
یران
دب ا

گ وا
فرھن

ینده 
ھ وآ
گذشت

گنجینھ۱۱و۱۲



   
   

 
12°11

AfsharFoundation[mailto:info@m-afshar.net]



   
   

 



   
   

 
K§B�«Swó�
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 *شاهنامه از ديدگاه وحدت ملى
 

 احسان اشراقى
 
 

 بسى نامداران و گردنكشان

 كه دادم يكايك از ايشان نشان

 چو گودرز و كيخسرو تاجور

 تن نامور چو رستم، چو روئين

 چو گودرز و هشتاد پور گزين

 سواران ميدان و شيران كين

 چو عيسى من اين مردگان را تمام

 نامسراسر همه زنده كردم به 

 
اسـت.   هنوز اثر ديگرى كه بمانند شاهنامه معرّف روح ايران باشد تأليف نيافته«

مهـارتى از   هاى جنگ و بزم و شادى و شور و عشق و انتقـام بـا چنـان    صحنه
سازد ... شاهنامه  مى طرف فردوسى بيان شده است كه خواننده را واله و حيران

رؤياانگيز است تعريف  باىپر از شرح خصال نيكوى انسانى و وصف مناظر زي
نظريـات بشـر دوسـتى كـه بـا       هاى اخالقـى و سياسـى و   سجاياى فردى، ايده

                                                 
 .269-254حكايت همچنان باقى، صص  .*
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است در اين كتاب بـزرگ جـاى    تخيالت زيبا و حساسيت روح بشرى سرشته
  )هانرى. ماسه(. »ممتازى دارد

  
 هايى كه از اعماق تاريخ برخاسته و در نشيب و فراز رويـدادها زنـده   ملت

 يل انكارناپذير بر هويت آنها وجود دارد. تار و پود وجود اين هويـت اند، دال مانده
 چيست. گاه داستانى است از يك سينه به سينه ديگر رسيده و بر دلها نشسته، گـاه 

هـا و يـا كتـابى كهنـه كـه افسـانه گذشـته را در         يادى و يادبودى بر پيشانى سنگ
اى  سـكات: اسـلكه  رنگ باخته خود حفظ كرده و يا بـه قـول سـر والتـر ا     خطوط

اى  شود و سنگ لوحه سـائيه  رنگ وفروغ كه باالى مرقد جنگجويان آويخته مى بى
كند. ايليـاد و اوديسـه و كتـاب هزيـود      گمنام آن را به سختى قرائت مى كه زائرى
هـاى   هاى دور زنـدگى ملـت يوناننـد در گـذرگاه تـاريخ، و حماسـه       افق بازگوى

ظريف چنگى را ماننـد هسـتند كـه قرنهـا از پـس      تارهاى  »رامايانا« و »مهابهاراتا«
هند را در غم و شادى بهم نزديك ساخته و چنين است شاهنامه  قرنها دلهاى مردم

سراى طوس كه بر زندگى مردم ايران تأثير نهاده و در آرمانهـايى   حماسه اثر بزرگ
  :آنها را بهم نزديك ساخته است و به گفته استاد بهار مشترك

 
 چه زردشت مهين د و دارا آنآنچه كوروش كر

 زنده گشت از همت فردوسى سحرآفرين

 زاى فردوسى به دهر تازه گشت از طبع حكمت

 چه كردند اين بزرگان در جهان از داد و دين آن

 باستانى نامه كافشاندندش اندر خاك و گل

 تازيان در سيصد و پنجاه سال از جهل و كين
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 آفتاب طبع فردوسى به سى و پنجسال

 از گل بركشيدش چون شكفته ياسمينتازه 

 نام ايران رفته بود از ياد تاتارى و ترك

 تركتازى را برون راندند الشه از كمين

 شد درفش كاويانى باز برپا تا كشيد

 اين سوار پارسى رخش فصاحت زير زين

 جز بدو هرگز كجا در طابران پيدا شدى

  اى كز خسروان در خ اوران بودى دفين فره
 

 از فردوسى بزرگ است، از انسانى واال كه دفتر داسـتانش، راز  اينجا سخن
 كند و بقا و انگيزه هستى ملتى كهنسال را ضمن اشعارى بلند و حماسى بازگو مى

 زمزمه سخنش قرنها بر زبان پير و جوان ايرانى جارى است. داسـتان فردوسـى و  
 معنـوى مـردم بـا    نظر از رابطه گاه تكرارى نبوده است، زيرا صرف شاهنامه او هيچ

 اى طبيعى و تـاريخى اسـت، هنـوز بسـيارند     قهرمانان و فرهنگ شاهنامه كه رابطه
 هاى ناگفته از كتاب حماسى ايران كه حق طلب دربـاره آن ادا نشـده اسـت.    نكته

 شايد از نظر ادبى، شاهنامه فردوسى در رديف آثار گرانقدرى باشد كه تعـدادى از 
  انـد، امـا بـدون ترديـد از لحـاظ عظمـت       وردهشعراى بزرگ سرزمين ما بوجود آ

 اى كـه در آن نسـبت بـه ملـت     موضوع و محتواى فرهنگى و اجتمـاعى و وظيفـه  
رسد. درهيچ  اى به پاى فردوسى نمى تاريخى ايران ايفا گرديده است، هيچ سراينده 

و  هـاى حماسـى   اى از ادوار تاريخ ايران، در بيان مناسـبات اجتمـاعى و لحـه    دوره
 صلح و جنگ و سياست و زندگى مردم ساده و يا قهرمان، كالمـى ماننـد   حوادث

 بيان كننده مقصود نبوده است. از شـناخت خـدا و جهـان هسـتى و     كالم فردوسى
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تكريم خرد تا تقـواى جسـم و روح انسـانى و از آمـوزش راه و رسـم مردمـى و       
تـرين   ائه لطيفبه خلق تا اعتقاد به آرمان و آيين و عالقه به زادو بوم و ار  خدمت

اخالقى به زنان و مردان در ادامـه حيـات شـرافتمندانه آنهـا، تـا طنـين         اندرزهاى
مردانگى و شهامت و دفاع از شرف و فضيلت آدمـى در صـحنه كـارزار و      رساى
زندگى و حقانيت غلبه نور بـر ظلمـت و نيكـى بـر بـدى، حضـور كـالم          رزمگاه

اى چون او بـر دلهـاى مـردم     ايندهسردرك است و برين منوال هيچ   فردوسى قابل
نكـرده اسـت. از سـخن فردوسـى، عشـق و عالقـه بـه ايـران زمـين و            كومتح

هـاى   زند و جاودانگى يك ملت از آن متجلى اسـت و جنبـه   مى افتخارات آن موج
گشاى انسان به سوى شرف و آزادگى  آموز، راه داستانهاى عبرت  درام آن در قالب
راستين است. فردوسى به جهان خيال تعلق ندارد و بـه   انسانيت و رسيدن به مرز
شود و در ايـن   رفته است كه به انسان كامل و تمام عيار منتهى مى قدم سعى در راه
هاى كالم را براى القاء منظور خـود بكـار گرفتـه اسـت و      آهنگ  رهگذر زيباترين

شـعر او   تر از شعر ديگران است، آن اسـت كـه   فردوسى سرافراشته آنچه در شعر«
زنـدگى مردمـى آزاده و پيروزمنـد اسـت و سـخنى غرورآفـرين و        سرود باشگوه

پاك، ملت بزرگ،  افتخارآفرين است.عظمت و وااليى سرزمين فرخنده ميهن، ايران
دهد، به همـين روى،   آيين يزدان ومنش واالى انسانيت و انسان بزرگ را نشان مى

آفرينـد، آن چنـان    سازد و مى ان مىفردوسى در شاهنامه از پهلوان سيست رستمى كه
كنـد:   الدين در كمال عرفانش آرزو مى كامل يا ابرمردى است كه موالنا جالل انسان

 )1(»شيرخدا و رستم دستانم آرزوست.»

 براى شناختن نقش شاهنامه در وحدت ملـى، نظـرى اجمـالى بـه اوضـاع     
چون  است، عمومى ايران بعد از اسالم عموماً و عصر فردوسى خصوصاً ضرورى
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لـزوم    فردوسى شاهنامه را با الهام از داستانهاى ملى و در شرايطى تنظيم كـرد كـه  
از  توجه به مليت و دفاع از فرهنگ و مدنيت گذشته ايران زمين براى مردمـى كـه  

 بردنـد،  وارد بر مقـدورات خـود رنـج مـى     تسلط كارگزاران متعصب و تركان تازه
 ى از طبقه دهقانان آزاده بوده واين طبقه كـه رفت. فردوس مسئله مهمى به شمار مى

 هـاى  يادگار نظام ايران پيش از اسالم بود، بيش از طبقـه ديگـر در حفـظ ميـراث     
 .كوشيد فرهنگى ساسانى مى 

تـرين ادوار   قرن اول و دوم هجرى از نظر نشيب و فـراز يكـى از حسـاس   
بـه تـدريج شـكل    ايران است. در اين دو قرن كه حاكميت تازيان بر ايـران   تاريخ

هاى سياسى و نظامى و فرهنگى ملـت در برابـر قـواى     ترين واكنش بزرگ گرفت،
ظهور پيوست و مردمى كه حاضر نبودند تـن بـه خفـت و خـوارى در      اشغالگر به
گرد دهند، براى بدست آوردن حقوق از دست رفتـه خـويش بـه     بيابان  برابر اقوام
تاريخ ايران را در قرنهاى سوم و  گير برخاستند و اين كوشش سيماى پى  كوششى
اى بـراى ادامـه حيـات ملـى در قرنهـاى بعـد        هجرى طرح انداخته، زمينه  چهارم

گفتنـد،   »الفتـوح  فـتح «هجرى، در جنگ نهاوند كه تازيان به آن  21گرديد. درسال 
مقاومت نظامى دولت ساسانى در هم شكست و يزدگرد شهريار ايران كـه    آخرين
ان شاهى بود از شهرى به شهرى رهسپار شد تـا مگـر سـپاهى    فروغ دودم  آخرين

 در برابر دشمن بايستد. ولى سرنوشت اين فرصت را به او نـداد و در  فراهم كندو
كشته شد و با مرگ او مقاومت ايرانيان نيز از ميـان   تحريك ماهوى سورى  مرو به
مـدنيت گذشـته   رفته بر سراسر كشور تسلط يافتند و يادگارهاى  تازيان رفته رفت.
ورود آنان به نيستى گرائيد. از اين تـاريخ تـا دو قـرن كشـور مـا از وجـود        نيز با

هاى شرق خالفت اسـالمى   ايرانى خالى ماند و به بخشى از سرزمين هاى حكومت
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 .شد تبديل

رفتار تازيان در سالهاى نخستين حكومت، مانند رفتار فـاتحين زورگـو بـا    
انديشـه بـرادرى و برابـرى در روابـط ميـان      ملت مغلوب نبود، چـون هنـوز    يك
اميـه   كرد. اما وقتى قدرت به دسـت بنـى   عرب و غير عرب حكومت مى  هاى ملت
شيوهاى پسنديده اسالمى نيز در پرده فراموشـى افتـاد و حكومـت جـور و      افتاد،
اى كـه يادگـار نـاميمون ايـام      همراه با سياست تبعيض نژادى و عادات قبيلـه   ستم

بار ديگر برقرار گرديد و فاتحين در غالب قوم برتر، روش تحقيـر و   بود،  جهالت
هـاى غيـر عـرب در پـيش      كشى توأم با خشونت را نسبت به ملـت  بهره اهانت و

در باور خود، از خويشتن، نژادى واال ساختند كه حـق داشـت بـر      گرفتند. تازيان
و بـا ايـن    تـر بودنـد حكومـت كنـد     هاى ديگركه به زعم آنها از نـژاد پسـت   ملت

اقــدامات ناهنجــارى را آغــاز كردنــد كــه حاصــل آن غــارت   سياســت نوظهــور
هاى اشغال شـده وبكـار بـردن رفتارهـاى غيرمسـلمانى نسـبت بـه غيـر          سرزمين

عقاب جور بر سراسـر قلمـرو عربـى بـال      .مسلمانان، يا نومسلمانان غيرعرب بود
بدر آمد و مواليـان كـه   نشين  هاى يغماگر ازآستين تازه دولتان باديه گشود و دست

شددر تنگناى سـتم طبقـاتى و نـژادر گرفتـار آمدنـد..       به مردم غير عرب گفته مى
 :نويسد ) مى1ج(االدباء  محاضرات راغب اصفهانى در كتب»

 عباس چنين رسـم بـود كـه چـون از بـازار چيـزى       عرب را تا زمان دولت بنى«
 شد، هر بارى كـه  ف مىگشت، و در بين راه به يكى از موالى مصاد خريده برمى

 كـرد. هرگـاه   گذاشت و وى بدون چون و چرا حمالى مى داشت به دوش او مى
كرد كه پياده شود، بدون الو  ديد و قصد مى يكى از موالى را بر مركبى سوار مى

اجـازه   خواست، بـدون  نمود. هر دخترى را كه از موالى مى نعم اطاعت عرب مى
مادرش جز  ورد. كسى كه پدرش عرب ولىآ جد و پدرش به عقد ازدواج در مى
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حسبى و نسبى  را باالترين عيب »هجنه«خواندند و  مى »هجين«از نژاد عرب بود 
  )2(.»گفتند مى يعنى كنيزگان »اماء«دانستند و زنان غيرعرب را  مى
 

 اين سياست غير انسانى در ميان مردم ايـران كـه فرهنـگ و تمـدنى كهـن     
 اى در دنياى قديم برخـوردار بـود بـه شـكل     رفتهداشت و از نظام اجتماعى پيش 

 ترى به مرحله اجرا در آمد و مردم ايـران كـه چنـين اوضـاع و احـوالى را      ظالمانه
 تافتند، مصمم شدند به هر شكل كه ممكن اسـت خـود را از زيـر بـار ايـن      برنمى

 ها فرا رسيدند؛ زمانى كـه مختـار ابوعبيـد    حكومت رها سازند. رفته رفته موقعيت 
 قفى در كوفه به خونخواهى شهداى كربال قيام كرد، ايرانيان بدور او گرد آمدند وث

 هجرى در عـراق و خوزسـتان عـده كثيـرى از     67به پيروزى او كمك كردند. در 
 روستاييان عرب و ايرانيان زير لواى خوارج موسوم به ازرقى متحد شده دست به

 احكـام صـدر اسـالم چنانكـه    گفتند هر حـاكمى كـه از    شورش زدند. ازرقيان مى 
 كردند، يعنى مساوات اجتماعى تمام مسلمانان عـدول كنـد   خوارج آن را درك مى 

 كافر است و جهاد با وى واجب است.در قيام محمدبن اشعث كه از اشراف عرب
 اميه قيام كرد، گروه عظيمى از ايرانيان كوفه و نواحى غربى ايران بود و بر ضد بنى 
 بن يوسف سركوب شد ولـى  رچه اين جنبش به وسيله حجاجهمكارى كردند و گ 
 در مجموع هشدارى بود به فرمانروايان عـرب؛ كـه مـردم ناراضـى ايـران بـا هـر        

جنبشى كه بر ضد تازيان باشد همĤواز خواهند گرديد اگرچـه رهبـرى آن را يـك    
عرب بر عهده داشته باشد. و از آن هنگام بر خشـونت هيئـت حاكمـه عـرب      نفر

هاى شرقى شـده   افزوده شد و حجاج كه از سوى عبدالملك حاكم سرزمين بيشتر
مسلم نيز همـين شـيوه را    ها را در خون غرقه ساخت و يزيدبن ابى اين جنبش بود

هايى از آزاد مردان ايرانى به باد رفت اما بـه   كرد و مدت بيست سال دودمان  دنبال
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سـان و گرگـان و طبرسـتان    ها نيز شديد بود و در نواحى خرا نسبت واكنش  همان
 .هاى آن برافكنده نشد بزرگى به وقوع پيوست كه با وجود ناكامى ريشه  انقالبات

نـژادى   هاى اجتماعى، به منظور مقابله با حس برترى به موازات اين جنبش
معتقـد   عرب و تحقير آنها، نهضتى فكرى بنام شعوبيه قد علم كرد كه طرفداران آن

مقصـود   بر قوم عرب بودند. افراد ايـن نهضـت بـراى بيـان    به رجحان نژاد ايرانى 
شـعر و   خويش بيش از هر كار به ادب و ادبيات پارسى متوجه شـدند و از طريـق  
اين قـوم   نثر و تأليف و ترجمه مقاصد خود را جامه عمل پوشاندند. مقصود اصلى

نيان و ايرا پرستى شناساندن قوم ايرانى با همه مفاخرو مĤثر او و تحريك حس ميهن
و اعـاده   سست كردن بنياد عظمت و قدرت سياسى و دينى ارعاب و تحقيـر آنـان  

استقالل و عظمت ايران بود. نخستين كـس از ايرانيـان كـه در عصـر امـوى ودر      
بن  اميه و اعراب زبان به بيان مفاخر اجحداد گشوداسمعيل كشاكش تحقيرهاى بنى

مـروان و   بـن  صـر عبـدالملك  تميم شـاعر و شـعوبى معـروف ع    يسار از موالى بنى
 بن عبدالملك بود. اين شاعر انتساب خود را بـه ايـران و ايرانيـان درنهايـت     هشام

 هـا  كـرد و در ايـن راه رنـج    صراحت و ميان يك دنيا دشمن خونخوار اظهـار مـى  
 )3(نشست. ديد ولى از پاى نمى ها مى برد و آسيب مى

 از شيعيان بـه گـرد امـام   اى  در پايان قرن اول هجرى و اوايل قرن دوم عده
بن هاشم گرد آمدند و به دستوروى  بن عبدالمطلب بن عبداللَّه عباس محمدبن على

عباس به تبليغ پرداختنـدوايرانيان   در سرزمين عراق و خراسان به سود خالفت بنى
اميه ناراضى بودننـد بخصـوص مـردم خراسـان كـه ازدسـتگاه        كه از حكومت بنى

خراسانى را كه از  ن دعوت پاسخ مثبت دادند و ابومسلمخالفت دورتر بودند به اي
سراسـر خراسـان و    عباس بود بيارى كردند. نهضت ابومسـلم بـه زودى   داعيان بنى
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هـا   گرويدند هدف هاى ديگر را فرا گرفت. آنهايى كه به اين دعوت سپس سرزمين
اميـه   از يـوغ بنـى   هاى مشترگى نداشتند ولى در يك چيز كه آن هم رهايى و آرمان

ناراضـى و   اى بـود تـا ايرانيـان    بود سـهيم بودنـد. در واقـع ايـن جنـبش وسـيله      
طلبان و شيعيان على و گروهـى از خـوارج را بـدور يكـديگرجمع كنـد.       استقالل

منقرض گرديد و  هجرى به دست ابومسلم 132اميه به سال  سرانجام حكومت بنى
ايرانـاين ديـرى    زى بـراى ظلم و ستم آنها برچيده شد. اما دوران ايـن پيـرو   بساط

نپاييد و عباسيان به مجرد رسيدن به قدرت بجاى قدرشناسـى واحقـاق حقـوق از    
خالل آلودند و نشـان   دست رفته ايرانى دست خود را به خون ابومسلم و ابوسلمه

آوردن خالفـت از دسـت    ايرانيان تنها بيـرون  شان از جلب پشتيبانى دادند كه هدف
طلبان ايران رامتوجه ساخت كـه اعتمـاد بـه     ه، استقاللرقيب بوده است. اين حادث

توان بـه   احياى استقالل كشور نمى حكومت تازيان كارى بيهوده است و جز از راه
نپاييـد كـه در گوشـه و كنـار ايـران       هاى ملى جامـه عمـل پوشـيد. ديـرى     آرمان
اعراب و تشـكيل يـك دولـت     هايى پديد آمد كه هدف آنها طرد حكومت نهضت
ترك و مازيار و بابك  ها با نام مردانى چون المقنع واسحاق بود. اين جنبش ايرانى
هـاى   العمـل  دوران عكـس  دين درآميخته است و قـرن دوم هجـرى در واقـع    خرم

عبـاس بـود و در    دولت بنـى  طلبان ايرانى عليه سياسى و نظامى و مذهبى استقالل
زيا مبارزات مردم  و آل بويه قرن سوم با پيدايش حكومت صفاريان و سامانيان وآل

خالفت عرب عملى شد. نقش عظيم  ايران به ثمر رسيد و جدايى ايران از دستگاه
مبارزات قابل انكار نيست، صـفاريان نخسـتين    ليث در اين مردم سيستان و يعقوب

هستند كـه بطـور كامـل جـدايى خـود را از قلمـرو        حكومت ايرانى پس از اسالم
بسيار گفتـى كـه   «سيستان آمده است يعقوب ليث  يخخالفت اعالم داشتند. در تار
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اند. نبينى كـه بـه ابوسـلمه و ابومسـلم و آل      دولت عباسيان بر غدر و مكر بناكرده
نيكويى كه ايشان را اندر آن دولت بود چه كردنـد؟   برامكه و فضل سهل با چندان

 )4(»كسى مباد كه بر ايشان اعتمادكند

ه رفتــه طــرز تفكــر ايرانــى نيــز هــاى ايرانــى، رفتــ بــا پيــدايش حكومــت
تجديــدحيات يافــت و اعتقــاد بــه ســنن و آداب و فرهننــگ ايرانــى از نــو جــان 

گيـر بـه فكـر رواج و رونـق زبـان و       هاى تازه ايرانى به نحوى پى گرفت.حكومت
ايران افتادنـد. يعقـوب ليـث، سـخن گفـتن و نوشـتن بـه زبـان تـازى را           فرهنگ
پس شـعرا او را شـعرى گفتنـدى بـه     »اند:  هداشت و در اين مورد نوشت نمى دوست
 :تازى

 المصر والبلد اللَّه اهل قد اكرم

  االفضال والعدد بملك يعقوب ذى
 

 چون اين شعر برخواندند او عالم نبود درنيافت، محمدبن وصـيف حاضـر  
بود و دبير رسايل او بود و ادب نيكو دانست و بدان روزگـار نامـه پارسـى نبـود،     

كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟ محمدبن وصيف پـس  يعقوب گفت چيزى  پس
و از ايـن   )5(«پارسى گفتن گرفت و اول شعر پارسى انـدر عجـم او گفـتن...    شعر

آيد كه در مدتى بيش از دو قرن فرهنگ ايرانـى جـاى خـود را بـاز      اشارات برمى
بيگانه با آن همه قدرت نظـامى و سياسـى كـه در پشـت سـر داشـته        كرده و زبان

هاى غربى خالفت داشـت كسـب    موقعيت ممتازى را كه در سزمين سته استنتوان
اى يافـت و   احياى فرهنگ، سنن و روايات باستانى نيز زنـدگى دوبـاره   كند. در پى

پرسـتى   حمزه اصفهانى و دينورى كتب خود را تحت تأثير روح ميهن مردانى چون
يـران اختصـاص   تأليف كردندو قسمت اعظم اين كتب را به ذكر حوادث گذشته ا
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دادند وهمزمان با آن ادبا و محققان آگاهانه برترى نژادى ايرانى را گوشزد خـاص  
در چنين نوشتجاتى مـورد حملـه و تحقيـر قـرار گرفتنـد.       ها كردند و عرب و عام
هـاى ايرانـى و بـازگويى احساسـات      ها در عين حال براى بيان حماسـه  نوشته اين

 .عالقه خاصى نشان دادندبه افتخارات گذشته قابليت و  نسبت

 كرد، فرهنگ ايرانى بـا  در ماوراءالنهر كه دودمان سامانى بر آن حكومت مى
 آگاهى و بينش بيشتر اوج گرفت. عصر سامانى عصر درخشش نظم و نثر و عصر

 هاى ايرانى است. اين دوره را بايد دنباله دوران صفاريان و مكمل شكفتگى ارزش
 مردى اميران سامانى كه گاه خـود نيـز از شـعر و ادب   كارهاى آنان دانست. به پاي 
 آورى به شهر بخارا روى آوردند و بـه  بهره كافى داشتند شاعران و نويسندگان نام 
 سبب تشويق امراء، استعداد و ذوق سرشار خود را در را خلق بهتـرين آثـار زبـان    
 خـى و پارسى بكار انداختند و شعراى بزرگى چون رودكى سمرقندى و شـهيد بل  

 ابوشكور بلخى و دقيقى و مسعود مروزى و كسايى مروزى و نويسـندگانى ماننـد  
 ابوالفضل بعلمى و ابوعلى بلعمى آثارى با ارزش بوجـود آوردنـد كـه در رديـف    

 شاهكارهاى زبان فارسى و آثار گرانبهاى ادبيات جهانى هسـتند. مـوازى بـا ايـن     
و گرگان و چغانيان و نيشـاپور   رستاخيز فرهنگى، مراكزى مانند غزنين و سيستان 
 هاى نشر ادبيات و محل پـرورش ذوق و اسـتعداد نهفتـه    و سمرقند، كانوني ر و
 خـود را تنهـا بـه نبـرد    «سخنواران ايرانى گرديد و دنباله آن تا جايى پيشرفت كـه   

 قلمى با عرب و ترويج كتب ملى و رخنه روح ايرانيت در اسـالم محـدود نكـرده   
 متر با دستگاه خالفت سر و كار داشتند اين انديشـه را در سـر  بلكه مراكزى كه ك 

 پروراندند كه روزى دوباره دولت ساسانى و يا هخامنشيان را بدان ترتيبـى كـه در  
  )6(».هاى دالور آنان منعكس شده بود برقرار كنند داستان
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 هـا، دسـتگاه خالفـت پيوسـته راه سسـتى و فتـور       در گير و دار اين تالش
 هاى ايرانـى آل زيـار و آل بويـه يـك بـار      ا پيدايش حكومت خاندانپيمود و ب مى

 اططـ ديگر در اركان خالفت تزلزل افتاد. بوئيان كـار خالفـت عباسـى راه بـه انح    
 كشيده بود تا آستانه سقوط نزديك ساختند و با تصـرف بغـداد و مطيـع سـاختن    

 أسـفانه ايـن  خلفا قدرت سياسى و نظامى را عمالً از دست آنها خارج ساختند. مت 
 دوران اوج دوامى نيافت و با حوادثى كه در اواخـر قـرن چهـارم هجـرى رخ داد     

 اوضاع بار ديگر به سود دستگاه خالفت و به زيان ايرانيت تغيير يافت. اين بحران
 با آمدن تركان در مرزهاى شمالى ماوراءالنهر و نفوذ آنها در قلمرو سامانيان آغـاز  

سيحون و حد فاصل بـين ايـن رود و آمودريـا مسـتقر      گرديد. تركان كه در حوزه
بودند با ضعف حكومت سامانى قـوت گرفتنـد و چنـدى بعـد بـه تشـكيل         شده

نيرومند ترك در ايران توفيق يافتند و دستگاه خالفت نيز كـه پيوسـته از     حكومت
گرفتاز تعصب نژادى و مذهبى تركان عليه نهضت ايرانيـت كـه    بهره مى  اين وقايع

آشكارى براى موجوديت آن بود استفاده كرد تا جاى كه رفته رفتـه تركـان    دتهدي
 با تسلط نژاد ترك بر ايـران «رهبرى سياست خلفاى بغداد عامل مؤثرى شدند.  در

 مجاهدات ملى ايرانيان كه تا اواسط قرن چهارم بشدت ادامه داشت همه نقش بـر  
بومسـلم و مقنـع و   آب و راندن كشتى بر سراب گشت. خونهـاى مردانـى چـون    

و مازيار و نظاير ايشان كه به اميد رويانيدن درخت برومند استقالل و ا حياء   بابك
تعصـبات مـذهبى و    )7(»ايران بر خاك ريخته شده بود همه بـى ثمـر گشـت    مليت
الخصوص عصبيت در مذهب تسنن  يكبار ديگر بر ايران سايه افكند و على نژادى

 در مسير دفاع از منافع و حيثيت مـذهبى و سياسـى  مذهب خلفا بود، تركان را  كه
 خلفا قرار داد و غزنويان در راه دفاع از منافع خالفـت از هـيچ اقـدامى فروگـذار    



١٧ شاهنامه از ديدگاه وحدت ملي

 نكردند و يكى از اين اقدامات مبارزه شديد آنها بر ضد طرفداران مذهب شـيعه و 
 .ايران بود خوارج در

 اى از اقـع بخـش عمـده   اعتقاد گروه كثيرى از ايرانيان به مذهب شيعه در و
اى بـه   گرفت و ايـن اعتقـاد رنـگ تـازه     مبارزات آنان را بر ضد خالفت در بر مى

و كشمكش دائمى ايران و عرب داده بود. ايرانيان از نخستين ادوار اسالمى   جدال
هاى مذهبى دستگاه خالفت جانب شيعه را گرفتنـد و بـه طرفـدارى     كشمكش در

اهميـت مـذهب شـيعه در تـاريخ     «و برخاسـتند.  طالـب و خانـدان ا   بن ابـى  ازعلى
هـاى   هـاى پيشـروان شـعبه    سه قرن اول هجرى آشكار است. بسيارى از قيام ايران

تشيع ازقبيل قيام كيسانيه به پيشوايى مختار ابوعبيده ثقفى به خونخواهى شـهداى  
عباس بـه پيشـوايى ابومسـلم در خراسـان      كربالو قيام زيدبن على و قيام شيعه آل

سلمه در عراق و قيـام سـادات طالبيـه در مازنـدران و غيـره در ازمنـه فـوق،        وابو
 )8(.»درايران صورت گرفت

با  در زمان سلطان محمود بازار مخالفت با تشيع و تحت اين عنوان مخالفت
 شان بـا مـذهب خليفـه و طبقـه     هر گونه جنبش ملى رواج يافت و آنها كه مذهب

 گرفتنـد و بـا   ب و آزار و شكنجه قرار مىحاكمه ايرانى مغايرت داشت تحت تعقي
 مين بهانه بود كه كشتارهايى در زمان محمود و مسعود غزنوى صورت گرفـت. ه

 اى كه پس از فتح رى به القادر خليفه عباسى نوشت كشتار شيعيان محمود در نامه
 :نويسد ديلمى را در رديف جهاد خود در راه خدا ذكر كرده و مى 

 
مكاران را از اين بقعه كوتاه كوتـاه كـرده و آن را ازلـوث    خداوندا دست ست«... 

خليفه از  باطنيان سترده است و حقيقت سعى و مجاهدت بنده درگاه در پيشگاه
هاى باطنيه آشكار اسـت،اينان رى   بابت غزو با اهل كفر و ضاللت و قمع دسته
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ودند و جا كفر خود را آشكاركرده ب را پناهگاهى براى خود ترتيب داده و در آن
با معتزله و روافض در آميخته و بشتم صاحبه تجاهرنموده و كفرو مذهب اباحة 

الـديلمى بـودو ايـن بنـده بـا       بن علـى  را ظاهر كرده بودند. پيشواى ايشان رستم
سپاهيان بر سر او تاختم... و ديالمه در حالى كه به گناهان خودمعترف و به كفر 

فقهـا بازگذاشـتم و    كار ايشان را بـه  و رفض خود مقر بودند تسليم شدند و من
قدم بيرو نهاده و به  آنان چنين فتوى دادند ه اين قوم از دايره طاعت احكام الهى

جناياتشان واجب است  اند و قتل و قطع و نفى آنان به مراتب فساد روى آوردنه
ممكن اسـت در صـورتى كـه     مگر آنكه از اهل الحاد نبوده باشند و اين چگونه

نيست... اين بقعه از داعه باطنيه و  ين قوم از تشيع و رفض و باطن خالىاعتقاد ا
 .»اعيان روافض خالى شده و اهل سنت رانصرت يار گشته است

 

  :التواريخ و القصص  آمده است و در تاريخ مجمل
 

بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشيدند و بهـرى رادر  «... 
پوست گاو دوخت و به غزنين فرستاد و مقـدار پنجـاه خـروار دفتـر روافـض      

آويختگـان   هاى هاى ايشان بيرون آورد و زير درخت وباطنيان و فالسفه از سراى
 )9(.»بفرمود سوختن

 

ابوالقاسم   سراى بزرگ ايران هدر چنين شرايطى بود كه صداى رساى حماس
فردوسى در  فردوسى طنين افكند و شاهنامه اين سند مليت ايرانى به نظم در آمد.
گذشته ايـران    عصر تعصبات نژادى و مذهبى، عصر غلبه تركان وتحقير افتخارات

است كه كسـى   وجود آمد و كار او دفاع از حيثيت ايرانى و تاريخ او در شرايطى هب
سلحشـوران باسـتانى را     نان سخن گفتن نبوده است. فردوسى داسـتان را ياراى چ

موجود در آن زمان بـه آنهـا     پيش كشيد و مثل متقدمان خود و به ميزان حس ملى
موقع دوباره نبرد قديمى ايـران    هاى ضد عربى بخشيد. در عين حال در آن شالوده
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يان سؤال حياتى شـده  براى ايران  رو بيش از زمان پيشين و توران بخصوص از اين
اكنون در خود سـرزمين ايـران     بود كه با پيروزى سلجوقيان، آن پيكار ايام گذشته

كردنـد در   تركى انتخاب مى  گرفت و اگر هم در اين زمان ايرانيانى نام صورت مى
عـرب توفيـق يافتـه بـود      مقابل تركان، همان حس استقالل ملى كه در پيكـار بـا  

اى اسـت كـه بايـد     بيگانه ى تجسم همين احساسات ضدفردوس )10(مقاومت نمود،
و هر چه به اشـعار  «ناميد   آن را دومين دوره مبارزه مردم ايران عليه عناصر بيگانه

شـود بـاز در آن مبالغـه      فردوسى در راه حفظ مليت ايرانى اهميـت و ارزش داده 
كليه اشـراف  ملت ايران،   بكار نرفته است، زيرا همين اشعار بود كه به دست تمام

تا آنان را در وراى تمـام   اى داد وران و برزگران وسيله و عموم مردم و جميع پيشه
نماى هستى آنـان   آينه تمام اختالفات طبقاتى و اجتماعى با يكديگر متحتد ساخته،

بداننـد و ايرانـى     نـى اشود و سبب گردد كـه ايشـان خـود را بـه تمـام معنـى اير      
 )11(»بشناسند.

