه كوهستانى جنوب طبرستان، در منابع ديگر دماوند يا طبرستان هم آمده است. 5
 خ طبرى، يكـم، ، و ترجمه فارسى آن از ابوالقاسم پاينده، تاري1879-1881به كوشش دوخويه، ليدن، . 6

 .289، ص 1352تهران 
 شيواتير يعنى كسى كه تير او تيزروتر است. در مورد آرش تك به مقاله احمـد تفضـلى در دانشـنامه   . 7

 ).به انگليسى(، و نيز همود دائرةالمعارف ايرانيكا 77، ص 1354، تهران، 1ايران و اسالم، ج 
 .1341به كوشش محمدتقى بهار، گنابادى، تهران، . 8
 ، و ترجمه فارسى آن از محمدرضا شفيعى كدكنى، آفرينش و تـاريخ، 1903به كوشش هوار، پاريس، . 9

 .126، ص 1349سوم، تهران، 
 .1366به كوشش  ابوالقاسم امامى، تهران، . 10
 )تُـرك (را در مـتن خداينامـه افراسـياب پسـر تـور       )افراسياب تـورانى (مترجم عربى فراسياگ تور . 11

است، يعنى صفت يا لقب را به جاى نام پدر گرفته است. نظير آن مرداس اسـت كـه   آورده  شمار به
انـد. نـك بـه محمـود اميـد سـاالر،        ضحاك بوده و بعداً او را پدر وى به شمار آورده  در اصل لقب

، در (Iranica) به بعد. نيز نـك بـه احمـد تفضـلى، ايرانيـات      329، ص 1362، 2 ، ش2نامه، س ايران
 ).زير چاپ(ر نامه الزا جشن
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 .1900به كوشش زوتنبرگ، پاريس، . 12
 ،1363، تهـران،  3اكبر داناسرشـت، ج  ، و ترجمه فارسى آن از على1923به كوشش زاخو، اليپزيگ، . 13

ـ 261، ص 1954. همين نويسنده در قـانون مسـعودى، يكـم، حيـدرآباد،     334ص  اختصـار بـه   ه ، ب
 .آرش اشاره كرده است  تيراندازى

 .1347عبدالحى حبيبى، تهران،   به كوشش. 14
 .1921به كوشش لسترنج و نيكلسن، لندن، . 15
 .1964به كوش انكلساريا، بمبئى، . 16
 .44، ص 1354، و ترجمه فارسى آن از احمد تفضلى، تهران، 1912به كوشش انكلساريا، بمبئى، . 17
 از جعفـر شـعار، تـاريخ    و ترجمه فارسى آن 34،ص 1961ه.ق. و چاپ بيروت، 1340چاپ برلين، . 18

 .34، ص 1346پيامبران و شاهان، تهران،  
 .1318به كوشش محمدتقى بهار، تهران . 19
 .همان مأخذ، همانجا. 20

 .1339به كوشش عبدالحسين نوايى، تهران، . 21
، 1362تهـران،   7همان مأخذ مذكور و ترجمه فارسى آن از مهرداد بهار، پژوهشى در اسـاطير ايـران  . 22

 .هايى دارد كه با ين ترجمه ما تفاوت 191ص
 »منـاظره   طـرف «، »پاسخ دهنده به سؤاالت«نيست، بلكه به معنى  »مقابله كننده«پاسخگوى به معنى . 23

سـؤاالت   برقرار شده بود و منـوچهر بـه   )= غير ايرانيان(اى بين منوچهر و انيران  است. ظاهراً مناظره
 منـوچهر «آمـده اسـت كـه     )11س  591به كوشش مدن، ص (آنان پاسخ داده بود، زيرا در دينكرد 

 )دانـاى عهـد كيـانى   (صفت پاسخگوى در مورد اوشنر  »پاسخگوى سؤاالت مردمان غير ايرانى بود.
 ).10، س 798دينكرد، ص (كار رفته است  نيز به

 :قسمت محذوف درباره اهميت كُستى )= كمربنددينى( زردشتيان است و ترجمه آن چنين است. 24
كه سى و سـه بنـد بـدان     بند دين است )كُستى(كُستى همان دين مزديسنان )= دين زردشتى( بود، زيرا «

 ».شود ازآنها منشعب مى )ديگر(متصل است، در برابر سى و سه گناهى كه همه گناهان 
مـوانعى در    منظور اين است كه كُستى داراى سى و سه بند )= گره( است و اين سى و سه بند به منزلـه 

روند كه منشأ همه گناهـان ديگرانـد. ترجمـه ايـن قسـمت دركتـاب        برابر سى و سه گناهى به شمار مى
 مذكور از بهار نامفهوم است. انى قسمت در اصل متعلق به اسـطوره نبـوده و افـزدوه بعـدى روحـانيون     

 .زردشتى است 
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 :نيز نك به، 22، ص 1897متن در كتاب متون پهلوى، به كوشش جاماسب آسانا، بمبئى، . 25
"Markwart, ed. Messina, A CAtalogue of the provincial Capitals of ـrؤnshahr, Roma, 1931, p.18. 

 .آميز داراى نيروى معجزه. 26
 .نشانيدند آتش را همانند شاه بر تخت مى. 27

28) Messina, Libro Apocalitica Persiono, 1939, 46, 97. 

جاماسبى در دسـت نيسـت و مسـينا آن را از روى تحريـرى پازنـد و       يادگار 4متن پهلوى فصل    
آيد. ترجمه مسينا ازايـن   ها در مواردى درست به نظر نمى بازسازى كرده است. اين بازسازى  پارسى

 .ارائه شده در اين جا متفاوت است  بند با ترجمه
يز آن را چنين خوانـده اسـت.   آمده است و مسينا ن« زندگى»در متن پازند و پارسى زيوشن به معن . 29

 .است« زندانى»ترديد زبوش تصحيف زندانيگ  بى
در متن پازند گروش و در متن پارسى كروش. مسينا آن را به صورت درفش بازسازى كـرده اسـت   . 30

بوده است كه بـا كلمـه قبلـى كلمـه      (Kerbth) مناسبتى با متن ندارد. مسلماً اصل پهلوى آن كربيه كه
= مرئـى،  (بـه صـورت گيتـى    «دهد بـه معنـى    را تشكيل مى (Kerbth-صtإg) »بيهگيتى كر« مركب
 »).مادى

 . مسـينا )بـه معنـى تيرانـداخت   ( (wbt) »وِست»)به معنى گشت(، اما متن پارسى « زشت»متن پازند: . 31
 .صورت اخير را برگزيده است كه با فحواى عبارت تناسبى ندارد

32) E. Benveniste, "Le lmotgnage De Theodore Bar Knay sur le zoroastrisme" Mo 26 1932-
1933 p. 192. 
   - Markwart, Wehrot Und Arang, Leiden, 1938, p. 15. 

 .199احتماالً اشاره به جادوگرى افراسياب است. نك بنونيست، همان مأخذ، ص . 33
 .194بنونيست، همان مأخذ، ص . 34
 .12ماركوارت، همان مأخذ، ص . 35
 .15تا  13همان مأخذ، ص . 36
 .199همان مأخذ، ص . 37
 .198همان مأخذ، ص . 38
 .198همان مأخذ، ص . 39
 .3، ح97مسينا، همان مأخذ، ص . 40
چون گاه شـب  «كه درباره حوادث پايان جهان است، آمده است كه:   39بند  35در زادسپرم، فصل . 41

صورت مـادى  ( »گيتى«، امشاسپندان با نمادهاى فرار رسد )هاى پنجگانه شبانه روز يكى از بخش =(
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... و اسـپندارمد بـا   )= چارپايـان سـفيد  (بـا گوسـفندان    »بهمن«آميخته شوند...  )امشاسپندان  و مرئى
امشاسپندان بـا هـم يكـى گردنـد. در مـتن       »گيتى«و  »مينو«منظور اين است كه صورت « ها... زمين

 .كار رفته است)  (gumxtan»گسيختن«اين مورد فعل پهلوى شهرستانها، در   زادسپرم مانند متن
 .198همان مأخذ، ص . 42
 .احتماالً در آخر كلمه افزدوه بعدى است پس از مصوت بلند، به قياس ديگر كلمات پهلوى. 43
 9، ص 8، فصـل  1913به اين ازدواج نمادين در كتاب روايات پهلوى، بـه كوشـش دايـار، بمبئـى،     . 44

 :شده است اشاره
اسـپندارمد كنـار او    پيداست كـه...  )چنين(اورمزد  )ازدواج با نزديكان -(مورد خويدوده كردنِ  در«
نشسته بود و دست اورمزد بر گردن اسپندارمد قرارداشت. زردشـت از اورمـزد پرسـيد     )= اورمزد(

كه: اين كيست كه در كنار تو نشسته است و تو راچنين دوست دارد و تو نيز او را چنـين دوسـت   
گردانى و نـه او از تـو كـه اورمـزد هسـتى، چشـم        دارى؟ نه تو كه اورمزد هستى، از اوچشم برمى

كنـد؟ اورمـزد گفـت: ايـن اسـپندارمد،       كنى و نه او تو را ترك مى مى  گرداند؟ نه تو او را ترك برمى
 .»بهشت و مادر آفريدگان من است دختر من و كدبانوى

45) Symbolic. 

 .، كمربند بسته بود تا زيباتر جلوه كند127نيز، بنا بر يشت پنجم، بند  آناهيتا )= ناهيد(. 46
 .7تا  4، بند 4زادسپرم، فصل . 47
اين تمثيل از قول اسپندارمد خطاب به منوچهر به نقل از چهرداد نك در كتاب شايسـت نشايسـت،   . 48

 .آمده است 141، ص 28، بند 10، فصل 1930كوشش تاواديا، هامبورگ،  به
 .به روايت منقول از بيرونى. 49
 .شهرستانهاى ايران  و يادگار جاماسبى. 50
 .از نگارنده كه قبالً ذكر شد« آرش»بنا به روايت منقول در كتابهاى دوران اسالمى، نك به مقاله . 51

 .شهرستانهاى ايران و روايت تئودور باركناى. 52
 .شهرستانهاى ايران. 53
 .شهرستانهاى ايران. 54

55) Motil 

  آدمى به صورت دختر زيبا يا دختر زشـتى پـس از مـرگ كـه    « دين»از اين موارد است ظاهر شدن . 56
توصيف آن در مينوى خرد، پرسش اول و نيز در شرح معراج كرتير آمده است. ايزد بهـرام نيـز بـه    

گوناگونى از جمله به صورت جوان پانزده ساله و مردى كه شمشـيرى زريـن تيغـه در      هاى صورت
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آيد. تيشتر نيز در آغاز خلقت در جنگ با ديو خشكسالى به صورت اسب سفيدى  دست دارد، درمى
 .گردد صورت باز و قوچ )يا بره( و آهو ظاهر مى در آمد. فرّه نيز به

 هاى خارجى ساختن مجسمه براى ناهيـد معمـول گرديـد ولـى     در دوره هخامنشى تحت تأثير آيين. 57
 نيون زردشتى اين رسم متروك شد. نك به مقالهبعدها به سبب مخالفت روحا 

M. Boyce, "Leconoclasm among the zoroastrians" in Christianity, Judaism and other 
Grecoroman Cuhs. Studies for Morton Smith at sixty, Part tv, ed. J.Neusner, Leiden, 
1975. p.93ff. 

 .ببعد 7به كوشش انكلساريا، ص . 58
 .39و  7همان مأخذ، ص . 59

60) Prototype. 

 .40همان مأخذ، ص . 61
 .41و  40همان مأخذ، ص . 62
 ، نيز نك به185نك به مقاله مذكور از بنونيست، ص . 63

R.C. Zaehner, Zurvan, Oxford, 1955. p. 184. 

 نتيجـه گرفتـه   و بعد، از مطلب تئودور باركناى و بعضى عبارات پهلـوى  190زنر، همان مأخذ، ص . 64
رفته و اين زن گيومرث را اغوا كرده و بـدين طريـق نـژاد     به شمار مى« نخستين زن»است كه جهى  

آلوده شده است. چنين مطلبى در هيچ متنى نيامده است. نك به مقاله مستدل خـانم بـويس در    بشر
 :زنر  انقاد نظريه

M. Biyce, "Some Reflexions on znrvanism". BSOAS 19, 1957, p. 131f. 

ريـزد و از آن نخسـتين    شود و نطفه او بـه زمـين مـى    بر اساس اسطوره خلقت، گيومرث كشته مى   
آيند. نك به كريستن سن، نخستين انسان و نخستين شـهريار، ترجمـه احمـد     بشر به وجود مى  زوج

 .به بعد 19، ص 1364، تهران، 1آموزگار، ج  ژاله -تفضلى 
 ببعد؛ 37، ص 1335انى و دين او، تهران زاده، م نك به تقى. 65

"Widengren, Mani and Manichaeisnt, London, 1961, 56f; Puech, Le Manichإisme, Paris, 

1949,p. 80 

 .نك به روايات زادسپرم كه قبالً نقل شد. 66
67) A. Christensen, "Reste von Manu-Legenden in der iranschen Sagenweh" 
FestschrifiAndereas, Leipzig, 1916, pp. 63-69. 

احمد تفضلى در كتاب نخستين انسان و نخستين شـهريار، جلـد    -و ترجمه فارسى آن از ژاله آموزگار 
  ).زيرچاپ(دوم 
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 مسائل پاريسيه   
 

 سيدعلى ملكوتى   

 
كوشش ايرج افشـار    هاى علّامه محمد قزوينى در شهر پاريس، به مسائل پاريسيه، يادداشت

 .1385، تهران 399بيست و يك +  محمد هنر، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، و على

 
 ب و فاضل مفضالى است كـه شـيوه درسـت و انتقـادى    سخن از اديب اري

 پژوهش در متونِ ديرينه زبان و ادب فارسى را بيشتر و بـه طريـق اولـى بـه همـه     
و  اندركاران در اين زمينه آموخت. مدرسش زمان مندان، پژوهندگان و دست عالقه

متـون   مكان خاصى نداشت. طى ساليان آنچه گفت و نوشت و تحقيق و تصـحيح 
پژوهش در  رد، الگويى بود بس معتبر براى همه شيفتگانى كه ذوق و شوقكهن ك

                                                 
  . 499-496)، صص 1386اسفند  -ذر آ( 108-107آئينه پژوهش، شماره. 
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گنجينـه   تصحيح متون ديرپاى زبان و ادب فارسى داشتند و به طبـع و نشـر ايـن   
 .دانستند فاخر، خود را ملزم و متعهد مى

  از بدو تا ختم دانشـجويى كـه بـراى تحصـيل علـوم ادبـى پـاى بـه درون        
 شـنيد  مداوم و پيوسته سخن درباره بزرگ مردى مـى گذاشت،  دانشكده ادبيات مى

  كه رنج غربت ديار غريب را به جان خريد و سرمايه عمر لحظه بـه لحظـه وقـف   
  هاى متعدد آن كـرده  كتابت، تصحيح و تأليف متون زبان و ادبيات فارسى و شاخه

 .بود

-طى ساليان متوالى كه دربردارنده نيمى از عمر گرانبهاى آن بزرگوار بـود  
 هـاى بـزرگ لنـدن و پـاريس و بـرلين در      در كتابخانـه  -همچنان كه خواهد آمد 

 جستجوى نسخ خطى ادبيات ديرپاى فارسـى و متـون فارسـى و عربـى عاشـقانه     
 هـا  هاى نسخ خطى محفـوظ در ايـن كتابخانـه    صرف وقت كرد و از ميان گنجينه

 .اپ رساندبردارى و تصحيح كرد و به چ امهات كتاب ادبى و تاريخى را نسخه

 آن دانش مرد كه بدون ترديد در پيشرفت و توسعه تحقيقات و مطالعـات «
 ايرانى سهمى گران و ارزش مسلّم دارد و همه سالكان اين طريـق از پرتـو چـراغ   

 هـاى  يادداشـت ( »انـد  رخشانى كه او در اين معبر برافروخت، راه بـه جـايى بـرده   
 .)1، ص 9قزوينى، ايرج افشار، چند كلمه، ج

