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48.¬Ao½AJjA°¡®µo�¶k®½C°³T{m£
///±Ux±£o£Ax±£»�k®]Bª�½17å
³Twj³Twj³z�®M»�¼ªw³®�¦v§A¥½jA171

k®T�n³ªµnB́MºAo�z§A�¦«172
Bµ²nBQ°Bµ³T�̄
»�°o�BM¤BwSzµ»½Bª�½K¼Le175
»«Àw¿Ag¼{jA±]nBz�AZo½A191
nBz�Aj±ªd«oT�jjB½»LUB�»¦�®¼ve198

j±M»ao�B�¬p³�»ª̄Bi²jAqµB{2å3



  
  
  
  
  

  دانشمند واقعى و معرفت حقيقى
  

 عباس اقبال آشتيانى

  
 ها: كليد واژه

خبر دانشمند واقعى كسيسـت كـه از اقـران     معموالً پيش مردم ظاهربين بى
اى وافـر   خود بيشتر چيز بداند و در خزينه خاطر از معلومـات و معـارف سـرمايه   

شناسند كـه از لحـاظ    مىترين مردم كسى را  اندوخته داشته باشد يعنى عامه فاضل
ها و فراوانى محفوظات بر همگنـان مقـدم شـمرده شـود و كسـى       كميت دانستنى

 نتواند در اين مقام با او دم همسرى و برابرى زند.

اگر اين تشخيص صحيح باشد پس رسيدن به اين منزلت بدون طى مراحل 
ن عديــده از عمــر و ســاليان دراز تحمــل رنــج آمــوختن و فــرا گــرفتن جــز پيــرا

سالخورده كسى ديگر را ميسـر نتوانـد شـد و جـوان هرقـدر هـم بـا اسـتعداد و         
تيزهوش باشد تا بحداكثر عمر نرسد شايستگى آنكه عنوان دانشمند و فاضل بيابد 

 نخواهد يافت.

اگر واقعاً غـايى و طريقـه منحصـر بفـرد عـالم شـدن همـين انـدوختن و         
در تمام مدت زندگانى از  ماند كه شخص اى جز آن نمى فراگرفتن است پس چاره

                                                 
  11-1، صص 1324، ارديبهشت 1، شماره 1يادگار، سال. 
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ها را بشنود و بخاطر بسپارد يا آنكه آنها را در متون كتب و  السنه و افواه آموختنى
دفاتر بخواند و ياد بگيرد. اما چون از بدبختى دوره عمـر انسـانى بسـيار كوتـاه و     

تواد ولو آنكه تمام سـاعات   كس نمى پايان است هيچ ها بى وسعت دامنه فراگرفتنى
وز خود را به تعليم و آموختن بدهد و جز اين كارى نكند بـه مبلغـى از   شب و ر

كه قابل اعتنا باشد برسد و به مقدارى از آن دست يابد كه باسـتظهار آن بتوانـد    آن
بر ديگران فخر بفروشد چه آنجا كه عمر و بود و نمود ما در مقابل عظمـت عـالم   

مست كه افزودن قدرى ناقابل شود معلو طبيعت و بيكرانى زمان به هيچ شمرده مى
از اعتباريات بر آن هيچ مؤثر اثـرى و شايسـته نمـودى نخواهـد بـود. وقتـى كـه        

صـول كلـى   افتن بينى پس از سالها صرف عمـر و فراگـر   دانشمند تيزهوش روشن
 جميع معلومات عصر خود بامثال خويش بگويد كه:

 آمد شدن تو اندرين عالم چيست

  آمد مگسى پديد و ناپيدا شد
 

 يا:

 آنان كه محيط فضل و آداب شدند

 در محفل جمع شمع اصحاب شدند

 ره زين شب تاريك نبردند برون

  اى و در خواب شدند گفتند فسانه
 

هاى افراد انسـانى   ماند كه تمام شور و شعف ديگر جاى هيچ شبه باقى نمى
ت ظرفى اس خبرى و كم اى فضال و متتبعين تا حدى از بى هاى مدرسه و قيل و قال

چه جسارت و جرأت در اين مرحله تا يـك انـدازه زاده جهـل اسـت و بانـگ و      
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 سرى. خبرى و سبك غوغا نتيجه بى

زد و  اى را حكايت كنند كه با تبحرى تمام در صحنه مدرسه قـدم مـى   طلبه
گفت كه متحريم كه اين همه عـالم چگونـه    پيمود و مى سينه خود را به وجب مى

ز تحقيق معلوم شد كه موالنا تازه بـه خوانـدن كتـاب    در سينه من جا گرفته، بعد ا
 مشغول شده است و هنوز از آن مرحله ابتدايى نگذشته. »شرح امثله«

اگر بديده انصاف ببينيم و عظمت عـالم را در نظـر بيـاوريم ميـان كميـت      
معلومات اين طلبه مبتدى با مقدار علم فضاليى كه خود را به غايـت هـر علمـى    

دانند تفاوتى نيست چه در مورد قياس بـا مقـدار آب اقيـانوس     رسيده و منتهى مى
 اند. كبير يك قطره و يك كوزه آب در ناچيزى تقريباً هر دو به يك پايه و اندازه

تـرين   امروز ديگر از بديهيات است كه كره زمين مسكن ما يكى از كوچك
در فضـاى   كرات عديده آسمان بى ابتدا و انتهاست كه از كرورها سال قبل از اين

اليتناهى سرگردان و محكوم حكم چندين حركت قمرى بوده و هسـت و دسـت   
چـه در سـطح آن برجاسـت بـه وادى      توانايى نامريى از بـدو خلقـت آن را بـا آن   

نامعلومى پرتاب كرده و اين كره سرگرگردان در عين آنكه معلـوم نيسـت در چـه    
با اين همـه هـوس    رود اشرف مخلوقات را هم جهت و به طرف كدام مقصود مى
اى  كشاند شايد هم روزى در نتيجه برخورد به كره و نخوت و جبروت با خود مى

اى از نوع حـوادث كـه فضـا پيوسـته ميـدان بـروز و ظهـور         ديگر يا بر اثر حادثه
 آنهاست بيكبارگى از هم متالشى شود و هر ذره خاكى از آن بجايى بيفتد.

ه نيز چنين بوده است در صورتى اين حال كره زمين مسكن ماست و تا بود
كرده است كه اين كره مركـز   كه انسان تا چندى پيش هميشه در اين پندار سر مى

ها دور مـأواى او در گردشـند حتـى خلقـت      عالم است و جميع كواكب و آسمان
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جميع ممكنات و افالك و اختران به طفيل وجود او كه زبده مخلوقات و خالصه 
 روانش شاد بدد كه گفت:موجوداتست صورت گرفته، 

 دريا بخيال خويش موجى دارد

  خس پندارد كه اين كشاكش با اوست
 

غرض از اين مقدمات آنكه هر كميتى كه به دست انسان كه كميت عمـر و  
قدرتش بسيار محدود و ناپايدار است جمع آيد و در حيز اختيار او قرار گيرد چه 

ـ     از نوع ماديات سريع ه معـارف و معلومـات كـه نسـبتاً     الـزوال باشـد چـه از مقول
پايـان اسـتطاعت    تواند محسوب شود كه در قبال بى اى نمى جاويدترند باز سرمايه

 نيازى دستگاه خلقت عظم و ارزشى داشته باشد. عالم و بى

بعد از اين مقدمه جاى اين سؤال باقى است كه اصالً غـرض از انـدوختن   
اگر واقعـاً تمـام فضـيلت علـم و     هاى مردم پيين چيست و  علم و آموختن دانسته

عالم موقوف بر اين است كه سراسر عمر به خواندن و يـاد گـرفتن و بـه حافظـه     
دارد كه با وجود عالقـه   سپردن بگذرد آيا هيچ عقل درست و ذوق سليمى روا مى

طلبـى و تمتـع از حيـات و جلـب منفعـت       طبيعى كه در هر انسان عادى به لـذت 
ست بردارد و يكسره به دنبال تحصـيل و تعلـم كـه    موجود است از جميع لذايذ د

 مستلزم تحمل همه قسم زحمت و از خود گذشتگى است بدود؟

مردى كه همه عمر را تنها در راه آموختن و فراگرفتن صـرف ميكنـد اگـر    
كوشـد مـا را    زاهد و عابد است و در طلب اجر اخروى و يافتن حور وقصور مـى 

معدودند و هم بـه صـدق يـا ريـا خـود را از      با او كارى نيست چه اين طايفه هم 
جمع جمهور ناس كه خواهى نخواهى بايد در رفع حوايج زنـدگانى ايـن دنيـاى    
خود بكوشند خارج كرده و در فكر بدر بردن گليم خود از آبند امـا اگـر زاهـد و    
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گ يـرد و العـالج بايـد روزى     عابد نيست پس ناچار علم را براى اين دنيا فرا مى
اگر هم براى انتفاع ديگران نباشد اقالً بـراى اسـتفاده شخصـى بكـار      علم خود را

ببندد و پيش از آنكه عمر بـه پايـان رسـد قـدمى نيـز در راه اعمـال و اسـتخدام        
 هاى خود بردارد. فراگرفته

از يكى از دوستان كه برخى از ايام خود را در يكى از مـدارس قديمـه بـه    
معـى از طـالب علـوم دينيـه در محضـر      تحصيل فقه گذرانده بود شنيدم كه با ج

استادى به مطالعه كتاب شرح كبير اشتغال داشتند. در ميان ايـن طـالب پيرمـردى    
بود كه كتاب مزبور را چندين بار پيش همين اسـتاد و قبـل از او پـيش اسـتادانى     
ديگر خوانده بود و هر بار كه طالبى تازه نفس شـرح كبيـر را بـه مطالعـه شـروع      

شد. روزى نواده استاد را كه پسرى نـوروس و   يز با ايشان همراه مىكردند او ن مى
در سنين سه و چهار از عمر بود خادم به محضر مطالعه آورد. طالب هر يـك بـه   
آفرين وتحسين و دعاى خير در حق نواده استاد پرداختند. چون نوبت به طلبه پير 

مر مرحمت كند رسيد دستى به ريش سفيد خود كشيد و گفت خداوند توفيق و ع
 تا روزى در خدمت آقازاده شرح كبير بخوانيم!

آيا عمر محدود انسان طالب علم بايد بالكل به همين خواندن شرح كبير يا 
جبر و مثلثات و امثال آنها بگذرد و اصطالحات و عباراتى را بـر روى هـم بـار و    

غيـر از ايـن     مغز خود را از اجزايى متفرق و غيره متالتم انباشـته نمايـد يـا آنكـه    
 مرحله ابتدايى سير به طرف مقاماتى ديگر نيز بر عهده او نهاده شده؟

انسان غرق در درياى نامحدود احتيـاج اسـت و بـا وجـود تمـام دسـت و       
پاهايى كه از ابتداى آفرينش خود تاكنون كرده باز همچنان محتـاج بـاقى اسـت و    

گاه به  تدابير غفلت كند هيچاى  اگر نكوشد و از انجام بعضى تكاليف و اعمال پاره
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 برد. رسد و تالطم امواج احتياجات او را در خود فرو مى ساحل نجات نمى

تمدن عبارت است از مجموع تدابيرى كه افراد با استعداد بشر از ابتـدا تـا   
انيشدند. وسائلى كه مـا   امروز براى رفع حوائج خود انديشيده و هم اكنون نيز مى

داريم و  زندگانى خود داريم و هر روز از آنها فايده برمىامروز براى رفع حاجات 
كوشيم نتيجه همان تـدابيرى اسـت    در صورت امكان در اصالح و تكميل آنها مى

اند، علم و معارف نيز از همين نوع تـدابير   كه سابقين انيشيده و به ما منتقل ساخته
ا معنـوى عمـومى   است و اساساً ايجد و ظهور آنها هم براى رفع حوائج مادى و ي

 انسان بوده و هم امروز نيز بايد در همين راه مصرف شود.

اگر كسى مثالً از وسايل مادى كه دست بدست از پيشينيان بـه ارث بـه مـا    
منتقل شده چيز يا چيزهايى را بجاى آنكه به مصرف رفع حاجت خـود يـا عامـه    

م را در برساند فقط در خانه خـويش جمـع آورد و در عـين اينكـه خـود و مـرد      
بيند قدرت يا فهم آن را نداشته باشد كه از آنها رفع حاجت كند و  احتياج مبرم مى

به همين خوش باشد كه مقدار كثيرى از اين اشياء را مالك است و در انبار خـود  
رود در  ريخته چنين شخص عالوه بر آنكه در پيش مردم محتاج و فقير به قلم مى

ـ  بـردارى كسـى در    ا قـدرت تصـرف و بهـره   حقيقت مالك چيزى نيز نيست چه ت
 توان توانگر و ثروتمند گفت. مايملكى محرز نشود او را نمى

همين حال مسلم است كسى را كه عمرى به ذخيره كردن معلومات نـاقص  
هـا و تجـارب علمـى     متفرق گذرانده و در عين آنكـه مغـز خـويش را از دانسـته    

هـا بـراى    فع حاجت از اين اندوختهديگران انباشته به آن فيضى كه او را در خط ر
خبيــرى و  خيــر خــود و خيــر عمــومى بينــدازد نرســيده و همچنــان در وادى بــى

 بيچارگى فرو مانده است.



١١ دانشمند واقعي و معرفت حقيقي

گذراننـد و   كسانى كه عمر خود را منحصـراً بـه فـرا آوردن معلومـات مـى     
دهند عيناً بـه غـارتگرانى    حرص و ولعى خارج از حد معقول در اين راه نشان مى

ند كه در تـاريكى شـب بـه شـهرى يـا كـاروانى زده و بـدون آنكـه مجـال          مان مى
رباينـد و   تشخيص داشته باشند بشتاب تمام هر چه را دردسترس خود يافتند مـى 

تر و براى رفع حاجـت مفيـدتر اسـت بـراى      فرصت و تميز آنكه كدام متاع نفيس
اج غـارتگرى  شود چه تنها حاجت اين قبيل مردم همان اقناع احتي ايشان ميسر نمى

گيرد درصاحبان  و دستبرد است و اين حس كه بتدريج صورت عادت به خود مى
 كند. انديشى را كور مى آن ديده بصيرت و مصلحت

گفتيم كه معلومات و معارف عمومى بشر نيز از جمله تـدابيرى اسـت كـه    
اند بنـابر ايـن    مردم هوشيار زيرك براى رفع حوائج مادى و معنوى خود انديشيده

مام سعى جويندگان دانش و فرهنگ و جهد فضال در راه تكميل آن بايد متوجـه  ت
تواند بر دارد اما نبايد تصور كرد  خير و انتفاعى باشد كه شخص يا نوع از علم مى

كه هر قدر علم و اطالع كسى بيشتر شده دست او براى رساندن اين خير و انتقاع 
رفـت مجهـوالت و چـون دامنـه     گردد چه علم چيزى نيست مگـر مع  تر مى گشاده

پايان است به هر اندازه كه علم توسعه و كمال پيدا كنـد   مجهوالت نامحدود و بى
باز در مقابل عظمت عالم مجهول از جهت كميـت چيـزى بـر قـدر و قيمـت آن      

شود و به هر حال كـه در آيـد همـان حكـم قطـره و دريـا را خواهـد         افزوده نمى
 داشت.

يك تن وحشى با يك نفر متمدن موجود اسـت،   ترين فرقى كه مابين بزرگ
در عين اينكه چون هر دو از نوع بشرند بنـابر ايـن هـر دو در زنجيـر احتياجـات      
پابند، اين است كه متمـدن قـوه درك مقـدارى از احتياجـات خـود را دارد و بـا       
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زند در صورتى كـه   كه در رفع آنها تحصيل كرده به اين عمل دست مى استطاعتي
الً از درك احتياج محروم اسـت يـا در صـورت ايـن درك تـدبير و      وحشى يا اص

 بيند. قدرت و وسايل برآوردن آنها را در خود نمى

خبـر نيـز در عـين     تفاوت مابين يك نفر عالم واقعى و يك نفر جاهـل بـى  
اينكه هر دو در قبال كليه اسرار خلقت و قوانين و سنن حـاكم بـر آثـار ارضـى و     

و سرگردانند اينست كه عالم واقعى به مقدارى از جهل سماوى به يك پايه عاجز 
برد و به بيان عجز و بيچارگى خود قادر است در صورتى كـه جاهـل    خود پى مى

همچنان در جهل مركب باقى است و هر چه هم بگوشد جز آنكه از ضـاللتى بـه   
 اى ديگر نخواهد برد. ضاللتى ديگر برود و از چاله به چاه افتد بهره

انـدازد   باكانه در هر راه تاريك پر خوف و خطر مـى  خود را بىجاهل چون 
شود در صورتى كه عالم واقعـى از آنجـا كـه     ناچار به وادى هالك و بوار فرو مى

توانـد بـر خـود     كوشد كه اگر راه را نمى قبالً پى به تاريكى و مخافت راه برده مى
و چاه چالـه آن احتـراز   روشن سازد الاقل با احتياط قدم بردارد و از جوى و جر 

 كند سپس ديگران را بر مهالك آن بياگاهاند و در اين راه پيمايى هدايت كند.

هاى پيشينيان و پيمودن عرض  كس با خواندن كتاب و اندوختن دانسته هيچ
و طول مدرسه و كتابخانه به ادراك مجهوالت عالم زنده و پيمودن راههاى مظلـم  

فت و در اين مرحلـه بـين او و جاهـل تفـاوتى     و پر آسيب حيات ظفر نخواهد يا
 نيست.

شنويم خالصـه اسـتنباط و دريافـت و     آنچه در كتاب هست يا از استاد مى
تأثر افرادى است از جنسن ما كه در زمانى غير از زمان ما يا در ميان مردمـى غيـر   

زيسـته و بـه چشـمى غيـر از چشـم مـا در ا حـوال جهـان و جهانيـان           از ما مـى 
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 ند.ا ديده مى

آورى همـين نـوع معلومـات     كسى كه به اسم تحصيل علم تنهـا بـه جمـع   
ماند كه بخواهد راه امروز زندگانى را با چشـم غيـر و    قناعت كند درست بدان مى

ها قبل براى راهى غير از اين راه ترتيب داده شده بپيمايـد   هايى كه مدت راهنمايى
ذوق و استعداد ديگران  واز چشم و ذوق و استعداد خود كه ممكنست از چشم و

 تر و نارساتر نباشد استفاده كند. ناتوان

بايد آن كتاب را دوست داشت و آن استاد را پرستيد كه بجاى انباشتن مغز 
و فلج ساختن قوه اسـتنباط شخصـى ذوق طبيعـى خواننـده و شـنونده را بوجـد       
 واهتــزاز آورد و غنچــه اســتعداد و لياقــت او را در آغــوش مالطفــت و هــدايت 

تر از نسيم سحرى يعنى بـه   خواب او را به مدد نسيمى لطيف بشكفاند و چشم نيم
نفحات مهر و نـوازش بگشـايد و قـدمهاى متزلـزل او را در طـى طريـق حيـات        

روز استوارتر سازد نه آنكه با تجحميل مسـتبدانه اسـتنباطات پـا در هـوا  و      روزبه
اد جـوان بپاشـد و آب   محفوظات ثقيل جانكه خود خاك مرده بر فرق هر اسـتعد 

 نوميدى و ذلت بر شعله هر ذوق سوزان بريزد.

براى وصل به هر مقصدى دو عمل الزم است اول تحقيـق و شـناختن راه   
درست آن مقصد بشكلى كه شخص رهرو گمراه نشود و بزودى و از اقصر طـرق  
به آنجا برسد ديگر پيمودن مسافتى كه ميان مـا و مقصـد موجـود اسـت. آيـا بـه       

پيمودن راه و اسراف و اصرار در اين عمل بى آنكه قبالً راه و رسـم منـزل   صرف 
 اى خواهد برد؟ شناخته شود رهرو جز آنكه به تركستان بيفتد نتيجه

بيشتر محصلين و طالب علوم كه براى رسيدن به مقصدى اختيـار عقـل و   
استعداد و ذوق خود را بدست هـر كتاتـب يـا هـر اسـتاد خودخـواه و نـاآزموده        
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خواهند به هدايت آن كتب و بپاى آن استادان بـه منظـور و مقصـد     دهند و مى ىم
شوند زيرا كه اين قبيل كتب و اسـتادان غالبـاً طالـب و     خود برسند غالباً گمراه مى

اندازنـد و   محصل را بدون آنكه راه و رسم صحيحى به ايشان بنمايند به بيراهه مى
بدأ و منتهاى آن قبالً معلوم نشـده و بـه   ايشان را بجد و جهد در طى طريقى كه م

هيچ وجه مسلم نيست كه رهرو به آن وضع به مقصود برسد ترغيـب و تحـريض   
 كنند. مى

نمايند كه سـرّ ترقـى    شايد هنوز در مملكت ما عده كثيرى چنين تصور مى
مردم مغرب زمين و علت عمده تفوق علمى ايشان بر ما آنسـت كـه اروپاييـان از    

اند و يك تن اروپـايى در راه   علومات و معارف بر ما برترى يافتهم« كميت»جهت 
طلب علم و آموختن و انباشتن مغز و سينه زيادتر از يك تن طالـب علـم ايرانـى    

 دهد و بيشتر معلومات و محفوظات دارد. جد و جهد به خرج مى

انگار و كم جهد نيست بلكه در اين  با اينكه مسلماً طالب علم اروپايى سهل
شـود بـاز چنـان تصـورى سـطحى       اه يك دقيقه از عمر او نيز به خيره تلف نمىر

است و سرّ ترقى اروپايى در مرحله علم و معرفت در كثرت فضل و دانش و زياد 
آموختن نيست بلكه رمز كار اروپاييان كه همان نيز موجـب تفـوق و تقـدم كلـى     

و اختيار راه و رسـم  دانش اندوزى  »كيفيت«ايشان شده در درست آموختن يعنى 
» )1(متـد «صحيحى در ايـن مقـام اسـت و ايـن همانسـت كـه خـود ايشـان آن را         

 ترجمه كنيم. »روش درست«گويند و ما بايد آن را  مى

اهل علم اروپا هم مانند علماى مملكت ما تا اواسط قرن هجـدهم مـيالدى   
قـوال  پابند يك سلسله خرافات علمى و تعبدات خالف عقل و منطـق و گرفتـار ا  

علماى قديم و ارباب اديان بودند و جرأت و جسارت آنكه زير اين قيود بزننـد و  
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به چشم خود در عالم خارج ببيند و به ذوق و اسعتداد شخصـى بـه فهـم اسـرار     
خلقت و تشخيص مصالح زندگانى بپردازند نداشتند به همـين جهتـا طلـب علـم     

و قبـول تعبـدى اقـوال     براى ايشان هم به همان فراگرفتن محتويـات كتـب قـدما   
 استادان انحصار داشت.

و  )2(ظهور چند تن دانشمند باذوق تيزهـوش مثـل الكنسـاندر فنهومبولـت    
ترين منتقدين علـم و   كه بزرگ )5(و ارنست رنان )4(و چارلز داروين )3(چارلز اليل

ترين بانيان اصول علمى جديدند طرز تفكر و اسـتدالل مـردم    معارف قديم و مهم
يكسره عوض كرد و راه و رسم صحيح و روش درسـت در ايـن مرحلـه     اروپا را

بدست آمد، بتدريج فضالى نامدار ديگر دنبال كارهاى اين دانشمندان پيشـقدم را  
گرفتند و قوانين متقنى را كـه علـوم طبيعـى و اجتمـاعى و دبـى محكـوم حكـم        

ايى را به اين آنهاست شناساندند و با استفاده عملى از اين قوانين تمدن و علم ارپ
 بينيم رساندند. پايه كه مى

غرض از تمام اين مقدمات آنست كه دانشمند واقعى كسى نيست كه زيـاد  
كتاب خوانده و بيشتر از ديگران معلومـات و محفوظـات داشـته باشـد. دانشـمند      
واقعى آن كس است كه در تحصيل علم و ادب با روشى درست قدم بردارد و بـا  

را بكار ببرد تا هم زودتر بسر منزل مقصـود برسـد و هـم    راه و رسمى صحيح آن 
اى كـه در آن   معلومات او بكار زنـدگانى بخـورد و بخيـر و سـعادت او و جامـه     

 كند بيايد. زيست مى

تر شود و يكى از هزار فرقى كه بين روش كار مـا   كه مطلب روشن براى آن
 پردازيم. ال مىو روش كار اروپاييان موجود است آشكار گردد بذكر يكى دو مث

رسانند به آنها چند فهرست مرتـب   اروپاييان عموماً كتبى را كه به چاپ مى
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منظم به ترتيب حروف الفباء شامل اعالم و اسامى كتب و مواضيع كتاب بـا ذكـر   
كنند تا هر كس خواست مطلبـى را در آن كتـاب    صفحه و گاهى سطر ضميمه مى

تمام آن نباشد بلكه فوراً با اين كليـد  بدست بياورد محتاج به خواندن و ورق زدن 
به مقصود راه ببرد حتى بداند كه از يك مطلب يا يـك اسـم چنـد بـار و در چـه      
مواضعى از كتاب ذكرى به ميان آمده. كسانى كه با تحقيق و تتبع سر و كار دارنـد  

شود و چه تـوفير عمـرى از    دانند كه با اين عمل تا چه حد صرفه در وقت مى مى
آيد. امروز از بركت همين روش درست اروپايى است كه مـا بـراى    مى آن بدست

االيـات و بـراى كتـب     االبيات و براى قرآن مجيـد كشـف   شاهنامه و مثنوى كشف
االدباى ياقوت  البلدان و معجم االثير و معجم عظيمى مانند تاريخ طبرى و تاريخ ابن

هـر چـه را   هـاى كامـل مرتـب در دسـت داريـم و بـه يـك طرفـةالعين          فهرست
هاى  توانيم به آسانى در آنها بيابيم. اكثر همين كتب را از روى چاپ اهيم مىخو   ىم

انـد و ناشـرين شـرقى مثـل اينكـه       اروپا در مصر و ايران و هند تجديد طبع كرده
هـا را   بهره بوده و عمل لغـوى كـرده اسـت كليـه آن فهرسـت      اروپايى از عقل بى

اند كه انتفاع از آنها بسيار كم و سـر   تشر نمودههايى من انداخته و از آن كتب نسخه
 و كار داشتن با آنها موجب تضييع عمر كلى است.

ترين دانشمندان اسـالم اسـت كتـابى     الدين سيوطى كه يكى از بزرگ جالل
و در اين كتاب سـيوطى   »االتقان فى علوم القرآن«بسيار م فيد و جامع دارد به نام 

و تفسـير و كتابـت و لغـت آن مربـوط اسـت بـا        چه به قرآن و تاريخ و جمـع  آن
استقصاى تمام جمع آورده حتى عدد حـروف منقوطـه و غيـر منقوطـه آن را نيـز      

االبياتى نيز بـراى قـرآن    بدست داده ليكن ذهن او به اينجا نرسيده است كه كشف
اى را در قرآن بيبابد و پيش و پس آن را بداند  الزم است تا اگر كسى خواست آيه
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اين كار به سهولت ميسر باشد. اين كارى بود كه باالخره اروپاييان كردنـد و   او را
 توانيم به سهولت هر آيه را كه بخواهيم در قرآن بيبابيم. از بركت آن امروز ما مى

استاد عالمه آقاى قزوينى هميشه در مورد صحبت از اختالف روش مـا بـا   
فرمايند. ابـن   ن خلكان نقل مىروش اروپاييان بر سبيل عبرت اين حكايت را از اب

االعيان را در ترجمه احوال  دانيم بناى كتاب مشهور خود وفيات خلكان چنانكه مى
بزرگان بر اين اصل نهاده است كه تا تاريخ فوت كسى را نداند شـرح حـال او را   

 االعيان نيز همين است. عنوان نكند و وجه تسميه كتاب او به وفيات

رح حال ابوالوفا بوزجانى عالم بزرگ رياضى چنين اين مورخ با ذوق در ش
خواستم شرح حال او را در كتاب خود بياورم اما از  نويسد كه مدتها بود كه مى مى

توانستم برخالف اصلى كه آن را مبناى كار  دانستم نمى آنجا تاريخ فوت او را نمى
ر تـاريخ  خود قرار داده بودم اقدام كـنم تـا آنكـه پـس از بيسـت سـال تصـادفاً د       

 االثير به سال فوت او برخوردم و آن را در كتاب خود آوردم. ابن

االثير چپ فرنـگ را   فرمودند كه اگر ابن خلكان تاريخ ابن آقاى قزوينى مى
هاى كامل و جامع دارد در دست داشت يـا در آ ن ايـام كسـى چنـين      كه فهرست

ه بيسـت سـال   كـرد و بيچـار   كارى كرده بود با يك مراجعه بدان حل مشـكل مـى  
شد تا عاقبت هـم بـه تصـادف بـه مطلبـى كـه در جسـتجوى آن بـود          معطل نمى

 برخورد.

ها كه در ممالك اسالمى نوشته شده هر كدام  كتب لغت و قواميس و معجم
يك حكم مخصوص دارد يعنى هر مؤلف خواسته است كه روشى پيش گيرد كـه  

دى مخصوص او را حاصـل  ديگران آن را مهمل گذاشته بودند تا به اين شكل تفرّ
شود. كمتر كسى است كه مثل ياقوت حموى به اين نكتـه بـديهى كـه بهتـرين و     
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ها در ضبط لغات و اعالم همان ترتيب طبيعى الفبايى اسـت پـى    ترين ترتيب آسان
تر  عجيب بن احمد به ترتيب حروف حلق است و از آن برده باشد، كتاب العين خليل

شـود يعنـى مـثالً اگـر كسـى       رف دوم شروع مىفرهنگ جهانگيرى است كه به ح
خواهد معنى لغت درخت را بفهمد بايد بباب راء م راجعه كنـد و بـراى فهـم     مى

معنى نان بباب الف، تازه اگر درخت و نان را مؤلف جهانگيرى ضبط كرده باشـد  
مثل اينكه براى يك انگليسى فارسى ندان  »معروف است«نويسد  در جلوى آن مى

نان بايستى معلوم بوده باشد. خالصه اين يكى از هـزاران فرقيسـت   هم درخت و 
 اروپايى در مرحله كسب علم و معرفت وجود دارد.ا روش كه بين روش ما ب

كنيم به كثرت معلومات علم و معرفـت   اما معرفت حقيقى باز هم تكرار مى
اى اسـت مركـب از حسـن ذوق و خوشـى      وجود دارد. بلكه معرفت حقيقى قـوه 

و شــم اســتنباط مطلــب و حــل مشــكالت زنــدگى بــه وســيله تعقــل و   قريحــه
انديشى معقول و اين كار عالوه بر آنكه يك مقـدار اسـتعداد طبيعـى و ذوق     چاره

خواهد بايد به وسيله فراگرفتن معلومات ديگران و خوانـده حاصـل    خدادادى مى
يك آن از  تجارب گذشتگان و تدابير معاصرين بدست آيد و در اين راه مرد نبايد

ها  ها و فراگرفته خواندن و تجربه اندوختن بياسايد و از آ نينديشد كه كليه خوانده
اى كه گفتيم و غرض از معرفت حقيقى نيـز   ماند، همان قوه در حفظ و بياد او نمى

هـا   شود و دماغ در نتيجه همين خواندنى همانست باالخره از همين راه حاصل مى
آيد در خاتمه نوشته خـود را   ه و پخته و سالم بار مىتربيت شد او فراموش كردنه

رئـيس مجلـس نماينـدگان فرانسـه كـه از       )6(به ترجمه كـالم آقـاى ادوارد هريـو   
كنـيم، مشـاراليه در    ترين مردمان آن كشـور اسـت خـتم مـى     ن و فاضلتري شريف

معرفت همان چيزى است كه پس از خوانـدن همـه   «گويد كه  تعريف معرفت مى



١٩ دانشمند واقعي و معرفت حقيقي

  .»ماند وش كردن همه چيز در دماغ بجا ميچيز و فرام
  
  ها: يادداشت

1. Mإthode. 
2. Alexander von Humboldt. 
3. Charles Lyell. 
4. Charles Darwin. 
5. Ernest Renan. 
6. La culture est tout ce qui reste, aprإs avoir tout lu et tout oubli.إ 

 
  



  
  
  
  
  

  زبان فارسى و آموزش عشاير
  

 محمد بهمن بيگى

  
 ها: كليد واژه

قرار زبان فارسى  ام عاشق بى زبان به دنيا آمده اى ترك من با آنكه در خانواده
 هستم. از اين حيث شباهت زيادى به مرحوم سلطان محمود غزنوى دارم.

بود عاشق زبـان  زبان به دنيا آمده  اى ترك آن مرحوم هم با آنكه در خانواده
 گو. فارسى بود و دربار باشكوهش را پر كرده بود از شاعران فارسى

زبانهـاى آسـياى ميانـه، دور و     پيش خودتان بماند و جايى درز نكند تـرك 
انـد. آنهـا بـا قـوم و      نزديك بالهاى بزرگى براى ايران و همسـايگان ايـران بـوده   

يگـرى بـراى مـردم    هاى تاتار و مغولشـان جـز قتـل و غـارت سـوغات د      خويش
اند. ولى انصافاً فهميده يا نفهميده از عهده انجـام يـك خـدمت     سرزمين ما نداشته

 اند: كمك به رواج زبان فارسى. عظيم فرهنگى هم برآمده

                                                 
. بيگى چند كتاب گويا و شيرين درباره عشاير و آداب و رسوم و رفتار آنان دارد كه اشهر  محمد بهمن

هاى او كه مقام  اى از نوشته مقاله«. به اجاقت قسم»است و پس از آن « ايل من بخاراى من»همه 
و خوانندگان را به بازخوانى  رسد دهد درينجا به چاپ مى زبان فارسى را نزد عشاير نشان مى

 .641-631، صص 1381، تهران، 14كنيم. نامواره دكتر افشار، ج  كتابهاى او دعوت مى
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بخشـم و از شـما هـم     من به همين دليل همه گناهان اين قوم و قبيله را مى
 اند حاللشان باد. اند و خورده خواهم كه آنها را ببخشيد. هر چه برده مى

نيافته خودشـان را بـر مـردم مـا تحميـل       اين جماعت جنگجو، زبان صيقل
نكردنــد. فرهنگســتان زبــان تركــى بــه وجــود نياوردنــد، فرمــان اســتعمال لغــات 

ها و تعصبات دينى بـه   شكنى پرطمطراق خودشان را صادر نفرمودند و با همه بت
ج ننهادنـد و اجـازه دادنـد زبـان     اشارات خلفاى بغداد براى ترويج زبان عربـى ار 

 فارسى بر سر جاى خود بماند و رونق يابد.

تـرين زمانهـا در يكـى از     زبان فارسـى مانـد و رونـق يافـت و در بحرانـى     
زا و پر عبور و مرور جهان پابرجا ايستاد و وحدت، قوميـت و   هاى طوفان چهارراه

 استقالل فرهنگى و معنوى ما را محكم و استوار نگاه داشت.

مصر كهنسال تسليم زبان بيگانه شد. مشرق مديترانه و شمال آفريقـا راهـى   
جز اين نيافت. آسياى صغير اسير تركى عثمانى گشت، لـيكن زبـان فارسـى دوام    

 هاى فتح و ظفر فرود نيامد. آورد و پرچم ايران به دست از قله

مثل اينكه امروز روز عفو و بخشايش است. حاال كه بـه شـكرانه رونـق و    
زبـان را بخشـيديم حـق ايـن اسـت كـه        رواج زبان فارسى سالطين و امراى ترك

 شاعران مداح دربارهايشان را ببخشيم.

ام. دفاع از ستمكاران و دفـاع از كسـانى كـه     وظيفه دشوارى به عهده گرفته
اند. هيچ وكيل مدافع عاقلى حاضـر بـه قبـول چنـين وكالـت       ستمكاران را ستوده

 مزد و مواجب! بى شود، آن هم مشكلى نمى

دادنـد و مثـل    اگر اين شاعران دربارى تن به اين همه مذلت و اغراق نمـى 
رفتنـد و در همـه جـا     حضرت فردوسى به سراغ حماسه غرورآفرين ملى مـا مـى  



٢٣ زبان فارسي و آموزش عشاير

سـاختند و يـا ماننـد جنـاب سـعدى       ها را مغلوب نمى ها را غالب و تورانى ايرانى
آزدرند، قـرب و منزلـت چنـدانى     نمىملوك و سالطين را با اندرزهاى تلخ و تند 

يافتند و در آن اعصار نخستين كه زبان فارسى هنوز رواج و قوت نگرفته بود  نمى
 ماندند. از ترويج و تقويت آن باز مى

دوسـتان مـديون ايـن دو گـروه      گويان و فارسـى  شكى نيست كه ما فارسى
م را هـم  هستيم و بايد از همه معاصى كبيرشان چشـم بپوشـيم. ولـى عامـل سـو     

فراموش نكنيم: قدرت طبيعى خود زبان! زبـان فارسـى زبـانى اسـت جـادوگر و      
 افسونكار. زبانى است به نرمى حرير و سختى فوالد.

اى كاش من قسـمتى از عمـر تلـف كـرده خـود را بـه شـاگردى علمـاى         
شناسى و ادباى وزن و قافيه گذرانده بودم. اگر چنـين كـرده بـودم امـروز بـا       زبان

 گفتم. ترى سخن مىجرأت بيش

كنم كه قسـمت مهمـى از راز بقـاى زبـان فارسـى در ذات و       من گمان مى
طبيعت خود اين زبان نهفته است. كلمـاتش كوتـاه و نـرم و شـيرين اسـت. ايـن       

ورزنـد. بـه راحتـى در     مـى  كلمات دعوايى با هم ندارند. به يكديگر انس و الفت
كننـد و از بازيهـا،    با هم بـازى مـى  لغزند،  غلطند، مى گيرند. مى آغوش هم قرار مى

آورنـد و تكلّـم را بـه تـرنّم      نرمشها و لغزشهاى خود آهنگى مطبوع به وجود مـى 
 سازند. نزديك مى

ام. زبان  ها عقب نمانم با چند زبان خارجى آشنا شده من براى آنكه از قافله
آميـزش   برم. من در هيچ از اين زبانها سـازش و  مذهبى و مادرى را نيز از ياد نمى

  ام. كلمات و عبارات را با موسيقى به اندازه زبان فارسى نديده و نيافته
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اى كننـد   ها، اگـر هـم مبالغـه    گفتم كه عاشق زبان فارسى هستم و بر عاشق
 توان خرده گرفت. نمى

اى لطيـف همـراه    انگيز، بخصوص اگـر بـا انديشـه    كالم زيبا و موسيقى دل
باالتر از معجـزه پيـر سـمرقند، آنگـاه كـه بـا        اى كند و چه معجزه باشد اعجاز مى

سرودن سرودى و نواختن چنگ و رودى آب جيحون را فـرو نشـاند و از ريـگ    
مـوزه و دسـتار بـه سـوى      درشت آموى، پرند و پرنيان بافت و امير سامانى را بـى 

 بخارا به راه انداخت.

اعر من براى رفع خستگى شما و اثبات ادعاى خودم دو قطعه شعر از دو ش
 آورم. دربار غزنوى را مى

اى كـه بـه لطافـت نـور      گيرم، گوينـده  نخست از گوينده سيستان كمك مى
 گويد: مهتاب و نسيم بهار سخن مى

 دلم مهربان گشت با مهربانى

 زبانى كشى دلكشى، خوشى لبى، خوش

 نگارى چو در چشم، خرم بهارى

 نگارى چو در گوش، خوش داستانى

 بخندد چو با من سخن گويد و خوش

 تو گويى بخندد همى گلستانى

 زمانى از او صبر كردن نيارم

 نمانم گر او را نبينم زمانى

  
شوم، استاد طبيعت نگـارِ   سپس دست به دامن استاد طبيعت نگار دامغان مى

 كشد: نقاشى و موسيقى را نيز بر دوش مى »ممنوعه«آهنگ آشنايى كه بار هنرهاى 
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 است خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان

 باد خنك از جانب خوارزم وزان است

 اين برگ رزان است كه در برگرزان است

 گويى به مثل پيرهن رنگرزان است

 دهقان به تعجب سرانگشت گزان است

  كاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلزار
 

اى به زبان فارسى داشتم و اين زبـان فـاخر و    به هر حال من عشقى افسانه
 پنداشتم. استقالل معنوى و فرهنگى كشور مى فصيح را مايه فخر و

من در طول مدت خدمتم، خدمتى كه نزديـك بـه سـى سـال از عمـرم را      
گاه از پاى ننشستم و از تـرويج شـعر و نثـر فارسـى بازنايسـتادم.       دربرگرفت هيچ

چادرهاى سفيدم بسيارى از ساكنان چادرهاى سـياه را غـرق سـواد كـرد. مـادرى      
 ايرج را از زبان فرزندش نشنود:نمانند كه شعر معروف 

 گويند مرا چو زاد مادر

 پستان به دهن گرفتن آموخت

 يك حرف و دو حرف بر زبانم

  الفاظ نهاد و گفتن آموخت
 

هاى عشاير اهميت و حرمت درس فارسى بيش از همـه درسـها    در دبستان
 گفتم. كارم شعرم بود. ها بود. من شعر نمى بود. شعر فارسى تاج سر درس

اى ديدار مدارس عشايرى پيوسته در سـفر بـودم. بـه مـدارس كوچـك      بر
گذاشتم. اينها معبدهاى مقدس من بودند. احترامشـان كمتـر از    عشايرى احترام مى
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هاى پرآوازه شهرها نبـود. هنگـام ديـدار ايـن معبـدها بهتـرين لباسـهايم را         سالن
و صـورتم  كـردم و بـه پـاكيزگى سـر      پوشيدم. پيراهنم را هر صبح عوض مـى  مى
كردم. در انديشه تلطيف و تطهير روحم  پرداختم. من به اين مقدمات اكتفا نمى مى

خوانـدم پـاى بـه مدرسـه      نيز بودم و تا شعرى از اشعار بوسـتان سـعدى را نمـى   
هـاى ايـن    گـرفتم. گفتـه   نهادم. از سعدى و بوستانش بيش از ديگران مدد مـى  نمى

هـايى   تر بود. گفتـه  ر سازگارتر و مناسبهاى عشاي بزرگوار با اوضاع و احوال بچه
 از قبيل:

 مرا باشد از درد طفالن خبر

 كه در طفلى از سر برفتم پدر

 گه سرِ تاجور داشتم من آن

  كه در سر در كنارِ پدر داشتم
 

 نويسم. ام، باز هم مى در جايى نوشته

دانشسراى عشايرى در شهر شاعرپرور شيراز برپـا بـود. ايـن دانشسـرا در     
كار كمتر از صد نفر و در اواخر عمرش ساليانه بيش از هـزار پسـر و دختـر     آغاز

 پرورد. عشايرى را براى آموزگارى مى

هاى وسيع دانشسرا سه تابلو نقاشى را در كنار هم آويخته  در يكى از سالن
 بودند. اسامى تابلوها باالى سر هر يك نوشته شده بود:

 زبان فارسى، اقوام ايرانى، ملت ايرانى

اى بود سفيد و زيبا و بلنـد كـه    دهنده زبان فارسى بود. رشته تابلو اول نشان
 درخشيد. اى سياه به شكل نقشه ايران مى در زمينه

تابلو دوم نمايانگر اقوام گوناگون ايرانى بود. اين اقوام و قبايل به صـورت  



٢٧ زبان فارسي و آموزش عشاير

رمند تا هاى درهم ريخته در فاصله بين خليج فارس و درياى مازندران و از هي دانه
اى منقـوش   اى نام شهرى و دريارى و قوم و قبيلـه  ارس پراكنده بودند. بر هر دانه

 بود.