 ردن حماسه ملى ايران، گامهاى نخستين را پيشينيان فردوسىدر راه زنده ك
آوراننـد   برداشتند؛ مسعودى مروزى ودقيقى طوسى و ابوالمؤيد بلخى از ايـن نـام  

 اى كه به قرمان ابومنصور محمدبن عبدالرزاق سپهسـاالر تنظـيم گرديـد    وشاهنامه
 ايـن اثـر   پايه و اساس فراهم آمدن شاهنامه فردوسى است. فردوسى در پـرداختن 

  بزرگ حماسى، از شاهنامه ابومنصورى كه بر پايه خداينامه عهـد ساسـانى تنظـيم   
شده بود و چند اثر منفرد ديگر از قبيل رزم رستم با اكـوان ديـو و داسـتان رسـتم     

 ها و اخبار رستم و مانند هاى رستم و پندنامه و اسكندرنامه وسهراب بعضى از رزم
ه به نظم در آورد از لحاظ عظمت مقام ملى بايـد آن  و كتابى ك )12(آنها بهره گرفت

  به عنوان شناسنامه و سند مليت ايرانيان تلقى كرد. در اهميـت ايـن اثـر بـزرگ     را
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  گذرد و در طول حماسى بايد بگوييم كه بيش از هزار سال از تاريخ تدوين آن مى
ه سـتان نبـود  دو وطـن  اين مدت، هيچ اثرى مانند آن بر دلها ننشسته و وسيله پيوند

 است و هيچ كتابى به اندازه شاهنامه شهرت جهانى نيافته و آبرو و حيثيـت ملـت  
ــا       ــرزمين ب ــاين س ــت مردم ــا اس ــت. قرنه ــرده اس ــظ نك ــران را حف ــاريخى اي ت

دمسازند از اعماق جامعه گرفته تا دربار شاهان اين حماسه ملـى خوانـده    شاهنامه
ننده و شـنونده گشـته اسـت.    سبب تحريك احساسات ملى و سرافرازى خوا  شده
 سـوز و ويرانگـر گذشـته و    است اين اثر جاويدان از البالى حوادث خانمان قرنها

 دستهاى تاراجگر اوراق آن را پريشان نساخته آشنا و بيگانـه را در برابـر عظمـت   
 توان باور كرد، بدانسـان كـه   ر به تكريم و احترام نموده است. هرگز نمىاخود واد 
  دوسى به خاطر پول و ثروت و دستيابى به صله و انعام اقدام به نظـم اند، فر آورده 

 نژاد به افتخارات گذشـته خـود   سراى دهقان شاهنامه كرده باشد و اگر اين حماسه
  توانست سى سـال  كشيد هرگز نمى بند نبود و عشق ميهن در نهادش زبانه نمى پاى

پرستانه  وطن  احساسات همه عواطف انسانى و در تدوين يك كتاب رنج ببرد و آن
گـر   جلـوه  و عالقه به زاد و بوم و افتخارات گذشته را در البـالى كتـاب شـاهنامه   

پرست چيزى برتر از جهان مـادى وثـروت و    شك افكار اين شاعر ميهن سازد. بى
بندند.گذشـته از آن   هاى فرومايه و پست بـدان پـاى   مال بوده است كه فقط انسان
تا جايى پيش رفته كه حتى سالمت وثروت و جـوانى   فردوسى در ايجاد شاهنامه

  :خود را نيز از دست داده است
 اال اى برآورده چرخ بلند

 چه دارى به پيرى مرا مستمند
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 چو بودم جوان برترم داشتى

 به پيرى مرا خوار بگذاشتى

 به جاى غنائم عصا داد سال

 پراكند شد مال و برگشت حال

 
*** 

 
 جو نماندم نمك سود و هيزم نه

 نه چيزى پديد است تا جو درو

 نه چون من بود خوار و برگشته بخت

 به دوزخ فرستاده ناكام رخت

 نه اميد عقبى نه دنيا بدست

 ...ز هر دو رسيده بجانم شكست

 دو دست و دو پاى من آهو گرفت

  دستى و سال نيرو گرفت تهى
 

 بـد ديـن  و تازه بعد از آن همه رنج و مصيبت، قدرش را نشناختند و او را 
 :خوانده به مرگ تهديدش كردند

 كه بد دين و بدكيش خوانى مرا

 منم شير نر ميش خوانى مرا

 مرا غمز كردند كان پر سخن

 مهر نبى و على شد كهنه ب
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 من از مهر اين هر دو شه نگذرم

 اگر تيغ شه بگذرد از سرم

 مرا سهم دادى كه در پاى پيل

 تنت را بسايم چو درياى نيل

 ز روشن دلى نترسم كه درام

  بدل مهر جان نبى و على
 

 :سرايد و با غرور و عزت نفس خطاب به محمود مى

 به نيكى نبد شاه را دستگاه

 وگرنه مرا برنشاندى به ماه

 چو اندر تبارش بزرگى نبود

  !نيارست نام بزرگان شنود
 

 شود كه شاعر عـزت نفـس و   از اين ابيات آميخته با درام چنين استنباط مى
 خود را نه در روزگار جوانى و نه در ايـام پيـرى از دسـت نـداده و در    واالمنشى 

پيما و صالبتى چون كـوه زنـدگى را بـه     هشتاد سالگى با غرورى چو عقابان فلك
گاه از پرداختن به افتخارات گذشته سرزمين خـود غافـل نمانـده     رسانده هيچ سر

 .است

 سـازد، توجـه او بـه    چه شاهنامه فردوسى را برتر اززمان و مكان مـى  اما آن
 اساس مليت و عشق به سرزمين ايـران و لـزوم جانبـازى در راه آن اسـت. بـراى      
 فردوسى ايران سرزمين مقدسـى اسـت كـه همـه بايـد در حفـظ و نگهـدارى آن        
 هـاى  انسـ بكوشند و بخاطرش فداكارى كنند. قهرمانان شاهنامه همگـى نمونـه ان   
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 هستند. مسائل وحدت ملى در سرتاسر طراز اول و از نوع موجوداتى عالى و برتر 
 .است خورد و هيچ داستانى از شاهنامه تهى از افكار ملى نمانده كتاب به چشم مى

 شاهنامه فردوسى تاريخ داستانى و باستانى ايران اسـت از ابتـداى پيـدايش   
 انسان در اين سرزمين تا حمله اعراب و شكست ساسانيان. قصـد فردوسـى القـاء    

درنيافته  هايى بوده است كه موجوديت خود را بدرستى ران به نسلتاريخ گذشته اي
كه چنـان   اند و بجا است اند غافل مانده هايى كه در دنياى گذشته داشته و از برترى

 :اثرى چنين معرفى شود

 بسى رنج بردم درين سال سى

 عجم زنده كردم بدين پارسى

 بناهاى آباد گردد خراب

 ز باران و از تابش آفتاب

 افكندم از نظم كاخى بلندپى 

  كه از باد و باران نيابد گزند
 

 فردوسى در آغاز سخن، پس از حمـد خـدا و رسـول و بيـان علـت نظـم      
 شاهنامه، سير تاريخ ايران را از دوران كهن آغاز كرده است. بـه هنگـام پادشـاهى    
 گيومرث نخستين شاه پيشداديان و منوچهر آغاز تمـدن بشـر و آشـنايى بـا طـرز      

 آورد و كشـف ايـن   گردد. هوشنگ آتش را از سنگ بدست مى ت مطرح مىمعيش
  .راز انگيزه جشن سده است كه روزگارى دراز وسيله پيوند خملت بوده است 

 
 يكى جشن كرد آن شب و باده خورد

 سده نام آن جشن فرخنده كرد
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 ز هوشنگ ماند اين سده يادگار

  بسى باد چون اتو دگر شهريار
 شاد كردكز آباد كردن جهان 

  جهانى به نيكى ازو ياد كرد
 

جمشيد تهيه خـوراك و پوشـاك و سـاختن خانـه و كاشـانه را بـه مـردم        
 :ها و طبقات تقسيم كرد و جامعه مردمان را به گروه  آموخت

 به فرّ كئى نرم كرد آهنا

 چو خود و زره كرد و چون جو شنا

 چو خفتان و تيغ و چو بر گستوان

 نهمه كرد پيدا به روشن روا

 بدين اندرون سال پنجاه رنج

 ببرد و ازين چند بنهاد گنج

 دگر پنجه انديشه جامه كرد

 كه پوشند هنگم بزم و نبرد

 ز كتان و ابريشم و موى و قز

 قصب كرد پر مايه ديبا و خز

 بياموختشان رشتن و دوختن

 گرفتند ازو يكسر آموختن

 
*** 
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 ور انجمن گرد كرد ز هر پيشه

 اه خوردبدين اندرون نيز پنج

 بفرمود ديوان ناپاك را

 به آب اندر آميختن خاك را

 هر آنچ از گل آمد چو بشناختند

 سبك خشت را كالبد ساختند

 بسنگ و بگچ ديو ديوار كرد

 نخست از برش هندسى كار كرد

 چو گرمابه و كاخهاى بلند

  چو ايوان كه باشد پناه از گزند
 

  جشن نوروزى را فرمان و روزى كه جمشيد از آن همه كار بپرداخت آيين
 :داد

 به جمشيد بر گوهر افشاندند

 مرآن روز را روز نو خواندند

 سر سال نو هرمز فرودين

 بر آسوده از رنج تن دل ز كين

 بزرگان بشادى بياراستند

 و جام و رامشگران خواستند مى

 چنين روز فرخ از آن روزگار

  بمانده از آن خسروان يادگار
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 آيـد سـپس از   ضحاك و كاوه آهنگر به ميان مى در داستان جمشيد موضوع
 شود نـوذر بدسـت افراسـياب تـورانى     سلطنت منوچهر و پسرش نوذر گفتگو مى

شود و جنگ نژادى و كينـه و دشـمنى بـين دو ملـت ايـران و تـوران از        كشته مى 
گيرد. قهرمان اين نبردها رستم است كه حضـورش در هـر    جا سرچشمه مى همين
انجامد. در دوران كـاوس جنـگ ايـران و تـوران وارد      ىبه شكست خصم م جنگ
پيوندنـد و بـا رفـتن     شود و تراژدى مرگ سهراب به وقـوع مـى   اى مى تازه  مرحله

توران و رنجش از كاوس و سپس قتل دردنـاك او بدسـت افراسـياب      سياوش به
رسـد و شـاهكارهايى از شـجاعت و     ايران و توران بـه اوج خـود مـى     هاى جنگ

آيـد.   تم وگيو و گـودرز و بيـژن و سـاير دالوران ايرانـى بوجـود مـى      دالورى رس
هاى ايـران و   شود و جنگ زمان كيخسرو گرفتار و كشته مى سرانجام افراسياب در

رسد  آنگاه فردوسى به داستان گشتاسب و ظهور زردشت مى يابد. توران خاتمه مى
لهراسـب و دارا و   آورد و سپس به پادشـاهى  در اين مورد مى  و اشعارى از دقيقى
كند و داسـتان سلسـله كيـان بـه همـين جـا پايـان         اشاره مى جنگ دارا با اسكندر

كند و دنباله نظـم را بـه    پذيرد. فردوسى از عصراشكانيان به چند بيت اكتفا مى مى
كنـد و داسـتان    تفصيل از پادشاهان اين سلسله ياد مى كشد و به دوره ساسانيان مى

 .پذيرد دپادشاه ساسانى در جنگ با اعراب خاتمه مىشاهنامه  با مرگ يزدگر

مسئله اساسى در شاهنامه فردوسى عشق به سرزمين ايران و حفـظ آنسـت   
الشـعاع ايـن امـر قـرار گرفتـه اسـت. تجليـل از صـفت دالورى          وهمه چيز تحت
هاى عادالنه و تلقين صفات يزدانى در برابـر خلـق    گيرى در جنگ وقهرمانى و پى

تبليغ راستى و درسـتى و مردمـى در برابـر دروغ و كژرفتـارى      وخوى شيطانى و
 هـا حفـظ   وصفات اهريمنى، در جهت پاسدارى ميهنى است كه بايد در برابر بدى
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 شود. براى فردوسى ايران سـرزمينى مقـدس اسـت كـه بـدون آن زنـدگى بـراى       
 :ساكنانش ارزشى ندارد و جاى افسوس و دريغ است كه ويرانى بدان راه يابد 

 ايران نباشد تن من مباد چون

 بدين بوم و بر زنده يكتن مباد

 
*** 

 
 جهان پر ز بدخواه و پر دشمن است

 همه مرز ما جاى اهريمن است

 نه هنگام آرام و آسايش است

 نه روز درنگ است و آرايش است

 دريغ است ايران كه ويران شود

 كنام پلنگان و شيران شود

 همه جاى جنگى سواران بدى

 رياران بدىنشستنگه شه

 
*** 

 
 نگه كن بدين لشكر نامدار

 جوانان شايسته كارزار

 ز بهر و بر و بوم و فرزند خويش

 زن و كودك و خرد و پيوند خويش

  



 ٢٨ 12و  11/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 همه سر به سر تن به كشتن دهيم

 از آن به كه كشور به دشمن دهيم

 :نهد شناس و پرتوان است و به ميهن خود ارج مى ايرانى يزدان

 ست و بسهنر نزد ايرانيان ا

 نگيرند شير ژيان را بكس

 شناس همه يكدالنند يزدان

 بگيتى ندارند از كس هراس

 مرا ارج ايران ببايد شناخت

  بزرگ آنكه با نامداران بساخت
 

وى از قول رستم در حضور كيخسرو هنگام بحث در مقايسـه سـپاه ايـران    
 :سرايد وتوران مردانه مى

 بدين دشت كينه، گر از ما يكى است

 يل توران به جنگ اندكى استهمه خ

 چه انديشى از آن سپاه بزرگ

  كه توران چو ميش است و ايران چو گرگ
 

 :آورد و در پاسخ نامه گشتاسب به ارجاسب در دليرى ايرانيان مى

 بياريم گردان هزاران هزار

 همه كارديده همه پايدار

 زاده پهلوى همه ايرجى

 نه افراسيابى و نه پيغوى
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 بر پيل بستچو دانند كم كوس 

 سم اسب ايشان كند كوه پست

 جهانشان نفرسوده از رنج آز

 ساز همه شيرگير و همه رزم

 داران شمشير زن همه نيزه

 همه لشكرآرا و لشكرشكن

 چو جوشن بپوشند روز نبرد

 ز چرخ برين بگذرانند گرد

 به زين اندرون گشته چون كوه سخت

 لخت سر كوه از ايشان شده لخت

 گزيده سواراز ايشان دو گرد 

 زرير سپهدار و اسفنديار

 چو ايشان بپوشند ز آهن قباى

  بخورشيد و ماه اندر آرند پاى
 

 و گودرز در گفتگو با هومان سپاه ايران را به شير و تورانيـان را بـه روبـاه   
 :كند معرفى مى 

 كنون آمدم با سپاه گران

 از ايران گزيده دالور سران

 شما هم بكردار روباه پير

  در، از بيم نخجير گيربه بيشه 
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 و چگونه كالمى قادر است با غناى سخن شاعر به هنگام وصف مازنـدران 
 :اى از ايران زمين است برابرى كند كه قطعه 

 كه در بوستانش هميشه گل است

 بكوه اندرون الله و سنبل است

 هوا خوشگوار و زمين پر نگار

 نه گرم و نه سرد و هميشه بهار

 ندروننوازنده بلبل بباغ ا

 گرازنده آهو براغ اندرون

 هميشه نياسايد از جست و جوى

 همه ساله هر جاى رنگ است و بوى

 گالب است گويى به جويش روان

 همى شاد گردد ز بويش روان

 دى و بهمن و آذر و فرودين

  هميشه پر از الله بينى زمين
 

 افسوس دالوران براى دورى از وطن و اشك حسـرت آنهـا بخـاطر مـيهن    
 ريزد و بيژن در چاه از دورى ايـران  سياوش در توران بخاطر ايران اشك مىاست.  
دهد و رستم هنگـامى كـه در چنـگ اكـوان ديـو گرفتـار آمـده در آن         ناله سر مى 

  :انگيز به فكر جان خود نيست بلكه در انديشه زادوبوم خويش است هول  لحظات
 

 ابا خويشتن گفت، ديو پليد

 يكى دام چونين مرا گستريد
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 دريغا دل و زور و اين يال من

 همان زخم شمشير و كوپال من

 جهانى ازين كار گردد خراب

 برآيد همه كام افرساسياب

 نه گودرز ماند نه خسرو نه طوس

  نه تخت و كاله و نه پيل و نه كوس
 

 دارا در آخرين لحظات زندگى در حالى كه سر بر دامن اسكندر نهاده است
 خواهد دختر او را به زنى بگيرد تا فتد و از اسكندر مىا به ياد وطن خود ايران مى 

 :از اين پيوند فرزندى آيد كه آيين قديم ايران را زنده كند

 ببارايد اين آتش زردهشت

 بگيرد همى رند اوستا به مشت

 نگهدارد اين فرّ جشن سده

 همان فرّ نوروز و آتشكده

 همان اورمزد و همان روز مهر

  هربشويد به آب خرد جان و چ
 

 زاددر آستانه پيـروزى  اى كه رستم فرخ و لحن اندوهبار استاد طوس در نامه
 فرستد، در افسـوس از دسـت رفـتن سـرزمين     اعراب بر ايران بسوى برادرش مى 
» هـا  بـاد رفتـه  «پرست حقيقى است كه بر  ايران و آيين راستين آن، لحن يك ميهن 

  :كند سرايى مى نوحه
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 چو با تخت منبر برابر شود

 مه نام بوبكر و عمر شوده

 هاى دراز تبه گردد اين رنج

 شود ناسزا شاه گردان فراز

 نه تخت و نه ديهيم بينى نه شهر

 ز اختر همه تازيان راست بهر

 نه تخت و نه تاج و نه زرينه كفش

 نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش

 برنجد يكى ديگرى برخورد

 به داد و به بخشش كسى ننگرد

 و از راستى ز پيمان بگردند

 گرامى شود كژى و كاستى

 پياده شود مردم جنگجو

 سوارى كه الف آرد و گفت و گوى

 ربايد همى اين از آن، آن ازين

 ز نفرين ندانند باز آفرين

 نهان بتر از آشكارا شود

  دل مردمان سنگ خارا شود
 

*** 
 

 دريغ آن سر و تاج و آن تخت و داد

 دريغ آن بزرگى و فرّ و نژاد
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 شكست آيد از تازيان كزين پس

 ستاره نگردد مگر بر زيان

 برين ساليان بگذرد چارصد

  كزين تخمه گفتى جهان نسپرد
 

 خواهـد عظمـت ايـران و شـهامت     در تمام حكايات شاهنامه، فردوسى مى
رو در ضمن وصف دليران همه جا شـهامت ايشـان    پهلوانان را نشان دهد و از اين 

 ستايد و هرگاه شكستى براى ايران رخ دهـد  پرستى را مى كند و وطن وصف مى را
گذرد وشكست  پيچد و بزودى مى گردد و قصه را در هم مى متأثر شده غمگين مى

دهد و با وجود اين پهلوانان ايرانى راهيچوقـت   دشمنان را با تمام خفت شرح مى
آنهـا را بـر    كند بلكه اصرار دارد تا ممكن است حركات به ظلم و ستم وصف نمى

قوانين عادالنه تطبيق نمايد و ايشـان را مثـل زهـاد نمـايش دهدچنانكـه       اصول و
رستم را كه در شاهنامه مظهر شجاعت ايرانى است فردوسـى بـر وفـق ومـدارا و     

شـمارد...   كند و او را به عدالت از همه مختارمى مردانگى و حسن عهد وصف مى
را درحكايت رستم  سرايى خود توان گفت كه تمام شاعرى و داستان و باالخره مى

دانـد بكـار بـرده و ازايـن روى در      بدان جهت كه او را نماينده شجاعت ايران مى
 )13(حكايات ديگر سخن خويش را چنان مايه نداده است كه درداسـتانهاى رسـتم.  

آمـده از جـاى ديگـرى     گونه كـه  اگر حاالت و صفات رستم قهرمان شاهنامه بدان
فت رستم مخلوق هنرفردوسى است كه خواسته اقتباس نشده باشد به يقين بايد گ

انسـانى ارائـه دهـد. در تمـام      است نمونه يك انسان كامل را با آن حاالت مـافوق 
ها و شاهكارهايى كه معموالً انسان درمركز قضـاوت و داورى قـرار    سرايى داستان

انجام نيافتـه خـود و مردمـى را     كند آرزوهاى گيرد نويسنده و يا شاعر سعى مى مى
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خوود تجسم بخشد تا از ايـن   كند در وجود قهرمان داستان بين آنها زندگى مى كه
فردوسى رسـتم تنهـا يـك دالور      راه درس اخالق و مردمى و فضيلت دهد. براى

ديگر. اين قهرمان شجاعت فـوق   هاى نيست بلكه انسانى است واال و برتر از انسان
تمام اعمال و حركاتش همتاى درآميخته  بشرى را با اخالق و سجاياى عالى به هم

آل است اما باتمام اين تفصيل وجـود رسـتم در داسـتانهاى     يك انسان كالم و ايده
شاهنامه فرع بر ميهن و زادوبـوم شاعراسـت و فردوسـى رسـتم و سـاير دالوران      

وقف پاسدارى ميهن خويشند و مرگ با  ستايد كه همگى ايرانى را از آن جهت مى
 :دهند و بندگى ترجيح مى زندگى در اسارتشرافت و آزادگى را به 

 جهانجوى اگر كشته آيد بنام

 به از زنده دشمن برو شادگكام

 به رزم اندرون كشته بهتر بود

 كه بر ما يكى بنده مهتر بود

 مرا مرگ بهتر از اين زندگى

 كه ساالر باشم كنم بندگى

 يكى داستان زد بر اين بر پلنگ

 چو با شير جنگى درآمد بجنگ

 ام ار بريزى مرا گفت خونبه ن

  به از زندگانى به ننگ اندرون
 

رود  مى عشق و عالقه فردوسى به سرزمين نياكان تا مرز عالئق مذهبى پيش
كـه   گمان براى آن بـوده اسـت   گيرد. اين دفاع از زادوبوم بى و گاه بر آن پيشى مى

سـازد   متوجه شاعر خواسته است تا ملت ايران با بياد مفاخر گذشته بيندازدو او را
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بايـد   كه نبايد گذشته پرافتخار خويش را فراموش كند، بلكه مردم براى سـرافرازى 
آنان  اخالق و رفتار نياكان را سرمشق قرار دهند و در زندگى مادى و معنوى شيوه

را در پيش گيرند و از رفتارهاى ناپسند، همچون دروغگويى و خيانت ونادرسـتى  
اهى انسانها است بپرهيزنـد و در برابربيگانگـان   و فرومايگى و ترس كه موجب تب

كنـد   معرفى مى فردوسى انسانهايى را كه در شاهنامه نيرومند باشند. به همين جهت
بلنـد و غيـرت و    به تمام معنى سرآمدنيكوكاران و داراى سجاياى عـالى و همـت  

 :نويسد حميت هستند. آرتور نلدكه مى

بـود.   پرستى محـض  ا يك نوع ايرانپرستى. شاعر م پرستى، يعنى ايران وطن«
از  پرستى او عبارت از شوق مفرط براى ملتى بود كـه وحـد و بزرگـوارى آن    وطن
  ها پيش از بين رفته بود در عين اينكه حـس مليـت ايرانـى هنـوز در موقـع      مدت

  اميه و مجدداً هنگام غلبه مأمون بر امـين بخصـوص در ميـان اهـل     اضمحالل بنى
  شد از اهميـت  و قدرتى بود باز در زمان فردوسى ديگر نمىخراسان يك نوع قوه 
  اهميت هم نبـود. همـين   اى صحبتى به ميان آورد اما كامالً بى سياسى چنين عقيده

 اهميت باعث شد كه ادبيات جديد فارسى رونقى تازه بخـود گرفـت. البتـه تمـام    
  امه روى آنروايات راجع به تاريخ گذشته ايران و مخصوصاً كتاب نثرى كه شاهن 

  تنظيم شد آميخته به يك چنين احساساتى بوده اما فردوسى اين احساسـات را بـه  
 زيباترين و جاندارترين طـرزى مجسـم كـرد. دشـمنى بـا تركهـا موضـوع عمـده        

 ب پيشـگويى جـ تـوان از تعبيـر فردوسـى كـه بـه مو      نامـه اوسـت. آيـا مـى     جنگ
كـرده   بر ايران فرمانروايى پس از جنگ قادسيه كه بيگانگان سال 400اخترشناسان  

هـم در   و هيچ شاه ايرانى بر تخت نخواهد نشست، نتيجه گرفت كه خود فردوسى
يزدگـرد   واقع به اين مطلب معتقد بوده است؟ تنفـر او را از قـوم مهـاجم از قـول    
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 :توان حدس زد شهريار ساسانى مى

 ازين مار خوار اهرمن چهرگان

 بهرگان ز دانايى و شرم بى

 آب و رنگ اران بىس ازن زاغ

  نه هوش و نه دانش نه نام  و نه ننگ
 

 زاد به برادرش بيشتر از تأثر خاطر بنابر اين سخن يزدگرد و نامه رستم فرخ
بوده  فردوسى سرچشمه و الهام گرفته و او با تمام وجود از تسلط بيگانه اندوهناك

 .است

 حيـات اركان مليت و هر آنچه موجب همبستگى مردمان و موجـب ادامـه   
 هـا و  هـا، آيـين   هـا و غـم   يك ملت است، همچون مرز و بوم و زبان ملى، شـادى 

پشتى و برادرى، پاكدامنى و شـرف وعـزت    ها، قهرمانيها، مقدسات ملى، هم جشن
جويى و  ستيزه نفس، مبارزه با دروغ و بدى و گرايش به راستى و درستى، نكوهش

هـا در سراسرشـاهنامه مـنعكس    خشم، و دفاع بى امان در برابر دشـمن و ماننـد آن  
 .دهد است و به خواننده درس اخالق و مردمى مى

 پندهايى از زبان پهلوانان و شاهان و دانشمندان مانند اندرز منوچهر و نوذر
و كيخسرو به ايرانيان و وصـيت ايـن شـاه بـه گـودرز و زال و رسـتم و دارا بـه        

رگمهـر در هفـت بـزم    اسكندر يانامه انوشـيروان بـه كـاردان وسـخنان پرمغـز بز     
انوشيروان و اندرزاين پادشاه به هرمزد و نظاير آنها هر يك به جاى خـود معـانى   

 .حكمت عملى را دربردارد و سرمشق زندگانى بشر است

  
 



٣٧ شاهنامه از ديدگاه وحدت ملي

 ها: يادداشت

 .10-11مجله هفت هنر: گفت و شنودى با دكتر سادات ناصرى، ص  .1
 .137، ص 2سال  2جالل همائى، شعوبيه، مجله مهر، شماره  .2
 .137سرايى در ايران، ص  اللَّه صفا، حماسه دكتر ذبيح .3
 .35اللَّه صفا، تاريخ ادبيات ايران، ص  دكتر ذبيح .4
 .145اللَّه صفا، تاريخ ادبيات ايران، ص  دكتر ذبيح .5
 .426برتولد اشپولر: تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى، ترجمه دكتر فالطورى، ص  .6
 .147رايى در ايران، ص س حماسه .7
 .44اللَّه صفا، تاريخ ادبيات ايران، ص  دكتر ذبيح .8
 .387مرتضى راوندى، تايخ اجتماعى ايران، جلد سوم، ص  .9

 .329تاريخ ايران در قرون اسالمى، ص  .10
 .428تاريخ ايران در قرون اسالمى، ص  .11
 .197، 196، 195سرايى در ايران، صفحات  حماسه .12
  .89الزمان فروزانفر، ص  قريرات بديعت .13



  
  
  
  
  

 *براى زبان فارسى چه بايد كرد؟
 

 پرويز ناتل خانلرى
 

 ترين روزگـار وجـه امتيـاز انسـان را از     متفكران و دانشمندن جهان از كهن
اند  خوانده» حيوان ناطق«حيوان نيروى سخن گفتن دانسته و آدمى را به اين اعتبار 

انـد   شـناخته  مى  و سخنوران بزرگى كه قدر و ارزش اين موهبت را بهتر از ديگران
را يكـى از   »آفرين  حكيم سخن در زبان«خداوند را به اين ابداع ستوده و عبارت 

 .اند نعوت الهى و مايه حمد او شمرده

 اين نكته بسيار عميق و دقيق است كه همه ترقيات بشر مـديون و مرهـون  
ء اشيا قوه ناطقه اوست و به وسيله اين قوه است كه انسان توانسته است نخست به

هـاى   هـاى بشـردريافت   و سپس به معانى نام بگذارد و به اين طريق افراد و نسـل 
تر شود تـا   وسيع ذهن خود را به ديگران منتقل كنند و پيوسته دامنه ادراكات انسان
دانيم كه در آينـده   آنجا كه دانش و فن به جايى برسد كه اكنون رسيده است ونمى

 .به كجاها خواهد رسيد

 يرمايه تمدن و فرهنـگ اسـت و آنجـا كـه سـخن، يعنـى      انديشه آدمى خم
 ها براى تشخيص و ثبت ادراكات، نيسـت انديشـه وجـود نـدارد.     مجموعه داللت

                                                 
 .634-627)، صص 1349آذر (، 7، شماره 20سخن، دوره . *
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 زبان انديشه ندارند و از اينجاست كه هيچ پيشرفتى براى آنـان ممكـن   جانوران بى
 كـه فهمد، و بر اثر آن است  داند و مى نيست. انسان امروز بيش از انسان ديروز مى 
 زبان امروز رود. اما جانور بى زندگى بشر پيوسته در تحول است و رو به كمال مى 

 با جانور چند هزار سال پيش يكسان است و هيچ پيشرفتى نكرده؛ يعنى نتوانسـته 
 است انديشه كند تا اوضاع و شرايط زندگى خود را تغيير بدهد، زيرا كـه وسـيله   
 .ته استانديشه يعنى زبان را در اختيار نداش 

پس، زبان چيست؟ ابزارى براى ايجاد رابطه ذهنى ميان افراد يـك جامعـه؛   
ابزار، كه مجموعه عالمتهاى صوتى است، خود بـه خـود حـاكى از معـانى      آيا اين
ها ميان افراد معهود باشد،  البته چنين نيست؛ يعنى شرط است كه اين نشانه است؟

رنـج آمـوختن درك كننـد و     را بـى و اگرجز اين بود بايستى همه سخنان يكديگر 
 .بيش ازيك زبان ميان افراد بشر موجود نباشد

امرى اجتماعى اسـت؛ يعنـى   « زبان»توان نتيجه گرفت كه  از اين مقدمه مى
 هاى صوتى كه اجزاء زبان است كار بردن نشانه افراد يك جامعه در قبول و به  همه

 ذوق خود ايـن عالمتهـا را وضـع   توانند به ميل يا  شريكند، و يك يا چند فرد نمى 
 كنند يا تغيير دهند، مگر آنكه به علتـى افـراد ديگـر جامعـه نيـز ايـن مواضـعه را        