 گونه كه بدان -مه قزوينى شرح حال خود را با قلمى شيرين و صميمى عال
 در شـش صـفحه يادداشـت كـرده اسـت كـه       -هاى اوست  بك و سياق نوشتهس

 بخش جلد اول صفحات نخستين كتاب تـاريخ جهانگشـاى جـوينى اسـت.     جلوه
  :بخشى از آن سرگذشت كه حسن مطلع اين مقاله است، چنين است
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پـدرم   بن عبدالعلى قزوينـى اسـت.   و اسم پدر عبدالوهاب اسم اينجانب محمد«
اصوليين و ادبـا   و حنـاةيكى از مؤلّفين اربعه نامه دانشوران است و تراجم احوال 

حال مختصر از   و فقها غالباً به او محول بود. اسم او در مقدمه آن كتاب و شرح
طنه مسطور اسـت  اعتمادالسل  خان اثار مرحوم محمدحسنآلااو در كتاب المĤثر و

طهـران مرحـوم شـد. تولـد      و در سنه هزار وسيصد و شش هجرى قمـرى در 
االول سـنه هـزار و    ربيـع   اينجانب در طهران در محله دروازه قزوين در پانزدهم
علوم متداولـه اسـالمى را     دويست و نود چهار هجرى قمرى است. تحصيالت

رم و خـدمت مرحـوم   پـد   ام: صرف و نحو را در خـدمت  در همان طهران كرده
معيرالممالـك، و فقـه را در    آبادى در مدرسه حاج سيد مصطفى مشهور به قنات

خدمت همان بزرگوار و مرحوم حاج شيخ محمدصادق طهرانى مـدرس همـان   
اللَّه نـورى، كـالم و حكمـت     فضل مدرسه و سپس در محضر مرحوم حاج شيخ
خـان مـروى، و   در مدرسـه   نورى  قديم را در خدمت مرحوم حاج شيخ على

الملـك، و   آملـى در مدرسـه خـازن    اصول فقه را در خدمت مرحوم مال محمـد 
المتـأخرين آقـا ميـرزا حسـن      افضـل  سپس  اصول فقه خـارج را محضـر درس  
مرحوم شيح مرتضى انصارى( در سه  آشتيانى )صاحب حاشيه مشهور بر رسائل

بدون حضـور   . ديگر از علمايى كه]خواندم[ چهار سال اخير عمر آن مرحوم -
از مفاوضـات   )اصـالً مجـالس درس نداشـتند    چـون (در مجالس درس ايشـان  
ام، يكى مرحـوم حـاج شـيخ     مديد مستفيض شده هاى كثيرالبركات ايشان مدت

مرحوم سيد احمد اديـب پيشـاورى و ديگـر مرحـوم      آبادى و ديگر هادى نجم
فين اربعـه  آبـادى يكـى از مـؤلّ    العلماء شيخ محمدمهدى قزوينى عبدالرّب شمس

 ...»رحمةاللَّه عليهم اجمعين نامه دانشوران است.

 

 :پردازد سپس در دنباله مطلب به سفرهايى كه به اروپا كرده است، مى

لشـكر در   حاليه در نظارت(چون برادرم ميرزا احمدخان وهابى  1322در سنه «
ـ    آن وقت در لندن بود، من نيز سفرى به لندن كردم وخيال )كرمان اد توقـف زي
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در آنجـا و    در آن شهر نداشتم، ولى در نتيجه بعضـى اتفاقـات، مـدت مديـدى    
  .»نمودم سپس در پاريس و پس از آن در آلمان و باز مجدداً در پاريس اقامت

 

سـال   35سـالگى بـه مـدت     62سـالگى تـا    27زنده ياد عالمه قزوينـى از  
هاى معتبـر اروپـا    ابخانهدراروپا ساكن بود. تقريباً نيمى از عمر پربار خود را در كت

 هـاى خطـى   هاى ارزشمند و شناسـايى نسـخه   پژوهش و ثبت و ضبط يادداشت به
 .متون فارسى و عربى گذراند 

علـم    مرحوم عالمه قزوينى در رشته خود بى مثـل و ماننـد بـود، يـك طالـب     «
 واقعى بود كه از يكى از آن مدارس قديم بيرون آمده بود. بـا وجـود آن كـه از   

و  علماى دين بود، از همان عهد جوانى درخطّ تحصيل السنه اروپـايى  خانواده
 مقدمـه مسـائل  (. »آشنا گشتن با طريقـه تتبـع و تحقيـق فرنگيـان افتـاده بـود...      

 ).پاريسيه
 

 شمسـى پـس از وفـات    1328اين شرح را مرحوم مجتبى مينوى در سـال  
 چاپ نرسيده اسـت. قزوينى در راديو لندن خواند و تاكنون در مطبوعات ايران به 

 .)صفحه هجده(

اقامت طوالنى در اروپا به قصد تحقيق در منابع فرهنگ ايرانـى و اسـالمى   
هـاى اروپـا وجـود داشـت، چـون گنجـى        ودسترسى به مĤخذى كـه در كتابخانـه  

شناسـان بـود    براى قزوينى بود و افزون بر آن، آشنايى و رويارويى با ايران بازيافته
تر درباره تصحيح متون و نقـد و نظـر ادبـى پـى بـرد       اصولىاى بهتر و  شيوه كه به

 وتجربيات آن دانشمندان، راهى تازه در برابر چشم تيزبين و دقيق مرحوم قزوينـى 
 .گشود

شـرح   4-2هاى  شناسان اروپايى در صفحه پژوهان و ايران اسامى اين دانش
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آزمـون   آيندنفر است. به هر حال، بر 24حال قزوينى آمده كه تعدادشان قريب به 
كتب   مرد تصحيح و طبع دهها كتاب از امهات هاى آن بزرگ ها و پژوهش و تجربه

 :آيد ادبى و تاريخى است كه فهرست آنها در ذيل مى

 
 در مدت اقامت خود در اروپا كتب ذيل بـه تصـحيح ايـن ضـعيف و مخـارج     «

است  به چاپ رسيده (Edvard G Brovne) خيريه گيب با مرحوم ادوارد براون
 :و بعضى از آنها نيز ترجمه يا تأليف خود اينجانب است

جلد دوم  .)جزوه اول 6يا  5به استثناى (االلباب عوفى  جلد اول تذكره لبابـ 1
 .و قبل از رفتن من به اروپا به طبع رسيده است ]اول[ قبل از جلد

 .نامه سعدالدين وراوينى مرزبانـ 2
 .الدين محمدبن قيس رازى سالمعجم فى معابير اشعار العجم شمـ 3
 .آخر آن چهارمقاله نظامى عروضى سمرقندى با حواشى مفصل مبسوط درـ 4
 جلد اول و دوم و سـوم جهانگشـاى جـوينى، تـأليف عالءالـدين      ـ  7و  6و  5

ليه المـوت بـا   يعطاملك جـوينى در تـاريخ مغـول و خوارزمشـاهيان و اسـماع     
 .مبسوط به جلد اول مفصلِ مبسوط در آخر جلد سوم و مقدمه حواشى

انگليسـى، آن   فيلد، مستشرقسترجمه لوايح جامى به فرانسوى كه سپس وينـ 8
نسـخه خطـى از    ترجمه فرانسوى را به انگليسى ترجمه نمود و بـا عكسـى از  

 .اصل لوايح در لندن چاپ نمود
 رساله در شرح حال مسعود سعد سلمان كه فقط ترجمه آن به انگليسـى بـه  ـ 9

 .ادوارد براون به طبع رسيده استتوسط مرحوم 
 .االوليا، شيخ عطار طبع آقاى نيكلسون در ليدنةديباچه بر تذكرـ 10
الطبع درآخر متـةرساله در شرح احوال شيخ ابوالفتوح رازى كه به عنوان خاـ 11

 .جلد پنجم كتاب مزبور در طهران به طبع رسيد
عنـوان   قادى كه در تحـت عدة از مقاالت متفرقه تاريخى و ادبى و انت ـ13و  12

 1307 بيست مقاله قزوينى در دو جلد به طبع رسيده اسـت: جلـد اول در سـنه   
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 ابـراهيم  هجرى شمسى در بمبئى به توسط دوست فاضل دانشـمند مـن آقـاى   
شمسـى بـه    1313قمـرى   1352، و جلد دوم در سـنه  )مد ظلّه العالى(پورداود  

 .)العالى ظله مد(توسط فاضل دانشمند آقاى عباس اقبال  
الحكمةكـه   رساله در شرح احوال ابوسليمان منطقى سجستانى مؤلف صوانـ 14

 .شمسى در پاريس به طبع رسيده است 1312در سال 
الدين  جالل  المصدور يعنى محمد نسوى، منشىنفثـةرساله در تحقيق مؤلف ـ 15

س خود آقـاى عبـا   شمسى به اهتمام دوست ارجمند 1308منكبرنى كه در سنه 
 .در طهران به طبع رسيد )العالى مد ظلّه(اقبال 

 رساله راجع به محمد و حسين سعدى و شـرح احـوال آنـان كـه در سـنه     ـ 16
تعليم  شمسى به توسط فاضل ارجمند آقاى حبيب يغمايى ابتداد در مجله 1317

 .و تربيت و سپس مجزّى در طهران به طبع رسيده است
تصـحيح   ف از روى چنـد نسـخه قـديمى   ديوان خواجه حافظ كه من ضعيـ 17

شمسى در طهـران بـه اهتمـام وزارت فرهنگ،بـه طبـع       1320نمودم و در سنه 
 .)4-5، شرح حال، ص 1جهانگشاى جوينى ج( »رسيده است

 

هيچ مداهنه و جانبدارى، هرچه  اش بى درباره علّامه قزوينى و تواضع علمى
 ن بزرگـوار دربـاره بـه   گيرى نـدارد؛ عـين حقيقـت اسـت. آ     اى جهت گويند، ذره

 گويـد و بـه   شناسان اروپايى به بيان مؤدبانه خود با احترام سخن مى اصطالح ايران
 نويسد و در همه مـوارد اصـل ادب را نگـاه    شائبه خود صادقانه مى قلم توانا و بى

دارد. هر چند كه شيوه تحقيق و نقد ادبـى آنـان را در كـار تـأليف و پـژوهش       مى
اين معامله يـك سـويه نيسـت، بلكـه پاياپـاى اسـت. نظـر بـه          دارد، اما مى مرعى

جامعيــت وعمــق معلومــات در تــاريخ و ادب فارســى و ادبيــات عــرب، هرگــاه 
شناسان درمسائل ادبى و پرپيچ و خم فارسى و ادبيات گسترده عربى بر سـر   ايران

ماندند، مأخذ ثقه و معتبرشان عالمـه قزوينـى بـود و مشـكالت      موضوعاتى درمى
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پرسـيدند و آن   دانسـتند، از او مـى   آنچه از آن سـخن رفـت و نمـى    ود را دربارهخ
 .كرد داد و راهنمايى مى رويى جواب مى بزرگوار با سعه صدرو گشاده

ــكى  ــر مينورسـ ــه والديميـ ــمند و(Minorsky Vladimir) از جملـ  ، دانشـ
به دانشگاه لندن رفت ومعلـم   1932) كه از سال 1877-1966خاورشناس روس (

 .)معين فرهنگ(ان و ادبيات فارسى و تاريخ در مدرسه زبانهاى شرقى شده زب

 اين دانشمند در مواردى متعدد از اطالعات سرشار و جامع علّامـه قزوينـى  
 زنـده يـاد مجتبـى   «يادنامه ايرانى مينورسكى، در رثاى مينورسكى، مقاله (بهره برد 
بزرگـوار فرزانـه دكتـر    ح، نقل به مضمون از افادات دوسـت   -، صفحه ز »مينوى
 .)اشرف صادقى على

 شناسـان اروپـايى بـه عمـق اطالعـات و      بنابر اين عموم دانشمندان و ايران
 .ميزان معلومات علمى ادبى قزوينى پى برده بودند و اذعان داشتند

هنگامى  پژوهندگان در زمينه زبان و ادب فارسى، تاريخ و جغرافيا و عربى،
انس و الفتـى   شوند، و آموختنى استاد عالمه آشنا مى هاى خواندنى كه با يادداشت

نيست. آنـان    يابند كه ديگر دست كشيدن از اين آثار ماندنى آسان ناپذير مى وصف
مطالعـات و    شـوند كـه در جريـان    رو مـى  اى فيـاض روبـه   با آبخشورِ سرچشـمه 

 :دهد نياز و سيرى از آن دست نمى هاى خود بى پژوهش

م، خواندنى و نگه داشتنى و مفيد فايده بود وكمتر كسى تمام مكاتيب آن مرحو«
به مشـكل   در ايران و خارج ايران بود كه در فنّ تاريخ و جغرافيا و لغت و ادب

جـرأت   بر بخورد و فوراً حس احتياج به اسـتفاده از عالمـه قزوينـى نكنـد. بـه     
همـه   توان گفت كه در اين زمان امام اهل تحقيق بود و از همـه نقـاط دنيـا    مى

 شناختند، و بـا آثـار قلمـش آشـنايى داشـتند، بـا او مكاتبـه        كسانى كه او را مى
 شدند و بـى شـك متجـاوز از    كردند و از بحر علم و اطالعش مستفيض مى مى
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يـاد   زنـده ( »هزار مكتوب منتشر شدنى از او در دست مردم عالم موجود است...
 .)20مرحوم مجتبى مينوى، مقدمه مسائل پاريسيه، صفحه 

 
 :نويسد مرحوم استاد سعيد نفيسى ضمن خاطرات خود مى

هاى چند  وصول انتقاد و تحقيق درست و تتبع را ما هم از تصحيحات ومقدمه«
خـاطرات سياسـى،   » (گـرفتيم....  نوشته بود، فرا مـى  كتابى كه مرحوم قزوينى...