هاى پراكنـده و متفـرق    در تابلو سوم كه ملت ايران نام داشت همه اين دانه
 دور يكديگر جمع شده بودند.

ايسـتاد و   يافت كنار اين تابلوها مى سخنگوى دانشسرا در هر فرصتى كه مى
 گفت: شاگردان با صداى گرم و رسا مىخطاب به 

اگر اين رشته سفيد و زيبا و بلند نبوود پيوند ديلـم و بلـوچ و دشتسـتان و    
طبرستان ممكن نبود. اين رشته اتحاد و بقا را نگاه داريـم، زبـان فارسـى را نگـاه     
داريم. اين رشته زيبا و استوار را همچنان زيبا و استوار نگاه داريم، ايـن رشـته را   

 از جان تنيده و از دل بافته است نگاه داريم. كه

 با كاروان حله برفتم ز سيستان

 با حله تنيده ز دل بافته ز جان

 با حله بريشم تركيب او سخن

  با حله نگارگر نقش او زبان
 

دانشسراى ايل، مانند خود ايل قدرت حركت داشت. هر سـال دو سـه بـار    
چادرهـاى اقامتگـاه را در دل    رفـت.  با همه شـاگردانش بـه يكـى از ايـالت مـى     

 افراشت. در دامن كوهى و يا كنار جنگلى مى صحرايى،

آموزان و آموزگـاران منطقـه    يافت. دانش اردوى آموزشى بزرگى تشكيل مى
گاه كمتر از ده روز نبود به جمع شاگردان  شدند و در مدتى كه هيچ نيز دعوت مى
 پيوستند. دانشسرا مى
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اى صلح و صفا بودند. در اين اردوهـا جـايى   اين اردوهاى آموزشى اردوه
هاى قديم عشايرى وجود نداشت. قلم بر شمشـير   ها و زورآزمايى براى خودنمايى

پيشى گرفته بود. در اين اردوها تفنگ و فشنگ در آستانه محتـرم كتـاب سـر بـر     
 سود. زمين مى

هـا جايگـاه واالى خـود را     ها و مدرسه در اين اردوها پيشرفت فارسى بچه
 گذاشتند. گويى را به نمايش مى نويسى و فارسى خوانى، فارسى داشت. فارسى

در اين مجامع كوهستانى و فرهنگى هر كودكى صفحه سفيدى از مقـوا يـا   
كرد و بر آن با خط خـوش اسـامى    آويخت يا بر سينه نصب مى كاغذ به گردن مى

 خواند. و مى نوشت بزرگان و شاعران و عناوين اشعارى را كه حفظ كرده بود مى

  هـاى  يافت، بر كنار نقشـه  در اين اردوها نيز سخنگوى جمعيت، فرصتى مى
ايستاد و درباره مرزهاى كنونى ايران و مرزهاى ادبى ايران سـخن   ايران و آسيا مى

 گفت: مى

هاى جغرافيايى، ايران را بـه شـكل كشـورى كوچـك      شما امروز، در اين نقشه«
 مرزى محدود و محصور شده است.بينيد، كشورى كه با چند خط  مى

هـاى   اين خطوط مرزى با نوك سر نيزه دشمنان ترسيم شـده اسـت. حكومـت   
 اند. جبار شمال و جنوب اين خطوط را پديد آورده

مرزهاى ايران فراتر از اينهاست. خيلى فراتر از اينهاسـت. زبـان فارسـى، شـعر     
ه اسـت. جـوى   فارسى و ادبيات فارسى مرزهاى واقعى ايران را مشـخص كـرد  

  »موليان و شط جيحون يكى از مرزهاى خاورى ماست.
  

 بوى جوى موليان آيد همى

 ياد يارِ مهربان آيد همى
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 آبِ حيجون با همه پهناورى

  خنگ ما را تا ميان آيد همى
 

سراى شكى و شروان و ماوراى قفقاز هنگـامى كـه    مرزهاى ايران را قصيده
 خص كرده است:كرد مش هاى مدائن ديدن مى از ويرانه

 بين از ديده نظر كن هان هان اى دلِ عبرت

 ايوانِ مدائن را آئينه عبرت دان

 يك ره ز ره دجله منزل به مدائن كن

  وز ديده، دوم دجله بر خاك مدائن را
 

چرا دور برومى از گوينـده معاصـرمان سـياوش كسـرائى كمـك نگيـريم.       
آرش كمانگيرش زنـده كـرده    هاى كهن ما را با شعر اى كه يكى از اسطوره گوينده
 است:

 آرى آرى جان خود در تير كرد آرش

 كار صدها، صد هزاران تيغه شمشير كرد آرش

 راندند بر جيحون تير آرش را سوارانى كه مى

 روزى از پى آن روز به ديگر نيم

 گردويى فرود ديدند نشسته بر تناور ساق

 و آنجا را از آن پس

  ندمرز ايرانشهر و توران باز ناميد
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ترى است. ما  آرى، كشور ما كشورى پهناورترى است. وطن ما وطن بزرگ
زبانان را هموطنان خود بدانيم. چگونـه ممكـن اسـت كـه مـردم       بايد همه فارسى

هرات و غزنه و سمرقند و خُجند و فرغانه و بدخشان را بيگانه بدانيم و بخوانيم. 
زند كه شـيراز و اصـفهان و   اين شهرها و واليات براى ما همان قدر گرامى و عزي

 تبريز و تهران.

ت گروهـى جـوان مشـتاق و غيرتمنـد، در زوايـاى         آموزش عشاير بـا همـ
دورافتاده كشور سرگرم خدمت به زبان فارسى بود و اين زبـان شايسـته خـدمت    

 بود، زبانى بود كه در كشورى مغلوب و مفتوح ملتى غالب و فاتح آفريده بود.

و پر پيچ و خمـى را در طـول بـيش از هـزار سـال       شعر فارسى راه دشوار
پيمود و به دوران معاصر رسيد. در اين دوران با طلوع نثرى زالل و دالويز يـار و  

اى يافت. ظهور گويندگان و نويسندگان و مترجمان هنرمند ايـن اميـد    مددكار تازه
اق قرون دهد كه ادبيات فارسى پايدار است و ريشه در اعم داد و مى و نويد را مى

 دارد.

ما بسيارى از آثار اين بزرگواران را با هفت كتابخانـه سـيار كـه در اختيـار     
ها و مجالت را بـه   برديم و انبوه كتابها و كتابچه داشتيم به كوهستانها و بيابانها مى

 رسانديم. ايالت مى

من پيوسته در اين آرزو بودم كه كاش به جاى اتومبيل هليكوپتر داشـتم تـا   
 اق و دفاتر را زودتر و بيشتر بر سر نوجوانان عشاير فرو ريزم.اين اور

من و همكارانم عاشق زبان فارسى بوديم و در طريق تدريس اين زبان سر 
 شناختيم. از پا نمى

هاى راه ما بود. راهى بـود نـاهموار.    تدريس الفباى فارسى يكى از دشوارى
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محلّـى مـتكلم بودنـد. بـا     هـاى   نوآموزان و شاگردان ما بجز شمارى كم به لهجـه 
زبانهـاى ايـل    هاى لُر زبـان و عـرب   زبان، بويراحمدها و ممسنى هاى ترك قشقايى

خمسه سر و كـار داشـتيم. در سـالهاى بعـد كُردهـاى كردسـتان، كرمانشـاهان و        
زبانهاى شاهسون و لُرهـاى لرسـتان و ايـالم بـه      آذربايجان غربى و بار ديگر ترك

زبانهـاى   هاى بلوچستان و باز عرب طوايف كرمان، بلوچزبانهاى  ميدان آمدند. ترك
 خوزستان هم به اين جمع اضافه شدند.

وزش الفبـاى   كنديم كه روش درستى براى آم كرديم و جان مى ما تالش مى
فارسى بياموزيم و كليدى براى حلّ اين معمـا پيـدا كنـيم. گروهـى از دوسـتان و      

ى را ديـده بودنـد از عهـده كمـك     همكاران فارسى ما كه دورهاى دانشسراى عـال 
 مؤثر برنيامدند.

آوردم كـه   اى از معلمان موفّق عشايرى را به دانشسـرا مـى   من هر سال عده
اند به شاگردان دانشسرا و خود مـن نشـان دهنـد، سـود چنـدانى       راهى را كه رفته

 بخشيد. نمى

ن زاده كه مرد همـه فـ   در يكى از سفرهايم به تهران با آقاى همايون صنعتى
حريفى است مالقات كردم و مشكلم را با او در ميـان نهـادم و او گفـت راه حـل     
اين مسئله در دست معلمى است به نام عباس سياحى. او در اين كار تبحر عجيبى 

 دارد.

آقاى سياحى را ديـدم و در همـان سـاعات اول دريـافتم كـه چـه وجـود        
هاى بعد از ظهـر دانشسـرا را    برنامه ام. ايشان را به شيراز آوردم. گرانبهايى را ديده

به مدت ده روز بر هم زدم. براى او كالس دسته جمعى فراهم كردم و خودم نيـز  
 بدون يك لحظه تعطيل در رديف شاگردان نشستم.
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همه ما در همين مدت كوتاه روش صحيح تدريس الفبـا را آمـوختيم. مـن    
دند كالسهاى متعـدد برپـا   براى همه آموزگاران سابق كه اين روش را نياموخته بو

 كردم و در بسيارى از آنها تعليم آموزگاران را خود به عهده گرفتم.

از آن پس تدريس الفبـا بـه نوآمـوزان عشـايرى از نوشـيدن آب زالل هـم       
 تر بود. آسان

به زودى هزاران آموزگار عشايرى با همت بلنـد خـويش و بـا اسـتفاده از     
ند و به روشـنى نشـان دادنـد كـه خـط و      روش تازه توفيق بزرگى به دست آورد

 الفباى فارسى خط و الفباى دشوارى نيست.

كودكان خردسال عشايرى در مدتى كمتر از پنج ماه در كوهها و كتلهـا، در  
هاى ريـز و كوچـك از عهـده نگـارش      ها توانستند با قد و قواره چادرها و بيغوله

اى را مجذوب و مفتـون   هترين كلمات برآيند و با خط زيباى خود هر بينند سخت
 سازند.

مــن و همكــارانم غــرق مســرت بــوديم و از فخــر و مباهــات در پوســت 
اى انتشار يافـت.   گنجيديم كه ناگهان نغمه ناگوارى طنين انداخت و خبر تازه نمى

 شد. خبر نبود. تير زهرآگينى بود كه داشت به سوى ما رها مى

گفتند  فارسى افتاده بودند. مىمركزنشينان دلسوز به فكر تغيير خط و الفباى 
هـاى خـط و الفبـاى فارسـى مـانع بزرگـى در طريـق         نوشتند كـه دشـوارى   و مى

كردند كه با تنوينهـا، تشـديدها،    سوادآموزى است. اين خط و اين الفبا را متهم مى
ها، با حذف مصوتهاى كوتاه در نگارش و گاه با داشتن چند حـرف   با كثرت نقطه

هـا بـا سـواد شـوند. كـم كـارى و گنـاه         دهد كه ايرانـى  مىبراى يك صدا اجازه ن
 انداختند. گناه مى خودشان را به گردن الفباى بيچاره و بى
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هـم بـه جمـع    « سخن»نظير  انگيز بود كه مجله معتبر و كم عجيب و حيرت
 موافقان تغيير خط و انتخاب خط و الفباى التينى پيوسته بود.

يـك از الفباهـاى    دانستند كه هـيچ  من مىاين بزرگواران بهتر از من و امثال 
ها و اشكاالت نيسـت و بـر سـبيل مثـل      زبانهاى زنده جهان خالى از اين گرفتارى

زبانهاى انگليسى و فرانسوى هم كه مطبوع طبعشان بود با خط التينى خود حتـى  
هاسـت و بسـيارى از كلماتشـان     هـا و نقـص   بيش از فارسى دچار اين قبيل عيب

 فوظ است.مكتوب و غير مل

اى به سـوى   سالهاى فستيوال بود. حال و هواى عمومى كشور گرايش ويژه
تجددخواهى و نوطلبى داشت. پيشواى كشور دچار بلندپروازى عجيبى شده بـود.  

شـمرد. بـا حـزب     انقالب سفيدش را برتر از همه انقالبات تاريخى و جهانى مـى 
پروا بود. با يك  داد. بى هاى غربى درس آزاديخواهى مى رستاخيزش به دموكراسى

كـرد. كـارى كـه زمامـداران      فرمان، تاريخ هجرى را به تاريخ شاهنشاهى بدل مـى 
 دين شورورى با تاريخ ميالدى نكرده بودند. بى

زبان فارسى هم از اين تاخت و تازها در امان نبود. كلمات عربى رايـج در  
سـى تسـليم زبـان عربـى     آوردند كه زبـان فار  زدودند و به ياد نمى اين زبان را مى

نشده و كلمات اين زبان را به خدمت خود گرفته است، همان كارى كـه زبانهـاى   
 اند. فرانسوى و انگليسى با زبان التينى كرده

پرسـتانه اوج گرفتـه بـود.     پرستى واقعى خبرى نبود. تظاهرات وطن از وطن
بودنـد. از  هاى خيلى اصيل به فكر فارسـى پـاك و سـره افتـاده      گروهى از آريايى

كشـيدند و شـب و روز دنبـال     الخط فارسى بـا عربـى خجالـت مـى     شباهت رسم
گشتند. از استاد طوس گله داشـتند كـه چـرا كـم و      كلمات باستانى و اوستايى مى
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 بيش در شاهنامه خود لغات عربى بكار برده است.

هـاى مشـكوك وناپيـدار     استعمال كلمات و عبارات فرنگى آزاد بود. سبك
فريفتند و  ها را مى ها و قريحه به ميدان آمده بود. ذوق »ايسم«پسوندهاى مغرب با 

انديشـى، جادونگـارى و روانكاويهـاى     كردند. خواب و خيالبافى، سياه منحرف مى
كرد و شاعران خوب و نوپرداز جاى خود را بـه جمعيـت    تيره و پيچيده بيداد مى

نوشتند و درك معـانى آنهـا را    شان را عمودى مى ها داده بودند. مطالب كثير موجى
دادنـد. در كنـار مترجمـان زبردسـت و دانشـمندى كـه        هاى بعد حواله مى به نسل

اند مترجمانى ظهور كرده بودند كه نـه فقـط    ادبيات ايران را مديون خويش ساخته
 دانستند. يكى از دو زبان بلكه هر دو زبان را نمى

رفت كه  احتمال قوى مى در ميان چنين جو سياسى، وطنى، ادبى و فرهنگى
 فرمان تغيير خط و الفباى فارسى صادر شود.

اضطراب من و همكاران حد و اندازه نداشت. در نظر ما خط فارسى لباس 
برازنده شعر و نثر فارسى بود. ما خط و الفباى فارسى را خانه و كاشانه هزار ساله 

 طر نزديك بود.شديم. خ پنداشتيم. داشتيم خانه خراب مى ادبيات فارسى مى

توانستم آرام بگيرم و بخصوص پس از راه حل مؤثرى كـه در امـر    من نمى
دانستم. به راه افتادم. بـه سـراغت    آموزش الفبا پيدا كرده بودم خاموشى را گناه مى

القدرى بود رفتم. بارها مدارس عشايرى را ديده بود.  استاندار فارس كه مرد جليل
خستين ديدار زمامداران كشور از شيراز سـاعتى را  از ايشان خواهش كردم كه در ن

به بازديد دانشسراى عشايرى اختصاص دهد. فرمود كـه چـرا خـودت را گرفتـار     
انـد. گفـتم در    كنى. كارت را پيش از اين ديده و پسـنديده  زحمت و تشريفات مى

ارزد. اهل خود شيرينى نيستم. هدف ديگرى  اى هستم كه به زحمتش مى پى نتيجه
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و جنجال و قشقرقى را كه درباره الفبا به راه انداخته بودند شرح دادم. قبـول  دارم 
 كرد و قول داد كه اقدام كند.

اين گفتگو در يكى از روزهاى فروردين انجام گرفـت. چنـد روزى بـيش    
نگذشت كه آن مرد شريف احضارم كرد و محرمانه خبرم داد كـه در هفتـه سـوم    

آيند و خوشبختانه ديدار دانشسرا هـم   يراز مىارديبهشت زمامداران مملكمت به ش
 در برنامه ديدار گنجانيده شده است.

با شتاب به اداره بازگشتم و از راهنمايان تعليماتى كه نور چشـمانم بودنـد   
خواستم كه براى سه روز قبـل از موعـد دسـت كـم دويسـت كـودك خردسـال        

زبـان باشـند، نـه     بزبـان، لُرزبـان و عـر    عشايرى را بـه دانشسـرا بياورنـد. تـرك    
 زبان. سن و سالشان در حدود شش و هفت باشد، نه بيشتر. فارسى

كودكان سر موقع به شيراز رسيدند و در چادرهايى كه در ميـدان ورزشـى   
 افراشته شده بود جاى گرفتند. دو سه روز براى آمادگى و پاكيزگى كافى بود.

اى  رفتم. سـراپرده  روز موعد فرا رسيد. حضرات وارد شدند. به استقبالشان
روى سـراپرده چهـار تختـه سـياه      باشكوه در صحن وسيع دانشسرا برپا بود. روبه

اى از دانشسرا بر زيلوهاى خوش رنـگ هلهلـه    نصب شده بود. كودكان در گوشه
 كردند. مى

اجازه سخن خواستم و پس از خير مقدم به عرض رسـاندم: غـرض از آن   
مهـم اسـت كـه الفبـاى فارسـى يكـى از       دعوت و مزاحمت نشان دادن اين نكته 

 ترين الفباهاى موجود در زبانهاى زنده دنياست. آسان

بيش از دويست كودك شش يا هفت ساله در اينجا افتخار حضـور دارنـد.   
اند كه متكلم به زبانهاى تركى، لُـرى و عربـى    عموماً از ميان طوايفى انتخاب شده
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گذرد. اولياى آنان بضاعت كـافى   شان مى هستند. فقط شش ماه از آغاز تحصيالت
ها عالوه بر تدريس كالس  براى استخدام معلم خصوصى ندارند. معلمان اين بچه

دهند. با تمام اين احوال همه آنان از عهـده   اول چند كالس ديگر را هم درس مى
آيند. استدعا دارد امر فرمايند همراهان  ترين كلمات قابل تلفظ برمى نوشتن سخت

 كلمات را انتخاب و تلفظ كنند.ترين  مشكل

كردند. چهار نفر  ها بيتابى مى ها براى رسيدن به پاى تخته سياه جمعيت بچه
 از آنان زودتر از ديگران رسيدند.

يكى از متلزمين ركاب، نه از طريق بدخواهى، بلكه با تكيه به اطمينانى كـه  
 بكار ما داشت به صدا در آمد: كنستانتينپل!

كنستانتينپل زيبا صفحات تخته سياه را آراستند. چهار كودك ها با چهار  بچه
 ديگر به صحنه آمدند.

 نفر دوم گفت: سانفرانسيسكو!

ها كه دو نفرشان از دختران بودنـد و لبـاس محلـى رنگارنـگ بـر تـن        بچه
هاى حـروف را بـا دقـت     داشتند با مهارت و تسلط كامل از عهده برآمدند، دندانه

هاى مـنظم ترسـيم    اى باال و پايين كلمه را به شكل لوزىه رعايت نمودند و نقطه
 كردند.

تحسين حاضران جسارت كودكان را دو چندان كرد. حفظ نظم دشوار شد. 
 به زحمت چهار كودك ديگر را به صحنه مسابقه آورديم.

هـا   پرسنده سوم از اروپا و آمريكا به آفريقا رفت و گفت: ماداكاسگار! بچـه 
تر بگوييد. خندن در  هاى مشكل كى از آنها فرياد كشيد: كلمهبه راحتى نوشتند و ي

گرفت و يكى از حاضران بـه سـراغ بـاب اسـتعفال رفـت و گفـت: اسـتقامت و        
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 استقالل! همه را بى اشتباه نوشتند.

اين بازى و نمايش با مقدارى شعر و سرود و عمليات سريع جمع و تفريق 
وباوگـان هوشـمند و شـوخ و    حساب نزديك به يك ساعت به طول انجاميـد و ن 

شنگ عشايرى مايه سرافرازى آموزگاران پرهمت خود گشتند و به روشنى ثابـت  
 كردند كه خط و الفباى فارسى، خط و الفباى آسانى است.

خيالى بوديم و چنين پنداشتيم كه تـدبير مـا و    من و همكارانم مردم خوش
  اثر نبود. خط بىها در جلوگيرى از تصميم احتمالى تغيير  هنرنمايى بچه

  
 
  



  
  
  
  
  

  فرهنگ مشترك
  

 خانلرى پرويز ناتل

  
 ها: كليد واژه

يكى از امورى كه در آن كثرت شـريكان مطلـوب و مايـه رونـق و اعتبـار      
هـاى   است فرهنگ ملى اس ت. فرهنگ هر قوم محصول انديشه و ذوق و تجربـه 

باشد. از اينجاست كه هر چه قلمرو فرهنگـى   عموم افراد آن در گذشته و حال مى
كوشـند و از كوشـش    تر در ايجـاد و تكميـل آن مـى    ر باشد گروهى بزرگت وسيع

شود. البته در ترقى و تكامل فرهنـگ   تر حاصل مى تر و كامل اى عظيم ايشان نتيجه
 اقوام، عوامل بسيار ديگر نيز در كار است كه در اين گفتگو مورد نظر ما نيست.

ره سـازندگان بنـاى   اما وسعت قلمرو و كثرت افراد، گذشته از آنكه بر شما
هاى اخير، عامـل   افزايد از جنبه اقتصاد سياسى نيز، خاصه در قرن فرهنگ ملى مى

 آيد. بزرگ توسعه و ترقى فرهنگ به شمار مى

قومى كه شماره افراد آن معدود است اگـر فرهنگـى مسـتقل داشـته باشـد      
زير كه هاى بزرگ ترقى كند  محال است كه بتواند در فنون مختلف به اندازه ملت

هاى زنده و  بينيم كه ملت استطاعت مالى نيز براى اين كار نخواهد داشت. اگر مى
                                                 

 .524-521، صص 1326، ارديبهشت 9-8سخن دوره سوم، شماره  *.
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كوشـند يكـى از علـل آن     بيناى امروز در ترويج و انتشار زبان و فرهنگ خود مى
 ترديد توجه به همين نكته است. بى

آيـد امـا امـروز     از قديم معروف بـوده اسـت كـه از ادبيـات نـان در نمـى      
كننـد بلكـه    گليسى زبان نه همان نان خود را از ادبيـات حاصـل مـى   نويسندگان ان

اند و علـت ايـن امـر را جـز      هاى عظيم از نويسندگى اندوخته اغلب ايشان ثروت
 دان در دنياى امروز نبايد دانست. كثرت شماره مردم انگليسى زبان و انگليسى

خـود  كنند تا زبان و ادبيات  هاى ديگر كوشش مى پس در صورتى كه ملت
را نزد اقوام ديگر رواج و انتشار دهند و در اين راه از بـذل مـال مضـايقه ندارنـد     
پيداست اقوامى كه اتحاد بلكه وحدت نژاد و زبان و فرهنگ ايشـان بـه سـوابق و    
روابط قديم تاريخى محكم و ثابت است در حفظ و تحكيم اين عالقه چه وظيفـه  

 خطيرى به عهده دارند.

هـاى تـاريخى در قسـمتى     ترين زمان يم كه از قديمىما وارث فرهنگى هست
بزرگ از آسيا انتشار داشته است. اقوام ايرانى كه اكنـون در چنـد كشـور آسـيايى     

باشند. اين اقوام به سبب ك ثـرت عـده    اند سازنده و مالك اين فرهنگ مى پراكنده
تر اند امـا بيشـ   و وسعت سرزمين در طى تاريخ اگر چه گاهى حكومت واحد يافته

انـد. اختالفـات جزيـى در زبـان و      بـرده  هاى متعدد به سر مى زير فرمان حكومت
بعضــى از آداب نيــز هميشــه ميــان ايشــان وجــود داشــته اســت. امــا متفكــران و 

داشـته و   دانشمندان اين اقوام هميشه خود را به فرهنگ واحد ايرانى منسوب مـى 
 اند. كوشيده در خدمت به آن مى

زيستند اگرچـه   كه در دربار يكى از اميران محلى مىشاعران و نويسندگانى 
آن امير بر قسمت كوچكى از اين سرزمين پهناور حكومت داشته است، باز خـود  
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را ايرانى و امير را پادشاه ايران شمرده و از مفاخر جامعه بزرگى كه خود را عضو 
 اند. اند سخن رانده دانسته آن مى

مه آزادگان و مفخـر  «مد صفارى را رودكى بخارايى، ابوجعفر احمد بن مح
خواند. فرخى سيستانى سلطان محمود غزنوى را كه دامنه حكـومتش از   مى »ايران

 »خسـرو ايـران و ملـك ايـران    «خراسان تا رى و اصفهان بيشتر نكشيد همـه جـا   
 از او رونقى يافته است: »كشور ايران زمين«خوانده و شاد است كه 

 شير نر در كشور ايران زمين

 نهيبش كرد نتواند زيان از

 هيچ شه را در جهان آن زهره نيست

  كو سخن راند ز ايران بر زبان
 

كنـد زيـرا كـه آن را يادگـار      هاى مداين ندبه مـى  خاقانى شروانى بر ويرانه
شمارد و نزد او شروان و غزنين از اين جهت كه هر دو وابسته بـه   نياكان خود مى

 ست:جامعه فرهنگى ايرانى هستند يكسان ا

 من شكسته خاطر از شروانيان وز لفظ من

 خاك شروان موميايى بخش ايران آمده

 گرچه شروان نيست چون غزنين منم غزنين فضل

  از چو من غزنين نگر غزنين به شروان آمده
 

جاى آن نيست كه به ذكر شواهد و اسناد براى اثبات اين دعـوى مسـلم و   
ه بايد گفت اين است كـه بزرگـان و   آشكار سخن را دراز كنيم. اما نكته ديگرى ك

نمايندگان فرهنگ ايرانى اگرچه از نواحى مختلف اين سرزمين برخاسته و بيشـتر  
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اند اما همگى زبان مشتركى را كه در  ايشان به زبان محلى خود انس و الفت داشته
ها و عواطف خويش اختيـار   اين كشور پهناور رسميت يافته بود براى بيان انديشه

 .اند كرده

درباره سخنوران بزرگ مشرق و شمال شرقى ايران ظن غالب اين است كه 
زبان محاوره ايشان با زبانى كه در آثارشان به كار رفتـه و بـه زبـان درى معـروف     

هـاى   است فرقى فاحش نئاشته، با اين حال در همان نواحى نيـز بـى شـك لهجـه    
. مثالً در تاريخ بيهـق  جسته نشانى از آنها مانده است محلى مختلفى بوده كه جسته

) ذكرى از محمد بن سعيد بيهقى رفته است كه مؤلـف دربـاره او   563تأليف در (
آيد كـه زبـان محـاوره     و از اينجا برمى »او را شعرى است به زبان بيهقى«گويد  مى

 مردم بيهق با زبان ادبى فارسى فرقى داشته است.

و خواجوى كرمـانى  اما سخنوران نواحى ديگر، از سعدى و حافظ شيرازى 
و اوحدى كرمانى يا اصفهانى و قطران و همام تبريزى و نظامى و خاقـانى كـه در   

بـرد همـه بـه     اند، و مولوى بلخى كه در قونيه به سر مـى  زيسته گنجه و شروان مى
زبان ناحيه و واليت خود متكلم بوده و زبان فارسى درى را براى تأليف و تدوين 

 اند. برده آثار ادبى به كار مى

زبانى كه در قرن هفتم هجرى در كـوى و بـازار شـيراز ميـان عمـوم رواج      
هاى شيرين بـه كـار    داشته همان نيست كه سعدى در گلستان و بوستان و آن غزل

برده است. نمونه آن زبان بيتى است در گلستان و چند بيـت مصـراع در يكـى از    
زار با همشهريان خود ملمعات سعدى. حافظ ، هزاردستان فارس هم در خانه و با

را در شـيرينى و زيبـايى    »گلبانگ پهلوى«كرده و حتى  به زبان شيرازى گفتگو مى
شنيده است. اما او خـود در زبـان ادبـى اسـتاد اسـت و فخـر        چون نغمه بلبل مى
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بدانـد.   »سخن گفـتن درى «تواند شد كه  كند كه از شعر دلكشش كسى آگاه مى مى
يادگارى از اين زبان به جا گذاشـته اسـت. از زبـان    او نيز يك جا در غزلى ملمع، 

مردم تبريز در قرن هفتم و مردم اصـفهن در قـرن هشـتم نيـز در ديـوان همـام و       
 هايى است. اوحدى نمونه

چرا اين سخنوران آثار جاويدان خود را به زبان عـادى و روزانـه خـويش    
نيسـت. آيـا بـراى    دانـيم كـه چنـين     اند؟ آيا اجبارى در كار بوده است؟ مى ننوشته

اند؟ البته نه؛ زيرا كه ممدوحان ايشان  سروده خوشامد ممدوح به زبان او سخن مى
انـد و يـا،    يا از اميران محلى بوده و به همان زبان معمول آن ناحيه آشـنايى داشـته  

 اند. علت اين امر را در جاى ديگر بايد جست. زبان نبوده اغلب، فارسى

نـژاد   به هم از يك زبان در ميان اقـوام هـم  هاى مختلف نزديك  وجود لهجه
امرى است كه اختصاص به اين سرزمين ندارد و در همه جاى دنيـا نمونـه آن را   

توان يافت. در كشور فرانسه از روزگار قديم دو لهجه اصلى وجود داشـته كـه    مى
يكى از آنها از قرن يازدهم تفوق يافته و زبـان رسـمى كشـور قـرار گرفتـه و آن      

ه صورت لهجه محلى هنوز باقى است و اگر چه آثار ادبى دارد در مقابل ديگرى ب
هاى شمالى و  آيد. در انگلستان نيز تفاوت لهجه زبان رسمى فرانسه به حساب نمى

جنوبى محتاج ذكر نيست اما ادبيات و آثار فكرى و ذوقى مردم آن كشور به يـك  
 شود. زبان رسمى مشترك كه زبان انگليسى است نوشته مى

غرض از ذكر اين مثالها اين است كه بدانيم اين حال تنها در كشور مـا رخ  
نداده است. اقوامى كه قرابت نژادى و زبانى با هـم دارنـد بـراى تفهـيم و تفـاهم      

هاى ايشان با هم نزديك و  محتاج وسيله مشتركى هستند و به اين سبب اگر لهجه
علت سياسى يـا اقصـادى و يـا     ها را به از يك اصل باشد به طبع يكى از آن لهجه
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نهنـد و بـه عنـوان زبـان      به سبب استعداد خاصى كه در اصل داشته رجحـان مـى  
گزينند. به تدريج اين لهجه به علت همين تفوقى كه يافتـه و وسـيله    مشترك برمى

هاى ديگر الفاظ و  يابد، از لهجه نژاد شده است وسعت و قوت مى ارتباط اقوام هم
گيرد، نويسـندگان و متفكـران بـه تـدريج      ناسب را به عاريت مىتعبيرات الزم و م

كنند و آنگاه از آن لهجـه،   ذوق و انديشه خود را در تكميل و تزيين آن صرف مى
هاى نزديك خود چندان برترى نداشت، زبانى وسيع و فصيح  كه در آغاز بر لهجه
 شود. و كامل ايجاد مى

آن سرزمين اختصاص داشته است اين زبان البته در اصل به يكى از نواحى 
اما پس از آنكه به اين طريق توسعه و كمال يافت ديگر بـه ناحيـه خاصـى تعلـق     

شود. چنانكه زبـان   ندارد بلكه زبان مشترك همه مردمان آن سرزمين محسوب مى
فارسى درى ظاهراً در آغاز، زبان محاوره قسمتى از خراسان قديم بوده اسـت امـا   

طريـق وسـعت و رسـميت يافتـه و تـا ايـن حـد نسـبت بـه          كه به اين  پس از آن
هاى ديگر ايرانى ترقى كرده ديگر آن را به هيچ ناحيه خاصى از اين سرزمين  لهجه

تـوان دانسـت، بلكـه زبـان      پهناور كه مسكن قاوام ايرانى نژاد اسـت متعلـق نمـى   
مشترك همه اين اقوام است. پس اگر حافظ و سعدى به زبان فارسى درى، نه بـه  

اند در كارشان گمان اكراه و اجبار نبايـد بـرد بلكـه     زبان محلى خود، شعر سروده
نژادان ديگرشان كه در نواحى مختلـف ايـن    بايد گفت كه ايشان نيز مانند همه هم

اند: يكي زبان ساده محلي كـه در محـاوره بـه     تهاند دو زبان داش زيسته سرزمين مى
ر انـدك اختالفـى داشـته و ديگـرى زبـان      رفته و با زبان محاوره نقاط ديگ مىكار 

فصحيح ادبى كه در ميان همه مردمان اين سرزمين پهنـاور مشـترك بـوده اسـت.     
انـد زيـرا كـه     بـرده  بديهى است كه در نوشتن همواره اين زبان دوم را به كار مـى 
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تـرى   اند آثارشان از حدود كوچك واليت بيرون برود و در عرصه پهن خواسته مى
 بيابد. رواج و انتشار

تا هنگامى كه محرك مردم اين سرزمين انديشه و عقل خـود ايشـان بـوده    
 حال چنين بوده است.

هاى خارجى كه از چندى پـيش در كشـورهاى مـا نفـوذ يافتـه       اما سياست
است يكى از وسايل پيشرفت و غلبه خود را ايجاد تفرقه و نفاق ميان اقوام ايرانى 

ست يك جا غرور قوميت را تقويـت كـرده و   ها كرده ا ديده و در اين راه كوشش
استقالل زبن را وسيله ايجاد يا تحكيم استقالل سياسى نشـان داده و جـاى ديگـر    
مردم ساده لوح را برانگيخته تا ميان خـود و بـرادران خـويش اخـتالف جزيـى و      
نادرست بيابند و خود را به سبب آنكه لهجه محلى ايشان عيناً همان زبان رسـمى  

 مظلوم بپندارند و دندان كينه بر هم بفشارند. كشور نيست

ناميـده   »لفـظ قلـم  «عجبا! مگر زبان فصيح و ادبى فارسى كه در اصـطالح  
ن بجا و سزاوار است، امروز زبان كدام ناحيه خـاص اسـت   دشود، و اين نام بر مى

تا نواحى ديگر از آن اعراض كنند و بخواهند لهجه محلـى خـود را بـه جـاى آن     
انـد و   مه اقوام ايرانى در تشكيل و تكميـل زبـان فارسـى سـهيم بـوده     بنشانند؟ ه
تر بوده است، اكنون اگـر يكـى از    توان گفت كه سهم كدام ناحيه بزرگ مشكل مى

اقوام ايرانى بخواهد از اين زبان، كه گنجينه فرهنـگ عظـيم و درخشـان اوسـت،     
اى كـه عضـو    چشم بپوشد و لهجه محلى خود را به جاى آن بنشاند هم به جامعه

آن است زيان رسانيده و هم به خود خيانت كرده است، زيرا كه اگر آن لهجـه بـه   
و اين امـر در همـه مـوارد    (اندازه زبان رسمى و ادبى استغعداد ترقى داشته باشد 

ها كوشش و همت الزم است تا به اين حد از وسـعت و كمـال    قرن )مسلم نيست
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فت تازه زبـاني خواهـد شـد كـه دامنـه      برسد و چون اين كوشش بيهوده انجام يا
 اره متكلمان آن بسيار محدودتر از زبان فارسى است.انتشار و شم

كوشند تا بر وسعت ميدان انتشار زبـان   هاى جهان مى هنگامى كه همه ملت
و فرهنگ خود بيفزايند ما چرا بايد به عمد از يكـديگر جـدا شـويم و از زبـان و     

 هاى نادرست و ناروا دست برداريم؟ انهفرهنگ وسيع و درخشان خود به به

بـرى   اى است كه مردم دانا و بينا، اگر از شـائبه غـرض و تعصـب    اين نكته
از آثـار يكـى از    »افكـار شـاعر  «باشند، همه در آن متفقند. اين روزها كتابى به نام 

جسته در صـفحات آن   دانشمندان افغانستان به دسم رسيد كه همين معنى را جسته
الـدين، در يـك جـا چنـين      آن جمله مؤلف دانشمند كتاب، آقاى صـالح ديدم. از 

 نويسد: مى

كننـد ممالـك    تكلـم مـى   )يعنى زبان فارسـى يـا درى  (ممالكى كه به اين زبان «
هايى كه دارند شـعر و ادب اسـت و    االشتراك باشند كه يكى از مابه جداگانه مى

. اگـر هنـد و افغانسـتان و    شان بيفـزاييم  نبايد ما آن را نيز در فرهنگ اختالفات
فارس تفاوتى دارند آن تفاوت و اختالف را نبايـد در اشـعار سـراغ نمـود چـه      

خواهنـد   اى است كه به آن اشتراك دارند. اگر اختالفـى را مـى   اشعار تنها وسيله
كه بين آنها بجويند هزاران منشأ ديگر موجود است كه به عقيده مـن بايـد ايـن    

  »ان و شعر و ادب الاقل تخفيف نمود.اختالفات را به واسطه زب
 

اى كه در اينجا به تصريح بايد گفت اين است كه اشتراك در فرهنـگ   نكته
مستلزم وحدت حكومت نيست و نبايـد گمـان بـرد كـه در ايـن گفتگـو غـرض        
سياسى نهفته است. گفتيم كه اين سرزمين وسيع اغلب در طى تاريخ زيـر فرمـان   

يشه وحدت فرهنگى خود را حفـظ كـرده اسـت.    هاى متعدد بوده اما هم حكومت
مثال فرهنگ مشترك و حكومت مختلف را امـروز نيـز در انگلسـتان و امريكـا و     



۴٧ فرهنگ مشترك

كـه فكـر    تـوان يافـت. گذشـته از آن    فرانسه و بلژيـك و قسـمتى از سـويس مـى    
جهانگشايى در دنياى امروز كهنه و باطل است، كشورهايى كـه فرهنـگ مشـترك    

وضعى نيستند كه از يكى براى ديگرى خطـر اسـتيال يـا    ايرانى دارن هيچ يك در 
 تجاوزى در ميان باشد.

شـد.   و اگر چنين امكانى در پيش بود باز براى متجاوز نفعـى حاصـل نمـى   
گنجايش خاك اين كشورها بسيار بيش از شماره نفوس آنهاست و منـابع طبيعـى   

ا هنوز كار خـود را  ها بيش از احتياج مردمان وجود دارد. هيچ يك از آنه نيز در آن
خوب نساخته است تا به اصالح كار ديگران بپردازد بنابر اين فكر تجاوز و تسلط 
اگر در دماغ يكى از اين اقوام پيدا شود نيز كودكانه و حتى ابلهانه اسـت. پـس در   
تقويت بنيان اين فرهنگ واحد مشترك، كه روزگارى دراز جهانى را خيـره كـرده   

 نيست و به فايده عظيم آن يقين هست.است، احتمال زيان هيچ 

نكته ديگر آنكه الزمه داشتن فرهنگ مشترك آن نيست كه اقوام و طوايـف  
ها را خوار بشـماريم   مختلف را از تكلم به لهجه مادرى خود منع كنيم يا آن لهجه

هاى فرعى هميشه وجـود   ها يا زبان و ترقى و توسعه آنها را مانع شويم. اين لهجه
اهد بود تا آنكه به تدريج بر اثر رواج زبان مشـترك و فصـيح، كـه آن    داشته و خو

خود نتيجه تعميم آموزش و پرورش است، به هم نزديك شـود يعنـى اختالفـات    
 جزيى آنها از ميان برود.

جاى تعجب است كه در اين سالهاى اخير كه در ايجاد روابط فرهنگـى بـا   
نژاد و  ى ارتباط با كشورهاى همكثر كشورهاى جهان اقداماتى شده است هنوز برا

ايم. به گمان ما از وظايف خطير وزارت فرهنگ يكى  زبان خود قدمى برنداشته هم
 همين است.
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ها از شاعران و نويسـندگان فارسـى زبـان كشـورهاى مختلـف       بايد كنگره
هـاى   تشكيل شود تا متفكران اين اقوام با هم آشنايى و ارتباط حاصل كنند. هيئت

د از كشورى بـه كشـورى برونـد و بـا افكـار و آداب و آثـار فكـرى        فرهنگى باي
 يكديگر آشنا شوند.