 .بپذيرند

نكته ديگر آنكه ترقى و تكامل در فرهنگ بشر، يعنى افزايش ادراكات افراد 
 ها، يا داد و ستد معنوى است. دانش هرگز نتيجـه  جامعه نتيجه برخورد انديشه هر

 ذهنى يك فرد يا يك جامعه محـدود نبـوده اسـت. نخسـت بايـد ديـد و      كوشش  
انـد، و آنگـاه اگـر     دريافت كه ديگران در هر فن چه دريافته و تا كجا پـيش رفتـه  

 .هاى ايشان افزود ها و كرده چيزى بر يافته  بتوان
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هاى متعدد براى اثبات اين معنـى در بـردارد. هـر     تاريخ فرهنگ جهان مثال
هـاى   ملتى درهاى ذهـن خـود را بـراى پـذيرفتن حاصـل انديشـه      جا وهرگاه كه 

گشوده داشته، پيشـرفتى عظـيم در فرهنـگ آن ملـت پديـد آمـده اسـت.          ديگران
اى، از  قابليت و هنر را داشتند. شاهنشـاهان هخامنشـى در هـر رشـته      پارسيان اين
اى جسـتند. سـندهايى كـه از ايشـان در بنـ      ملتهاى تابع خود بهره مى دانش و هنر

دهـد كـه هـيچ بـاكى      جمشيد به دسـت آمـده، نشـان مـى     و تخت  كاخهاى شوش
هنرهاى هر ملت و گروهى را مورد استفاده قرار دهند و هرگـز    اند از اينكه نداشته
همه هنرها را به قوم خود منسـوب يـا منحصـر كننـد. از روى       اند كه خواسته نمى

پذيرفتنـد   نى را در دربار خود مىدانيم كه پزشكان يونا مى  مدارك و اسناد تاريخى
دهـد كـه از دانـش پزشـكى هنـدوان و       ديگر نشـان مـى    داشتند. قرائن و نگاه مى

دانستند كه دانش مالك خـاص و معـين    كردند. مى مى مصريان و بابليان نيز استفاده
 .تواند دعوى كند كه ملك خاص اوست دست آورد، مى كه آن را به ندارد، و هر

رهنگ درخشان خود را يكباره اختراع نكرده بودنـد. از مـردم   يونانيان نيز ف
هـاى   ها بردند و پايه كرت و كشورهاى بابل و آشور و مصر و يا ايران بهره  جزيره
 .ستودنى خود را بر اين مبانى استوار كردند  دانش

هـا و   دانش و فرهنگ آمـوختنى اسـت، و آمـوختن جـز پـذيرفتن دريافتـه      
هاى لفظى را كـه بـر اشـياء و     ست. اما در اين امر ناچارنشانهديگران ني  هاى  ساخته

كنـد نيـز گـاهى بايـد پـذيرفت و از       معانى ومصنوعات قـومى ديگـر داللـت مـى    
 .آيد مسئله نفوذ لغات و الفاظ از زبانى در زبان ديگر پيش مى اينجاست كه

تـوان يافـت كـه در آن الفـاظى از      هيچ زبان ملت متمدنى را در جهان نمى
بيگانه داخل نشده باشد. تنها اقوامى از اين حكم مسـتثنى هسـتند كـه بـا       نهاىزبا
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اند، و اين گونه جوامـع   اى نداشته طايفه ديگر در طى تاريخ خود رابطه هيچ قوم و
پوسـت   شايد امروز نمونه و مثال آنها را تنها ميان بعضى از طوايف سياه  بشرى كه

 .ترين اقوام جهانند رين و نامتمدنت پوست بتوان يافت، عقب مانده سرخ يا

پس، اينكه در زبان ملتى كلمات بيگانه وجود نداشته باشد، دليلى است بـر  
آن ملت در طى تاريخ زندگانى خود نتوانسته است با ملتهاى ديگر دور يـا    اين كه
روابط مادى و يا معنوى برقرار كند؛ يعنى قابليت اخـذ و اقتبـاس آثـار و     نزديك،

و فرهنگ را نداشته است، و اين نه تنها سرافرازى نيست، بلكـه مايـه     ننتايج تمد
 .است سرافكندگى

تاريخ همه ملتهاى جهان نشـيب و فـراز و زيـر و رو بسـيار دارد؛ در هـر      
اى هرملت آثارى از تمدن و فرهنگ به ديگـران داده يـا از ديگـران گرفتـه      مرحله

تحـول و تكامـل فرهنـگ او را    اين داد و ستدهاى معنوى تـاريخ    است و مجموع
ها، يعنى آنچه در واقع بـوده   كودكانه است كه ما بخواهيم بر گذشته دهد. نشان مى

 »ابوالحسـن «و انكار بكشيم. چه فايده دارد كه من نام پـدرم را كـه    است، قلم نفى
بگذارم. اگر اين هرمز همان ابوالحسـن   »هرمز«پيش مرده است،  بوده و چهل سال

 .ام شود و اگر او نيست پس من حرامزاده حاصل نمى تىاست كه تفاو

 اى داريم. اما ديرينگى تاريخ هيچ مهم نيست. تاريخ ما ايرانيان تاريخ ديرينه
 تر است. آنچه مايه افتخار ماست ايـن  سومريان و عيالميان و شايد مصريان ديرينه

 ايم. زيـر و  هاست كه هنوز هستيم و رشته ارتباط خود را با آن تاريخ كهن نگسست
 جوى ايم، زبونى و ناتوانى در ما راه يافته است، از آن حادثه باالى حوادث را ديده

 ايـم، قرنهـا بـا    ايم، اما زود قـد برافراشـته   مقدونى شكسته خورده و به زانو درآمده
 ايم، از مشرق و شمال نه مثـل سـد   ايم و استوار مانده روميان دست و گريبان بوده
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 بلكه همچون دژ روئـين، تمـدن جهـان را از آسـيب يـأجوج و     دروغين اسكندر، 
 ايم و ناچار با دعوت بيگانگان دفـع فاسـد را بـه    ايم. فاسد شده مأجوج نگه داشته

 ايم و سـپس بـه فرمانـدهى و    كشان را به خدمت خود خوانده ايم. مردم افسد كرده 
 و سـرها بـر بـاد   ايـم   ايم. از خونخواران مغول و تاتار رنجها ديده سرورى پذيرفته

ايم. هنوز هزاران رشته مارا  و ايرانى مانده ايم، ايم. اما همچنان تا امروز ايستاده داده
 با همان كسانى كه در چهار هزار سال پيش نـام و نشانشـان را در ايـن سـرزمين    

 جهان ما را به ايـن صـفت   دهد؛ يعنى ما هنوز ايرانى هستيم و همه داريم پيوند مى 
 .شناسند مى 

ايم پيـروز   ايه افتخار ما همين است كه از اين همه آزمايش سخت توانستهم
سرافراز بيرون بياييم. ايرانى كسى است كه همه اين شـدايد را تحمـل كـرده و     و

 هـاى تـاريخ موجـب افتخارسـت چـرا      چنين استوار مانده است. اگر تجربه هنوز
بدانيم  شأن ملتهايى را همخواهيم بسيارى از اين سوانح را ناديده بگيريم و خود  مى

خواهيم اين همـه رنـج وفـداكارى را     اند؟ چرا مى كه ده يك اين رنجها را نكشيده
قرنهـاى   شأن يكى از اين ملتهاى غربى بشويم كه تنهـا درايـن   فراموش كنيم تا هم

اخير دستگاهشان رونقى يافته است؟ آيا اين نتيجه احساس زبـونى وفرومانـدگى   
 نيست؟

ونى، كه نتيجـه عوامـل ديگـر سياسـى و اجتمـاعى اسـت،       اين احساس زب
 هفتاد سال است كه در ذهن ايرانيان رسوخ كرده است. مردمى پاكدل، امـا   شصت
 اند  اگر ما امروز در صف كشـورهاى  اند كه پنداشته انديش، ميان ما پيدا شده ساده

 سـوابق را بزرگ جهان نيستيم، گناه آن بر گردن سوابق تاريخى ماست، و اگر اين  
 گونه پيونديم. اين شود و به جهان پيشرفته مى نفى و انكار كنيم كارها يك رويه مى
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 شـماريد از  خيالها جز خامى نيست. اگر ضعف و زبونى را نتيجه شومى الفاظ مى 
 بدل كنيد و بگذاريد »زادان فرخ«است به  »سعيد«فردا نام گداى محله خود را كه 

ثر همين تبديل نام متمول شـد ايـن تيـغ شـما و ايـن      يك سال بگذرد. اگر او بر ا
 !من  گردن

اى بكوشـند تـا    هاى بى پر و پاست كه موجب شده است عـده  اين انديشه
پندارند از زبان فارسـى بيـرون بيندازنـد و بـه جـاى آنهـا        كه بيگانه مى الفاظى را

تـا آنجـا    وضع يا اختراع كنند. اين كار »پارسى سره«خودشان به   كلماتى به خيال
مؤسسات و دستگاههاى رسمى دولتى اسـت، اشـكالى نـدارد. ايـن       كه مربوط به

هر يك از ادوار تاريخ اصطالحات خاصى داشـته كـه چـون اسـاس      ها در دستگاه
شده اصطالحات مربوطشان هم متروك و منسوخ مانده است. امـروز    آنها برچيده

روزگـار سـامانيان و    را كـه در  »صـاحب بريـد  «و  »ديـوان عـرض  «كلمات   معنى
 توان يافـت. كلمـاتى ماننـد    معمول بود جز در كتابهاى تاريخ يا لغت نمى غزنويان

در  را نيز كه نزديك  دو قرن »تمغا«و  »سيورغال«و  »قشالميشى«و  »سيورغاميشى«
ادارى و  دانـد، و اصـطالحات   دوران استيالى مغول رواج داشت، ديگر كسى نمـى 

متـروك و   هم يكسره »باشى ايشيكچى«و  »قولر آغاسى«دربارى دوره صفويه مانند 
سال قبل مانند  نامفهوم است، چنانكه شايد در نسل آينده ما اصطالحات سى چهل

شـود. بنـابر ايـن     نيز بكلى فرامـوش  »مستأنف عنه«و  »عدليه«و  »بلديه«و  »نظميه«
 .ندارد تغيير اين گونه اصطالحات اگر نفعى نداشته باشد، ضرر مهمى

اما اگر بخواهيم به اين عنوان يا به اين بهانه كه بعضى از كلمات جـارى و  
 ز خـود زبان ما از ريشه ايرانى نيست آنها را تغيير بدهيم و الفاظى مجعول ا عادى

 رويم بلكه بى هيچ ترديد كـار غلطـى   درآوريم، نه تنها بايد گفت كه به راه كج مى
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كنيم زيرا كه مقدارى از وقت و نيروى ملـت خـود را كـه در ايـن دنيـاى پـر        مى
 .داريم ها مصروف مى هزاران كار مهم ديگر دارد، به اين ياوه كارى آشوب

يارى از زبانهـاى بـزرگ و   بندى به ريشه لغات كار عبثى است. در بسـ  پاى
امروز شماره فراوانى لغات متداول و جارى هست كه از اصل و ريشـه    مهم جهان
زبانها نيست و اين نكته هيچ ضعف و شكسـتى بـراى آن زبانهـا شـمرده       خود آن

هـاى علمـى و    تـرين و مهمتـرين نكتـه    مانع آن نيست كه بتوان عميـق  شود و نمى
تـرين   بيان كرد. زبان انگليسـى را كـه اكنـون از رايـج    زبانهاى مزبور   فلسفى را به

توان ذكر كرد. در اين زبان كـه   جهان است به عنوان بهترين مثال مى زبانهاى علمى
هاى زبانهاى ژرمنى اسـت بـيش از هشـتاد درصـد اصـطالعات       خود يكى ازشعبه
م هاى التينى است و تاكنون هيچ عـاقلى از آن قـو   فلسفى از ريشه علمى و فنى و

است كه اين لغات را از زبان انگليسى بيرون بريـزد و از ريشـه     درصدد بر نيامده
 .الفاظى جعل و وضع كند ژرمنى به جاى آنها

معنـى، كـه بـا كمـال      هاى غلط و كارهاى بيهوده يا بى در مقابل اين انديشه
بايد گفت كه هنوز ذهن و فعاليت بعضى از نويسندگان و متفكران ما را به  تأسف

 دارد، كارهاى بسيار مهم و اساسى در پيش داريم كه بـراى حفـظ   مشغول مى ودخ
 استقالل زبان فارسى از يك طـرف، و بـراى اسـتفاده از ايـن زبـان ملـى در رفـع       

 .احتياجات فكرى و معنوى ما فورى و ضرورى است

 
*** 

 
زبان فارسى امروز ما، به حكم ضـرورت پرهيزناپـذير، در معـرض هجـوم     

حات غربى است كه با مفاهيم خود مانند سيل به اين سـو جريـان   اصطال لغات و
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ايـم و   هاى متعددى از علوم و فنون هست كه ما نيافته و نپرورده است. رشته  يافته
ناچار بايد هر چه زودتر آنها را از غريبان بياموزيم. بـا ايـن علـوم و فنـون       اكنون

نكته مشكل اينجاست كه هر گروه از يابد. اما  يگانه به زبان ما راه مىب هزاران لفظ
پردازنـد و در   جوانان ما دريكى از كشورهاى غربى به تحصـيل ايـن معـارف مـى    

اصطالح واحد علمى يا فنى را به الفاظ مختلف يا بـه تلفظهـاى     بازگشت به ايران
آورند. حاصل آنكه براى يك مفهـوم لفظهـاى گونـاگون ميـان      مى متفاوت با خود

گـردد كـه    شود و اين پراكندگى و گوناگونى ما نع آن مـى  داول مىمت  زبانان فارسى
دانش يا حرفه بتوانند زبان يكديگر را دريابند و بـا هـم ارتبـاط     اهل يك رشته از

 :قبيل ذهنى و علمى پيداكنند. اين مشكالت شامل موارد متعددى است از اين

ايد تلفظ كنيم؟ پذيريم چگونه ب اى را كه به ضرورت عيناً مى كلمه بيگانه. 1
تلفظ يكى از زبانهاى خارجى را بايد در همه موارد پذيرفت؟ در اين صـورت   آيا

كنـيم   را ذكر مـى  Oxyde تلفظ بايد مبنا و اساس قرار بگيرد؟ براى مثال كلمه  كدام
اكنون با همين لفظ در فارسى رايج است. امـا تلفـظ ايـن كلمـه در فرانسـوى        كه
است. در فارسى ايـن كلمـه را چگونـه بايـد ادا      »سايدآك«و در انگليسى » اكسيد«

 كرد؟

دانيم كه هر زبانى دستگاه خاص خود را براى تلفظ واكها، چـه صـامت    مى
مصوت، دارد. يعنى هر زبانى شامل گروهى از صوتهاى ملفـوظ اسـت كـه      و چه

 زبان به اداى آنها عادت دارند و تغيير اين عادت اگر محـال نباشـد بسـيار     اهل آن
هاى نخستين استيالى اسالم كـه عربـى يگانـه زبـان رسـمى       است. در قرن دشوار
شد، دانشمندان و لغويان كه ضرورت اسـتعمال لغـات    اسالمى شمرده مى  خالفت
دانستند و به اين نكته كه شيوه تلفظ ملتى را به آسـانى   را در زبان عربى مى  بيگانه



٤٧ براي زبان فارسي چه بايد كرد؟

بـراى طـرز اداى كلمـات خـارجى در      توان داد نيز آگاه بودند، قواعدى نمى تغيير
جستند. نخستين بار سيبويه كه ايرانى بود در كتـاب معـروف خـود     عربى مى  زبان

دريـد و   را به اين بحث اختصاص داد و سپس دانشمندان ديگر ماننـد ابـن    فصلى
هـا افزودنـد. عجـب اسـت كـه پـس از هـزار و         اصفهانى در اين باب نكته  حمزه

اند  بازماندگان اين ايرانيان دانشمند اين معنى را درنيافته سيصد سال هنوز  دويست
توان تغيير داد  شيوه تلفظ اكثريت يك جامعه را براى اداى چند لفظ بيگانه نمى  كه
 اين اشتباه به جايى رسيده است كه در بعضى از تأليفـات علمـى اخيـر مؤلفـان     و

 يگر را كه در فارسى شبيهاند كه انواع تلفظ مصوتها و صامتهاى زبانهاى د كوشيده
 اند كه اين كار گويان تحميل كنند؛ و ندانسته و معادلى ندارد، توصيف و به فارسى 

 .آهن سرد كوبيدن است

 مداران در نطقهاى راديويى و به ياد دارم كه چند سال پيش يكى از سياست
 را درست ماننـد فرانسـويان تلفـظ كنـد و     »بودجه«تلويزيونى سعى كرد كه كلمه 

موجـب  «اى  داد، بـه اصـطالح روزنامـه    فايده را انجام مى هربار كه اين كوشش بى
 .شد مى »حضار خنده

بنابراين يكى از نخستين وظايف فرهنگستان زبان فارسـى ايـن اسـت كـه     
به اين كار بگمارد تا تعيين كنند كه كلمات بيگانه را در فارسى چگونه  گروهى را

هـاى   كنند كه اين بحث مربوط بـه يكـى از رشـته    و اميدواريم توجه بايد ادا كرد؛
امروز است؛ و اگر به لزوم و  اهميت كار آگاهند البته مطالعه ايـن   شناسى مهم زبان

مسائل علمى رابه بعضى از جوانان درس خوانده محول كنند كه مقدمات و اصول 
 .اند آموخته اين علوم را

يـد بـه ايـران راه يافتـه     در چهل و پنجاه سال اخير كه علوم و فنون جد. 2
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 اند تا در تأليفـات خـود بـراى    گروهى از استادان و دبيران صميمانه كوشيده است
 اصطالحات علوم مختلف معادلهايى در فارسى بجويند يا وضع كننـد. امـا چـون   

 ها فردى بوده و مركـزى بـراى هماهنـگ و يكسـان كـردن ايـن       همه اين كوشش
متفاوت  بل هر اصطالح علمى چندين لفظاصطالحات وجود نداشته است، در مقا

 در فارسى به كار رفته و كار به آنجـا كشـيده اسـت كـه دانشـجويان هـر يـك از       
 هـاى عـالى، زبـان همكـاران خـود را در      هاى علمى در يكـى از آموزشـگاه   رشته

 المثل كتـابى در رشـته شـيمى    فهمند؛ يعنى اگر فى آموزشگاه ديگر اين كشور نمى
 ها تأليف شده و به دانشـجويان  اد اين رشته در يكى از دانشكدهصنعتى به قلم است 
 شود، اين كتاب براى دانشجويان همين درس در دانشكده ديگر بكلـى  تدريس مى 
 .نامفهوم و ناآشناست 

مهمترين وظيفه فرهنگستان، به جاى جعل و وضع الفاظ جديـد كـه خـود    
باشـد كـه الفـاظ و    پيش موجب تفرقه و تشتت خواهـد شـد، بايـد ايـن      بيش از

متعددى را كه تاكنون براى بيان مفاهيم علمى جديد در فارسى به كار   اصطالحات
جمع كند و در هر مورد كه چندين لفظ مختلف براى بيان يـك معنـى     رفته است

يكى را به رسميت بشناسد، تـا وقـت دانشـمند و دانشـجو بـر سـر         معمول است
  .هدر نرود  اختالف لفظ به
اهميت اين نكته كافى اسـت بگـوييم در زبـان عربـى و فارسـى       براى بيان

آيد؛ يعنى لفظى كه اهل علم بـه اطـالق آن بـر     مى »صلح«از ماده  »اصطالح« كلمه
اند، و در زبانهـاى فرانسـوى وانگليسـى در ايـن      صريح و معينى توافق كرده معنى
ت، و اين نيـز  اس »نهايت«رود كه در اصل به معنى  به كار مى (Terme) كلمه مورد

مفيداين معنى است كه اهل علم در يـك مـورد از تعـدد و تشـتت گذشـته و بـه       



٤٩ براي زبان فارسي چه بايد كرد؟

 اند كه توافق در اطالق لفظ واحد به مفهوم واحـد باشـد. از   آخرين رسيده مرحله
 انـد مرتبـه   خواسته اينجاست كه ميان علماى قديم ما رسم بوده است كه هرگاه مى

 فالنـى اهـل  «انـد؛   گفتـه  بيـان كننـد مـى    علمى كسى را در فلسفه و كالم و اصول
 . يعنى با تعريف مفهوم هر يك از الفاظى كه مورد قبول اهـل فـن  »اصطالح است

 توان با او بحث كـرد، و حـال آنكـه كسـانى ديگـر      است، آشناست و بنابر اين مى
 هستند كه در فهم الفاظ اصلى براى بيان معانى متداول ميان اهل فـن، قاصـرند، و  

 .توان كرد اصطالح نيستند؛ يعنى با ايشان مناظره و مباحثه نمىاهل  اينان

هاى علـوم، در يـك جامعـه     حاصل آنكه، اگر ميان دانشمندان يكى از رشته
درباره اصطالحات آن علم توافق نباشد، نشانه آن اسـت كـه در آن جامعـه     زبانى،
 .وجود ندارد  آن علم

شناس، يـا دو   ان، يا دو زباند اگر ما هنوز در آن مرحله هستيم كه دو شيمى
ما براى بيان مطالب اصلى مربوط به رشته خود الفاظ متفاوت و مختلـف    مهندس
برند، اين امر نشانه آن است كه هنوز ازيـن علـوم در زبـان فارسـى بـه       مى به كار
 .نيامده است وجود

  فرهنگستان ما، اگر كارى بايد بكند همين است؛ يعنى ايجاد وحـدتى ميـان  
حات متعدد و مختلف علمى كه امروز براى ما در درجه اول اهميت ولزوم اصطال
 .است

ما باز در اين باب سخن خواهيم گفت. تا ببينيم كه فرهنگستان جديد چـه  
 !كند مى
 



  
  
  
  
  

  *تسامح كوروشى
  

 )1(و مسأله وحدت امپراتورى در ايران باستان

  
 

 كوب عبدالحسين زرين
 

 در ماجراى طلوع و غروب امپراتورى هخامنشى آنچه بيش از هر امر ديگر
هخامنشـى   گيرى شاهنشـاهان  تواند براى دنياى امروز آموزنده باشد مسأله آسان مى

پـارس آن را   عظمت خـويش، امپراتـورى   در مورد عقايد است كه در تمام ادوادر
هـاى ادوار و   كرده اسـت وتجربـه   تقريباً به منزله يك اصل كشوردارى رعايت مى

امپراتــورى عباســى،  اقــوام بعــد خاصــه در امپراتــورى رم، امپراتــورى ساســانى،
انحـراف ازيـن سـنت هـر      امپراتورى مغول، و امپراتورى عثمانى نيز نشان داد كـه 

گون تشـكيل   بسيار گونه ها از عناصر و اقوام ن دولت هخامنشىدولتى را كه همچو
 .برد يا انحالل شده باشد به سوى تجزيه مى

 گيرى در عقايد نسبت به آنچه فرمانروايان آشـور و بابـل در ورد   اين آسان
 دادند در دنياى آن روز تازگى داشـت درسـت   هاى تابع انجام مى اقوام و سرزمين

                                                 
» گيرى در عقايد، يك اصل جهاندارى در ايران هخامنشى آسان«اى از اين مقاله تحت عنوان  هصخال.  *

 .بيان شده است 1350ضمن يك سخنرانى در موزه ايران باستان، شهريور ماه 
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گويند ناشناخته بـود   مى )2(آنچه امروز تسامح در عقايد است كه در دنياى كوروش 
هاى خويش گهگاه يـك آيـين را    وحتى كوروش ازين كه به خاطر تأمين پيروزى

چنان كه در فتح بابل  )3(برضد آيين ديگر تقويت و حمايت كند ابايى نداشته است
ايش كاهنان آيين مردوك تكه كرد تـا نبونيـد را كـه كوشـيده بـود بـه جـاى نيـ         به

را در آن سرزمين رواج بدهد برانـدازد و حتـى    ـ  خداى ماه ـ  نيايش سين مردوك
 جلب پشتيبانى كاهنان مردوك معابد نوبنياد سين را كه نبونيد در آن سرزمين براى

 سوزى و ويرانى ساخت. با اين همـه چـون آيـين مـردوك     ساخته بود طعمه آتش
د مـردوك هـم خـداى ملـى بابـل      مردم و خو )4(برخالف آيين سين آيين بيشترينه

بودپشتيبانى كوروش از آيين مردوك در حكم نـوعى تبعـيض و تعصـب بشـمار     
 .اى خواند براى رفع تعصب و تعدى آيدو اين اقدام او را فقط بايد مداخله نمى

 فتح بابل نيز با آنكه خود مقدمه ايجاد يك امپراتورى تازه در شرق نزديـك 
 اوز ارضى تلقى نشد و حتى كـوروش اولـين ايرانـى   ها تج آمد نزد بابلى بشمار مى

 بابلى كـه چنـدى بعـد از روزگـار اسـكندر      )5(نبود كه بابل را تسخير كرد. بروسه
 كند كه در قديم مادها بابل را فتح كردند و هشت تن از آنهـا  زيست روايت مى مى

 از مدت دويست و بيست و چهار سال در آنجا فرمان راندند البته در اين كه مـراد 
 ماد درين روايت قوم عيالم و يا بطور كلى يك قوم بيگانـه بـوده اسـت اخـتالف    

دانم كه يك مورخ معتبر اهل بابـل كـه روايـات او در بـاب      هست اما من بعيد مى 
كوروش با آنچه بعدها از كتيبه بابل به دست آمده است نيـز تفـاوت اساسـى      فتح

رده باشد يا لفظ مـاد را كـه قطعـاً بـا آن     درباره تاريخ گذشته بابل اشتباه ك )6(ندارد
 .كافى داشته است در غير معنى واقعى آن به كار برده باشد آشنايى

 هاى ديـاكونوف  هاى بسيار دارد و حتى بررسى البته تاريخ ماد هنوز تاريكى



٥٣ تسامح كوروشي

 هاى بسيار هست كه بايـد روشـن كـرد.    دهد كه درين باب باز نكته فقط نشان مى 
 هـاى آينـده   ار نيـز مخصوصـاً بايـد چشـم بـه راه بررسـى      گمان دارم كه درين ك

درين باره بقـدرى   ـ  هرودوت و كتزياس ـ  شناسى شد ورنه روايات يونانى باستان 
 .توان اعتماد زياد كرد بايكديگر اختالف دارند كه بر هيچ يك نمى

 هـاى دورتـر   در هر صورت فتح بابل به دست كوروش با آنچه در گذشـته 
 راً اين تفاوت عمده را داشت كه اين بـار فـتح بـه درخواسـت    روى داده بود ظاه

 كاهنان مردوك انجام يافت و نزد بيشترينه مردم با خرسندى بسيار تلقـى گشـت.  
 اى كه درين باره از كاهنان بابل در دست است كوروش را بـه منزلـه گزيـده    كتيبه

 ا آنجا را ازدهد كه اين خداى بابل او را به شهر خويش خواند ت مردوك نشان مى 
 تعدى نبونيد برهاند. از استوانه كوروش نيز كه بيانيه كوروش فتح بابـل را نـوعى  

 يهـاى دينـ   مردم بابل بـه اجـراى آيـين   دهد كه به سبب آن  اقدام نظامى نشان مى 
 البته ممكن هست كـه ايـن لحـن    )7( خويش توفيق يافتند و از قيد بيدينان رستند.

 خـدايان بابـل از آنچـه امـروز تبليغـات سياسـى      آميز كوروش نسـبت بـه    ستايش 
 ليكن از طرق تلقى او در نزد كاهنان بابل و همچنين نزد )8(خوانند خالى نباشد، مى 

 گيـرى در عقايـد و   آيد كه در نظر كـوروش آسـان   پيغمبران يهود اين اندازه بر مى
 هـاى عمـده آن روزگـاران    ها و كشمكش تعصبى نسبت به آنچه موضوع ستيزه بى

اين  شده است. و نكته بوده است تقريباً به منزله يك اصل كشوردارى محسوب مى 
 خوانـد  است كه از نظر كوروش كه در بيانيه بابل خود را پادشاه چهار كشـور مـى  

گـون نامتجـانس را    هـاى گونـه   ظاهراً يك همچو امپراتورى كـه اقـوام و فرهنـگ   
 وام بيـاورد كـه يـك مبنـاى    دربرداشته است فقط وقتى ممكن بوده است بپايد و د

 سياسى خاص خويش داشته باشد و از شيوه معقولى پيروى كند كه در آن كهنه و 
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 اى براى همزيستى عقايد و اديان مختلـف  نو در كنار هم باقى بمانند و مانع عمده
 ظاهراً به خاطر همين نكته بود كه كوروش تقريبـاً هـر جـا    )9( وجود نداشته باشد. 

 خوانـد يـا وارث   ود خويشـتن را يـا گزيـده خـداى آنجـا مـى      گش كشورى را مى
 فرمانروايى محلى. حتى در سارد كه هيچ يـك از ايـن دو بهانـه در كـار نبـود بـا       

 سابقه بود. در همه جـا  جلوگيرى از غارت شهر چنان از مردم دلجويى كرد كه بى
 در شـناختند. در بعضـى مـوارد    اقوام تابع، وى را پادشاه خود و حامى خـود مـى  

 از راه نسـبت يـا   ـ  روايات اقوام تابع، وارث واقعى عنوان پادشـاهان محلـى شـد   
 ها او را به عنوان گزيده واقعى مردوك تقـديس كردنـد و بـه عنـوان     نسبت. بابلى

كسى كه مردوك مانند رفيق و دوستى رهبر او شد. يهوديـان بابـل چنـان او را در     
وايتى بـه وجـود آمـد، حـاكى از آنكـه      خويش يافتند كه بعدها در نزد آنها ر كنار

زنــى يهــودى داشــت و همــو بــود كــه وى را بــه آزادى يهــودان بابــل   كــوروش
پردازان  كه در آن نيز قصه »استر«البته يك افسانه است نظير افسانه  اين )10(واداشت.