ز اعتصام، تهـران، مركـ   ادبى، جوانى به روايت سعيد نفيسى، به كوشش عليرضا
 .فرزانه )، يادداشت يكى از دوستان149، ص 1381نشر، 

 
 ها و مطالعات پيوسـته و مـدام علّامـه    كتاب مسائل پاريسيه دنباله يادداشت

 قزوينى است كه طى اقامت در پاريس با زحمت و ممارسـت فـراهم آمـده بـود.    
 گيرى، چاپ و نشـر ايـن مكتوبـات را اسـتاد ايـرج افشـار بـا عنـوان         شرح شكل

 :در ابتداى اين كتاب آورده است »اشتيادد«

او بود   كه وصى -زاده  ) سيدحسن تقى1328پس از درگذشت محمد قزوينى («
بـه   هـاى بازمانـده از قزوينـى را    دانشگاه تهران را بر آن داشت كه يادداشـت  -

مرگ  ها را كه پس از چاپ برساند و چون دانشگاه پذيرفت، چمدانك يادداشت
 .اشت، به من سپردقزوينى به اختيار د

 و )فـيش (اوراق هـم انـدازه    )برگـردان (ها عبارت بود از چند جعبـه   يادداشت
 چندين دفتر خشتى و ارواق رحلى و شش مجلد دفترهـاى صـحافى شـده بـه    

 اندازه قطع جيبى. اين مجلّدات دو جلدش مسائل برلينيه نام داشت و چار ديگر 
 .مسائل پاريسيه

چـاپ    هاى قزوينى كه توسط انتشـارات دانشـگاه   اشتگانه يادد در مجلّدات ده
جـز   اى و دفترى و مسائل برلينيه به چـاپ رسـيد،   هاى برگه شد، همه يادداشت

 ).سيزده مسائل پاريسيه، ايرج افشار، يادداشت، ص(چهار مجلّد مسائل پاريسيه. 
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 ، ازانتشارات182به شماره  1322گانه در سال  نخستين جلد از مجلّدات ده
از سـوى   816/10بـه شـماره   1354دانشگاه تهران به طبع رسيد و دهمين آن سال 

 .همان نشر خاتمه يافت

 گانه قزوينى در دنباله آن، در كار نشر مسـائل  هاى ده پس از چاپ يادداشت
مند  عالقه  افتد. استاد افشار كه خود از متولّيان اى سى و چند ساله مى پاريسيه وقفه

مسـائل    و تصنيف تحقيقات ايرانى است، آرام و قرار نـدارد كـه   باخته تأليف و دل
   :پاريسيه را به هرگونه كه دست دهد، چاپ كند و در اختيار اهل آن قرارگيرد

 
مطالـب   به تصويب و توصيه گزينش كتاب در موقوفات دكتر محمـود افشـار  «

درپاريس  مندرج در چهار مجلّه مسائل پاريسيه كه يادگار دوران اقامت قزوينى
هـاى علمـى و گويـاى روشـنى از روش متـين اودر       و همگى زبـده يادداشـت  

و   هـاى پريشـيده گذشـتگان    پژوهش متون پيشينيان و آوردن مطالـب از نسـخه  
 اقوال شنيده از معاصران اسـت، بـه چـاپ خواهـد رسـيد و اينـك منـدرجات       

سه  و چاپ ،)همان(« شود نخستين جلد از مسائل پاريسيه درين مجلد تقديم مى 
دهد و از دوست فاضل و ياريگر خود آقاى محمـدعلى   مجلد ديگر را نويد مى

پاريسـيه   كند كه صميمانه و پر شور در كار تصحيح مسـائل  هنر به نيكى ياد مى
كنـد   مـى   اى كـرد  از زحمـات ايشـان قـدردانى     سوزانه همكارى ارزشمند و دل

 ).14همان ص (
 
 محتويات

هـاى   هـاى ياداشـت   ) چـون كتـاب  1ج(ريسـيه  محتويات كتـاب مسـائل پا  
هاى مطالعه شـده، نقـد    هاى مهم متون كتاب اى است شامل نقل پاره ديگرمجموعه

دانـان و مشـاهير    ونظر و عقايد اديبان، نويسـندگان، شـاعران، مورخـان، جغرافـى    
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هاى علـوم ادبـى و فرهنـگ ايرانـى اسـالمى، و بنابـه قـول مؤلـف          درتمام شاخه
 »از كتب متفرقه و از اقوال رجال جمع و التقاط شـده اسـت  «ها  شتياددا مجموعه

 .)، صفحه دو1354، به كوشش ايرج افشار، دانشگاه تهران، 10برلينيه، ج   مسائل(

 هـا بـه صـورت يـك     جلد نخستين مسائل پاريسيه هر بخـش از يادداشـت  
 شـود. بـراى توضـيح بيشـتر     دفترچه مستقل است كه مجموعاً هفده دفترچـه مـى  

 :آيد دو دفترچه در ذيل مى -هاى يكى  فهرست عنوان

 :]دفترچه ادب الف[

 )عمده مطالب اين دفتر است(غرر وسير ثعالبى  - 

 رودكى و نظم كليه و دمنه به امر نصربن احمد  -

 لقب نواب - 

 )هر سه از مركورات شفاهاً(تاجيك، قبچاق و باكو   -

 ها ها و سيرالملوك شاهنامه  -

 هاى پراكنده يادداشت  -

 :]دفترچه ادبِ ب[-

 ميرعلى هروى  -

 هيزم  -

 الفارض شرح تاثيه ابن  -

 دينار و درهم در عهد حمداللَّه مستوفى  -

 طلغم  -

 دينار عوال  -

 بعضى لغات عبيد زاكانى  -
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 بعضى از اشعار تهامى مذكوره در جهانگشاى  -

 شجره ملوك كرت  -

 كاشغريان و قشقايى  -

 نظـر، ديـد تيـزبين،     هاى ماندنى قزوينى را كه دقت از يادداشتچند نمونه 
 :آوريم دهد، مى وسعت معلومات و دريافت درست مشاراليه را نشان مى

 ]قون -قبچاق  -قچقار [ - 

 بگسستهم نوذر سپرد آن زمين  -

 ز قبچاق تا پيشِ درياى چين  -

است كـه بـاز    كه همان قچقار )مركوارت(بايد قچقار باشد به جاى قبچاق 
 .فردوسى و غرديزى مذكور است در

 .االثير كلمه قبچاق نام برده شده است در ابن 514دفعه اول در سنه 

مثـل تئـورى او در خصـوص تازيـك كـه      [مركـوارت  « تئـورى »گويا اين 
نامه و تاريخ بيهقى پيـدا   از مخترعات مغول است و من در كتاب سياست  گفت مي

 ...نيزباطل است] كردم

 ]تاجيك و تات[  -

 آيند و آن اصل تركى است. تـات در  تاجيك و تات هر دو از يك اصل مى
و تاجيك مركّب است از تات + چيـق   Unter wofen تركى به معنى عبد و رعيت

چيق سوفيكس است عالمت تصغير تحقير يا تصغير و اين كلمـه ظـاهراً بـراى     و
ايا و مسخّرين مغول در بخـارا  اول در زبان مغول پيدا شده است و چون رع  دفعه

 سمرقند اغلب ايرانى بوده است، اين است كه منحصراً ايرانيـان را اكنـون در آن   و
 )1(صفحات تاجيك گويند، در مقابل ترك. 
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 .)مركوارت شفاهاً(آيد، به معنى تاختن نه از طائى  تازى از تازيان مى

ن مغول دركتب بعد معلوم شد كه سهو است. كلمه تازيك خيلى قبل از زما
 شعرا مذكور است؛ از جمله در تـاريخ بيهقـى در اشـعار ابوحنيفـه اسـكافى و در     

 .)30-31مسائل پاريسيه، ص (الملك  نامه خواجه نظام سياست

 ]الفراض الدرارى شرح فارسى تائيه ابن مشارق[

ه ابـن   الفـارض  از نفايس نسخ كتابخانه ملى پاريس، يكى شرح فارسى تائيـ 
 :عش اين استاست كه مطل

 مقلَتى حةسقَتنى حميا الحب را   

 الحسن جلّت و كأسِ محياً من عنِ   

بـزغش   الـدين  تأليف شيخ سعدالدين سعيدالفرغانى از اصحاب شيخ نجيـب 
شـيخ   و از اصـحاب  )الدين سهروردى بـود  كه از اصحاف شيخ شهاب(الشيرازى 

 .البغدادى محمدبن السكران صدرالدين محمدبن اسحق قونيوى واز اصحاب شيخ

الدرارى الزهر فى كشف حقايق نظم الـدرر اسـت و    و نام اين شرح مشارق
المعـالى   الملـك پروانـه بـك ابـى     الدين نظـام  معين(الدين پروانه  به نام معين آن را

تأليف نموده است. پس تـأليف ايـن شـرح     676مقتول در سنه  )ابن على  سليمان
و در آخر اين شـرح موالنـا عبـدالرحمن جـامى      بالطبيعـةشود  مى 676 قبل از سنه
 :خطّ و امضاى خود نوشته است معروف به

 ءةبقـا  اللَّه تعالى ادام(تفضّل نمود و تفقّد فرمود خدمت اخوى و جناب مولوى «
الحقـر   ةبتسويد اين بياض و تشـريح ايـن ريـاض تـذكر     )ءةو رزقه و ايانا لقا

 ».ولوالديه اللَّه عليه و غفرله ن احمدالجامى تابب اخوانه و افقر خالنه عبدالرحمن
 

 يعنى كه كاتب اين كتاب آن را براى جامى نوشته اسـت و كاتـب موسـوم   
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 .استنساخ نموده است 861الجامى و در سنه  بن محمدبن على است به شمس

 اگرچـه بـدان  (و از اول تا به آخر نسخه در حواشى همه جا به خطّ جامى 
مالحظات  تصحيحات و )الوجوه جاى شك نيست وجه من امضاست، ولى به هيچ

ترجمـه   و بسيارى از اوقات رباعيات و اشعار ديگر مناسب با مضامين متن يـا بـا  
دقـت    بعضى از ابيات تائيه مسطور است و از اول تا به آخر نسخه تقريباً با كمـال 

ن ايـ  به قلم جامى تصحيح شده و كلمات مشكله، و مشـكّل گرديـده اسـت. پـس    
نسخه از نظر ارباب تصـوف و عرفـان از اَجـلّ نسـخى اسـت از ايـن قبيـل كـه         

 .موجود است اكنون

 :الفارض كه مطلعش اين است و بعد از تائيه قصيده ميميه ابن

 مةشربنا على ذكر الحبيب مدا

 سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم

 ه ايـن بن شهاب همدانى مسطور است، و نمـر  با شرح فارسى امير سيدعلى
 .)43-42همان ص (است.  Suppl.pers.545 نسخه 

 ]لغات و معربات[

 طساسيج و همـا  بعـةالطّسوج، النّاحية و الطسوج ايضاً جدتان، و الدانق ار  -
 )صحاح(معرّبان 

 الفيج، فارسـى معـرّب والجمـع فيـوج و هوالـذى يسـعى علـى رجليـه          -
 )صحاح(

 )صح(ب الخمر فارسى معرّ الفيهج، ما تكال به  -

 القَيح، الحجل فارسى معرب  -

 :كرّه قال جرير سّيةو هو بالفار ]به معنى ولد الفَرَس[الكرج، معرّب   -
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 ليست سالحى والفرزدق لعبة

 )صح(عليه و شاحا كرّج و جالجله 

  قال پنجه. سـّيةالفَنزج، رقص للعجم يأخذ فيه بعض بيد بعض و هو بالفار  -
 .)صح(الفنزجا  العجاج: عكف النّبيط يلعبون

 الكوسج، االثط و هو معرّب  -

 )صح( جةالموزج، معرّب و اصله بالفارسية موزه و الجمع المواز  -

 )77-78همان ص (.... )صح(، فارسى معرّب يةاالدو الوج، ضرب من  -

 ]الصدورراحة[

 :اين قصيده  كه مطلعش اين است  -

 وقت آن است كه مستان طرب از سر گيرند

 من از تارك شب برگيرند تاج زرين

 سيد اشرف گفته است و بايد آن را پيدا )؟( »مجابات«كه مجير بيلقانى در (
كرد. چه بسيارى از اشعار جهانگشاى در وصف جشن جلوس منكوقـاآن كـه بـه    

وزن و روى است، بايد از قصيده سيد اشرف باشد و از اين قصيده مجير جز   اين
. از غرر قصايد اسـت و  )مسطور نيست جهانگشا مطلع گويا بيت ديگرى در  بيت

مانندآب روان و نسيم بهـاران اسـت در سـالمت و لطافـت و روانـى فالتـنس...       
 .)270همان، ص(

نظيـر را بـه ديـده منـت قبـول       عالمه قزوينى و بزرگانى كه اين فرزانه كـم 
 اهللامحـةر(الزمـان فروزانفـر و اسـتاد جـالل همـايى و...       چون: اسـتاد بـديع   داشتند
؛ هـر  »از مزاياى قانونى آن برخوردار باشند«مدرك دانشگاهى نداشتند كه  ،)عليهم

قـدر آنـان را بـه خـوبى      »فضل تقـدم و تقـدم فضـل   «دانشگاه بنابر اصل  چند كه
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فياضى بودند كه همه اصـحاب علـم و ادب و تشـنگان فضـيلت از      دانست. بحر
 .للَّه برخوردار بودنداةداشتى طلباً لمرضا هيچ چشم شان بى دانش آبشخور

  
  يادداشت:

 ).پردازندگان» (اين حرف مركوارت بكلى و بكلى سهو است«بعدها، مرحوم قزوينى در باب آن نوشته است: . 1
 



  
  
  
  
  

 راشعا
 

1 

 ...مردمى از نهاد كس مطلب   
 

 خاقانى   
 
 

 روى دركش ز دهرِ دشمن روى

 پشت آور به چرخِ كافر خوى

 مردمى از نهاد كس مطلب

 خُرّمى از مزاجِ وقت مجوى

 با بالها بساز و تن در ده

 كز سالمت نه رنگ ماند و نه بوى

 دود وحشت گرفته چهره عمر

 ىآبِ ديده بريز و چشم بشو

 اهل خواهى، ز اهلِ عصر ببر

 اُنس خواهى، ميان انس مپوى

 چند از اين يوسفانِ گرگ صفت

 چند از اين دوستانِ دشمن روى
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2 

 قطع نسل اهل كرم   

 
 الدين عبدالرزاق اصفهانى جمال   

 
 دوستى در سفر كتابى داشت

 خواند اى از آن مى پيش من صفحه

 كه فالن شخص در فالن تاريخ

 ها بفشاند بدره بيكى بيت،

 وان دگر پادشه بيك نكته

 فاضلى را فرازِ تخت نشاند

 گفتم اى خواجه ترّهاتست اين

 اين سخن بر زبان نبايد راند

 مگر آن قومِ عاديان بودند

 كه خود از نسلشان يكى بنماند؟
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3 

 
 سه شعر خوب به انتخاب علّامه قزوينى   

 
 سوزنى و ناصرخسرو   

 
 

 اشعار خوب

 محةالر الشعراء سوزنى سمرقندى عليه لطانقصيده س

 چنانكه معلوم است سـوزنى در آخـر عمـر از هجويـات و هزليـات توبـه      
نصوح نمود و حج گزارد و در توحيـد و نصـايح و زهـديات و معـارف، قصـايد      

بسيار نفيس محكم متين سروده است. يكى از آنها قصيده ذيل اسـت كـه در    غراء
ق االشـعار تـأليف محمـدبن بـدر جـاجرمى شـاعر       االحرار فى دقـاي  مونس كتاب

مذكور است و ما آن را از روى نسخه عكسى از كتاب مزبور كـه تـاريخ    معروف
 )1(كنيم: است و ظاهراً به خط خود مؤلف است ذيالً نقل مى 741سنه  كتابت آن

 محمد قزوينى   

 
 تا كى ز گردشِ فلك آبگينه رنگ

 خانه طاعت زنيم سنگ در آبگينه

 بگينه سنگ زدن فعل ما و مابر آ

 علّت نهاده بر فلك آبگينه رنگ

 و با پلنگ اجل كارزارِ ماست )2(رنگيم

 آخر چه كارزار كند با پلنگ، رنگ
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 كبرِ پلنگ در سر ما و خبر نه زانك

 كز كبر، پايمال شود پيكرِ پلنگ

 ايم شرم گشته ديده و بى يكباره شوخ

 نگكرده خود را قلّاش و شوخ و ش خود نام

 پرهيز نيست در دل ما جايگير جز

 )3(ننگ جايى كه نارسان چو شغاليم برو

 اصرار كرده بر گنه خود به سرّ و جهر

 نه شرم از صغيره و نه از كبيره ننگ

 در پله ترازوى اعمالِ عمرِ ماست

 )4(طاعات دانه دانه و عصيان به تنگ تنگ

 ايم صلح با آنكه جنگ بايد، پذيرفته

 ايم جنگ يد، آشفتهبا آنكه صلح با

 زلف پشت و جوانانِ چنگ پيرانِ جنگ

 در چنگ، جامِ باده و در گوش، بانگ چنگ

 چنگ اجل گرفته گريبانِ عمرِ ما

 ما خوش گرفته دامنِ آز و امل به چنگ

 شناسى دل است و به آيينه خداى

 شناسى زدوده زنگ آيينه خداى

 بر آيينه ريخته )5(ما باده چو زنگ

 يافته از باده چو زنگو آيينه زنگ 

  



١٧٣ ر اشعا

 ما از شمارِ آدميانيم سنگدل

 )6(از معصيت توانگر و از طاعتيم ونگ

 دوزخيم به زنجيرِ معصيت )7(آونگ

 دوزخ نهنگ و ما به گنه، لقمه نهنگ

 ز دوزخ نجات نى )8(ما را به هوش  و هنگ

 وز سهمِ آن نهنگ نه هوشستمان نه هنگ

 دنيا قمارخانه ديو است و اندرو

 و اجل نقش بين منگ )9(گياگرانما من

 است )10(در كام ما حالوت شهد شهادت

 اند بدين بوى باد رنگ در مهد بسته

 ايم شك در عمرِ خويش در تو نياورده

 شريك، شهد شهامت مكن شرنگ اى بى

 در ملك تو بسنده نكردند بندگى

 )11(نمرود پشه خورده و فرعون ييس لنگ

 دبا بندگانت كوس خدايى همى زدن

 )12(آگاه نى كه كوس خدايى است يا تبنگ

 نمرود بر گذشت به پرواز كركسان

 ز آنجا كه بيش از آن نپرد كركس و كلنگ

 خويش برانداخت بر هوا )13(وان تير چرخ

 )15(چرخ پرِ كركس و خدنگ )14(با كركسان

 پيكان آن خدنگ به خون زهر داده بود
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 شد شاد و رسته شد ز غريو و غم و غرنگ