هاى روابط فرهنگى بايد تشكيل شود تا ممبادله كتاب و مطبوعـات   انجمن
را ميان اين كشورها تسهيل كند. هر كشـورى بايـد نماينـده فرهنگـى بـه كشـور       

 زبان خود بفرستد تا ارتباط دائم برقرار شود. هم

ر اين راه كوششى كه شايسته است به عمل آيـد يقـين داريـم كـه در     اگر د
هاى فارسى زبان تأثيرى عظيم خواهد داشت و فوايـد   ترقى و تكامل فرهنگ ملت

 بزرگ از آن حاصل خواهد شد.

  
  



  
  
  
  
  

  جادوى مجاور
  

 دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

  
 ها: كليد واژه

قبل از آنكه به موضوع اصلى اين گفتار توجه كنيد به همـين عنـوان مقالـه    
يـا   »افسونِ مجاورت«اندكى بيانديشيد، مجرّد از هرگونه توضيحى. اگر گفته بودم 

از اهـل ادب و حتـق   بنابر گفته بسيارى  »افسونِ همنشينى«يا  »جاودىِ همنشينى«
دل    علماىِ اصول و جمعى از ارباب منطق، هر كدام ازين تركيبات، مى توانسـت بـ

از ديگرى بيايد و همان معنى را كه تركيبِ نخسـتين در ذهـن ايجـاد كـرده بـود،      
ايـن   »جادوىِ مجاورت«ها و مقايسه آنها با  ايجاد كند. اما اندكى تأمل درين نمونه

روشـنِ   ، نوعى تأثير يـا سـايه  »جادوىِ مجاورت«آورد كه در  انديشه را به ذهن مى
افسـون  «نيسـت و اگـر دو تركيـبِ     »جادوىِ همنشينى«معنايى وجود دارد كه در 

مقايسـه   »افسـون همنشـينى  «را در مرحله دوم با  »جادوى همنشينى«و  »مجاورت
يـب ديگـر   در القاء مفهوم از آن دو ترك »افسونِ همنشينى«نمايد كه  كنيم، چنان مى

يزهاست، بايـد قـدرى   اگر كسي درين مرحله از گفتار منكرِ اين تما مؤثرتر است.
هـاى   شكيبايى نشان دهد تا به مباحث بعدى اين گفتار برسيم و به شواهد و نمونه

                                                 
 .26-16، صص 1377، مهر و آبان 2شماره  بخارا، *.
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تواننـد بـا مـن     اصلى، اما يقين دارم كه بسيارى از خواننـدگان از هـم اكنـون مـى    
بارِ معنايى بيشـترى را بـا خـود دارد و در     »جادوى مجاورت«عقيده باشند كه  هم

 بعد ازو قرار دارد. »افسونِ همنشينى«مقام مقايسه، 

علّت اين تأثير، همان جادوىِ مجورت است يا افسـونِ همنشـينى. افسـونِ    
ــينى ــينىِ   ]ج[همنش ــادوىِ مجــاورت و همنش ــينى«در  ]ن[در ج . »افســونِ همنش

شنونده را از خود بـى   »سونِ همنشينىاف«و  »جادوىِ مجاورت«موسيقىِ نهفته در 
كند تا پيامى را كه اين دو بافت، در خود نهفته دارند، بهتر جذب كند. در  خود مى

هم،  »افسونِ مجاورت«و  »جادوى همنشينى«صورتى كه در آن تركيبا ديگر، يعنى 
 هسته مركزى داللت مشترك است.

 ]ج[ىِ مشترك يعنى دو با داشتنِ دو عاملِ صوت »جادوىِ مجاورت«اما چرا 
عمـل   ]ن[با سه عاملِ صوتىِ مشـترك يعنـى سـه     »افسونِ همنشينى«نيرومندتر از 

طور اجمال بايد عرض كنم كه اين امـر بـه طبيعـت آوائـىِ زبـانِ       كند؟ فعالً به مى
آنهـا كـه در گفتـار و     ـ  گردد كه در نظام ساختارى كلمات رايج آن فارسى باز مى

. يعنـى  ]ن[كمتر حضـور دارد تـا    ]ج[ ـ  امد كاربردى را دارندنوشتار، بيشترين بس
اى از  طورِ تصادفى چند دقيقه از يك گفتگوى تلفنى را تجزيه كنيم يـا پـاره   اگر به

هستند به مراحل بيشتر از  ]ن[بينيم كه در آنها، كلماتى كه داراى  يك نوشته را، مى
 ]ن[بسـامد كمتـرى از    ]ج[ى اند. پس در زبان فارسـ ]ج[كلماتى هستند كه داراى 
شود كه وقتى در يك بافت يا تركيب، ايـن حـرف، دو بـار     دارد و همين سبب مى

 اش پيدا شود، نوعى تجلّى و ظهورِ آشكارترى را از خود نشان بدهد. سر و كلّه

يكى  »جادوى مجاورت«توان رسيد كه  با اين اشاره كوتاه، به اين نتيجه مى
سـت، همـان    هاى بالغـى  كننده در تأثيرات زبانى و شيوه ينترين عواملِ تعي از مهم



۵١ جادوي مجاور

چيزى كه بعضى از انواعِ آن را در بالغت هايملل مختلـف جهـان چنـدين هـزار     
هـاى آن، در   ، يـا معـادل  »جنـاس «سال است كه اديبان و ارباب بالغت بـا عنـوانِ   

انـواع آن  بنـدىِ   انـد و بـه رده   اند و در باب آن بحث كـرده  زبانهاى فرنگى شناخته
 اند. پرداخته

كنـد و   تا اينجاى بحث، امرى است كه كمتر كسى در درستى آن ترديد مـى 
اگر ترديدى باشد، نتيجه عدم تأمل يا كمىِ تجربه افراد است كه با گذشـت زمـان   

شـود و چنـين    هاى آن، خود بـه خـود اصـالح مـى     و انديشه در مصاديق و نمونه
 »جـادوىِ مجـاورت  «نتيجه خواهند رسيد كـه  كسانى هم، بعد از مدتى، به همين 

 كننده. امرى است تعيين

تأثيرِ هنرى جـادوىِ مجـاورت، در شـاهكارهاى ادبـىِ جهـان و در كتـبِ       
مقدس عالم، و در صدرِ همه آنها قرآن كريم، امرى است كه هيچ كس از آشـنايان  

ون بـه  در آن ترديدى ندارد. در اينجا بحث بر سر امرى ديگر است كه شايد تـاكن 
 آن توجه نشده باشد. قصد من در اين گفتار فقط طرحِ اين مسأله است ولى اثبات

هـاى   آن و تحليلِ نتايج اجتماعى و تاريخىِ آن، كارِ سـالها تحقيـق توسـط گـروه    
 مختلف پژوهندگان خواهد بود.

عقيده نويسنده اين كلمات اين است كه در سرنوشت اجتماعى و تـاريخىِ  
هاى ديگر، اين جادوىِ مجاورت تـأثيرى   نند بسيارى از اقوام و ملتما ايرانيان، ما

كننده داشته است؛ جادوى مجاورت در همه زبانها بوده وهست و  شگفت و تعيين
زبانانيم كه بخشى از مقّدرات تاريخى  ه فقط ما پارسىكخواهد بود و چنان نيست 

گر اقوام جهان نيـز  گمان دي و فرهنگى ما را جادوى مجاورت شكل داده است، بى
اند و خواهند زيست. در ميـان   در تأثيرات غيرمستقيم اين جادوى مجاورت زيسته
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تـوانم بگـويم جـادوى     يـى دارم، مـى   زبانهاى اندكى كه من با آنها مختصر آشنايى
ساز بـوده اسـت و    مجاورت در فارسى و عربى، بيشتر از زبانِ انگليسى سرنوشت

قِ اجتمـاعىِ جـادوى مجـاورت در فارسـى و عربـى      اگر بخواهم به تأثيرات عميـ 
بپردازم ناگزيرم كه بگويم جادوى مجاورت در عربـى، از فارسـى نيـز نيرومنـدتر     

بـه  فكري و فرهنگي تـاريخ خـود را ـ     هاى است و ما ايرانيان، بسيارى از ويژگى
از همـين جـادوىِ مجـاورت در زبـان      ـ  خوب و بدش، درين لحظه كارى نـدارم 

اى را به گفـتنِ سـخنى، خـواه     گوينده »جناس«يا يك  »سجع«كه يك  عربى داريم
سنجيده و خواه نسنجيده، واداشته و او تحت تأثير جادوىِ مجـاورت آن گفتـه را   
بر زبان رانده و اندك اندك تبديل بـه مثَلـى يـا حكمتـى شـده اسـت و جـادوىِ        

ا حكمـت را  مجاورت چندان نيرومند بوده است كه نسل انـدر نسـل، آن مثَـل يـ    
اند و بـر اسـاس آن منظومـه     اند و به عنوان يكى از حقايق عالم تلّقى كرده پذيرفته

اند، وقتى به مجموعه تـأثيرات   فكرى و فرهنگىِ خود را در طولِ تاريخ شكل داده
شويم كه اينها چـه نقـشِ بزرگـى در     انديشيم متوجه مى اين جادوى مجاورت مى

اند و اين چيزهايى كه ما منظومه تفكـرِ   ا داشتهشكل دادن نظام فكرى و فرهنگى م
ايـم، بخـشِ عظيمـى از آن،     اجتماعى خود را بر اساس مجموعه آنهـا، شـكل داده  

 برخاسته از جادوىِ مجاورت است.

گونـه كـه    زيسته است و همان »سراى زبان زندان«انسان، در طولِ تاريخ در 
قواى جسمانى بدون خوردن و نوشيدن حيات آدمى قابل تصور نيسـت،   به لحاظ

پذير نيست. زبان، بعد وجـودىِ تـاريخ    بدون زبان نيز حضور تاريخى انسان امكان
كنـد و از پنجـره    حيات بشر است و هر قومى در درون زبانِ خويش زيسـت مـى  

نگـرد و جهـانِ انديشـگىِ     كلمات و ساختارهاى صوتى و نحوىِ آن به جهان مـى 



۵٣ جادوي مجاور

كنـيم جـزء    سـراى زبـان زنـدگى مـى     ما، در زنـدانْ سازد. اين نكته كه  خود را مى
خواهم در اينجا بيافزايم اين است  بديهيات اوليه است، آنچه در زمينه اين نكته مى

فارسـى، گويـا نسـبت بـه بسـيارى       »سراى زبانِ زندان«در » جادوىِ مجاورت«كه 
انند عربى توانيم بگوييم زبان فارسى نيز م زبانهاى ديگر، نقشِ مؤثرترى دارد يا مى

يكى از زبانهايى است كه جادوىِ مجاورت در آن، سـهم عظيمـى در شـكل دادنِ    
سـان  ه است چندان كه بعضي از خاورشناانديشه و مسير تاريخى اجتماعى ما داشت

 )1(اى گستاخ كرده است. را به سخنان نابخردانه

يك حكايت مشهور در كتابهاى تـاريخى همـه جـا نقـل شـده اسـت كـه        
دوسـت، چنـدان اسـير جـادوى      بن عباد، اين وزير ايرانىِ عـرب  صاحبگويند  مى

اى  انديشيد، از جملـه روزى نامـه   مجاورت بود كه به نتايج گفتارِ خويش كمتر مى
اَيها القاضـى بقـم قـد عزَلنـاك     «به يكى از قُضات خويش در شهر قم، نوشت كه 

مـن  «اهده كـرد، گفـت:   و آن قاضىِ بيچاره وقتى حكم عزلِ خود را مشـ )» 3فَقُم(
 )= پس برخيـز ( »فَقُم«و  )= نامِ شهر( »قُم«هيچ گناهى ندارم، سرنوشت مرا سجعِ 

و حق با آن قاضى بوده است. اگـر اصـل داسـتان هـم جعلـى       »تعيين كرده است!
باشد، باز مانعِ از آن نيست كه بپذيريم اين داستانِ جعلى، نماينده حقيقتى بـزرگ  

ها كه بـر زبـانِ بزرگـان مـا، در جذبـه ايـن        ت: چه مايه گفتهدر تاريخِ فكرىِ ماس
اند، و بعـد   جادوىِ مجاورت، جارى شده است كه خود هرگز درباره آن نيانيشيده

شـده اسـت، در پرتـو جـادوي      ه آن فرمـايش بـر لـبِ آن بـزرگ جـارى     كاز آن 
مانند سنگى كه در اقيانوسى پرتاب شـود، امـواجِ آن هـر لحظـه و هـر      مجاورت 

گيرى يـك انديشـه در محـيط     تر شده است و مايه شكل ظه، گسترده و گستردهلح
جامعه شده است و چه بسا كه ديگرى در جذبه اين جادوىِ مجاورت به تفسير و 
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تأييد آن فرمايشِ كذايى پرداخته است و آن موج برخاسته از پرتـابِ آن سـنگ را   
ه امرى مخاطرهـĤميز اسـت   به امواج ديگرى، بسى پهناورتر، بدل كرده است. گرچ

عربـى و   آيمش از عهده برون كه بخش عظيمـى از تصـوف ابـن    گويم و مى اما مى
زبان شعر «اتباع او، حاصل جادوى مجاورت در زبان عربى است. اين را در كتاب 

 ام. به تفصيل نشان داده »در نثر صوفيه

 يكى از شيفتگانِ ايـن جـادوىِ مجـاورت در قـرن اخيـر، در فرهنـگ مـا،       
بـوده اسـت. مـردى     )شمسـى  1297متوفى (الرئيس ابوالحسن ميرزاى قاجار  شيخ

اديب و شاعر و سخنور كه هم در شعرش و هم در نثرش آثارِ ايـن شـيفتگى بـه    
الـرئيس قاجـار در    توان ديـد. ايـن شـيخ    جادوى مجاورت را در نخستين نگاه مى

شـده   مجـاورت مـى   خطابه و سخنورى بر روى منبر نيز غالباً مسحورِ اين جادوىِ
رانده است كه مايه بى آبرو شدنِ خود يا اعضـاى   است و گاه سخنانى بر زبان مى

شده است. او كارى به اين نداشته كه پيـامِ نهفتـه در ايـن جـادوىِ      اش مى خانواده
مجاورت چيست، او فقط به ارضاىِ اين ميلِ شـديد خـويش در كـاربرد جـادوىِ     

جمله چيزهايى كه در اين زمينه از شادروان استاد انديشيده است، از  مجاورت مى
 گفت: الزمان فروزانفر، شنيدم يكى اين بود كه استاد فروزانفر مى بديع

الرئيس ميرزاى قاجار در مشهد، در مسجد گوهرشاد، بـر منبـر بـود و در     شيخ«
 الكُلّ و پدر در فكرِ الكُلُ فى«گفت:  طنطنه الفاظ و بازىِ با كلمات مسحور و مى

منـدى از جـادوى مجـاورت كلمـات،      و با اين بهـره  »پسر در فكر الكُل وفُكُل
كرد و  برد و او را به سرِ منبر به شرابخوارى تشهير مى آبروى پسر خودش را مى

الرئيس ميرزاى قاجار  گفت در زمانى كه شيخ هم از استاد فروزانفر شنيدم كه مى
الِ تدريس، مردى گدا و بيچـاره  در مشهد بر منبر مشغول سخنرانى بود يا در ح

از سرِ درماندگى و درد به او پناه آورد و چنين عرضه داشت كـه  اى شـاهزاده!   
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ام، در آسـتانه مـرگيم و ايـن     كمكى به من كُن كه از گرسنگى، خودم و خانواده
اى عرضه داشت كه دل همه حاضران بر آن مرد بينوا،  نيازمندىِ خود را به گونه

ه حالِ گريه در آمدند، و حضرت شـاهزاده از همـان بـاالى    سوخت و بعضى ب
بـرو، آهكـى   شود، راهكي  اين طور كه نمي«د: منبر به آن مرد گرسنه گدا، فرمو
  »بكش، قَدمكى برو، درمكى بگير!

 

اين شاهزاده اديب و سخنور، كارى بـه ايـن نداشـت كـه آن مـرد بينـوا از       
انديشيد كه چگونه حس شـيفتگى خـود را    مىميرد، فقط به اين  گرسنگى دارد مى

 نسبت به جادوى مجاورت، ارضا كند.

اين دو سه حكايت ساده، حتى اگر تمامىِ آنها مجعـول باشـد، از حقيقتـى    
دهـد و آن نقـشِ بـى چـون و چـراى       آور در تاريخ فرهنگى مـا خبـر مـى    هراس

و  هـا  هـا و مثـل   گيـرى بسـيارى از حكمـت    اسـت در شـكل   »جادوى مجاورت«
اى ديگر بود  كه اگر نظام آوايى زبان فارسى يا عربى، به گونه »فرمايشات بزرگان«

توانسـت نشـان دهـد،     هـاى ديگـرى خـود را مـى     و جادوى مجاورت، در شـكل 
توانست معنـايى عكـس    ها و فرمايشات بزرگان، مى ها و مثل گمان، آن حكمت بى

رزشىِ ما، به نوعى ديگر ظهور معناىِ كنونى داشته باشد و چه بسيار از معيارهاى ا
 شد. كرد و بر عكس معيارهاى ارزشىِ امروزِ ما مى مى

اى  آرائىِ كلمات زبان فارسى، و يا عربى، به گونه ترديدى ندارم كه اگر واج
بود، جز آن كه اكنـون هسـت، و در نتيجـه آن نظـام آوايـى، جـادوى مجـاورت،        

اى ديگر خود  ا، امروز، به گونههاى م داشت بخشى از انديشه تظاهرات ديگرى مى
داد و چه بسيار چيزها كه امروز براى ما محترم و قدسى اسـت، در آن   را نشان مى

صورت چنين نبود و چه بسا كه خيلى از چيزهـا كـه در نظـرِ مـا امـروز حرمتـى       
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ندارد، در نتيجه آن نوعِ ديگر از اَشكالِ جادوى مجاورت، تبديل به امورِ محترم و 
 شد. قُدسى مى

ها و فرمايشات بزرگان، و تحليـل   نگاهى به ساختارِ صوتىِ امثال و حكمت
تواند،  نظامِ صوتىِ آنها و نقشِ جادوى مجاورت در بسيارى ازين گونه سخنان مى

خاستگاه بسيارى از عقايد خُرافى يا غير خُرافى تاريخ اجتماعى و فرهنگـى مـا را   
، انجام خواهد شـد. از رسـيدگى   گمان روشن كند. اين كارى است كه در آيند، بى

 .»خرس خوانسار«تا  »بادنجان بم«به مسأله 

جادوى مجاورت، تظاهرات پنهان و آشكارى دارد كه هر چه بيشتر دربـاره  
بـريم. جـادوى مجـاورت، گـاه      آنها بيانديشيم، بيشتر به آثـارِ طبيعـىِ آن پـى مـى    

بيشـتر نبـوده اسـت     را ايجاب كرده است، در نتيجه چيزى كه فقط دو تا »عددى«
هـاى موهـوم در    انـد و آن برسـاخته   سوم و چهارم و پنجمى هم براى آن برساخته

پرتوِ جادوى مجاورت، عينيت و تحقّقِ خارجى يافته است و انـدك انـدك جـزء    
عقايد اجتماعى و از اجزاى سازنده فرهنگ ما شده است. جادوى مجاورت، گـاه،  

ارتفـاع  «يـا   »اجتمـاع نقيضـين  «به پـذيرفتن  چنان عمل كرده است كه ما را وادار 
هـا و تضـادها، در طـولِ تـاريخ      كرده است و ما براى توجيه اين تنـاقض  »ضدين

توانـد   ايم و بسيارى از چيزهايى را كه خرَد آدمى نمى ها شده ناچار به انواع تالش
ها و تضـادها   ايم و در عمل آن تناقض بپذيرد، جزء عقايد اجتماعى خويش ساخته

 ايم. را پذيرفته

بينىِ عقالنـى در تـاريخِ فرهنـگ     بينىِ شهودى و گريز از جهان ميلِ به جهانْ
هاى قدرت  هاى خودكامه حاكميت كه پايه ما، علل و عواملِ بسيارى دارد: از نظام

تواننـد اسـتوار كننـد، تـا      ها بيشتر و بهتر مـى  بينى خود را در زمينِ اين گونه جهان
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شود، اينها همه به جاى خود قابلِ قبول است امـا   ايى خوانده مىآنچه جبرِ جغرافي
دركنارِ اين عوامل، و شـايد هـم در صـدرِ ايـن عوامـل، بايـد از مسـأله جـادوىِ         

بست تاريخى، اين عامـلِ   مجاورت، غافل نبود و اندك اندك براى رهايى ازين بن
 د.پيچيده و در عين حال آشكارا را، مورد نقد و بررسى قرار دا

    ب و با نگاهى به عوامـلِ جهـانىِ پيشـرفتبا چراغ تجربه و دورىِ از تعص
توان در تمام قلمروهاى حضـورِ   انديشه فلسفى و سياسى در طولِ تاريخ بشر، مى

جادوى مجاورت، به پژوهش پرداخت و از امثال و حكـم و فرمايشـات بزرگـان،    
 فلسفى و خرَد سياسى ما رسيد.هاى خرَد  آغاز كرد و كار را ادامه داد تا به پايه

ست ديرينه سال، و زبـان فارسـىِ درى    جا كه فرهنگ ايرانى، فرهنگى از آن
توان چنـين   ثيرپذيرى از زبان عربى ادامه ديگر زبانهاى ارانى است، مىأعالوه بر ت

هاى امروزى ما و بسـيارى از عقايـد اجتمـاعى و     تصور كرد كه بسيارى از انديشه
ول جادوى مجاورت در زبانى جز زبان فارسى باشد. اگر حكمتى خُرافى ما محص

يا مثلى از عصرِ ساسانى سازنده فالن اعتقاد خرافى و ضد عقالنى ماست، ممكـن  
است، امروز رابطه آن را با جادوى مجاورت در زبان فارسـى درى نتـوانيم نشـان    

ز اسـالمى مـا،   دهيم ولى ترديدى نيست كه بسيارى از عقايد دينى دوران ما قبل ا
هـاى مختلـف آن و    تواند برخاسته از جادوى مجاورت در زبان پهلوى و لهجه مى

هاى زبانهاى ايرانى از قبيل خوارزمى و سغدى و... باشد كه اين زبانها  ديگر شاخه
در شكل گيرىِ عقايد زردشـتى و مـانوى و زروانـى مـا تـأثير داشـته و جـادوى        

شده باشـد كـه   اي  كن است مايه پيدايش انديشهمم مجاورت در يكى از آن زبانها
اى آشكار نتوانيم  امروز ميان آن انديشه و جادوى مجاورت در زبان فارسى، رابطه

 به دست آوريم.
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، آثار سوء ايـن جـادوى مجـاورت را، اگـر     »النُفوس كالنصوص«گويند:  مى
توانسـتيم بـه    اسناد تاريخى ملت ما به حد كمال باقى بود، در همين يك مورد، مى

هـا، در تـاريخ مـا،     صورت يك كتاب، تدوين كنيم: چه مقـدار ترديـدها و تـرس   
سـت كـه    محصولِ عقيده به النفوس كالنصوص است و اين يـك انديشـه خُرافـى   

براى او تمايزى نداشته اين سـجع را بـه    ]س[و  ]ص[ايرانىِ مستعربى كه مخرج 
اى انديشـه اجتمـاعى مـا سـاخته     جاذبه جادوى مجاورت بر زبان رانده و قالبى بر

هـاى   هـاى تـاريخى مـا و شكسـت     ماندگى داند چه مقدار از عقب است و خدا مى
هـا، حاصـل همـين     اجتماعى ما و درماندگى قهرمانانِ ملى ما در بسيارى از لحظه

خواسـته اسـت بـه جنـگ      النفوس كالنصوص است؛ پادشاهى، اميرى، پهلوانى مى
رانـده اسـت و آن    اى ترديـدآميز بـر زبـان مـى     هدشمن برود يكى از حاضران كلم

قهرمان يا يكى از حاضران به تأثير روانىِ النفوس كالنصوص، بذر حالت دودولـى  
كاشـته اسـت و در نتيجـه آن قهرمـان، از تصـميمِ       راس را مىو ه    و شك و ترس
نُفُـوس  «گوينـد:   گشته است. همين االن هم در فارسى عصرِ مـا مـى   خويش برمى

 يعنى حرفى مگو كه مايه دودلى و ترديد شود. ـ )2(.»نُفُوس نزن«يا  »زند مى

اختيـار   ، شـنونده را بـى  »نصـوص «و  »نفـوس «جادوى مجاورت، هماوائىِ 
كند و آن بيچاره، خرَد  كند و پيام نهفته در اين عبارت را به او تلقين مى تسخير مى

انديشـد كـه ايـن     دهـد و هرگـز نمـى    خويش را به جاذبه اين تأثير از دسـت مـى  
كه هرگـز  (كدام است؟ گيرم نفوس همچون نصوص شد  »نُصوس«و آن  »نُفُوس«

 )بخشـد  نيست، و اين جادوى مجاورت است كه اين عينيت موهوم را تحقق مـى 
 قدر است؟ آخر نبايد پرسيد كه كدام نصوص و اعتبارِ آن نصوص چه

ى آن دارد كـه  اين يك نمونه از تأثيرات سوء جادوى مجاورت بـود و جـا  



۵٩ جادوي مجاور

محققانى در آينده مجموعه تظاهرات اين امر را در تاريخِ اجتمـاعى و فكـرى مـا    
 شناسى زبان بپردازند. بررسى كنند و عمالً به نوعى جامعه

هاى جادوى مجاورت اين است كه سخن را، هر قدر بى معنى و  از ويژگى
 شود. اختيار تسليم آن مى بىدهد كه شنونده  خرَدستيزانه باشد، حرمتى، و اُبهتى مى

جمله، بگفتى، هنرش نيـز بگـو. هنگـام آن رسـيده كـه جـادوى        عيبِ مى
انداز ديگرى هم مورد مطالعه قرار دهيم و آن جانـبِ خـالق    مجاورت را از چشم

وهنرىِ آن است. در بحث پيشين، اشارتى كوتاه به نقشِ ويژه جادوى مجاورت و 
انـداز هنـرىِ آن كـه چگونـه      پردازيم بـه چشـم   تأثير بالغى آن كرديم و اينك مى

رد مـى   مغناطيسىِ خاص خود گـ هـا را   اورد و آن عناصرى دور از هم را، در طيف
بخشد و ما در پرتو جادوى مجاورت، از رهگذر تشابه صورى  عينيت يا اتّحاد مى

كـه چـه قـدر از     ـ  آن عناصر يا وحدت صوتىِ آنها، نسبت به جنبـه معنـوى آنهـا   
شويم و آنها را چنانكه در صوتىِ در معنى هـم نزديـك    غافل مى ـ  ديگر دورنديك

 كنيم. به هم احساس مى

هاى زبانِ شعر بـر   توان گفت كه بخش عظيمى از انتخابِ پارادايم تقريباً مى
محورِ جادوى مجاورت است، و تمام شاعران بزرگ از رودكى تا بهار و شـهريار  

ت هنـرى خـويش را در      و نيما تا اخوان ثالث، آگاه  و نه آگـاه، بخشـى از خالقيـ
اند و كمتر شاعرى است كه شعرهاى خوبى از  حوزه جادوى مجاورت، نشان داده

اندازِ جـادوى مجـاورت نبـرده باشـد.      اى ازين چشم او بر جاى مانده باشد و بهره
توان تكامل هنرِ شاعرى بعضـى از گوينـدگان را، در طـول عمرشـان، بـا       حتى مى

هـاى مختلـف    شان با جادوى مجاورت بررسى كرد. مقايسـه چـاپ   آشنايىدرجه 
گونـه   هـاى خـوب ايـن نكتـه اسـت كـه چـه        اشعارِ استاد شهريار يكى از نمونـه 
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اصالحات بعدى شاعر در كارهايش بر محـور جـادوى مجـاورت حركـت كـرده      
 است.

 هـا ابزارهـايى   ها، جنـاس  هاى ميانين، تسجيع ها، قافيه درست است كه قافيه
هـاى جـادوى    اند و هسـتند و ايـن گونـه شـگردها جلـوه      هنر نهايىِ شاعران بوده

كوشيم، يكـى از   انداز ما به آنها كارى نداريم بلكه مى اند، اما درين چشم مجاورت
هـا و ايجـاد    هاى نه چندان آشكارِ جادوى مجاورت را، كه در خلـقِ زيبـايى   نقش

رد بررسى قرار دهيم بـه ايـن   هاى شعرى اهميت بسيار دارد، مو ساخت و صورت
 ابيات از مثنوى شريف توجه كنيد:

 صبح شد، اى صبح را پشت و پناه

سامالدين بخواه عذرِ مخدوى ح 

 عذرخواه عقل كُلّ و جان تويى

 جانِ جان و تابِ مرجان تويى

 تافت نور صبح و ما از نورِ تو

  در صبوحى از مىِ منصورِ تو
 

ها، هرگونه تضاد يا تعرض يـا نـاهمگونىِ    فيهدر طيف مغناطيسىِ وزن و قا
شـود و شـاعران بـزرگ،     مفهومى كه ميان كلمات باشد، خود به خود كمرنگ مـى 

جانِ جـان و تـابشِ   «كنند كه اصالً ديده نشود. در همين ابيات، به مقوله  كارى مى
قدرى بيانديشيد. براى آنكه بتوانم بهتر سخنِ خـويش را عرضـه كـنم از     »مرجان
هاى معنايى آنهـا، يـا بـه فـرضِ پـذيرفتنِ نظريـه        رى اين كلمات را به معادلناچا

روحِ « »ناجـانِ جـ  «گردانم و بـه جـاىِ    هاى آنها برمى به مترادف ـ  ترادف در زبان
 نويسم: گونه مى گذارم و مصراع را بدين را مى »روح
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  روحِ روح و تابش مرجان تويى
 

هـا از هـم    اين دو مقوله فرسخ شود كه در اينجاست كه خواننده متوجه مى
را  »جانِ جـان «دارد؟ يا بر عكس  »تابشِ مرجان«چه نسبتى با  »روحِ روح«دورند؛ 
 گذاريم: را مى »تابش لؤلؤ« »تابشِ مرجان«كنيم و به جاى  حفظ مى

  جانِ جان و تابشِ لؤلؤ تويى
 

 تـابشِ «و  »جـانِ جـان  «پرسد كه آخر چه نسبتى است ميانِ  باز خواننده مى
ولى وقتى جادوى مجاورت در هنر موالنا مصراع را بـه ايـن شـكل عرضـه      »لؤلؤ
 دارد: مى

  جانِ جان و تابشِ مرجان تويى
 

تأثير نيرومند اين جادوى مجاورت خواننده وشنونده را چنان بـى خـويش   
تـابشِ  «اسـت و   »تـابشِ مرجـان  «همـان   »جانِ جـان «كند  كند كه احساس مى مى

بـه ويـژه وقتـى كـه در بافـت كلـى بيـت بـا نقضـشِ           »نجانِ جا«همان  »مرجان
 خوانيم: شود و مى موسيقايى قافيه اين جادوى مجاورت تقويت مى

 عذر خواه عقلِ كُلّ و جان تويى

  جانِ جان و تابشِ مرجان تويى
 

الدين مولوى، هم در مثنوى شـريف، و هـم در    بخش عظيمى از هنر جالل
گيـرد. او بسـيارى از مفـاهيم     ت سرچشمه مىديوان كبير، از همين جادوى مجاور

كند كه خواننده نه  دور ازهم را، در پرتوِ جادوى مجاورت، چنان نزديك به هم مى
كند، بلكـه در ذهـن او، آن مفـاهيم، تـا مـرزِ       تنها آنها را غيرمتناسب احساس نمى
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 شوند: عينيت به هم نزديك مى

  
 روز تويى، روزه تويى، حاصلِ اين دريوزه تويى

  آب تويى، كوزه تويى، آب ده اين بار مرا
 

هاى آنها بـازگردانيم، طبعـاً از قلمـرو جـادوى      اگر اين كلمات را به معادل
جاست كه دورىِ اين مفـاهيم را نسـبت بـه     مجاورت بيرون خواهيم آمد و در آن

كنيم ولى تا در پرتو جادوى مجاورت قرار دارند، نه تنها آنها  يكديگر احساس مى
 بينيم. كنيم بلكه همه آنها را يك چيز مى ساس نمىرا اح

ــت شــگفت ــا بگــذريم و بخــواهيم  اگــر از نبــوغ ذاتــى و خالقي آور موالن
هاى هنر او را در تاريخ شعر فارسى جستجو كنيم، بايد بپـذيريم كـه در    سرچشمه

توجه به جادوى مجاورت، موالنا، مثلِ بسيارى از جوانب، متأثر از حكـيم سـنائىِ   
ى است، در اينجا عطار نقشِ چنـدانى نـدارد. موالنـا مسـتقيماً بـه سـنائى و       غزنو

كارهاى او، هم در حديقه و هم در غزليات، نظر دارد. بـه ايـن ابيـات از غزليـات     
 سنائى توجه كنيد:

 رحل بگذار اى سنايى! رطل ماالمال كن

 اين زبان را چون زبانِ الله يكدم الل كن

 القدس را باده روحيك زمان، از رنگ و بوىِ 

 در رياض قُس عنبر مغز ومرجان بال كن

 شاهد شيرين نخواهد زاهدان تلخ را

  شاهدى چون شهد خواهى رطل ماالمال كن
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نه تنها در حوزه شعر و نثرهاى هنرى، به ويژه شطحيات صـوفيه، جـادوى   
مجاورت را تأثيرى آشكار است كه در امثال و حكـم و فرمايشـات بزرگـان نيـز،     

ات   چن انكه گفتيم، نقشِ جادوى مجاورت نقشى است آشكار. يكى ديگـر از تجليـ
آورِ جادوى مجاورت، بيرون از مجموعه آنهـا كـه يـاد كـرديم، در قلمـرو       شگفت

اى از  كـه حجـم قابـل مالحظـه     »هـا  عطف ناهمگون«مفردات زبان است و نوعى 
گيـرد:   اتباع قرار مى دهد و بخشى از آن در حوزه تعابير زبان فارسى را تشكيل مى

اى از مقـوالت منطقـى، جـز مقولـه      فيل و فنجان، تنگ و تُـرش كـه هـيچ مقولـه    
دهد، با اين همه وقتى ايـن كلمـات    ، آنها را در زيرِ پوشش خود قرار نمى»وجود«

ء واحدى را  شنويم مثل اين است كه دو چيز بسيار نزديك به هم وحتى شى را مى
كند ئ تنگ و تُـرش را، كـه    يل و فنجان را يكى مىايم. جادوى مجاورت ف شنيده

 كند. اند، به يك مفهومِ واحد بدل مى دو مقوله منطقى جدا از هم

، مـن جـاى ديگـر،    »هاى نـاهمگون  عطف«ها يا »عطف ناهمگون«در بابِ  
  ام، كه در اينجا مجالى براى تكرار آن نيست. بحثى كرده

  
  ها: يادداشت

 ذيل طالوت. 302دخيل در قرآن مجيد،  هاى آرتور جفرى، واژه .1

 .279ديده شود و نيز امثال و حكم،  665و ثمارالقلوب ثعالبى،  223/7هاى قزوينى  يادداشت .2
 

  
  



  
  
  
  
  

 ) )1بن المقفع هاى علمى عبداللَّه ترجمه

 روزبه پسر دادويه

  
 اللَّه صفا دكتر ذبيح

  
 ها: كليد واژه

كس نيست كه از ادب عربى و تمدن اسالمى مطلع باشـد و ابومحمـد    هيچ
بن المقفع را كه نام اصلى او روزبه و نام پـدرش دادويـه و اصـالً از شـهر      عبداللَّه

ودر بصره تربيت يافته، و بنابر اشارات مورخان تا چنـد سـال   فارس بوده،  »جور«
پيش از اواخر حيات و شايد تا موقع مرگ و سخته شدن در آتـش بيـداد خليفـه    

 ، بر دين زرتشتى يا آيين مانوى بوده است، نشناسد.)منصور دوانيقى(عباسى 

هاى مشهورى كه او  اهميت و شهرت ادبى و مقام او در نثر عربى و ترجمه
از كتب تاريخى و ادبى پهلوى به زبان عربى كرد، و اثر شديدى كه از ايـن راه در  

ييسـت كـه تـأليف كتـابى خـاص را در خـور        ادب عربى برجاى گذاشت، بدرجه
است، ليكن ما اكنون باين موضوع و نيز به تاريخ حيات و سرگذشت او تـوجهى  

يعنى به ترجمـه كتـب   هاى علمى اوست  نداريم و موضوع ما تنها توجه به ترجمه
منطقى كه از زبان پهلوى به عربـى كـرده و ازيـن حيـث نيـز در شـكار نخسـتين        

                                                 
 .198-193، صص 1331، مرداد 5، شماره 5يغما، سال  *.
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مترجمان و ناقالن كتب علمى به زبان عربى بوده است. وى بنا بر ذكر نويسندگان 
كتب حكما در زمره دانشمندانى اسـت كـه در عهـد ابـوجعفر منصـوربن محمـد       

النـديم از جملـه    درت كردنـد. ابـن  به ترجمه كتب علمى مبـا  )هجرى 158-136(
و بــارى  )2(كســانى كــه در تهيــه مختصــرات و جــوامعى از شــروح قاطيفوريــاس

المقفّع را ذكـر كـرده اسـت. القفطـى در      اند، ابن ارسطو شركت جسته )3(ارمينياس
 المقفع گويد: ترجمه ابن

وى نخستين كسى است كه در ملـت اسـالم بـه ترجمـه كتـب منطقـى بـراى        «
نصور پرداخت... و سه كتاب منطقى ارسطو را ترجمه كـرد: نخسـت   ابوجعفر م

و  )4(كتاب قاطيفورياس و دو ديگر بارى ارمينياس و سه ديگر كتـاب انالوطيقـا  
  .»آنها را به عبارتى ساده و سهل ترجمه كرد

 

المقفـع غيـر از پهلـوى و عربـى زبـانى ديگـر        تا آنجا كه اطالع داريم ابـن 
ايد كتب مذكور را از زبان پهلوى به عربى در آورده باشد دانست و بنابر اين ب نمى

و با اطالعى كه از توجه ايرانيان عهد ساسانى به فلسفه و علوم يونـانى و ترجمـه   
رسد كه كتب مـذكور   اشكالى به نظر نمى )5(بعضى از كتب يونانى به پهلوى داريم

به عربـى نقـل شـده    بن المقفع از پهلوى  هم از ارسطو به پهلوى و بدست عبداللَّه
 باشد.