 اند يك ملكه هخامنشى را يهودى نژاد نشان دهند. در مورد كوروش خواسته يهود
  چـه را در تـورات   اند آن خواسته آيد مى عبرى هم بر مى ن كه از گفته ابنظاهراً چنا 

  انـد كـه مسـيح    كـرده  در باب مسيح بودن وى هست توجيه كنند. چون تصور مـى 
  اند كه در واقـع  بايست از فرزندان داود باشد وى را داماد اوالد داود جلوه داده مى

 حتمال اينكه روايت راجـع بـه مانـدانا و   البته ا )11( به منزله فرزند داود خواهد بود.
  انتساب كوروش به ماد نيز بعدها به وسيله مغان ماد درست شـده باشـد تـا فـاتح    
  پارسى سرزمين ماد را وارث واقعى آنجا نشان دهند ظاهراً وجهى نـدارد و چـون  
هر چند اين انتساب جز در روايات يونانى نيست ليكن قراين ديگر هم در تأييـد  

 حتى قول كسانى كه داستان كشمكش داريوش و بردياى غاصـب را بـه   هست. آن



٥٥ تسامح كوروشي

 هـاى پـارس بـر ضـد تمـايالت مـادى       عنوان واكنش يك شاخه ديگر هخامنشـى  
 دهد كه خاندان كوروش نـزد خانـدان   نشان مى )12(اند خاندان كوروش توجيه كرده

 و ـ  وداريوش متهم به گرايش به طايفه ماد بوده است و ايـن خـود، در انتسـاب ا   
 آنچـه  گـذارد.  فرزندانش كمبوجيه و برديا به خاندان شاهان ماد ترديدى باقى نمى

ها آمده است تا آنجا كـه حـاكى    در عهد عتيق در باب كوروش و ساير هخامنشى 
 ها در عقايدسـت البتـه درسـت    گيرى كوروش و بعضى ديگر از هخامنشى ازآسان

يار خـالى نيسـت و غالبـاً نيـاز     هاى بسـ  ليكن جزئيات آن روايات از تناقض است 
 جـا نيـز كـه از    غور و دقت قراوان دارد. در واقع به هنگام فتح بابـل يهـودان آن   به

 بردنـد  حكومت و دين بابل ناخرسند بودند و در آن سرزمين به اسارت بسـر مـى  
 دهنده خويش تلقى كردند. درست است كـه كـوروش   كوروش را مثل يك نجات

 ها نشد و حتى در معابـد بابـل   هيچوجه متعرض دين بابلىبرخالف انتظار آنها به  
 خدايان آن سرزمين را نيايش كرد و خود را گزيده و فرستاده مردوك خوانـد امـا   

 ظاهراً بيشتر براى آنكه از هرگونه تعصـب و تعـدى بركنـار    ـ  نسبت به يهود نيزد
 هـيچ  روش بهبه همان اندازه با دوستى و تسامح رفتار كرد. اين تسامح كو ـ  باشد

كلـى   وجه حاكى از عالقه خاص به قوم يهود نبود و در واقع جـزوى از سياسـت  
اند كوروش با اين كارپـاداش   آمد. اينكه بعضى پنداشته وى در مود بابل بشمار مى

 هايى را كه اسيران يهود در فتح بابل نسبت به وى كرده بودندداده اسـت  همكارى

كه بعـدها  ـ    استه باشد آنها را براى فتح مصرظاهراً اساس ندارد و اين هم كه خو
آيد چـون ازاسـيران    درست به نظر نمى )13(جلب كند ـ  پسرش كمبوجيه انجام داد

اى به يهوديه نرفـت تـا وجودشـان درچنـين      وجه تعداد قابل مالحظه بابل به هيچ
 .ها سودمند واقع شود لشكركشى بتواند براى پارسى
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بابـل    هاى قديم پادشاهان قع نه فقط سرزمينق.م. در وا538با فتح بابل در 
قلمرو  به دست كوروش افتاد بلكه همچنين فنيقيه، سوريه و فلسطين نيز در جزو

) نصـر تـورات   نبودكـد ( )14(وى درآمد. ناچار مملكت يهوديه نيز كـه نبوكدرصـر  
 ق.م آنجا را تسخير كرده بود و در دفعه586و  597پادشاه بابل دوبار، در سالهاى 

 در حـوزه  )15(وم نيز نزديك پنجاه هزار تن يهودى را از آنجا به بابـل آورده بـود  د
گونه هم آن عـده از يهـود كـه در اسـارت بابـل       تملك كوروش واقع شد و بدين

تابع پادشاه پارس شدند هم كسانى از آنها كه در سرزمين يهوديه به عنـوان   بودند
شدند. وقتى كه كوروش چنان كـه از   گزاران وى بابل باقى مانده بودند خراج  تابع
آيد درصدد برآمد اقوام تـابع را كـه در سـرزمين بابـل بودنـد       بابلى او بر مى  بيانيه
كند، معابدى را كه پادشاهان بابل خراب كرده بودنـد تعميـر كنـد، خـدايان       جلب
مختلف را كه به عنوان غنيمت يا در واقع اسارت بـه بابـل آورده بودنـد بـه       اقوام
كه بيش از پنجاه  ـ  نخست آنها بازگرداند، طبيعى بود كه به احوال قوم يهود  ىجا

 ـ  هزارتن از آنها در بابل اسير بودند و معابد آنها در ا ورشليم نيز خراب شده بود
رو بود كه از همان اولين سال كه در بابل به عنوان پادشاه بـر   توجه كند. از اين هم

آميزى كه در مورد اقوام تـابع انجـام    مات استمالتبرآمد در رديف ساير اقدا تخت
 دادفرمانى هم صادر كرد كه معبد يهود در اورشليم تجديـد بنـا يابـد و ظـروف و    

 كه به امر نبو كدرصر از آنجا به بابل آورده بودند نيز به آنجا مسترد گردد. وسايلى
 دند. اينكـه از به عالوه به اسراى يهود نيز اجازه داده شود به سرزمين خويش برگر

 بين يهودان بابل چه تعدادى به سرزمين خويش بازگشـتند بـه طـور قطـع معلـوم     
 نيست ظاهر آن است كه در مدت اسارت بابل يهود بابل با يهود اورشليم از لحاظ 

اى پيدا كرده بودند و همزيستى آنهـاديگر   هاى قابل مالاحظه عقايد و آداب تفاوت



٥٧ تسامح كوروشي

اسـتفاده   رو تعداد كسانى كـه ازيـن فرمـان كـوروش     نمود. از اين چندان آسان نمى
كردند و به سرزمين خويش بازگشتند ظاهراً بسـيار نبـود امـا همـين تعدادانـدك      

بعدها در تاريخ تأثير بسيارى ازخويش باقى  )16(كند چنانكه نولدكه خاطر نشان مى
و و اين اقدام ا گذاشت. با اين همه يهودان شور و شوق بسيارى نسبت به كوروش

نامهـاى   از مشـورترين  )= سـيروس ( اند. چنان كه هنـوز نـام كـوروش    نشان داده
نيسـت   گذارند. شـك  ست كه در تمام جهان يهوديا بر اوالد خويش مىا دلپسندي

هسـت   تواند برين روايات آميخته به شور و شوق كه در عهد عتيق كه مورخ نمى
مقبوليت  وبيت كوروش و ازاعتماد كند اما در عين حال تمام آنها را حاكى از محب

اسـت.    سياست تسامح او خواهد يافت كه در دنياى آن روز تازگى بسـيار داشـته  
 روايات عهد عتيق درين باره بيشتر در كتـاب دوم تـواريخ ايـام، كتـاب اشـعياء و     

 هاى عهد عتيق نبايد زيـاد  كتاب عزرا آمده است. البته در بار ارزش تاريخى كتاب
 ها بعد از عهد كسانى كه بـه نـام آنهـا    كه غالب آنها مدت خوشبين بود مخصوصاً

 اند تدوين يافته است. كتاب تواريخ ايام بـه موجـب سـنن  روايـات     منسوب شده
 يهود بايد به وسيله عزرا در حدود قرن پنجم قبل از ميالد تدوين شـده باشـد امـا    

 سوم قبل ازدهد كه اين كتاب ظاهراً در نيمه دوم قرن  تحقيقات جديدئ نشان مى
 ميالد تأليف شده است نه پيش از آن. خود كتاب عزرا هم گويا مربوط بـه همـين  

ايام است و با آنكه حاال ديگر درين باب كه آيا عزرا شخس تاريخى بـوده اسـت    
 انتساب كتاب به او خالى از اشـكال نيثسـت و ظـاهراً    )17(كنند نه كمتر شك مى يا

و  اى متأخرتر كه كتاب تواريخ ايام يله نويسندهبايست به وس هاى عزرا مى يادداشت
 كتاب نحميا را هم او نوشته است مورد استفاده و در عين حال معـروض تغييـر و  
 تصرف قرار گرفته باشد. كتاب اشعياء هم مشتمل بر چيزهايى است كه وحدت و
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سازد و مخصوصاً همين ذكر نام كوروش در آن كتـاب   انتساب آن را مشكوك مى
 اند جنبه پيشگويى به آن كتـاب بدهنـد مورديسـت كـه     خواسته ان وسيله مىبد  كه

 با ايـن همـه اگـر فايـده     )18(داللت دارد بر وقوع جعل و دستكارى در اصل كتاب 
 توان برد اين اندازه هست كه مجمـوع آنهـا   ها نمى تاريخى از مندرجات اين كتاب 

ـ   نشان مى  زد يهـود محبوبيـت  دهد كوروش و بعضى ديگر از شاهان هخامنشـى ن
 .اند و منشأ اين محبوبيت نيز تسامح آنها بوده است در عقايد ديرينه داشته 

اما عنوان مسيح كه در اسفار عهد عتيق درباره كوروش به كار رفتـه اسـت   
اسـت و  » تدهين شـده «تاچه حد قابل توجه تواند بود؟ اين لفظ در واقع به معنى 

 آيد يهود بدان جهت اين عنوان را در مورد گونه كه از جاى جاى تورات بر مى آن
اند كه به موجـب يـك رسـم كهـن آنهـا را       برده شاهان و كاهنان بزرگ به كار مى

 اند و اين مراسم به آنها نوعى قدرت كرده تصدى اينگونه مقامات تدهين مى  مقارن
 اند ازيـن بـاب اسـت و    داده است. اينكه شاؤل  داود مسيح خوانده شده ايزدى مى 

بزرگشان   اند كاهنان بعدها كه با تجزيه و اسارت يهود اين قوم ديگر پادشاه نداشته
روزگـاران   به قدرت الهى آنهـا. در همـين   به عنوان اشارتى ـ  اند كرده را تدين مى

رفت  اميد مى اند هر كس را كه زيسته يهوديان بابل كه در آن سرزمين به اسارت مى
گونـه   خواندنـد. بـدين   مى عبد را تعمى ركند مسيحمايه نجات آنها شود و دوباره م

بخـش روحـانى    نجـات  معنى عنوان مسيح كه درباره كوروش به كار رفته است به
هيكل. درين مورد آنچه  و سازنده ـ  نيست بلكه مراد از آن نجات دهنده قوم است

كاهنان بابل بوده است كه در  اند همچون قول گفته يهود و بابل در حق كوروش مى
وجود وى يـك گزيـده مـردوك و يـك دوسـت ومحبـوب خـدايان خـويش را         

 .شناختند مى



٥٩ تسامح كوروشي

 اين سياست تسامح كه كوروش را در توسعه امپراتورى و حفظ وحدت آن
 توفيق بخشيد بعد از او نيز به وسيله كمبوجيه دنبال شـد. بـا وجـود تنـدخويى و    

  پدر را بهدهد وى سياست  بيرحمى كه هرودوت به اين فرزند كوروش نسبت مى
 عنوان يك اصل كشوردارى درخور پيروى يافت. حتى در آغاز فتح مصر رفتار او

 اى مصـرى، متعلـق بـه مـوزه     جا نيز بر همين اصل بود. كتيبه با معابد و كاهنان آن
 واتيكان كه همراه يك مجسمه مصرى است و داستان ورود كمبوجيه را بـه مصـر   

 وى در مصـر مثـل رفتـار پـدرش در بابـل     دهد كه رفتار  كند نشان مى حكايت مى
 وى حتـى در  )19( مبتنى بوده است بر رعايـت آداب و رسـوم محلـى اقـوام تـابع.      

اى واقع در قسمت علياى رود نيل كه مقدارى پايروس بـه زبـان    جزيرهـ   الفانتين
آرامى درطى شصت سال اخير از آنجا به دست آمـده اسـت و اطالعـاتى هـم در     

نسبت به مهاجران يهود و معابد آنها اظهـار   ـ  كند ى عرضه مىهخامنش  باب تاريخ
در مصر كمبوجيه نه فقط با لبـاس فراعنـه تجليـل شـد،      )20( محبت وحرمت كرد.

آيـد بـه كاهنـان و     را نيز نيايش كرد و چنان كه از كتيبه اتيكـان برمـى   خدايان قوم
وى بعـد از  گويـد   معابد نيز با نظرتكريم نگريست، ادعاى هرودوت هـم كـه مـى   

گاو آپيس را كشت، ظاهراً اصلى ندارد و تا آنجا كه از اسناد بر  بازگشت از اتيوپى
در اوايل لشكركشى او به اتيوپى مرد و آپيس ديگر فقط در سال  آيد يك آپيس مى

فرمانروايى داريوش به دست آمد. درين صورت هنگام بازگشت كمبوجيـه   چهارم
ود نداشت كه به دست او كشته شده باشت. بـا  از سفراتيوپى ديگر گاو آپيسى وج

دهنـد ممكـن اسـت     هايى كه در پايان عمر بـه وى نسـبت مـى    همه، تندخويى اين
هاى او در جنگ افريقا  نتيجه افـراط او در شـراب و يـا از بيمـارى      ناكامى حاصل
بيمارى مقدس. ايـن بيمـارى كمبوجيـه را كـه ممكـن اسـت بـه         ـ  باشد صرع او
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كنـد و هـر چنـد     شده باشد هرودوت با ذكر سابقه آن بيان مى منجر خودكشى وى
اند، ايـن ترديـد ظـاهراً وجهـى نـدارد و       ترديد كرده در آن باب )21(محققان بعضى

توان توجيه كرد. تسـامح كوروشـى كـه     احوال كمبوجيه را جز با آن نمى انحراف
توأم شـد  مزاج كمبوجيه و فترتى كه با حوادث مربوط به جلوس داريوش  انحراف

هايى كـه داريـوش را در    ها و طغيان شك در ايجاد آشوب آن رامتروك گذاشت بى
هفت سال اول سلطنت خويش با نه قيـام و نـوزده جنـگ مواجـه كـرد تـأثير        طى

داشت.ضرورت اين سياست در اداره يك امپراتورى وسيع به قدرى ترديدناپـذير  
كمبوجيه بدرفتارى او را بـا  وقتى هرودوت در دنبال گزارش انحراف مزاج  بود كه
تواند آن را جز به نوعى جنون تعبيـر كنـد و وقتـى     كند نمى مصرى بيان مى كاهنان
از هر قوم كه بپرسند كدام رسم بهرست البتـه رسـم خـود را    «گويد:  باب مى درين
آورد كـه بـه اصـل     گـويى قضـاوت پارسـيهايى را بـه ميـان مـى       »خواهد بـرد  نام

انـد كـه طبيعـى     انديشـيده  اند و مثل هرودوت مى اشتهكوروش عادت د كشوردارى
 .عادات و رسوم مردمى را مسخره كند مگر كه ديوانه باشد يا بيمار نيست كسى

 داريوش بزرگ هم با آنكه نسبت به كوروش و خانـدان او ظـاهراً چنـدان   
حفظ  عالقه نداشت از تجربه هفت سال نخستين سلطنت خويش دريافت كه براى

سياسـت   بايسـت در رفتـار بـا اقـوام تـابع      يت امپراتورى پارس مىوحدت و تمام
است كه ذكر  تسامح كوروشى را تقريباً به منزله يك اصل ادارى دنبال كند. درست

خاطر انسان القاء  هاى داريوش ممكن است اين انديشه را به نام اهورامزدا در كتيبه
هـا هنـوز    هخامنشى آيين كند كه وى شايد از پيروان زرتشت بوده است اما درباره

بيسـتون از   تـوان گفـت. بـه عـالوه داريـوش در كتيبـه       چيزى از روى قطـع نمـى  
قـول بـه    گويد نه خـدايى يكتـا. چـون    اهورامزدا به عنوان خدايى بزرگ سخن مى
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اينكه اهورمزدا خداى يگانه اسـت تجليـل و تكـريم خـدايان ديگـر را درقلمـرو       
صورتى كه داريوش به پيـروى ازتسـامح    ساخته است. در امپراتورى غيرممكن مى

چه بـه كشـوردارى وى مربـوط بـوده اسـت از نيـايش وسـتايش         كوروشى در آن
 )22(گاداتـاس  ك رده است. يك نامه او خطاب بـه  خدايان اقوام تابع خوددارى نمى

آن در  اى شـامل نسـخه يونـانى    نام ساتراپ واليت يونانى ماگنزيا كـه فقـط كتيبـه   
دهد. دريـن   مى كر داريوش را نسبت به خدايان بيگانه نشاندست است اين طرز ف

كند كه چرا از كسانى كه دراراضى متعلق بـه   نامه داريوش ساتراپ را سرزنش مى
است كه در اراضـى   كنند مطالبه خراج كرده است و آنها را واداشته كار مى »آپولو«

تـو، عالقـه   «خويش  نويسد كه با اين اقدام غير مقدس كشت و كار كنند. حتى مى
 )23(»اى ناديـده گرفتـه   ها جز راست نگفته اسـت  نياكان مرا به اين خدا كه به پارسى
داريـوش خـود تـا حـد      دهد كـه  كند نشان مى داستان جالبى كه هرودوت نقل مى

امپراتورى واقـف بـوده اسـت.     زيادى به اين اختالف عقايد و آداب بين اقوام تابع
داشـت پرسـيد بـه چـه بهـايى       هايى كـه درخـدمت   گويد وى روزى از يونانى مى

اين كار را بـه هـيچ بهـايى     هدادند ك حاضرند الشه پدران خود را بخورند؟ جواب
خوردنـد   پدر و مادر خويش را مـى  اى از هندوان كه الشه كنند. آنگاه از طايفه نمى

د خويش را بسوزانند؟ آنها بانگ بر آوردن پرسيد به چه قيمت حاضرند مرده پدران
 )24( كه اين چنين سخن كفرآميز ناپسندى رابر زبان نيز نشايد راند.

 با اين همه پيروى از اين تسامح كوروشـى يگانـه عامـل تضـمين صـلح و     
 وحدت امپراتورى بود نه رعايت آن در تمـام احـوال و ا وضـاع ممكـن بـه نظـر      

خاص  رسيد. ازين گذشته ايجاد و وضع نظامات واحد كه داريوش به آن عالقه مى
داشت هم براى خود او در اواخر عمر و هم براى پسرش خشايارشارعايت اصـل  
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تسامح كوروشى را دشوار كرد. ظاهراً همين نكته بود كه اخالف اورا نـه فقـط بـا    
خود در پايان  هاى مكرر مصر مواجه كرد. داريوش مسأله يونان بلكه نيز با شورش

با آنكه وى در آنهاهنوز بيشـتر بـه    ـ  و عمر با مسأله يونان و يونانيان برخورد كرد
حتـى درمعاملـه بـا آنهـا      ـ  نگريست نه يك قوم با فرهنگ چشم دزدان دريايى مى

دلوس، سـردارى   خود دست ازين تسامح كوروشى بر نداشت، چنان كه در جزيره
هـم معبـدى    وى نسبت به معابد آپولو و ديان اظهار تكريم كرد و وى اگر يكجـا 

تالفى كـرد.   ها در سارد كرده بودند د در واقع كارى را كه يونانىيونانى را آتش ز
معاملـه بـا    خشايارشا ظاهراً چون اجراء اين سياسـت را مخصوصـاً در   اما پسرش

يافت ازين اصل همزيستى انحراف جست وخـود را بـا    اقوام گردنكش آسان نمى
  نـه كـه  هـاى انتقامجويا  رو كـرد. در بـاب ايـن جنـگ     هاى بسـيار روبـره   دشوارى

هـا درگيـر كـرد روايـات يونانيـان از الف و گـزاف ناشـى         خشايارشا را با يونانى
  خـالى نيسـت امـا انحـراف خشايارشـا از تسـامح كوروشـى        ازاحساسات قـومى 

 ها بلكه در ناراضى كـردن آن دسـته از   خشم يونانى بايست نه فقط در تحريك مى
 هـا  پارسـى بـا يونـانى   وى تحـت فرمـان سـرداران     اقوام تـابع نيـز كـه در سـپاه    

 .اند هم تأثير خود را بخشيده باشد جنگيده مى

 كه البد در همـه چيـز از وى پيـروى    ـ  تسامحى خشايارشا و سردارانش بى
 آنكـه از  گون تابع را كه نوميدانه و بـى  اى نامتجانس از اقوام گونه توده ـ  كردند مى

 جنگيدنـد  د مـى جانب فرماندهانا خويش با چشم محبت و تسـامح نگريسـته آينـ   
 چه خشايارشـا را  ساخت و البته شكست او عجيب نبود. در حقيقت آن رو مى روبه

 بايست در بين اقـوام تـابع داشـته باشـد     از محبوبيتى كه يك جانشين كوروش مى
 كرد سياست ناهنجار خشنى بود كه وى نسبت به اتباع اديان بيگانـه در  محروم مى
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 شا نسبت به اهل مصـر و اهـل بابـل كـه    گيرى را خشايار پيش گرفت. اين سخت
 شورش كرده بودند با خشونت تمام نشان داد. نسبت به مصـر كـه در آخـر عهـد     

 داريوش سر به طغيان برداشته بود وى وقتى آنجا را ديگر بار فتح كـرد بـه جـاى   
 آنكه همچون دو سلف خويش در آنجا خويشتن را به مثابه پادشاه محلى و وارث 
 .تابع كرد »ساتراپى«ا تبديل به راعتنايى تمام آن سرزمين  ند با بىفرعون قلمداد ك 

هـا را   در بابل نيز شورش  مردم را بـا خشـونت فـرو نشـاند و زيكـورات     
را كـه   ـ  خداى بابلى مورد نيايش كـوروش  ـ  كرد و مجسمه بزرگ مردوك منهدم

ك شد و يك پارچه از طال بود برداشـت و ذوب كـرد. يـ    هجده پاطول قامتش مى
گيـرى او   جمشيد به دست آمده است اين سخت زبانى او نيز كه در تخت كتيبه سه

كند كه مـردم   وقتى درين كتيبه صحبت از شهرى مى )25( دهد. را درعقايد نشان مى
اند و او به فر اوهرمزد معابد آنها را ويران كرده اسـت و   پرستيده مى »ديو« در آنجا

به شهرهاى بابل نظر دارد يـا يونـان؟ گـان دارم     آنها را ازپرستش ديو بازداشته آيا
 )26( به تمام اديان غير ايرانى نظر داشته است. بايد گفت

 هـا بـه تسـامح چنـان بـود كـه حتـى بـراى         با اين همه، شهرت هخامنشى
 پردازان كتاب استر هم كه ظاهراً بعد از انقراض اين خاندان بـه تـدوين ايـن    قصه

 ه يك زن يهودى در حرم خشايارشا عنوان ملكه پيـدا اند تصور آنك افسانه پرداخته
 آمد. اما اين روايت خود از مواردى است كه در آنها قبول كند نامعقول به نظر نمى

هاى  اخبار عهد عتيق براى مورخ بكلى غير ممكن است و مانع از شناخت واقعيت 
شترقصـه  دهـد كـه نويسـنده بي    تاريخ. البته لحن داستان استر خو بخوبى نشان مى

به  ـ  است نويسى. داستان هم مربوط به دخترى پردازى داشته است نه تاريخ داستان
يهوديى از ـ   كه در خانه پسر  عموى خويش موسوم به مردخا ـ  نام هدسه يا استر
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دختـر   زيست و او وى را كه پـدر و مـادر نداشـت مثـل     مى ـ  هاى شوش تبعيدى
را  ـ  نامش وشـتى  ـ  ملكه خويشكرد. در ماجرايى ك اخشورش  خويش تلقى مى

 راه  به سبب نافرمانى كه كرده بود طالق داد استر به عنوان ملكه در حـرم پادشـاه  
وزير  يافت. وى به رهنمايى مردخا موفق شد قوم خود را از يك قتل عام كه هامان

ها پيش دريافـت و اعـالم كـرده بودنجـات      پادشاه فرمان مربوط به آن را از مدت
بايسـت يهـود در آن روزقتـل     سيزده ماه آذار كه به موجب فرمان مى دهد. در روز

عام شوند به موجب فرمان ديگرى كه شاه به درخواسـت اسـتر صـادر كرديهـود     
آن عده  توانست هفتاد و پنج هزار تن از دستياران هاان را بكشد و حتى استر براى

موجـب   د كه بـه اى به دست آور نژادان خويش كه ساكن شوش بودند پروانه از هم
دهنـد.   هم كشتار مخالفان خويش را ادامـه  ـ  چهاردهم آذر ـ  توانند روز بعد آن مى

بـه   اى برقرار شد. عيد پوريم يا بورى كـه  به ياد اين واقعه نيز از آن پس عيد  تازه
 )27( اند. خوانده سوز هم مى روايت ابوريحان بيرونى آن را هامان

از  وى هست. البته امكان دارد كه چيزىدر صحت تمام اين اخبار ترديدى ق
 كه خود آن تا حـدى الزمـه اجـراى    ـ  گيرى خشايارشا نسبت به اقوام تابع سخت

 دريـن روايـات انعكـاس    ـ  نظامات تازه داريوش و عدول از تسامح كوروشى بود
مقاومت  يافته باشد معهذا مجموع روايات چنانست كه در برابر انتقاد تاريخى تاب

اسـت. در   پـردازى داشـته   اى در قصـه  نده البته قـدرت قابـل مالحظـه   ندارد. نويس
 هــا، در رعايــت صــبغه محلــى، و حتــى در آنچــه امــروز جنبــه پــرداختن صــحنه

 گويندن استادى بسيار نشان داده است اما از لحـاظ تـأثير قهرمانـان    مى )28(نمايشى
امجوجلوه طلب و انتق استر و مردخا هر دو به قدرى خودخواه، فرصت ـ  داستانش

به ندرت ممكن است حس ديگرى درخواننده غير  )29(كنند كه جز حس نفرت، مى
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 .يهودى برانگيزند

 هـا، از اخـالق و اطـوار    چه از جالل و شكوه هخامنشى درست است كه آن
 از آداب و رسوم پارسيان درين داستان هسـت بـيش و كـم بـا تـاريخ      خشايارشا،

 ه در چهارچوبه اين صـبغه محلـى آمـده اسـت    چ توافق دارد اما بسيارى نيز از آن 
آن را  ـ  يونـانى، پارسـى، و حتـى يهـودى     ـ  تـر  ادعاهايى است كه هيچ سند قديم 

 ـ  و دو ملكـه  ـ هامان مردخـا  ـ كند. چنان كه هيچ جا به وجود دو وزير نمى تأييد
براى خشايارشا اشارت نرفته است. بين سـال دوم و سـال هفـتم     ـ  و استر  وشتى

 ) برمى آيد ملكه خشايارشا61/7خشايارشا هم آن گونه كه از هرودوت ( سلطنت
 آمستريس نام داشته است كه دختر يك سردار ايرانى بوده است. اين نكته نيز كـه 

 به بال آمد خالى از غرابت )30(گويد مردخا همراه يكنياس ) مى6/2در كتاب استر ( 
 يالدست و طبيعى نيسـت كـه  قبل از م 597نيست چون اين واقعه مربوط به سال  
 474يك مـراه يكينـاس صـد و بيسـت و سـه سـال بعـد از تبعـدى او در سـال           

مانده باشد تا چه رسد بـه اينكـه بـه وزارت هـم برسـد؟ كتـاب اسـتر هـيچ          زنده
شك مثل يك رمان تاريخى عاميانه است كه آن ار فقـط   تاريخى ندارد و بى اساس
ريخى باشد براى عيد پوريم يهود كه خـود آن  اند تا يك منشأ تا قصد ساخته به اين
پنداشته است از مراسـم ايرانـى فروردگـان گرفتـه      )31(است چنان كه الگارد ممكن
  كند از يك عيد عيالمى اقتباس شـده  پيشنهاد مى )32(باشد يا آنگونه كه مايستر  شده

 مكـن باشد. همچنين شباهت نام استر و مردخا با نام عشتار و مردوك بابلى هم م
  است يك ريشه بابلى را براى اين قصه به خاطر القاء ك ند. در هر صورت كتاب 

استر ارزش تاريخى ندارد و حتـى آبـاء كليسـا هـم از قـديم در اعتبـار آن شـك        
انـد،   آورده هـا آن را در شـمار كتـب عهـد عتيـق نمـى       چنان كه نسطورى اند داشته
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ى لوتر در باب آن گفته است اريجن هم آن رااز كتب تاريخى نشمرده است و حت
گيـرى   با اين همـه ظـاهراً شـهرت آسـان     )33( آگنده از عقايد شرك. كه كتابى است

به عقايد و مخصوصاً حسن سلوك آنهـا بـا يهـود چنـان بـوده       ها نسبت هخامنشى
 .است در ادبيات دينى قوم نيز منشأ روايات شود توانسته است كه مى

يخى ك تـاب اسـتر كـه از مقولـه     در هر صورت رد اصـالت و ارزش تـار  
 )34(هزار افسان و محتمالً يك مأخذ واقعى هميه هزار و يك شب اسـت   هاى قصه

با وجود عدم تقيدى كه بـه   ـ  مانع آن نخواهد بود كه حتى خشايارشا  وجه به هيچ
نسبت به يهود كـه در آن زمـان هـيچ داعيـه      ـ  كوروشى داشته است  اصل تسامح

داريـوش، كمبوجيـه و    ـ  اند همچنان مثل تمام اسالف خـود  نداشته جويى هم فتنه
 .مند مانده باشد و حتى حمايتگر عالقه غالباً ـ كوروش

 حتــى بعــد از خشايارشــا نيــز كــه بــا شــروع ضــعف و انطــاط در قــدرت
 ها حفظ تعادلى كه اجراى اين سياست كوروشـى را تضـمين توانـد كـرد     هخامنى

 ه يهـود بـه سـبب حالـت انقيـاد و خاصـيت      شد باز جامعـ  رفته غيرممكنه مى رفته
زيسـت.بنابر   پذيرى خويش در تمام قلمرو هخامنشى تقريباً با آسودگى مى انعطاف

خواسـت تـا    مشهور اردشير اول هخامنشى در ضمن فرمانى كه به غزرا داد از وى
هاى يهـود كـه در قلمروهخامنشـى     نشين در تمام بالد ماوراء فرات براى مهاجرت

چگونـه موافـق    ) كـه 6/7-25د قاضيان يبگمارد و به آنها تعليم بدهد (بردن بسر مى
باشد ايـن فرمـان    شريعت يود داورى كنند. اگر عزرا شخصيت تاريخى هم نداشته

ممكن است درست باشد چرا كـه در تمـام قلمـرو هخامنشـى يـايهود مثـل هـر        
 .شده است با عطوفت سلوك مى ـ مطيع ديگر )35(كمترينه

 هاييى كه در طى شصت سال اخير در الفـانتين بـه دسـت    سدر بين پاپيرو



٦٧ تسامح كوروشي

 دهد كه داريوش دوم فرمان داده بود عيـد  آمده است يك من كهنه آرامى نشان مى
 فطر در بين يهود تمام كشور تحت نظام واحد در آيد و اين فرمـان كـه گويـا بـه    

 لح بـين ها به تأمين ص اشارت يهود بابل صادر شده بود حاكى از  عالقه هخامنشى 
علمــى دانشــگاه  بــه وســيله يــك هيــأت 1893امتهاســت. در كاوشــهايى كــه در  

در عراق انجام يافـت   ـ  نفر امروز ـ  هاى شهر بابلى نيپور در محل ويرانه پنسيلوانيا
طول پنج متر و نيم در دو متر و هفتاد و پنج سانتيمتر كشف شد، محتوى  اطاقى به

يك تجارتخانه يهـودى را دريـن    »آرشيو« لوحه به خط بابلى كه مجموع آنها 730
شهر دردوران سلطنت اردشير اول و داريوش دوم در برداشت. قسمت عمده ايـن  

اى نيـز در مـوزه فيالدلفياسـت و از     اكنون در موزه اسـتانبول اسـت و پـاره    اوالح
كـه   آيـد  اند بر مى شناسان درباره اين الواح انجام داده هايى كه بابل بررسى مجموع
هـايى ذكـر    انـد يهـوديى   دربين كسانى كه با اين تجارتخانه داد و ستد داشته يهود
اند و تعدادى هم مقامات ادارى از نوع كارهاى  زارع يا مالك زمين بوده اند كه شده

از گفته نحميا هم هر چند كتاب منسوب  )36( اند. آورى ماليات داشته جمع مربوط به
آيد كـه در دربـار اردشـير اول حتـى يـك       مىتمامى از خود او نيست، بر  به او به

 پيدا كند يا به عنـوان  ـ  كه مقام مهمى بود ـ  عنوان ساقى توانست او مى يهودى مثل
الحكومه بر همگنان خود فرمانروايى كند. درست است كه كتاب نحيما بعداز  نايب

خود وى ظـاهراً بـه وسـيله همـان مؤلـف كتـاب عـزرا نوشـته شـده اسـت امـا            
هـاى نحميـا هـم     دهند اصل يادداشت اين درين كتاب هست كه نشان مىقر اى پاره

 .درتأليف آن مورد استفاده واقع شده است

ها خالى ازمبالغه  با آنكه روايات عهد عتيق در باب روابط يهود با هخامنشى
سلسله را بـه   ها روى هم رفته عالقه و توجه پادشاهان اين نيست الواح و پاپيروس
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كرد؟ درسـت   توان توجيه دهد. اين عالقه و توجه را چگونه مى ىقوم يهود نشان م
در جاى ديگر  هايى هست و من است كه بين عقايد يهود و آيين مزديسنان شباهت

بعضـى محققـان    ام اما برخالف آنچـه  تعداد زيادى ازين وجوه شباهت را برشمرده
ادشـاهان  پ كـنم ايـن شـباهت در عقايـد از اسـباب توجـه       اند تصور نمـى  پنداشته

جز درمواردى كـه   ـ  ها اين طرز معامله را هخامنشى باشد به قوم يهود. هخامنشى
كـرده   اتكاء بر ضرورت نظم و قانون بالنسبه يكنواخت اجراى آن راغيرممكن مـى 

وجه اختصـاص   هيچ اند و آن به تقريباً نسبت به تمام اقوام تابع خوى داشته ـ  است
يهـود اطالعـات    نكه ازيـن اقـوام جـز در بـاب    به قوم يهود نداشته است. نهايت آ

شك اگر از ساير اقوام نيز مĤخذ واسـناد تـاريخ بـه     تاريخى در دست نيست و بى
 ـ  كشـوردارى  مثـل يـك اصـل    ـ  دست آيد نشان خواهد داد كه اين حسن سلوك

توطئـه    معهـذا بعـد از خشايارشـا كـه     )37( شـده اسـت.   تقريباً همه جا رعايت مـى 
كوروشـى    ساريان نقش مؤثرى در جريان حوادث يافت تسامح سرداران و خواجه