 شوم خس كش بازار عربده فرعون

 )16(عالن بر بنفشه و شبوى و باد رنگ

 بد ميرِ رود نيل و چو در نيل غرق شد

 )17(وار بر سرِ آب آمد آن خشنگ خاشاك

 با اين دو گنده مغز بود حشر آنكسى

 كز دست ديو خورده بود كوكنار و بنگ

 اى سوزنى بر اسبِ فصاحت سوار شو

 الهنگبستان ز دست ديوِ فريبنده پ

 المقدس است دلِ تو به نورِ دين بيت

 خانه كند كافرِ فرنگ هان تا نه خوك

 ايمن مباش تا دم آخر ز مكر ديو

 )18(تا ديو دين تو نستاند شباهلنگ

 هفتاد ساله گشتى توحيد و زهد گوى

 )19(كم خاى ژاژ و بيش مدو چون خران عنك

 بى ياد حق مباش كه بى ياد كردگار

 )20(مردم چه استرنكنزديك اهل عقل چه 

 در راه دين حديث درشت و درست گو

 مفروش دين به چربك و سالوس و ريو و رنگ

 
 سوزنى كه به دوست فاضل ما آقاى پرتو بيضـايى  ديواندر يك منتخب از 

 شود كه مؤلّف متعلق است اين قصيده هفت بيت زيادتر دارد و از اينجا معلوم مى
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 ى كرده و اين هفت بيت را طرح نموده است. مااالحرار از آن قصيده انتخاب مونس
براى آنكه تمام ابيات قصيده در دسترس خوانندگان يادگار باشد ابيـات مزبـور را   

  .آوريم تعيين محل آنها در اينجا مى با
 :اين بيت آمده 9و  8مابين ابيات ـ 1

 ايم و دليروار ميدان فراخ يافته

 )21(تنگ بر مركب هوى و هوس بسته تنگ

 :اين دو بيت مذكور است 15و  14مابين ابيات ـ 2

 رومى رخان ما را از فسق و از فجور

 زنگى گرفت و باز به رومى سپرد زنگ

 ترا )22(اى كردگار دوزخ تفسيده

 )24(برد هيزم زرنگ )23(از آدمى شنگ

 :اين سه بيت آمد 21و  20مابين ابيات ـ 3

 ايمان كليد جنت و در وى مدنگ نى

 )25(گشاينده مدنگدندانه نياز و 

 حناى و رنگ ماست به دوزخ ز عدل تو

 وز فضل و رحمت تو به خلد برين درنگ

 زند درياى فضل و رحمت تو موج مى

 )26(نبود در او سفينه اميدمان به گنگ

 
 :اين بيت مذكور است 33و  32مابين دو بيت ـ 4

 باشد هر لنگ از عصا )27(پر آذرنگ

 فرعون لنگ را ز عصا آمد آذرنگ
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   قصيده ديگر
 )28(محةالر الشعراء سوزنى سمرقندى عليه از سلطان

  
 مرا )30(گشت كمان قامت چو تير )29(چو شست

 مرا )32(راست بر آمد بهار و تير )31(چو شست

 ) جهد34كان ز كمان از گشاد شست( )33(چو تير

 مرا )35(پريد عمر و كمان گشت پشت تير

 محترقم ز آفتاب پاييزى )36(چو تير

 تاد كار چو به آفتاب و تير مراف

 چنان به نور دو چشمم رسيد نقصانى

 كه جز سها ننمايد مه منير مرا

 يكى است )37(چراى چشم مرا الله و زرير

 چرا كه عارض چون الله شد زرير مرا

 به فحش و هزل، جوانى به پيرى آوردم

 كه هيچ شرم نبود از جوان و پير مرا

 اعت منيكى به دو نه برآمد شمارِ ط

 برآمد از گنهان مبلغِ خطير مرا

 به فسق و عصيان اندر تف سعير شدم

 كه دم نشد ز ندامت چو زمهرير مرا

 دم از ندامت اگر همچو زمهرير كنم

 به زمهرير خالص آيد از سعير مرا
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 بسى گناه صغير و كبير كردم كسب

 كه نز كبير خطر بود و نز صغير مرا

 اهلم را )38(بهر صغيره عذابى كبيره

 اگر نه عفو كند خالقِ كبير مرا

 دو دبيرند شرّ و خيرنويس )39(ز پادشه

 كه يك نفس نبود زان و زين گزير مرا

 دبيرِ خير ز من فارغ و نبشته شده

 هزار نامه شر از دگر دبير مرا

 نيامد از من خيرى و در دلم همه آن

 كه حق پذيرد بى خير خير خير مرا

 د يكدمبه يك نَدم بپذيرد اگر بو

 پذير مرا گوى و حق زبان و سينه حق

 بهر گناه، مشاراليه خلق شدم

 از آنكه وسوسه ديو بد مشير مرا

 ترسم چو مصر جامعم از هر بدى و مى

 از آنكه سوى جهنم بود مسير مرا

 به باب فسق و خطا و فساد و جرم و زلل

 نظير مرا بيافريد خداوند بى

 ورا از آنكه نگويم نظير و نشناسم

 ز جور اين تن جاير بود مجير مرا
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 ز دست شيطان در دامگاه معصيتم

 جز او كه باشد از اين دام دستگير مرا

 ز رفتنِ درِ سلطان به كسب كردن زر

 نگاه دارد و سلطان بى وزير مرا

 چنانكه دايه دهد انگبين و شير به طفل

 دهد ز كوثرِ فضل انگبين و شير مرا

 م گويمدر آفرينش خود چون نگه كن

 سرشته شد ز بدى مايه خمير مرا

 تنور عفوت تو گرم آمد اى خداى، درو

 به دست توبه شود بسته يك فطير مرا

 گمان من به تو هست آنكه عاقبت نكنى

 نه از قليل سؤال و نه از كثير مرا

 فقير و قطمير از من گناه اگر ديدى

 مكن سؤال ز قمطير و از فقير مرا

 ظلم و زلَلاگر بظاهر در ظلمتم ز 

 ز نور دين تو شعله است در ضمير مرا

 من ار بميرم، شمعِ ضميرِ من نمرد

 كه چشمِ دين بود از نورِ او قرير مرا

 گونه بن نگرفت پيازِ نيكى من هيچ

 بدين سزد كه بكوبند سر چو سير مرا
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 به وقت مرگ چو با ديو كارزار كنم

 تو باش تا نبرد ديو دين نصير مرا

 چو بر آرم ز قعر سينه به لب دم از نَدم

 مرا )40(مران به سوى لبِ دوزخِ قعير

 به من فرست به تسليمِ قبضِ جان ملكى

 كه از سالمت ايمان بود مشير مرا

 به زير خاك ملقن تو باش وقت سؤال

 كه تا صواب رود پاسخِ نكير مرا

 رسول گفت اميرِ سخن بود شاعر

 بدين قصيده توان خواندن امير مرا

 ار تيغِ زبان مرا چنان جارىتو د

 كه گاه نظم نداند كس از جرير مرا

 چو سوزنى لقب آمد ز حرّ نار سقر

 برون جهان چو سرِ سوزن از حرير مرا

 ز من بجد به شبير و شبر درود رسان

 به حشر با شبر انگيز و با شبير مرا

 
 يك قطعه از ناصرخسرو

 مى نسبت به ناصرخسرواالحرار محمدبن بدر جاجر قطعه ذيل را در مونس
 شمسى به تصـحيح آقـاى   1306داده ولى در ديوان شاعر مزبور چاپ طهران سنه 

 .مجتبى مينوى موجود نيست
 محمد قزوينى   
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 در عميقِ بحر خفتن بر سرِ ناب نهنگ

 خاك را دادن شتاب و آب را دادن درنگ

 سنبل و گل ساختن )41(ز آتشِ سوزان به تنبل

 )42(به بحر آب چو زنگ ز آهن و پوالد بگشودن

 خاك ننگ از ناسپاسى ريختن بر فرقِ نام

 آبروىِ نامِ نيكو ريختن بر فرقِ ننگ

 با سگانِ انجمن در استخوان بودن به صلح

 با سرانِ اهرمن بر آسمان رفتن به جنگ

 ها شير دوشيدن ز شيرِ شرزه اندر بيشه

 هاى سنگ بستن در بيابان بر پلنگ پشته

 گيسوها كشيدن زين مغاك زال گردون را به

 دزد گيتى را به گردن بر نهادن پالهنگ

 نااميد از جان شيرين بودن و انداختن

 )43(بر قضا تيغِ غريو و بر قدر سنگ غرنگ

 و رمحِ اعرابى زدن )44(ديده بر زوبينِ گيل

 وز كمانِ ترك خوردن بر جگر تير خدنگ

 پيشِ قرصِ آفتاب اندر تموزِ باديه

 ز درويشى فطير از خاره سنگبر شكم بسته 

 هم نقره و زر را به ناخن، جو جو آوردن به

 پا به راه كهكشان بر هم نهادن تنگ تنگ
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 تر بود خوشتر آيد بر من اين اسباب و آسان

 )46(به هنگام سؤال از آذرنگ )45(زانكه تر گشتن

 بى زبان بادم چو ماهى گر به دندان طمع

 چون نهنگنظم و نثر خويش را لب برگشايم 

  

  ها: يادداشت
 .فقط يازده بيت ازين قصيده مندرج است 250الفصحاء، جلد اول ص  در مجمع) 1

 رنگ به راء مهمله مفتوحه و نون ساكنه و كاف فارسى سى و يك معنى دارد. دوازدهم بـز كـوهى را  ) 2
 :نامند ازرقى گفته

 ز بس كه رنگ به كهسار برگ الله چرد

 الله كند رنگ فرهنگ جهانگيرى(       شير از پستانچو رنگ( 

وننگ به فتح واو و نون و سكون نون دوم و در آخر كاف فارسى ريسمانى را گوينـد كـه سـر او را    ) 3
 :هاى انگور را بر آن بياويزند و آن را آونگ نيز خوانند سوزنى گويد ازدو جانب ببندند و خوشه

 احسان تو بسان وننگ سبيلى است

 نگور در وننگدر خوشاب خوشه ا

 )اللغات غياثد (آن كه در راه خدا وقف و صرف كنن سبيل به معنى وقف و آب و شربتى و مانند   

تنگ به تاء قرشت مفتوح و نـون سـاكنه و در آخـر كـاف فارسـى بـه معنـى يـك لنگـه بـار باشـد            ) 4
 :گويد انورى

 منصب مطلب كه هر كجا هست

 )ىجهانگير(         هر خروارى همين دو تنگ است

 در شماره(زنگ به زاء معجمه روشنايى ماه است و نيز گويند آبى و شرابى چون زنگ، دقيقى گويد ) 5
  )قبل نيز اين شاهد گذشت

 دقيقى چار خصلت برگزيدست

 بگيتى از همه خوبى و زشتى

 لب بيجاده رنگ و ناله چنگ

 )فرهنگ اسدى(    چون زنگ و كيش زردشتى مى
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 :كن و در آخر كاف فارسى به معنى درويش و مفلس بود سوزنى گويدونگ به واو مفتوح و نون سا) 6

 زين شعر شاعران را گردد يقين كه من

 از هزل و جد توانگرم از زر و سيم ونگ

 :هم او گويد   

 پذير باشى منت نهنده نى منت

 )جهانگيرى(       كز تو غنى شوند به روزى هزار ونگ

آونگ به الف ممـدوده و واو مفتوحـه و سـكون نـون و در آخـر كـاف فارسـى بـه معنـى آويختـه           ) 7
 :حكيم زجاجى راست است

 نگونش در آن چاه آونگ كرد

 هنوز اندر آن جاست آونگ مرد

هـاى انگـور و جـز آن بياويزنـد و بـه ايـن        و نيز به معنى ريسمانى است كه بـر آن جامـه و خوشـه      
 .كه گذشتمرادف وننگ است  معنى

 )جهانگيرى(هنگ به فتح هاء و سكون نون به معنى زيركى و هوشيارى است. ) 8

منگ به فتح ميم و سكون نون و در آخـر كـاف فارسـى بـه معنـى قمـار باشـد و منگيـاگر قماربـاز          ) 9
 .)جهانگيرى –همين بيت را به اشتهاد آورده (راخوانند، سوزنى گويد 

 .اللَّه و مقصود ايمان به توحيد بارى تعالى استاال يعنى كلمه شهادت به الاله) 10

مهمله،  بدون نقطه حرف اول و سپس باء مثناة تحتانيه و سين )يس(چنين است بعينه در اصل يعنى ) 11
و  )؟(بوده است به معنى ابرص اعرج )پيس لنگ(و )لنگ( بالم و نون و كاف فارسى، شايد مقصود 

 )برهان قاطع(ست. پيس كنايه از مردم خسيس و رذل هم ه

 تبنگ به فتح تاء مثناة فوقانيه و فتح باء موحده و سكون نون و در آخر كاف فارسى بـر وزن پلنـگ  ) 12
طبقى باشد پهن و بزرگ از چوب ساخته كـه بقـاالن و نانوايـان و حلواييـان اجنـاس در آن كننـد،        

 :گويد  يمين ابن

 براى بزم غالمان او ز هاله و ماه

 ت قضا ميان تبنگنهاده كاسه شرب

 :سوزنى گويد   

 در جد قرينشانم ليكن به گاه هزل

 من كوسِ خسروانم ايشان دف و تبنگ
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 :هم او گويد

 .)جهانگيرى و برهان قاطع(با بندگانت كوسِ خدائى... الى آخر بيت متن    

 .چرخ به معنى كمان است يعنى قوس كه از آن تير اندازند يا نوعى از كمان است) 13

كركس به عالوه معنى حقيقى آ ه نوعى از مرغ مردارخوار است كه به عربـى نسـر گوينـد، مجـازاً     ) 14
شود. بـه مناسـبت آنكـه در دو طـرف تيـر پـر        معنى تير هم كه به عربى سهم خوانند استعمال مى به

تر شده مسافت زيادترى طى كند، و به اين معنى مجـازى   اند تا سبك كرده كركس ياعقاب نصب مى
 .)ها فرهنگ(اند  گفته اينجا مراداست كركسان تركش يا كرگسان چرخ نيز مىكه 

فرهنـگ  (خدنگ قسمتى دز درخت گز سخت هموار كـه از آن تيـر و نيـزه و جنـاغ زيـن سـازند       ) 15
 .)رشيدى وبرهان قاطع

و نسخه ديگرى از اين قصيده در محـل دسـترس مـا نبـود و      )؟(چنين است بعينه در نسخه اصل ) 16
 .حتمال قوى عالن تصحيف غلتان است يعنى غلطانا به

خشنگ به خاء و شين معجمتين مفتوحين و نون ساكنه و در آخر كاف فارسى به معنى مردم كچـل  ) 17
كه عين همين بيت سوزنى را به استشهاد آورده است و برهـان   )فرهنگ رشيدى(سر كچل است  و

ين امالى رشيدى و برهان مسطور اسـت ولـى در   االحرار نيز عيناً به هم درنسخه اصلى مونس  قاطع
جهانگيرى اين كلمه را جسنگ به جيم و سين مهمله عنوان كرده است و ظـاهراً بـل قطعـاً      فرهنگ

االحـرار و ديگـر آنكـه چنانكـه      يكى به قرينه ضبط آن به قلم در نسخه قديمى مـونس   اشتباه است
 .كند به خاء معجمه و شين معجمه مىخاشاك در بيت سوزنى اقتضاى خشنگ  رشيدى گويد لفظ

االحرار، و اين كلمه به ايـن صـورت    چنين مكتوب است اين كلمه شباهلنگ در نسخه اصل مونس) 18
به همان ضبط بعينه لكن بدون هاء بعـد از الـف در    )شبالنگ(دركتب لغت متداوله يافت نشد ولى 