كه از باب نزديكى عهـد خـود    )هجرى 255متوفى به سال (جاحظ بصرى 
بن المقفع و همچنين به سبب اطالعات وسيعى كه داشت، قول او براى  به عبداللَّه

المقفع بـه ترجمـه كتـب ارسـطو      تواند بود اشارتى در توجه ابن ما سند قاطعى مى
از نـص اصـلى آنهـا     راگـاه مـا    هاى كتـب هـيچ   هترجم«: )6(گويد دارد آنجا كه مى

فهـر و   و ابـوقره و ابـن   )8(و ابـن ناعمـه   )7(البطريـق  ابـن  سازد... و كى مستغنى نمى



۶٧ بن المقفع هاي علمي عبداهللا ترجمه

 »المقفع مثل ارسطاطاليس اند؟ و ابن )9(ظ: ثيوفيل(وهيلى  ابن

 ابى اصيبعه گفته است: ابن

د و از كتـب  بن المقفع الخطيب، فارسى و كاتـب ابـوجعفر منصـور بـو     عبداللَّه«
و  )بـارى ارمينيـاس  (ارسطوطاليس نيز كتاب قاطيفورياس و كتـاب باريمينـاس   

كتاب انالوطيقا را ترجمه كرد و عالوه بـر اينهـا مـدخل كتـب منطـق معـروف       
را نقل نمود و عبارت وى در ترجمـه   )11(از فرفوريوس الصورى )10(بايسغوجى

  )12(.»ستوده و نزديك باصل است
 

المقفع عالوه بر ترجمـه   آيد اينست كه ابن ين اقوال برمىآنچه از مجموعه ا
كتب ادبى، بعضى از كتب منطقيـات را نيـز از پهلـوى بـه عربـى در آورد و آنهـا       

و بـارى   )المقـوالت (فرفوريوس و قاطيفورياس  )المدخل(عبارتند از ايساغوجى 
ز ايــن اى ا . نســخه)القيــاس تحليــل( ]ى اولــى[و آنالوطيقــا  )ةالعبــار(ارمينيــاس 

موجـود   338ژزف در بيروت بـه شـماره    ها اكنون در كتابخانه دانشگاه سن ترجمه
بن المقفـع كـه در    است. در آغاز و ختام اين مجموعه اسم مترجم به جاى عبداللَّه

ه    اشارت قدما مى بـن المقفـع آمـده اسـت. در آغـاز ايـن        بينـيم، محمـدبن عبداللـَّ
كتـاب  «ارمينياس بدين نحود ذكر شـده:   هاى اسم كتب مذكور غير از بارى ترجمه

ايساعوجى اى كتاب الكليات الخمسِ لفرفوريوس الصورى و كتاب قاطيفوريـاس  
اى كتاب المقوالت العشرِ الرسـطاطاليس تفسـير فرفوريـوس الصـورى و كتـاب      
ه      انالوطيقا اى كتاب تحليل القياس الرسطاطاليس، كُلّهـا ترجمـة محمـدبن عبداللـَّ

من ترجمة  ثـةالكتب الثال تمت«خر آن كتاب اين عبارت آمده است: و در آ »المقفع
محمدبن عبداللَّه المقفع ترجمها بعد محمد، ابونوح الكاتب النصرانى ثـم ترجمهـا   

ليحيى بـن خالـدالبرمكى الكتـب     )13(حلكمـةا نوح، سلم الحرانى صاحب بيت بعد ابى
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 )14(»انى الحرانىاالربعة قبل هوالءالترجمتين الّذين تكسانى الملك

بـين   »ابـن «را كه در هر دو مورد بدون  »محمدبن عبداللَّه المقفع«اگر اسم 
نـدانيم و صـورت    »بـن المقفـع   ابومحمد عبداللَّه«عبداللَّه و المقفّع آمده محرّف از 

اى كـه تـاكنون در    بينگاريم، مطلب تازه »بن المقفع محمدبن عبداللَّه«درست آن را 
آيد و آن اينكه ترجمه كتب اربعه مذكور  داشته است به پيش مىكتب قدما سابقه ن

و  )15(از منطقيات خالف آنچه قدماى مورخـان از قبيـل قاضـى صـادعد اندلسـى     
بن المقفع نيست بلكه پسر  اند عبداللَّه ابى اُصيبعه گفته و القفطى و ابن )16(النديم ابن

پـول  «و عالوه بر آن  )17(او محمد است. ازين محمد ابن خلكان سخن گفته است
.. ويكّنى قبل اسالمه ابا عمرو فلما اَسلم اكتنى «.النديم كه  ازين اشاره ابن »كراوس

براى او تصور كرده است. از طرفى  »محمد«، داشتن پسرى را بنام )18(»بابى محمد
ه    ديگر پول كراوس از اين كه ابن بـن المقفـع در مشـار     النديم هنگـام ذكـر عبداللـَّ

كنندگان جوامع و اختصارات كتب منطقى تنها به ذكر  مين كتب علمى و تهيهمترج
كه در ذكـر او در شـمار كتّـاب و نويسـندگان      كند، و حال آن اكتفا مى »المقفع ابن«

هـاى   يك ابـز ترجمـه   بى آنكه هيچ(گويد  سخن مى »عبدا«از اسم او  حـةً ادبى صرا
و  »المقفـع  ابن«كند كه شايد  اط مىچنين استنب )علمى يا اختصارات او را اسم ببرد

 دو تن باشند نه يكى. »بن المقفع عبداللَّه«

النديم در ذكر فهرست  آيد زيرا اگرچه ابن اين حدس به نظر ما درست نمى
اكتفـا   »ابـن المقفـع  «مترجمان كتب علمى به عربى از اين دانشمند تنهات به ذكـر  

و آن  »قد مضى خبره فـى موضـعه  «: گويد مى )19(كند، ليكن اوالً در همين مورد مى
موضع همانجاست كه شرح حال و آثار و منقوالت ادبى او را به تفصـيل آورده و  

او را به  )21(و ثانياًيك جاى ديگر )20(ناميده است. »بن المقفع عبداللَّه«در آنجا او را 
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رانيان اي«نويسد و آن در مورديست كه گويد:  مى »بن المقفع عبداللَّه«صراحت تمام 
نقـل   )پهلـوى  =(در روزگار قديم برخى از كتب منطق و طب را به زبان فارسـى  

 .»بن المقفع و غير او به زبان عربى در آوردند كرده بودند و آنها را عبداللَّه

ذكـرى از   )و بـه پيـروى از آن در سـاير مĤخـذ قـديم     (اينكه در الفهرست 
هاى او نشده و بر عكس همـه جـا سـخن از     بن المقفع و ترجمه محمدبن عبداللَّه
هاى منطقى او آمده، مايه ترديد ما در اين امر اسـت كـه پسـر او     عبداللَّه و ترجمه

نمايـد كـه    محمد در امر ترجمه كتب منطقى دخيل بوده باشـد و واقعـاً بعيـد مـى    
هاى او ذكرى بـه   النديم با اطالعات وسيع و عمق كار خود ازين پسر و ترجمه ابن
ن نياورد و يا او را با پدر اشتباه كند و كارهايش را به پدر نسـبت دهـد و اگـر    ميا

هم اشتباه او را مسلّم گيريم چگونه بايد اشتباه چند نويسنده محقق ديگر را ماننـد  
ابى اصيبعه، با تصريحى كه در اسـامى كتـب    صاعدبن احمد اندلسى و قفطى وابن

 اند بر آن بيفزاييم. منقول كرده

بخشد و آن چنـين اسـت كـه     ديد ما را شاهد ديگرى بيشتر قوت مىاين تر
العلوم خود كـه در   الخوارزمى در كتاب مفاتيح ابوعبداللَّه محمدبن احمدبن يوسف

ه المقّفـع    « )22(گويـد:  نيمه دوم قرن چهارم تأليف كرده است مـى  و يسـمى عبداللـَّ
ة المقوالت و سائر مايى عامذكر فـى فصـول هـذاالباب    الجوهر عيناً و كذلك سم

باسماء اطرحها اهل الصناعة فتركت ذُكـر هاوبينـت    )يعنى در باب مفردات منطق(
در نسـخه موجـود از    »عـين «بـه   »جـوهر «ء  . تسـمى »ما هو مشـهور فيمـا بيـنهم   

بن المقفع ثبت شده است ديده  هاى منطقى مذكور كه بنام محمدبن عبداللَّه ترجمه
هـاى   در همـين ترجمـه   »جوهر«بجاى  »عين«ايراد لفظ  شود و بنابرين مراد از مى

دارد. پـول   بـن المقفـع منسـوب مـى     منطقى است كه الخوارزمى آنها را به عبداللَّه
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بجاى كلمه فارسى جـوهر   »عين«كراوس كوشيده است كه از همين استعمال لفظ 
 هاى مذكور از متن يونانى صـورت گرفتـه   به اين نتيجه رسد كه ترجمه »= گوهر«

دانـيم كـه ترجمـه     كننده نيست زيرا مـا نمـى   است نه پهلوى، ولى استدالل او قانع
پهلوى كتب مذكور از اصل يونانى صورت گرفته بود يا از ترجمه آنهـا بـه زبـان    
سريانى كه از اواسط عهـد ساسـانى بـه بعـد زبـان عمـومى كليسـاها و ديرهـا و         

 ه است.اسكولهاى عيسوى شام و الجزيره و عراق و ايران بود

آيد و آن اينكه اگر پول كراوس و بـه   ى اليق ذكر به پيش مىبدر اينجا مطل
توانستند با اسـتناد بـه نسـخه     )23(پيروى ازو ديگر محققان اروپايى مانند آلدوميلى

النديم و ديگر محققـان قـديم را    ژزف اشارات ابن موجود در كتابخانه دانشگاه سن
يم با استناد به گفتار محققان قديم خود ذكر اسـم  حمل بر اشتباه كنند، چرا ما نتوان

الذكر نتيجه اشـتباه ناسـخ بشـماريم و     را در نسخه سابق »محمدبن عبداللَّه المقفع«
نينگاريم تا همه ايـن مشـاجرات از    »بن المقفع ابومحمد عبداللَّه«آن را تحريفى از 

 ميان برخيزد؟

هـايى   تب منطقى ترجمهماند آنست كه آيا اين ك مطلب ديگرى كه باقى مى
هايى از شروح آنها، و موضوعى كه محققان بـر آن   از آثار ارسطو است يا تلخيص

النـديم در نسـبت دادن    اند همين نكته دوم است و اين عقيـده بـا اشـاره ابـن     رفته
المقفع سازگار اسـت. در اينكـه    هاى قاطيفورياس و بارى ارمينياس به ابن تلخيص

داميك از شـروح صـورت پذيرفتـه اسـت هـم اطـالع       ها از روى كـ  اين تلخيص
 آيد. ژزف به دست نمى صريحى از روى نسخه منحصر كتابخانه دانشگاه سن

المقفع ديگـرى اسـت    آخرين موضوع قابل توجه در اين وجيزه، وجود ابن
ابـن المقفـع معـروف بـه      )24(در تاريخ فلسـفه و كـالم. وى ابوبشـر انباسـويرس    
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شمونين و از علماى دانشـمند يعقـوبى بـوده و رسـاالت     ابوبشربن المقفع مطران ا
متعددى به عربى نوشته و اكنون نزديك بيست رساله از او در اثبات اصول عقايـد  

وى در قـرن چهـارم زنـدگى     )25.(مسيحيان بنـابر رأى يعقوبيـان در دسـت اسـت    
 المقفع زده نشده كرد. تاكنون حدسى در انتساب كتب منطقى مذكور به اين ابن مى

و با قرائنى كه در دست است تأييد چنين حدسى دور از تحقيق و صواب خواهد 
 بود.

   
  ها: يادداشت

 براى اطالع از احوال و افكار و عقايد و آثار او رجوع شود به: .1

القدر معاصر آقاى عباس اقبال آشتيانى استاد دانشگاه  بن المقفع اثر دانشمند جليل رساله عبداللَّه
آقاى ميرزا عبدالعظيم قريب استاد دانشگاه تهران بر كليله و دمنه بهرامشاهى چاپ تهران. مقدمه 

المقفع و ترجمه عربى آن تحت همين عنوان.  تهران. دائرةالمعارف اسالمى ذيل عنوان ابن
). امراءالبيان تأليف 1357طبع سوم، مصر ( 204-239، ص 2االسالم تأليف آقاى احمدامين ج ضحى

) و منابع متعدد قديم كه در مقاالت مذكور به آنها 1355قاهره ( 99-158، ص 1محمد كُردعلى، ج
 استناد و اشاره شده است.

2. Categoriae )les Categories.( 
3. De iصinterpretatione )Interprإtation ٠).يا  Hermrmeneia . يا.Perihermeneias 

 ).Anatytica prioraمراد انالوطيقااالولى ( .4
هاى يونانى در شاهنشاهى ساسانى،. تأليف نگارنده اين سطور چاپ  شود به كتاب: دانشرجوع  .5

 .1330تهران، 
 .38، ص 1ه، ج1323كتاب الحيوان، طبع قاهره، سال  .6
هاى او بيشتر  البطريق از مترجمان بزرگ عهد مأمون كه ترجمه بن ابويحيى)يا: يوحنّا(ابوزكريا يحيى  .7

 تصاص داشت.به كتب فلسفى و طبى اخ

 الحمصى از مترجمان مشهور كتب فلسفى. بن عبداللَّه عبدالمسيح .8

) از منجمان و ناقالن بزرگ كتب نجوم. Edessa) الرهاوى Thomas) ابن توما (Theophilosثيوفيل ( .9
 اتفاق افتاد. 169وفاتش به سال 
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10. Lsagoge. 

11. Porphyios de Tyros .)ميالدى 222-304فيلسوف نوافالطونى بزرگ (   

 .308، ص 1االطباء، ج االنباء فى طبقات عيون .12
كتابخانه و مركز علمى معروف كه در عهد هارون و مأمون تشكيل شده و ظاهراً ملحق به قصر  .13

داشته و بنابربرخى اقوال تا عهد مغول  »صاحب«خليفه بوده و تشكيالتى خاص و رئيسى به عنوان 
 »مأمون خانه گنج«معمرى صاحب مقدمه شاهنامه منثور ابومنصورى آن را دائر بوده است. ابومنصور 

 خواننده است.

اليونانى گرد آورده دكتر  المقفع در مجموعه التراث ) راجع به ابنPaul Krausنقل از پول كراوس ( .14
 عبدالرحمن بدوى، چاپ مصر.

 .49االمم، بيروت، ص  طبقات .15
 .348و  341الفهرست، چاپ مصر، ص  .16
 .965، ص 1االعيان چاپ طهران، ج  وفيات .17
 .127الفهرست، ص  .18
 .341الفهرست، سطر آخر ص  .19
 .172ايضاً ص  .20
 .337ايضاً ص  .21
. نقل از مقاله پول كراوس منقول در 143ص  1895)، سال Van Vlotenطبع وان و لوتن ( .22

 اليونانى. التراث

23. Aldo Mieli: La science araibe, Leiden, 1939, p. 70 
24. Anb ؤSإvإre. 
25. Baron de slene: Catalogue orientale. Manuscrits du fonds arabe. Paris, 1883, p.24 sq 

 



  
  
  
  
  

  الدين عشق از نظر موالنا جالل
  

 منوچهر مرتضوى

  
 ها: كليد واژه

ع زتوان سر حلقه عارفـان عاشـق و سـلطان بالمنـا     الدين را مى موالنا جالل
اى  ب عرفان عاشقانه و مكمل عرفان آتشين ايرانى ناميد. موالنا روش عاشقانهتمك

تحـول عرفـان عاشـقانه    را كه به موازات روش زاهدانه در طى چند قرن تطور و 
تكامل يافته ودر آثار شيخ فريدالدين عطار در رنگ ثابـت و مشخصـى بـه خـود     

 گرفته بود بحد اعالى تكامل و لطافت رساند.

روش عاشقانه كه چند قرن همدوش و مـوازى روش عابدانـه يكـى از دو    
شـد بـا نبـوغ خـداداد و عشـق       شم و روش مكتب تصوف اسالمى محسوب مـى 

نا رجحان قطعى بر روش زاهدانه پيدا كـرد و مـذهب مختـار كـامالن     آتشين موال
واصالن و اهل معرفت قرار گرفت. موالنا يكباره حدود و ثغور مكاتب كالسـيك  
تصوف را درهم شكست و مسندها را برانـداخت و بـا آداب و قيـود و تكـاليف     

وار پشت پا زد و اساس معرفت و عرفان را بر عشق و شور و مستى و محبت است
 ساخت.

                                                 
 .67-80، صص 34، شماره پياپى 1334، خرداد 1، شماره 7مجله دانشكده ادبيات تبريز، سال  *.
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ده فعاليـت  نترين زاي ترين گنجينه عشق و عرفان، عالى مثنوى معنوى بزرگ
ترين آثـار معنـوى    ذهن وقاد و مغز توانا و روح حساس بشر متفكر، يكى از كامل

هـاى انديشـه و    جهان، اثرى كه هنوز بعد از قرون متمادى مشرف بر كليه آزمايش
شود و سـرآغاز ايـن دفتـر     آغاز مى هاى جانسوز نى عاشق روح بشر است با نغمه

معرفت به حديث راه پرخون و سخن جانسوز عشق مجنون آراسته است. موالنـا  
در آغاز مثنوى از زبان نى ناالن كوشش جان مشتاق عاشق را براى دريدن حجاب 

واسطه وحدت و اتصال قاطع و فناى كامل در دريـاى ابـديت و    كثرت و درك بى
دهد و هر حركتـى را در عـالم    شيواترين بيان شرح مىپيوستن به اصل خويش به 

دانـد.   وجود ناشى از اين عشق و اشتياق به سوى اصل و در جستجوى وصل مـى 
 گويد: مى

از عشق است، فضيلت بشر بر كايئنات  آتش نى از عشق است، جوشش مى
و برابرى جسم خاكى او با افالك هم از عشـق اسـت، طبيـب جملـه دردهـا بـى       

ها عشق است اگر نالـه نـى آتـش در     ها و ناموس است، مزيل نخوتدرمان عشق 
زند از آنست كه به حديث عشـق و بـه نغمـه جانسـوز فـراق       جان سوختگان مى

گويد فاش بر زبان مـن جـارى    هاى زير و بم مى مترنم است اگر آنچه نى در پرده
 شود جهان خراب خواهد شد:

 آتش عشق است كاندر نى فتاد

 ندر مى فتادجوشش عشق است كا

 جسم خاك از عشق بر افالك شد

 كوه در رقص آمد و چاالك شد

 شاد باش اى عشق خوش سوداى ما
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 هاى ما اى طبيب جمله علت

 اى دواى نخوت و ناموس ما

 اى تو افالطون و جالينوس ما

 سر پنهانست اندر زير و بم

 فاش اگر گويم جهان بر هم زنم

 گويد اندر اين دو باب آنچه نى مى

  )1(بگويم من جهان گردد خرابگر 
 

تـوان   جديت عشق به زبان و بيان در آمدنى نيست، هر سرى را بر زبان مى
توان بر صفحه كاغذ ثبـت كـرد جـز     جارى ساخت جز راز عشق، هر رازى را مى

راز سوزان عشق، زبان از راز عشق بسوزد و كاغـذ آتـش گيـرد و قلـم بـر خـود       
شق چو خر در گل بماند. باالخره حـديث  شكافد، عقل با همه زيركى در شرح ع

عشق را از خود عشق بايد پرسيد زيرا براى آفتاب ليلـى جـز خـود او جسـتن از     
 كورى و ابلهى است:

 هر چو گويم عشق را شرح و بيان

 چون به عشق آيم خجل كردم از آن

 گرچه تفسير زبان روشنگر است

 تر است زبان روشن ليك عشق بى

 شتافت ىچون قلم اندر نوشتن م

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت

 چون سخن در وصف اينحالت رسيد

 هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد
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 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 )2(شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت

 آفتاب آمد دليل آفتاب

  )3(گر دليلت بايد از وى رو متاب
 

 رد:هرچه معشوق است و عاشق در برابر معشوق وجودى ندا

 جمله معشوقست و عاشق پرده

  )4(زنده معشوقست و عشاق مرده
 

 رهبر موالنا نيز خود عشق است:

 پر و بال ما كمند عشق اوست

  )5(كشد تا كوى دوست مو كشانش مى
 

ها مكدر  بيمارى عشق جدا از ديگر بيماريهاست و نه تنها چون ديگر علت
 باشد: هى مىمغز و جان نيست بل كاشف اسرار و اصطرالب رموز ال

 ها جداست علت عاشق ز علت

  عشق اصطرالب اسرار خداست
 

اصل، عشق و اشتياق و هيجان روح و خلجان باطن است، و ايـن عشـق و   
اشتياق متوجه هر جمالى باشد چون هر چه در جهان استسايه و مظهرى از جمال 

  اليزال آسمانى است رهبر و هادى عاشق بسوى جمال حقيقى خواهد بود:
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 قى گر زين سر و گر زان سر استعاش

 )6(عاقبت ما را بدان شه رهبر است

؛ مـذهب  عشق برتر از دو عالم و مذهب عشق باالتر از مذاهب مختلف است
 باشد و قدم عقل در قلمرو عشق لنگ است: عشق مذهب عدم و فناى محض مى

 با دو عالم عشق را بيگانگى است

 واندر آن هفتاد و دو ديوانگى است

 تاد و دو ملت كيش اوغير هف

 بندى پيش او تخت شاهان تخته

 پس چه باشد عشق درياى عدم

  )7(در شكسته عقل را آنجا قدم
 

حافظ شرط اول قدم سلوك در ره عشـق را دسـت از عقـل و دل و جـان     
 كند: شستن معرفى مى

 در ره منزل ليلى كه خطرهاست در آن

  )8(شرط اول قدم آنست كه مجنون باشى
 

 داند: ا عشق سازگار نمىو تنعم را ب

 ناز پرورده تنعم نبرد راه بدوست

  )9(رندان بالكش باشد عاشقى شيوه
 

فرمايد: عشق از اول با سختى و خـون   موالنا نيز همين عقيده را دارد و مى
ومرگ و شكنجه توأم است تا آنانكه قدم ثبات ندارند پى كـار خـويش گيرنـد و    
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آلـود خامـان را از زرنـاب كـامالن      غشه قلب كهاى اول عشق براى آنست  شعله
 جدا سازد:

 پس شكنجه كرد عشقش بر زمين

 خود چرا دارد ز اول عشق كين

 عشق از اول سركش و خونى بود

  )10(تا گريزد آنكه بيرونى بود
 

 دانى: تو كه بيك خوارى از عشق گريزانى جز نام از عشق چيزى نمى

 تو بيك خوارى گريزانى ز عشق

 دانى ز عشق ىتو بجز نامى چه م

 عشق را صد ناز و استكبار هست

  )11(آيد بدست عشق با صد ناز مى
 

 حركت كاينات و گردش تكاملى و تطور موجودات همه ناشى از عشق است:

 دور گردون را ز موج عشق دان

 گر نبودى عشق بفسردى جهان

 كى جمادى محو گشتى در نبات

 كى فداى روح گشتى ناميات

 دمىروح كى گشتى فداى آن 

 كز نسيمش حامله شد مريمى

 هر يكى هر جا فسردى همچو يخ

 كى شدى پر آن وجويان چو ملخ
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 ذره ذره عاشقان آن جمال

 )12(شتابد در علو همچون نهال مى

باشـد و در تمـام    ترين قدرت در عالم وجـود مـى   ترين و بزرگ عشق قوى
 ذرات وجود ساريست:

 عشق جوشد بحر را مانند ديگ

 مانند ريگ عشق سايد كوه را

 عشق بشكافد فلك را صد شكاف

  )13(عشق لرزاند زمين را از گزاف
 

نيز از بركت عشق و شورى بود  )ص(فضيلت و سرورى مطلق رسول اكرم
كه خداى بزرگ در وجود پاكش به وديعه نهاده بود. سرشـت رسـول بزرگـوار از    

 عشق بود و بخاطر همين عشق محمدى خداوند كاينات را به وجود آورد:

 با محمد بود عشق پاك جفت

 بهر عشق او را خدا لوالك گفت

 گر نبودى بهر عشق پاك را

 كى وجودى دادمى افالك را

 من بدان افراشتم چرخ سنى

 تا علو عشق را فهمى كنى

 خاك را من خوار كردم يكسرى

  )14(تا ز دل عاشقان بويى برى
 

ى بيكـران  زيركى از ابليس و عشق از بشر است، و بـراى گذشـتن از دريـا   
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 وجود عشق بايد نه چاالكى:

  
 بخت و محرمست داند او كو نيك

 زيركى ز ابليس و عشق از آدمست

 زيركى آمد سياحت در بخار

 كم رهد غرقست او پايان كار

 پناه وانگهان درياى ژرف بى

 در ربايد هفت دريا را چو كاه

 عشق چون كشتى بود بهر خواص

  كم بود آفت بود اغلب خالص
 

ن ديد ناقه هواى كره دارد و رهبـر او بسـوى ليلـى نتوانـد بـود      چون مجنو
خود را از اشتر بز پر افكند و پايش شكست و بسـر غلطـان چـون گـوى جانـب      

بينى مركوب تن  معشوقه روان شد پس اگر در عشق مولى صادقى در حالى كه مى
و كند چگونه سوار جان از مركوب تـن فـر   ها از مولى دور مى هر روز ترا فرسنگ

 نارى:

 زين كند نفرين حكيم خوش دهن

 بر سوارى كو فرو نايد ز تن

 عشق مولى كى كم از ليلى بود

 گوى گشتن بهر او اولى بود

 گرد بر پهلوى صدق گوى شو مى

 غلطغلطان در خم چوگان عشق



٨١ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 كاين سفر زين پس بود جذب خدا

 وان سفر بر ناقه باشد سير ما

  
رام كنـد ولـى چـون هـيچ      مر با هست آنست كه توسن سـركش عشـق را  

كمندى بر گرد عشق نيايد بايد كمند عشق را بر گردن خود پـذيرفت و خـود رام   
 عشق شد:

 آنكه ارزد عشق را صيد است و بس

 ليك او كى گنجد اندر دام كس

 تو مگر آيى و صدى او شوى

 دام بگذارى بدام او روى

 عشق ميگويد بگوشم پست پست

 )15(صيد بودن خوشتر از صياديست

 پر و بال ما كمند عشق اوست

  )16(كشد تا كوى دوست مو كشانش مى
 

 ايست بسوى جمال بى مثال او: ورزى وسيله ديدار دوست و روزنه عشق

 هين دريچه سوى يوسف باز كن

 وز شكافش فرجه آغاز كن

 ورزى آن دريچه كردن است عشق

 كز جمال دوست ديده روشن است

 پس هماره روى معشوقه نگر

 تست بشنو اى پسراين بدست 
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 راه كن در اندرونها خويش را

  )17(دور كن ادراك دورانديش را
 

ادعاى عشق با توقع حرمت و خودنمايى و حيله و رنـگ سـازگار نيسـت،    
 ها عريان و سراسر جان شد: بايد از نقش

 عشق و ناموس اى برادر راست نيست

 بر در ناموس اى عاشق مايست

 وقت آن آمد كه من عريان شوم

  )18(ش بگذارم سراسر جان شومنق
 

الزمه توفيق در عشق و پيوستن به حقيقت، صداقت و خلوص نيت اسـت.  
 عشق حقيقى آنست كه جز ذات معشوق هدفى نداشته باشد وگرنه:

 عشقهايى كز پى رنگى بود

  عشق نبود عاقبت ننگى بود
 

 بيت فوق با بيت ديگر موالنا:

 عاشقى گر زين سر و گر زان سر است

  ما را بدان شه رهبر است عاقبت
 

منافاتى ندارد و آنچه مورد نظر و توصيه موالناست اخالص و صـداقت در  
گويد اين عشق صادقانه و مخلصانه خواه از اين سـر باشـد    عشق است. موالنا مى

وخواه از آن سر، خواه مستقيماً متوجه جمال حقيقى باشد و خواه متوجـه مظـاهر   
ه سوى معشوق حقيقى رهبر اسـت و شـرط همـان    خاكى آن جمال عاقبت ما را ب
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باشـد وگرنـه    اخالص و صداقت و داشتن عشق حقيقى و شور باطنى و عميق مى
عشقى كه بر اساس اميال پست حيـوانى و غرايـز جسـمانى اسـتوار باشـد عشـق       

در مفهـوم   »عاشـقى «نيست بلكه باعث ننگ است. پس منظور موالنا در بيت دوم 
فرمايد كه به سبب ضيق الفـاظ   در بيت نخست خود مى واقعى آنست در حالى كه

نامد وگرنه ايـن چنـين اميـال از نظـر      اين نوع تمايالت نازل و مبتذل را عشق مى
است و توجيهـات ديگـرى كـه شـراح      »مورث ننگ«نيست بلكه  »عشق«حقيقت 

اند ناشى از عدم درك مفهـوم حقيقـى ايـن دو بيـت      مثنوى در اين باره ذكر كرده
 د.باش مى

داند و عاشق حقيقى در نظر او كسيست كـه   موالنا عشق را درياى عدم مى
از قيد هستى و نمودهاى رنگارنگ رها و مستغرق نيسـتى و يكرنگـى و وحـدت    

 باشد:

 پس چه باشد عشق درياى عدم

 )19(در شكسته عقل را آنجا قدم

 عاشقان را كار نبود با وجود

 سرمايه سود عاشقان را هست بى

 پرند گرد عالم مىبال نى و 

 برند دست نى و كوز ميدان مى

 آن فقيرى كو ز معنى بوى يافت

 دست ببريده همى زنبيل بافت

 عاشقان اندر عدم خيمه زدند

  )20(چون عدم يكرنگ و نفس واحدند
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در  »ال«سوزد و قلـم   عشق حقيقى آتشيست كه هرچه جز معشوق باشد مى
عشوق الزمه عشق حقيقى اسـت و عشـقى   راند. قصر توجه عاشق به م مى »االاللَّه«

 كه چنين نباشد عشق نيست بلكه هرزه سودايى است:

 حبذا آن شرط و شادا آن جزا

 آن جزاى دلنواز جان فزا

 عاشقان را شادمانى و غم اوست

 دست مزد و اجرت خدمت هم اوست

 غير معشوق ار تماشايى بود

 عشق نبود هرزه سودايى بود

 رفروختعشق آن شعله است كو چون ب

 هر چه معشوق باقى جمله سوخت

 تيغ ال در قتل غير حق براند

 در نگر آخر كه بعد ال چه ماند

 ماند االاللَّه و باقى جمله رفت

 شاد باش اى عشق شركت سوز زفت

 خود هم او بود اولين و آخرين

  )21(شرك جز از ديده احول مبين
 

زنـدگى بـه    كما عشق در فنا و حيات جاودان عاشـق در مـرگ از خـودو    
 معشوق است:

 تر شد پند من از پند تو سخت

 عشق را نشناخت دانشمند تو
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 افزود درد آن طرف كه عشق مى

 بوحنيفه و شافعى درسى نكرد

 تو مكن تهديدم از كشتن كه من

 تشنه زارم به خون خويشتن

 عاشقان را هر زمانى مردنيست

 مردن عشاق خود يك نوع نيست

 هدىاو دو صد جان دارد از جان 

 كند هر دم فدا وان دو صد را مى

 گر بريزد خون من آن دوست رو

 پاى كوبان جان برافشانم بر او

 آزمودم مرگ من در زندگيست

 چون رهم زين زندگى پابند كيست

 اقتلونى اقتلوى يا تقات

  )22(ان فى قتلى حياتا فى حيات
 

 ايضاً:

  مابها و خون بها را يافتيم
 جانب جان باختن بشتافتيم

 حيات عاشقان در مردگى اى

  )23(دل نيابى جز كه در دل مردگى
 

تـرين معلـم    شائبه جمال جانان بهترين رهبر و بـزرگ  عشق پاك و درك بى
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رود، عاشق صادق به قدرت عشق بهويى بكوى دوست رسـد و مقـام و    بشمار مى
  منزلتى را كه با عبادت هفتاد ساله بدان نتوان رسيد احراز كند:

 
 رآمد در خطاببس كنم دلبر د

 گوش شو واللَّه اعلم بالصواب

 چونك عاشق توبه كرد اكنون بترس

 كو چو عياران كند بر دار درس

 رود گرچه آن عاشق بخارا مى

 رود نى بدرس و نى باستان مى

 عاشقان را شد مدرس حسن دوست

 دفتر و درس و سبقشان روى اوست

 خامشند و نعره تكرارشان

 نرود تا عرش و تخت يارشا مى

 درسشان آشوب و چرخ و زلزله

  )24(نى زياداتست و باب و سلسله
 

خدا طالب عشق و اخالص و نيت پاك است و يك لحظه سوز را بـا صـد   
دارد. معشوق ازلى خواهان عشق و درد اسـت نـه تصـنع و     ساله عبادت برابر نمى

تكلف و قيل و قال و لفظ بازى. عشـق بـاالى مراتـب و احـوال و مـذهب فـوق       
 و اديان قرار دارد:مذاهب 

 وحى آمد سوى موسى از خدا

 بنده ما را ز ما كردى جدا
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 من نكردم خلق تا سودى كنم

 بلكه تا بر بندگان جودى كنم

 هنديان را اصطالح هند مدح

 سنديان را اصطالح سند مدح

 ما برون را ننگريم و قال را

 ما درون را بنگريم و حال را

 چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز

 ز خواهم سوز با آن سوز و سازسو

 آتشى از عشق در جان برفروز

 سر بسر فكر و عبارت را بسوز

 دانان ديگرند موسيا آداب

 سوخته جان و روانان ديگرند

 عاشقانرا هر نفس سوزيد نيست

 برده ويران خراج و عشر نيست

 در درون كعبه رسم قبله نيست

 چه غم ارغواص را پاچيله نيست

 ووزى مجوتو ز سرمستان قال

 جامه چاكان را چه فرمايى رفو

 ملت عشق از همه دينها جداست

  )25(عاشقان را مذهب و ملت خداست
 

 در دفتر اول فرمايد:
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 ليك درويشى كه آن تشنه خداست

 هست دايم از خدايش كار راست

 ليك درويشى كه تشنه غير شد

 او حقير و ابله و بى خير شد

 نقش درويشان است او نى اهل جان

 خوان ش سگ را تو بيند از استنق

 فقر لقمه دارد او نى فقر حق

 پيش نقش مرده كم نه طبق

 عاشق حق است او بهر نوال

 نيست جانش عاشق حسن وجمال

 كند او عشق ذات گر توهم مى

 ذات نبود وهم اسماء صفات

 عاشق تصوير و وهم خويشتن

 كى بود از عاشقان ذوالمنن

 عاشق آن وهم اگر صادق بود

  )26(رود ازش تا حقيقت مىآن مج
 

هـا را   جالب توجه آنجاست كه موالنا چون در بيان معارف و حقـايق پـرده  
خواند اهـل قشـر و ظـواهر را كـه      درد و رموز اولين و آخرين را فاش برمى برمى

ديـده و خـواره    رونقى بازار خود مى هميشه انكشاف حقايق و اسرار را موجب بى
  فرمايد: دهد و مى ند مورد انتقاد و دشنام قرار مىا مزاحم اهل لب و حقيقت بوده
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 خواهد بيان اين سخن شرح مى

 ترسم ز افهام كهن ليك مى

 هاى كهنه كوته نظر فهم

 صد خيال بد درآرد در فكر

 بر سماع راست هر كس چيز نيست

 لقمه هر مرغكى انجير نيست

 اى خاصه مرغ مرده پوسيده

  )27(اى ديده پر خيالى، اعمتى، بى
 

ر عشق حقيقى هر چه حـز معشـوق باشـد سـد راه اسـت و ايـن عشـق        د
تابد؛ اگر هم نيازى به وجود باشد اين نياز تا  آتشناك حتى وجود وسائط را برنمى

وصول به معشوق است و بعد از حصـول وصـال اوقـات گرانبهـايى را كـه بايـد       
ين ابلهـى  صرف راز و نياز با معشوق شود در پاى وسائط و وسائل تلف كردن عـ 

است و بدان ماند كه عاشقى در كنار معشـوق وقـت عزيـز و گرانقـدر وصـال را      
هاى ديرين معشوق كند. بنده معشوق باش نـه بنـده احـوال و     صرف خواندن نامه

اوقات و وسائط، اگر بنده معشوق باشى احوال و اوقات و وسـائط حلقـه بنـدگى    
  تو درگوش خواهند كشيد:

 
 نشاندآن يكى را يار پيش خود 

 نامه بيرون كرد و پيش يار خواند

 ها در نامه و مدح و ثنا بيت

 زارى و مسكينى و بس البها



 ٩٠ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 گفت معشوق اين اگر بهر من است

 گاه وصل اين عمر ضايع كردنست

 من به پيشت حاضر و تو نامه خوان

 نيست اين يارى نشان عاشقان

 گفت اينجا حاضرى اما و ليك

 يابم نصيب خويش نيك من نمى

 ديدم ز تو پارينه سال نچه مىآ

 بينم وصال نيست اين دم گرچه مى

 گفت پس من نيستم معشوق تو

 من ببلغار و مرادت در فتو

 عاشقى تو بسر من و بر حالتى

 حالت اندر دست نبود اى فتى

 پس نيم مطلوب كلى تو من

 جزو مقصودم ترا اندرز من

 هست معشوق آنكه او يكتو بود

 دمبتدا و منتهايت او بو

 مير احوال است نى موقوف حال

 بنده اين ماه باشد ماه و سال

 عاشقى حالى نه عاشق بر منى

 تنى بر اميد حال بر من مى

  



٩١ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 آنكه گه ناقص گهى كامل بود

 نيست معبود خليل آقل بود

 وانه آقل باشد وگه آن و اين

 نيست دلبر ال احب االآفلين

 هست صوفى صفا چون ابن وقت

 رفته سختوقت را همچون پدر بگ

 ليك صافى غرق عشق ذوالجالل

 اين كسى نى، فارغ از اوقات و حال

 غرقه نورى كه او لم يولد است

 لم يلد لم يولد آن ايزد است

 اى رو چنين عشقى گزين گر زنده

 ورنه وقت مختلف را بنده اى

 منگر اندر نقش زشت و خوب خويش

 بنگر اندر عشق و بر مطلوب خويش

 يا ضعيف منگر اين را كه حقيرى

  )29)(28(بنگر اندر همت خود اى شريف
 

 و ناظر به همين موضوع قول موالنا در تفسير شعر سنائى:

 بهرچه از راه و امانى چه كفر آن حرف و چه ايمان

  بهرچه از دوست دور افتى چه زشت آن نقش و چه زيبا
و مـن  النبى ان سعدالغيور و انا اغير منه واللَّه تعـالى اغيـر منـى     و منى قول

 غيرته حرم الفواحش ما ظهر و ما بطن:



 ٩٢ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 جمله عالم زان غيور آمد كه حق

 برد در غيرت برين عالم سبق

 او چو جانست و جهان چون كالبد

 كالبد از جان پذيرد نيك و بد

 هر كه با سلطان شود او همنشين

 بر درش شستن بود حيف و غبين

 دست بوسش چون رسيد از پادشاه

 گناه گر گزيند بوس پا باشد

 شاه را غيرت بود بر هر كه او

 بو گزيند بعد از آن كه ديدرو

 ها بدانيد از اله اصل غيرت

 آن خلقان فرع حق بى اشتباه

 ناخوش او خوش بود در جان من

 جان فداى يار دل رنجان من

 عاشقم بر رنج خويش و درد خويش

 بهر خشنودى شاه فرد خويش

 خاك غم را سير سازم بهر چشم

 پر شود دو بحر چشمتا ز گوهر 

 اى رهيده جان تو از ما و من

 اى لطفه روح اندر مرد و زن

  



٩٣ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 مرد و زن چون يك شوند آن يك تويى

 ها محو شد آنك تويى چونكه يك

 اين من وما بهر آن برساختى

 تا تو با خود ترد خدمت باختى

 تا تو با من و تو بك جوهر شوى

 عاقبت محض چنان دلبر شوى

 يك جان شوندتا من و توها همه 

 عاقبت مستغرق جانان شوند

 آنكه او بسته غم و خنده بود

 او بدين دو عاريت زنده بود

 باغ سبز عشق كو بى منتهاست

 جز غم و شادى درو بس ميوهاست

 عاشقى زين هر دو حالت برتر است

  )30(بى بهار و بى خزان سبز وتر است
 

گويد  دن عشق سخن مىالدين در دفتر اول مثنوى از دو سره بو موالنا جالل
هـر  «فرمايـد   دانـد و مـى   و عاشق و معشوق را در عين حال معشوق و عاشق مـى 

براى تحقق معشوقيت خود طالب  »هر معشوقى«براى تحقق مطلوبيت و  »مطلوبى
است پس هرعاشقى به اعتبـارى معشـوق و هـر     »طالب و معشوق خود«و عاشق 

 باشد: معشوقى به اعتبارى عاشق مى

 ن پست پست خويش راجمله شاها

 جمله خلقان هست، مست خويش را



 ٩۴ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 جمله شاهان برده برده خودند

 جمله خلقان مرده مرده خودند

 شود صياد، مرغان را شكار مى

 تا كند ناگاه ايشان را شكار

 دلبران را دل اسير بيدالن

 جمله معشوقان شكار عاشقان

 هر كه عاشق ديديش معشوق دان

 آنكو بنيست هست هم اين و هم 

 تشنگان گر آب جويند از جهان

  )31(آب هم جويد به عالم تشنگان
 

عاشق واقعى هم قهر و هم مهر معشوق را دوست دارد زيـرا قهـر و جـور    
مشعوق نيز حاكى اس اعتنـاى او بـه عاشـق اسـت. آنچـه موجـب يـأس عاشـق         

و خواه منفـى   )مهر(اعتنايى معشوق است وگرنه اعتناى او خواه مثبت  باشد بى مى
دليل تمايل معشوق و ارزش عاشق در پيشـگاه او و اسـباب اميـدوارى دل     )قهر(

 عاشق است، به قول نظامى:

 اگر با ديگرانش بود ميلى

  چرا ظرف مرا بشكست ليلى
 

استغراق موالنا در عشق دوست بجايى رسيده است كه اگر در برابـر جـور   
نا ازيـن نالـه نيـز نـادم     كند ناله شوق است نه ناله درد. ولى موال اى مى دوست ناله
ترسد كه دوست ناله و فزع او را باور كند و ترك جور گويد. اما بايـد   است و مى



٩۵ الدين عشق از نظر موالنا جالل

دانست كه اين حال موالنا نه از باب رضا بخواست دوست وتسليم در برابر تقدير 
بينـد و   كند كه قهر دوست را مهر مى اوست بلكه موالنا در حدى از كمال سير مى

دارد. موالنا متحمل رنج دوست نيست بلكـه   ان شيرين عزيزتر مىانتقام او را از ج
 كند: از رنج او احساس لذت مى

 اى بدى كه تو كنى در خشم و چنگ

 تر از سماع و بانگ چنگ با طرب

 اى حفاى تو ز دولت خوبتر

 تر و انتقام تو ز جان محبوب

 نار تو اين است نورت چون بود

 ماتم اين، تا خود كه سورت چون بود

 ها كه دارد جور تو از حالوت

 وز لطافت كس نيابد غور تر

 هاى ما ياد آور از محبت

 هاى ما ها و صحبت حق مجلس

 نالم و ترسم كه او باور كند

 وز ترحم جور را كمتر كند

 عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد

  )32(اى عجب من عاشق و اين هر دو ضد
 

 فرمايد: االن است و مىحافظ شيراز از سختى راه پر نشيب و فراز عشق ن

 فراز و شيب بيان عشق دام بالست

 كجاست شيردلى كز بال پرهيزد



 ٩۶ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

آن شيردل كز بال نپرهيزد موالناست كه نشيب را با فراز و بال را با رفاه در 
برابر ديده يكى بين او اختالفى نيست. موالنا آن بختى حمال كوس اسـت كـه از   

فرمايد هر كه جوياى گنج توفيـق و و   مى هراسد و بانگ ناچيز تبوراك طفالن نمى
صول است بايد چون آن مرد جانباز دلير پرواى سر و جان ندارد و مردانه قدم در 

 نهد: مسجد مهمان كش عشق مى

 عاشقم من كشته قربان ال

 جان من نو بتگه طبل بال

 خود تبوراكست اين تهديدها

 پيش آنچه ديده است اين ديدها

 نيستماى حريفان من از آنها 

 كز خياالتى در اين ره ببستم

 من چو اسماعيليانم بى حذر

  )33(بل چو اسمعيل آزادم ز سر
 

گرچه طريق مصلحت سرپوشى و پوشيدن راز يار از غايار اسـت ولـى بـه    
گوش عشق موافق نيايد اين گفتار. جمـع عشـق و توبـه يـا عشـق و صـبورى از       

و عشق وصف خـدا و   محاالت است زيرا توبه و خوددارى وصف خلق و خاك،
 افالك است:

 پندها دادم كه پنهان دار دين

 سر بپوشان از جهودان لعين

 عاشق است او را قيامت آمدست

 تا در توبه بر او بسته شدست



٩٧ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 عاشقى و توبه يا امكان صبر

 اين محالى باشد، اى جان، بس سطبر

 توبه كرم و عشق همچو اژدها

  توبه وصف خلق و آن وصف خدا
 

اين بحث فرق عشق حقيقى و مجازى موشكافانه و شاعرانه مورد در دنباله 
 گيرد: بحث قرار مى