ضـرورت    توانست همواره از قدرتى كه براى حفظ تعادل قـوا در اجـراى آن   نمى
حالـت    رو رعايت آن اگر در مورد يهـود كـه   مند باشد. از اين دارد بقدر كافى بهره

و   داشـت  انقياد داشت ممكن بود نسبت به مصر كه مكرر سـر بـه شـورش برمـى    
 ها داشت. بـه عـالوه بعضـى پادشـاهان شـايد      نسبت به بابل و يونان نيز دشوارى

بر  تحت تأثير موبدان و كاهنان آيين مزديسنا تدريجاً به تحميل عقايد دينى خويش
 اقوام تابع گرايش پيدا كردند. كلمنت اهل اسـكندريه از قـول بروسـه بـابلى نقـل     

شوش،  اد پيكرهايى از آناهيتا را به بابل،كند كه اردشير دوم هخامنشى فرمان د مى 
همـه جـا    و اكباتان ببرند و آيين نيايش وى را در پارس، باكتريان، دمشق، و سارد

 .رواج داد



٦٩ تسامح كوروشي

ها تسامح كوروشى هم تدريجاً جاى خـودرا   با انحطاط تدريجى هخامنشى
 بـا  گيرى و تعصب داد و پادشاهان بعد از خشايارشا كه هر روز از خارج به سخت

 هاى خـانوادگى و محلـى مواجـه بودنـد     شورش واليات تابع و از داخل با توطئه
 شـود درماندنـد تـا در    خوانـده مـى   »وحـدت امپراتـورى  «تدريجاً از تأمين آنچـه  

 ماجراى اسكندر امپراتورى ناهمجنس اما بالنسبه آزاد و به هم پيوسته كوروش بـه 
 كردنـد عرضـه   ايى پيروى مىتسامح خشايارش دست كسانى كه غالباً از سياست بى 
 انقراض شد. اگر هزار سال بعد از داريـوش سـوم هخامنشـى نيـز يزدگـرد سـوم       
سـبب   ساسانى امپراتورى نياگان را معروض همين سرنوشت يافت ظاهراً به همين 

تسـامح   از ميـراث  ـ  تا حدى مثل اوايل ـ  بود كه دولت ساسانيان هم در اواخر كار
گـور و   ر واقع بعد از دوران تسامح شاپور اول و بهرامكوروشى عدول كرده بود. د

بنيـه   هـاى خسـروپرويز كـه    قباد، عدالت خونين انوشيروانى و مخصوصاً درگيـرى 
خزانه و نيروى روحى لشكر را از بين برد چيزى كه به عنوان ميراث عايـديزدگرد  

ر ديگـ   جوى كـه  سوم كرد عبارت بود از يك امپراتورى گسيخته پريشان و تعصب
تسامحى بود  بى براى ادامه حيات رمقى نداشت. در پايان عهد هخامنشى هم همين

  .كه به عمر يك امپراتورى ديرينه روز خاتمه داد
  
  ها: يادداشت
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  شناسى اجتماعى شعر فارسى روان
 

 )ها در نگاهى به تخلص(
 

 محمدرضا شفيعى كدكنى
 
 

 تـرين آثـار فرهنـگ    ترين و گسـترده  شعر فارسى، به عنوان يكى از برجسته
 گونه كه بشرى، همواره مورد ستايش آشنايان اين وادى بده است. اين شعر، همان 
 كـه آن را از شـعر ديگـر ملـل امتيـاز      در حوزه مفاهيم و مع انى ويژگيهـايى دارد  

 بخشد، در قلمرو ساخت و صورت هم از بعضى خصايص برخوردار است كه مى
ـ   همانند است يا موارد مشابه بسيار كم دارد. مـثالً رديـف   در ادبيات جهان، يا بى 

 با وسعتى كه در شعر فارسى دارد و با نقشِ خالقـى كـه در تـاريخِ شـعرِ فارسـى     
 بعضى ديگر از خصـايص شـعر   )1( سابقه است. در ادبيات جهانى بى ـ  داشته است 

 .فارسى نيز مشابه اگر داشته باشد، بسيار اندك است

 پـردازيم و آن  درين يادداشت به يكى ديگر از ويژگيهاى شعر فارسـى مـى  
 است كه به ايـن وسـعت و شـمول، كـه در شـعر فارسـى ديـده        »تخلّص«مسأله 

 ديگرى ظاهراً ديده نشده است و اگـر هـم مصـاديقى   شود، در شعرِ هيچ ملّت  مى
 هاى آن قرار بتوان يافت در شعرِ زبانهايى است كه تحت تأثير شعرِ فارسى و آيين

 انـد ماننـد   اند و در حقيقت از درونِ اين فرهنگ و اين ادبيات نشـأت يافتـه   داشته
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 و مسـايه. عر تركى و ازبكى و تركمنى و اردو و پشتو و ديگر شعرهاى آسـيايى  ش
 هـاى شـعر   شناسىِ تخلّص هاى روان درين يادداشت، غرض ما، بحث درباره زمينه

 دانـيم  سود نمـى  فارسى است اما مقدمةً يادآورى بعضى نكات عام را درين باره بى
 )2( زيرا تاكنون گويا كسى به بحث درين باره نپرداخته است. 

» نوپيشـه «عران با ظهور نيمـا يوشـيج و باليـدنِ شـعرِ جديـد پارسـى، شـا       
Modern  از بسيارى از رسوم و آداب سنتى شعر فارسى روى گردان شدند و يكى

ها همين مسأله تخلّص بود. در ذهنتان مجسم كنيد اگر قرار بـود بـراى    سنّت  ازين
كننـد، تخلـص    چـاپ مـى   »شـعر «ى كه اين روزها در مطبوعات »شاعر«همه   اين

هـم دعـوا    »خربزه«و  »كفگير«ايى از نوعِ ه د، بر سرِ تخلصوغيرمكرّر، انتخاب ش
و  »ايـد «هـاى شـاعرانه و خوشـاهنگى از نـوع      افتاد تا چه رسد به تخلـص  مى  راه

البته همه مكررند. ازين بابت هم بايد سپاسـگزار نيمـا يوشـيج بـود كـه       كه »بهار«
شاعران را ازقيد تخلص، مثل بسيارى قيدهاى ديگر، آزاد كرد و شـاعران تـرجيح   

همان نام و نام خانوادگى خود اشتهار پيدا كنند، گيرم اين نامهـا، نامهـايى    به دادند
 مثل مهدى اخوان ثالث يـا محمدرضـا شـفيعى    شددراز وطوالنى و غيرشاعرانه با
 .كدكنى يا پرويز ناتل خانلرى

 اما گرفتارى تخلص اگـر بـراى شـاعران نوپيشـه حـل شـده اسـت بـراى        
ما هنوز حل نگرديده است، به همين دليل شماباز نويسان و مورخانِ ادبيات  تذكره

 هـاى ايـن   بجوييـد و از گرفتـارى  ي هم مهدى اخوان ثالث را بايد در اميد خراسان
 نويسان يكى هم اين كه غالباً حاضر نيستند كه در برابر نام اصلى مورخان و تذكره

است » نىاميد خراسا«اين گونه افراد، اقالً ارجاعى بدهند به آن تخلص شعرى كه 
را  تا خواننده اگر جوياى احوال و آثار اخـوان ثالـث اسـت در اميـد خراسـانى آن     



٧٣ شناسي اجتماعي شعر فارسي روان

اطالع  بيابد. از كجا معلوم كه همه خوانندگان از تخلص شاعران، بويژه نوپردازان،
خـودم   دارند و بر فرضِ اطالع، در همه احوال نسبت به آن استشـعار دارنـد. مـن   

چنـد تـا   ) سرشك(رى در جوانى با چنان تخلص غالباً ازين نكته غافلم كه روزگا
 .ام. بگذريم غرض، بحث ازين گونه مسائل نبود غزل چاپ كرده

 انـد و در زبانهـاى ديگـر    اغلب كسانى كه با شعر فارسى سر و كـار داشـته  
 اند چيزى در باب شعر فارسى بنويسند به مسأله تخلص به عنوان يكـى از  خواسته

 اند، مثالً محمد خليـل مـرادى مؤلـف سـلك     دهويژگيهاى شعر فارسى اشارت كر
ـ   ) در شرح حال بسيارى از شعراى عربى زبان يا ترك زبـان 1173-1206الدرر ( 
 در قرون يازدهم و دوازدهم تحت تأثير شعراى فارسى زبان تخلص براى خود هك

 »ب] علـى طريقـة شـعراء الفـرس والـروم     [الملقّـب  «گويـد:   مى ـ  اند اختيار كرده
يا تخلصى دارد بـه فـالن نـام و     »لقبِ شعرى«ش اين است كه اين شاعر، ومنظور

 منظور(گونه اختيار لقب شعرى و تخلص از ويژگيهاى شعراى ايرانى و رومى  اين
ـ  «: گويد مى »وفقى«است. مثالً در شرح حال  )عثمانى  هاحمدبن رمضان الملقّـب ب

حال بيرم حلبـى مـتخلص   يا درشرح  )3(»على طريقة شُعراء الفُرس والروم» وفقى«
ـ    «گويـد:   مى »عيدى«ه ب و شـعره بـالتركى و    »عيـدى «ه بيـرم الحلبـى المعـروف ب
دهـد كـه در    واين نشـان مـى   )4(»عيدى على طريقة شعراء الفرس والروم »مخلصه«

انـد   تخلص، اطالع نداشته عربى حتى در قرن دوازدهم نيز شعراى عرب از مفهوم
يـا لقـبِ    »مخلـص «گونـه   كند كـه ايـن   دآورى مىكه مرادى پيوسته اين نكته را يا

اين توضـيح را   )عثمانى ترك(شعرى، سنتى است در ميان شعراى ايرانى و رومى 
بعضـى ازيـن    آخـر  »الـف «و يـك جـا هـم در بـاب      )5(كنـد  او، پيوسته تكرار مى

اى  فايـده  بـى  آورد كـه نقـلِ آن   اى مـى  نكتـه  »نسظميا«و  »صائبا«ها از قبيل  تخلص
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انتخاب اين  گويد: مى »نظيما«اللَّه نقضبندى ملقب به  ر شرح حال رحمتنيست. د
اصـله   »نظيمـا « و«گويـد:   لقب به عادت شاعران ايرانى و رومى است و بعـد مـى  

اى: يـا  »نظيمـا « فصـار  »االلـف « بالفارسية و هو »حرف النداء«فأدخلَ عليه  »نظيم«
حرف النداء. ولكثـرة اسـتعمال ِ    نظيم! واالصل فيه ذكره ضمن ابيات لعلّلة اوجبت

مرّ فى الـبعض.   ذلك صار علَماً و يقع كثيراً فى القاب الروميين و سيجى فى  محله
فيقولون فى نسيب و كليم نسيبا و كليما و يغلب حرف النداء ويشتهر لقب الشاعر 

 ونطيمـا، در اسـل،  « يعنـى:  )6(.»مع حرف النداء واليحذفه االالعارف الخبير. فـافهم 
بر آخر آن افـزوده   نظيم بوده است و حرف نداى فارسى كه عبارت است از الف،
يادكرد اين نام است،  شده است  نظيما شده است، يعنى اين نظيم!  اصل اين كار،
بوده است و به دليل   در ضمن ابياتى، به داليلى خاص، كه در آنجا حرف ندا الزم

آوردن لقب بـا  [گرديده واين كار  )م خاص= اس( »علَم«كثرت استعمال، تبديل به 
 ]در اين كتـاب [شود و درجاى خود  هاى روميان فراوان ديده مى در لقب ]الف ندا

و  »نسـيب «گون  گذشت. و بدين پس ازين خواهد آمد و مخواردى هم پيش ازين
در آخرِ آنها بـه صـورت غالـب     گويند و حرف ندا مى »كليما«و  »نسيبا«را  »كليم«

يابد و عامه مردم آن را حـذف   مى شود و لقب شاعر، با حرف ندا، اشهار مىتكرار 
 .»حذف كنند، پس آگاه باش كنند، تنها آگاهان  خُبرگان ممكن است آن را نمى

 هاى شعر فارسى عصـر صـفوى، در كنـار نظـر     در باب اين الف آخر لقب
 خـر كليمـا و  ديگرى هم هست كه مثالً بعضى اين الـف آ  ءالدرر، آرا مؤلف سلك

 امـا سـخنِ صـاحب    )7(انـد  نسيبا و صائبا را الف تكريم و تعظيم و احترام خوانـده 
 نمايد. هنوز تر مى الدرر كه خود معاصر وقوع اين شكل كاربرد است، معقول سلك

 هم بسيارى از نامهاى خانوادگى در ايران، بويژه در حوالى اصـفهان كـه از مراكـز   



٧٥ شناسي اجتماعي شعر فارسي روان

 از »اوحيـد «و  »رفيعـا «و  »عظيمـا «هـاى   صورت رواج سبك هندى بوده است، به
 .بقاياى همين رسم و آيين است

سنّت  بعضى خاورشناسان اين ويژگى شعر فارسى يعنى مسأله تخلص را با
  و بـا اينكـه دريـن بـاره دليلـى اقامـه       )8(انـد  شعر ايرانى ماقبل اسالم مرتبط دانسته

استحسانى  هايى ان دليل گونهتو اند سخنشان تا حدى قابل توجيه است و مى نكرده
 و نه اقناعى، براى نظر ايشان اقامه كرد. مثالً

 و »حسـينا «هـاى عاميانـه بـه نامهـاى      وجود تخلص به فراوانى در ترانه. 1
 در نوع اين شعرها كه بقاياى شعر »طالب«و  »عارف«و  »فايز«و  »طاهر«و  »نجما«

 كم حجم عاميانه جاى چنـدانى بـراى  هاى كوتاه و  اند. با اينكه ترانه ماقبل اسالمى
 .تخلص ندارد 

 ترين نمونه شعر فارسى يا پهلوى فارسى شده كه در كتـب تـاريخ   قديم. 2
 :دوره اسالمى نقل شده است عمالً داراى تخلص است

 منم آن شير گله منم آن پيل يله   

 ...نام من بهرام گور   

نخسـتين  اي ه ا مورخان دورههاى ديگرى از اين ر و صورت )9( كه عوفى نقل كرده
 )10( اند. آورده

 فلسفه پيدايش تخلص در شعر فارسى، هر چه باشد آنچه مسلم است ايـن 
 است كه در ادوار بعد، تخلص يكى از ويژگيهاى اصلى شعر فارسى شده اسـت و 

 اند كه تخلـص بـه   شده است. بعضى تصور كرده تقريباً الزمه كار شاعران تلقى مى
  كنـد و بـه همـين    ت كه مالكيت شاعر را بر اثر شعرى تثبيـت مـى  منزله مهرى اس 

 دليل، هر كسى كه خواسته است شعر ديرگى را انتحال و سرقت كند اولين كار او
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 انگيزتـرين  تغيير تخلص آن شعر بوده است. در همين عصر مـا، يكـى از شـگفت   
 بـود و اجمـال  هاى اين كار اتفاق افتاد كه سالها نقل مجلس اهل ادب شـده   نمونه 
 شاعرى ظهـور كـرد بـا    1332مرداد  28آن اين بود كه در سالهاى بعد از كودتاى  

آورى كه تمامى اهل ادب انگشت به دهان شده بودند وبا  غزلهاى درخشان حيرت
ـ  شـد،  انتشار هر غزلش جمع كثيرى بر خيل عاشقان و شيفتگان او افـزوده مـى   ه ب

 نتى، با اشـتياق و شـيفتگى بسـيار بـه    حدى كه نيما يوشيج، شاعر مخالف شعر س
 استاد شهريار در ستايش او شعرها گفت از جملـه خطـاب بـه    ديدار او شتافت و 

 :شاعر گيالنى در ضمن غزلى به مطلع »گلك«

 تو خواندم صله دارى گلكا »دهقانِ«شعر 

 ليك بى ربط تو از من گله دارى گلكا

 :گفت

 اص«گوهر من به قضا و تگهببر »غو 

  )11(به آنجاست اگر راحله دارى گلكاكع
 

و نگارنده اين سطور كه در آن ايام جـوانى جوينـده و پـرتالش بـودم، در     
 سالهاى حدود(ارادتمندان اين استاد غزل معاصر قرار داشتم و در اين سالها  خيل
ايـن   ) كه مسئول صفحه ادبى روزنامه خراسان مشهد بودم غالباً غزلهـاى 339-38

 كـردم و هـم اكنـون    ا با احترام و شيفتگى بسيار در آنجا چـاپ مـى  استاد بزرگ ر
 ها بر حسب تصادف از الى يكى از كتابهاى من در آمد بريده يكى از همان نوشته

 روزنامـه خراسـان   3234كـه در شـماره   (و شاهد از غيب رسيد. در آن يادداشت 
 بـه آن نگارنـده ايـن سـطور ارادت خـود را      ت)چاپ شده اس 1339/6/27مورخ  
 كاظم غواص از شاعران پرمايه و ارجـدار «گونه بيان داشته است:  استاد غزل بدين 



٧٧ شناسي اجتماعي شعر فارسي روان

 تـرين آنهـا باشـد. شـعر او يـادآور احساسـات       معاصر ايرانى است و شايد مسـن 
 شاعران سبك هندى است و تخيلى بسيار لطيف دارد. با اينكه شعر بسيارى گفتـه  
 آاليـش اسـت و در   است. او م ردى بـى آورى و چاپ آنها نپرداخته  هنوز به جمع 

بوده   ايم غزل زند. آنچه ازو منتشر شده و ديده شعرش يك صفاى حقيقى موج مى
اوسـت   و اكثر اشعار يكدست و روانى است.  اينك غزل ذيل را كه از آثار زيبـاى 

 :رسانيم. ش.ك به نظر خوانندگان ارجمند مى

 بايد همه تن طرفه نگاهى شد و برخاست

  ...، سراپا همه آهى شد و برخاستچون شمع
 

 افـزود تـا آنگـاه كـه برحسـب      و اين ارادت، بود و بود و هر روز بر آن مى
 هاى قرن دوازدهم چاپ هند متوجه اين انتحال تصادف و در طى بعضى از تذكره

 كه »شاعر بزرگ«شدم و ضمن مقاالتى آن را به اطالع همگان رساندم و غائله آن 
بود، خاتمه يافت. اين شاعر مشهورتمام  »غواص«به  »زينح«كارش تغيير تخلص 

داشـت،   كرد و الحق درين كار مهارتى بدل مى »غواص«را به  »حزين«هاى  تخلص
 :مثالً در همان غزل، حزين گفته بود

 تا به زو عشق نخوابد »حزين«خون تو 

  هر الله ز خاك تو گواهى شد و برخاست
 

 :ا بدين گونه در آورده بودآن ر »شاعر بزرگ معاصر«و اين 

 درين راه نخوابد »غواص«تا خون تو 

  هر الله ز خاك تو گواهى شدو برخاست
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 :يا حزين در غزل بسيار زيباى ذيل

 كار رسوايى ما، حيف به پايان نرسيد

  نارسا طالع چاكى كه به دادمان نرسيد
 
 :گفته بود

 »!حزين«نَفَسِ صبح قيامت غلم افراشت 

  خوش كه به پايان نرسيد شبِ افسانه ما
 

 :آن را بدين گونه تغيير داده بود »شاعر بزرگ معاصر«و اين 

 »!غواص«نَفَسِ صبحِ قيامت زده رايت 

  شبِ افسانه ما خوش كه به پايان نرسيد
 

 توان به ميزان مهارت اين گوينده پى برد و حـق ايـن   از همين تغييرات مى
توانـايى بـوده اسـت و مقـدارى شـعر       ود اصالتاً هم شـاعر است كه بپذيريم او خ

 نظير تاريخى گرفته، اين ازخودش داشته ولى به چه دليل تصمى به اين سرقت بى
 موضوع هم، به روشنى، بر بنده معلوم نشده است. درين باره بعد از كشف ماجرا،
 مطالبى ازو نقل شد كه تفصيل آن را بايد در مطبوعات همان سـالها يعنـى حـدود   

 )12( ه كرد.مطالع 1340

 مسأله عوض كردن تخلـص، سـابقه درازى دارد. اميـر عليشـير نـوايى، در     
 كنـد كـه عمـداً روى    النفايس خويش داستان آهنگسازى را نقل مـى  تذكره مجالس

گذاشته و در حضور امير عليشيرآن  »نسيمى«يكى از غزلهاى امير عليشير، تخلص  
 )13( را خوانده است.



٧٩ شناسي اجتماعي شعر فارسي روان

 هاى بازمانـده  آگاهانه و با نوعى تعمد در نمونه هاى ظاهراً نخستين تخلص
 بعد ازو در شـعر دقيقـى و كسـائى و    .دكى استواز شعرِ دوران نخستين، از آنِ ر

عماره مروزى و منوچهرى و بسيارى شاعران قرن چهارم و آغاز قـرن پـنجم هـم    
 :نندتوان نشانه تخلص را ديد، ما هايى از غزلهاى بازمانده ازين عصر مى نمونه در

 ست دقيقى چار خصلت برگزيده

  )14(ها و زشتى به گيتى در ز خوبى
 

و هم در قصايد كه نيازى به شاهد ندارد. بحث اصلى بر سر اين است كـه  
 ازچه روزگارى آوردن تخلص در پايان شعرا، خواه قصيده و خواه غـزل، حـالتى  

ارم و نيمـه اول  قانونمند بخود گرفته است؟ از آنجا كه آثار بازمانده از قـرون چهـ  
پنجم، متأسفانه بسيار پراكنده و ناقص امروز، در اختيـار ماسـت، هـر حكـم      قرن

درين باب دشوار است. اگر آنچه از آن آثار شعرى امروز موجـوود اسـت    قاطعى
توان گفت كه نخستين شاعرى كه در غزل، خود را تـا حـدى    مالك قرارگيرد، مى

سـنائى اسـت در پايـان     )دود چهل درصدتا ح(آوردنِ تخلص كرده است  مقيد به
گيرى در حدود چهارصـد   پنجم و آغاز قرن ششم كه غزلهاى او، شمارِ چشم قرن
 اى از آنها داراى تخلص است. ايـن  دهد و بخش قابل مالحظه را تشكيل مى غزل

 :ها گاه در آغاز غزل است مانند تخلص

 !اى سنائى! خواجه جانى غالم تن مباش

 
*** 

 
 عاشقى را درد بايد درد كو؟اى سنائى! 
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*** 

 
 !اى سنائى! دم درين منزل قلندروار زن

 
*** 

 
 !رحل بگذار اى سنائى! رطل ماالمال كُن

 
*** 

 
  !اى سنائى! قدح دمادم كن

 
 ها، كه از حافظه نوشتم، همه از قلندريات اوست و گاه بـه  اتفاقاً، اين نمونه

 شاعرى كه قبل از سـنائى بيشـترين  همان شيوه شايع و رايج، در پايان غزلهاست. 
 حجم غزل را دارد امير معزّى است كه يك نسل قبل از سـنائى اسـت و در تمـام   
 حدود شصت غزلى كه در ديوان او ثبت شده است، هيچ غزلِ بـا تخلصـى ديـده   

 شناسـى، بايـد ترديـد    نشد اگرچه در اصالت بسيارى ازين غزلها، به داليـل سـبك  
 )15( كرد.

 هاى شعر فارسى و تحليل آنها بـه شـيوه آمـارى، بـا     خلصشناسى ت جامعه
 توجه به تحوالت تاريخى و توزيع جغرافيايى آن، كارى است كه از حوصله ايـن 
مقال بيرون است و بايد در فرصتى ديگر، با روشهاى دقيق، بررسى شود. امـابطور  

بت هاى نخستين، غالبـاً ازنسـ   هاى شعر فارسى دوره توان گفت كه تخلص كلى مى
همانها كـه  ـ   هاى پيدايش نامهاى خانوادگى شغلى و يا نسبت محلى و ديگر زمينه



٨١ شناسي اجتماعي شعر فارسي روان

 ـ  ديـد  تـوان  ابـن مـاكوال مـى    »االكمـالِ «ابوسعد سـمعانى و   »االنساب«در كتاب 
سرچشمه گرفته است از قبيل رودكى و كسائى و دقيقى و امثالِ آن يا ازنسبت نامِ 

شـده يـا    از نـامِ منـوچهربن قـابوس گرفتـه    ممدوح از قبيل منوچهرى كه مسـلّماً  
سـعدى   تخلصِ خاقانى كه از نامِ خاقان اكبر منوچهر شروانشاه است، يا تخلـص 

 )16( كه به روايتى ضعيف از نام سعدبن زنگى است.

 انـد از اينكـه   البته بسيارى از همان شعراى دوره نخستين هم بـاكى نداشـته  
 و امثـال آن.  »محمـود «و  »احمد«قبيل تخلص خود را از نام خود انتخاب كنند از 

پيـل بـاقى اسـت و از آثـار مسـلّم       هايى كه از آثار منظوم احمـد جـام ژنـده    نمونه
دهد كـه حـدود    است. اسناد موجود نشان مى »احمد«گاه داراى تخلص  )17(اوست
داريم كه تخلص بسيارى از آنها احمد اسـت و در   »احمد«شاعر با عنوان  شصت
كه بر نـوعى از شـعر مسـخره و مضـحك اطـالق       ـ» احمدا«ح اخير اصطال قرون
هـاى   از نام شاعرى با  همين تخلص ظهور كـرده اسـت. در دوره   ـ  است شده مى

تزاحم شاعران و كمبود تخلص سببِ ايجاد اختالل در نظم تاريخ ادبيـات   بعد كه
اسـت گـاه يـك تخلـص ميـان چنـدين شـاعر مشـترك شـده و ايـن مايـه             شده

بسيارى در قلمـرو مطالعـات تـاريخى شـعر فارسـى اسـت. مسـأله         هاى گرفتارى
ها در مواردى »نظامى«ها و »حافظ«ها و »ظهير«هاى شعرفارسى و همچنين »عطار«

هاى »عطار«ه است تا آنجا كه رسيدگى به كارنامه شدمشكالت بسيار زياد  موجبِ
ل تواند موضوع يك رساله دكتـرى و يـا يـك تحقيـق مسـتق      فارسى خود مى شعر

 .گيرد عالى قرار

 انـد مثـل   اند شاعرانى كه دو يا سـه تخلـص داشـته    از سوى ديگر كم نبوده
 ]سيبك/ فتاحى/ تفـاحى [و  ]اللَّه/ سيد نعمت[و  ]عطار/فريد[و  ]حقايقى/ خاقانى[
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و بسـيارى ديگـر كـه نيـازى بـه       ]شهريار/ بهجـت [و يا در همين عصر خودمان 
تخلصآنها درين بحث نيست. اين تع يادكرد ها گاه داليل سياسى داشته اسـت   دد
الشعراء بهـار يـا مـرتبط بـا دوم رحلـه از زنـدگى        درمورد ملك ]راهب/بهار[ مثل

و يا به علت نگنجيـدن   ]بهجت/شهريار[و  ]حقايقى/خاقانى[آنهاست مثل  شاعرى
 .درمورد شاه ولى كرمانى ]اللَّه/سيد نعمت[دربعضى وزنهاست مثل 

ها بـوده اسـت كـه در قـرون      زاحم شاعران و تخلصگويا به علت همين ت
اخيررسم شده بوده است كه شاعران جوان، بعد از مدتى ممارست و كار، از يكى 

كردند و آن استاد هـم بـه مناسـبت     ازبزرگان و ا ستادان عصر تقاضاى تخلص مى
» اميـد «اش همـين تخلـص    كرد. آخرين نمونه مناسبت تخلصى به آنها عطا مى يابى

 مهدى اخوان ثالث است كه در سن حدود بيسـت سـالگى او، و در انجمـن   براى 
 )ش..   ه 1334ـ   1251باشـى (  مرحوم نصرت منشى 1326ادبى خراسان در سال 

كـرده و   به او داده است و او هم طيى يادداشتى، به خط خودش، اين كـار را ثبـت  
 اد از كى رسـم شـده  لى درباره اينكه آيينِ تخلص گرفتن از استو )18(پذيرفته است

 دانـم كـه در عصـر    قـدر مـى   توان بگويم. همـين  بوده است، با اطمينان چيزى نمى 
 در ).ق  ه 1103-1180صفوى امرى بسيار رايـج بـوده اسـت. حـزين الهيجـى (     

 تذكره خويش در شرح حال بعضى از گويندگان معاصرش به ايـن رسـم اشـارت   
انـد. مـثالً در شـرح حـال      كـرده  تخلص اند و ازو ت قاضاى كند كه شعرا آمده مى

 :گويد هاشم ارتيمانى مى ميرزا

انيس بود، چنان  مخالصتى تمام با راقم اين كالم داشت. هنگامى كه در اصفهان«
فقيـر، آن سـالله اصـحاب     كه ناظمان را رسم است خواستار تخلصـى داشـت.  