آراى ناصرى مـذكور اسـت بـه معنـى      ها مانند جهانگيرى و رشيدى و برهان و انجمن فرهنگ عموم
نخچير و شكار، وبدون هيچ شك شباهلنگ در بيت سوزنى صورتى ديگر از همين كلمه است و به 

شكار و نخچير نيز در اينجا مراد است يعنى تا دم آخر از مكر ديو ايمن مباش كـه   همين معنى يعنى
 .دين تو را از دست توشكار كند

ه غين معجمه مفتوحه و نون ساكنه و در آخر كاف فارسـى بـه معنـى    عنگ به عين مهمله و غنگ ب) 19
 :خرنر باشد، مولوى گويد

 خاموش همچون مريمى تا دم زند عيسى دمى

 كت گفت كاندر مشغله يار خران غنگ شو
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 :سوزنى گويد

 گويد كه شعر گويم خايد يكى چنانك

 خايند علك ماده خران و خران غنگ

ر باب غين معجمه، ولى ايـن كلمـه در برهـان در بـاب عـين مهملـه       جهانگرى و رشيدى و برهان د   
االحرار نيز با عين مهمله مكتوب است و چنانكه معلوم است  نيزعنوان كرده و در نسخه اصل مونس

دربعضى كلمات فارسى عين مهمله موجود بوده است مانند عكه و عو و ساير كلماتى نظير اينها كه 
 .ها مضبوط است درفرهنگ

استرنگ به فتح الف و سكون سين مهمله و فتح تاء قرشت و راء مهمله و سـكون نـون و در آخـر    ) 20
اى بـه شـكل و    الصنم خوانند و آن گياهى بوده كه ريشه آن تـا درجـه   فارسى و به عربى يبروح كاف

ه اسـت  ها در باب اين گياه منتشر بود گياه نيز نامند و در قديم افسانه ماند و آن را مردم صورت مردم
 .)Mandragore  به فرانسه(اند  برده آن را به كار مى و در اعمال سحرى

تنگ اول به معنى محكم و استوار است و تنگ دوم به معنى نـوار و دوالـى اسـت كـه زيـن را بـر       ) 21
 .اسبان و بار را بر پشت ستوران بدان محكم كنند پشت

 .تفسيده گرم شده را گويند) 22

 :معنى دزد و زاهزن است. سوزنى گويدشنگ در اينجا به ) 23

 اى خسرو سيادت بر ملكت شرف

 مخافت تارج دزد و شنك ملك تو بى

زرنگ درختى است كوهى كه بار نياورد و هيزم سازند و اگـر آتـش آن در خـاك بپوشـند ده روز     ) 24
 :بماندبلكه بيشتر. منجيك گويد

 چنان بگريم گر دوست بار من ندهد

 ر شخ و ژرنگ ژگالكه خاره خون شود اند

 262فرهنگ اسدى، ص    

مدنگ با اول و ثانى مفتوح به نون زده و گـاف عجمـى كليـد چـوبى باشـد كـه كليـددان را بـدان         ) 25
 :گشايند.سلمان ساوجى گفته

 نيزه شاه بهر جا كه رسد بگشايد

 )جهانگيرى(فرهنگ      سر آن نيزه مگر بر در فتح است مدنگ

 :پيمايد. فرخى گويد هندوستان است كه سراسر قسمت شمالى آن را مى گنگ نام رودخانه بزرگ) 26



١٨٥ ر اشعا

 غزو است مرا پيشه و همواره چنين باد

 تا من بوم از بدعت و از كفر جهان شوى

 تا كافر باشد نكنم قصد مسلمان

 تا گنگ بود نگذرم از وادى آموى

و محنـت، در معنـى    آذرنگ هم به معنى نور و فروغ اسـت هـم بـه معنـى دمـار و هـالك و رنـج       ) 27
 :اول.مغزى گويد

 به آهن نگه كن كه ببريد سنگ

 نرست آهن از سنگ بى آذرنگ

 :و در معنى دوم مصراع دوم بيت ابوشكور بلخى گويد   

 مهرگان بر تو همايون باد از گشت سپهر

 عيب باد و عمر تو بى آذرنگ جاه تو بى

 :سنايى   

 از چشم بد اى مرا چو ديده

 رنگتيك روز مباد آذ

االشـعار   االحـرار فـى دقـايق    اين قصيده نيز مانند قصيده شماره قبل از روى نسخه عكسـى مـونس  ) 28
تأليف شده و ظاهراً به خط مؤلـف اسـت نقـل     741محمد بن بدر جاجرمى شاعر كه در سنه  تأليف

 .شده وتوضيحات لغوى آن نيز به توسط راقم اين سطور محمد قزوينى افزوده آمده

 :حلقه رسن و كمند و زلف و امثال آنست، سيد ذوالفقار شيروانى گويد« شست»معانى  يكى از) 29

 دلبرى آمد دالور زلف پنجه شست او

 قصد دلها را گرفت اندر شب تارى كمين

 .هاى رسن يا كمند كمان شد يعنى منحنى گشت جهانگيرى، يعنى قامت چون تير من مانند حلقه

 .رراست و مستقيم مانند تي يعنى) 30

 .يعنى چون سال من به شصت رسيد و شصت بهار و پاييز بر من گذشت) 31

تير هم به معنى ماه اول تابستان از سالهاى شمسى است و اتسـاعاً بـه معنـى خـود تابسـتان و هـم       ) 32
نمايـد، هـم گويـد     تـر مـى   معنى فصل پاييز است در مقابل بهار و اين معنى اخير در اينجا مناسب به

  :سوزنى يعنى
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 سال عالم عنف و لطف و مهر و كينت مايه كرد

 تا زمستان و بهار آورد تابستان و تير

 .به معنى معروف اين كلمه است كه به عربى سهم باشد در مقابل كمان) 33

شست به معنى انگشت نر باشد كه به عربى ابهام گويند وزهرگيـر را نيـز گوينـد و آن انگشـترييى     ) 34
غيره كه در انگشت ابهام كنند و در وقت گشاد دادن تيـر از كمـان بـدان    باشداز شاخ و استخوان و 
 :توسل جويندسعدى گويد

 دلى از دست بيرون رفته سعدى

 )جهانگيرى(     نيايد باز تير رفته از شصت

 .يعنى راست و مستقيم مانند تير) 35

 اصطالحات نجوم اسـت  تير اينجا و نيز در آخر همين بيت به معنى ستاره عطارد است و محترق از) 36
و احتراق عبارت است از مقارنه آفتاب با يكى از خمسه متحيره يعنـى عطـارد و زهـره و مـريخ و      

مشترى وزحل، و مقارنه يا قران عبارت است از اجتماع دو كوكب از كواكب سياره در يك جزو از 
 .البروج فلك

د كـه جامـه را بـدان رنـگ كننـد و بـه       زرير به زاء معجمه در اول بر وزن حرير گيـاهى باشـد زر  ) 37
 .اسپرك گويند و صباغان از او چيزها زرد كنند فارسى

 .االصل كذا فى) 38

بـه كسـر الم بـر خداونـد عـز و جـل        »ملـك «و  »پادشـاه «اطـالق   -يعنى خداوند تبارك و تعالى ) 39
 :معمول بوده است، همين سوزنى گويد سابق

 آنست پادشاه كه بتواند آفريد

 ان و هفت زمين را به روز ششهفت آسم

و صد هزار چندين ثنـا و آفـرين   «): 2ص (در مقدمه راحةالصدور راوندى در تاريخ سلجوقيه  گويد    
و در همان صـفحه   »پادشاهى را كه اطناب سراپرده كبرياتش را تندباد عزل نگسلد باق العزل الخ آن

 :گويد

 ملكى كز نمى جهان آرد

 وز دمى صد هزار جان آرد

  :و سعدى گويد در مقدمه بوستان   
  
 



١٨٧ ر اشعا

 محيط است علمِ ملك بر بسيط

 قياس تو بر وى نگردد محيط

 :اللَّه عليه و آله و سلم گويد و همو در ستايش پيغمبر صلى   

 درود ملك بر روان تو باد

 بر اصحاب و بر پيروان تو باد

 .يعنى عميق و دور تك) 40

 :دويى بود، كسايى گويدتنبل )به ضم تاء( حيلت و مكر و جا) 41

 اى آنكه جز از شعر غزل هيچ نخوانى

 هرگز نكنى سير دل از تنبل و ترفتد

 :كمال اسمعيل گويد   

 در كنج خانه پشت به ديوار دادنش

 نز خشك زاهديست كه از زرق و تنبل است

 :دزنگ به زاء معجمه روشنايى ماه است و نيز گويند آبى و شرابى چون زنگه، دقيقى گوي) 42

 دقيقى چار خصلت برگزيدست

 به گيتى از همه خوبى و زشتى

 لب بيجاده رنگ و ناله چنگ

 مى چون زنگ و كيش زردهشتى

 فرهنگ اسدى   

 .االحرار نقطه راء گذارده نشده در نسخه اصل مونس   

 .غرنگ بانگ نرم و شكسته بود در گلو از گريه) 43

اسـت يعنـى كسـى كـه از اهـالى گـيالن باشـد، و         گيل با گاف فارسى مكسوره به معنـى گيالنـى  ) 44
اند و سنان آن زره  حربه معروفى بوده است مانند نيزه كوتاه كه آن را به جانب اعدامى انداخته زوبين
شكافته است و زوبين حربه مخصوص اهالى ديلم و گيالن بوده اسـت، مسـعود سـعد سـلمان      رامى
 :گويد

 تر از موى زنگيان و شهاب هوا سياه

 باد يافته از دست ديلمان زوبينچو 

 :و معزى گويد   
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 گر راى كند به آمل و سارى

 ور روى نهد به يكابل و غزنين

 از بيم بدست هندو و دليم

 بى بيم شود كتاره و زوبين

 :التقاسيم در وصف ديلم گويد و مقدسى در احسن

 ».ناتالسلك واال سواق هرتفعه بجنعون بها بايديهم الزوبي و لهم مجالس فى«

 بهنـار عجـم بـا شـواهد    (تر شدن مجازاً به معنى خجالت كشيدن و منفعل و شرمگين شدن اسـت  ) 45
 .. و گويا اصل در اين معنى كنايه از عرق كردن از خجالت و انفعال بوده است)متعدده

آذرنگ به الف ممدوده و بعد از آن ذال معجمه فارسى كـه بعـدها تلفـظ آن ماننـد عمـوم ذالهـاى       ) 46
شود به معنى رنج و محنت و غم اسـت. سـنايى    فارسى تغيير كرده و به دال مهمله تلفظ مى  عجمهم

 :گويد

 از چشم بد اى مرا چو ديده

 يك روز مباد آذرنگت

 :و مغزى گويد   

 مهرگان بر تو مبارك باد از گشت سپهر

 عيب باد و عمر تو بى آذرنگ چاه تو بى

 .عب از ذلّ سؤال استو مقصود در شعر متن رنج و محنت ص   



  
  
  
  

 ها ها و پاره نكته

 

1 

 شعر سعدى در چين   
 

 عباس اقبال آشتيانى   

 
 سعدى شيرين سخن ما كه از هر كس بهتر به روانى كالم خـود و وسـعت  
دايره نفوذ و سرعت انتشار آن در عالم، يقـين داشـته و در همـان اوان كـار خـود      

 :گفته كه حق مى به

اش كه دربسيط  است و صيت سخن ذكر جميل سعدى كه در افواه عوام افتاده«
 ».زمين رفته

 يا

 كس نناليد در اين عهد چو من بر در دوست

  رود از شيرازم كه به آفاقِ سخن مى
 

 :گويد در طى يكى ديگر ازغزليات آبدار خود مى
 سعدى به پاكبازى و رندى مثل نشد

 اى تنها در اين مدينه كه در هر مدينه

                                                 
  . 80-79)، صص 1323مهر ( 2، شماره 1يادگار، سال. 
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 هشعرش چو آب، در همه عالم روان شد

  اى رود به خراسان سفينه كز پارس مى
 

 خواهيد به بيان سـياح معـروف   حال اگر براى اثبات اين مدعى شاهدى مى
 ، يعنى پنجاه و پنج سـال پـس از فـوت   746مغربى ابن بطوطه طنجى كه در سال 

 :سعدى از هندوستان به چين رفته دقت فرماييد
 ر شرح پذيرايى كـه د )1(ابن بطوطه در طى اقامت خود در شهر عظيم خنسا

 :نويسد از او شده چنين مى

ترين امراى چين است. اميرمزبـور   نام دارد كه بزرگ« قورتاى»امير شهر قرطى «
 »طـوى « ما را به خانه خود مهمان كرد و جشنى ترتيب داد كه آن را به مغـولى 

گويند در اين جشن كه بزرگان شهر نيز حضـور داشـتند ميزبـان امـرداد تـا       مى
مسلمان براى ما گوسفند سر ببرند و طعام تهيه كننـد. خـود او بـاوجود    آشپزان 

داد و به دست خويش براى ماگوشـت پـاره    جاللت مقام شخصاً به ما طعام مى
بـه خلـيج    كرد. سه روز مهمان او بوديم سپس پسر خود را با ما بـه گـردش   مى

ديگرى بود و  ينهسوار شديم. پسر امير در سف )2(اى شبيه بحرافه فرستاد. بر سفينه
به چينى و عربى  از اهل طرب و موسيقى جمعى را همراه داشت. اين سازندگان

مخصـوص داشـت.    نواختند اما پسر اميـر بـه آواز فارسـى عشـقى     و فارسى مى
خواندند، امر داد تا آن را مكرر درمكـرر بخواننـد و مـن     آهنگى به اين زبان مى

شدخواندند از دهان ايشـان   نده مىچون چند بار آن را كه به لحنى شگفت خوا
  :آن كه از بحر رجز است اين است فرا گرفتم و

 

 ام ام در بحر فكر افتاده تا دل به مهرت داده

 )3(ام گويى به محراب اندرى چون در نماز استاده
 



١٢٩ ها ها و پاره نكته

  تا اينجا بود بيان ابن بطوطه راجع به آن مجلس ضيافت و سور  و سرورى
  بطوطـه ترتيـب داده بودنـد. البتـه     ر پـذيرايى ابـن  كه امير شهر خنسا و پسـر او د 

 دانسته و قاضـى و فقيهـى بـوده اسـت دور از     بطوطه چون درست فارسى نمى ابن
 .تاريخ و آداب ايران ندانسته است كه اين شعر از كيست و از كجا آمده

 :بيت مزبور از يكى از غزليات معروف سعدى است كه مطلع آن اينست
 تى كه بر ما بگذرىآخر نگاهى باز كن وق

 كند كز دوستان يادآورى يا كبر صنعت مى

 
يابند كه دايره انتشاركالم  بطوطه در مى خوانندگان گرامى از همين اشاره ابن
در  اش حتـى  رسيده يعنى صـيت سـخن   سعدى نيم قرن بعد از فوت او تا كجا مى

در  و زبـان فارسـى  افواه مردم اقاصى بالد چين و كنار اقيانوس كبير نيز افتاده بوده 
 آن عهد تا چه اندازه مفهوم و مقبول خارجيان بوده است كه پسر يكـى از امـراى  

 بـرده  چين به شنيدن الحان شورانگيز آن عشق داشـته و از آن لـذت و تمتـع مـى    
 .است
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 ياد يحيى ذكاء   

 
 ايرج افشار   

 

 يحيــى ذكــاء همــدرس مــن در روزگــاران درس خوانــدن در شــعبه ادبــى
تـر بـود. درمسـجد فاتحـه او كـه       رستان فيروز بهرام بود. دوسال از من بـزرگ دبي

ازو  -همدرس ديگـر همـان شـعبه نشسـته بـودم       -محمدعلى شكوهيان  پهلوى
آيد درست چه سالى بود كه با ذكاء همـدرس شـديم. گفـت از     يادت مى پرسيدم

ه صـفا و پرويـز ناتـل      بود، آن سالى كـه ذبـيح   1322و  1321 سال  خـانلرى و اللـَّ
 محمدحسين مشايخ فريـدنى و محمـدجواد تربتـى از معلمانمـان بودنـد. صـفا و      