 نياز عشق ز اوصاف خداى بى

 عاشقى بر غير او باشد مجاز

 زانكه آن مس زر اندود آمدست

 ظاهرش نور اندرون دود آمدست

 چون رود نور و شود پيدا دخان

 بفسرد عشق مجازى آن زما

 چون شود پيدا دخان غم فزا

 سردنى عشق ماندنى هوابف

 وارود آن حسن سوى اصل خود

 جسم ماند گنده و رسوا و بد

 نور مه راجع شود هم سوى ماه

 وارود عكسش ز ديوار سياه

 نى در او نورى بود نى زندگى

 نى جمالش ماند و فرخندگى

  



 ٩٨ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 پس بماند آب و گل بى آن نگار

 گردد آن ديوار بى مه ديووار

 پس مس رسوا بماند دودوش

 تر زو بماند عاشقش يهروس

 عشق بينايان بود بر كان زر

 هر زمانى الجرم شد بيشتر

 زانكه كان را در زرى نبود شريك

 مرحبا اى كان زر الشك فيك

 هر كه قلبى را كند انباز كسان

 وارود زر تابكان المكان

 عاشق و معشوق مرده ز اضطراب

 مانده ماهى رفته زان گرداب آب

 لعشق ربانيست خورشيد كما

  )34(امر نور اوست، خلقان چون ظالل
 

عاشق صادق آنست كه در عشق دوست قلم بر سر دنيا و آخرت زنـد و از  
 دوست غير دوست تمنايى نداشته باشد:

 هاى خاك تا هفتم طبق گنج

 عرضه كرده بود پيش شيخ حق

 شيخ گفتا خالقا من عاشقم

 ور بجويم غير تو بس فاسقم

  



٩٩ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 هشت جنت گر در آرم در نظر

 ر كنم خدمت من از خوف سقرو

 مؤمنى باشم سالمت جوى من

 زانكه اين هر دو بود حظ بدن

 عاشقى كز عشق يزدان خورد قوت

 صد بدن پيشش نيرزد تره توت

 عاشق عشق خدا وانگاه مزد

 جبرئيل موتمن وانگاه دزد

 عاشق آن ليلى كور و كبود

  )35(ملك عالم پيش او يك تره بود
 

وجودات است حتى حيوانات هم بديـده احتـرام   عشق موردد احترام همه م
نگرند چنانكه مجنون از بركت عشق مورد دلسوزى و محبت شـير و   در عشق مى

 گرگ و دد واقع شد:

 شير و گرگ و دد ازو واقف شده

 همچو خويشان گرد او جمعع آمده

 كاين شدست از خوى حيوان پاك پاك

 پر ز عشق و لحم وشحمش زهرناك

 مأكول عشق هر چه جز عشقش شده

 دو جهان يكدانه پيش نول عشق

 لحم عاشق را نيارد خورد دد

 عشق معروفست پيش نيك و بد



 ١٠٠ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 المثل دام و ددش ور خورد خود فى

  )36(زهر گردد لحم عاشق بكشدش
 

عشـق اسـت. عشـق و محبـت حقيقـى       »دانش تام و معرفت كامـل «نتيجه 
هـا و مكمـل    تىمعلول معرفت كامل و مرقق نفوس و ملطف ارواح و مجمل زشـ 

 هاست: نفس

 از محبت تلخها شيرين شود

 ها زرين شد از محبت مس

 از محبت دردها صافى شود

 وز محبت دردها شافى شود

 شود از محبت خارها گل مى

 شود وز محبت سركه هامل مى

 شود از محبت دار تختى مى

 شود وز محبت بار بختى مى

 شود از محبت سجت گلشن مى

 شود بى محبت روضه گلخن مى

 شود از محبت نار نورى مى

 شود وز محبت ديو حورى مى

 شود از محبت سنگ روغن مى

 شود بى محبت موم آهن مى

 شود از محبت حزن شادى مى

 شود وز محبت غول هادى مى



١٠١ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 شود از محبت نيش نوشى مى

 شود وز محبت شير موشى مى

 شود از محبت سقم صحت مى

 شود وز محبت قهر رحمت مى

 شود زنده مىاز محبت مرده 

 شود وز محبت شاه بنده مى

 اين محبت هم نتيجه دانش است

 كى گزافه بر چنين تختى نشست

 دانش ناقص كجا اين عشق زاد

 عشق زايد ناقص اما بر جماد

 دانش ناقص نداند فرق را

  )37(الجرم خورشيد داند برق را
 

 باالخره به قول موالنا:

 در نگنجد عشق در گفت و شنيد

 ت قعر ناپديدعشق درياييس

 هاى بحر را نتوان شمرد قطره

 هفت دريا پيش آن بحر است خُرد

 اين سخن پايان ندارد اى فالن

  )38(باز رو در قصه عشق زمان
 

شويم كه آثار و افكار موالنا اصوالً بر  در خاتمه اين بحث دلكش متذكر مى



 ١٠٢ 8/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 »عشـق « عشق استوار است و اگر بخواهيم عقيده و طرز توجـه موالنـا را دربـاره   
خوب درك كنيم بايد كليه آثار او بخصوص مثنوى و ديوان غزليات و فيه مافيه و 
مجالس سبعه را از آغاز تا انجام به دقت مورد مطالعه قرار دهيم و بايد متوجه بود 

تر است.  تر و در مثنوى حكيمانه كه لحن موالنا در اين باره در ديوان غزل عاشقانه
 كنيم: ا با ابياتى چند از ديوان عزل او ختم مىبحث عشق را از نظر موالن

هـا و   عشق عنايت الهى و هدايت آسمانى اسـت؛ شـرح عشـق را بوحنيفـه    
نهايت است؛ شـرط وصـول بـه دوسـت نيسـتى از       ها ندانند؛ علم عشق بى شافعى

 خودى و فناى محض است:

 عشق جز دولت عنايت نيست

 جز گشاد دل و هدايت نيست

 نكردعشق را بوحنيفه شرح 

 )39(شافعى را در او روايت نيست

 هر كه را پر غم و ترش ديدى

  نيست عاشق وزان واليت نيست
 

 و معشوق فرمايد: عاشقدر وحدت 

 باز شيرى با شكر آميختند

 عاشقان را يكدگر آميختند

 رنگ معشوقان و رنگ عاشقان

 جمله همچون سيم و زر آميختند

 من دهان بستم تو باقى را بدان

 با آن نظر آميختندكاين نظر 



١٠٣ الدين عشق از نظر موالنا جالل

 عالم همه خود ميكده باده عشق است:

 دردى است در اين دل كه هويدا كرد

 سرى است در اين سينه كه پيدا نتوان كرد

 از مهر تو يكذره چو خالى نتوان يافت

 )40(قطع نظر از دير مسيحا نتوان كرد

 عالم چو همه ميكده باده عشق است

 عشق بيك جا نتوان كرد مستى مى

 ز دل عاشق خبرى نيست كسى راچون ا

  انگار دل عاشق شيدا نتوان كرد
 

پـرده بـر زبـان جـارى      موالنا در حال غلبه جذبات راز جانسوز عشق را بى
 سازد: مى

 آنها كه طلبكار خداييد خداييد

  شماييد...الخ شماييدبيرون ز شما نيست 
 

 ايضاً

 اى قوم به حج رفت كجاييد كجاييد

  بياييد...الخ معشوق همين جاست بياييد
 

بايد قفس تن را شكست و آزاد از قيد قالب مردار ظـاهر بسـوى معشـوق    
 پرواز كرد:
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 شمس تبريز اگر روى بمن بنمايى

 من خود اين قالب مردار بهم در فكنم

 در ميان من و معشوق همين است حجاب

  )41(وقت آنست كه اين پرده به يكسو فكنم
 

 :فنا از خود قنطره بقا به معشوق است

 بميريد بميريد درين عشق بميريد

 درين عشق چو مرديد همه روح پذيريد

 بميريد بميريد ازين مرگ مترسيد

 كزين خاك بر آييد سموات بگيريد

 بميريد بميريد وزين ابر برآييد

 چو زين ابر برآييد همه بدر منيريد

  
  

  :ها يادداشت
 .2مثنوى، ص  .1
 كند بلند ساقى بيا كه عشق ندا مى     .2

 )حافظ( كانكس كه گفت قصه ما هم ز ما شنيد
 .4مثنوى، ص  .3
 .3مثنوى، ص  .4
 راهى پر از بالست ولى عشق پيشواست     .5

 مان كند كه درين ره چسان رويم. تعلم

 .4مثنوى چاپ خاور، ص  .6
 .213مثنوى، ص  .7
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 .457غزل،  .8
 .259غزل،  .9

 .213مثنوى، ص  .10
 .298مثنوى، ص  .11
 .344ص  مثنوى، .12
 .325مثنوى، ص  .13
 .240-241مثنوى، ص  .14
 .358مثنوى، ص  .15
 .3مثنوى، ص  .16
 .397-398مثنوى، ص  .17
 .361مثنوى، ص  .18
 .213مثنوى، ص  .19
 .185مثنوى، ص  .20
 .288مثنوى، ص  .21
 .198مثنوى، ص  .22
 .36مثنوى، ص  .23
 .199مثنوى، ص  .24
 .106مثنوى، ص  .25
 .55-56، ص مثنوى .26
 .56مثنوى، ص  .27
 .213مثنوى، ص  .28
 .159مثنوى، ص  .29
 .37مثنوى، ص  .30
 . حافظ فرمايد:36مثنوى، ص  .31

 سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

 ما باو محتاج بوديم او بما مشتاق بود

 .33مثنوى، ص  .32
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 .368مثنوى، ص  .34        .203مثنوى، ص  .33
 .326مثنوى، ص  .36        .325مثنوى، ص  .35
 .325مثنوى، ص  .38        .102مثنوى، ص  .37
 حالج بر سر دار اين نكته خوش سرايد   .39

 )حافظ(از شافعى نپرسند امثال اين مسائل 
 در عشق خانقان و خرابات شرط نيست   .40

 هر جا كه هست پرتو روى حبيت هست

 دهند آنجا كه كار صومعه را جلوه مى

 )حافظ(نام صلبى هست  ناقوس دير راهب و
 ظاهراً حافظ در ساختن غزل زير تحت تأثير همين غزل موالنا بودهاست: .41

 شود غبار تنم حجاب چهره جان مى

 خوشا دمى كه از آن چهر پرده برفكنم

 چنين قفس نه سزاى چون من خوش الحانيست

 روم بگلشن رضوان كه مرغ آن چمنم

 عيان نشد كه چرا آمدم كجا رفتم

 و درد كه غافل ز كار خويشتنمدريغ 

 بيت اخير از غزل حافظ مستقيماًاز چند بيت اول غزل موالنا متأثر است:

 روزها فكر من اينست و همه شب سخنم

 كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم

 ام آمدنم بهر چه بود بچه كار آمده

 روم آخر ننمايى وطنم بكجا مى

 ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا مانده

 يا چه بودست مراد وى ازين سوختنم

  
 



  
  
  
  
  

  گردشى در بوستان
  

 حبيب يغمايى

  
 ها: كليد واژه

 اگر خوانى او را خداى سخن

  سزاى وى است و سزاى سخن
 

نخستين كتابى كه شيخ اجلّ سعدى شيرازى پرداخته و مورد اقبال و توجه 
 نامه است. عوام و خواص واقع شده بوستان سعدى يا سعدى

د و بيسـت، بـه قصـد    سعدى در آغاز جـوانى، ظـاهراً در حـدود ششصـ     
هـاى توقّـف در آن شـهر؛     تحصيل از شيراز به بغداد رخت بربسته و پس از مدت

براى تكميل نفس، و سير انفس و آفاق به ديار مغرب روى آورده و شام و سوريه 
و عربستان و ممالك شمالى افريقا را به قدم سير و سـياحت در نورديـده، از هـر    

هـاى طـوالنى كـه     يافته؛ و پس ازين مسافرت اى گوشه تمتّعى و از خرمن خوشه
هـاى تلـخ و    سى  سال يا بيشتر مدت گرفته در موقـع بازگشـت، نتيجـه آزمـايش    

 شيرين زندگانى را فراهم و به ارباب معنى و دوستان وطن به ارمغان آورده است:

                                                 
.  245-241، صص 1342، شهريور 6، شماره 16يغما، سال. 
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 دريغ آمدم زان همه بوستان

 دست رفتن بر دوستان تهى

 بدل گفتم از مصر قند آورند

  وستان ارمغانى برندبر د
 

 تر از قند هست هاى شيرين سخن مرا گر تهى بود از آن قند دست

ها، سعدى، طـرح دو كتـاب مقـدس بوسـتان و گلسـتان را       درين مسافرت
ريخته، و شايد قسمتى از اشعار و داستانهاى اين دو را ساخته بـوده اسـت، ولـى    

ذيرفته، چه ازين اشـاره كـه   تنظيم و تبويب اين دو گنج نامبردار در شيراز انجام پ
 »فصـلى دو در همـان روز اتفـاق بيـاض افتـاد     «در ديباچه گلستان شده است كه 

شود مسودات اوراق گلستان حاضر بوده كه در يك روز دو فصل آن از  معلوم مى
 سواد به بياض آيد.

يافتـه موجـب شـگفتى و اعجـاب      هر قسمت كه از آثار سعدى انتشار مـى 
انـد، و   خوانـده  انـد، و مـى   بـرده  و مردم دسـت بـه دسـت مـى    شده  عموم واقع مى

انـد كـه ايـن آثـار را بـه نظـر        گويانى نيز بـوده  اند؛ و درين ميانه پراكنده ستوده مى
 اند: نگريسته حسادت و به چشم خشم مى

 پراكنده گويى حديثم شنيد

 گويى طريقى نديد جز احسنت

 هم از خبث نوعى در آن درج كرد

  يزد ز دردكه ناچار فرياد خ
 

گويان جز از حسودان بـدخواه كـه در آغـاز ظهـور نوابـغ از       و اين پراكنده
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نهند ممكن است زاهدنمايان و ستمگران بـوده باشـند چـه     رشك به خود رنج مى
پـروا سـخن گفتـه،     درى و گوشمالى اين دو طايفـه دليـر و بـى    شيخ اجلّ در پرده

 فرمايد: ىچنانكه در خطاب به اتابك ابوبكربن سعد تصريح م

 ترا عادت اى پادشه حق روى است

 گوى ازينجا قوى است دل مرد حق

 عجب نيست گر ظالم از من بجان

 برنجد، كه دزدست و من پاسبان

  
گير شـده و مخالفـان و حسـودان     بعد از انتشار بوستان شهرت سعدى عالم

تان انـد و ايـن نكتـه از مقايسـه بوسـتان و گلسـ       نيز به عظمت مقام او تسليم شده
كند، و اسـرار عشـق و    بخوبى آشكار است، اگر در بوستان جاى جاى فروتنى مى

پيچد، در گلستان بـه حـق و انصـاف بارهـا خـود را       اى زيبا مى جوانى رادر لفافه
ســتوده و در بــاب عشــق و جــوانى آشــكاراتر ســخن گفتــه اســت. در بوســتان   

 )655سال (فرمايد:  مى

 قبا گر حريرست و گر پرنيان

 ر حشوش بود در ميانبناچا

 تو گر پرنيانى نيابى مجوش

 كرم كار فرما و عيبش بپوش

 همانا كه در فارس انشاى من

  چو مشك است بى قيمت اندر ختن
 

 )656گويد: ( اما در ديباچه گلستان مى
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...گلستانى توانم تصنيف كردن كه باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشـد  «
 ه طپش خريف مبدل نكندو گردش زمان عيش ربيعش را ب

 بچه كار آيدت ز گل طبقى

 از گلستان من ببر ورقى

 گل همين پنج روز و شش باشد

 »وين گلستان هميشه خوش باشد...
خورند و رقعه منشĤتش كه چون  الجيب حديثش كه همچون شكر مى .. قصب«

  »برند... كاغذ زر مى
       

افرت بسـيار كـرده،   دانند كه سـعدى عمـرى طـوالنى داشـته، مسـ      همه مى
اند، بـا هـر    هايى در زندگانى ديده كه ديگران آن توانايى و تحمل را نداشته سختى

وران، و  صنف و هر طبقه از عرفا، و دانشمندان، و سـالطين، و صـدور؛ تـا پيشـه    
كاروانيان، و درويشان، و مسكينان آميزش و معاشرت داشـته. از ايـام كـودكى بـه     

ت گماشته، به تزكيه نفس و تصفيه اخالق پرداختـه.  تحصيل و بحث و مطالعه هم
دل، آموزگـار، آميزگـار، نجيـب،     مردى بوده است متدين، مهربان، متواضـع، سـاده  

نظـر، شـاعرى    اندى، خيرخواه، عالمى عارف، عارفى عالم، حكيمـى صـاحب   چاره
زبان... و حقاً و عقالً چنين كسى كـه تـالى پيغـامبران و برگزيـدگان اسـت       شيرين

 تواند و سزاوارست كه تربيت و هدايت قوم را به عهده گيرد. ىم

سعدى اين وظيفه را به خوبى انجام داده. اصول عملى اخالق و تربيـت را  
با استدالل عقلى و نقلى، بـا بيـانى سـحرانگيز و آسـمانى در بوسـتان خـود بيـان        

ز ديگر كتابها شبهه هر كس متن بوستان  را راهنماى خود قرار دهد ا فرموده كه بى
 نياز و در اصالح امور معاشى و معادى رستگار و سعادت يار خواهد بود. بى

حجم پرمغز، جذاب، تمـام دقـائق و اسـرار زنـدگى نهفتـه       درين كتاب كم
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وقـت كهنـه    است. هر بيتى از آن دستورى اسـت اخالقـى و اجتمـاعى كـه هـيچ     
 پيروى است.شود، و هميشه و در هر زمان و براى هر كس شايسته  نمى

شعراى عارف عالى مقام ما، به ظواهر زندگانى چندان توجـه ندارنـد. آنهـا    
دهنـد،   با بيان سحرآميز خود روح را به پرواز در آورده در عوالمى ديگر سـير مـى  

عالمى كه در آن تعلق و بستگى نيست، و روح مجـرّد بجـايى كهـه فراتـر مجـال      
كند و رسد آدمى به جـايى كـه    حل مىماند قطع مرا نيست و فرشته از سير باز مى

شـود، و در هـر    بجز خدا نبيند، ولى سعدى در جزئيات امور زندگانى ما وارد مى
هـا، و غمخـوارترين پـدرها بـا      ترين مربى دهد، و مانند مهربان موضوع دستور مى

دهد و بكـار نبسـتن آن نصـايح را بـه ماليمـت       كمال اخالص و دلسوزى پند مى
 كند: مالمت مى

 زين به نصحيت نگويد كستا

 اگر عاقلى يك اشارت بست

 دريغ است ازين روى برتافتن

  كزين روى دولت تان يافتن
 

مانـد. تربيـت روح و    با توجه دادن به معاد، از تحصيل معـاش غافـل نمـى   
 كند. تشويق به زناشويى و استحكام اساس خانوادگى، جسم هر دو را سفارش مى

ه شوهر نسـبت بـه عيـار، تربيـت فرزنـد،      وظيفه زن نسبت به شوهر، وظيف
آميزش با مردم، احسان با نيك و بد، صدق دادن به مسكينان، ترحم به حيوانـات،  
دورى از طمع و توقع، تشويف به كسب و كار... و هزاران رموز و نكات ديگر را 

بـه مـا    ـكه هميشه محلّ بحث و مورد توجه علماى اجتماع بوده و خواهد بود   ـ
 .آموزد مى
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نانى فرا چنگ آرد و  فرمايد: شخص بايد به كد يمين و عرق جبين، لقمه مى
آيد بسازد، چشم طمع به اين و آن ندوزد، توقـع را ازخـود    با آن چه به دست مى

براند تا رانده نشود، نان از عمل خويش خورد و منّت از حاتم طـائى نبـرد، رنـج    
بزرگى را درگرد كردن و نهـادن   برد و راحت رساند، پيدا كند و ببخشد، بلندى و

انصـاف و   نداند، شير درنده باشد و خود را چو روبـاه شـل نينـدازد... چقـدر بـى     
 كنند! خبرند آنان كه منظور سعدى را از قناعت به گدايى تعبير مى بى

در بحبوحه نفوذ روحانيت و توجه خلق به ظاهر مذهب، حقيقت طريقـت  
درى زاهدان ريايى از ايـن   گويد. در پرده مىو مذهب را با سادگى و شيرينى تمام 

 توان گفت؟ تر چه مى تر و روشن ساده

 سپيد و سيه جامه بردوخته

 به سالوس و، پنهان زر اندوخته

 سوى مسجد آورده دكان شيد

 كه در خانه كمتر توان كرد صيد

 ره كاروان شيرمردان زنند

  ولى جامه مردم، اينان كنند
 

نهـد. عبـادت را بجـز     ارسـا پيـرهن برتـرى مـى    شير و راهزن را بر فاسق پ
شـمارد، و تصـريح    دهى مى داند، و كرامت را جوانمردى و نان خدمت خلق نه مى

فرمايد كه منظور اصلى از روزه گرفتن آن است كه چاشـت خـود را بـه فقـرا      مى
 دهند:

 خورنده كه خيرش برآيد ز دست

 الدهر دنيا پرست به از صائم
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 ه داشتمسلّم كسى را بود روز

 اى را دهد نان چاشت كه درمانده

 وگرنه چه الزم كه سعيى برى

  ز خود بازگيرى و هم خوود خورى
 

داند كه شخص خـود را چنـان تربيـت     سعدى، حقيقت مردمى را درين مى
كند كه براى ديگران مفيد واقع شود، و وجود خود را ارجمند و نافع سازد، و بـه  

بـرد كـه    استدالل اين نكته لطف بيانى به كار مىديگران خير و فايده رساند، و در 
 تر بايد كه متأثر نشود. اين است تربيت سعدى: دلى از سنگ سخت

 اگر نفع كس در نهاد تو نيست

 چنين گوهر و سنگ خارا يكى است

 غلط گفتم اى يار شايسته خوى

 كه نفع است در آهن و سنگ و روى

 چنين آدمى مرده به ننگ را

 ود سنگ را!كه بر وى فضيلت ب

  
اى است كه روزگار در شعر و ادب پرورانده و اگـر   ترين نابغه سعدى كامل

پدر پير فلك بسيار هم صبر كند مادر گيتى چنـو فرزنـد نتوانـد زاد! و بـر فـرض      
محال اگر هم فرزندى به كمال زايد سعدى خواهد بود، مگر فكرو مغز آدمى چـه  

 قدر تحمل و استعداد دارد؟

رگ دنياسـت و بوسـتان او بهتـرين كتـاب، در بوسـتانش      سعدى شاعر بـز 
 گردشى كنيد تا اين حقيقت را دريابيد.
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  عواطف بشرى در ادب فارسى
  

 غالمحسين يوسفى

  
 ها: كليد واژه

در روزگار ما ترقى علوم روز افـزون اسـت و هـر كـس انـدكى بينديشـد       
تواند منكـر ايـن    كس نمى بيند. هيچ رباى اين پيشرفت را آشكارا مى سرعت هوشى

ها دست  ننكته باشد كه بشر بسيارى از مشكالت را آسان كرده حتى بر فراز آسما
ها و سهولت و سعرت ارتبـاط بـين مـردم     گمان بر اثر اين پيشرفت يافته است! بى

المللى در زمينه امـور فرهنگـى و بهداشـتى و سياسـى،      هاى بين جهان و همكارى
بسيارى ملكات اخالقى نيز قوت گرفته اسـت كـه ارجمنـد و سـتودنى اسـت. از      

افتد كه همدردى ملـل مختلـف    ىشائبه اغراض سياسى كه بگذريم فراوان اتفاق م
بينيم. مـثالً افـراد    را در سرنوشت و وقايع حيات اجتماعى و سياسى ملل ديگر مى

ملتى از يك كرانه گيتى بر احوال ملتى ديگر كه در دورترين كرانه جهـان زيسـت   
سـوزانند و الاقـل از غــم و شـادى آنـان، بـه دليـل انســانيت و        كننـد دل مـى   مـى 

هـا را ناچـار بايـد تـا حـدود       اين عواطف و همـدلى  ـ  شوند بشردوستى، متأثر مى
المللـى و   زيادى ناشى از امكان ارتباط بين ملل جهان، اعتقاد به لزوم تعـاون بـين  

                                                 
  .514-508، صص 1340، بهمن 163؛ و شماره 471-466، صص 1340، دى 162يغما، شماره  *.
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توان گفت هر چـه دريـن زمينـه     نشر افكار بشر دوستى در عالم دانست. البته نمى
د سياسـى و  شود ناشى از انسانيت صرف و دور از مقاصـ  امروز گفته و شنيده مى

هـا و   اقتصادى و مبارزات مرامى است ولى اگر سياستمداران و كـارگزاران دولـت  
ها و جحمعى ديگر ازين قبيل را در شوائب اين اغـراض گرفتـار بـدانيم     حكومت

توانيم منكر شـويم. بـا    وجود و گسترش عواطف انسانى را در ميان مردم دنيا نمى
ا اين دنياى پيشرفته و پرآشوب امـروزى  آيد كه آي همه اين احوال سؤالى پيش مى

همان عالمى است كه بشر آرزو  ـ  كه در آن علم و صنعت به كمال رسيده است ـ
توان با جمعيت خاطر و فراغ بال زيست؟ آيـا انسـانيت    كرده و آيات در آن مى مى

انـد؟ ايـن    چنان كه بايد تحقق پذيرفته است و يا جوامع بشرى بدان نزديك شـده 
 ر باريكى است كه در آن تأمل بايد كرد.نكته بسيا

هر كه بخواهد بدين سؤال پاسخ گويد شايد در نظـر اول گرفتـار تنـاقض    
شود و پيشرفت علم و صنعت را طبعاً موجد آسايش خيال و سعادت بشر و براى 
اين مقصود كافى شمرد. ولى بعضى از متفكران سرعت ارتبـاط دنيـاى ماشـينى و    

ى توليد و مسائلى ازيـن قبيـل را علـت اصـلى راحتـى و      پيشرفته صنعت و فراوان
داننـد و   اند و دنياى امروز را مظهر كامل تجلـى آدميـت نمـى    خوشى بشر ندانسته

 گويند كه خواندى و انديشيدنى است. هايى مى درين باب نكته

و سـرعت و ماشـينى    »مكانيسـم «از جمله برخى جهـان امـروز را مقهـور    
عقل و علوم تجربـى كـه بشـر را ماننـد مصـنوعات      دانند و با حكومت صرف  مى

 »واحـدى جامـد  «هـاى فـردى    ها و انديشه توجه به خصائل و منشى ها بى كارخانه
انحطـاط  «انگارد، موافق نيستند و كسانى مانند اسوالد شپنگلر نويسـنده كتـاب    مى

كنند زيرا بجـاى آنكـه بشـر از ماشـينى      بدين سبب اظهار تأسف مى »مغرب زمين
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المثـل   ده كند و بـر آن سـوار شـود خـود گرفتـارى آن شـده اسـت. يـا فـى         استفا
 »شعر و زنـدگى جديـد  «شاعر متفكر هندى عصر ما وقتى به  »رابيندرانات تاگور«

تـوان   زندگانى درين عصـر سـخت دشوارسـت ديگـر نمـى     «گويد:  انديش، مى مى
ور ايـن  . در نظـر تـاگ  »بامورى كه فايده عملى و سود آشكار مادى ندارد دل بست

خواهـد بـر همسـايه خـويش برتـرى       سبب شده كه هر كس مى »طوفان سرعت«
تر پيش رود و توجه به امـور مـادى از آن حـد گذشـته اسـت كـه        جويد و سريع

غرض كسب ثروت تا حدودى باشد كه بتوان از همه نعـم زنـدگى بهـره بـرد. از     
اند بـه   يك نبودهگاه افراد بشر چنين به هم نزد طرفى سرعت ارتباط و اين كه هيچ

 كند... نشر سريع اين مرض كمك مى

آنچـه مـن   «برتراند راسل فيلسوف مشهور انگليسى در كتاب كوچكى بنام: 
كـه آرزوى انسـان اسـت و     ـ  يا زنـدگى كامـل   »زندگى خوب«در فصل  »معتقدم

 نويسد: اكسيرى گرانبهاست مى

را راهنمـا   ن زندگى است كه از محبت الهام گيرد و دانـش آن آزندگى خوب «
  »باشد.
 

ى را بـه مـا   يـ  كنيم نعمت چنين زنـدگانى  آيا جهانى كه ما در آن زيست مى
ها چيست؟ كيسـت   ها و خونريزى است اين آشوب ارزانى داشته است؟ اگر چنين

هاى زورمند  انگيز دولت هاى جانسوز و مطامع فتنه كه درين عالم از جنگ و جدال
بازنـد،   دمى و جنـگ بـر ضـد سـتمگرى مـى     و جانهايى كه مردم در راه حق و مر

را  »اى كـده  محنـت «اندوهگين و متأسف نباشد؟ كجاست محبت و دانـش چنـين   
لرزانـد   ها را مـى  كه امروز بشريت گرفتار آنست و شب و روز دل ردآو بوجود مى

زيرا بعيد نيست هر لحظه جنگى برپاى شود و آتشى در دامان هستى افتد كه جـز  
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 نماند!غبار از كسى نشانى 

ــام  در رســاله و  »مقاصــد و فســلفه يونســكو«اى كــه جوليــان هكســلى بن
 )1(دوسـتى علمـى و تطـورى    هاى فرهنگى و بشرى آن نوشته، درباره انسـان  هدف
 گويد: مى

يوسنكو بايد به مسأله ايجاد كانون مشترك سنن و معـارف بشـلررى عالقـه و    «
اگون را با يكديگر هاى گون توجه مخصوص نشان دهد و در عين آن كه فرهنگ

دهد وجوه اختالف و خصائص آنها را نيز حفظ كند اما داراى اصول  سازش مى
توانـد معيـار رفتـار     و مقاصد مشتركى نيز باشد فقط چنين فرهنگى مشتركى مى

زيرا آنچه تاكنون وجود موازين اخالقى مسلم  )2(هاى جهان به شمار آيد. دولت
شـك اخـتالف ملـل در     دشـوار سـاخته بـى    المللـى  و پايدارى را در روابط بين

  .»استنباط مفاهيم اساسى اخالقى بوده است
 

آيا جامعه قرن بيستم در استفاده از اصول يك فرهنگ مشترك جهانى براى 
المللى، كه اميد و كوشش خود را بدان معطـوف داشـته    ايجاد موازين اخالقى بين

بـا چنـين اصـول اخالقـى و      المللـى امـروز   بود، توفيق يافته است؟ آيا حقوق بين
الملل است يا هنوز، چنانكه ما خـود شـاهديم، بسـيارى از     بشرى ناظر روابط بين

راه ندارد؟ تقريباً مسلم است كه دنياى پيشـرفته   »قوانى«حقايق در چارچوب اين 
امروز به آن نسبت كه در زمينه كارهاى علمى و صنعتى ترقـى كـرده در راه نشـر    

نشده و هنوز اين مسائل از مشكالتى است كه بشـريت بـا    تمدن و انسانيت موفق
 روست. آن روبه

تـوان مـردم جهـان را بـه      گمان تنها از راه تربيت و فرهنگ صـحيح مـى   بى
انسانيت رهبرى كرد و به تفاهم و ايجاد محبت بين افراد ملل كمـك نمـود. زيـرا    

نيسـت و بـا    هاى علوم و صنايع مطـرح  يك از رشته گونه مسائل در هيچ طرح اين



١١٩ عواطف بشري در ادب فارسي

توان گفت در دنيـاى   فرهنگ و تربيت و علوم انسانى بيشتر بستگى دارد. حتى مى
تر از تعليم و افزودن  امروز تربيت و پرورش افراد ملل بر بيان خصائل بشرى، مهم

يافتگان مكتب آن فقـط   ريزى كرد كه تربيت معلومات آنهاست. بايد فرهنگى را پى
خود و انباشتن كيسه خويشتن و فـرار از درد   به جستجوى لذت و سود و مطامع

زنـده باشـند. بـه     »منفعت خود«و  »خود«و الم نينديشند بلكه براى چيزى برتر از 
عبارت ديگر اصول تربيت ملل جهان بايد تغيير كند تـا مـا تغييـر كنـيم و دنيـاى      

ترى بسازيم. اصالح فرهنگ و تربيت بايد متضمن تغيير طـرز فكـر مـردم و     عالى
دوستى و ديگرخواهى و محبت و انسانيت باشد. واال تا مـردم   ديك شدن به نوعنز

جهان چنين نينديشند و همه به فكر تأمين منـافع و مطـامع خـود باشـند، امنيـت      
 المللى و آسايش خيال و فراغ بال در زندگى معنى و مفهومى ندارد. بين

كـس امنيـت    اگر امنيت عمومى وجود نداشته باشـد هـيچ  «به قول اينشتين 
 »پذير نيست. نخواهد داشت، امنيت تجزيه

ــه اى كــه بــه رابطــه تمــدن و معنويــت مربوطســت،   برتراندراســل در مقال
 نويسد: مى

ها بيش از رقابت و ستيز به سـود همـه آنانسـت. امـا      ازين پس همكارى ملت«
پيشـرفت   »تكنيك«پاى  ستيز و رقابت همچنان باقى است زيرا معنويت بشر پابه

هماهنگ نبـوده اسـت...    »مودت«و  »مهارت«است. به عبارت ديگر سير نكرده 
الزمه همستگى مردم جهان وحدت نظر جهانيان است و الزمه اين وحدت نظر 
اشتراك احساسات.... اگر تا به امروز انسانيت يك وظيفه اخالقـى بـوده اسـت    

  )3(»ازين پس شرط حتمى ادامه زندگى است.
 

انديشد بخواهيم از راه پى  مى »مدينه فاضله«ناى اگر چنان كه افالطون در ب
افكندن فرهنگ و تربيت صحيح به اين آرزو برسيم بايد بگوييم كه علوم  انسـانى  
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هاى بشرى و متعالى است. زيرا  بخصوص ادبيات بهترين مظهر تجلى اين انديشه
شناسـى،   شناسـى، جامعـه   هـايى ماننـد روان   درست است كه اين مسائل در رشـته 

ها براى فراهم آوردن موجبات تفـاهم آنهـا،    ق و مطالعات روانى درباره ملتاخال
مطرح است ولى در عين حال زبان شعر و ادب، زبان توانايى است كـه قادرسـت   
در دلها و اذهان چندان نفوذ كند كه در خصائل و مـنش مـا مـؤثر افتـد. مگـر نـه       

كنـيم و بـا    دليرى مـى  خوانيم احساس اينست كه ما وقتى شاهنامه فردوسى را مى
هاى او حاصل كـار كـه كـون و     انديشى شويم با ژرف غزلهاى حافظ كه همراز مى

ــاد و دوم ملــت را ناشــى از نديــدن حقيقــت   مكــان را هــيچ و جنــگ هــاى هفت
 شماريم؟ مى

غرض نويسنده آن نيست كه بگويد امروز فقط خواندن شـعر و آثـار ادبـى    
كه برين عقيده است كه براى بنيان نهـادن  كند بل همه مشكالت جهانى را آسان مى

فرهنگى بشرى و تعميم آن، شعر و ادبيات هر ملتى سـخت مؤثرسـت، از جملـه    
خواهـد بـه    هاى گرانقدرى دارد كه نگارنده مـى  ادبيات فارسى ازين لحاظ سرمايه

 اى ازين گنج بيكران درين مقابله اشاره كند. گوشه

كننـد پيشـرفت علـوم و     خى تصور مىاين نكته را هم بايد افزود كه اگر بر
كنـد   نيـاز مـى   صنايع آدميان را از شعر و ادب و هنرهاى زيبا و علـوم انسـانى بـى   

توان گفت بهر نسـبت كـه صـنايع و علـوم      سخت در اشتباهند. حتى برعكس مى
كند، انسان نياز بـه معنويـات را    بيشتر بشر را در قلمرو خود محصور و گرفتار مى

آيـد   كم اين نيازمندى به صورت عطشى سوزان در مـى  د و كمكن بهتر احساس مى
تواند آن را تسـكين بخشـد. كسـانى كـه      كه فقط زالل شعر و آثار بديع هنرى مى

پندارند ايرانـى را اشـتغال بـه شـعر و ادب از ترقـى بازداشـته و از رو آوردن        مى
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ات و حتى اگر به قيمت غفلت و فراموشـى مطلـق ادبيـ    ـ  جوانان به علوم تجربى
رونـد. ملـل پيشـرفته و     كنند سخت بـه خطـا مـى    اظهار خشنودى مى ـ  هنر باشد

اند كه آنچـه آدمـى را بـه تمـدن واقعـى و       صنعتگر جهان امروز به خوبى دريافته
رساند فقط ترقى تكنيك و توليـد فـراوان و بدسـت آوردن بازارهـاى      سعادت مى

هر تجلى آن آينه فرهنگ جهان نيست بلكه لطيفه معنوى فكرى ديگرى بايد كه مظ
و شعر و ادب و هنر و علوم انسانى است. ازين رو متفكران ايـن اقـوام هـر چـه     

كوشند. جـاى كمـال تأسـف اسـت اگـر مـا        بيشتر براى رسيدن به اين مقصود مى
اى را هم كه ازين سرمايه گرانبها داريم به چيزى نشمريم و قدر آن را نـدانيم   بهره

 ران به ما بشناسانند.تا ارج و بهاى آن را ديگ

گفته شد كه آينه شعر و ادب بهتـرين مظهـر تجلـى اسحاسـات وعواطـف      
هـاى ذهنـى و عواطـف خـود بـه       بشرى است. اگر كار شـاعر را انتقـال صـورت   
گمـان   تعبيـر كنـيم بـى   « زبـان دل »ديگران، بدانيم و به عبارت ديگـر شـعر را بـه    

جانـات نفسـانى و عواطـف    ترين مضمون و معناى اين زبان، حاالت و هي مناسب
تـرين احساسـات    ماست. ادبيات فارسى ازين جهت بسيار غنى است و ما لطيـف 

بينـيم. مـثالً در    گر مـى  دوستى را در خالل سطور آن جلوه بشرى و عواطف انسان
روسـت   ها و جنگ و جدالها كه امرز بشـريت بـا آن روبـه    همين موضوع اختالف

ت و روانى و سادگى و تأثير عرفا و متصـوفه  اى در جهان به لطاف شايد كمتر دسته
آميـزى   فارسى زبان سخن گفته باشند. عرفاى بلند انديش ما با هر جنـگ تعصـب  

مخالفند و آثار آنان بشر را بيشتر به تسامح و گذشت و محبت جوانمردى دعوت 
آن را به هزار گونه بر اصـول مردانگـى و    »تصوف چيست؟«كند. اگر بپرسيد:  مى

خوانيند كه گفتـه   اند، از جمله قول ابوالحسين نورى را مى ستى تعبير كردهدو انسان
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 است:

  1 »تصوف آزادى است و جوانمردى و ترك نكلف و سخاوت«
 

الصوفيه هم الـذين صـفت ارواحهـم فصـاروا     «خوانيد:  و يا جاى ديگر مى
صـوفيان آناننـد كـه جانهـاى ايشـان از كـدورت        »الحق الصف االول بين يدى فى
يت آزاد گشتست و از آفت نفس صافى شده واز هوا خالص يافتـه تـا انـدر    بشر

 )4(.»اند و از غير وى اندر رميده صفت اول و درجه اعلى با حق بياراميده

اند كه در اجتماع ظاهربينى و اختالف  گفته آنان اين سخنان را روزگارى مى
شـأ  گـرى من  گيـرى و سـتم   كلمه مناقشات مـذهبى و سياسـى، تعصـب و سـخت    

شـنيدند كـه متعصـبان     ديدنـد و مـى   هاى بسيار بوده اسـت. وقتـى مـى    ريزى خون
ها، ساكنان كويى را كشته  ها و دشمنى مذاهب، نه براى خدا بلكه بر اثر خودنگرى

اهللا بعدد انفس الخالئق.  گفتند: الطراق الى اند، عارفانه مى و خانمان آنان را سوزانده
بينيم كه از سـاكنان   ى همين فكر ار متجلى مىبند معروف هاتف اصفهان در ترجيح

فـروش در عـين بيخـودى و     نوش ديرمغان وناقوس كليسا و نيز در كوى بـاده  باده
 شنيد: بيهوشى از سروش مى

 كه يكى هست و هيچ نيست جزو

  وحده ال اله ال هو
 

كـه در برابـر تعصـبات     ـ  از گلستان انديشـه كسـانى چـون حـافظ اسـت     
شكفد و بـه آنـان كـه بـه      نان سخنانى چنين ژرف و باريك مىبي طبعان و كوته خام

انـد،   قول خيام محيط فضل و آداب شده و ازيـن شـب تاريـك ره بيـرون نبرتـده     
و چنين درس انسـانيت و   »در هيچ سرى نيست كه سرى ز خدا نيست«گويد:  مى
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 نگرد: دهد و به جهان فيلسوفانه مى گذشت مى

 يسته كون و مكان اين همه نگحاصل كار

 باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيست

 بر لب بحر فنا منتظريم اى ساقى

 فرصتى دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست

 زاهد ايمن مشو از بازى غيرت زنهار

  كه ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيست
 
در تمثيل مشهور پنـاه بـردن فقيـرى بـه شـيخ شـهر و مسـأله         )5(و ديگرى

 گويد: شيخ ازو و نان ندادن، مى پرسيدن

 دانست عجب كه با همه دانايى اين نمى

 كه حق به بنده نه روزى بشرط ايمان داد

 من و مالزمت آستان پير مغان

  به كف كافر و مسلمان داد كه جام مى
 

شايد بتوان گفت در ادبيات فارسى اشعار عرفا و آثار صوفيانه بهتر از ديگر 
ار و عواطف ملت ايران در طـى قـرون بـوده اسـت. دنيـاى      انواع ادبى نمودار افك

فعل و گفـتن  «تكلف و برتر از  حد و مرز انديشه آنان و شيوه سخن روان و بى بى
شان نه از لحاظ مغز و مضمون سخن و نه از جهـت وسـعت و قـدرت    »و صوت

رو نويسـنده بـى آنكـه     گنجـد. ازيـن   سـرايان نمـى   تعبير در قصايد محدود مديحه
چنـان   -هـا و متصـوفه را    از تصوف طرفدارى كند و يا دوره تنزل خانقاهبخواهد 

كنـد كـه تجلـى     ، از ياد ببـرد گمـان مـى   )6(اند كه سعدى و حافظ و اوحدى نموده
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تـوان   عواطف ايرانيان را در طى قرون در اشعار صوفيان و آثار عارفانه بيشـتر مـى  
ز اسـالم نيـز   جست بخصوص كـه كمكتـب عرفـان در ايـران از روزگـار پـيش ا      

بهـا و   هاى بشرى بـى  گويندگان عارف در دورانى كه ارزش )7(اى كهن دارد. ريشه
هـا بـود، در    ريزى و استبداد شيوه زورمنـدان و غالـب حكومـت    ستمگرى و خون

گـرى و تبليـغ عشـق و     توجه خود به مغز شريعت و انتقاد از خودپرستى و مـادى 
آموختنـد. بـه بينيـد پاسـخ      م مـى آدميت را بـه مـرد   »وحدت وجود«محبت از راه 

آلود مردم آن روزگاران را با چه تسامح و گذشتى از زبـان   هاى تعصب ريزى خون
 توان شنيد: بن منصور حالج مى حسين

چون حسين منصور را بر درخت كردند و بكشـتند شـبى او را بخـواب ديـد.     «
دام محل گفت حق با تو چه كرد؟ گفت مرا فرود آورد و اكرام نمود. گفت به ك

 فرود آورد؟ گفت فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. گفت با اين خلق چه كرد؟

گفت هر دو گروه را بيامرزيد هم آن را كه بر من شفقت برد و هم آن را كه بـر  
من عداوت كرد؛ زيرا كه آن كسى كه بر من شفقت برد مرا بدانسـت از جهـت   

ندانست از بهر آن با مـن   آن بر من شفقت نمود و آن كه با من عداوت كرد مرا
عداوت كرد پس هر دو گروه معذور گشتند. و هر كرا محبت حق تعـالى بايـد   
دل بر دو چيز ببايد نهادن: به بالى حق و بر جفـاى خلـق. و اگـر طاقـت ايـن      

  )8(»ندارد گرد درگاه حق نبايد گشت.
 