  ».گفت »دل«قلوب را 
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 :گويد يا در شرح حال نورالدين محمد كرمانى مى

از طـبعش سـر    به اصفهان آمده با فقير آشنا شد سخن مأنوس و ابيات شايسته«
  )19(.»خطاب نمود» منير«زد. درخواست تخلص داشت. فقير، او را  مى
 

 را »حزين«، تصريح دارد كه اين تخلص )20(و حزين خود در تاريخ خويش
دور  هاى ه گذشتهاللَّه طالقانى، يكى از استادانش، به او داده است. اگر ب شيخ خليل

مثالً  توان نشان داد. ادبيات فارسى هم نگاه كنيم آثار اين رسم را در قرن ششم مى
كـه در   اى در ضمن قطعه )21( )520-591آنجا كه ابوالعالى گنجوى استاد خاقانى(

تعيـين   خاقانى را من براى تو »لقبِ«كند كه  هجوِ خاقانى سروده است تصريح مى
 :كردم

ردمت پيش خاقانچو شاعر شدى ب 

  )22(به خاقانيت من لقب برنهادم
 

خوانـده شـده اسـت     »تخلـص «شعرى،  )23(»لقب«و همين مسأله كه از كى 
 .بايد موضوعِ تحقيقى جداگانه قرار گيرد خود

 يكى از مشكالتى كه مسأله تخلص در شعر فارسى ايجاد كرده است تبديل
 كـه تخلـص مـردى    »مخفـى «الً هويت و يا جنسيت بعضى مردان است به زن. مث 
تخلص  است خراسانى با تخلص مخفى و سرگذشت او معلوم، به اعتبارى كه اين 

داشـته،   النسا بيگم هـم بنـام  مخفـى شـهرت     تر است و ضمناً زيب با زنان مناسب
كـه   »بدخشـى  پـرى «هويت او را تبديل به زن كرده است. يا در همين عصرِ اخير 

نام زنان است » پرى«نستان است به صرف اينكه در ايران يكى از شاعران مرد افغا
و ايـن امـر در مـورد نامهـايى از قبيـل       )24(به عنوان يكى شاعره معرفى شده است
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 .غالباً اتفاق افتاده است »پروين«و  »مينو«

 اند شعر بنام ديگران و بيشتر قدما، به داليـل خـاص   كسانى هم كه خواسته
 اند كه براى آنها تخلص قائـل  جعل كنند جبور شده سياسى و اجتماعى و مذهبى،

 شوند و همان شهرت اتصلى آنها را به عنوان تخلص آنان در آن شعرها بياورنـد؛ 
ــ  » بايزيـد بسـطامى  «سينا و يا بنـام   بنام ابن »بوعلى«مانند شعرهايى كه با تخلص 
 كـه ) شـهرت دارد بـى آن  261متـوفى  (بن سروشـان   يعنى ابويزيد طيفورين عيسى

ست و اگـر ممكـن اسـت     بيانديشند در نيمه دوم قرن سوم آيا اينگونه شعر ممكن
 از همين مقوله است شعرهايى كـه بـا   تخلص در اين عصر وجود داشته است. آيا

 مگـر اينكـه بگـوييم    )25(انـد  ) سـاخته 396-481بنام پير هرات ( »انصارى«تخلص 
 است و مردم بعـداً آنهـا را بـه    شعرهايى بوده است كه اين نامها در آنها آمده بوده

ـ  »كـوهى «اند كه به هيچ روى مردود نيست، چنان كه  اين بزرگان نسبت داده ه را ب
ابوعبداللَّه باكويه شيرازى از معاصران ابوسعيد ابوالخير ومتوفى (حساب باباكوهى 

بـاقى   )دهم قرن(اند يا شعرهايى را كه از حسين خوارزمى  ) تلقى كرده428بسال 
مقتول در سـال  ( بن منصور حالج داشته به حساب حسين »حسين«تخلص  بوده و

هـاى دور   گذشته اند ولى شّقِ اول هم كه كسى به نام شخصى كه در ) گذاشته309
هـم دور از    زيسته شعر جعل كند و حتـى بـه نـام او تخلـص بسـازد چنـدان       مى

 درسـت  واقعيت نيست. درست است كه در زبان عربى تخلـص وجـود نـدارد و   
كه حجـم    توان پذيرفت اما در اين حسين را، دربست، نمى است كه همه نظريه طه

توان  ترديدى نمى  اى از شعر جاهلى از مجعوالت دوره اسالمى است قابل مالحظه
نهم شـعر بنـام عطـار     هاى قرن»عطار«داشت و در همين ادبيات خودمان يكى از 
معرفى كرده است و از  اسرارنامه الطير و قرن هفتم سروده و خود را سراينده منطق
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تلقـين كـرده اسـت. در     ها عقايد خويش را بـه خواننـده   بانِ سراينده آن منظومهز
جعـل از دور آشـكار    بعضى ازين شعرهاى با تخلص مجعول، گـاهى دم خـروس  

ه     » بـوعلى «است مثالً اينكه ابوعلى سينا شعرى بگويد و  تخلـص كنـد يـا عبداللـَّ
 .»صارىپير ان«انصارى هروى، 

 البته در مواردى هم اين شعر گفتن و به نام ديگرى تخلص كـردن، از سـرِ  
 اند شاعرانى كـه بـر اثـرِ دلبسـتگى بـه شخصـيتى       جعل و توطئه نبوده است. بوده

اش درادبيات  اند كه مشهورترين نمونه خاص، شعرهايى با تخلص به نام او سروده 
بخشـى از   حمد بلخى است و آنالدين م ايران و جهان ديوان شمس تبريزى جالل

امثـالِ آن   الحـق تبريـز و   غزلهاى ديوان كبير موالنا كه بنام شمس تبريـز و شـمس  
بسـيارى    هاى درخشان اين گونه از شعر و تخلص است. البته تخلص دارد، نمونه

دارد و ـ   اسـت  »خمـش «يا  »خاموش«كه  ـ  از آن غزلها هم تخلص خود موالنا را
بعضـى از    ادوارُِ بعد از موالنا، بعضى از عشاقِ اين دوبـزرگ  نمايد كه در چنان مى

 :را اند، مثالً بيت ذيل در آورده »الحق تبريز شمس«ها را نيز به نام »خمش«

 هله خاموش كه بى گفت ازين مى همگان را

  )26(بچشاند، بچشاند، بچشاند، بچشاند
 

 :به صورت

 الحق تبريزى ازين مى هله خاموش كه شمس

  )27(را بچشاند بچشاند بچشاند همگان
 
 اند. و شايد هم كارِ خود موالناست ولى مسلماً بعضى از شـاعران  در آورده

 :شيعى مشرب و شايد غذالت شيعه، در قرون متأخر، دركراهايى از نوع
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 تا صورت پيوند جهان بود، على بود

  تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود
 

 انـد  عربى سروده ابن »انسان كاملِ«و  »ت محمديهحقيق«كه بتأخير از نظريه 
 :اند ام شمس تبريزى كردهنتخلص را ب

 سرّ دو جهان، جمله، ز پيدا و ز پنهان

  )28(شمس الحق تبريز كه بنود على بود
 

كـه   و از همين مقوله ديوان شمس است ديوان مشتاقيه مظفر عليشاه كرمانى
 .سروده است ،)29(به ياد و خلص مرادش، مشتاق عليشاه

ناپذير شعرفارسـى   مسأله ضرورت تخلص، به عنوان يكى از اصولِ اجتناب
 از قرن پنجم و عصر سنائى بتـدريج روى در گسـترش دارد و هـر چـه بـه دوره     

 شويم، شـمول و گسـترش   تر مى نزديك ـ  پايان عصر سنّتىِ شعر فارسى ـ  قاجاريه
 ها بـه  به ثبت رساندنِ تخلص شود و همين تزاحم شعرا، براى آن بيش و بيشتر مى

خوش  و محدود بودنِ اسامى خوشاهنگ )مسأله تقاضا(نام خويش، از يك سوى 
جـايى   كار را بـه ) مسأله عرضه(معنايى كه در همه اوزان به راحتى جايگزين شود 

نـه   هـاى  پيدا كنـد و حتـى تخلـص    »بزارى سياه«رسانده است كه كاالى تخلص 
 و »اسـير «و  »احقـر «و  »مسكين«و  »گدايى«و  »رىجحقي«چندان دلپذيرى از نوع 

و  امثالِ آن هـم   )به معنى گنگ و ناتوان از سخن( »اَبكَم«و  »ابله«و حتى  »چاكر«
و دو  »گـدايى «انحصار يك تن يا دو تن باقى نماند و مثالً سه شاعر با تخلص  در

 .داشته باشيم »اَبلَه«با تخلص  شاعر

 هـايى از  ها، حتى تخلص ى از علل اين هجوم به تخلصشك نيست كه يك
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 ، از يك طرف احساس ضـرورى بـودن داشـتن   »حقيرى«و  »گدايى«و  »اَبلَه«نوع 
 اند مثل لباس و منـزل و خـوراك از لـوازم حيـات     كرده تخلص است، كه فكر مى

اتى كـه  مزيرا كل. Option شاعر است، و از سوى ديگر محدود بودنِ دايره انتخاب
 داراى بارِ معنايى خوبى باشند و هم خوشاهنگ باشـند و هـم در تمـام اوزانِ    هم

 كه با تصـاعد  ـ  عروضى، به راحتى، جايگزين شوند، به نسبت حجم انبوه شاعران
چهاردهم   اند. بسيار كم بوده است و هر چه به قرن هندسى روى در افزايش داشته

شـاعران بيشـتر و    شـويم تعـداد   تر مى و پايان عصر كالسيسم شعر فارسى نزديك
 .شود و ميدان انتخاب محدودتر بيشتر مى

براى  توان به اين نتيجه رسيد كه غالباً كلماتى از يك محاسبه سرانگشتى مى
فَعلُـن   اند كه بيشتر با اين افاعيل عروضـى هماهنـگ باشـند:    تخلص انتخاب شده

مثل كليم ( يا فاعلن )ىمثل سنائى و ظهور(عولُن يا فَ )مثل سعدى، حافظ و يغما(
ماننـد  (فـاعلن   يا )مانند فردوسى و خاقانى و آزادى(يا مفعولُن  )و سليم و نجيب
انتخـاب را   توان، محـدوديت دايـره   و برين قياس. از همين جا مى )آرزو و آفرين

مسـتَفْعلُ را   بـر وزن  »آتشـكده «برآورد كرد. اگر شاعرانى باشند كه كلماتى ماننـد  
رو  روبـه  خته باشند در بعضـى  از اوزان كارشـان بـا دشـوارى    تخلص خويش سا

 .شود مى

 جاى آن هست كه با روش آمارى،  فعالً بر اسـاس همـين كتـاب فرهنـگ    
فارسى  سخنوران، مخصوصاً چاپ دو جلدى آن، يكى از دانشجويان رشته ادبيات

 هـا و  تخلـص  بنـدى اوزانِ عروضـىِ   اى بنويسد و فقط و فقط در باب درجه رساله
اينكه بيشترين بسامد از آن كدام وزن عروض است و كمترين بسـامداز آنِ كـدام   

عروضـى   وزن. و درين ميان نقشِ اوزانِ عروضـى شـعر فارسـى در بسـامد اوزانِ    
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فارسـى،  ( ها را بررسى كند و هم در كنار ايـن مسـأله بـه خـانواده زبـانى      تخلص
هر كدام را  نيز وزنِ صرفىها هم توجه آمارى كند و  اين تخلص )عربى، تركى و...

بررسى كند، بـى   با نظام آمارى )در مورد كلمات عربى(جدا از وزنِ عروضى آنها 
هاى داللـى و   جنبه بندى آمارى گمان به نتايج شگفتى خواهد رسيد و اگر به طبقه

خواهد بـود و اگـر    آنها بپردازد كه خود تحقيقى گسترده Semantics شناسى معنى
هـا مـورد    تخلـص  را با ادوار تاريخى و توزيـع جغرافيـايى ايـن    رابطه اين مسائل

 .و بررسى قرار دهد كه خود نور على نور خواهد بود تحقيق

 بعضى از شعرا با انتخاب يكى ازيـن نـوع كلمـات كـه بـه هـر حـال وزنِ       
انـد و بناچاردسـت    رو شده عروضىِ آن غيرقابل تبديل است، بعدها با اشكال روبه

اند. مثالً تخلص بسيار زيبا و برازنـده اسـتاد شـهريار دروزن     دهبه كارهاى ديگر ز
 :بسيار دلپذير و خوشاهنگ

 )يا مفاعيلْ(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 

  )خاقانى( آمد نَفَس صبح و سالمت نرسانيد
 

 گيــرد، يعنــى كـه از پربســامدترين اوزان غــزل فارســى اســت، جــاى نمــى 
 نين وزنى جاى دهيد. حال ببينيـد ايـن اسـتاد   را در چ »شهريار«تواندى كلمه  نمى

 بزرگ با چه تردستى و ظرافتى تخلص خود را درين وزن آورده است، در غزلـى 
 :گويد الشعراء بهار، مى باستقبال شعر بسيار معروف شادروان ملك

 در قافيه گو نام نگنجد بدرستى

  )30(ان همه رفتند»يار«كه  »شهر«در هم شكن، اى 
 

 ى، در بعضى مـوارد كلمـه خاقـانى در بعضـى اوزان جـاى     در ديوان خاقان
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اسـت   تبديل كرده »خاقنى«گرفته و معلوم نيست كه آيا خاقانى خود آن را به  نمى
خـاقنى،   يا ديگران. و من تقريباً ترديدى ندارم كه اين كار، يعنى تبديل خاقانى بـه 

 :از تصرفات متأخران است، مثالً درين غزل

 لِ جانان برسمطاقتى كو كه به سرمنز

 ناتوان مورم و خود كى به سليمان برسم

 در شهادتگه عشق است رسيدن مشكل

  )31(راه چنان نيست كه آسان برسم »خاقنى«
 

 تواند باشد. زند كه اصالً غزل از خاقانى نمى كه تمام قراين سبكى فرياد مى
 حتى در آن شعر معروف او كه بخاطر يك تجربه خـاص عروضـى مـورد توجـه    

 اند اين بيـت معـروف را   عروضيان قرار گرفته است، آنهايى كه متوجه مسأله نبوده
 :اند تغيير داده

 كيسه هنوز فربه است از تو از آن قوى دلم

  چاره چه خاقانى اگر كيسه كشد به الغرى
 

 :با اين كه خود عذرِ اين تمايز عروضى را خواسته و گفته است

 دگرچه به موضع لقب مفتعلن دوباره ش

  )32(شعر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناورى
 

 مفتعلن مفـاعلن تبـديل بـه    )= تخلص خاقانى(يعنى به هنگام آوردن لقب 
تـوان ايـن دو    مفتعلن مفتعلن شد، عذر مرا بپذير كه اين قاعـده رواج دارد و مـى  

 اند در همين جا هم، را جايگزين هم كرد. ولى آنها كه متوجه اين نكته نبوده ركن



 ٩٠ 12و  11/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

هـا اگـر در شـعرهاى     شايد هم ايـن تبـديل   )33(اند بدل كرده »خاقنى«ى را به خاقان
بـه   )= مفـاعلُن ( »حقـايقى «خاقانى ديده شد مربـوط بـه مرحلـه انتقـال از      اصيل

» خاقانى«را به صورت  »حقايقى«اند  است و كسانى كوشيده )= مفعولُن» (خاقانى«
 آورده باشند كه هيچ اصـالتى  »نىخاق«درآورند و در نتيجه در بعضى اوزان بناچار 

» ضـرورت شـعرى  «خبرى مطلـق آنـان اسـت از آنچـه      نخواهد داشت و دليل بى
 چنـد مـورد   »خـاقنى «شده است ولى تا آنجا كه به يـاد دارم صـورت    خوانده مى

 .محدود بيشتر نيست

 در انتخــاب Semantics شناسـى  بـى گمـان دو عامـلِ موسـيقائى و معنــى    
 اند. هجوم شاعران به طر ف كلماتى كـه داراى ايـن   بوده ساز ها، سرنوشت تخلص

 دو ويژگى باشند، كار را به جايى كشانده كه ديگر تخلص بكرى در ميان كلمـات 
   فارسى و عربى رايج و حتى گاه غير رايج در فارسى، نتوان يافـت. حتـى كلمـات 

 عـانى ديگـرى  شق، يا رام. البت م به معنى كلّه(هم  »آنف«تناسبى از نوع  نادر و بى
 .اند صاحب نمانده بى )هم دارد

 تا اينجا بحث ما بر سر مقدمات اين موضوع بود، يعنـى نقـشِ تخلـص در   
دايـره   اندازهاى آن و نيز مشكل اصلى محدوديت شعر فارسى و بحث درباره چشم

آوردن  انتخاب از يك سوى و از سوى ديگر افزونى طلبِ شـاعران بـراى بدسـت   
المقدمـه بيشـتر شـد. امـا پرسـش اصـلى،يعنى        كـه از ذى  اى تخلص؛ يعنى مقدمه

غلبـه   المقدمه، همچنان ناگفته مانـد و آن عبـارت بـود از بحـث دربـاره علـت       ذى
 كـه بـار معنـايى اعـم اغلـبِ ايـن       »عنصر غـم و رنـج و درمانـدگى و بـدبختى    «

 .تخلصهاست

 من در اين يادداشت، استنادم فقط و فقـط بـه كتـاب ارجمنـد و گرانبهـاى     
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كه از تأمـل   )34(پور است اد دكتر عبدالرسول خيامتشادروان اس »رهنگ سخنورانِف«
  ها متوجه به اين غلبه بار معنايى محروميت و رنـج  درمحدوده كوچكى از تخلص

 شدم. چنان است كه گويى الزمه شاعرى، در اين سرزمين و درين فرهنگ، حتمـاً 
مسكنت و گدايى و فقـر و آه   و حتماً در حزن و ماتم و محنت و عذاب و رنج و

 اييـد: چـه  موناله و فغان و درد و امثال آن زندگى كردن بوده اسـت. مالحظـه بفر  
» بـى نشـان  «، و »بى دل«، »بى جان«، »بى خود«، »نوا بى«، »بى كس«مقدار تخلص 

» حـزين «چه مقدار  )اند ده نفر كه دو نفرشان اصفهانى( »محزون«داريم چه مقدار 
 و يـك  »حزينـى «و هشـت نفـر    »حزين«و پنج نفر  »حزنى«فر هفت ن( »حزنى«و 
دو  )هـر دو هنـدى  ( »مجـروح «. دو نفـر  )اى باشـد  كه ظاهراً بايد شـاعره  »حزينه«

» احقـر «. ده نفـر  »اَبلهى«و يك تن هم  )يكى سمرقندى يكى جوتاكرى( »اَبلَه«نفر
گوسـفند   يعنى كشته شده مثل مـرغ و ( »بسمل«چهارده تن  )نفرشان لكهنوى سه(
دو تا لكهنوى و بقيه از ديگـر بـالد. ده   و  اند كه دو تا شيرازى »)بسم اللَّه«گفتن  با

 دو نفرشـان از ( »ديـوان «دوازده نفـر   )دوتاشان از شعراى اصـفهان ( »مسكين« نفر
 و هيجده نفر »جنونى«و هفت نفر  »جنون«چهارده نفر با تخلص  )شعراى اصفهان

 الىهـ نفر هندى و نفر سوم هم باحتمـال قـوى از ا   دو( »گدايى«سه نفر  »مجنون«
 و سـه نفـر   »حقيـر «پنج نفـر   )دو نفرشان دهلوى( »فقير«نفر  تهف )همان واليت

ودو  »فغانى«و سه نفر  »ناله«سه نفر  »محنتى«و سه نفر  »محنت«، دو نفر »حقيرى«
چه  .»حسرت«و چهارده نفر  »اسيرى«و چهارده نفر  »اسير«دوازده نفر  »فغان«نفر 

 »قتيـل « و )سه نفـر ( »مبتال«و  )چهار نفر» (مضطرب«و  )هشت نفر(مقدار مضطر 
 »سائل« و )سه نفر( »بيمار«و  )دو نفر( »فگار«و  )هفت نفر( »فگارى«و  )پنج نفر(
 در بـاب  . بحـث »گـدا «بـه همـان معنـى     )هفـت نفـر  ( »سـائلى «و  )هشت نفـر (
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 نـد ولـى باصـطالح چنـدان تـوى     هايى كه بارِ معنايى منفى بسيار قوى دار تخلص
 بيسـت و دو ( »فانى«و  )نُه نفر( »غبارى«و  )پنج نفر( »غبار«زنند از قبيل  ذوق نمى

 فعالً نداريم چون به هر حال با )بيست و يك نفر( »فنايى«و  )ده نفر( »فنا«و  )نفر
 توان براى بعضى ازينها توجيهى معقـول پيـدا   اندازِ بعضى مسائل عرفانى مى چشم
 و )ده نفــر( »وحشــت«و  )ده نفــر( »مهجــور«هــايى از نــوع  . شــايد تخلــصكــرد

 »نيـاز «و  )چهـار نفـر  ( »هجـرى «و  )شـش نفـر  ( »وحشـى «و  )دو نفر( »وحشتى«
و  )سـه نفـر  ( »ملـولى «و  )دو نفـر ( »ملـول «و  )پانزده نفر( »نيازى«و  )نفر سيزده(
و  )ك نفـر يـ ( »عـاجزى «و  )يك نفـر ( »عاجزه«و در كنارش  )هشت نفر» (عاجز«
 .نيز از همين مقوله باشد )سه نفر» (عجزى«

تـا بـدانجا    »گـدايى «و  »محنـت «و  »نالـه «هايى از نـوع   وقتى بر سر خلص
 باشد كه سه چهار نفر شاعر بر سرِ هر كدام از آنها نزاع داشته باشند، تصور هجوم

 لمـه تر و دلپذيرتر چه غوغـايى اسـت، مـثالً ك    كنيد براى كلمات اندكى معقول مى
 بيست و سه نفر،(و از همان آغاز كتاب در نظر بگيريد  »آ«را از اول حرف  »آزاد«

 انـد ازيـن تخلـص    در فاصله دو قرن، سعى كـرده  )چهار كشميرى و دو اصفهانى
 !كم نيست ـ در طولِ دو قرن ـ استفاده كنند؛ بيست و سه شاعر

ارِ معنايى رنج شناسى اين غلبه ب برگرديم به اصل موضوع و آن تحليل روان
 .محروميت در اكثر اين تخلصهاست

 ة االلباب محمد عوفى كه نخستين تذكره باقى مانده ازدور اگر به كتابِ لباب
 يعنى وقتى تأليف شده كه مغـول هنـوز در راه اسـت و هـيچ    ( تقبل از مغول اس

نگـاه   )630تا حدود  618تأثيرى روى فرهنگ ايرانى نگذاشته است، يعنى حدود 
 اى از شعرا كه در ايـن كتـاب نـام و تخلـص     در ميان حجم قابل مالحظه )35(مكني
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 ترين شعراى چهـار قـرن نخسـتين شـعر     اى از بزرگ ايشان آمده است و مجموعه
 شامل است، حتى بـه يـك   ـ  يعنى عصر سامانى و غزنوى و سلجوقى را ـ  فارسى

 و »ملسـ «و  »مسـكين «و  »محـروم «و  »محـزون «و  »گـدايى «تخلص هم از نـوع  
 ها از شـغل و كـار و   و امثالِ آن برنخواهيم خورد. غالب تخلص »اَحقر«و  »عاجز«

 از هـر روسـتا و شـهر و    ـ  نسبت خانوادگى شعار يا خاستگاه جغرافيـايى ايشـان  
 .دهد يا به نسبت كمترى از نام ممدوحان ايشان خبر مى ـ واليتى كه هستند

 جغرافيـايى شـعر فارسـى    از حمله مغول به بعد، هر چه حوزه تـاريخى و 
 هـاى  يابد، اين بارِ معنايى غم و رنج و محروميت بيشتر وارد تخلـص  گسترش مى

 تاتـار و تيمـور   ةشود. اگر تمامى اين امر، نشـأت گرفتـه از حملـ    شعر فارسى مى
 گمان عاملِ ورود شعر فارسى به سرزمين هند را نبايد از يـاد بـرد زيـرا    نباشد، بى

 انـد و ايـن را از همـان    پرسـت و خـودآزار بـوده    مردمى غم هنديان در ذات خود
 نخستين اطالعاتى كه مسلمانان از حيات ا جتماعى و فرهنگـى ايشـان در كتابـاى   

ربنِ طـاهر مقدسـى كـه     اند، به خوبى مى خويش منعكس كرده طَهـتوان دريافت: م 
     :هجرى نوشته در ذكر شرايع هندى گويد 355كتاب خويش را در 

 
»آتش زدنِ پيكرها و رها كردن آنها در آتش: ايشاندر ياد معتقدند كـه ايـن    كرد

جاودانه در بهشت. بعضى هستند  كار مايه آزادى و رهايى است به سوى زندگى
هـاى   هـا و بـوى   ها و روغـن  كنند و در آن رنگ كه براى پيكرها گودالى حفرمى

و صـنج و طبـل   آيند  افروزند و سپس مى آورندو بر آن آتش مى خوش گرد مى
گويند: خوشا به حال اين كـس كـه بـه همـراه دود،      زنند و مى او مى در پيرامون

آنگاه به  »باد! اين قربانى پذيرفته»گويد:  رود. و او با خويش مى بهشت، باال مى به
بـردو خـويش را در آتـش     سوى خاور و باختر و شمال و جنـوب سـجده مـى   

گدازند و او پيوسته  ها را مى صخره يشانسوزد... و براى بعضى از افكند و مى مى
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هـايش بيـرون    گـذارد تـا اينكـه روده    خـويش مـى   ها را يك يك بر شكم صخره
گيرند و رشـته رشـته از ران و سـاق خـويش      به دست مى آيد. بعضى كاردى مى
انـد   افكنند و دانشمندانشان همچنان بر لبِ آتـش ايسـتاده   برند و درآتش مى مى

هسـتند كـه    كنند تا بميرنـد... بعضـى   نند و آنان را تزكيه مىك وآنه را ستايش مى
كننـد تـا    خوددارى مـى  دهند و از خوراك جانِ خوى را به گرسنگى زحمت مى

حواس يكى ازيشان از كار بماند و به ماننـدخمير خشـكيده و مشـك فرسـوده     
واين حالت مازوخيسم هندى، بهرحال، بـى   )36(»كهنه، چروكيده و منجمد گردد

روحيه نبوده است و در زيباى فلسفى ايـن گونـه تفكـر     يرى در گسترش اينتأث
  .»را هرگز نبايد فراموش كرد »نيروانا« ميل به

 

 گمان، استبداد و نظاهاى مستبدانه حاكم بر ايران هم در تقويت اين بـارِ  بى
 هاى شعر فارسى مؤثر بوده اسـت و شـايد مهمتـر از    معنايى غم و نرج در تخلص

 ر و تيمور و استبدادر حاكم بر جامعه، دو عامل ديگر را بتـوان در صـدرِ  حمله تتا
 عوامل اين موضوع قـرار داد: يكـى تصـوف و عرفـان و ديگـرى محـدوديت يـا       
 ممنوعيت روابط زن و مرد در محيط اجتماعى. اما قبل از آنكه بـه ايـن دو عامـل   

 ن اسـت كـه ممكـن   اى نخواهد بود و آن ايـ  بپردازيم يادآورى يك نكته بى فايده
ها خود بمانند تصوف، معلولِ چيزديگـرى   اين گونه تخلص« :است كسانى بگويند

اسـتداللى   مـن منكـر چنـان    »است كه آن فقدانِ آزادى يا فالن امر ديگرى  است.
تصـوف،   توانم اين نكته را نيز ناديده بگيرم كه رشد حال و هواى نيستم ولى نمى

و اگـر   ها آماده كرده است پرورش اين گونه روحيهعاملى است كه زمينه را براى 
و كوچك وناچيز  »فقر«و  »فنا«انگيز عرفا در باب ِ مفاهيمى از نوع  هاى دل آوزش

هايى  تخلص نبود، شايد به اين شدت »وجود مطلق«كردن و تحقير آدمى در برابر 
. ايـن  يافـت  نمـى  رواج »بسـمل «و  »فقيـر «و  »گـدايى «و  »احقر«و  »حقير«از نوع 
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روحيـه ايـن    ها توجيه فلسفى و كالمى حركتى بوده است كـه در اعمـاق   آموزش
است. بيهـوده   شاعران به داليل ديگرى، و از جمله حله تتار و تيمور، جريان داشته

كلمـه   هـاى مكـرّر شـعر فارسـى يكـى هـم       بينيم در صدرِ تخلـص  نيست اگر مى
را  ن پنجـاه و سـه نفـر، آن   است كه بر اساس همان كتابِ فرهنگ سخنورا »عارف«

 نفـر هـم هنـدى و   ش چهار اصفهانى، چهار تبريزى، ش(اند  تخلص خود قرار داده
 هاى عرفانى يا مذهبى حاكم بر جـامع كـه   گمان آموزش . بى)بقيه از واليات ديگر

 كند، در كنار اين آموزشها ؛ نقش خاص خـود را  خويش مى »گنا«انسان را متوجه 
 اى داريـم و عـده   »تائب«دليل هيجده نفر شاعر با تخلص داشته است و به همين 

 .و امثال آنها »امى«و  »مجرم«و  )= گناهكار( »آثم«هم با تخلص 

 تـوان، گـاه،   هاى محـزون و بيمارگونـه، البتـه مـى     در ميان انبوه اين تخلص
» آسـوده «و  )چهـار نفـر  ( »طـرب «و  )دو نفـر ( »شادى«استثناهايى هم يافت؛ مثالً 

 :اند كه اند و درست هم گفته كه البته در مورد او به شوخى گفته )ريك نف(

 بود در عالم »آسوده«يك تن 

  !اش تخلص بود و آنهم آسوده
 

و  هايى كه به انتخاب شخص شاعر بوده ولى اكثريت قريب به اتفاق تخلص
 برخاسته از ضرورت نام خانوادگى و نسـبت جغرافيـايى و شـغلى او نيسـت، در    

» مبـتال «  »مضـطر «و  »آواره«و  »اسـير «گير، بـا همـان نـوع     ريت چشمحقيقت اكث
 و »محنــت«و  »حقيــر«و  »احقــر«و  »مجــروح«و  »وحشــت«و  »گــدا«و  »حقيــر«
» حـزين «و  »ابلهـى «و  »ابلـه «و  »سـكين «و  »نالـه «و  »فغانى«و  »فغان«و  »محنتى«
 .نهاستآو امثال  »بى نوا«و  »بى كس«و  »حزنى«و  »محزون«

 هـاى شـعر   ها را بر سـبك  خواهيم توزيع جغرافيايى اين گونه تخلصاگر ب
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 توان گفـت كـه در   ىمفارسى و ادوار تاريخى آن در نظر بگيريم، قريباً با قاطعيت 
 هاى بيمارگونه وجود نـدارد؛ و در سـبك   سبك خراسانى، اصالً ازين نوع تخلص

 ر تيمـورى شـيوع آن  توان يافت. در عص بندرت مى )= ارانى(عراقى و آذربايجانى 
رسـد. بـا نهضـت بازگشـت      گيرد و در سبك هندى به اوج خـود مـى   افزونى مى

 و شود ولى در شبه قاره هند و ماوراءالنهر تاحدى از شياع آن، در ايران، كاسته مى
 .دهد افغانستان همچنان به رشد و گسترش خود ادامه مى

، كـه شـاملِ   )37(از يك نگاه به كتاب تحفـةاالحباب فـى تـذكرة االصـحاب    
و بعضـى   تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان(و شعر شاعران ماوراءالنهر  زندگينامه
شـود   . در قرن سيزدهم است اين نكته تاييد مى)ديگر اتحاد شوروى سابق نواحى
گونـه، در آن واليـات، همچنـان تـا آسـتانه       هايى ازيـن  به انتخاب تخلص كه ميل

و  »عجــزى«و  »افقــر«و  »افغــان«و  »اعــرج«: ادامــه داشــته اســت انقــالب اكتبــر
و متاسفانه در افغانستان معاصر هم هنوز بقاياى ايـن گونـه   » مضطر«و  »فروتوت«

هنوز باقى اسـت و از آنجـا كـه ادامـه      )صورت نام خانوادگى و گاه به(ها  تخلص
قدمايى است، كسى تـاكنون بـه انتقـاد آن شـادى نپرداختـه       سنّت فرهنگى محترم

  .باشد
  
 ها: يادداشت

 .به بعد 124مراجعه شود به موسيقى شعر، محمدرضا شفيعى كدكنى، تهران، آگاه، چاپ سوم، ) 1

اى از دكتر سيدعبداللَّه دركتـاب او   به مقاله 375/4به يارى كتاب ارجمند فهرست مقاالت فارسى، ايرج افشار، ) 2
كـى رسـم    تخلـص «نوان آن چنـين اسـت.   رهنمونى شدم كه ع 1965بنام مباحث، الهور، مجلس ترقى ادب، 

 .مقاله بى خبرم چون به اصل كتاب دسترسى نيافتم از كم و كيف اين 196-199صفحات  »اوراس كى تاريخ

3 (لك1408/1988و 108/1الدرر، محمد خليل المرادى، بيروت دارابن حزم  س. 