 مجله سخن را منتشر كردند. همان اوقـات ابـراهيم   22خانلرى مشتركاً در خرداد 
 شناسـى  پورداود با همكارى محمد معين در تاالر آن مدرسه جلسات انجمن ايران

 نگى و فكرى بـراى جلـب كـردن   داد. حزب توده فعاليت شديد فره را تشكيل مى
 روى هم در مجلس و در جامعـه  جوانان آغاز كرده بود. مصدق و سيد ضياء روبه

نواخت  مى آرايى كرده بودند. احمد كسروى هم براى ياران خود نوايى ديگر صف
 .و گروهى از جوانان را به پيروى افكار خود كشانيده بود
 رى سـيد ضـياء روى آورده  در ميان همدرسان ما هوشنگ كاوسى به طرفدا

هاى سيد را كه در مجلس به دفاع از خويش ايراد كـرده بـود    بود و مجموعه نطق
فروخـت كـه صـاحب     ) و به مـا فخـر مـى   1323اى به چاپ رسانيد ( مجموعه در

                                                 
.  301-293)، صص 1380ارديبهشت  -فروردين (، 17بخارا، شماره. 
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اى تازگى داشت كـه نوجـوانى بـدان     هاى مدرسه است. البته براى ما جوان تأليف
و كتـاب منتشـر كنـد. شـايد موجـب       سن پـادر ميـدان سياسـت گذاشـته باشـد     

ه حكـيم   در آن گروه شخص هدايت منديش عالقه بـود كـه در همـان     الهـى مـى   اللـَّ
الهـى كـه از قـدماى     كرد. پدرش مرحـوم محمـدعلى حكـيم    مى دبيرستان تدريس

و فاضل بود هم از معلمان مستقيم ما در آن زمان بود. بـديع   معلمان و مردى اديب
داد. پير بـود، خميـده بـود، امـا صـالبتى داشـت. ايـن         مىو علوم ادبى به مادرس 

خواند  اى را كه ذكاء در آن درس مى نوشتم تا محيط مدرسه ها را ازين باب پراكنده
 .تا حدى بشناسانم

نشسـتند   يحيى ذكاء و احمد فتحى كه با هم دوست بودند و پهلوى هم مى
  ن كوچيده بودند. آنها از خارجهايى بودند كه از تبريز و سبزوار به تهرا خانواده از

 مدرسه با هم انس و دوستى داشتند زيرا هر دو با گروه ياران كسروى آمد و شـد 
فرنگ  درنگ به سوى بيروت و داشتند. اصغر فتحى پس از ختم دوره دبيرستان بى

دانشـگاههاى   شناسـى درس خوانـد و در يكـى از    و ينگى دنيا رفت. رشته جامعه
مكاتبـه   سيد. او دريـن دوره دراز پنجـاه سـال گـاهى بـا ذكـاء      كانادا به استادى ر

 .كرد مى
آموز شعبه ادبى بـود ولـى ميـزان اطالعـات تـاريخى او       ذكاء اگرچه دانش

از ديگر همدرسانش، زيرا چندى بود كه كتابهـاى تحقيقـى كسـروى را     بيشتر بود
ود. گـاهى  و از همان اوقات به گردآورى آثارمتعدد او همت گمارده ب خوانده بود
كـرد.   هـاى كسـروى يـاد مـى     كرديم از نوشته صحبت تاريخى و ادبى مى  كه با هم

ها در  ظاهراً او درهمان روزهاى تحصيل در شعبه ادبى دبيرستان، بعضى مسئوليت
هايى داشت كه ماهانه به نام هـر مـاه از سـوى كسـرويان انتشـار       نشريه  كار چاپى
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را به پايان رسانيد بيشتر بـه انتشـار و ارائـه     پس از اينكه دبيرستان يافت. ذكاء مى
هاى تاريخى و تحقيقى كسروى پرداخت. چون كسـروى از ميـان    نوشته بعضى از

هاى تحقيقى او گرد آورد و  را در دو مجلد از ميان نوشته »مقاالت كسروى« رفت
 گونـه  به چاپ رسانيد. چيـزى نگذشـت كـه چـون آن     1327و  1326سالهاى  در

 ).1335تار يافته بود كتـاب چهـل مقالـه كسـروى را انتشـار داد (     مجموعه خواس
 هاى  كسروى را بـا نـام كارونـد    ترى از آن تيره نوشته بعدها صورت بهتر و منقح

 كسروى گردآورى كرد و آن كتاب توسط مؤسسه انتشارات فـرانكلين و كتابهـاى  
را اى است كه هفتاد و هشـت گفتـار كسـروى     ) مجموعه1352جيبى چاپ شد (

 .دربر دارد

) و زبــان فارســى و راه رســا و تــوان 1331اى كافنامــه ( جــز اينهــا رســاله
هاى كسروى است كه ذكـاء از مجلـه    ) دو متن ديگر از نوشته1334( گردانيدن آن

برگرفت و به دسـترس عمـوم در آورد. فرهنـگ كسـروى هـم از        پيمان و جز آن
كسروى گردآورى شـده اسـت.   هاى برساخته  كه در آن واژه  هاى ذكاست دسترنج

 .آن را منتشر ساخت 1336انتشارات طهورى درسال 
 يحيى درين دوره از فعاليت فرهنگى با محمدعلى شوشـترى و محمـدعلى  

 بــه امريكــا رفــت و آنجــا 1332جزايــرى محشــور شــد. جزايــرى حــدود ســال 
 شناسى خواند و دكترى گرفت و به استادى دانشگاه تكزاس رسيد و در بهـار  زبان

 هاى متعدد به زبان انگليسى نوشت و طبعاً بـه كارهـاى   درگذشت. او مقاله 1379
 .احمد كسروى متكى بود

 در اينجا ضرورت دارد اين طرفه را بنويسم كه خانبابـا مشـار در فهرسـت   
هايى از آثار او ياد  اى ذكاء كتابى را به نام سرگذشت ويكتور هوگو و نمونه نوشته
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است كه با ديگر تأليفات ذكاء همخوانى ندارد. مشـكل   اى است و آن نوشته كرده
بهروز ذكاء پرسيدم گفت اصل آن كتاب نوشته امـام شوشـترى بـود و او از     را از
اش را به انشاى مطلوبى در آورد. آمدن نام ذكاء بـر   ذكاء خواسته بود نوشته  يحيى
م مشـار  آن كتاب كار ويراستارى است نه نگارش و تأليف. معلوم شد مرحـو  روى
 .در نقل مطلب نكرده است  دقتى

از دبيرستان كه برآمديم ذكاء دانشكده ادبيات را برگزيد و مـن دانشـجوى   
حقوق شدم. چون محل اين دو دانشكده نيم فرسنگى بـيش از هـم دور    دانشكده

ناچار ديدارمان گاه بـه گـاه روى    )ميدان بهارستان و ديگرى در جالليه  يكى(بود 
ها و حاشيه خيابانها و بيشـتر در خانـه پـدرى او كـه      ر كتابفروشىگاهى د داد، مى

هاى خيابان فخر رازى بود. سـبب ايـن كـه     دانشگاه و در يكى از كوچه  نزديك به
خانه پدرى او كشيد همدرس شدن من با برادر كوچكتر يحيى به نـام    ديدارمان به

وق را با هـم  دو سال دانشكده حق )مترجم زبردست(من و سيروس  سيروس بود.
سوم از هم جدا شديم. او به شعبه علوم سياسى رفـت و مـن شـعبه      بوديم و سال

بوديم. يكى از پاتوقهايمان دفتـر مجلـه    اما غالب روزها با هم مى قضايى را ديدم.
هاى پـدرى مـن    بود كه در يكى از مستغل )مديريت حسين حجازى  به(جهان نو 

جوانان در آنجا نشست و خاسـت فرهنگـى    و جماعتى از پيران و  استقرار داشت
زديـم. هرگـاه    ها را همراه سيروس ذكاء در خيابانها پرسه مى غروب  داشتند. اغلب
ديدم. در همان اوقـات   رفتم يحيى را سرگرم خواندن يا نوشتن مى مى به خانه آنها

هـا گـاهى بـا گـروه      خوبى گرد خويش گرد كرده بـود. سـيروس جمعـه     كتابخانه
هـاى   آمد. يكبار حتى خودش را با مـا بـه دامنـه    به كوهنوردى مى  زىحسين حجا
 .كشانيد. اما يحيى مرد ميدان كوه نبود  مرتفع توچال
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كرد. مردى موقر و مورد وثـوق بـود. پـدر او     پدرشان در بانك ملى كار مى
على اعيان از تجار بنام تبريز بوده است. ولى فرزند به سـوى تجـارت    حاج ميرزا

آيـد. دو   از تبريز به تهـران مـى   1316پردازد و به سال  كار دولت مى  و بهرود  نمى
شود و با فرزندان خـود بـه    كه مأموريت بانك قزوين به او داده مى كشد سال نمى

يابـد و فرزنـدانش را    به تهران انتقـال مـى   1321تا اينكه از سال  رود. آن شهر مى
. پيش از آن يحيى ذكاء يـك يـا دو   سپرد دبيرستان فيروزبهرام مى  براى تحصيل به
دبيرستان را در دبيرستان تمدن درس خوانده بود. يحيـى بـه شـعبه      سال از دوران

تر  همدرس شديم. سيروس و بهروز دو برادر ديگر او كه كوچك ادبى وارد شد و
 .هاى خود به درس مشغول بودند رتبه بودند در

التحصـيل شـد و در    ى فـارغ شناس يحيى از دانشكده ادبيات در رشته باستان
فرهنگ كار گرفت. سيروس شعبه سياسى دانشكده حقـوق را گذرانيـد و     وزارت

در وزارت امور خارجه را اختيـار كـرد. سـيروس وقتـى كـه بـه اولـين          عضويت
رفت در آنجا به ادامه تحصيل روى آورد و به اخذ درجه دكتـرى   مأموريت خارج
تحصـيل كـرد و درجـه دكتـرى دريافـت و       در رشته علوم ادارى نايل شد. بهروز

 .دار بود در كشور عهده خدمات مختلفى را
الدوله كالنتـر كـه از رجـال نـامى تبريـز و از       خاندان ذكاء با خاندان شرف

روزگار سلطنت مظفرالدين شاه و بعد مشروطه بود خويشـاوندى سـببى    ديوانيان
الدوله را  يحيى نوه شرفالدوله شوهر عمه يكى از دوستان من بود و  شرف دارند.

پيمــان همســرى خــويش داشــت. بــه همــين مناســبت اســت كــه خــاطرات   در
 .را به چاپ رسانيد الدوله شرف

يحيى پس از گذراندن دوره نظام در آذربايجان و پيش ازين كـه در وزارت  
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 به خدمت درآيد مدتى بيش از يك سال در كتابخانه دانشكده حقـوق كـه    فرهنگ
 بوديم به تجربـه در كـار كتابـدارى پرداخـت.     وه و من آنجا مىپژ محمدتقى دانش 

 اى كـه بـه تحقيـق و    تابانـه  روزگار خوبى را با هم گذرانديم. اما شور و شوق بـى 
 شناسى و آثار باستانى داشت او را به وزارت تجسس در قلمرو تاريخ هنر و عتيقه

  زشـمندى علمـى  دار شـد و ار  فرهنگ كشانيد و در آنجا خدمات متعددى را عهده 
 شناسـى و چنـدى رئـيس مـوزه     خود را نمودار ساخت. چندى رئيس موزه مـردم 

  هنرهاى تزيينى و مدت كوتاهى رئيس كتابخانه ملـى بـود. سـالهاى اواخـر دوران     
 هـاى نگارسـتان و   گذرانيد ولى بـا مـوزه   خدمت را با سمت مشاور وزارتخانه مى

اى هم  آن دو موزه رنجها برد. رسالهكرد و در گردآورى اشياء  رضا عباسى كار مى
هاى ايران تـأليف   همكارى دوست ديرين خود محمدحسين سمسار به نام موزه با
 .نشر كرد و

 ذكاء از كارشناسان كار كُشته و دلسوخته آثار هنرى بود. به همين مناسـبت 
موقعى كه هاتن امريكـايى دارنـده شـاهنامه طهماسـبى قصـد كـرد آن نسـخه را         

به ايران پيشنهاد فروش كرده بود ذكـاء يكـى از دو نفـرى بـود كـه از      و  بفروشد
وزيرى مأموريت يافت به امريكا سـفر كنـد و نسـخه را بسـنجد و      جانب نخست

آورد. به من هم دستور رفته بود كه درين راه با او همراه باشـم   ارزش آن را به قلم
ام و در مجلـه   شتهولى عذر خواستم.شرح اين ماجرا را هم او نوشت و هم من نو

 .است كلك چاپ شده
تـا   1326راستى ناگفته ماند اين پـاره از زنـدگى ادبـى او كـه در سـالهاى      

كه گرد اسـتاد نـامور    -با گروهى از نويسندگان و پژوهندگان جوان  1332حدود 
حقله زده بودند و شـتابان راههـاى اصـالح خـط فارسـى را عنـوان         سعيد نفيسى
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همراه شده بود. او در تاريخچـه   -انديشيدند  به تغيير خط مى ناروا  كردند و به مى
موضوع تجسـس كـرد و رسـاله در پيرامـون تغييـر خـط را منتشـر          و سوابق اين

درست به يادم مانده باشد درصدد بود جلـد دومـى هـم بـه      ). اگر1329ساخت (
چون آن موضوع جـايى در جامعـه نيافـت خـودش هـم از        دنبال آن بنويسد ولى

 .جلد دومى را در پى نداشت فت آن عقيده افتاد.صرا
ورزيد. او از ايامى كه نواهاى سياسـى ناسـاز    ذكاء به زبان فارسى عشق مى

سـنجيد و بـه    آذربايجان آغاز شد مسئله را از لحاظ تـاريخى و علمـى مـى     درباره
پژوهش ژرف و بديع كسروى درباره زبان باستان آذربايجان كـه بيسـت    پيروى از

از آن عرضه شده بـود بـه رسـيدگى در گويشـهاى فارسـى موجـود در        پيشسال 
گوى آذربايجان اين فرصـت را   پرداخت. خدمت نظام در مناطق فارسى  آذربايجان
انجام  )هرزندى و كرينگان(قيه  كه دو بررسى مهم درباره گويشهاى گلين به او داد
) و گـويش  1332( دو پژوهش را جدا جدا با نامهاى گـويش كرينگـان    دهد. اين

همان سال نشر كرد. اين دو گويش بازمانده زبان آذرى باسـتان يعنـى    قيه در گلين
بوده، ولـى در زمـان مـا     است كه در سراسر آذربايجان زبان مردم مى  فارسى كهنى

كوچولويى از آن بر جاى مانده است. ذكاء در انتشار اين دو رساله كه   هاى جزيره
آن پيدا كرد تنها نوشته كسروى را سرمشـق خـود نسـاخته     هم پس از  هايى دنباله
مقدارى متأثر از وجود رساله روحى انارجانى بود كه عبـاس اقبـال و    گمان بى. بود

كيا از آن سخن گفته بودند. سعيد نفيسى هم متن رساله مذكور را   صادق بعد دكتر
دى كـه بـا   مناسـبت آمـد و شـ    تصحيح و نشر داشت. افزون بر اينها بـه   در دست

ترى پى به اهميت موضوع برده و در  طور گسترده پيدا كرده بود به ابراهيم پورداود
 .گويشها و باز نمودن سابقه زبان آذرى دلير شده بود  گردآورى آن
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  ) را بـه سـرانجام  1331كمى پيش از آن، پورداود تأليف هرمزنامه )تهـران،  
 نم. كتـاب در سلسـله انتشـارات   رسانيده و آن را به دست من داده بود كه چاپ ك

 شـد و مـن بـا سـرافرازى و     گذارش بود نشر مى شناسى كه خود پايه انجمن ايران 
 هـاى آن را پذيرفتـه بـودم. چـون پـورداود      دلبندى غلطگيرى مطبعـى و دونـدگى  

 خواست هر چه زودتر آن كتاب انتشار پيدا كنـد زحمـت اسـتخراج فهرسـت     مى
به ذكاء واگذار كرد. پـس مـن فرمهـاى چـاپى را بـه       نامه را اعالم و اماكن و واژه 

دادم. پورداود در مقدمه كتاب متـذكر كوشـش يحيـى ذكـاء شـده       به او مى  تدريج
 ساخت و به پـورداود  ها را دسته دسته فراهم مى ذكاء، در ايامى كه فهرست است.
 كـرد.  رسانيد، درباره گويشهايى كه گردآورى كرده بود با پورداود صحبت مـى  مى

 .طبعاً نفس گرم پورداود در پيشرفت كار ذكاء و نشر مقاالتش مؤثر افتاده بود
هـاى فارسـى بازمانـده از گـويش آذرى در      ذكاء كار خود را در زمينه واژه

كنونى آذربايجان ادامه داد. او فرهنگى مفصل را در آن باره گرد كـرده    گفتار مردم
هنوز چـاپ نشـده اسـت بـه مـن      زمستان پيشين مجموعه آنها را كه  است كه در

بايـد هـر چـه زودتـر بـه       سترگ و يادگارى ماندگار ازو كه مى  نمود. كارى است
 .چاپ برسد

  قيه و كرينگان چند مقالـه ديگـر دربـاره    بعد از پژوهش در گويشهاى گلين
  هـاى مختلـف   نوشت كه در مجله )به معناى كهن و اصيل آن(هاى آذرى  بازمانده

 ختانه آن مجموعه به دست خود او گـردآورى و تنظـيم و  چاپ شده است. خوشب
 تجديد نظر شد و بـا نـام جسـتارهايى دربـاره مـردم آذربايگـان دو روز پـيش از       
 درگذشت او انتشار يافت و نسخه پايان يافته را پيش از چشم بستن از جهان ديد.