آيا مدعيان طاعت حق در آن عصر چنين خصلتى داشتند يا از خـالل ايـن   
گوشـزد   ـ  انـد  كه سخت محتـاج آن بـوده   ـ  پرستى و انسانيت با آنان ان، حقسخن

 شده است؟

هـاى   گو، زرپرستى هاى محمود غزنوى به شاعران مديحه صالت و بخشش
او را تا حدى زيادى از خاطرها برده است؛ وى به مـال ثروتمنـدان چشـم طمـع     
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ولى وقتى ثروت آمد،  دوخت و به تهمت قرمطى بودن درصدد كشتنشان بر مى مى
گذشت و عـز حفـظ اسـالم! و قتـل      بخشيدند از خونشان در مى خود را به او مى
شد در روزگار پسرش مسعود هم شـيوه پـدر در مصـادره     مى )9(قرمطيان منصرف
و كارهاى ديگر پايدار مانـد. اگـر    )11(و بازستدن مالهاى صلتى )10(داراى اشخاص

هاى آنان را بيـاد بيـاوريم، آنگـاه     گرى آن روزگاران و حرص و طمع تركان و ستم
بن عبداللَّه تسترى را بخوانيم بهتر به ارزش اين  اى از سخنان منسوب به سهل نكته

 بريم: هاى دليرانه پى مى گفتارها و نوشته

بن ليث را كه بيمار بود مداوا كرد و چـون مـال    بن عبداللَّه به دعا يعقوب سهل«
لن عبداللَّه باز ننگريست و گفت: ما  هادند سهلبسيار بياوردند و در پيش وى بن

ايم نه بنايافتن. اگر سر ما را به دنيـا ميـل    ايم بنا گرفتن يافته اين عز دنيا كه يافته
  )12(.»بودى دعاى ما خود مستجاب نگشتى

 

وقتى در ايران تظاهرات رياكاران جاى حقيقت اسالم را گرفته بود و حتـى  
ريختنـد و در لعـن و    كردند و به خانـه مـردم مـى    ىحكام، خودكار محتسبان را م

كشيدند، عرفا بودند كه دليرانه مـردم   تكفير و قتل مخالفان به خودكامگى تيغ برمى
داشتند حتى بـه ايـن    را از ظاهرپرستى و قشرى بودن و تعبد و تعصب برحذر مى

 گفتند كه طاعت خدا در خدمت خلق خداست: صراحت مى

 ييد كجاييداى قوم به حج رفته كجا

 معشوق همين جاست بياييد بياييد

 معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

 در باديه سرگشته شما در چه هواييد

  
*** 
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 طواف كعبه دل كن اگر كه دل دارى 

 دل است كعبه معنى تو گل چه پندارى

 طواف كعبه صورت حقت از آن فرمود

 كه تا به واسطه آن دلى بدست آرى

 واف كعبه كنىهزار بار پياده ط

 قبول حق نشود گر دلى بيازارى

 هزار بدره زرگر برى به حضرت حق

  حقت بگويد دل آر گر بما آرى
 

آميـز او را بيـاد انسـان     اين سخنان مولوى؛ چهـره مسـيح و تعـاليم محبـت    
 آورد. مى

خواند كه بدست آوردن ممالك  سعدى در گوش زيردستان خودكام فرو مى
ارى از آسمان و داشتن خزائن قـارون و ملـك جـم،    روى زمين و ربودن كاله جب

، در نظرگاه واال و برتر از حد و »نيرزد آن كه دلى را از خود بيازارى«همه و همه 
به نظر نويسنده اگـر   »همه جا خانه عشق بود چه مسجد چه كنشت.«رسم حافظ 

زبـان فـراهم آيـد،     اى ازين سخنان پرمغز و بشردوسـتانه عرفـاى فارسـى    مجموعه
گمان از جهت تصفيه بشر و ارشاد به انسانيت از بسيارى دسـتورها و كتابهـاى    ىب

اخالقى در روح خوانندگان مؤثرتر خواهـد افتـاد. زيـرا اوالً آنـان بـه سـرزنش و       
اى نامسـتقيم مـا را از بـديها بـاز      كنند و به شيوه نصيحت كام خواننده را تلخ نمى

كننـد اگـر    كه روح و جان ما را تسخير مىگويند  دارند. ثانياً به زبانى سخن مى مى
 )13(شعر و شعارى را بنا به تعريـب ارسـطو سـخن شـورانگيز و مخيـل بشـمريم      

توان گفت شعراى صوفى شاعرترين گويندگاننـد حتـى ازيـن هـم برتـر سـير        مى
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انـد   كـرده  اند زيرا اينان عالوه بر آن كه خـود شـورى و حـالى احسـاس مـى      كرده
شان در ديگران  و هيجان را با دم گرم و شعله فروزان سخناند همين شور  توانسته

اند، نثرشان هم شعر گونـه اسـت    برانگيزند. صوفيه حديث دل را به زبان دل گفته
انـد چنـان كـه در اسـرارالتوحيد      شـده  حتى خود نيـز بشـدت از شـعر متـأثر مـى     

 خوانيم: مى

ه روحـه ايـن   اللَّ خواجه ابوالفتح شيخ گفت كه يك روز قوال پيش شيخ، قدس«
 خواند كه: بيت مى

 اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن

 تا بر دو لبت بوسه دهم چونش بخوانى

شيخ ما از قوال پرسيد كه اين بيت كراست؟ گفـت عمـاره گفتـه اسـت. شـيخ      
  )14(.»برخاست و با جماعت صوفيان به زيارت خاك عماره شد

 

شـعر در نفـوس    اگر بخواهيم به موضوع ارتبـاط شـعر و تصـوف و تـأثر    
 )15.(اى نوشت صوفيه و رواج آن در مجالس سماع بپردازيم بايد رساله جداگانه

صوفيه در نمودن نقائص ما و لزوم شناخت نفس كـه بـه قـول عرفـا پايـه      
اند كه در لبـاس  تمثيـل و قصـه و     هاى باريكى گفته معرفت به خداوندست، نكته

كشاند. اينـك در   م به مكتب مىراهنمايى طفل گريزپاى مكتب اخالق را جمعه ه
 نويسد: جا كه مى نگريم آن فيه مافيه مى

گويند پادشاهى پسر خود را به جماعتى اهـل هنـر سـپرده بـود تـا او را از       مى«
علوم نجوم و رمل و غيره آموخته بودند و استاد تمام گشته با كمـال كـودنى و   

امتحان كرد كـه   بالدت روزى پادشاه انگشترى در مشت گرفت  فرزند خود را
بيــا بگــو در مشــت چــه دارم؟ گفــت آنچــه دارى گــرد اســت و زرد اســت و 

هاى راست دادى پس حكم كن كـه آن چـه چيـز     مجوفست. گفت چون نشانه
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هاى دقيـق   بايد كه غربيل باشد، گفت آخر اين چندين نشانه باشد؟ كه گفت مى
قدر بر تـو   را كه عقول در آن حيرت شوند دادى از قوت تحصيل و دانش اين

چون فوت شد كه در مشت غربيل نگنجد. اكنون همچنين علماء اهل زمـان در  
شكافند و چيزهاى ديگر را كه به ايشان تعلـق نـدارد بـه غايـت      علوم موى مى

اند و اياشن را بر آن احاطـت كلـى گشـته و آنچـه مهـم اسـت و بـه او         دانسته
  )16(»داند. ىتر از همه آنست خودى اوست و خودى خود را نم نزديك

 

 اين نكته ديگر هم از همين كتاب خواندنى است:

ديـد و   اى كـه آب خـورد، خـود را در آب مـى     پيلى را آوردند بر سر چشـمه «
رمـد،   دانست كـه از خـود مـى    رمد نمى پنداشت كه از ديگرى مى رميد و مى مى

رحمـى و كبـر چـون در     همه اخالق بد از ظلم و كين و حسد و حرص و بـى 
  )17(»رنجى رمى و مى بينى مى رنجى چون آن را در ديگرى مى تست نمى

 

هاى دقيق است كه اگر خـوب فهـم كنـيم در     اين ارشادهاى معنوى و نكته
آورد؛  ذهن ما يك انصاف و معرفت خاص توأم با تسامح و جوانمردى پديـد مـى  

 خوانيم: انگيز را مى مثالً در بوستان سعدى اين داستان عبرت

 سحرگاه عيدشنيدم كه وقتى 

 ز گرماوه آمد برون بايزيد

 يكى طشت خاكسترش بى خبر

 فرو ريختند از سرايى بسر

 همى گفت شوليده دستار و موى

 كف دست شكرانه ماالن بروى

 اى نفس من در خور آتشم كه

 )18(ز خاكسترى روى در هم كشم
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 بينيم. گويى انـى  هامان كوچك و حقير مى ها و دشمنى آنگاه خود را با كينه
گويندگان بلند انديشه بشردوست دست ما را گرفته به بهشـت موعـود يـا مدينـه     

 كنند. رهبرى مى )19(فاضله افالطون و يا در پناه سعادت ابدى نيرواناى بودا

  
 عشق

موضــوع بســيار لطيــف و بــاريكى كــه عرفــا در تــار و پــود گفتــار خــود 
نمايـد. ايـن    شنويم نامكرر مى اى كه از هر زبان مى ؛ نكتهاست »عشق«اند  گنجانده

لطف و شور و حالى كه در اشعار غنايى فارسى است و كمـالى كـه زبـان غنـايى     
گمان تا حد زيادى زاييده ذوق و بيان صوفيان اسـت   سعدى و حافظ پيدا كرده بى

و  كه سخن را به لطافت نسيم وصافى و درخشندگى و روانـى جويبـاران و تـرنم   
 اند. الحان رسانده آهنگى پرندگان خوش خوش

عشق و محبت در مكتب عرفان از اركان است تا جايى كه تصوف را شايد 
رو هم به دليل آن كـه عشـق از معـانى     از اين )20(ناميد »خداپرستى عاشقانه«بتوان 

خاص شعرى است و هم به سبب آن كه تصوف مـدتها در قلمـرو شـعر فارسـى     
است، آثار ادبى ما ازين سرچشمه فـروزان كسـب نـور كـرده و      فرمانروايى كرده
تـرين دالئـل    كه شايد بتوان گفت يكى از بـزرگ  »وحدت وجود«درخشان است. 

اختالف فقها و صوفيه بود درين موضوع بسيار تأثير داشت. فقها خدا را وحـدت  
طبعـاً بـا   دانستند. ايـن نظـر    مطلق و ذات اليتغير و دور از هر امتزاجى با اشياء مى

بيننـد و همـه    معتقدين به وحدت وجود كه در هر چيز پرتوى از وجود خـدا مـى  
 دانند و بر همه عالم عاشقند، تفاوت بسيار دارد: عالم را ازو مى

 آنها كه طلبكار خداييد، خداييد

 بيرون ز شما نيست شماييد، شماييد
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 چيزى كه نگرديد گم از بهر چه جوييد

  چراييدواندر طلب گمش نشده بهر 
 

شد كه صوفيان همه جهـان   اين عشق به همه مظاهر وجود هستى سبب مى
وار بـر دشـمنان و    را مظاهر عشق انگارند و همه كس را دوست بدارنـد و مسـيح  

خوانيم در عالم وجود جز  مخالفان ببخشايند چندان كه در اشعةاللمعات جامى مى
  هو...و كيف ينكرالعشق و مافى الوجود اال«عشق چيزى نيست: 

 در كون و مكان هيچ نبينم جز عشق

 پيدا و نهان هيچ نبينم جز عشق

 حاشا كه ز سر عشق غافل مانم

  )21(چون در دو جهان هيچ نبينم جز عشق
 

شناخت. همه افـراد مـردم و    اين عشق جهانگيرى عارفانه حد و مرزى نمى
ةالعشـق  سـينا كـه خـود در رسال    گرفت. ابن همه ملل و همه موجودات را دربرمى

ازين منبع الهام گرفته است از سريان عشق در تمام موجودات و از وجـود عشـق   
  گويد. در جمادات، نباتات و نيز از عشق حيوانات سخن مى

نگرنـد و   از چنين نظرگاهى است كه صوفيه بـه جهـان و جهانيـان مـى     .2 
مـرده  گويند: از محبت تلخها شيرين، دردها صافى، خارها گل، حزنها شادى و  مى

هـا و دواى نخـوت و    شود و نيز اين كيمياى هستى را طبيب جمله علـت  زنده مى
اند. وقتى محبت تا اين حـد اصـل سـير و سـلوك و مشـرب       ناموس بشر شمرده
شود طبعاً سخنانى چنـين شـورانگيز از روح عاشـق عارفـان و      عارفانه شمرده مى
 ند:گوي جوشد و مى گيرد و از زبانشان مى گويندگان مايه مى
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 كسى كه درين حلقه نيست زنده به عشق هر آن

 برو نمرده به فتواى من نماز كنيد

  
*** 

  
 عاشق شو ارنه روزى كار جهان سرآيد

 ناخوانده درس مقصود از كارگاه هستى

  
*** 

  
 غالم همت رندان و پاك بازانم

 كه از محبت با دوست دشمن خويشند

 مرا به علت بيگانگى ز خويش مران

  ان وفادار بهتر از خويشندكه دوست
 

گير، كه آستانش بسى باالتر از عقـل اسـت، وقتـى بـه همـه       اين عشق عالم
ترين عواطف بشر دوسـتى بـه    جهانيان معطوف شده موجب آمده است كه لطيف

ها در آثار ادبى فارسـى پديـد آيـد. ايـن محبـت و همـدردى از        شيواترين عبارت
گيرنـد.   و گل و گياه هم در پرتو آن قرار مىگذرد. جانوران و حيوانات  انسانها مى

ببينيد درين داستان كه سعدى در بوستان آورده است چگونه عارفى چـون شـبلى   
به يكى از خُردترين موجودات روى زمين كه مورى سرگردان است توجه كرده و 

شب آسايش خـود را از يـاد    خانمانى او وى را برآشفته بحدى كه نيم حيرت و بى
 جاى نخستينش بازگردانده است: برده و به
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 يكى سيرت نيك مردان شنو

 اگر نيك مردى تو مردانه رو

 كه شبلى ز حانوت گندم فروش

 به ده برد انبان گندم به دوش

 نگه كرد مورى در آن غله ديد

 دويد اى مى كه سرگشته هر گوشه

 ز رحمت برو شب نيارست خفت

 به مأواى خود بازش آورد و گفت:

 اين مور ريش مروت نباشد كه

 پراكنده گردانم از جاى خويش

 چه خوش گفت فردوسى پاكزاد

 كه رحمت بر آن تربت پاك باد

 كش است ميازار مورى كه دانه«

  »كه جان داردو جان شيرين خوش است
 

توان گفت كه بهر نسـبت فرهنـگ و تمـدن معنـوى      از جهتى ديگر نيز مى
دى در ميان آن قومن قوت كند عواطف بشرى و شفقت و همدر ملتى پيشرفت مى

گيرد. ايرانيان كه از ديرزمان از پيشروان تمدن و فرهنگ جهـان بـوده و ماننـد     مى
انـد و ناصـر خسـرو بـه گوششـان فـرو        شـده  فردوسى از آزار مـورى رنجـه مـى   

هيچ نه بـر كـن نـوزين نهـال و نـه       ـ  خلق همه يكسره نهال خدايند«خوانده؛  مى
ا به اين لطافت درك كنند و در آسـمان فكـرت بـه    طبعاً وقتى فرمان ر )22(»بشكن

گرچه عارفى كامل نباشـند همـه مظـاهر هسـتى را      ـ  وار ارج آن راه برند، سعدى
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كنند حتى سگى كه در نزد متشرعه ناپاك  زنده و اهل محبت و ادراك احساس مى
نمايد كه وقتى يكى در بيابـان او را تشـنه    و نجس است پيش وى چندان عزيز مى

كنـد و سـگ نـاتوان را آب     بد كاله خود را دلو و دسـتارش را ريسـمان مـى   يا مى
 كند. دهد و داور گناهان وى را به سبب اين كار نيك عفو مى مى

خوانندگان آثار ادبى فارسى اين همه شفقت و احساسات انسانى را نسـبت  
گـر و   به همه آدميان و همه موجودات جهان در خالل كلماتى مؤثر و شيوا جلـوه 

شوند و بر  بينند، با مرغان گرفتار و آب و جويبار همدرد و همراز مى رخشان مىد
سوزانند حتـى در عطوفـت و بلندانديشـى بـا كسـانى چـون مولـوى         همه دل مى
چشـم بـر   «گوينـد:   دانـد و مـى   گردند كه بدنامان را سزاوار ننگ نمـى  محشور مى

 شنوند: و از سعدى مى »احوالشان بايد گماشت

گفت يارب بر بدان رحم كن كه بر نيكان خود رحمت  مناجات مى درويشى به«
 اى. اى كه مر ايشان را نيك آفريده كرده

 فريدون گفت نقاشان چين را

 كه پيرامون خرگاهش بدوزند

 دار اى مرد هشيار بدان را نيك

  »)23(كه نيكان خود بزرگ و نيكورزند
 

هاى پرمغز كه تار  ين نكتهها سر و كار دارد طبعاً از ملتى كه با چنين انديشه
و پود شعر و نثر فارسى بدان سرشته است متأثر مسـى شـود و بـه بشردوسـتى و     

بخصوص كه از روزگـاران قـديم شـعر و آثـار ادبـى را در       )24(گرايد انسانيت مى
اند؛ در حقيقت افراد انسان كمال مطلوب خود و  شمرده زندگى بشر بسيار مؤثر مى
انـد. چنـدان    كـرده  اند، در خالل آثار ادبى مجسم مى بوده جهانى را كه آرزومند آن

 گفت: كه هراس مى
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 توان خشم خدايان را فرو نشاند با شعر مى

  )25(توان كينه ارواح را تسكين داد با شعر مى
 

گونـه سـخنان    گويى او و بسـيارى از معاصـرانش تـأثير آثـار ادبـى و ايـن      
رو پيش از اين اشاره كردم كه  ازين شورانگيز و دلنشين را كامالً حس كرده بودند.

اى ازين گونه آثار فراهم آيد و جوانان ما بـا ايـن بزرگمـردان بيشـتر      اگر مجموعه
گمان تربيتى بهتـر و   اند فهم كنند، بى هاى باريكى را كه گفته محشور شوند و نكته

 ـ  تر خواهيم داشـت؛ و اگـر بـدان مرتبـه نرسـيم كـه آدمينـت را        اجتماعى انسانى
تحقــق بخشــيم الاقــل از خودكــامى و  ـ  نكــه مــورد نظــر ايــن بزرگانســتچنا

 توزى و شرورمان كاسته خواهد شد. خودخواهى و كينه

  
*** 

  
آنچه در روزگاران گذشته از خامه و زبان ايرانيان تراوش كرده و بـه زبـان   
فارسى براى ما باقى مانده است غالباً از اين جهـت خوانـدنى و آمـوختنى اسـت.     

گفت ايرانيان به يارى يزدان بايد با اهريمن بجنگند تا اين  پيش زردتشت مى قرنها
دشمن بدكنش از پاى در آيد و در آن روزگار در دعاى خود از منش نيك چنـين  

 كرد: ياد مى

منش بد شكست ببايد، منش نيك پيروز شود، دورغ شكست بيابد، راستى بـر  «
  »رو به گريز نهد. آن پيروز شود...اهريمن بدكنش ناتوان شود و

 

بزرگمهـر و پندنامـه آذر بـد     ارآنچه از ايام قـديم بـراى مـا مانـده و يادگـ     
سـت كـه    آمـوزى  هاى عبرت ماراسپندان از آن جمله است حاوى دستورها و نكته
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خواند. حتى آخرين سخن منسوب به بزرگمهـر   انسان را به نيكى و راستى فرا مى
در دم واپسـين ايـن دنيـا و در نخسـتين دم      تو«درين زمينه است كه به او گفتند: 

دنياى ديگر سخنى بگوى كه تـرا بـدان يـاد كنـد. گفـت چـه بگـويم كـه سـخن          
 »توانى كارى نيكو كنى از آن دريغ مدار. بسيارست ولى اگر مى

غرض آنكه روح و فكر ايرانى از ديـر بـاز بـا ايـن گونـه سـخنان آشـنا و        
اى صـاف و روشـن عواطـف بشـر      آينـه  سازگار بوده و آثار ادبى ما همواره چون

دوستانه ايرانيان را به هر روزگارى در خود منعكس كرده است. بعضى از محققان 
را عقيده بر آنست كه در بين علل گوناگون سياسى، اقتصادى، نظامى و اجتمـاعى  
كه در شكست ايرانيان از مغوالن تأثير داشته يكى هم تفاوت طرز فكـر و روحيـه   

شـود كـه هـدف تمـدن      غوالن بوده است. از جمله درين باب گفته مىايرانيان و م
قديم با تمدن امروزى تفاوت داشته است؛ تمدن امروز هدفش علم و اختراعـات  
و مسائلى ازين قبيل است و حال آنكه در قديم تفكر و انديشه و عواطف انسـانى  

يفـه پـيش   بر مردم غلبه داشت و با ترقى تمدن خدانشاسى و اخالق و صـنايع ظر 
رفت. تمام اين آثار شعر و ادب و ذوق و هنـر هـر يـك باعـث لطيـف شـدن        مى

احساسات و تحريك عشق و محبت و عاطفه است. در تمدن ايران بعد از اسـالم  
رسـيد و ايرانـى بـا     گاه رحم و عاطفه از اسنان تجاوز كرده به ساير موجودات مى

هنگى و ادبى و دينـى هـم بـه    افكارى امثال آنچه گذشت مأنوس بود. به عالوه فر
ها در  كرد و نيز طرز تفكر و تربيت صوفيان در خانقاه رقت عواطف آنها كمك مى

افتاد و آزردن همگنان را گنـاهى سـخت بـزرگ     تلطيف احساسات مردم مؤثر مى
شمردند. با اين رقت احساسات و عواطف مردم ايـران مردمـانى نازكـدل و از     مى

كه هيچ عواطـف   ـ  القلب غالباً از اقوام وحشى و قسىريزى گريزان بودند و  خون
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خوردند. شايد تا حدى به همين علت بود كـه   شكست مى ـ  دوستى نداشتند انسان
ريـزى   لشكريان و قشون خود را بيشتر از اقوام آسياى مركزى و تركان كه از خون

كردنـد و گـاه حكومـت بـه دسـت قبايـل        و قساوت روگردان نبودند انتخاب مى
افتاد. مرمى چنين بى آزار كه در انسان دوستى پيش رفتـه   خوار و جنگجو مى خون

كشـى و هـر كـارى ازيـن قبيـل پـروا        بودند وقتى با قومى مواجه شدند كه از آدم
نداشتند طبعاً خود را باختند. بخصوص كه براى ايرانيان اين تصور ممكن نبود كه 

در شهرى حتى سگ و گربـه  قومى با موجود زنده و حيوانات هم دشمن باشد و 
نژاد خوارزمشاه هم چون انگيـزه دفـاع ملـى     را زنده نگذارد. قشون مزدور و ترك

 نگريست و رود تسليم شد. نداشت چنگيز و خوارزمشاه را تقريباً به يك ديده مى

نويسنده متوجه تحليل علل شكست ايرانيان از مغلوان نيسـت ولـى اشـاره    
گويند اين آثار بشردوستانه  مناسب ندانست كه مى به عقيده بعضى از محققن را بى

كه ناجچار در روح و فكر ايرانيان اثر گذاشته بود، از لحاظ فكر و روحيه ايرانيان 
را با مغوالن سخت متفاوت داشت و مردمى چنين نازكدل و كم آزار مـرد ميـدان   

ايـران  مغلوان وحشى كردار نبودند و البته بر اثر عللـى ديگـر هـم روحيـه مـردم      
كـرد كـه اينـك     ضعيف شده بود و ساير مسائل نيز به شكست ايرانيان كمك مـى 

 جاى بحث آن نيست.

ديرى نگذشت كه همين تربيت فكـرى و روحـى ايرانيـان در مغـوالن اثـر      
نمود. كسانى مانند سلطان احمد تكودار، محمود غازان، سلطان محمد خدابنده، و 

كم همان اشخاصـى كـه از    م در آمدند. كمابوسعيد بهادرخان از مغوالن بدين اسال
گذشتند بر اثر نفوذ تمدن فرهنگى و معنـوى ايرانيـان بـه     كشتن حيوانات هم نمى

ساختن خانقاه، مدرسه، كتابخانه، مريضخانه، و رصدخانه و تعيين موقوفات بـراى  
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حتى ياساى چنگيـز كـه    )26(مخارج آنها پرداختند چنانكه غازان يكى از ايشان بود
آميز قبايل وحشى بود و بـراى هـر چيـزى     ون بدوى و نمودار زندگى خشونتقان

مجازاتى سنگين در برداشت، پس از آشنايى مغوالن با اسالم و تمدن ايران عوض 
اللَّه همدانى ياسـاى غـازانى بـه     شد و بر اثر وجود وزرايى چون رشيدالدين فضل

ن عـوض شـده و   جاى آن معمول گشت كه اصول وحشى و تند چنگيزخان در آ
السير خواندمير منـدرج   اش در تاريخ حبيب شامل مطالبى مفيد بود و قسمت عمده

است. اين تحول بزرگ كه بدست ايرانيان صـورت گرفـت يعنـى وحشـى را رام     
وسيع را فرشته كردند در مدت يكمتر از يك قرن تحقق پـذيرفت و يـك نمونـه    

 د.ديگر از آثار قوت تمدن معنوى ايرانيان آشكار ش

آثار ادبى فارسى يكى از بارزترين مظـاهر تجلـى ايـن تمـدن كهـن اسـت       
دوسـتى و   كـه انسـان   ـ  بخصوص جلوه تابناكى ازين تمدن و تربيـت اخالقـى را  

توان يافـت. زيـرا نويسـندگان و     در شعر و نثر آن مى ـ  عواطف عاليه بشرى باشد
انـد   ل و روح داشتهاند آنچه در د زبان كه در چنين محيطى زيسته گويندگان فارسى

اند. چـه غالبـاً آثـار ادبـى      در پرده شعر و نثر نقش كرده براى ما به يادگار گذاشته
ها و احساسات و عواطف هر ملتـى توانـد    نمودار روشن و صادقى از سير انديشه

بود. وفر عواطف بشرى در آثار ادبى فارسى و عظمت اين سرمايه معنوى مـرا بـه   
در جهان بسيار معروفست و سرگذشت آن اينك مناسب و  اندازد كه ياد كتابى مى
 گفتنى است:

ميالدى داراى اهميت خاصى است  1862در تاريخ مؤسسات خيريه سال «
 Un souvenir de  »يابودى از سولفرنيو«زيرا درين سال كتاب بسيار كوچكى بنام 

solferino  ايـن  نگاشته شد و در مردم آن روزگار سخت اثر كرد. موجب نگارش
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اى  ميالدى بين لشكر فرانسه و اتـريش در ناحيـه   1859كتاب اين بود كه در سال 
بنام سولفرنيو جنگى پيش آمد كه فرانسويان پيروز شدند. در غـروب روز جنـگ   

ها دلخراش  ها باقى مانده بودند؛ وضع زخمى چهل هزار كشته و مجروح در ميدان
گذاشتند و بـه كليسـاهايى كـه     بى مىهاى اس بود زيرا در آن زمان آنها را در گارى
 Henryبردنـد. مـردى بنـام هـانرى دونـان       شكل بيمارستان را پيدا كرده بود مـى 

Dunant    ليـون در نزديكـى سـولفرنيو     كه سويسى بود تصـادفاً در شـهر كاسـتيگ
گذارش به يكى ازين كليساها افتاد. ديدن منظره مجروحان او را منقلب كرد و بـه  

لى سازمانى مأمور اين كار نبود كه بـه منطلـه صـليب احمـر     كمك آنان شتافت و
 »انجمـن خـدمات عمـومى   «امروز باشد. وقتى وى به ژنو برگشت انجمنـى بنـام   

بوجود آورد و بعد به نگارش خاطرات خود ازين جنگ پرداخت و مناظرى را كه 
در سـال   »يادگـارى از سـولفرنيو  «در آن كليسا ديده بود در كتـابى تحـت عنـوان    

منتشر كرد. كم كم اين انجمن به پيروى از افكار مندرج دريـن كتـاب، بـه     1862
ها بوجود آورد.  المللى براى پرستارى سربازان زخمى جنگ فكر افتاد سازمانى بين

دوسـتانه سـبب    سفرهاى هانرى دونان به كشورها و دربارهـا و تبليـغ افكـار نـوع    
ولـت مهـم در ژنـو و    شـانزده د  1863هـاى سـال    گشت كـه در نتيجـه كنفـرانس   

معروف هب كنفرانس ديپلوماتيـك، سـازمان صـليب احمـر      1864كنفارنس سال 
المللى در نيمه دوم قرن نـوزدهم بوجـود آمـد و دول جهـان عضـويت آن را       بين

 پذيرفتند.

كه بدان اشاره شد از جهت انتشار اين كتابسـت. بارهـا    1862اهميت سال 
و در روح گروه كثيرى از مردم جهان مـؤثر   ديده شده كه كتابى ملتى را تكان داده

افتاده است چنان كه كتاب كلبه عموتم بانو هويت پيچراستو امريكـايى را برخـى   
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ميالدى در تاريخ نشـر عواطـف    1862اند. غرض آنكه اگر سال  ازين قبيل شمرده
هاى  توان گفت ادبيات فارسى با سرمايه بشرى اهميتى چنين كسب كرده است مى

ى كه ازين گونه اندوختـه دارد بارهـا شـاهد چنـين لحظـات حساسـى از       گرانبهاي
تاريخ زندگى معنوى و فكرى بشر بوده اسـت. در آثـار ادبـى فارسـى همـه نـوع       

ترين و مؤثرترين زبانها بيان شده ولى اين ايرانيان روزگار  عواطف بشرى با لطيف
ـ   ما هستند كه بايد روح و دلى سخن ا ايـن سـخنان   پذير و حساس داشته باشـند ت

تـر از كتـاب    شورانگيز، در دل و فكر و روابط اخالقى و معنويشان اثراتـى عميـق  
 باقى بگذارد. »يادگارى از سولفرنيو«

به آثار ادبى فارسى بنگريد كه چگونه سعدى با دليرى به زورمندان روزگار 
 داد و با سخنانى امثال: خود راه انسانيت را نشان مى

 سپنچ سراىبنوبتند ملوك اندرين 

  عدل گراىه كنون كه نوبت تست اى ملك ب
 

بر رعيت ضعيف رحم كن تـا از دشـمن قـوى زحمـت     «گفت:  به آنان مى
الـدين   . ديگرى چـون افضـل  »ندهى داد روز دادى هست و گر تو مى«زيرا  »نبينى

آنان را بـه تواضـع و    »ساز و پيرايه شاهان پر مايه«محمد مرقى كاشانى در رساله 
اى نفـس، هـر كـه درخـت پـاك      «گفت:  و به همگان مى )27(شد ون مىرادى رهنم

 ]نيـك [كارد پاك خورد و هر كه پليد كارد پليد و ثمره كار نيك چون اصلش بود 
 )28(.»و ثمره كردار بد چون اصلش بود بد

گويـان بسـته و مـردم از سـخن جـد گسسـته بودنـد         هنگامى كه زبان حق
زاكـانى بـه زبـان هـزل و شـوخى سـخن       اى منتقد و بزرگ چـون عبيـد    نويسنده

گفت بخصوص در رساله اخالق االشراف  از فضـايل بشـرى كـه در آن عهـد      مى
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تـر از تصـريح يـاد     اى بليـغ  شده بود به اشاره و كنايه »مذهب منسوخ«ارزش و  بى
 كرد. مى

هم اكنون كه نگارنده قلم در دست دارد و درصد پايـان بخشـيدن بـه ايـن     
ها فـراوان بـه خـاطر     گيرد ازين قبيل گفته فظه خود مدد مىمقال است وقتى از حا

آورم كـه سـعدى چگونـه     آموزست. بيـاد مـى   آورد كه همه ياد كردنى و عبرت مى
داند و از زبان حكيمى كه بركيقباد دعا كـرد ايـن    حيات ابدى را در نيكوكارى مى

رده آنسـت كـه   ميرد و م گويد: مرد نيكونام هرگز نمى آموزد و مى نكته را به ما مى
نامش بنكويى نبرند. جاى ديگر جوانمردى و لطـف و فضـل و احسـان را اصـل     

بيند و هر جا بـه نـوعى    شمرد وگرنه فرقى بين آدمى و نقش ديوار نمى آدميت مى
كند. او چنـدان بشردوسـت و بـا     مهربانى به زيردستان و نيازمندان را يادآورى مى

است كـه در حريـق بغـداد و قحـط     همگنان همدرد و در غم و شاديشان شريك 
عبـدالعزيز هرجـا بـه نـوعى مردمـان را بـه        سالى دمشق و خشكسالى روزگار ابن

انگيزد. روح بشردوست سعدى دريـن اشـعار    دوستى، همدلى و محبت بر مى نوع
 درخشد: كه در مهربانى به يتيمان سروده است چون گوهرى صاف و تابناك مى

 پدر مرده را سايه بر سر فكن

 ارش بيفشان و خارش بكنعب

 چو بينى يتيمى سرافكنده پيش

 مده بوسه بر روى فرزند خويش

 برحمت بكن آبش از ديده پاك

 بشفقت بيفشانش از چهره خاك
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 اگر سايه خود برفت از سرش

 تو در سايه خويشتن پرورش

 مرا باشد از درد طفالن خبر

 كه در طفلى از سر برفتم پدر

  
*** 

  
 بكند يكى خار پاى يتيمى

 بخواب اندرش ديد صدر خجند

 چميد ها مى همى گفت و در روضه

  كزان خار بر من چه گلها دميد
 

اگر نويسنده بخواهد تنها بعضى از سخنان بشردوستانه سعدى را ياد كنـد،  
ســخن بــدرازا خواهــد كشــيد. بدبختانــه در روزگــار مــا بشــريت در فقــر معنــى 

المللى سخت نيازمندند. مـردم   اون بيندوستى و تع گرفتارست و جهانيان به اسنان
آزارد و شـايد بتـوان    دنيا هر روز گرفتار مصائبى هستند كه دل و روح آنان را مـى 

گفت لزوم تفاهم و محبت و ا نسانيت در جوامع بشـررى، امـروز بـيش از پـيش     
 محسوس است.

طبعاً فرصـتى بيشـتر    »عواطف بشرى در ادب فارسى«بيان موضوعى چون 
زبانـان   اى به اين موضوع نگاشته آمد تا فارسى اين مقاله به عنوان اشارهخواهد.  مى

بخصوص جوانان ما از خالل آثار ادبـى فارسـى بيشـتر و بهتـر را روح لطيـف و      
دوست آشنا شـوند و ايـن ذخـاير معنـوى      افكار بلند شاعران و نويسندگان انسان
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خواندن اين سطور بـدين   همتا را قدر بدانند. چنانچه فقط يك تن از گرانبها و بى
راه روى آورد نويسنده شاكر خواهد بود كه اگـر خـاطر خواننـدگان محتـرم را از     

 تفصيل سخن آزرده، اجرى برده است.

يغما: مقاله تحقيقى آقاى دكتـر يوسـفى را سـزاوار اسـت مكـرر بخواننـد       
  مخصوصاً دانشجويان ارجمند.

  
  ها: يادداشت

1. Evolutionary scientific humanism 
2. Unesco: jts purpose and jts phillsophy. p. 18, julian huxely 

 .495، ص 4سخن، دوره يازدهم، شماره  مجله .3
 .42المحجوب، ص  كشف .4
 .)يغما(از آذر بيكدلى است.  .5
 ببعد. 220و مثنوى جام جم اوحدى، ص  69-70رك: گلستان سعدى، تصحيح مرحوم فروغى، ص  .6

هاى عرفان پيش از  حققان مكتب فالسفه خسروانى و مشرب حكماى پهلوى را از جلوهبعضى از م .7
الدين سهروردى معروف به شيخ اشراق خود را پيرو اين شيوه دانسته  اند كه شهاب اسالم شمرده

هاى عرفان ايران،  و نيز: جلوه ـ است. رك: روابط اشراق و فلسفه ايران باستان، هانرى كربن
 .16ص  44جالل همايى، نشريه اداره كل انتشارات و راديو شماره سخنرانى آقاى 

 .32شرح تعريف ص  .8
پيشگى او در كار دين سخن  ابن اثير مجلد نهم، در باب مذهب محمود و سياست رك: كامل .9

 بسيارست رجوع شود به تواريخ مربوط به اين عصر.

 .647و  178تاريخ بيهقى، تصحيح آقاى دكتر فياض، ص  .10
 ببعد. 460و نيز رك: تاريخ بيهقى ص  257تاريخ بيهقى، ص  .11

 .99شرح تعرف ص  .12
اند كه زاييده تخيل و  حكماى اسالمى هم به پيروى از مكتب يونانيان شعر را كالمى دانسته .13

 داند. االقتباس تخيل را ماده اصلى شعر مى انگيز باشد حتى خواجه نصيرالدين طوسى در اساس خيال

 .85اسرارالتوحيد، چاپ وزارت فرهنگ، تصحيح مرحوم احمد بهمنيار، ص  .14
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 .264؛ تلبيس ابليس ص 265، ص 2رك: احياءالعلوم، سماع، ج .15
 صد هزاران فضل داند ازعلوم   .16

 نداند آن ظلوم جان خود را مى

 261مثنوى ص     

 .23-24فيه مافيه، ص  .17
اين داستان در اسرار التوحيد به ابوسعيد نسبت داده  ؛123بوستان، تصحيح مرحوم فروغى، ص  .18

 .60شده. رك: اسرارالتوحيد چاپ وزارت فرهنگ ص 
19. Nirvana. 

اند و بعضى  طرفدار تصوف عابدانه بوده يةالهدا بين اهل تصوف هم بعضى مانند مؤلف كتاب مصباح .20
 . يةالهدا بر كتاب مصباح اند. رك: مقدمه آقاى جالل همايى ديگر اهل تصوف عاشقانه شمرده

 ، چاپ هندوستان.70لمعه هفتم، ص  .21

 .335ديوان ناصرخسرو، ص  .22
 .204گلستان سعدى، باب هشتم، ص  .23
ت غزالى و ديگر صرى و احياءالعلوم و كيمياى سعادامثال اين سخنان را در آثار مولوى و اخالق نا .24

 توان يافت. آثار ادبى فروان مى

25. Horace, Epitres II,I 

محمد فيع الهورى، چاپ دانشگاه پنجاب سال  اللَّه، تصحيح رك: مكاتبات رشيدى، رشيدالدين فضل .26
1947. 