 .4/2همانجا، ) 4
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 سرايى در ادبيات فارسى تطور مديحه
 

 سيدجعفر شهيدى
 
 

هـايى را از آن   محتويات شـعر فارسـى از آغـاز يعنـى از روزى كـه نمونـه      
دردست داريم بـا سـتايش آميختـه اسـت، سـتايش مظـاهر طبيعـت يـا سـتايش          

سپس چون بتدريج دامنه ادبيات گسترش يافت و شعر به  ـ  يا هر دو و )1(شخص
سروده شد، نوع خاصى از آن به وصف اشخاص مخصوص گرديد.  ونانواع گوناگ

 .گوييم مى )سرا مديحه(سرايندگان اين نوع شعر را  در اين بحث

 انـد،  سرايان فارسى طبقات مختلف اجتماع را در شعر خـود سـتوده   مديحه
 ليكن طبيعى است كه: پادشاهان، حاكمان و اميران چون از قدرت مالى و سياسـى 

خويش  اى باالتر از اجتماع اند، و بخاطر موقعيت خاص خود درجه ودهبرخوردار ب 
درجـت،   سـرا بـه اميـد يـافتن صـلت يـا رسـيدن بـه         اند. شاعران مديحـه  را داشته
 )2( اند. هاى مدحى خود را بيشتر به اين طبقه اختصاص داده قصيده

اگر روايت صاحب تاريخ سيسـتان را دربـاره آغـاز شـعر فارسـى درسـت       
شكفتن گل ادب منظوم را به عصر يعقوب ليث نسبت دهـيم و محمـدبن   بدانيم و
بينـيم كـه    سكزى و بسام كُرد را نخستن شعر گويان فارسى بشناسـيم، مـى   وصيف

 :شعرپارسى با مدح حكمران بزرگ وقت آغاز شده است
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 اى اميرى كه اميران جهان خاصه و عام

  بند و غالم و سگ )3(چاكر و بنده و موالت
 

كه به موازات اين اشعار و يا در زمانى پـيش از زمـان سـرودن    دور نيست 
ديگر شاعران اشعار غير مدحى سروده باشند كه چـون اعتنـايى در ضـبط آن     آن،

است، از سينه به ديوان منتقـل نشـده و شـايد علـت ضـبط ايـن دو قطعـه          نبوده
اسـت  تغـزل   )4(زبان تا عصر رودكى در دست داريم، از شاعران فارسى اشعارى كه

بررسى قصائد مدحى و تحليل آن و مالحظه تحولى كه به مرور زمان در  نه مدح.
لفظ ومعنى اين گونه شعرها پديد آمد و از سادگى بـه مبالغـت و اغـراق گراييـد،     

 .توجه است جالب

ترديدى  سرايى هميشه رنگى از مبالغت را خود گرفته است در اينكه مديحه
سـرا   مديحـه  از شـاعر  ـ  مدوح و خـواه جـز او  خواه م ـ  اى نيست، و هيچ شنونده
شـعر حقيقـت    گونه هاى منطقى را ندارد، بلكه اگر مضمون اين انتظار شنيدن قياس

 :خالص باشد در آن لطفى نيست و شايد مصداق تام و فرد كامل

 در شعر مپيچ و در فن او

  چون اكذب اوست احسن او
 

 ت شـعر فارسـى  هاى مـدحى باشـد، امـا بـه مـوازات پيشـرف       همين قصيده
 گـويى  اندك، اين رنگ مبالغت به نوبت جاى خود را با غلو، اغراق و محـال  اندك 
 عوض كرده است، كه اگر باريكى فكر، مضمون آفرينى، آراسـته بـودن كـالم بـه     
 اختيـار  محسنات لفظى و معنوى و حسن تركيب كلمات را كه خاطر شـنونده بـى   

 محتويـات آن از نظـر معنـى چنـدان     شود از آن نوع شعرها بگيريم جذوب آن مى



١٠٣ سرايي در ادبيات فارسي تطور مديحه

 .دلپسند نخواهد بود

سرايى را از جهت ادوار تاريخى مورد بحث قراردهيم،  پيش از آنكه مديحه
وسعت يافت  سرايى چرا پيدا شده؟ و چگونه دامنه آن چنان بد نيست ببينيم مديحه
شـعر تشـكيل    هاى شاعران قرن پنجم و ششم را ايـن نـوع   كه قسمت عمده ديوان

 .دهد مى

 هـاى  هاى فراوان وصـلت  رسد كه بخشش در نخستين نظر چنين به نظر مى
 سرايان در سرودن اين قصايد اسـت، و شـاعر هـر چـه     گران سبب تشويق مديحه

 شـده اسـت، اسـب فكـرت را در ميـدان      بيشتر از بخشش ممدوح برخوردار مـى 
 .آورده است مبالغت بهتر به جوالن در مى

 :به گفته معمرى جرجانى

 ار يك ز آن كو يافت از عطاء ملوكهز

  )5(به من دهى سخن آيد هزار چندانم
 

هـاى جـدا    دانيم كه در قـديم كارهـاى مختلـف كشـور در عهـده اداره      مى
 هاى متعددى تشـكيل  ومستقل نبوده است، اگر در عصر سامانيان و غزنويان ديوان

 اشته باشد.ها مسئوليت مخصوص بخود د شد، چنان نبود كه هر يك از اين ديوان
 ها زير نظر وزير بود و وزير خدمتگزارى بود براى شاه. بنابر اين وقتـى  اين ديوان

مظهـر    ستود، تنها شخصى را نستوده بود، بلكه شاعرى در آن عصر پادشاهى را مى 
كـرد، و شـاعر وشـعر او     قدرت، عدات، امنيت و بخشش مملكت را ستايش مـى 

رسـم در   رفت. ايـن  در آن روزگار بشمار مى بهترين وسيله و عامل تبليغاتى دولت
رسـول   كشورهايى جز ايران نيز وجود داشته اسـت. حتـى  در اسـالم، در عصـر    

شـعر از   بازار سرودن اشعار مدحى يا هجايى گرم بود و گفتن اين نـوع  )ص(اكرم
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 .رفته است هاى مستحستن بشمار مى سنت

 بـن  بن رواحـه و حسـان   بن زبير و  عبداللَّه هنگامى كه نابغه جعدى و كعب
 خواندند، رسول اكرم)ص( آنان را دعـاى  ثابت اشعار مدحى خود را بر پيغمبر مى

 پرداختنـد، صـلت   گفت، و به شاعران ك به نكوهش مشركان قـريش مـى   خير مى
گوييد چنان است كه برايشـان   با شعرى كه در حق آنان مى«فرمود:  و مى )6(داد مى
 )7( »افكنيد. مى تير

تخاب شـعر بـه عنـوان وسـيله تبليغـاتى از آن جهـت بـوده اسـت         شايد ان
هـا   مضمون شعر بخاطر نظم و تركيب خاصى كـه دارد بيشـتر از نثـر در ذهـن     كه

 .گيرد و اثر آن در دل شنوندگان پايدارتر خواهد بود مى جاى

اين عبارت نظامى عروضى درباره شـاعر و شـاعرپرور گـواهى اسـت كـه      
ى تعهد وجود داشته اسـت. شـاعر بايـد بكوشـد پادشـاه      ستاينده و ستوده نوع بين

خودرا با شيواترين لفظ و نيكوترين مدح بستايد، و بزرگى و بخشـندگى او را بـه   
مردمان برساند، و پادشاه بايد تعهد شاعر را بـه عهـده بگيـرد و از سـتاينده      گوش
ده نيكوتر وجهى نگاهدارى كنـد، و خـاطر او را از دغدغـه  زنـدگى آسـو      خود به

 :عروضى در اين باره چنين نويسد دارد. نظامى

النظـر   جيدالرويـه، دقيـق   الفكره، صحيح الطبع، الفطره، عظيم اعر بايد كه سليمش«
باشد كه در صحيفه روزگار مسـطور   باشد... و بايد كه شعر او بدان درج رسيده

حظ او  باشد و بر السنه احرار مقروء، برسفائن بنويسند و در مدائن بخوانند، كه
فرو قسم افضل ازشعر بقاء اسم است، و تا مسطور و مقروء نباشد، ايـن معنـى   

حاصل نيايد، و چون شعر بدين درجه نباشد، تـأثير او را اثـر نبـود وپـيش از      به
نيسـت، در بقـاء اسـم     خداوند خود بميرد. و چون او را در بقاء خـويش اثـرى  

  )8( »ديگرى چه اثر باشد.
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 كند كه مقصـود اصـلى از شـعر بقـاء اسـم      بيان مىاين عبارت به صراحت 
 كند كـه  ممدوح است به نيكى نه خوش آمدن او. نظامى در عبارت ديگر تأكيد مى

 بايد نام ممدوح از مدحت شاعر هويدا شود، وگرنه نبايست به شـاعر چيـزى داد،  
 ):هر چند ممدوح را از ستايش وى خوش آيد(

ر را تربيت كند تا درخدمت او پديدار اما بر پادشاه واجب است كه چنين شاع«
آيد، و نام او از مدحت او هويدا شود. اما اگر ازاين درجه كم باشد، نشايد بدو 

  )9( »نمودن. سيم ضايع كردن و به شعر او التفات
 

كند  اند اين بوده است كه كارى خواسته شود آنچه از شاعر مى پس معلوم مى
زد مردم گردد. نظامى عروضـى در چنـدجاى    نكه نام پادشاه به نيكى و بزرگى زبا

 )10( هايى از تأثير شعر مدحى را آورده است. كتاب خويش نمونه

 :نويسد و در مقدمه مقاله دوم درباره اثر جاويدان شعر چنين مى

فرمـود و عمـارت    بن الحسين... شـهر غـزنين را غـارت    خداوند عالم... حسين«
، ومدايح ايشان بزرهمـى خريـد و   محمودى و مسعودى و ابراهيمى خراب كرد

نبـودى كـه در آن لشـكر يـا در آن شـهر       در خزينه همى نهاد، كس را زهره آن
خوانـد آنچـه ابوالقاسـم     ايشان را سلطان خواند، وپادشاه خود از شاهنامه بر مى

 :بود فرودسى گفته
 چو كودك لب از شير مادر بشست

 ...ز گهواره محمود گويد نخست

بود، حرمت فردوسى  دانند كه اينجا حشمت محمود نمانده همه خداوندان خرد
  )11(.»بود و نظم او

 

بنيـد   هـاى شـعر را تتبـع كنـد مـى      هرگاه پژوهنده، صفحات تاريخ و ديوان
بـى   ـ  ازنخستين روز كه شعر مدحى پيدا شده است چنين تعهـدى بطـور طبيعـى   
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 و سـتوده اجـرا   بين دو طرف سـتاينده  ـ  در ظاهر صورت قرارداد داشته باشد آنكه
 شده است. حال بد نيست نحوه  اجراى قرارداد يا بهتر بگوييم اين تعهـد را در  مى

 طول سه قرن از عمر شعر فارسى بررسى كنيم. تتبع در تاريخ شعر فارسـى نشـان  
 بخـش نسـبت   گـو وصـلت   دهد كه اجراى اين تعهد در اين مـدت بـين مـدح    مى 
 ر از سـادگى بـه مبالغـت گراييـده    معكوس داشته است. بهر انـدازه مضـمون شـع    
 برخوردارى شاعر از بخشش ممدوح كمتر بوده است. م قصود اين نيست كه اين 
 دگرگونى از روى عمد پيدا شده اسـت، بلكـه تغييـر وضـع سياسـى و اجتمـاعى       
 سـرا از  هاى سرسخت براى شاعران مديحـه  دربارها از يك سو، و پيدا شدن رقيب 

 .كرده است هاى گران نامناسب مى يافت صلتسوى ديگر محيط را براى در

 و چنان كه خواهيم گفت، پس از گذشـت دو قـرن از عمـر شـعر فارسـى     
 گو يا بهتر بگوييم آنانكـه مجبـور بودنـد نـان     حالتى پيش آمد كه شاعران مديحت 
خويش را از راه ستايش كسان بدست آورند، ناچار بودند سخنى تازه بگويند كـه   

 خواسـتند  پايدار بماند، بلكه گاهى چنان بوده است كه فقط مـى گرمى بازارشان  تا
 آفرينى قدرت خـويش را  سخن خود را به كرسى بنشانند و در ستايش و مضمون

 .بر رقيب نشان دهند

 :سرايى را از دو جهت بررسى كنيم بهتر است تطور مديحه

 .ويىگ تطور مضمون مليح مدايح از مبالغه به اغراق و از اغراق به محال. 1

 .سرايى وى گيرى شاعر با مديحه تغيير مقدار صلت و نسبت صلت. 2

 :كنيم ها بحث مى نخست درباره تطور مضمون مديحه

دقت در مدايح عصر صفارى و سـامانى و مـدايح عصـر سـلطان محمـود      
 دهد كه به نسبت تحول نظم پارسى از سادگى به آرايش وسلطان مسعود نشان مى



١٠٧ سرايي در ادبيات فارسي تطور مديحه

 .ع، مضمون مدايح نيز تحول يافته استلفظى و از توصيف به تصن

تكلـف و يـا بـا انـدك مبالغـت       در مدايح دوره سامانى خصال ممدوح بـى 
 .شود باتعبيرى ساده بيان مى

 :نگاهى به مديحه محمدبن وصيف سكزى

 اى اميرى كه اميران جهان خاصه و عام

  بند و غالم چاكر و بنده و موالى و سگ
 
  .ديده به نظم آورده است ا مىدهد كه ستاينده آنچه ر نشان مى

داستان بندگى و چاكرى اميران جهـان شـايد بـراى مـا كـه در ايـن عصـر        
بينى شـاعر را در دنيـاى آن روز در    بريم نوعى اغراق باشد، اما وقتى جهان بسرمى

نظربگيريم و بدانيم كه وى با اطالع محدود خـود دنيـا را در نشـابورو مضـافات     
شـمرده   بـن نصـر و رتبيـل مـى     جهان را عمال و صـالح  ديده است و اميران مى آن

كه از يعقوب شكست خورده و مقهور و يا كشته شده بودنـد، و بـا در نظـر     است
معتقدات اهل سنت و جماعت درباره او لواالمر كه مذهب مـردم خراسـان    گرفتن
بينيم كه شعر شـاعر بـازگوى حقـايق ذهنـى او و مـردم       عصر بوده است مى در آن

آنجـا كـه   « مادرمى را بكـرد بايـد قربـان   ». در قصيده معروف رودكى عصراوست
 :گويد مى

 خلق همه از خاك و آب و آتش و بادند

  وين ملك از آفتاب گوهر ساسان
 

 با توجه به اينكه پادشاهان ايران باستان هماننـد قيصـرهاى روم خـود را از   
 .نيست  نى بگزافهدانستند و فره ايزدى خاصه آنان بوده است سخ نژاد واالترى مى
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 شـود اينسـت كـه شـاعر احمـدبن      اى كه در اين قصيده ديده مى تنها مبالغه
 بن عيينه خوانده اسـت، و يـا   محمد را در فقه همتاى شافعى و ا بوحنيفه و سفيان 

حلم او را به كوه و شجاعت او را به سام تشـبيه كـرده اسـت، يـا در تحسـين او      
 :گويد

 خشدبا دو كف اوزبس عطا كه به ب

  خوار نمايد حديث و قصه طوفان
 

شعر فردوسى نيـز آنجـا كـه سـخن از سـتايش محمـود غزنـوى اسـت از         
 :حدطبيعى خارج نيست

 جهاندار محمود شاه بزرگ

  بĤبشخور آرد همى ميش و گرگ
 

 اين تعبير مثلى است رايج براى نشان دادن عدالت و در زبان مردم متـداول 
 )12( بوده است. 

 رسـيم  گذريم و به قرن پنجم مى رز ادبيات قرن چهارم مىاما همين كه از م
 هـاى تـازه و تعبيـرات بـديع در تعـزل و تشـبيت،       به موازات پيدا شدن مضـمون 

بـازگويى   يابد. وصف ممدوح بجاى آنكه هاى مدحى نيز تغيير مى محتويات قصيده
تخيـل   تعبيرى اسـت كـه بيشـتر از    )تر باشد به مقياسى بزرگ(از حقيقت خارجى 

عطـابخش    شـكن  گيرد. ديگر ممدوح تنها كشورگشاى دشـمن  اعر سرچشمه مىش
 .است نيست. لقب سام نريمان و رستم دوران و اسكندر زمان براى او كوچك

مقـدار   دريا برابر بخشش وى شرمسار و اسفنديار به قياس با شجاعت اوبى
نظـر   است. اين تحول اگر تنها از نظر تطور شعر فارسـى بررسـى شـود شـايد بـه     
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شگفت آيد، اما هنگامى كه تحول ادبيات را با سير تاريخ سياسـى ايـران يكجابـه    
و   بينيم چنين دگرگونى طبيعى بوده است. مقايسـه حكومـت صـفاريان    سنجيم مى

 اسـت، بـا حكومـت    بويه كه محدود به ناحيتى كوچـك از ايـران بـزرگ بـوده     آل
 هـاى  ه محمود بـر سلسـله  سازد، غلب محمود غزنوى كار اين قضاووت را آسان مى 
 كوچك و گسترش دامنه قدرت وى به هندوستان در ديده مـردم آن عصـر كـارى    
اسـت   گشايى، فرخى و عنصرى را برانگيخته خارق عادت بوده است. همين جهان 

صفار و سـامان بگذرنـد و محمـود را باالقـاب      سرايى شاعران آل كه از مرز مديحه
 .آميزترى بازگو كنند ا تعبيرهاى مبالغهترى بستايند و صفات وى را ب بزرگ

توجه  بدين نكته كوتاه كه بيهقى در مورد لقب بوسهل حمدوى آورده است
 :كنيد

 مخاطـب  »الشـيخ العميـد  «بوسهل از ديوان رسالت ابونصر مشكان به لقب 
 دانـد و  شود. احمد عبدالصمد وزير وقت، ايـن لقـب را بـراى وى بـزرگ مـى      مى

 :نويسد فضل بيهقى ماجرا را چنين مىكند. ابوال اعتراض مى

و مخاطبه وى الشيخ العميد فرمود و خواجه بزرگ احمدعبدالصمد را آزار آمد «
از اين مخاطبه و مرا كه بوالفضلم بخواند وعتاب كرد با استادم و نوميدى نمـود  
و پيغام دراز داد و بيامدم وبگزاردم؛ و بونصر مـردى محتشـم بـود و حـدود را     

گفت كه مكاشفت در چنـين ابـواب احمقـان كننـد كـه اگـر        ... پسنگاه داشتى
 ركابدارى را بركشد و وزارت دهد حشـمت و جانـب فرمـان عـالى     سلطان را

گفتـه اسـت    سلطان نگاه بايد داشت... و مخاطبه اين بوسهل بلفظ عالى خويش 
بويه بيشيم و چـاكر مـا ازصـاحب عبـاد بـيش       كه عميد بايد نبشت كه ما از آل

  )13( ».است..
 

 اين نمونه كوچكى است كه تاريخ دربـاره تحـولى كـه در يكـى از شـئون     
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 تـوانيم از آن  اجتماعى عصر پيدا شده است براى ما ضـبط كـرده اسـت و مـا مـى     
 داشـت كـه رسـوم دوره    حقيقتى را دريابيم: دربار غزنويان بـر خـود همـوار نمـى    

 مـدوى در رتبـه از  بويه را چنانكه بود اجـرا كنـد؛ وقتـى بوسـهل ح     صفارى و آل
 صاحب عباد افزون باشد نبايد انتظار داشت كه عنصـرى و منـوچهرى محمـود و   

 ليث و اسماعيل سامانى و فخرالدوله ديليمـى بسـتايند. در   مسعود را چون يعقوب
العـالمين،تعليم   شعر منوچهر ممدوح به سايه يزدان، قطب دين پيغمبر، اختيار رب

ان خوانده شده است، ولى باز هم باتوجه بـه  يافته جبريل، گزيده ملك هفت آسم
خـالى از   هـر چنـد از لحـاظ سـند و داللـت     (سلسله روايات منقول از كتب عامه 

 .است آميز نبوده ها چندان اغراق ستودن ممدوح با اين لقب )ضعف نيست

 اال يا سايه يزدان و قطب دين پيغمبر

 بجود اندر چو بارآنها، بخشم اندر چو آذرها

 
*** 

 
 و عادل كه هست آموزگارش جبرئيلخسر

 العالمينش اختيار و بختيار كرده رب

 
*** 

 
 گو اى گزيده ملك هفت آسشمان

  اى خسرو بزرگ و امير بزرگوار
 

كشـى ممـدوح نيـز از حالـت گـزارش سـاده        وصف جنگ آورى و دشمن
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گرايد. اين دو بيت محمـدبن وصـيف    آيد و به مبالغت و اغراق مى وطبيعى در مى
ليث و غلبه او بـه زنبيـل    در وصف يعقوب )14(نقل صاحب تاريخ سيستان راكه به

 :و عمار خارجى سروده شده) رتبيل(

 و لتى خورد بلنگ )رتبيل(بلتام آمد زنبيل 

 لتره شد لشكر زنبيل و هبا گشت كنام

 عمر عمار ترا خواست وزو گشت برى

 تيغ تو كرد ميانجى بميان دد و دام

 :مقايسه كنيدبا اين دو بيت از عنصرى 

 ز عكس خون مخالف كه شاه ريخت هنوز

 در آن ديار هوا ابرش است و خاك اشقر

 وگر شجاعت گويى چنون نه عنتر بود

  نه عمرو بود و نه معن و نه مالك اشتر
 

ممدوح  ديگر شمشير كشيدن و لشكر دشمن را در هم شكستن صفتى اليق
او نيـز   ان؛ سـخاوت نيست. دست به شمشير بردن او همـان و مـردن دشـمن همـ    

بخششى عادى و معمولى نيست، دريا برابر عطايش شرمگين است وكانهاى گيتى 
 :براى بخشيدن او كم

 گر سكندر برگذار لشكر ياجوج بر

 كرد سد آهنيند آن بود دستان آورى

 مر گروهى را كه باالشان بدستى بيش نيست

 تيغ هندى بس بود سدش نبايد بر سرى
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 موى بر پشت ستور جمع ايشان چون دميده

 قد ايشان چون كشيده زاد سرو ك شمرى

 يك تن از بيم تو نتواند كه برخيزد ز جاى

 بر مسلمانى و بر اقصاى حد ك افرى

 سد تو شمشير تست اندر مبارك دست تو

 )15(كو سكندر؟ گو بيا تا سد مردان بنگرى

 
*** 

 
 همت عاليش را گويى عيالست اى عجب

 خداى ذوالجاللهر چه بشناسى ز هستى جز 

 هيچ هندو ننگرد از بيم او در آينه

 زانكه جويد روى خ ويش از تيغ او بيند خيال

 هاى هندوان از بيم او در بالد و بيشه

 )16(مرد حاسد بر زنست و شير حاسد بر شكال

 
*** 

 
 اند اگر چه جود و سخاوت ز قدر بر فلك

 فرود مايه انگشت اوست جود و سخا

 داى راست همىشناخته است كه منت خ

 بخلق بر ننهد منت او ز بهر عطا
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 سما چو بنگرى اندر ميان همت اوست

 اگرچه پيكر او هست در ميان سما

 مبارزان را شمشير او طلسمى شد

 )17(كه سوى او نبودشان مگر كه پشت و قفا

 
*** 

 
 آب جودش بر دهد زرين شود گيتى همه

 آتش خشمش بخيزد سنگ خاكستر شود

 اندر خرمن كاه اوفتد باد ديدستى كه

 همچنان باشد كه او اندر صف لشكر شود

 از عطا بخشيدن و تدبير او نشگفت اگر

 )18(زر گيتى خاك گردد خاك گيتى زر شود

 
*** 

 
 جود او را برنپايد گر همه دريا بود

 زخم او را برنتابد گر همه سندان بود

 هر كه با شمشير تيز او بجنگ اندر شود

 گر هزارش جان بود جانور بيرون نيايد

 چون گشاده كف او را راد خ واندى راستى

 )19(نام رادى رود و كوه و بحر را بهنتان بود
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*** 

 
 شجاعت را دل پاكش مثالست

 سخاوت را كف رادش نمودار

 اگر گويى كه خشم شاه و آتش

 دو لفظند از يكى معنى بتكرار

 وگر گويى كه كف شاه و دريا

 اردو ره باشد بيك منزل بهنج

 كسى كو تيغ شه بيند برهنه

 اش افگار بچشم اندر بگردد ديده

 همى در باغهاى دشمنانش

 )20(بجاى برگ رويد مرگ از اشجار

 
*** 

 
 اميد خلق غواصست و دست راد او دريا

 بكام خويش برگيرد گهر غواص از دريا

 گذرگاه سپاهش را ندارد عالمى ساحت

 تمامى ظلل چترش را ندارد كشورى پهنا

 اسكندر چنو بودى بملك و لشكر و بازوگر 

 نگشتى عاصى اندر امر او داراى بن دارا
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 جهان را برترين جايست زير پايه تختش

 )21(چنان چون برترين برجست مر خورشيد را جوزا

 
*** 

 
 همچنان چو طبع تو بر راد مردى شيفته است

 تيغ تو بر كشتن و خون ريختن دارد سغب

 و لشكر صف كشنداندر آن صحرا كه شيران د

 و آسمان از بر همى خواند بر ايشان اقترب

 چشمه روشن نبيند ديده از گرد سپاه

 بانگ تندر نشنود گوش از غوكوس و جلب

 تيغها چون ارغوان و رويها چون شنبليد

  )22(آن ز خون خلق و اين از بيم تاراج و نهب
 

*** 

 
 بجز دريا نخواندى كس كف گوهرفشانش را

 بودى كه دريا را كران باشداگر نز بهر آن 

 همانا دست گوهر بار او جانست و رادى تن

 بلى رادى باو زنده است و او زنده بجان باشد

 اگر بر چيز بخشيده ز بخشنده نشان بودى

 نبينى هيچ دينارى كزو بى صد نشان باشد
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 عدو چون تيغ او بيند بجان او را زيان آيد

 اشداگرچه چشمه حيوان عدو را در دهان ب

 خدنگش تيزرو پيكى كه از رفتن نياسايد

 وليكن منزلش تا باشد اندر استخواتن باشد

 عدوى شاه مشرق را بسوزد هر زمانى دل

 )23(بسوزد آن دلى كاتش مر او را در ميان باشد

 
*** 

 
 ملكا تا ملكان از تو همى ياد كنند

 خويشتن را نشناسند همى ملك و جالل

 يگر ملكىكيست اندر همه عالم چو تو د

 جنبش و خورشيد خصال مملكت بخش و فك

 اندر آنوقت كه رستم بهنر نام گرفت

 جنگ بازى بد و مردان جهان سست سگال

 گر بدين وقت كه تو رزم كنى زنده شود

 تير مژگان تو را بوسه دهد رستم زال

 چون خداوند سخا در كف راد تو بديد

 المال گفت با بخشش تو بس نبود بيت

 پى آنكه ببخشى بمراد كوه غزنين ز

 )24(زر روينده پديد آرد از سنگ جبال
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 سرايى تحول كامل مديحه ـ عصر سلجوقيان

 هاى شعر مدحى كه نوشته شد، و نظرى دقيـق بـه محتويـات    مطالعه نمونه
تا  هاى شاعران قصايد مدحى تا اوايل قرن پنجم هجرى، و تتبع در شعرها و ديوان

 چند تعبيرات مدحى در عصـر غزنـوى دگرگـونى    دهد كه هر اين دوره، نشان مى
ــن دوره شــاعرانى چــون ع نصــرى و فرخــى در مديحــه    ســرايى يافــت و در اي

 هاى تازه آفريدند و حدود اوصاف و القاب و تعبير از خصائل ممـدوح را  مضمون
 از سرحد واقعيات به عالم تخيل بردند، اما باز هم چنان نيست كـه شـاعران ايـن   

 يقت دور افتاده باشند و در عبير آنان بين وصف و م وصوف يـا دوره بكلى از حق 
تناسب مدح با ممدوح مباينـت كلـى ديـده شـود. ولـى بـا شكسـت مسـعود در         

دوره اقتــدار پادشــاهان غزنــوى  432.ق و كشــته شــدن وى در ســال   ه431ســال
نشين بودنـد جـاى آنـان را گرفتنـد. ايـن       يافت، و سلجوقيان كه ردمى بيابان پايان
دانيم از تربيتـى اصـيل و مـنظم برخـوردار نبودنـد و بـه آداب        چنانكه مى ندانخا

دربــارى ومقــررات اداره كشــورى آشــنايى نداشــتند، بــالطبع در حكومــت آنــان  
و طبيعى  )25( هاى دولتى تعطيل گرديد. پادشاهانه منسوخ گشت و ديوان  هاى رسم

هـاى ادارى،   ل آيـين هـاى دولتـى و تعطيـ    با در هم ريخته شدن سـازمان   است كه
حدود مدح ومخاطبه بالقـاب، و بـازگويى متعـادل و نزديـك بـه واقـع اوصـاف        

گردد. ديگر نظير احمد عبدالصمدى نبود كه بر  ترتيبى مى ممدوح نيزدستخوش بى
اعطاء لقب شيخ عميد و بربوسهل حمدوى ديوان بونصر مشـكان را موأخـذه    سر

 عبير بيهقى بازجستى در كار نبود، بينوقتى حدود در هم شكسته شده و به ت كند.
 چشمى در باال بردن مقـام ممـدوح و م بالغـت در سـتودن وى پديـد      شاعران هم 

 آيد، و ديگر شاعر كمترين توجهى ندارد كه آيا مـدح او بـا حقيقـت خـارجى     مى



 ١١٨ 12و  11/   نگذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايرا

منطبق است يا نه. خاصه كه در اين دوره، ممدوحان خود چنان كه نوشتيم ازرسم  
اه بودند و اگر هم آگاهى داشتند چه كسى بود كه خود را ازديگرى ها ناآگ و سنت

 .در خور آن نشناسد كمتر داند، يا او را به چيزى بستايند و خويشتن را

شـاعر   افتاد كه ممدوح قدرت درك قصائد مـدحى  گاهى هم چنان اتفاق مى
شد بخاطر قدرت طبع ومرتبه  را نداشت و اگر شاعر از بخشش وى برخوردار مى

ممـدوح   فضل و شعر نيكوى او نبود، بلكه علت ديگرى سبب رسيدن او به صلت
 .شد مى

در وصف حالى كه معزى از خود بـراى نظـامى عروضـى گفتـه اسـت در      
 :خوانيم چهارمقاله چنين مى

سلطان به مصلى رفت و من در خدمت، نماز شام بگزارديم وبخوان شديم. بر «
كه خداوند جهان فرمود هـيچ   ن تشريفىخوان امير على گفت پسر برهانى در اي

نگفتى، حالى دو بيتى بگوى! من برپاى جستم و خدمت كردم و چنان كـه آمـد   
 :حالى اين دو بيت بگفتم

 چون آتش خاطر مرا شاه بديد

 از خاك مرا بر زبر ماه كشيد

 چون آب يكى ترانه از من بشنيد

 چون باد يكى مركب خاصم بخشيد

احسـنت او   هـا كـرد و بـه سـبب     م عالءالدوله احسنتچون اين دو بيتى ادا كرد
  )26(.»سلطان مرا زار دينار فرمود

 

اسـت   در اين داستان نشانى از اينكه ممـدوح را معنـى بيـت خـوش آمـده     
تـوجهى نكـرده، و    نيست، و بلكه ظاهر آنست كه اصالً مدح را درنيافتـه يـا بـدان   

 .ار بخشداحسنت ا ميرعلى سبب شده است كه وى شاعررا هزار دين
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بارى چنان كه گفتيم اگر در دوره سامانيان و غزنويان شاعرپادشاه را سـايه  
خواند، با در نظرگرفتن سلسله احاديث موضوعه و  خدا و برگزيده و اولواالمر مى
 .نمود مبالغه و اغراق نمى معتقدات مردم چنان وصفى

يپـال را  شاعران عصر محمود و مسعود قيصر را غالم و فغفور را دربان وچ
هاى جزء در آن عصـر و   حكومت خواندند و بر ا فتادن دار ممدوحان خود مى پرده

پادشاهان محرك شاعران به ابداع چنان تعبيـرات   فتح كشورهاى بيگانه بدست اين
 عصر سلجوقى و مخصوصاً آنانكه معاصـران سـلجوقيان دوره دوم   بود. اما شاعران

در عصـر   هى نداشـتند. چـرا كـه گفتـيم    داد تـوج  بودند، به آنچه در خارج رخ مى
بر افتاد، و از سوى ديگر  هاى ديوانى بخاطر ناآگاهى آنان سلجوقيان از يكسو رسم

سلسـله ثبـات حكومـت را بـر هـم زد و       هاى ايـن  كشمكش و جنگ بين خانواده
غزنوى بـراى تربيـت و نگاهداشـت شـاعر رعايـت       بالطبع رسمى هم كه در دوره

و اگر هـم بـاقى مانـده بـود نـامى داشـت و چنـان نبـود كـه          بود،  شد بر افتاده مى
 نويسد: ين ميچن معزي ةاجراگردد. نظامى عروضى از گفت

شدم و سالى در  پس جامگى و اجراء پدر به من تحويل افتاد و شاعر ملك شاه«
خدمت پادشاه روزگار گذاشتم كه جز وقتاى از دوراو را نتوانسـتم ديـدن و از   

  )27(.»و يك دينار نيافتماجرا و جامگى يك من 
 

طبيعى است كه وقتى دستگاه منظمى نباشد تا چنين طايفه را حمايت كندو 
استعداد آنان را پـرورش دهـد، تـا ابتكـار و ذوق آنـان در راه صـحيح و معقـول        

افتد، آنكس كه عمرى را در سرودن شعر بكار بـرده و نـان خـود را از سـفره      براه
سزاوار و بخشنده را نيابد روى بـه سـتايش    خورده است، چون ممدوحى ممدوح
اى بپوشاند، و از اين تاريخ است كـه   آورد كه او را درمى ببخشد و جامه مى آنكس
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شـود و نسـب بـين مـدح و      سرايى و حدود ثنا گسترى دگرگون مـى  مديحت رسم
 .خورد بهم مى  ممدوح

  كشـاه اين نمونه از مدح را كه معزى در مدح نايب ديوان انشاء طغـراى مل 
 گفته است با مدايحى كه منوچهرى و فرخى و عنصرى در حق سلطان محمـود و 

ن اند مقايسه فرماييد تا معلوم گردد چگون هدر عصر سلجوقيا سلطان مسعود گفته
 .سرايى از سير طبيعى خود منحرف گرديد مديحه

 رجا و خوف خاليق بود ز همت او

 بود بهمت او بازگشت خوف و رجا

 حجت فتوح روانبخامه تو شود 

 بنامه تو شود حاجت ملوك روا

 قمر ز قبضه شمشير توست ناايمن

 زحل ز پيكر پيكان توست ناپروا

 بدان زمانه كه موسى نمود معجز خوى

 شكست جادويى جادوان بدست عصا

 به تيغ و كلك دل دشمنان تو بشكستى

  )28(نه چوب جانورت بود و نه يد بيضا
 

الملـك گفتـه    كه در مدح فخرالملك پسر نظامو باز نظير اين ابيات وى را 
 :در حق پادشاهان عصر غزنوى كمتر خواهيم ديد اس

 همى قضا  قدر آن كند كه او خواهد

 مگر شدند بفرذمان او قضا و قدر
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 تو از ستاره شمر وصف چرخ چون شنوى