 ).1379اين كتاب از انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار است (
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كرد مقارن بود با ايامى  ه او در كتابخانه دانشكده حقوق كار مىروزگارى ك
هاى مرحوم عبـاس اقبـال بـه كتابخانـه مركـزى دانشـگاه        مقدارى از يادداشت كه

بود. او همت كرد و از ميان آنها كتاب مهم عباس اقبـال دربـاره وزارت در    رسيده
اپ آمـاده  سالطين بزرگ سلجوقى را كه چاپ ناشـده مانـده بـود بـراى چـ      عهد

 ).1338تهران، (پژوه به چاپ رسانيد  همكارى تقى دانش ساخت و با
هنرشناسـى   به بعد با رشته تحصيلى و ذوق 1337هاى ذكاء از سال  پژوهش

 1337گزارى او نزديك شد. اداره هنرهاى زيباى كشـور درسـال    و مدارج خدمت
 .رساله او را به نام كولى و زندگى او انتشار داد

لباس زنان ايران از سده سيزدهم هجرى تا امروز در همان سـال  پس از آن 
 گزارى او در اداره هاى خدمت هايى است كه با زمينه رسيد. اين دو نوشته  به چاپ

 شناسى مرتبط بود. گوهر كه مؤسسه انتشارات فرانكلين مبتكـر نشـر آن بـود    مردم 
 اسـى و معتبـر  ) هم در شمار آن گـروه اسـت. او بعـدها تـأليف كتـاب اس     1346(

 .جواهرات سلطنتى را به خواهش بانك مركزى ايران انجام داد
سه كتاب در زمينه تاريخ سپاه نوشت كه هر يك مبتنـى اسـت بـر نقـوش     

ها عبارت است از پيشـينه سـان و رژه در    ها و متون تواريخ. نامهاى آن نگاره سنگ
تغييـرات و  ارتـش شاهنشـاهى ايـران از كـوروش تـا پهلـوى و تاريخچـه         ايران،

عالمت دولت ايـران از آغـاز سـده سـيزدهم تـا امـروز. كتـاب         تحوالت ارتش و
آيد كه احمـد كسـروى در    اى در شمار مى تكميلى رساله  سومين تا حدودى دنباله

 .تاريخچه شير و خورشيدتأليف و منتشر كرده بود

آثار هنرى ايـران در مجموعـه نخسـت وزيـرى كـه بـا همكـارى دوسـت         
سوزش محمدحسن سمسار تهيه شده اسـت كـارى اسـت بيشـتر در     دل  هنرشناس
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شـود. ذكـاء در    دارى مى هايى كه در آن مقرّ دولتى نگاه و معرف پرده  زمينه نقاشى
 هايى كه درباره محمد زمـان،  نقاشى دوره قاجار استادى مسلّم بود. نوشته شناخت
اسـت همـه   الشعرا و اسمعيل جاليـر نشـر كـرده     الملك و محمودخان ملك صنيع

درحكم مرجع و مورد اسنادست. او از اعضـاى هيـأت تحريريـه مجلـه طـاووس      
 .كه به تازگى تأسيس شده است بود مى

ذكـاء   هاى خاص مندى مطالعه در ابنيه و آثار ساختمانى دوره قاجار از عالقه
 بود. كتاب تاريخچه ساختمانهاى ارگ سلطنتى در تهران و راهنماى كاخ گلسـتان 

 ارات انجمن آثار ملى است نمودارى است از بينش او، نگرش او، دقتكه از انتش
 هايى كـه در  او و اشراف همه جانبه او به آن مجموعه تاريخى پادشاهى و ظرافت

 توان آن آيد. و قطعاً به وسيله اين كتاب است كه مى گوشه آن به چشم عادى نمى
 .زوايا را شناخت

كارى محمدحسـن سمسـار گـرد    دو جلد كتاب تهران در تصوير كه با هم
 مجموعه عكسهاى مربوط به تهران عصـر قاجـارى اسـت. ايـن دو دوسـت      آمده

كـه   اى بسازند از اهم عكسهاى موجود در بيوتات و تصاويرى اند مجموعه توانسته
 هــاى خارجيــان بــه دشــوارى دســتياب اســت. ايــن كتــاب مرجعــى در ســفرنامه

 .همانندست براى كسانى كه بخواهند معمارى تهران را بررسى كنند بى
تاريخ عكاسى گوشه ديگرى از تخصص ذكاء بود. او پيش از انتشار كتاب 

يادداشتى دوستانه و مفصل در نقد كتاب من گنجينه عكسهاى ايران نوشـت   خود
خت. مجله آينده چاپ شد. در آن مقاله وسعت اطالع خـود را مشـهود سـا    كه در
آن كتاب مفصل و ممتاز خود را به نام تاريخ عكاسى و عكاسـان پيشـگام    پس از

 .)، كتابى است پرمايه و در خور ارج بسيار1376تهران (منتشر ساخت   در ايران
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هـاى   از كارهاى او در زمينه تاريخ دو كتاب است يكى به نـام زمـين لـرزه   
). كتاب 1377تهران (الدوله  ) و ديگرى روزنامه خاطرات شرف1368تهران(تبريز 
هـايى كـه    اى است از اخبار و اطالعات مربوط به زلزلـه  دربرگيرنده مجموعه  اول

هـاى مختلـف شـد و ذكـر آن واقعـات در متـون        تخريب تبريـز در دوره   موجب
تـا   1324تاريخى يا دراشعار ضبط شده است. كتاب ديگر شرح وقايع سـه سـاله   

الدوله اسـت كـه در دوره اول    اى ملقب به شرف شهخان باغمي ابراهيم ميرزا 1327
 .شوراى ملى از تبريز سمت نمايندگى يافته بود مجلس

اسـت   )قطاعى(آخرين كتاب هنرى او كه انتشار يافت كتاب هنر كاغذبرى 
 ). درباره اين هنر تاكنون كتابى يـا 1379تهران (انتشارات فرزان نشر كرده است  كه

 نبود. ذكاء با دقت مخصوص به خـود توانسـته اسـت   اى ارزشمند در دست  مقاله
 شگردهاى مخصوص به اين كار را كـه نـزد هنرمنـدان و خطاطـان و جلدسـازان     

 .مرسوم بوده است درين كتاب بديع گرد آورد
هايش  داشت مجموعه كتابخانه و يادداشت طور كه آرزو مى اميد است همان

رى شــود و بــا دلســوزى و دا جــاى مناســبى از شــهر تبريــز بــه يادگــار نگــاه در
اش را چاپ كنند و ياد او را پايدار نگاه دارنـد.   هاى چاپ نشده نوشته دارى امانت

هنرمندان و پژوهندگان ايران سوگى بزرگ و براى من مرگ دوست  مرگ او براى
 .خوب بود
 



١٤١ ها ها و پاره نكته

 

3 

 با سايه در سايه خاطرات   
 

 ايرج افشار   
 
 

 ار خجسته با سـايه در كجـاى طهـران   آيد كه نخستين ديد هيچ به يادم نمى
 از رشـت بـه طهـران آمـد     1325دانم كه سايه ميان سال  اتفاق اتفاد. ولى چون مى

 سخنى آغاز شد. واسطه اين پيونـد  طبعاً يكى دو ماه پس از ورودش آشنايى و هم
 .بدون ادنى شكى مرتضى كيوان بود. مگر سايه بگويد كه او نبود و ديگرى بود

 هاى جهان نو و بانو همكارى قلمى داشت بت آن كه با مجلهكيوان به مناس
 و با بسيارى از شاعران و اديبان جوان آشنا بود و همـواره مترصـد آن بـود كـه از    

 .شهر دو رنماند. پس زودتر از همه به سايه رسيده بود »اخبار فرهنگى«
 نواز مرتضى كيوان در همدان كارمند اداره راه بود. چون صاحب خطّ چشم

 ضـمناً (و ربط پسنديده و ذوق ادبى بود محمد سعيدى معـاون وقـت وزارت راه   
 او را به طهران خواسته )مدير مجله راه و پس از آن راه نو و مترجم در دوره خود

 نيـره (گرى ادارى خود برگمارد. در همان اوقـات همسـر سـعيدى     بود و به منشى
 بـا او همكـارى داشـت و اگـر    كرد و مرتضى كيوان  مجله بانو را منتشر مى )خانم

 اشتباه نكنم سردبير آن مجله بود. آثار قلمى كيوان را نخستين بـار در آن مجلـه و  
 جهان نو ديده بودم. در همان ايام حسين حجازى كه سردبير مجله راه نو بـود بـا  

 اى به نام جهان نـو گرفـت و پـس از چنـدى از     تعطيل شدن آن مجله امتياز مجله
                                                 

.  77-73)، صص 1387تهران، (اى عشق همه بهانه از تست. 
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 زد خواست كه اى دو سه بار سر مى به دفتر مجله جهان نو هفتهمرتضى كيوان كه 
 اى گونه نويسنده همكارى كند. در حقيقت سردبير مجله شد. به دفتر جهان نو همه 
 الدولـه معـزّى و علـى    رفت و آمد داشت؛ پيـر و جـوان. سـعيد نفيسـى و حسـام      
 مى،جواهركالم از يك سو، كيوان و محمـد جعفـر محجـوب و محمـدعلى اسـال      

 كـوب و مصـطفى فرزانـه و حسـين كسـمايى و      سيروس ذكاء، عبدالحسين زرين
 .ها از سوى ديگر جماعتى ديگر از جوان

 الدولـه در دربنـد دكتـر    اين دفتر كه در خيابان پهلوى زير خيابان حشـمت 
 افشار قرار داشت تا ميدان مخبرالدوله ميدان گشت و گذار و آمد و شد كيـوان و 

راه  ر كار دولتى كيوان در ساختمانى بود نبش شرقى جنوبى سـه دوستانش بود. دفت
ها بود و بعـد ازظهرهـا    شاه. آنجا پاتوق بعضى از دوستان هم سن و سال در صبح

هاى شاه و نادرى و استانبول پاتوق گذرىِ دوستان.سايه هم  حاشيه جنوبى خيابان
، )بـود   اه تهـران هرگ(شد. مسكوب  ها ديده مى بسيارى از روزها در همين گذرگاه

سـيروس   كيكاوس جهاندارى، احمد شاملو، فرهنگ فرهى، محمـدعلى اسـالمى،  
معبـر بودنـد.     ذكاء، عبدالرحيم احمدى، تورج فرازمند و دوستان ديگر راهيان اين

يادم هسـت.   و حسين و على كسمايى هم به )غريب و شيروانى(ها  خروس جنگى
گَـرد   گروه خيابان شيرى هم به اينچيزى نگذشت كه سياوش كسرايى و فريدون م

 كرد و علمى كار مى  ها گاهى مهدى آذريزدى كه در چاپخانه پيوستند. در اين ميانه
 .شد سرى پرشور در برخوردهاى ادبى داشت ديده مى

 هاى شهر طهران بود در زمانى كـه سـايه   فرهنگى خيابانى -اين وضع ادبى 
 هاى صحبت، كنار تنها دكه كتابفروشى عزيز بر سر ما سايه افگند. يكى از ايستگاه 

 محسنى و برادرش بود كه سر چهار راه استانبول نادرى قرار داشت، و بايد گفـت 
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 رود روز اولى را كـه احمـد شـاملو    كه كارش فروش نشريات چپ بود. يادم نمى 
 كرد. او اين و را نشر كرده بود و براى فروش به دكه مذكور ارائه مىنجلّه سخن م
 لّه كوچك را كه بيش از دو شماره نشر نشد به مقابله با سخن خـانلرى ايجـاد  مج 

 ها بيش از دو سـال نبـود و   كرد. اين روندگان جوان هم سن و سال بودند. تفاوت
 .است 1306سايه نزديك به دو سال با من تفاوت سن داشت. متولد 

ر اغلب روزها از دم غروب تا پاسى از شب گشت و گـذار خيابـانى و سـ   
 ، آذر)سـعدى (، دانـش  )چهارراه مخبرالدولـه (سينا  ها مانند ابن به كتابفروشى زدن

 زاده و كه جانشين طهران، پاتوق دهخدا و تقى -زار  الله(، پروين )محمد مشيرى(
 ، كار معتاد و دلپذير صاحبان اين نامها و نامهـايى )عباس اقبال و كسروى شده بود

  هاى ادبى و فرهنگـى مجـادالت   برخوردها و ولوله كه از ياد رفته است، بود. البته 
خود انـس و الفتـى را ايجـاد كـرد كـه       الزمه خود را به همراه داشت؛ ولى خودبه

 ها بـر جـاى مانـد.    هاى سياسى دگرگونى يافت و بعضى ارادت تدريج با جريان به
 ارادت من به سايه مصداق گفته مراد سايه است كه گفت: حقّه مهـر بـدان نـام و   

 .شان است كه بودن
هاى از بناگوش دررفته  استانبول كه به مناسبت سبيل(درباره كافه فردوسى 

 و كافـه نـادرى كـه گـاهى     )اش به كافه سبيل هـم شـهرت داشـت    صاحب ارمنى
 انـد ضـرورت نـدارد كـه     رفتيم كه چاى يا بستنى بخوريم چـون زيـاد نوشـته    مى

 آيد چنـد  حتماً سايه به يادش مى كه »انجمن گيتى« يادآورى كنم. ولى بايد درباره
 .كلمه بنويسم

 قرار داشـت.  )دست راست(زار نو  اين انجمن در قسمت باالى خيابان الله
 دو برادر محسن و ناصر مفخّم كه يكى اهل ذوق تاريخى بود و ديگرى ورزشكار
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 كردنـد؛  و دوستدار هنر ايجادكننده آن بودند و گاه در آنجا نمايشـگاهى برپـا مـى   
دو  هاى حسين كاظمى، محمود جوادپور و جز آن. يكى نمايشگاه گل، نقاشى مانند

 كتاب هم نشر كردند. آنچه من به يادم هست كتـابى اسـت بـه نـام عقايـد و آراء     
 ها جمع كـرده  ها و مجلّه درباره صادق هدايت كه پس از مرگ او از روى روزنامه

 .بودند
 توانسـتيم  خوبى بود كه مى جز دفتر مجلّه جهان نو دفتر سخن هم پاتوق هب

 گرداننـدگى  )بـه بعـد   1331يكديگر را ببينيم. در سالهايى كه به دعوت خانلرى (
 جـو بـدان محفـل گـذرى     ديدم كه شاعران و نويسندگان تازه سخن با من بود، مى