 .21� 101، ص 1الدين، رساله ساز و پيرايه شاهان پرمايه ج مصنفات افضل .27
 ).385) 57ص  ةايضاً رساله ينبوع الحيا .28

 
  



  
  
  
  
  

 آثار بنياد موقوفات

  
 در آيينه ديگران

  
 ـ  1  ـ

 جغرافياى ادارى هخامنشى

  
 محمدرسول درياگشت

  
 ها: كليد واژه

ــوه      ــكيالت ادارى و نح ــاريخ از تش ــروزى ت ــان ام ــى محقق ــايد بعض ش
داننـد.   پـس كمتـر مـى    )قبل از ميالد 546-323دارى سلسله هخامنشيان ( مملكت

كه تخصص ويژه او  )م1889-1975ر برجسته انگليسى (نگا بى تاريخ آرنولد توين
زاده  هاى ملل عالم بود اين رساله را نوشت و آقاى همـايون صـنعتى   در باب تمدن

محقق و شاعر و مترجم پركار آن را ترجمه و بنياد موقوفات دكتر محمـود افشـار   
كتـاب   هاى جلد هفتم الظاهر اين رساله از پيوست اخيراً چاپ و عرضه نمود. على

بى است. مترجم در برگردان اين اثـر   از تأليفات معتبر توين »مطالعه تاريخ«مفصل 
 مفيد تاريخى از رويه بخصوصى پيروى كرده و در مقدمه نوشته است:

مترجم حفظ سياق قلم مؤلف به زبان انگليسى را رعايت نكرده، سـعى كـرده   «
  .»هاى مؤلف را درك كرده به فارسى برگرداند انديشه
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تاب شامل دو بخـش اسـت: قسـمت اول... مبـاحثى پيرامـون جغرافيـاى       ك
هاى جارى آگاهى/  ادارى هخامنشيان/ روح و سياست نظام هخامنشيان/ سرچشمه

ــمى/       ــباهت اس ــى از ش ــفتگى ناش ــى/ آش ــاريخى سياس ــاى ادارى و ت جغرافي
 هايى درباره اسمهاى جغرافيايى و مكان آنها. يادداشت

هـاى   اق شـده: پيوسـت اول سـنگ نبشـته    در بخش دوم سه پيوسـت الحـ  
هـاى فارسـى    فهرست اياالت هخامنشى در سـنگ نبشـته   )تيسفون(داريوش در...

باستان، در پيوست بعدى سه جـدول نمايانـده شـده كـه فهـم موضـوع را بـراى        
هـاى   سازد. اين چند فهرسـت و دو پيوسـت مـذكور از ترجمـه     خواننده آسان مى

: شامل هشـت مقالـه در بـاب    »هاى هخامنشى پژوهش«ع.شاپور شهبازى از كتاب 
 شناسى هخامنشى است كه به كتاب منضم شده است. تاريخ باستان

هـاى   هـاى نماينـدگى از ديـواره    پيوست سوم شرح نقوش مربوط به هيئت
كاخ آپادانا است شامل اقوام: ماده، شوشيان، ارمنيان، بابليان، آشوريان، مصـريان و  

هاى اين قسمت هم كـه مـرتبط بـا موضـع      ست. عكسفقره ا 24سغديان و... كه 
تـأليف   »جمشـيد  تخـت «باالست مكمل بخش مذكور است. پاره اخيـر از كتـاب   

 ) نقل شده است.1342اميركبير، (آريش اسميت با ترجمه عبداللَّه فريار 

هـاى   هـا و پيوسـت   بـى و ضـميمه   مجموعه اين متن از نوشته آرنولد توين
اب را به خوبى شكل دادهو مشخص نموده و براى مربوطه حال وهواى مبحث كت

خواننده رهنمون خوبى است. پيشينه تاريخى هخامنشـيان و چگـونگى فروپاشـى    
اى بـه خـوبى بـازگو     صـفحه  175اين سلسله با درگذشت اسكندر، در اين رساله 

هاى متمم نيز رساله را تكميـل نمـوده اسـت. فهرسـت      شده و حواشى و پانوشته
ه نقشه جغرافيايى پايان بخش اين كتاب مفيد پژوهشـى تـاريخى   اعالم و سه قطع



١۴٧ آثار بنياد موقوفات در آيينه ديگران

بـى را بـراى    است. بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى اين رساله معتبر توين
هـا كـه در گذشـته     اولين بار منتشر نموده است. دانشجويان رشته تاريخ دانشـگاه 

ادى پـيش رو  تاريخى ايران بررسى و تحقيق دارند، موضوع مسـتند و قابـل اعتمـ   
 خواهند داشت.

  



  
  
  
  
  
 شعر

  

 ـ  1  ـ

  
 آشيانه ما

  
 حبيب يغمايى

  
 ايران عزيز خانه ماست

 ميهن، وطن، آشيانه ماست

 اين خانه شش هزار ساله

 از ماست به موجبِ قباله

 آن روز كه خاك آن سرشتند

 اش نوشتند بر سنگ قباله

 وين كهنه قباله را گواهان

 هستند مهان و پادشاهان

 از كورش و اردشير و دارا

 ميراث رسيده است ما را
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 سنگى كه درين بنا به كارست

 از خانه خدا بران نگارست

 خشتى كه فتاده بر زمين است

 آورى عجين است از خون دل

 گانى دشتى نه، كه نيست رزم

 راهى نه، كه نيست شاه راهى

 از ساحل هيرمند تا وخش

 رستمش سپرده با پىِ رخش

 ها به هر مرز مى جوى نشانه

 طوس و گيو و گودرزاز خسرو و 

 مى كاو زمين و بين به هرِ گام

 شمشير قباد و خود بهرام

 در هر قدمى و هر بدستى

 پايى بفتاده است و دستى

  
*** 

  
 آن كوه كه بنگرى به هامون

 پرورده به دامن آفريدون

 آن قله كه برده سر بر افالك

 آورده به بند، پاىِ ضحاك

  



١۵١ شعر

 كرنه آن بحرِ مهيبِ بى

 ت ز شاه تازيانهخورده اس

 آن صفه مقامِ شهريارى است

 وان بقعه مزارِ نامدارى است
  

*** 
  

 جانان اين ناموران و پاك

 بخشنده و جهان ستانان

 از كوشش و كار و دانش و داد

 كردند چنين خجسته بنياد

 با نام نكو جهان سپردند

 رفتند و به ديگران سپردند

 پس دست به دست از پدرها

 با پسرها گرديد و رسيد

 امروز كه  اى ستوده فرزند

 هستى تو بر اين سرا خداوند

 غافل منشين نه وقت بازى است«

 »وقت هنر است و سرفرازى است

 دار از پا منشين و جا نگه

 دار گر سر بدهى، سرا نگه

 اين پند شنو ز خانه بر دوش

 ور خانه بود خرابه مفروش
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 ـ  2  ـ

  
 سقراط

  
 مهدى حميدى

  
 مرگ به سقراط كاى حكيمگفتند گاه 

 اى پادشاه شومى فرخنده داشتن

 كه بزرگى ترا سزد ـ وى معنى خرد

 يعنى خداى را؛ ز تويى بنده داشتن

 بس معجزا كه از تو بجا ماند وزان يكى

 مردن وليك برترى از زنده داشتن

 اى و دانى نوعى خدايى است پاينده

 پاى برهنه، هستى پاينده داشتن

 شا زانكه سهل نيستوين مشكل ديگر بگ

 در دست جام زهر و بلب خنده داشتن

 با ما بگو ترا چه بدينجا رسانده است

 يعنى بدين شكوه برازنده داشتن

 گفت: اول از گذشته نماندن خطى سياه

 دوم: اميد ژرف به آينده داشتن

  
  
  
  



١۵٣ شعر

 ـ  3  ـ

  
 خوانم شاهنامه مى

  
 اسكندر ختالنى

  
 صداى بلندى

 ندارم... كه گوشنواز باشد

 ولى اين ديگرانند

 كه با غرش شيرانه و پلنگانه

 كنند غوغايى برپا مى

 كشند فريادهايى از سينه بر مى

 ولى من همچنان صدايم خفته در گلو

 شرمسار و خاموش

 نوشداروى پس از مرگ سهراب

 شرمسار و خاموش

 و آهسته آهسته

 با ترس و لرز  

 خوانم.... مى »شاهنامه«
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 ـ  4  ـ

  
 خلوت عشق

  
 رعدى آذرخشى

  
 يار يار آمد و، غم رفت و دل آرام گرفت

 بخت خنديد و لبم از لب او كام گرفت

 پوش چو از پرده شب رخ نمود آن سيه

 جان من روشنى از تيرگى شام گرفت

 تا نهانخانه شب، خلوت عشاق شود

 فام گرفت مه ره خيمگه ابر سيه

 مان گفت كه با تابش خورشيد صفاسآ

 شمع انجم نتوان بر لب اين بام گرفت

 غم بيداد خزان دور شد از گلشن جان

 دست چو دامن آن سرو گل اندام گرفت

 خواستم راز درون فاش كنم يار نخواست

 نگهى كرد و سخن شيوه ابهام گرفت

 شكرللَّه كه پس از كشمكش وهم و يقين

 لطف او داد من از فتنه اوهام گرفت

 لب و كام تو چه كردگفت در راز لب و كامم، 

 گفتمش بوسه تلخى ز لب جام گرفت



١۵۵ شعر

 گفت در كوره هجران تن و جانت كه گداخت؟

 گفتم آن شعله عشقى كه مرا خام گرفت

 گفت در محنت ايام دلت گشت صبور

 گفتم اين پند هم از گردش ايام گرفت

 رقم رمز فصاحت ز كه يافت؟ »رعدى«گفت 

 گفتم از حافظ اسرار سخن وام گرفت

  
  

 ـ  5  ـ

  
 مقام فردوسى

  
 الزمان فروزانفر بديع

  
 اگر كه حشمت جويند شاعران ز ملوك

 فزون ز جاه ملوك است جاه فردوسى

 خرد كه پايه مردان درست سنجد و راست

 فراز عرش نهد پايگاه فردوسى

 نگشت دستخوش پايمال ترك و عرب

 زبان پارسى اندر پناه فردوسى

 گراييدبدى نجست و به بد نيز هيچ ن

 روان پاك و دل نيكخواه فردوسى
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نيافت ره برِ محمود غزنوى پى آنك 

 نبد ستايش بيگانه راه فردوسى

 هنران نبرد آب هنر در مديح بى

 جز اين نبود همانا گناه فردوسى

  
  

 ـ  6  ـ

  
 چهار قطعه از انورى

  
 انورى

  
 ـ1ـ

 انورى! بهرِ قبولِ عامه، چند از ننگ شعر؟

 رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش!راه حكمت 

 رفت هنگامِ غزل گفتن، دگر سردى مكن!

 راويان را گرمىِ هنگامه گو هرگز مباش!

 تاج حكمت با لباس عافيت باشد، بپوش!

 جان چو كامل شد طرازِ جامه گو هرگز مباش!

 در كمال بوعلى نقصاانِ فردوسى نگر!

 هر كجا آمد شفا، شهنامه گو هرگز مباش!

   
  
 



١۵٧ شعر

 ـ2ـ

 ويند كه در طوس، گَه شدت گرماگ

 از خانه به بازار همى شد زنَكى زال

 بگذشت به دكانِ يكى پيرِ حصيرى

 اگر نيست مرا مال،«بر دل بگذشتش كه 

 تا چون دگران نَطْع خَرَم بهرِ تنعم

 »آخر نگزيرَد ز حصيرى، به همه حال.

 بنشست و يكى كاغَذَكى چسكه برون كرد

 ـه، بجوبجو، نه به مثقال حاصل شده از كدي ـ

 د د د ه گزِ حصييرى سرَه را چند«گفتا: 

 »نى از لُ لُ لُ لُخ وز كَكنَب وز نه نه نه نال؟

 شاگرد حصيرى چو اداى سخنش ديد

 برو، اى قحبه چونين به سخن الل!«گفتش: 

 تدبيرِ نمد كُن، به نمدگر شو، ازيراك

 »تا نرخ بپرسى تو به ديماه رسد سال!

  
 ـ3ـ

 تكلّف ميانِ دو آزاد مرد

 بود ناپسنديده وسخت خام

 بيا تا تكلّف به يك سو نهيم

 نه از تو روكوع و نه از من قيام
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 به سنّت كنيم اقتدا زين سپس

 السالم! سالم عليكم، عليك

  
 ـ4ـ

 در آينه چون نگاه كردم

 يك موىِ سفيد خود بديدم

 ز انديشه ضعف و وهمِ پيرى

 نگريديمدر آينه نيز ن

 اى از آن موى امروز به شانه

 ديدم دو سه تار و بر طپيدم

 شايد كه خورم غمِ جوانى

 كز پيرى خود چو بر رسيدم

 ز آيينه معاينه بديدم

 وز شانه به صد زبان شنيدم.

  
  

 ـ  7  ـ

  
 نيروى اشك، نيران اشك

  
 رهى معيرى و محمود فرخ

  
عارى بنـام و نشـان بـراى    از آقاى محمود فرخ شاعر معروف خراسانى اشـ 

درج خواستيم. اگرچه ارسال آنچه را كه تقاضا كرده بوديم به موقعى ديگر محول 



١۵٩ شعر

 كنيم. اند كه درج مى اى شيوا و دلكش فرستاده فرمودند ولى بجاى آن، قطعه

 فرمايند كه: در شأن نزول اين قطعه مى 

نيـروى اشـك    اى از آقاى رهى بـه عنـوان   اطالعات ماهيانه قطعه 4در شماره «
خواندم كه بسيار خوب ساخته شده بود خوشم آمد و طبع تحريـك شـد و بـه    

بنـام نيـران اشـك گفـتم كـه       )با تغيير قافيـه (اى به همان وزن  استقبال آن قطعه
 »ترين شعر بنده است... تازه

  
 عزم وداع كرد جوانى بروستاى

 در تيره شامى از بر خورشيد طلعتى

 تيره چرخطبع هوا دژم پدر از ابر 

 همچون حباب در دل درياى ظلمتى

 زاى زن گفت با جوان كه از اين ابر فتنه

 ترسم رسد بگلشن جان تو آفتى

 در اين شبه سيه كه فرو مرده شمع ماه

 اى مه چراغ كلبه من باش ساعتى

 ليكن جوان ز جنبش طوفان نداشت باك

 دريادالن ز موج ندارند دهشتى

 ن سراىبرخاست تا برون بنهد پاى از آ

 كاو را دگر نبود مجال اقامتى

 سرو روان چو عزم جوان استوار ديد

 افراخت قامتى كه عيان شد قيامتى
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 بر چهر يار دوخت بحسرت دو چشم خويش

 چون مفلس گرسنه بخوان ضيافتى

 با يك نگاه كرد بيان شرح اشتياق

 بى آنكه از زبان بكشد بار منتى

 اى ز سيم چون گوهرى كه غلطد بر صفحه

 غلطان به سيمگون رخ وى اشك حسرتى

 زآن قطره سرشگ زوه ماند پاى مرد

 بكر ز دست رفت اگرش بود طاقتى

 اين طرفه بين كه سيل خروشان در او نداشت

 چندئان اثر كه قطره اشك محبتى

 از شهر در تموز شدم سوى كوهسار

 تا وارهم ز سختى گرماى منكرى

 كهسارى از زمين بسموات داده بوس

 ازترى به ثريا زده سرى كهسارى

 آن كوه پر ز سبزه تو گفتى نموده نقش

 نقاظ طبع منظره قصر اخضرى

 صدها هزار... و سرو و انار و سيب

 از مهر پروريده بدامان چو مادرى

 بر هر طرف روان شده از كوه چشمه

 وز هر كران جدا شده از رود فرغرى

  



١۶١ شعر

 هاى گل در شاخسار بيد بن و بوته

 و گنجشك محشرى برپا نموده بلبل

 عقد پرن گسسته تو گفتى برود بار

 كز هر طرف بتافت فروزنده اخترى

 در سايه درختان چو آهوان چسان

 خوبان بپانه جورب و بر سه نه چادرى

 جمعى غزال و چون غزل خواجه فرد فرد

 نيكو بدند و مطلعشان بد نكوترى

 بكفوج ماه طلعت و هنگام كشتشان

 اما چه دخترى!بودى طليعه دخترى، 

 بر بارگاه حسن برازنده شمه

 بر تارك جمال درخشنده افسرى

 شادان بدند و خرم آن جملگى جز او

 كز سوز و آه پيكره بدنه پيگرى

 رفت پيش پيش كه كس ننگرد رخش مى

 واندر رخش نبيند از حزن منظرى

  
*** 

  
 هر كسى بيارميد چو بگذشت نميروز

 درگوشه بزير درخت تناورى
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 كه او بدورتر افكند رخت خويش ديدم

 ليكن كجا دلى كه ببالين نهد سرى

 بر طرف جو نشست و به درياى فكر شد

 تسليم موج و طوفان چون ناشنا گرى

  
*** 

  
 آهسته نزد او شده گفتم پرى مثال

 ها نهان ز چه رو گشتى اى پرى از چشم

 بينم كه از درون چو خروشند قلزمى

 لنگرى گر از برون چو كشتى افكنده

 همچون وجود حاضر و غالب بگفت شيخ

 هستى ميان جمع و ولى جاى ديگرى

 از من نهان نماند و نماند بلى نهان

 رازى ز كهنه عاشق رند قلندرى

 با من بگوى راز دل و اعتماد كن

 شايد برخ گشايمت از آرزو درى

 !»هيچ«بگرفت عقده گلوى ماه و گفت 

 وز درج ديدگانش بغلطيد گوهرى

  
  
  
  



١۶٣ شعر

 ـ  8  ـ

  
 پرستو

  
 فريدون مشيرى

  
 ستاره گم شد و خورشيد سر زد

 پرستويى ببام خانه پر زد

 در آن صبحم صفاى آرزويى

 شب انديشه را رنگ سحر زد

  
 پرستو باشم و از دام اين خاك،

 گشايم پر بسوى بام افالك

 پايان گردون، انداز بى ز چشم

 در آويزم بدنيايى طربناك

  
 ز بام هستىپرستو باشم و ا

 هاى شوق و مستى بخوانم نغمه

 سرودى سر كنم با خاطرى شاد

 سرود عشق و آزادى پرستى

  
 پرستو باشم از بامى ببامى،

 صفاى صبح را گويم سالمى،
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 بهاران را برم هر جا نويدى،

 جوانان را دهم هر سو پيامى.

  
 تو هم روزى اگر پرسى ز حالم،

 لب بامت ز حال دل بنالم

 نم بر من نگيرىوگر پروا ك

 ترسم زنى سنگى به بالم. كه مى

  
  

 ـ  9  ـ

  
 جادو

  
 فريدون توللى

  
 نگونبخت ضحاك جادو منم

 هاى پيچنده، ماران من عصب

 دل از كينه سرشار و كام از شرنگ

 كهن گشته با روزگاران من

  
 چو از ناى افيون برآرم خروش

 برقصند با ناى افسونگرم

 ى دودبصد جلوه، چون تاب گيسو

 گشايند و پيچند در پيكرم



١۶۵ شعر

 چنان گرم جنبند و چاالك و نغز

 كه دل خيره گردد به ديدارشان

 تو گويى كه آن خوى مردم ستيز

 فرو خفته در چشم بيدارشان

  
 چو برگيرم از ناى شورنده كام،

 عرق ريز و بيجان و برگشته رنگ

 وار در آن سهمگين رقص افسانه

 بتازند بر هستيم بيدرنگ

  
 تار خويشم من، آوخ كه نيستگرف

 يكى كاوه تا بفشرد ناى من

 فرود آرد آن پتك روئينه ساى

 هاى من به پيچيده پيوند بى
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 خاقانى و حافظ

  
 پيام دوست نسيم سحر دريغ مدار

 نشينان خبر دريغ مدار بيا ز گوشه
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 به چشم من نكند هيچ كار سرمه نور

 دارغبار تازه ازين رهگذر دريغ م

 كنون كه بر كف تست آبروى من موقوف

 تر دريغ مدار ز دامنم گهراى چشم

 باشد عالج رخنه دل به ازين نمى

 دوباره كاوش يك نيشتر دريغ مدار

 بجام پير مغان بر ز هوش خاقانى

 اى راهبر دريغ مدار براى گمشده

 حافظ

  
 صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار

 وزو بعاشق بيدل خبر دريغ مدار

 بشكر آنكه شگفتى بكام بخت اى گل

 نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار

 حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودى

 كنون كه ماه تمامى نظر دريغ مدار

 كنون كه چشمه تندست لعل نوشينت

 سخن بگوى وز طوطى شكر دريغ مدار

 كنى سخن اينست چو ذكر خير طلب مى

 كه در بهاى سخن سيم و زر دريغ مدار

 غم برود حال خوش شود حافظغبار 

 تو آب ديده ازين رهگذر دريغ مدار
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 رويان شناگر! مه

  
 دانش بزرگ نيا

  
 خرسند زى اى مه سفر كرده

 از تف سموم دى حذر كرده

 شهرى چو من از فراق رخسارت

 تر كرده رخساره ز خون ديده

 با آنكه ز برف، قلعه البرز

 دستار سپيد زيب سر كرده

 ز هبوب گرم آتش زاتهران 

 ايجاد جهنمى دگر كرده

 تا وارهد اندكى ز شور و شر

 آهنگ سواحل خزر كرده

 بسپرده رهى دراز تاك و سعب

 از رخنه كندوان گذر كرده

 صد نقش بديع ديده و زيبا

 بيننده بهر طرف نظر كرده

 تاژ وى و كبود بر فراز كوه

 از دامن ابر سر بدر كرده
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 پاىدر ساحل رود، بيد بن بر 

 چترى ز پرند شوشتر كرده

 آن سرو نگر كه زنده ديگر بار

 افسانه سرو كاشمر كرده

 و آن موج بين كه اين بدايع را

 گر كرده در دامن خويش جلوه

 ار خبرى و ضميران به پيرامن

 صد گنج پر از در و گهر كرده

 دريا، چو ز دور بنگرى بينى

 در بستر آسمان مغز كرده

 اندر امواج كالن، به گوشها

 هر لحظه غريو شير نر كرده

 موج ز پس يكديگر به دريا بار

 از خشم هجوم مستمر كرده

 شدر رشك بهشت، رامسر، تا جاى

 آن مه به پالژ رامسر كرده

 آراسته جامه شنا، وز تن

 پيراهن پريان بدر كرده

 چون غاز سپيد بر فراز آب

 بخرامد، سر بزير پسر كرده
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 هاى نرم گه خفته بروى ريگ

 رنج، ستون بزير سر كردهآ

 گاهى بكنار و گه به آب اندر

 صد جلوه بروى بحر و بر كرده

 گويى كه خدا ز مرر..

 آن ساعد و سينه و كمر كرده

 پستان، جو دو گوهر درشت و نغز

 كش ز بر حرير مستر كرده

 نه خود قلم فسونگر بهزاد

 تر كرده نقشى ز رخش بديع

 به تيشه بكالنژ....

 هنر كرده دو عالم صنعت و

 اش نديده من جز موى طاليى

 كس مشك ختن برنگ زر كرده

 وان ديده آسمانيش هر دم

 انگيزش عشق بسفر كرده

 وان ساق سپيد، آتشى ديگر

 ور كرده در سته خلق شعله

 با لعل مذاب پشت...را

 تر كرده از پنجه كبكسرخ
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 صيد دل عاشقان مسكين را

 هر لحظه بگوشه دگر كرده

 حرف ار گفتهجز تلخ نگفته، 

 جز ناز نكرده، كارى ار كرده

 بر دانش چه خودره آوردى است

 چون باز گر آيد آن سفر كرده
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 گوش اگر گوش تو...

  
 يغما جندقى

  
 آباد است ما خراب از غم و خمخانه ز مى

 ناصح از باده سخن كن، كه نصيحت باد است!

 خيزو از شعله مى آتش نمرود افروز

 نون، كه گلستان، ارم شداد است!خاصه اك

 سيل كهسار خم از ميكده در شهر افتاد

 بنياد است! واى بر خانه پرهيز كه بى

 بجز از تاك، كه شد محترم از حرمت  مى،

 زادگان را همه فخر از شرف اجداد است!
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 گوش اگر گوش تو و، ناله اگر ناله من،

 آنچه البته بجايى نرسد، فرياد است!

 »ت گرفتار مرا آزادىنيس«اى  گفته

 نه، كه هر كس كه گرفتار تو شد، آزاد است،

 چشم زاهد بشناسايى سر رخ و زلف

 ديدن روز و شب و اعمى مادرزاد است!

 دل بنمود »خسرو شيرين كه«گفتمش 

 كانكه در عهد من، اين كوه كند فرهاد است!

 شنود ناله گر هم گويد »يغما«هر كه 

 د است!آهن سرد چه گويى؟ دلش از پوال

  
  

 ـ  13  ـ

  
 بنفشه دسته دسته

  
 السلطنه سميعى اديب

  
 در، گر بر آشنا نشود باز، بسته به!

 مرغ ار به بام غير پرد، پر شكسته به!

 پيوندا اگر به موى تو نبود، بريده باد!

 پيمان اگر به عهد تو نبود، گسسته به!
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 هر سر كه درد يار ندارد، بپاى دار!

 ق در آن نيست خسته به!هر دل كه سوز عش

 زلف تو پيچ پيچ و شكن در شكن خوش است

 زيرا بنفشه هر چه بود دسته دسته به!

 كه در قفس تن بود اسير »عطا« جان

 روزى قفس شكسته، وز آن، مرغ رسته به
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 همه رفتند...

  
 الشعراء بهار ملك

  
 داران همه رفتند دعوى چه كنى داعيه

 ند كه ياران همه رفتندشو، بار سفر ب

 آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست

 گو بد چه نشينى كه سواران همه رفتند

 داغ است دل الله و نليل است بر سرو

 كز باغ جهان الله عذاران همه رفتند

 گر نادره معدومن شود، هيچ عجب نيست

 كز كاخ هنر نادره كاران همه رفتند
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 ندسرايان همه خفت افسوس كه افسانه

 اندوه كه اندوه كاران همه رفتند

 فرياد، كه گنجينه طرازان معانى

 گنجينه نهادند به ياران، همه رفتند

 باد ايمنى ارزانى شيران شكارى

 كز شومى ما شير شكاران همه رفتند

 يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران

 تنها بقفس ماند و هزاران همه رفتند

 باباز مژه در فرقت اح »بهار«خون با 

 كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند

  
  



  
  
  
  

 ها ها و پاره نكته

  

 ـ  1  ـ

  
  هشت سال با فروغى

  
 حبيب يغمايى

  
  

شرح حال و خصائص روحى بزرگان و دانشمندان از  ةنظر به اينكه مطالع«
هر جهت مفيد است اين مقاله كه براى شماره پيشين مجله نگاشـته شـده بـود    

غـى درج شـود   شرح مجلس يادبود مرحوم فرو ةولى به موقع نرسيد تا در دنبال
 »رسد. اينك براى مطالعه خوانندگان مجله به چاپ مى

    
هجرى افتخار همكارى با مرحوم محمدعلى فروغى را  1354بنده از سال  

چـه را   دريافتم به اين معنى كه مقرر فرمودنـد از تأليفـات و تصـنيفات ايشـان آن    
 ةو در مقابل دهد امور چاپ و تصحيح آن را مباشر باشم وزارت فرهنگ انتشار مى

 عضى از كتب درسى با آن جناب دسـتيارى كـنم. در  بكتابها و تأليف  ةنسخ متعدد
جـز  (ين چند سال كمتر روزى بود كه ساعتى چند در محضـر مباركشـان نباشـم    ا

                                                 
  اين مقاله بيست سال پيش، پس از وفات فروغى در مجله آموزش و پرورش وزارت فرهنگ به چاپ

  رسيده.
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و از خداوند سپاسگزارم كه توجـه   )سال آخر كه به مهمات كشور اشتغال داشتند
ـ   ةو لطف ايشان دربار جـويى وى   ود و از بزرگـوارى و آزرم من بنده روزافـزون ب

 ارتباط تا پايان عمر گسيخته نگشت. ةرشت

كننـد   ين آميزش ممتد آگاهند مكرر درخواست كرده و مىا دوستانى كه از 
ام بنويسـم. درسـت اسـت كـه مـن       كه از احوال و اخالق آن جناب آنچه دريافته

مطالب كه در خـاطرم  تدريج فراهم آورده و در اين اواخر بعضى  ههايى ب يادداشت
ام اما تكميل آن و تحقيق و تأمل در زندگانى كسى كـه بـه اتفـاق     بود بدان افزوده

ـ  بزرگ تـر و   شـمار اسـت اطالعـاتى عميـق     هترين مرد سياسى و ادبى عصر خود ب
رمـوز سياسـت   ه خواهد و اين كار با مورخين دانشمند آشنا ب تر مى ى مناسبعموق

ين راه بـه تأمـل گـام    ا را آرام و مستعد ببينند درجامعه  ةاست كه چون فكر آشفت
اغراض معاصرين آلـوده نيسـتند از روى عـدل و    ه هاى آينده كه ب بردارند تا نسل
 او حكم كنند و داستان زنند. ةانصاف دربار

گويند رجال سياسـى غيـر از ديگراننـد و شـخص از كارشـان سـر در        مى 
كـنم رفتـار هـر كـس      ام و خيال مـى  ردهاين گفته ايمان نياوه آورد. من هنوز ب نمى

رحـال بنـده بـه    ه كند. به پندار اوست و همواره منظر از مخبر حكايت مى ةنمايند
شـود   سياست آشنا نيستم و از نظر ادب و فرهنگ هم كه وجه مشترك شمرده مى

چه  فروغى اظهار عقيده و رأى كنم، پس آن ةبينم كه دربار خود را اكنون آماده نمى
هـا و   آورم حكايـت  هاى آشفته و پريشان خود در اينجـا مـى   ه يادداشتاز مجموع
خودم، و گذشته از آنكه به فرمان دوستان  ةهايى است از مشاهدات روزان دريافت

نگرنـد و از   ترين نشان به چشم اعتنـا مـى   ام اميدوارم كسانى را كه به كوچك رفته
 قع گردد.يابند مفيد وا كنه مطالب راه مىه خبر ساده و سطحى ب
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خواهم كه مرا بر احساسات و تأثرات چيرگى بخشـد   از خداوند متعال مى 
 گفتارى يارى فرمايد. و به راست

حدى است كـه از آشـفتگى سـخن پرهيـز تـوان       هدلى نه ب هر چند پراكنده 
كنم نخسـت در فرهنـگ و تأليفـات و از آن پـس در      جست با اين همه سعى مى

 شود.اى عرض  اخالق و صفات او شمه

كيست كه به تاريخ ادبى ايران آشنا باشد و مرحـوم محمدحسـين فروغـى    
سـيزدهم هجـرى    ةرا كه در رديف نويسندگان و شعراى بزرگ سـد  )ذكاءالملك(

چونان پـدرى تربيـت شـده بـود،      ةجاى دارد نشناسد؟ محمدعلى فروغى در ساي
ات و كـرد و حتـى بعضـى از اوقـات كلمـ      اين مطلب اشاره مـى ه چنانكه مكرر ب

نمـود، و زحمـت وى را در پـرورش     عبارات دلكشى را كه از پدر آموخته بود مى
 آورد. ياد مىه خويش ب

خواست در كتابهاى دبستانى از نو نظرى كنـد. و   وقتى وزارت فرهنگ مى 
ها كرد  تم، راهنمايىسچون بنده هم در اين كار شركت داشتم از ايشان دستور خوا

 و از آن جمله فرمود:

كنيد كتابهاى ابتدايى مخصوصاً كتـاب سـال اول و دوم در نهايـت     سعى« 
طورى كه نه تنهـا كودكـان بلكـه     هسادگى و پاكيزگى و داراى تصاوير زيبا باشد ب

سالمندان و بيگانگان را هم به تحصيل جذب كند زيـرا كتـاب زيبـا در روحيـات     
 »انگيزد. بخشد و شوق را برمى اشخاص تأثيرى شگرف مى

 ور مثال فرمود:ط هبعد ب 

من در جوانى انگليسى را ياد گرفتم. يك روز كتابى به انگليسى ديدم كه « 
نگريسـتم،   زدم و تصـاويرش را مـى   بسيار زيبا و خوش چاپ بود، آن را ورق مى
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پدرم گفت ميل دارى مطالب اين كتاب را بفهمـى؟ گفـتم نهايـت شـوق را دارم.     
 »يبايى كتاب، انگليسى را فرا گرفتم.سبب زه همان روز معلم برايم آورد و من ب

 .)ام گفت كه بنده فراموش كرده نام معلم خود را هم مى( 

آمدنـد و از گذشـته    شد كه دوستان ديـرينش بـه مالقـات وى مـى     بسا مى 
كردند و دانشمندانى را كه با مرحوم پدرش آمد و رفـت داشـتند    روزگاران ياد مى

خنديدند. از آن جملـه   گفتند و مى ن مىستودند و حكايات شيري شمردند و مى مى
هـايى دلكـش    الشعراء و از نجابت و مردمى او داسـتان  از مرحوم محمودخان ملك

ام. بـازگويى ايـن سـخنان مجـالى ديگـر       نقل شد كه من بعضى را يادداشت كرده
كنم كه تربيت پدر و دمخورى با بزرگان عصـر در   خواهد همين قدر اشاره مي مى

 بخشيده بود. او تأثيرى شگرف

هـاى   فروغى تحصيالت مقدماتى را در دارالفنون كرده بود كه از همدرسى 
شناسـم، بعـد هـم     اللَّه نصر و مرحوم فرزين را مـى  او در آن عصر آقاى دكتر ولى

فرمود چون وسـائل تكميـل طـب در آن     طب را به پايان برد ولى چنانكه مى ةدور
علوم و حكمت كـه در آن شـور و عشـقى    زمان در ايران فراهم نبود به ادبيات و 

بسزا داشت گراييد و در تمام عمر از آن دست نكشيد كه از اين جهت و بسـيارى  
 ست.ا از جهات ديگر به استاد ادوارد براون انگليسى همانند

از شعراى بزرگ به فردوسى و سعدى و حافظ و مولوى كه آنان را اركـان  
سـتود.   ت عجيبى داشت. نظامى را هم مىناميد، عشق و اراد ادب پارسى مى ةاربع

خـاب شـاهنامه   تمكرر و عميق كرده بود، چنانكـه در ان  ةآثار اين بزرگان را مطالع
دانسـت و در حـذف و ابقـاى ابيـات گـاهى       داستانها و غالباً جـاى اشـعار را مـى   

فرمود. در شناختن وشناساندن بزرگان ايران، گذشته  مراجعه به كتاب دستور مى بى
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هاى او به اروپـا و آميزشـش بـا رجـال و بزرگـان گيتـى        مفرط مسافرت از عشق
دخالت كلى داشت. افتخار و سـرافرازى كشـور و آبـروى خـود را مـديون آنـان       

 كرد. دانست و مكرر ياد مى مى

خاطر دارم روزى يكـى از رؤسـاى وزارت امـور خارجـه بـه منـزل آن        هب 
م كه به فروغى ايمـان و ارادتـى   مرحوم آمد. از طرز مالقات و برخوردشان دريافت

خاص دارد. او، راجع به ايران، و موقعيت آن، و اينكه اين مملكـت را در خـارج   
هـا   هـا و محفـل   نگرند سؤالهاى دقيق و آشكارا كرد. بنده در انجمن به چه نظر مى

ام، اما آن روز بياناتش تأثير و حال ديگر داشت.  مكرر فروغى را در سخنرانى ديده
وقت نيست به خاطر بياورم و خـود   ها كرد كه هيچ وطن و مليت موشكافى ةدربار

را سرزنش نكنم كه چرا آن تعزيرات را گرم گرم ننوشتم. من كه چهل و اند سال 
گـاه اهميـت    ام هـيچ  گذرد و همواره با كتاب و با اهل فضل گذرانـده  از عمرم مى

كننـد   دنيا چقدر سعى مى ةدانستم ملل زند را بدانسان نفهميده بودم و نمى« مليت»
 ،آثار مردگان بناى عظمت خود را استوار دارند، و چه اندازه به بزرگـان  ةكه بر پاي

غبطـه و رشـك    )گـوييم  ان ناسزا مىنكه خودمان احياناً بدا(شعرا و دانشمندان ما 
سـعدى و   برند. باور كنيد كه از آن مجلس تاكنون بزرگـى و مقـام فردوسـى و    مى

آيـد و   سـنجى آنـان بـه چشـم نمـى      بينم كه شاعرى و سخن ان مىديگران را چند
شان به ما اينست كـه از   اند. ناچيزترين خدمت اگرچه آن عظمت را به سخن يافته

تـر   بخشند و حقى كه به گردن ايران دارند خيلى بـزرگ  اشعارشان حظ و لذت مى
ن همـت  از اينهاست و فروغى هم كه از سالهاى بسيار پيش به تصـحيح آثـار آنـا   

 ءكنـيم. دور  ين بود كه تصور مـى ا تر از گماشته بود نظرش بلندتر و فكرش عميق
مهل از كتابخانه آن جناب هم اكنون نزد بنده است، اين كتـاب را جابجـا    ةشاهنام
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خط زده و به خط خود بعضى مطالب را به فرانسه توضيح داده و مسلم است كـه  
طـور كلـى بـراى     هها را بكند، ب دقت گونه تواند اين شخص در سالهاى معدود نمى

توان معين كرد، آثـار فرهنگـى شـخص محصـول عمـر       كارهاى دماغى مدت نمى
ين چند سال كـه فراغتـى داشـت توانسـت آن محصـول را      ا اوست و فروغى در

 خرمن كند و بسيارى از تأليفات خود را انتشار دهد.

لـب مشـكل   با آنكه بسيار ساده نوشته شـده، چـون مط   سير حكمتكتاب  
است فهمش هم مشكل است. بسا بـود كـه بسـيارى از طالبـان علـم بـراى حـل        

ديـد   شد وقتـى مـى   جستند و چقدر خوشحال مى غوامض آن به محضرش راه مى
فرمـود كـه    خوانند و چه اندازه تشويق مى جوانانى هستند كه به حقيقت درس مى

 دلسرد نشوند، روزى در طى سخن يكى فرمود:

ضى از مسائل درمانده بودم تا وقتى بـه پـاريس رفـتم، در    من خود در بع« 
آنجا مخصوصاً اساتيدى را كـه در دانشـگاه بـه تـدريس فلسـفه اشـتغال داشـتند        

 »مالقات و مشكالت خود را سؤال كردم...

ن ممارســت ممتــد بــاز تـا آخــرين حــد از كوشــش و مطالعــه بــاز  يــبـا ا  
ى صـرف وقـت كـرد و آن در    ايستاد، در يك مورد كه بنده متوجه شدم مـدت  نمى

جستن كلمات فصيح فارسى برابـر اصـطالحات فلسـفى خـارجى بـود، نـه تنهـا        
كرد بلكه از اهل فن  كتابهاى متعدد و مختلف حكماء شرق و غرب را پژوهش مى

 سير حكمـت فرمود. فهرست اين اصطالحات را در پايان جلد دوم  نيز تحقيق مى
يـن جهـت يـادآور شـدم كـه      ا اسـت از  بنده به چاپ رساندم و چون بسيار ممتع

  توجه نگذرند. طالبان بى
 



١٨١ اه ها و پاره نكته

 تأمل در او گرفتارمه از آنكه من ب 

 كس كه بگذرد غافل هزار حيف بر آن

در دو جلد نيز از آثـار گرانبهـاى اوسـت و بـر هـر       آيين سخنورىكتاب  
زبان الزم است كه آن را مكرر بخواند چه در حد خود تصنيفى اسـت كـه    فارسى
 ن در آداب فارسى نيست.نظير آ

هم در دو جلد است كه جلد دوم آن تاكنون چاپ نشـده   حكمت سقراط 
 1و شايسته است وزارت فرهنگ در انتشار آن اقدام سريع فرمايد.

اما از آثار بزرگان گذشته آنچه تصحيح و خالصه كـرده نخسـت شـاهنامه    
ه بطورى كـه رشـته   فردوسى است در دو جلد كه انصافاً با نهايت دقت تنظيم يافت

داستان از هم گسيخته و حكايت شيرين از ميان نرفته و نظر اصلى نيز همين بوده 
آموزان فراهم آمـده چـه درك    و اين غير از منتخبات شاهنامه است كه براى دانش

كتاب اخير تصحيح ابيات و ترجمه و توضيح لغـات و جمـالت نامـأنوس بيشـتر     
 مورد توجه بوده است.

هـاى بسـيار قـديم و     كليات سعدى است كه از روى نسخه ديگر تصحيح 
معتبر، در مدتى متجاوز از شش سال در چهار جلد بـه پايـان رسـيد و گلسـتان و     

شـك و ترديـد اصـح     بوستان آن بعـدها جداگانـه تهيـه گشـت. ايـن كليـات بـى       
هايى است كه تاكنون به چاپ رسيده، فقط در چند مورد اشتباهاتى دارد كه  نسخه
 پ دوم بايد اصالح كرد.در چا

تصحيح و خالصه خمسه نظامى را هم از سالهاى پيش در نظـر گرفتـه و    
بخشى از آن را براى چاپ نيز آماده كرده بود. در اين سالهاى اخير ديگر بار بيش 

                                                 
 ها. اهتمام من بنده به چاپ رسيد به سرمايه يكى از كتابفروشىه اين كتاب ب .١
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هاى قديم با توضيح لغات و عبارات مشكل  از دو سوم آن كتاب را از روى نسخه
 م ماند.فراهم آورديم كه همچنان ناتما

آمـوزان   مرحوم فروغى در خالصه كردن آثار شعراى ايران چه براى دانش 
است. گروهـى   »زبده حافظ«و چه براى عموم عقيدتى خاص داشت كه نمونه آن 

فرمود  گرفت. او مى سليقه نبودند و مكرر در اين باب مباحثه در مى از ادبا با او هم
مردم گذاشته شود، مـثالً چـه عيـب    آثار بزرگان بايد به صور مختلف در دسترس 

دارد اگر يك باب از گلستان، با يك داستان از شاهنامه جداگانه منتشـر گـردد. در   
ورزيـد و الزم   تحقيق جزئيات شرح حـال مـؤلفين و مصـنفين هـم اصـرار نمـى      

رانـد و چقـدر شـيرين و     شمرد كه اقوال مختلف در اينكـه مـثالً سـخن مـى     نمى
 ايست از آن. قدمه گلستان و شاهنامه نمونهكرد كه م دلچسب تحقيق مى

اء او چقـدر سـاده و روان و   شـ يابيد كـه ان  آثار فروغى را كه بخوانيد درمى
يكدست و پرمغز است. او مبدع سبكى اسـت زيبـا و اسـتوار كـه سـزاوار اسـت       
نويسندگان جوان را بدان راهبرى كننـد، و درواقـع اگـر بخـواهيم نمونـه تمـام و       

شود  رسى در اين دوره بنمايانيم كتابهاى او در رديف اول واقع مىدرستى از نثر فا
چه را بنويسد ديگر بار پـاكنويس كنـد،    افتاد آن و عجب اينست كه كمتر اتفاق مى

داد. از ايـن اوراق در   وده را بعد از مطالعه و اندك تغييرى براى چاپ مىهمان مس
 ها و پيش من بسيار است. چاپخانه

چه نام بردم: ترجمه اصول علم ثروت، حقوق  غى غير از آناز تأليفات فرو 
اساسى، تاريخ ملل مشرق، فيزيك، تاريخ مختصر ايران، تـاريخ روم، انديشـه دور   

 دراز است كه تمام آنها مورد استفاده و مطالعه دانشجويان بوده و هست.

به خواهش و تمناى بسيارى از دانشمندان، بر آن شد  1320در اوايل سال  



١٨٣ اه ها و پاره نكته

اريخ مفصل ايران را در قرن اخير تأليف كند مقـدمات كـار هـم آمـاده شـد كـه       ت
 فرصت از دست رفت.

هاى خود فهرستى به بنده  تقريباً يكماه پيش از مرگ از مقاالت و سخنرانى 
تيه نزديك بـه انجـام   آداد و دستور فرمود جداگانه به چاپ رسانم، و اميدوارم در 

 اين خدمت كامياب شوم.

صوصيات زندگانى ديگران، اگر هم بـه جهـاتى شايسـته باشـد،     واگفتن خ
 گذرم. اجمال رانده در مىه جايش اينجا نيست، اينست كه سخنى چند ب

كـس را   طمعـى و نيازمنـدى او بـود، مـن هـيچ      از صفات بارز فروغى بـى  
كنم كه  اعتنا باشد، اين دعوى را نمي قدر وى بى هزخارف دنيوى به ام كه ب نشناخته

خواست كه بـه مصـرف    قدر مى زيست ولى پول را همين سختى و تنگى مى او به
گاه پيرامون حـرص و   جست و هيچ روى بيشى نمى زندگانى برساند. به هيچ ةهزين

گشــت و ســوداى آن را نداشــت كــه مــثالً دهــات و مســتغالت و ديگــر  آز نمــى
ـ   ها داشته باشد. منزلى را كه در آن سكونت داشـت  ها و اندوخته خواسته  ةبـا خان

كنم پـنج هـزار    تصور مى(د با پرداخت مبلغى بر سر وپدريش كه به ميراث يافته ب
 معاوضه كرده بود و آن هم تفصيلى دارد كه جاى ديگر خواهم گفت. )تومان

خاطرم هست روزى شخصى از مردم شـميران بـر او وارد و خواسـتار    ه ب 
ا بـه قيمتـى مناسـب    شد كه در حدود دويست سيصد متر از اراضى شـميران او ر 

اش بـه عمـوم    گفت بـراى بنـاى يخچـال اسـت و فايـده      خريدارى كند. چون مى
رسد آن مرحوم هرطور كه خريدار گفت و خواسـت پـذيرفت و چـون افـراز      مى

داشت به خـود او مطلقـاً وكالـت داد. خريـدار بـا نهايـت        نيزمين تشريفات قانو
خت كه آن مبلـغ را شـماره   خشنودى مبلغى پرداخت و رفت. گستاخى مرا برانگي
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كنم. شصت و پنج تومان بود. از اين طرز معامله و اين بهاى اندك تعجب كـردم،  
با تبسم و خوشرويى داستانى نقل كرد كه در سالهاى پيش كتابفروشـى در مقابـل   
حق تأليف كتابى اين زمين را كه در آن ايام بهاى تمام آن بسـيار نـاچيز بـوده بـا     

 ده است.وى بخشيه شرمسارى ب

ين چند سال كه از خدمات دولتى بركنار مانـد از محـل حـق تـأليف     ا در 
آورد. وزارت فرهنـگ در برابـر خـدمات     وسايل معيشـت خـويش را فـراهم مـى    

داد،  وى مـي ه فرهنگى و تأليف كتابهاى مختلفه ساليانه سه الى چهار هزار تومان ب
استثنا تمام ناشرين از  و بى خريدند همچنين بعضى از كتابفروشان هم آثار او را مى

بردند. اگر اين تعبير نامناسب نباشد بايد گفـت فروغـى    چاپ كتابهاى او سود مى
ين مدت از كارمندان وزارت فرهنـگ بـود كـه در مقابـل پاداشـى نـاچيز       ا هم در

 كرد كه سوابق آن محفوظ است. خدمت مى )گذشته از تأليفات(

و  )گويا به مرحوم اربـاب كيخسـرو  (نشينى مقروض بود  در آغاز ايام خانه
قرض او هزينه فرزندانش بود كه هر ماه بايد به اروپا فرسـتاده شـود. بنـده     ةهست

 ةست هزينـ ا پس از مدتها كه به اين حقيقت پى بردم به ايشان عرض كردم خوب
 تحصيل فرزندان را از بودجه اعزام محصلين به اروپا تأمين فرماييد ولى نپذيرفت.

يى و همراهى و مساعدت با اهل فضـل از هـيچ اقـدام عاقالنـه     در راهنما 
داد  چـه وزارت فرهننـگ بـدو مـى     كرد. از بابت حق تـأليف هـم آن   فروگذار نمى

ين مبحث داستانها دارم كه چـون مجـالى   ا فرمود. در قسمتى را به ديگران بذل مى
 پيدا شود به تفصيل باز خواهم گفت.

  
       

  



١٨۵ اه ها و پاره نكته

ص خليق و مهربـان و متواضـع بـود كـه بيـان كردنـى       اين شخ اي هانداز هب 
نيست. بنده در مدت هشت نه سال كه همه روز در خدمتش بودم، نديدم به كسى 
درشتى كند، و از اشخاص چه در حضور و چه در غياب بد بگويد، و اگـر كسـى   

خردمندى و نرمى و اسـتدالل طـرف را قـانع    ه شدت و سختى سخن گويد او ب هب
ادبـى او را بـه رخـش     احترامى كند، يا نادانى و بـى  را برنجاند و بىنكند، يا كسى 

اى  ينجا فقـط قضـيه  ا توانم آورد كه در نام و نشان مثالها مىه ين باب با بكشد. در
اهميت تلقى شود براى نمونه عـرض   كه مربوط به خودم هست و گرچه شايد بى

 كنم: مى

و برخالف براى فروغـى   ت دارمدحد افراط، عاه بنده به كشيدن سيگار، ب 
شكسـتم    دل در مىه بخش بود. در اوايل امر در حضور ايشان آرزو را ب بسيار زيان

افتاد كه پـس   كردم ولى بعدها نتوانستم. اتفاق مى و از كشيدن سيگار خوددارى مى
اينكـه بـه روى مـن بيـاورد      شد. او بى گون مى از يكى دو ساعت اطاق از دود تيره

فهميـدم كـه رفتـار مـن      ديـدم و مـى   گشود. مـى  پنجره را مى خاست و خود برمى
كرد كه شخص برنجد.  كنيد كه او طورى رفتار مى ادبانه است اما شما خيال مى بى

 التوانم تقرير كـرد مـرا از حـ    ام به زبانى كه نمى ديد كه بنده منفعل شده وقتى مى
كشـيدن سـيگار ميـل     دانيد من چقدر به نمى»فرمود:  آورد، مثالً مى شرم بيرون مى

اند، حاال هم دود آن را خوش دارم، خوب اسـت سـيگارى    دارم اما اطبا منع كرده
 «هم به من لطف كنيد كه رفع خستگى كنم!

اين كار يك روز و دو روز نبود همه سال مخصوصاً در زمستانها كه در و  
ت كرد و ممكـن اسـت صـفا    اطاق بسته بود اين خوى ناماليم را تحمل مى ةپنجر

آورد، چه به قول عبدالحميـد   ديد و به رويم نمى ديگرى هم در بنده مى ةناپسنديد
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 منشى:

در امكان نيايد كه دو تن با يكديگر دوستى دارنـد و شـب و   ».. 
روز و گاه و بيگاه يكجا باشند و در نيك و بـدى و شـادى و انـدوه    

دارى و تـيقظ   مفاوضت پيوندند چندان تحرس و تحفظ و خويشـتن 
 «توان داشت كه سهوى نرود... نگاه

بيانش دلكـش   )اند غالباً مالحظه فرموده چنانكه(فروغى در خطابه و نطق  
سـخن را بـه داليـل عقلـى و      ةگفت عقيده داشت و پاي و جاذب بود، به آنچه مى

هـايش مـؤثر و دلنشـين واقـع      فرمود و بـه ايـن جهـت گفتـه     پذيرفتنى استوار مى
زد و به قدرى  ن به لطف و شيرينى حرف مىگشت. در مجالس خصوصى چنا مى

كرد از جا برخيزد. منـزلش   آورد كه شنونده ميل نمى هاى لطيف مى داستانها و نكته
محفل دانشمندان خودى و بيگانه بود، هيچ دانشمند خارجى نبود كـه بـه طهـران    

 هاى بعدى نشود. بيايد و فروغى را ديدار نكند و مالقات نخستين موجب مالقات

سـتايند نـه بـه آن     ى مىدسر شخص كه بعضى از دوستان او را به خون اين
اندازه حساس و لطيف طبع بود كه بنده او را بتوانم ستود. بلى در امـور عـادى و   

گاه او را نديدم كه چـون ديگـران تنـدخويى و نابردبـارى و      مالى و نظاير آن هيچ
نكه دريـغ داشـت ادراك   شكوه كند، درين قضايا به تمام معنى خونسرد بود مثل اي

و دريافت و هوش و حواس خود را صـرف اينگونـه چيزهـا كنـد، امـا در امـور       
ين باب شواهد بسيار دارم كـه از  ا معنوى و دقايق سياست خيلى حساس بود، در

 كنم: آن جمله يكى را به مناسبت عرض مى

هنوز فراموش نشده كه فروغى در مجلس مورد حمله واقـع شـد. دو سـه     
د خدمتش رفتم و بر سالمت حالش شكر گفتم و از اين قضيه بـه تفصـيل   روز بع
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من اين «عرض كردم:  »د؟يزن شما درين باب چه حدس مى«سخن رانديم. فرمود: 
فهمم محركش تنها احساساتش بوده و  شناسم اما آنچه مى شخص را نديده و نمى

و شـد و  كمى به فكر فـر  »پنداشته است عمل شما برخالف مصالح مملكت است.
مـن از   »اگر بـه حقيقـت چنـين باشـد بايـد اميـدوار و ممنـون بـود!        «بعد گفت: 

احساسات او سخت در عجب ماندم و افزودم شما با او چه خواهيد كرد؟ فرمود: 
 »همان روز نوشتم متعرضش نشوند.«

در وقتى كه به تصـحيح فردوسـى و سـعدى مشـغول بـوديم بسـيارى از        
ت شور و هيجانى شگفت سراسر وجـودش را فـرا   اوقات لطافت و زيبايى يك بي

طورى در انديشـه و   هگريست، و ديگر وقت ب اختيار مى خود و بى گرفت كه بى مى
 كشيديم. ناچار آن روز از كار دست مى هشد كه ب تأمل مى

فروغى به انجام وظيفه ايمان داشت و همين صفت است كه حس فداكارى 
ـ    انگيزد. در و از خودگذشتگى را برمى دسـت   هپيش آمد اخير كه زمـام كشـور را ب

شود، و راستى به مقام  گونه حمالت و اتهامات مى دانست كه مورد همه گرفت مى
هم دلبستگى نداشت فقط حس فداكارى او را برانگيخت كه در دشوارترين مواقع 
مسئولت را به عهده گيرد. من درين باب سخنانى دارم كه به موقع خواهم گفـت.  

شـاءاللَّه بـه كسـى برنخواهـد      جزئى را كه مربوط به فرهنگ است و اناين قضيه 
 آورم كه با قضاياى كلى بسنجيد. خورد براى نمونه مى

خاطر داشته باشيد كه در چند سـال پـيش فرهنگسـتان در وضـع     ه شايد ب
نامـأنوس  ات ساده و متداول عربى بـه فارسـى   لغات نامناسب و تبديل كلم

ى هم عضو فرهنگسـتان بـود و از ايـن آشـفتگى     راند، فروغ چهار اسبه مى
گرفت. روزهاى دوشـنبه   برد. البته از فرهنگستان حقوق نمى سخت رنج مى
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 ةكه بنده نيز غالباً در خدمتش بـودم عصـاكوبان پيـاده از منـزل بـه مدرسـ      
شنيدم كه در فرهنگستان به پيشـنهادهاى او درسـت    رفت، مى سپهساالر مى
شود. وقتى به آن جناب عرض  اه تخفيف هم مىگ هدهند، و گاه ب گوش نمى

فرمود:  »كشيد؟ با اين ترتيب چرا از عضويت فرهنگستان دست نمى«كردم: 
هر نحو هست و هر چند كه ممكن است بايد خدمت كرد، بودن من بـاز   هب

  كند.   ها جلوگيرى مى مفيد است و از خيلى ناروايى
    فا خوريم و مالمت بريم و خوش باشيم           ج

  ى است رنجيدن  ركه در طريقت ما كاف
را در مـدتى   »ا من به فرهنگستانب«نفيس  ةو چندى پس از آن بود كه رسال

 كم تأليف فرمود و انتشار داد.

ام كه همت و پشـتكار او را داشـته باشـد. مـن روزهـا       كمتر كسى را ديده 
هاى چاپخانه كه مقـرر   رفتم. كتابهاى مختلفه و جزوه صبح خدمتشان مى 8ساعت 

بود مالحظه و تصحيح كند پراكنده و نـامنظم روى ميـز كنـار تختخـوابش جـاى      
و نيز كتابهاى نـو  داشت. كتابها در فلسفه و حكمت و بيشتر به زبان خارجى بود. 

شد و معلـوم بـود كـه شـب را      رسيد گاهى در آن ميان مشاهده مى كه از اروپا مى
كرديم كه تا يك ساعت بعد  كار مىه مدتى به مطالعه گذرانده. آنگاه از نو شروع ب

 شدم و مترصد بودم يكى از در درآيد يافت. راستى بنده خسته مى از ظهر ادامه مى
 عطيل شود.اى چند كار ت و دقيقه

گذشت چه آن جنـاب مواظـب    طور مى بعضى از روزها عصرها هم همين 
وقـت را رايگـان از كـف     اي بود كه مرتباً جزوات چاپخانه داده شود. بارى دقيقـه 

گذراند. اما چون نظم و  داد و همواره يا به مطالعه يا به كتابت يا به مباحثه مى نمى
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 عتدال مزاج منقلب شود مگر در سال اخير.افتاد كه ا ترتيب در كار بود اتفاق مى

آشـنايى نـدارم    مام بنده به اصطالح و عرف امروز با سيست قبالً عرض كرده
او فرمـوده   ةبزرگ چون مصـطفى كمـال دربـار    ةوانگهى راجع به فروغى كه نابغ

 توانم گفت؟ چه مى »نظير فروغى در اروپا و تركيه بسيار كم است«

 خود در طى سالهاى متمادى استنباط كردم اينچه من به گنجايش فهم  آن 
ـ   ا جـان و دل دوسـت داشـت از مفـاخر آن     ه ست كه فروغى سـرزمين ايـران را ب

فكر و معلومات و استعداد خود كوشش داشـت و از فـرايض    ةباليد و به انداز مى
شمرد كه براى رستگارى اين كشور و ملت كار كنـد، و بـر مـن چـون آفتـاب       مى

فقـط تمـام    و هيچ شائبه فقـط  و جاه و مال نداشت، و بى بروشن است كه او ح
 اش اين بود كه به مملكت خود خدمت كند. انديشه

اى از مـوارد بـه خطـا رفتـه باشـد و       بعضى ممكن است در پاره ةبه عقيد 
كنم كه  ه خدايى سوگند ياد مىبانسان از اشتباه مصون نيست اما با اطمينان قطعى 

عالماً عامداً به مملكت و اهل مملكتش زيان رساند. و  وقت نخواسته است او هيچ
پيمايـد بـا    كنـد و راه درسـت مـى    بايد بگويم كه خودش عقيده داشت اشتباه نمى

انديشـى   پيمود و هر قدم را بـه آهسـتگى و عاقبـت    اينكه آن راه را به دلخواه نمى
 داشت. برمى

و تندى سـخن  گونه مسائل چنان به درشتى  من خود در چند مورد در اين 
لرزيـد و   آورم چگونه اين مرد بزرگوار نجيب مـى  خاطر مىه گفتم كه حاال وقتى ب

شوم. بعـد هـم خـود را مالمـت      گفت از شرمسارى و خجالت آب مى جواب مى
كردم، چه وقتى بيمارى به حذاقت و دانايى و درستى و دوستى پزشكى معتقـد و  

بسيار تلخ و ناگوار باشد بايـد   دهد وگرچه مطمئن باشد هر دارويى كه دستور مى
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 بخورد.

يــن موضــوع بــه وقــت ا بــاز نمــودن مشــاهدات و مــذاكرات خــود را در 
سـت كـه بـراى    ا مطالعـات شخصـى خـودم ايـن     ةگذارم اما نتيج ترى مى مناسب

ـ  طـورى كـه هـر فـرد بـه       هپيشرفت امور كشور راهى جز تعميم فرهننگ نيست ب
حقيقت دريابـد كـه بهـره و بزرگـى او در      خود آشنا باشد و اين نكته را به ةوظيف

عظمت كشور نهفته است و بارى از اغراض ناچيز كه زيان عمـومى را در بـردارد   
به مردى درگذرد و آرزوها را به دل در بشكند. وقتى ايـن عقيـده الاقـل در ميـان     

و خيلى ديـر پيـدا   (كشور حكمروا شد اگر امثال فروغى پيدا شوند  ةطبقات ممتاز
 ند كار كنند.نتوا خوب مى )خواهد شد

كشيدم و همچنان باقى اسـت. از خداونـد متعـال مسـئلت      اسخن به دراز 
دارم كه روح آن بزرگوار را با ارواح برگزيدگان و پاكـان بيـاميزد و مـا را بـه راه     

 راست راهنمايى فرمايد.
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 ـ  2  ـ

  
 االسالمى ياد جواد شيخ

  
 ايرج افشار

  
  
دانشـگاهى ايـران تنهـا     ةاالسالمى بـراى جامعـ   جواد شيخدرگذشت دكتر  

علمى آفاقى بود. چـرا كـه او يكـى از سـتونهاى اسـتوار       ةضايع ،مرگ انسان نبود
تـوان گفـت    هـيچ احتيـاطى مـى    بود. بى پژوهش در تاريخ سياسى عصر قاجار مى

نخستين محققى بود كه با نگرش علمـى صـرف و نقـد تـاريخى دقيـق بـه چنـد        
سى مربوط به تاريخ ايران كه از روزگار پادشاهى مظفرالـدين شـاه تـا    موضوع اسا

زمان لغو قرارداد دارسى و عقد قرارداد تمديد مدت امتياز درباره نفت پيش آمـده  
 ها بود، پرداخت. او با تكيه بر نصوص اسناد و تطبيق دادن اقوال با يكديگر ناگفته

اعتبـار بـود و بـا اعتنـا بـه      هايى را مكشـوف كـرد. سـخنش هميشـه با     و ناشنيده 
نوشـت. بـراى بـه دسـت آوردن اسـناد       هاى مرتبط به اين مقوالت مقاله مى نوشته
 ياب دو بار مراكز اسناد دولت انگليس را مورد تجسس قرار داد. تازه

) فرزند ميـرزا ابوالفضـل عـالم روحـانى     1302متولد (االسالمى  جواد شيخ 
بداللَّه از فضالى طراز اول عصر خود بود. مشهور زنجانى بود. عمويش ميرزا ابوع

هر دو مورد احترام دانشمندن همزمان خود بودند. آنها با حاج سيدنصراللَّه تقوى، 
حسن مشكان طبسى، ميرزا طاهر تنكابنى و اقران آنان محشور بودند. همـه قبيلـه   

                                                 
  ،967-964صص  ،1383نادره كاران، نشر قطره.  
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 28بودنـد. درگذشـت او در روز    االسالمى از عالمـان وقـت خـود مـى     جواد شيخ
 اتفاق افتاد. 79ردين فرو

جواد پس از ختم دوره دبيرستان البرز براى ادامـه تحصـيل بـه انگلسـتان      
زاده با خانـدان   زاده سفير ايران بود. تقى ). در آن وقت سيدحسن تقى1325رفت (
االسالمى  ين جواد شيخااالسالمى آشنايى ديرين و دوستى پيشين داشت. بنابر شيخ

اده بود. چنـد سـال نخسـتين از اقامـت و تحصـيل      ز در كنف حمايت معنوى تقى
خارج را در لندن گذرانيد. تا اينكه دانشگاه هايدلبرگ آلمان با همكـارى دانشـگاه   

مخصوصى را پايه افكند. اين دوره براى تحقيـق و تحصـيل    ةهاروارد امريكا دور
ا االسالمى خود را بـه آنجـ   تاريخ علوم سياسى بود. از آن پس جواد شيخ ةدر رشت

منتقل كرد و از آن مجمع مدارك و مراتب علمـى بـه دسـت آورد. مـدت اقامـت      
دكتـريش   ةاالسالمى در انگليس و آلمان به حدود هيجده سـال كشـيد. رسـال    شيخ

 هاى ملى و نهضت مشروطيت بود. درباره تئورى انقالب

 ةهــاى سياســى دور ) بــه مناســبت فعاليــت1343چــون بــه ايــران آمــد ( 
شد. ناچار در وزارت علـوم و   جازه اشتغال در دانشگاه داده نمىدانشجويى به او ا

بـه مقـام    1350آموزش عالى سمت مشاوره يافت. تا اينكه باالخره از حدود سال 
حقوق و علوم سياسى به تـدريس مباحـث    ةعلمى دانشگاهى رسيد و در دانشكد

 علوم سياسى و تاريخ ديپلماسى پرداخت.

اى كـه ازو دريافـت    به آغاز شد. نخستين نامـه دوستى من با او از راه مكات 
 بود. 1342مورخ اول آذر  )از آلمان(كردم 

اى از مـن بـود    آغاز سخن از سوى او پيش آمد و آن به مناسبت نشر مقاله 
. آن مقاله در مجله »وحدت و تنوع در اسالم«در انتقاد از كتابى ترجمه شده به نام 



١٩٣ اه ها و پاره نكته

شـده بـود. متـرجم آن كتـاب چـون در      ) چاپ 1342راهنماى كتاب سال پنجم (
آورده  sص D<A<R. Gibbiهنگام آوردن نام گيب آن را به صورت  103صفحه 

كه در حكم كسره اضافه است جزو اسم نقل شـده بـود. مـن     Sبود يعنى حروف 
متذكر شده بودم گيبز نادرست است و خاورشناسى بـه نـام گيبـز نـداريم. جـواد      

اى دو  ه بـود و مقالـه مـرا خوانـده بـود در نامـه      االسالمى كه كتـاب را نديـد   شيخ
 »دوست دانشمند ناديـده «اى من را مورد شماتت قرار داده بود و با خطاب  صفحه

 هايدلبرگ نوشته بود. شرحى در معرفى گيب و ايراد بر آن نكته مقاله، از

االسالمى در دوره تحصيل هايدلبرگ مجالت فارسـى وقـت سـخن،     شيخ 
هايى سخته و پخته بـراى درج در آنهـا    خواند و نوشته ب را مىيغما، راهنماى كتا

به اطاعت امـر آن دوسـت معظـم    «به من نوشت  1343تير  29فرستاد. در نامه  مى
هاى مشهور يونـانى   اش از شخصيت اى مناسب حال ايران امروز كه نويسنده قطعه

ايـن   »دارم. ام كه شايد تا يكى دو هفته ديگـر خـدمتتان ارسـال    است ترجمه كرده
و سراسـر آن در مـذمت    از گزنفـون بـود   »هيـرون «نوشته ترجمه رساله معـروف  

تا موقعى كـه بـه مـن برسـد دو      )با پست زمينى(استبداد. وقتى ترجمه را فرستاد 
بود. از جمله در نامـه   كارت پستال هوايى فرستاد و از سرنوشت رساله پرسان مى

 آوريل نوشت: 27

دانيـد كـه بـين دوسـتان      ايد يا نـه؟ مـى   صميمى گرفتهآيا درباره نشر آن ت« 
. بنابر اين اگر بـه عللـى   )و نبايد داشته باشد(صميمى قيد و مالحظه وجود ندارد 

چاپ و انتشار آن در حال حاضـر مقـدور نيسـت لطفـاً بنـده را       )فنى و غير فنى(
.رسـاله رسـيد و چـون خوانـدم بـه      »شـوم  نهايت ممنون مى مسبوق فرماييد كه بى

االسالمى فوراً نامه نوشتم كه درج مقدمه شما مناسبت با موازين كار راهنماى  شيخ
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اين بنده خود حـدس  «مرقوم داشت:  1965كتاب ندارد. ايشان در تاريخ ششم مه 
زد كه انتشار مقدمه كتاب با وضع كنونى كشور نـه تنهـا عملـى نيسـت بلكـه       مى

واهد كرد. به همين دليل خودم از احتماالً خود مجله و ناشر آن را دچار دردسر خ
ايـد مقدمـه را    فرستادن آن تا حدى پشيمان شده بودم. چه بهتر كه تصميم گرفتـه 

چاپ نكنيد. حتى خود ترجمه را هم اگر صالح ندانستيد چاپ نكنيـد. ولـى بـاز    
نقطه ابهامى براى دوستدار باقى مانـد كـه جـواب آن را از نامـه مختصـر سـركار       

آيا محظور واقعى براى عدم چاپ و مقدمه وضـع نامسـاعد   نتوانست كشف كند. 
يا اينكه خود مقدمه نقايص تحقيقى  )كه البته عذرى است بسيار موجه(كشور بود 

زنـد   ترين زيانى كه عدم چاپ يك مقاله به نويسنده مـى  و تاريخى داشت؟ بزرگ
 كه همين است كه او را از سعادت شنيدن تنقيد دوستان محقق محروم سازد. حاال

ام ممكـن   زحمت خواندن مقدمه را به شما تحميل كرده )يا بدبختانه(خوشبختانه 
لطفـاً نقـايص آن را    »االحسان باالتمـام «است تقاضا كنم بر بناى آن اصل معروف 

مـوقعى كـه   (بطور خصوصى برايم گوشزد كنيد. خودتان شاهديد كه چندى پيش 
هـاى سـركار    درباره يكى از نوشته چه را كه به نظرم آن )در امريكا تشريف داشتيد

رسيده بود با كمال وضـوح و صـراحت برايتـان نوشـتم و خوشـوقتم كـه تنقيـد        
 »به حسن قبول تلقى فرموديد... )رفت كه انتظار مى همچنان(ارادتمندان را 

آيد من به او جواب  دارد، برمى 1966مارس  13از نامه بعدى او كه تاريخ  
اگـر بـه   «بال مطلب را گرفته و به اين نتيجه رسيده بود كه ام. و ايشان دن داده بوده

اين نتيجه رسيديد كه انتشار آن در مجله راهنماى كتاب مناسب نيسـت آن وقـت   
در مجلـه وزيـن    )در صـورت امكـان  (دهم سعى بفرماييـد   به جنابعالى اختيار مى

 به صورت پاورقى در آخـر مجلـه منتشـر گـردد. همـه ايـن       )مانند يغما(ديگرى 



١٩۵ اه ها و پاره نكته

البته آن را به مجلـه   »كنم. انديش خود سركار واگذار مى ها را به نظر صالح قسمت
توانست چاپ كند. تند و تيز و گزنده بود. درين  يغما ندادم. قطعاً يغمايى هم نمى

االسالمى ملتفت شد چاپ  باره سلسله مكاتبات دامنه گرفت. باالخره مرحوم شيخ
تا اينكه ايشـان بـه تهـران آمـد و بـا موانـع       پذير نيست. ساليانى گذشت  آن امكان

اصـل خـط آن   (رو شد. رساله مذكور پيش من مانده بـود   سياسى استخدامى روبه
. روزى به من فرمود فالنى خوب شد آن رسـاله را بـه چـاپ نرسـاندى،     )مرحوم

بايست پاسخگو باشـم. سـالهاى دراز بـر آن     ورنه برگى ديگر از پرونده را هم مى
السـالمى   ا  اينكه انقالب بساط گذشته را درنورديد و مرحـوم شـيخ  ايام گذشت تا 

جوياى آن دفتر از من شد. نسخه را به خدمتش تقديم داشتم و تا حدى كه به ياد 
 دارم با فراغ خيال به چاپ آن اهتمام كرد.

 به من نوشت: 1362خرداد  29اين ترتيب، رويه هميشگى او بود: در نامه  

اسناد وزارت خارجه انگليس را براى مطالعه دو فقره ترجمه از » 
فرستم. اگر صـالح دانسـتيد ممكـن اسـت در يكـى از       خدمتتان مى

چاپ شـود، يـا اگـر محظـورى داشـتيد و       »آينده«هاى آينده  شماره
چاپ آنها را به هر دليلى صالح ندانستيد در آن صورت هر دو را به 

در جـزء ضـمائم    دوستار اعاده دهيد چون خيال دارم هر دو را بعداً
 »اش هستم چاپ كنم... ريدر بوالرد كه مشغول ترجمه خاطرات سر

مقصود آن است كه تفرعن نداشت. شايد اگـر ده بـار هـم مطلبـى را كـه       
 داشت. لطف خود را مفتوح نگاه مى ةكردم باز دريچ داد چاپ نمى مى

 هـا  االسالمى خوش سبك و گوياست. اميدوارم مجموعـه آن  هاى شيخ نامه 
هـاى   هـايى از برجسـتگى   را روزى به چاپ برسانم كه هر گوشه آن يادآور جرقـه 
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دوسـت و   بـين، بـى رعونـت و آرام، وطـن     فكرى اوست. مردى بود متين و واقـع 
 پرست. ايران

پايـه   آينـده و  يغماو  راهنماى كتاباالسالمى در سه مجله  هاى شيخ مقاله 
هـاى   ا تكيه بر نظريه علمى جريـان بلند و مايه ژرف او را در نگارش مباحثى كه ب

بايد تلفيق بگيرد آشكار ساخت و بزدوى ميان خواص شهرت گرفـت   تاريخى مى
نويسـد و   االسالمى در نقد تاريخ معاصر سخن نادرسـت نمـى   كه دكتر جواد شيخ

جا كه به يادم مانده است  كوشد هر چه بايد گفت مبتنى بر اسناد باشد. او تا آن مى
ستان رفت و در خـزائن اوراق آن كشـور بـه جسـتجو پرداخـت.      دو سفر به انگل

پـذيرد مگـر آنكـه     گفت نگارش تاريخ وقايع سياسى ايران صورت كمال نمـى  مى
تـر   اسناد موجود در انگلستان زير و رو شود آنجا، در مطالعـه چنـد مبحـث ژرف   

 - 1919قرارداد  -قتل اتابك  -ها  دقيق شد: وقوع مشروطيت و اقدامات انگليسى
عزل تيمورتاش. همه مطالـب مربـوط بـه     -قرارداد جديد نفت  -صلح احمدشاه 

آور  تابهــاى نــامهــاى دلنشــين خــود گنجانيــده و در ك ايــن مواضــيع را در مقالــه
سـاخته اسـت.    منـدرج  »صعود و سـقوط تيمورتـاش  «و  »قتل اتابك«، »احمدشاه«

ملـه كارهـاى   هـم از ج  1919ترجمه مجموعه سه جلدى اسناد محرمانه قـرارداد  
 بسيار ارجمند اوست.

طور منصوص به انتخاب مرحوم  هكه ب 1362االسالمى از سال  مرحوم شيخ 
دكتر محمدعلى هدايتى جانشينى او را در شوراى توليت موقوفات دكتـر محمـود   

مندى واقعى بـه منظـور خـدمت بـه      افشار داشت با صداقت و صميميت و عالقه
كرد. ازين بابت من بايد نسبت بـه   شركت مى زبان فارسى در جلسات و مذاكرات

 لطف عميم او اظهار سپاسگزارى خاص بنمايم.



١٩٧ اه ها و پاره نكته

ت او بالغ است بر كتابهايى كه چنـد جلـد تحقيـق اسـت و     اصورت تأليف 
المعـارف ايرانيكـا   ةين مقاالت به زبـان انگليسـى در دائـر   ا چند جلد ترجمه. جز

 ايران است.دارد كه هم مربوط به تاريخ سياسى  )چاپ امريكا(

هايش آويزه گرانقدر بر تاريخ يـك قـرن    ماند چون نوشته يادش پايدار مى 
 كشورمان است. روانش شاد باد.
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 ـ  3  ـ

  
 ياد دكتر محمود افشار

  
  حسينقلى كاتبى

  
 اين نوشته را به روان پاك،  

 جاويد: آرمان واال و انديشه روشنگر، زنده 

 دكتر محمود افشار 

 كنم تا در خور توانايى خود ياد ىاهدا م 

 مرد را تازه گردانم. آن بزرگ 

  
 پيشگفتار

 جان گشاده سوى باال بالها 

 تن زده اندر زمين چنگالها 

 صورت ظاهر فنا گردد بدان 

 عالم معنى بماند جاودان 

  مولوى             
 

خورشيدى  1321اى را كه من در سال  روزى كه دكتر محمود افشار، نوشته
انتشـار داده بـودم بـار ديگـر در سـرمقاله       »آذربايجان و وحدت ملى ايران«م ناه ب

) ضمن گفتارى چاپ كرد و 1359مهر و آبان (سال ششم مجله آينده  6-7شماره 
                                                 

  910-907، صص 2، نامواره دكتر محمود افشار، ج»زبانهاى باستانى ايران در آذربايجان«مقدمه مقاله.  



١٩٩ اه ها و پاره نكته

نويسنده را با مهر و لطف خود سرافراز ساخت احساس كردم كـه هنـوز درخـت    
شناسى  نواز ارج وحنيكى و پاكى و بزرگوارى در ايران بارور است و هنوز نسيم ر

 در برابر خدمت به وطن و ملت، هر چند كوچك، از وزيدن بازنايستاده است.

، در كتـاب معتبـر و   تيدوسـ  خواهى و وطن سپس هم، كه آن پير دير ملت 
سخن ازين نوشته به ميان آورد و آن را ضمن يك اثـر   »نامه افغان«بسيار ارزشمند 

گردانيد احساس پيشين رخـت ايمـان و    جاودانى با خلعت چاپ و انتشار آراسته
يقين در بر كرد و اين بار ندا درداد كه پويايى و سـازندگى روح ملـى و وحـدت    

نيـافتنى   ناپذير، و پايـان  آرمان و انديشه ما ايرانيان پشتيبان استوار، نيرومند، چيرگى
 استقالل، آزادى، ترقى و اعتالء ايران است.

وحـدت ملـى   «معلم بزرگ مكتب پرارج دكتر محمود افشار، آن مرشد و   
مشـى   خواهـد از خـط   در ضمن الطاف بيكران، مانند هر اسـتادى كـه مـى    »ايران

او «انـد كـه:    رهروان اين مكتب آگاهى كامل داشته باشد ابراز ترديد كرده و نوشته
ولى سـپس هوشـنمندانه و بـا ديـد      »دانم. اكنون نظرى و عقيدتى داشته باشد نمى

ليلـى بالفاصـله ترديـد خـود را رفـع كـرده و بـا استصـحاب         روشن و منطق تح
چه در اين رساله بـا ايمـان كامـل و     اما با آن«اند كه:  ء على ماكان افزوده بقاءالشيى

ديگرى از خود وى نخوانم تغيير و  ةبدان استوارى نوشته تا خالف آن را در نوشت
 »كنم. تبديلى را باور نمى

الظـن   بايد كار، التنقض اليقين بـالظن، ان  بلى: چنين كنند بزرگان چو كرد 
الحق شيئا. به ايـن ترتيـب جـز اينكـه بـه روان پـاك آن نيكمـرد درود         اليغنى من

  الغيب حافظ شاهد حال بياورم كار ديگرى ندارم: بفرستم و از زبان لسان
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 گوهر مخزن اسرار همان است كه بود     

 حقه مهر بدان مهر و نشان است كه بود

 زمره ارباب امانت باشند عاشقان     

 الجرم چشم گهربار همان است كه بود

 از صبا پرس كه ما را همه شب تا دم صبح     

 بوى زلف تو همان مونس جان است كه بود

 حافظ بازنما قصه خونابه چشم     

 است كه بود كه بر اين چشمه همان آب روان

ريـان تكامـل   نويسـم كـه در ج   آن زنده ياد مـى  »تأييديه«و فقط در توجيه  
ها و آرزوها ممكن است عقيده و نظرى تغيير كند  ها و تطور آرمان افكار و انديشه

ولى عشق به وطن و ملت چون در سرشتى ريشه دوانيد عوض كردنـى نيسـت و   
بـه گفتـه از دل    )با شير اندرون شـده بـا جـان بـدر رود.    (جاويد و اليزال است. 

 برآمده عشقى شهيد:

 سر خاك اگر كنمه خاكم بسر ز غصه ب     

 سر كنمه خاك وطن چو رفت چه خاكى ب

 جانا، كاله نيست وطن تا كه از سرم

 افكنده دور و فكر كاله دگر كنم

 مرد آن بود كه اين كلهش بر سر است و من     

 سر كنم هنامردم ار كه بى كله آنى ب

اثرى كه اين يادآورى و تجديد خاطرات پس از ساليان دراز در مـن كـرد    
ــاورنكردنى بــود. مــن از آن روز از عقــل دورانــديش بــه عشــق   شــگفت آور و ب



٢٠١ اه ها و پاره نكته

ها از عشق پديد آيد... سى تـا چهـل سـال بـود كـه       شورانگيز روى آوردم. خارقه
مطالعات و تحريرات من در حقوق و بخشى نيز در ادبيات و اجتماعيات بود، امـا  

ـ    تـاب، كـه    ىازين برخورد شور و شوقى در دلم پديد آمد و ديـدم كـه آن روح ب
هـا   جان خريد و در برابر حبس و دربدرى و فشارها و ناروايىه خوف وخطر را ب

بارى نشان داد، هنوز زنده و در تب و تاب است. دخم به ابرو نياورد و عاشقانه بر
اى الزم بود تا آتش عشق زبانه كشـد و ايـن جرقـه از بسـيط دل باصـفايى       جرقه

 فرهنگ ايران و وحدت ملى ايران بود. برخاست كه كانون مهر ايران، زبان و

من اثر اين دل تابناك را در اعماق روح خود دريافتم و ديدم كه موالنـا از   
را فـاش   »تولـد تـازه  «راه دل، دلى كه دكتر محمود افشار در سينه داشت، راز اين 

 سازد: مى

 جسم خاكى سايه سايه دل است     

 جسم كى اندر خور پايه دل است

 ت از يك مشت گلآدمى بسرش     

 دل هسرگذشت از چرخ و از كوكب ب

چنين بود كه روى به تاريخ، فرهنگ، مدنيت، هنر، انديشه، زبان، نمودهـا،   
هاى روح و هستى و جاودانگى ايران آوردم. هر چه بيشـتر   و نهادها و ساير جلوه

 ..كردم. آمدم، در جهان ايمان و انديشه پرواز مى كردم بيشتر به شوق مى كار مى

هـا زيـر دو    دست آمد و يادداشتها و بررسى ههاى فراوانى ب سرانجام نوشته 
در چنـد كتـاب و چنـد     »ان پس از ساسـانيان رآ«و  »ايران در جهان باستان«عنوان 

 هزار برگ فراهم گشت.
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رو دامن سـخن را   اين مقدمه مناسب با تفصيل اين موضوع نيست و از اين
ـ   ن پيشگفتار را براى نوشته مسـتند و فشـرده  چينم و چون اي فرا مى نـام  ه اى كـه ب

ياد مرحوم دكتر محمود افشـار تـأليف و   ه ب »زبانهاى باستانى ايران در آذربايجان«
كنم  هاست. يادآورى مى نويسم و خود بخش كوچكى ازين نوشته ام مى تنظيم كرده

 نامهاى زير است:ه كه اين كتاب دنباله و رديف چند بخش ديگر ب

 زبان و خط در ايران باستان، 

 غرب ايران و پيرامون آن، زبانهاى باستانى شمال 

 جغرافياى تاريخى آذربايجان و آران و شروان، 

بايـد يـادآورى نمـايم كـه     « زبانهاى باستانى ايران در آذربايجـان »در مورد  
توصيه گردآورنده نامواره در علمى و تحليلى بودن موضوع بررسى كامالً رعايـت  

، »تـاتى « ،»آذرى«شده است و بخش مورد توجـه آن اثـرات زبانهـاى باسـتانى در     
 اى است. است كه خود موضوع تازه »تركى آذربايجان«، و »هاى محلى گويش«

آرزومندم توفيق داشته باشم تا بقيت عمر را در راه خدمت به ايران ايرانى  
 هر چه پربارتر كنم.

  
  



٢٠٣ اه ها و پاره نكته

  
 ـ  4  ـ

  
 زن قاطرچى بود شاهزاده خانمى كه

  
 

نـام داشـت،    »بـى خـانم   جهان بـى «از دو خواهر آقا محمدخان قاجار يكى 
خان قرار گرفت دستور داد كـه او را از قـزوين بـه شـيراز      وقتى سلطنت بر كريم

خـان موافقـت    آوردند تا به عقد محمدرحيم خان پسرش در آورد. اما دختر كريم
رچى است نه شايسـته بـرادر مـن، و    نكرد و گفت اين دختر در خور يك نفر قاط

را بـه قـزوين بازگرداندنـد كـه بعـدها       »بـى خـانم   جهان بـى «به اين جهت ناچار 
 عليمرادخان زند او را به زنى گرفت.

خـان را   وقتى آقا محمدخان پادشاهى يافت، به كيفر اين سخن دختر كريم 
ران با بابا فاضل قاطرچى بخشيد، و اين شاهزاده خانم سالها در طه »بابا فاضل«به 

  كرد. تا هم در خانه او وفات يافت. زندگى مى

 

                                                 
  71، ص 1327، ارديبهشت 2يغما، سال اول، شماره.  
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