 .دلخواهانه دارند
كيوان   نخستين شعرى كه از سايه ديدم از دست كيوان به دستم رسيد. رسم

ارمغـان    كرد و به دوسـتان  د كه از شعرهاى خوب نسخه ماشينى تهيه مىبر اين بو
نويس دراختيـارش   برد. كيوان چون رئيس دفتر معاون وزارت راه بود و ماشين مى

خـوب نشـر    هاى ها و سروده توانست بدين طريقه دوستان خود را از نوشته بود مى
بسـيارى از   نصيب باشم. ها بىگونه يادگار اى نبود كه از اين ناشده آگاه سازد. هفته

كيـوان   رفتـيم  گونه ديدم و خواندم. به كوه و بيابان هم كـه مـى   اشعار سايه را اين
آنهـا را    خواند. گويى وظيفه راويگـرى  شعرهايى از همين رسته تازه رسيده را مى

بـه   توانسـت ابيـات برگزيـده آن قبيلـه را     مانند مى دارد. محجوب با آن حافظه بى
 .ردخاطر بسپا

 آور شـد. مخصوصـاً از   تهران نـام  »غير انجمنى«سايه زود در محيط شعرى 
 هـا مهـدى حميـدى كـه     اين روى كه شاعر برجسته پرآوازه دلخواه آن روز جوان

 مه نوشته بود. طبيعى است كههنوز دكتر نشده بود بر نخستين دفتر شعر سايه مقد  



١٤٥ ها ها و پاره نكته

 .آن گفتار، منزلت سايه را در چشم دوستان برافزود
 سايه پس از ورود به طهران با فريدون توللى هم آشنايى پيدا كرد. به گمان
 من ترديد نبايد كرد كه شيوه دلپذير تولّلى در تازگى دادن به شعر فارسى موجـب 

 جوى طالب ديدار او باشند. سايه به مناسبت طبـع شـعرى   آن بود كه شاعران تازه
 كه بـه سـه جريـان مختلـف گـرايش      واالى خود با شهريار و خانلرى و البته نيما

 .داشتند رفت و آمد يافت
ها شهرت بيش داشت ازشاعران  اين چند چهره در شعر آن روز براى جوان

حبيـب   سخنى چون رشيد ياسمى و رعـدى آذرخشـى و حسـين پژمـان و     خوش
معـانى و    يغمايى و يكصد شاعر انجمنى چون وحيد و فرات و سهيلى و گلچـين 

مقـام بلنـد     الشعراى بهار برتر از همه بود و كسى نسبت به ملك زعماى آنها. البته
 .توانست اظهار رأى بكند شعرى او نمى

 شـود  اى براى تقديم شدن به سايه آماده مى اشارتى رفت كه مجموعه نچو
عرض ارادت و دوستى قديم را در اين ديدم كـه ايـن چنـد كلمـه را از روزگـار      

سالمت پايدارى براى او كه درست شصت سـال  خودمان به ياد او بياورم.  جوانى
 .ايم آرزو دارم گذرانده را با هم
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  درباره   
 

 يكى بود و يكى نبود   
 

 محمد قزوينى   

 
 دوست عزيز محترم اين روزها به واسطه تعطيل ايام عيد اينها، چـون چنـد  

  كرر و به دقتيعنى م(روزى بالنسبه فراغتى دارم لهذا از جمله چيزها كه خواندم 
 كتاب يكى بود و يكى نبـود  )خواندم والبته سابق يك مرتبه سرسرى خوانده بودم

تـر   سركار است. شهداللَّه كه از عمر خود برخوردار شدم و حالوت عبارات روان
ماء زالل و گواراتر از رحيق و سلسال آن كام روح و قلب، بلكـه تمـام وجـود     از
ى و سالمت انشاء و روانـى عبـارت و فصـاحت    شيرين نمود. الحق در شيرين مرا

بالغت معنى و انتخاب مواضيع نمكين و در عين اينكه زبان رايـج محافـل    لفظ و
هاى طهران است از كلمـات عاميانـه و بـازارى و مبتـذل پـاك بـودن،        كوچه  بلكه
العيار زبان فارسى حاليـه اسـت و اظهـر صـفات بـارزه آن شـيرينى و        كامل  نمونه

كنم براى تعبير ازين حسى كـه انسـان    ت كه هيچ لفظى ديگر پيدا نمىاس  حالوت
  .كند انشاء مى ازين نوع
 

                                                 
 .  869-866آينده، سال هفتم، صص. 

 



١٤٧ ها ها و پاره نكته

 شكرشكن شوند همه طوطيان هند

  رود زين قند پارسى كه به بنگاله مى
 

كند اين است كه گويا كاتـب اصـالً مسـوده     و حس ديگرى كه شخص مى
 ».و فرفر فرو نوشت برداشت كلك و كاغذ«نكرده است بلكه به قول انورى:   هم

زننـد قلـم و كاغـذ را برداشـته و      زند و مـى  طورى كه حرف مى گويا همان
واقفـان  «المتـين   و بـه قـول مرحـوم حبـل    (فرفرفرو نوشته است. اگرچه اين كـار  

 طـور از  دانند كه چقدر زحمت كشيده شده، بعد از طبع خداداد، كه اين مى »)رموز
 ، چنان با اسـتادى رنـگ و روغـن زده و   سكه درآمده است، ولى كاتب شيواى آن

گرى اين عروس هر هفت كرده را نموده كـه بـه نظـر بكلـى آب و رنـگ       مشاطه
 .آيد در نهايت سادگى مى  طبيعى

 خواهم فقط خدمت سركار غرض كلى از عرض اين عريضه اينست كه مى
 دانم كه درست االن سركار در چه كارو باريد و در چـه  عرض كنم كه اگرچه نمى

 انگيـز كـه   كنيد ولى شخصى كه قوه ابداع اين نوع عبارات حيرت عوالمى سير مى 
 تالى سحر است ولى سحر حالل باشد و بهر عذرى كه باشد از قبيل تحصيل امـر  

 معاش و قدر ندانى هموطنان و غيره و غيره مشغول كـار ديگـر بشـود يـا بكلـى     
 و هجوم حوادث ناگوار مشغول كار ديگر شود و درين بحبوحه تالطم امواج فتن 

نسبت به زبان فارسى كه االن زمامش بدست مشتى اجالف هرزه دراى كه هـر را  
 دهند افتاده خاموش بنشيند و منتظر فرج غيبـى و مـدد خـدايى يـا     بر تميز نمى از

 اتفاقى دست بر روى دست گذارده هنر خود را بـروز ندهـد و بگـذارد كـه ايـن     
 ه نه سواد عربى دارند و نـه سـواد فرنگـى و نـه    جوانان سبكسر اشتر گاو پلنگ ك 
 سواد فارسى، زبان فارسى را به دلخواه خود شرحه شرحه كرده تـا آنكـه ضـربت    
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 آخرى را بر او بزنند در مقابل خدا و در مقابل وجدان عمومى و در مقابـل وطـن   
 مطلق كه همه در پى« حقيقت»مسئول و مؤاخذ بلكه گناهكار و جانى است و آن  
  دوند انتقام خود را ازو خواهـد كشـيد. چـه هـر كـه قـوه       اليشعر مى من حيث آن 

 خداداى هنرى از هنرها را كه دست غيبى يا طبيعت يا اتفاق در وجـود او وديعـه  
گذارده است در غير موضوع خود صرف كند هم از اينجـا رانـده و هـم از آنجـا      

را مـثالً رئـيس    خواهد شد. چـه پرواضـح اسـت كـه اگـر ويكتـور هوگـو         مانده
كردنـد هـم هنـر طبيعـى او غيـر منـتج        پاريس يا يكى از اجزاء آن مـى   خانه پست
آمد. چه وى بـراى   خانه از آب بيرون نمى رئيس درجه اول پست ماند و هم يك مى

بود و همچنين اگر پاستور را سفير لنـدن يـا قونسـول حلـب مـثالً        آن خلق نشده
 .للعليهذا فعلل و تفع كردند و قس مى

 تـر و اوضـاعى   و از طرف ديگر اگر انسان منتظر پيدا شدن موقعى مناسـب 
 تر بشود، چه بسا كه تـا آخـر عمـر دريـن هـواجس      مساعدتر و روزگارى مهربان 
 نفسانى خواهد ماند. زيرا هر چه هست در خود انسان و در مساعى خـود انسـان   
 .»ن عمالليس لالنسان اال ما سعى و انا النضيع اجر من احس»است،  

 ترين مواقع تـاريخى  كنم كه موضع زبان فارسى االن، خطرناك من خيال مى
 آن است. چه در وقت تسلط عرب و باز بعدها در موقع هجوم مغول، ايرانيـان در 
 كمال وضوح و خوبى برترى نژاد و تمدن و عنصر خود را نسـبت بـه امـم غالبـه    

 وم مـذكور را خـواهى نخـواهى   دانستند و با اينكه كلمات و تعبيرات آن دو قـ  مى
 نگريسـتد و  كردند به آنها و نژاد آنها و زبان آنها بديده حقارت مـى  بسيار اخذ مى

 كردند. گرد و شير شترخوار و سوسمارخوار خطاب مى آنها را عرب... برهنه بيابان
 .مغول كه جاى خود دارد



١٤٩ ها ها و پاره نكته

 ييم بر ماولى حاال ملل غالبه از حيث نژاد و تمدن و عنصر و زبان اگر نگو
 تر كه نيسـت و طبيعـت اشـياء و    اقل پست برترى دارند اقال مساوى هستند و اقل

 منطق امور جمهور ايرانيان را وا داشته است كه از همه حيث تقليد ملـل اروپـا را  
ها ايـن   كم به زبان همه سرايت كرده است و به قول مشدى بنمايند و اين فقره كم

ها نيست. حاال اگر جمعى كه قـوه جنـگ بـا ايـن      بميرى ديگر از آن تو بميرى تو
 )در خصوص زبان مقصودم است نه در خصوص تمدن و ظـاهر آن (اعمى  تقليد

 اى كوتاهى بكنند يا اهمال و شمار است دقيقه بدبختانه عدد ايشان انگشت دارند و
 كنم كه ديگر كار از كـار  مسامحه و مساهله درين جهاد اكبر بخرج دهند خيال مى

 خواهد بود و زبان فارسى جزو امور تاريخيه خواهد شـد، ماننـد زبانهـاى    گذشته
اوستا و پهلوى و قبطى و سريانى و عبرى و چه بسا از زبانهاى بـزرگ ديگـر كـه     

 كارد قطعاً بر نداشته بود و سر زبان را بر لب باغچه در يـك روز و سـاعت    كسى
ون اينكه عموم مـردم حـس   طورها متدرجاً بد نبريده بوده است، بلكه همين معين
رفته و ابتدا كلمات مفرده، سپس تعبيرات آن سپس نحـو   كم كم به تحلل مى كنند
شـده   صرف آن در زير نفوذ زبان خارجى مستهلك و متالشـى و مضـمحل مـى    و

شـده اسـت تـا     كم دايره نويسندگان و شعراى آن و ادباى آن تنگ مـى  و كم  است
به علماى مذهبى و متوليان معابـد و مسـاجد    شده است باالخره منحصر مى  كم كم

 .ها وكنايس آن
 اى العـاده  شخص شما با اينكه بكلى جوان هستيد به واسطه اين هنر خـارق 

 مـدلل « واقفـان رمـوز  »ايـد بـر    كه از اين كتاب يكى بود و يكى نبود ابـراز كـرده  
 دسـت  ايد كه يكى از بهترين اسلحه قتاله اين دشمنان وطن را خداونـد در  ساخته

شما وديعه نهاده است و معنـى ايـن وديعـه نهـادن اسـلحه امـر بـه جهـاد اسـت          
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  :، به قول خاقانى»فقاتلواالتى تبغى حتى تفى الى امراللَّه«
 

 تويى خاقانيا سيمرغ اشعار

 برين كركس نگاران بال بشكن

 دهان ابلهان دارند بردوز

 بروت روبهان دارند بركَن

 همه چون ديگ بيسر زاده اول

 ن سر يافته يعنى نهنبنكنو

 همه بى مغز از بن يافته قدر

 كه از سوراخ قيمت يافت سوزن

 عمود رخش را سازند قبله

 گاه تهمت بر تهمتن نهند آن

 لقبشان در مصادر كرده مفعول

  دو استاد اين ز تبريز آن ز زوزن
 

 زاده در خصوص اين اوالد ناخلف ايران در برلن بـه بنـده   هرچه آقاى تقى
 كردم تا بر حسب اتفاق متدرجاً بـا يكـى   دند من درست باور يا حس نمىفرمو مى

 دو سه نفر ازين طبقه فرزندان عاق وطن مالقاتى دست داد، ديدم كار خيلى از آن
 .تر است كه به تصور بيايد هولناك

زبان فارسى به سرعت برق قاطع رو بـه انحـالل اسـت. هـر كـس در هـر       
اى بـل آنـى غفلـت     يـن خصـوص دارد و دقيقـه   دنيا به هر اندازه هنرى در گوشه

نفسى بورزد يا يأس و نا اميدى بـه خـود    بورزد يامسامحه كند يا حجب و شكسته



١٥١ ها ها و پاره نكته

راه دهد واز اين جنگ نور و ظلمت و علم و جهل و يزدان و اهريمن كناره گيرد 
لعنت خدا و مالئكه و انبيا و اوليا و جميع مردم بر او و بر جميع اعقاب  مستوجب

فاد اوتا روز قيامت خواهد شد و در شريعت معنوى وطـن خـونش مبـاح و    و اح
 .اش خراب كردنى و جسدش مثله ساختنى است مالش حالل وخانه

ايد  زاده جمال خان و به عقيده من شخص شما كه آقاى ميرزا سيد محمدعلى
خواهيد بود كـه الـم    يكى از آن اشخاصيد كه در درجات اول يكى از اين دو طبقه

 .له عينين و لسانا و هديناه النجدين نجعل
 اميدوارم كه از طول مفرط اين عريضه و از تندى بعضى عباراتش نرنجيـد. 

 زاده دوست عزيز خود نداشتم. روى من بـا آن كسـى   من نظرى به شخص جمال
خواهد گـو بـاش و هـر     است كه يكى بود و يكى نبود را نوشته است، هر كه مى 

اش و هر جاى عالم كه خواهد گو مسكن داشـته بـاش و   كه دارد گو داشته ب  اسم
 .خواهم مكرراً از طول مفرط اين كاغذ خيلى معذرت مى باز

 مخلص حقيقى صميمى، محمد قزوينى   
 
  

 ها:  يادداشت

 است كه در ايـن زبـان معنـى پايتخـت را دارد و    » (King sze) كينگ سه«چينى   خنسا تحريف كلمه) 1
 خ پايتخت سلسله سـونگ از سـالطين چـين بـوده آن را بـه ايـن عنـوان       چون اين شهر در آن تاري

  بوده و بعدها شهر هانـگ چـاو  » (Lin-ngan)لين نگان»اند. نام خصوصى آن در آن ايام  خوانده مى 

(Hang-Chaw) چاو شهرى است در جنوب بندر شانگهاى در  كنونى به جاى آن ساخته شده. هانگ
چاو. رجوع كنيـد بـه ترجمـه سـفرنامه مـاركوپولو بـه انگليسـى و          خليجى به همين نام هانگ كنار

) و ترجمه سفرنامه ابـن بطوطـه بـه انگليسـى بـه      176، ص 2ج (Yule)( توسط يول  حواشى آن به
 ).372ص  Gibb (H.A.R.)( توسط گيب
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 هاى سبك سيرى بوده است كه در رودخانـه عبـور و مـرور    حرّافه بر وزن سياره نام يك قسم كشتى) 2
 .اند برده كرده و در ابتدا آنها را براى انداختن آتش بر روى دشمن بكار مى ىم

عربى  ) اين شعر به علت طبع1322چاپ مصر  203-204، ص 2بطوطه )ج در متن چاپى سفرنامه ابن) 3
 .مؤلف يا دستبرد ناسخين مغلوط و محرف ضبط شده


	50184_8_Iran
	گذشته و آیندهی فرهنگ و ادب ایران (گنجینه هفتم)
	0g7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