 ز من شنو مشنو وصفش از ستاره شمر

 سپهر كيست كمر بسته پيش دولت او

 )29(سازد از مجره كمركز آفتاب سپر 

 بسود آذر اندر آب اگر خشمش كند نيرو

 وگر عفوش كند نيرو ببند آب در آذر

 فلك دريا نه بس باشد كجا رايش بود كشتى

 زمين كشتى نه بس باشد كجا حملش بود لنگر

 يكى كاخ همايون را برآوردى بپيروزى

 همه جشن همايون كن بدين كاخ همايون در

 تر كاخى ز اين فرخندهنديدم در همه گيتى ا

 ك هم عيوق را تخت است و هم خورشيد را منظر

 بلندى كز بلندى هست بامش بر سر جوزا

  )30(بزرگى كز بزرگى هست بومش بر خط محور
 

 :و نيز او راست در مدح فخرالملك

 ور طبع او بخار فرستد سوى سپهر

 روحانيان شوند معطر بدان بخار

 رشكآتش به سنگ در شود از عفو او س

 باران بابر در شود از خشم او شرار

 در مرغزار صوت تذوران دعاى اوست

 وز شكر اوست نعره كبكان كوهسار
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 كز باز و چرغ از كنف عدلش ايمن اند

 كبكان بكوهسار و تذوران بمرغزار

 هرگه كه دست را كند از آستين برون

 ماه اميد خلق برون آيد از غبار

 گر دشمنت در آب چو ماهى كند وطن

 ور حاسدت ز سنگ چو آتش كند حصار

 آن گردد از نهيب تو در آب سوخته

  )31(وين گردد از خالف تو در سنگ خاكسار
 

 وقتى شاعرى چون معزى، فخرالملك و نائب ديوان طغان شاه را به چنـان 
 الفاظى بستايد، جاى تعجب نيسـت كـه ازرقـى هـروى در وصـف طغـان چنـين       

 :بگويد

 ىبه شمشير او باز بسته گيت

 عرض بازبسته است البد بجوهر

 زتف سنان تو نازاده دشمن

 چو سيماب بگريزد از ناف مادر

 كسى كز سنان تو جان داده باشد

 ز بيم سنان تو نايد بمحضر

 شعاع درفش تو بر هر كه تابد

 نزايد ز اوالد آن دوده دختر

 اگر آب تيغ تو در رفتن ايد

 در او هفت دريا بد هفت فرغر
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 ر گل نشانندبنام خالف تو گ

  )32(سنان جگر دوز و خنجر دهد بر
 

 :عثمان مختارى غزنوى خنجر ممدوح را چنين ستوده است

 نعوذباللَّه اگر نام او برد ياجوج

 بريده گردد صد جاى سد اسكندر

 در آفرينش برنده بود خنجر او

 نه تربيت ز فسان يافت نه ز آهنگر

 نخست بار كه بركان او گذشت فلك

 ب و روز را از يكديگربريده يافت ش

 همى بدفتر بردم صفات رزم ترا

  )33(بدو رسيدم خون شد مداد بر دفتر
 

 هـاى شـاعران دوره سـامانى و غزنـوى،     با مقايسه اين اوصـاف بـا وصـف   
 شود كه با گذشت يك قرن چگونـه دگرگـونى از نظـر لفـظ و     خواننده متوجه مى

 .گويى پديد آمده بود معنى و آيين مدحيت

 عواملى كه برشمرديم عامل معنوى نيز در اين تغييـر مـؤثر بـود،   گذشته از 
 شعر مدحى در عصر غزنوى با قصايد فرخـى و عنصـرى بكمـال رسـيده بـود و     

كوشيدند در وصف ممدوح و برترشناساندن اواز  شاعران عصر سلجوقى ناچار مى
امـل  عو هايى بيافرينند كه شاعران پيشين نگفته باشند. همه اين اسالف وى مضمون

سرايى  و اسباب موجب گرديده كه در نيمه اول قرن ششم تحولى عميق درمديحه
بوجود آيد و زمينه براى سرودن اشعارى چون اشعار انورى وابوالفرج رونى آماده 
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شود و به غايتى از اغراق  گردد و شعر مدحى به يكبار از مفهوم خاص خود خارج
كـن نگـردد.اين ابيـات از انـورى     گويى برسد كه مزيـدى بـر آن مم   و بلكه گزافه

 :ابيوردى جالب توجه است

 اى قاعده تازه ز دست تو كرم را

 وى م رتبه نو ز بنان تو قلم را

 از سحر بنان تو وز اعجاز كف توست

 گر كار گذاريست قلم را و ك رم را

 تقديم تو جايى است كه از پس روى آن

 افالك عنان باز كشيدند قدم را

 از تتو تمامستدين عرب و ملك عجم 

 يارب چه كمالى تو عرب را و عجم را

 اجرام فلك يك بيك اندر قلم آرند

 گر عرض دهد عارض جاه تو حشم را

 اى در حرم جاه تو امنى كه نيايد

 از يوبه او خواب خوش آهوى حرم را

 از بهر وجود تو كه سرمايه اشياست

 نشگفت كه در خانه نشانند عدم را

 رفتندبا دايه عفو سخطت خوى گ

 چون ناف بريدند شفا را و الم را

 انصاف بده تا در انصاف تو باز است

 غمخوارتر از گرگ شبان نيست غنم را
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 سوهان فلك تا گل عهد تو شكفتست

 تيزى نتواند كه دهد خار ستم را

 برتر نكشد قدر ترا دست وزارت

 افزون نكند سعى شمر ساحت يم را

 
*** 

 
 نوجود بى كف تو تنگ عيش بود چنا

 خواند ومن و سلوى را كه امن و سلوت مى

 وجوه جود تو رايج افتاد اگر نه وجود

 به نيمه باز قضامى فروخت اجرى را

 :و اين ابيات را بخاطر درخواست تشريفى گفته است

 گر سموم قهر تو بر شعله دوزخ وزد

 دلو چرخ از دوزخ آب زمزم و كوثر كشد

 بر مسير كلك تو ترتيب عالم واجب است

 باستحقاقش اندر سلك نفع و ضر كشد تا

 تير گردون كيست بارى در همه روى زمين

 كو بديوان قدر يك حرف بر دفتر كشد

 صاحبا گر بنده را تشريف خاصت آرزوست

 تا بدان دامن ز جيب آسمان برتر كشد

 كيست آخر كو نخواهد كز پى تشريف تو

 ذيل تاريخ شرف در عرصه محشر كشد
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 ه سگبان دهىآسمان را گر نويد جام

 در زمان دراعه پيروزه از سر بر كشد

 
 سرايان از بخشش ممدوحان برخوردارى مديحه

 در مقدمه بحث گفته شد كه شاعران و فرمانروايان هر دو بيكديگر نيازمنـد 
 نشـين  هـاى دل  خواسته است تـا بـا سـرودن قصـيده     اند، فرمانروا شاعر را مى بوده

 رفته است بگـوش  ى را كه بر دست او مىصفات برجسته ممدوح و كارهاى بزرگ 
 مردمان رساند، و شاعر نيازمند فرمانروا بوده اسـت، تـا از بخشـش وى زنـدگانى     
 :نويسد خود را سر و سامان دهد؛ نظامى عروضى در اين باره چنين مى 

پس پادشاه را از شاعر نيك چاره نيست كه بقاء اسم او راترتيب كند و ذكر او «
پادشا بامرى كه نـاگزير اسـت    دفاتر مثبت گرداند، زيرا كه چونرا در دواوين و 

مأور شود، از لشكر و گنج و خزينه اوآثار نماند و نام او بسـبب شـعر شـاعران    
  )34(.»جاويد بماند

 

 و نيز در آغاز بحث گفتيم كه تحول در محتويات قصايد مدحى و گراييدن
 ه باغراق با برخوردارى آنـان از سرايان از وصف طبيعى به مبالغه و از مبالغ مديحه

همـاهنگى    صلت ممدوح نسبت معكوس داشته است و يادآور شديم كه اين عدم
آنكـه   اسـت بـى    معلول تغيير شرايط و ا وضاع سياسى و جغرافيايى مملكت بـوده 

سامانيان و غزنويان   تعمدى از جانب شخصى يا اشخاصى در ميان باشد. در دوره
ازدياد درآمد كشور بـر   ها از يكسو و اجتماعى حكومتثبات وضع سياسى و نظم 

شـاعران و نويسـندگان     اثر توسعه فتوحات از سوى ديگر موجب شده بودئ كـه 
مرفه بسر برند و دلى   خاطر وظيفه خطير تبليغاتى كه بر عده داشتند در زندگانى هب
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 .شاد و خاطرى آسوده داشته باشند

 د پيوسته بـر زبـان اهـل ادب بـوده    سامان به رودكى دادن هايى كه آل صلت
 است، خود وى نيز در برخوردارى خـويش از نعمـت ممـدوحان چنـين سـروده     

 :است

 بداد مير خراسانش چهل هزار درم

 وزو فزونى يك پنج مير ماكان بود

 وز اولياش پراكنده نيز شصت هزار

  بمن رسيد و بدان وقت حال چونان بود
 

 :گويد مى برد ى رشك مىو ابوزراعه معمرى جرجانى به نعمت و

 اگر بكورى چشم او بيافت گيتى را

  ز بهر گيتى من كور بود نتوانم
 

 :كند هاى پادشاهان و مهتران چنين ياد مى و منطقى رازى از صلت

 مرا ز جود سالطين و مهتران زمين

 سراى زرين ديوار بود و سيمين بام

 ام از نيكوان زيبا روى هميشه خانه

  )35(كفر بر اصنام چو كعبه بود بهنگام
 

 كسائى مـروزى شـاعر آخـر عهـد سـامانيان دربـاره تـنعم خـويش چنـين         
 :سرايد مى

 سيصد و چهل و يك رسيد نوبت ساله ب

 چهارشنبه و سه روز باقى از شوال



 ١٢٨ 12و  11/   نگذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايرا

 بيامدم به جهان تا چه گويم و چه كنم

  )36(سرود گويم و شادى كنم به نعمت و مال
 

 كه حكايت از مكنت فراوان و نعمـت در ديوان فرخى جاى جاى به ابياتى 
 :خوريم كند برمى وافر شاعر مى

 ساز سفرم هست و نواى حضرم هست

 اسبان سبكبار و ستوران گرانبار

 از ساز مرا خيمه چو كاشانه مانى

 وز فرش مرا خانه چو بتخانه فرخار

 ميران و بزرگان جهان را حسد آيد

 زين نعمت وزين آلت وزين كار و از اين بار

 ود بزرگان شدم از خدمت محمودمحس

 خدمتگر محود چنين بايد هموار

 با موكبيان جويم در موكب او جاى

 با مجلسيان يابم در مجلس او بار

 ده بار نه ده بار كه صد بار فزون كرد

 در دامن من بخشش او بدرهئ دينار

 گر شكر كننم خواسته داده است مرا شاه

  )37(چون شكر كنم در خور اين ابلق رهوار
 

 تحمل شكست ممدوح را در قمار با حريف از خاطر وى برده است. گويـا 
 هـاى انـورى و ابيـوردى و پشـيمانى وى را از پـرداختن بـه       نيازى به نقل شـكوه 
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 :شود سرايى نداشته باشيم، چه قصيده معروف او را كه به اين مطلع آغازمى مديحه 

 اى برادر بشنوى رمزى ز شعر و شاعرى

  دا كس را به مردم نشمرىتا ز ما مشتى گ
 

  .خاطر دارنده بيشتر آشنايان با ادب فارسى خوانده و مضمون آن را ب
  

  يادداشت:
 ها و يـا تشـبيب قصـائد اسـت منظـور      در اين جا ستايش معشوق كه معموالً جزيى از مضمون غزل) 1

  .نيست
بينـيم   ديگـرى را مـى   هاى مدحى قصيده ـ  در طول زمان مورد بحث ـ  در ديوان شاعران فارسى زبان) 2

هـايى اسـت كـه در سـتايش پيغمبـر و       كه شاعر در سرودن آن اميد نان نداشته است. اينها قصيده كه
سروده شده، و شاعر از سرودن قصيده اجر اخروى  )اگر شاعر شيعى مذهب بوده است( فرزندان او

 .است خواسته مى

 .رموالت، تصحيح آقاى الزار؛ و موالى، تصحيح مرحوم بها) 3
 .اند بپذيريم اى كه تذكره نويسان نوشته اگر انتساب آن چند تن شاعر را به دوره) 4

 .االلباب عوفى ، نقل ز لباب400، ص1تاريخ ادبيات دكتر صفا، ج) 5

؛ و نگـاه كنيـد بـه الشـعر والشـعراء. منـوچهرى دامغـانى در ايـن         39، ص 3نگاه كنيد به االصابه، ج) 6
 :گويد باره

 شعر شاعران بودى فسوس ور عطا دادن به

 احمد مرسل ندادى كعب را هديه ردى

 .بن زهير كه او را مدح گفته بود كه اشاره است به بخشيدن رسول رداى خود را ب كعب

 .به بعد 3، ص 2نگاه كنيد به الغدير، ج) 7

 .47چهار مقاله، تصحيح دكتر معين، ص ) 8

 .48چهار مقاله، تصحيح دكتر معين، ص ) 9

 .82و ص  53قاله، تصحيح دكتر معين، ص چهارم) 10

 .46چهارمقاله، ص ) 11
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هـايى كـه شـاعر در دالورى قهرمـان صـحنه نبـرد كـرده اسـت، از ايـن           هاى رزمى و مبالغه وصف) 12
كند. محـرك   ها همانند اغراقى است كه شاعر در وصف معشوق خود مى بيرون است آن مبالغه مقوله

شق به معشوق يا عالقه مفرط وى بـه كشـور خـود و قهرمانـان     ها عشق است. ع شاعر دراين مبالغه
 .داشت دريافت مزدى داشته باشد چشم آنكه خود بى

 .390بيهقى، دكتر فياض، ص ) 13

 :نزديك به اين مضمون گفته فردوسى است كه در آخر قرن چهارم هجرى سروده شده) 14

 چماننده چرمه هنگام گرد

 چراننده كركس اندر نبرد

 اد آوردگاهفزاينده ب

 فشاننده خون ز ابر سياه

 :، و در معنى اين بيت سعدى گفته است176-177عنصرى، ديوان قريب. ص ) 15

 ترا سد ياجوج كفر از زر است

 نه روئين چو ديوار اسكندر است

 .129-130عنصرى، وصف سلطان محمود، ديوان، باهتمام قريب، ص ) 16

 .38عنصرى، وصف محمود، ديوان، ص ) 17

 .46عنصرى، وصف محمود، ديوان، ص ) 18

 .49-50وصف محمود، ديوان، ص ) 19

 .58-59وصف محمود، ديوان، ص ) 20

 .2فرخى، وصف محمود، ديوان، دبير سياقى، ص ) 21
 .6فرخى، وصف امير محمد، ديوان، ص ) 22
 .30-31فرخى، وصف سلطان محمود، ديوان، ص ) 23

 .214فرخى، وصف سلطان محمود، ديوان، ص ) 24

 .چهار مقاله، حكايت دهم، مقاله اول) 25

 .5چهار مقاله، مقاله دوم، حكايت ) 26
 .چهارمقاله، مقاله دوم، حكايت پنجم) 27

 .18-19معزى، ديوان، ص ) 28

 .243ديوان، ص ) 29
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 .246-247معزى، ديوان، ص ) 30

 .258-259معزى، ديوان، ص ) 31

 .12ص  7ازرقى، ديوان، مصحح مرحوم نفيسى) 32

 .202-203ديوان، مصحح آقاى همائى. ص ) 33

 .44چهار مقاله، مقاله دوم، حكايت اول، ص ) 34

 .، چاپ دوم435تاريخ ادبيات، دكتر صفا، ص ) 35

 .451ص  7تاريخ ادبيات، دكتر صفا) 36

  .81ديوان فرخى، دبير سياقى، ص ) 37



  
  
  
  
  

 ها ها و پاره نكته
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 *استادم بهار
 

 محمدامين رياحى
 

ــيلت      ــى و رادى و فض ــش و آزداگ ــت دان ــار، بزرگداش ــت به بزرگداش
فرهنـگ ملـى ايـران و شـعر ايـران اسـت. بهـار يكـى از هفـت تـن            بزرگداشت

ايران در تمام قرون: فردوسى، سعدى، حافظ، مولوى، نظـامى   ترين شاعران بزرگ
هاى علمى در زبان و ادب و فرهننگ ملـى   گذاران پژوهش بنيان و خيام و يكى از

نخستين كسى است كه با شناسايى مزار فردوسى در طوس و سرودن  ماست. بهار
قصـيده و نشـر مقـاالت متعـدد موجبـات سـاختمان آرامگـاه وبرگـزارى          چندين
 .باشكوه هزاره ميالد شاعر بزرگ ملى ايران گرديد هاى جشن

 ار جوانى از آغاز نهضت مشروطيت با سرودن قصايد نغزاستاد بزرگ از به
 و استوار و مهيج و نشر مقاالت در حمايت از آزادى و بيدارى مردم و مبـارزه بـا  
 دشمنان ايران كه وطن ما را اشغال كرده بودنـد، چـون آفتـاب در آسـمان ادب و    

                                                 
 .468- 464، صص 1385، آذر و دى 57بخارا، شماره .   *
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 ترين شـاعر عصـر خـود    سياست ايران درخشيدن گرفت و از همان روزها بزرگ
ناخته شد و همواره اين مقام را حفظ خواهد كرد. بهار در همه عمر مورد كينـه  ش
 هاى  ايران و حسودان و رقيبان بود و در برابـر  آزار دشمنان خارجى و حكومت و

 آنها چون كوه دماوند استوار ايستاد. درباره زندگى پرافتخار و خدمات سياسـى و 
 ته شده و خواهد شد. عرايض مـن در نگارى او كتابها و مقاالت بسيار نوش جريده

 .اينجا منحصراً درباره شعر و مقام واالى علمى اوست

 شاعرى بهار مقارن با ايامى شد كه با بيدارى ايرانيان و آشـنايى بـا ادبيـات   
 جهانى، لزوم تحول و تجدد در شعر فارسى مطرح گرديد. اما حقيقت ايـن اسـت   
ترين شعرهاى فارسـى   فارسى، تازه كه شعر بهار در عين حفظ اصول و سنن شعر 

اى  هاى رسـانه  از نظر زبان و موضوع و مضامين در بردارد و تبليغات و جنجال را
 .گرفته، در واقعيت اثر نداشته است هرچند گاه باال مى  كه

هـاى بهـار    هـا و نوشـته   روح ملى و فرهنگ نـاب ايرانـى در همـه سـروده    
هاى ادبيات بـر اسـاس    ريزى دانشكده است. شخصيت بارز بهار در برنامه گر جلوه

اى است كه ناگفته نبايد گذاشت.  ايرانى و توسعه و تقويت زبان ملى نكته  فرهنگ
  هاى دانشجويانى كه به راهنمايى او و شاگردان نزديكش تأليف نامه به پايان  نگاهى

 هاى سالهاى متأخر، ارزش كار سالهگرديده و مقايسه موضوع و محتويات آنها با ر
 هـا و تحقيقـات مـدارس عـالى     دهد. متأسفانه بعـد از او در برنامـه   او را نشان مى

 .كنم هايى راه يافته كه به همين اشاره اكتفا مى انحراف 

 آفرينندگى و نوآورى استاد در تحقيقات مربوط به زبـان فارسـى، در دوره  
  رچـه بعـد از او متـون كهـن متعـددى     شناسى پديـدار اسـت. اگ   سه جلدى سبك 

 اى بـه ميـان آمـده و تـاريخ     مسائل تازه× هاى انتقادى آنها، شناخته شده و با چاپ



١٣٥ ها ها و پاره نكته

 تر گرديده و اين راه ادامه خواهد يافت؛ با ايـن همـه   تحوالت زبان فارسى روشن 
 شناسى و تـاريخ تحـوالت   گذار فن سبك بهار در تاريخ ادبى فارسى مبدع و بنيان 
 .فارسى شناخته خواهد شدزبان  

 انگيز بود. نقد و تبحر و تسلط بهار بر متون نظم و نثر كهن فارسى، شگفت
 التواريخ والقصص كه از نظـر  تصحيح ترجمه تاريخ طبرى، تاريخ سيستان، مجمل

 تـرين كـار در آن   احتوا بر اطالعات اختصاصى و اهميت آنها از زبان فارسـى الزم 
 .دهد و را نشان مىروزها بود، حسن تشخيص ا 

 هاى منحصر به فردى كـه تـا   هاى نسخه هر دو كتاب اخير بر اساس عكس
 آن روز شناخته شده و دستياب بوده، چاپ كرديد و ناچار در مواردى اسـتاد جـز  

 .حدس و گمان و تصحيح قياسى راهى نداشته است

 اپالتواريخ به همت استاد ايرج افشار چـ  اى كهنى از مجمل اخيراً كه نسخه
  )1(شود. هاى بهار تاييد مى عكسى گرديده، صحت حدس و گمان 

  

 

 
 
 
 



  
  
  
  
  

 آثار بنياد از نگاه ديگران
 
 

1 

 خليج فارس
 

 احمد اقتدارى
 

 اهميت استثنايى كتاب

 دانيـد كـه آنچـه بلـدالنيين قـديم مـا در متـون        شما به خـوبى و بهتـر مـى   
كليـات   اند تقريباً يكسان در جغرافيايى و تاريخى در خصوص خليج فارس نوشته

مطالب قلـم   جز رونويسى همانمطالب است و نويسندگان فرنگى غير ايرانى نيز 
سربسـته و   اند منتهى با جرح و تعديلى با اغراض و اهـداف خـود نويسـنده،    نزده

بيشـترى در   مرموز. در دوران معاصر نويسندگان ايرانى كم و بيش بـا دقـت نظـر   
اعلم و اشهر  اند ولى خصوص مطالب فرهنگى و شايد جغرافياى تاريخى قلم زده

در كتاب بحـرين حقـوق هـزار وهفتصـد سـاله      (د نفيسى آنها مانند شادروان سعي
بحرين و جزاير  مطالعاتى درباب«در مقاله (و شادروان عباس اقبال آشتيانى  )ايران

بهبهـانى و   االسـالم سـلطانى   و شادروان سلطانعلى شيخ »)و سواحل خليج فارس
شادروان سيدمحمد محيط طباطبائى و مرحوم مسعود كيهـان ومرحـوم سرلشـكر    

در و مرحوم سرلشكر بهروز و مرحوم سپهبد صادقيان ومرحوم احمد مـدنى و  مقت
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ج نخسـتين سـمينار خلـي    در دو جلد كتـاب (مصطفوى كاشانى  مرحوم محمدتقى
اند، حتـى   فارس نشده خليج وارد جزئيات جغرافيايى و تاريخى و سياسى )فارس

رحـوم  سـمينار بـوديم و م   خود بنده و مرحـوم دكتـر مشـكور كـه از اعضـاى آن     
هاى آن نخستين سمينار  سخنرانى پرفسور گيرشمن و مرحوم دكتر مستوفى هم در

عينى و مسلم و قابل تحقيق و استناد  و حتى نه قبل و نه بعد از آن مطالب دقيق و
و سياسى مطلبى بيش از آنچه ديگـران   براى تحقيقات جغرافياى طبيعى و انسانى

 .ايم ايم و ننوشته اند، نگفته نوشته

 كـنم و  فارس غالمعلى بايندر بنده اعتـراف مـى   ار كتاب خليجشنون با انتاك
 ام كه تا به زمان امروز هم از بسيارى از مطالـب و موضـوعات و وقـايع و    دريافته

 رحـوم باينـدر بـه رشـته    مها و اشارات و حوادثى كه  ها و نطق حوادث و عهدنامه
 نظيـر ايـن   مطالب مهم و بـى ايم. براى نشان دادن  خبر بوده تحرير كشيده است بى

 طور اختصار امتياز اين كتـاب را بـر   كنم و به كتاب، از صفحه سوم كتاب آغاز مى
هايى كه تا به امروز در زبانهـاى فارسـى و عربـى و اروپـايى و ژاپنـى       همه كتاب

 .نويسم شده است مى منتشر

 
 اهميت استثنايى كتاب در مسائل جغرافياى طبيعى

 وضـعيت جغرافيـايى مـرز   «بحث تحت عنـوان:   چاپ مورد 34در صفحه 
 اليـه مـرز در خوزسـتان    از منتهى »فارس دريايى كشور ايران در كناره شمالى خليج

 ها، نام شـطها، نـام   العرب آغاز به توصيف نموده از حيث نام رودخانه يعنى از شط
 هاى ساحلى كه قابل كشتيرانى كوچك و بزرگ است. از وضع خورها، نام شكاف

 ها، جمعيـت آنهـا، تركيـب جمعيتـى و     ها و ردوخانه اين خورها و شكاف طبيعى
خورها  معيشتى آنها، ارتفاعات و منابع آب، اقليم، عمق دريا، شيب ساحل، قابليت



١٣٩ ديگران آثار بنياد از نگاه

بنـادر   هـا،  ها براى نفوذ نظامى يا بارگيرى تجارى، پهنا  عمق آبها و ساحل و كرانه
 ال كـه در كـار تحقيقـات   گونه كه امروز من پس از شصت س بزرگ و كوچك آن

 بينم هايى برمى خورم و در اين كتاب مى ام به اعالم و گزارش فارس گذرانده خليج 
كنم  مى ام تا چه رسد كه بخوانم و يا بنويسم. ادعا كه تا به امروز حتى نشنيده بوده 

انـد   نوشـته   فارس هيچ يك از نويسندگان معروف مقاالت و كتبى كه در باره خليج
اند. از خرمشهر و آبادان وخسروآباد تا بندر  اند، نه نوشته اند، نه ديده خواندهنيز نه 
خشكى و دريايى و  بلوچستان قدم به قدم به ذكر تمام خصوصيات )گواتر(گوادر 

و حكومتى و سياسـى   هاى عمليات تجارى و نظامى ها و سختى مسائل و سهولت
اين موضوعات به جاى  ر همهبخش اين است كه د هاى لذت پردازد. از شگفتى مى

بـرد: نـوك مطـاف،     كار مـى  به »نوك«رأس مثالً رأس مطاف يا رأس موسندام كله 
 نويسـد. بـه    مى »آب پايين« و به جاى جزر »ب باالآ«نوك موسندام. و به جاى مد

راهنماى كتاب تحت عنوان  ياد آورم كه من در يادنامه مرحوم پورداود و در مجله
جانشين جزر و مد پيشنهاد  يكى از كلماتى كه براى »زر و مددو لغت به جاى ج«

نوشتم و كسى توجه نكـرد و   كرده بودم، همين آب باال و آب پايين بود. ا لبته من
نخوانده بودم. نوك بهرگان بـه   ن زمان كتاب مرحوم دريادار بايندر راآمن هم در 

و در ايـن  جاى رأس بهرگان و نـوك تنـب بـه جـاى رأس تنـب درايـن مقولـه        
 .صفحات كتاب فراوان است

 به كـار  »گاه پياده«در همين صفحات به جاى اصطالح لنگرگاه، كلمه زيباى 
بـرده   برده است، البته براى توضيح مطلب در برخى سطور كلمه لنگرگاه هم بكار

است در  باشد، اين خور واقع گاه داخل خور سلطانى مقابل گمرك مى پياده«است: 
از  باشـد كـه   و كامالً در پناه است و لنگرگاه كليـه كروهـا مـى   سمت شمالى شهر 
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 كـه در نـوك   ـ  با سـعيدو « )كتاب 42ص ( »آيند فارس گذشته به بوشهر مى خليج
 ) و حتى52ص ( »شمال باخترى جزيره قشم در زمين سنگى و شنى قرار گرفته...

 دهـد:  ارتفاعات مشرف يا در درون بندرها را با وصفى علمى و دقيق توضيح مـى 
 كيلـومترى بنـدرعباس و در شـمال آن    75كوه فورگان يا فرغان كه بـه مسـافت   «

 متر بلندى دارد و ارتفعات به قلل خوش كوه و گنو... و كتو هرمـز  3249باشد  مى
. »كيلومترى بـاختر ايـن قلـه اخيـر واقـع شـده اسـت        65متر در  2804به ارتفاع 

 5تـا   2عـات و بـه مسـافت    در جنوب ايـن رشـته ارتف  ) «...كتاب 53و  52صص(
ها و ارتفاعات مجزاى ديگرى وجود دارد و همگى آنها خاكى  كرانه تپه كيلومترى
هاى سيالبى اين ناحيه به شكل عمـودى بريـده    بوده و در اثر بارندگى و يا آهكى

باشـد مجـزا    هـايى كـه طـرفين آنهـا پرتگـاه مـى       شده و ازيكديگر به وسـيله دره 
در سواحل بلوچستان از ميناب بـه بعـد خصوصـيات     )كتاب 56ص( »اند. گرديده

كند كـه تـاكنون در    سواحل و ارتفاعات را با دقتى تمام وصف مى طبيعى بندرها،
قديم و جديـد چنـين وصـفى و بـا چنـين دقتـى از آنهـا ديـده          هيچ يك از كتب

هـاى شـمالى    تحقيقات مرحوم سديدالسلطنه در كتاب سرزمين شود، حتى در نمى
مقــاص اللئــالى و (فــارس ودريــاى عمــان در صــد ســال پــيش   جپيرامــون خلــي

هاى تحقيقى پدرش مرحـوم   ميدانى نموده و در نوشته كه خود تحقيق )منارالليالى
 ةسديدالدوله را نقل نموده نيـز يـك صـدم ايـن دق و ايـن مطالعـ       حاج احدخان

 .به عمل نيامده و نوشته نشده است ميدانى جغرافيايى

 د كابريك، رأس سيرج، خور ريچ، خـور كالـك،  جاسك، رأس چگينى، رو
 بـادى پـوزيم،   خور دورك، رأس تنگ، دهكده تنگ، رأس رشيد، خليج پوزيم، آغ

 بهار، رأس تيـز. خلـيج بـريس، سـياه كـوه، رأس فارتـه، رود       چاه بهار، خليج چاه
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عمـان   دشتيارى، دشتيارى چيل، روددشت در سواحل كران و بلوچستان و درياى
انگيـز و   تحسـين  و ذكر اعداد و توجه به هه عوارض طبيعى واقعـاً با وصفى دقيق 

در اين روزگار مورد استفاده  ارباب تحقيق، اهل سياست وحكومت، اهل تجارت 
 57� 58� 59�60� 61� 62� 63صـفحات  (و اهل صنعت خواهـد بـود   

  ).64و  56�
در خصوص جزاير نيز همين دقت و همـين بصـيرت و همـين ضـرورت     

 ه كار بسته است. جزيره خارك، جزيره خارگو، جزيره شتور، جزيـره ومكافت را ب
 فـارور، جزيـره سـيرى، جزيـره     هندرابى، جزيره كيش، جزيره فارور، جزيره بنـى 

 تمب كوچـك، [تونب يا تونب كوچك  ، جزيره بنى]تمب[بوموسى، جزيره تونب 
 الجزائـر  ، جزيره قشم، جزيره هنگام، جزيره الرك، جزيره هرموز، مجمع]تمب مار

در كنـار  [بحرين، جزيره محرق، جزيره بحـرين، جزيـره نخيلـو، جزيـره ام كـرم      
. با دقتى تمام و ذكر زمين و دريا و جهت و عـوارض طبيعـى،   ]جزيره بوشهر شبه

ها، مردمان، تجـارت، آب و هـوا، بـا وصـف دقيـق و       ورود و خروج كشتى موانع
فارس بـا اينكـه بـه     جزاير خليجعميق بيان كرده است. در اين مقوله، يعنى  تحقيق
كه او فرمانده نيروى دريايى ايـران را بـه    )شمسى 1317سال (تحرير كتاب  زمان
داشته است مناقشـات بـين ايـران و انگلـيس بـر سـر بحـرين مسـئله روز          عهده
بوده و دريادار بايندر شخصاً به امر رضاشاه پهلوى  به وسـيله ناخـدا    فارس خليج

يايى ايران پـرچم انگلـيس را در باسـعيد وى جزيـره قشـم      فزونى، افسرنيروى در
ه وپرچم ايران را بـر فـراز تأسيسـات مسـتحدثه انگلسـتان افراشـته و       يدپايين كش

انگليسيان راعموماً نظامى، تلگرافچى، انباردار، طبيب و خدمه از آبهاى ايران قهـراً  
ينـدگان  و جبراًاخراج كرده است و در مجلس شـوراى ملـى ايـران و مجلـس نما    
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مشاجرات لفظى و قلمى بين مرحوم حسين عالء سفير كبير دولت ايران  انگلستان
فـارس كـه در آن زمـان نماينـده      و سرآرنولد تى. ويلسون نويسنده كتـاب خلـيج  

انـد،   انگلستان بوده و در روزنامه تـايمز لنـدن مشـاجره قلمـى داشـته      مجلس عوام
اً و حتـى بـا اشـاره و تلويحـاً هـم      دوست و آگاه، ابـد  ذلك اين مردمحقق ايران مع

بحرين مـورد ادعـاى انگلسـتان اسـت و يـا جزيـره اوبموسـى و         ننوشته است كه
الخيمه و شارجه با ايران است بلكه با اطمينان و  شيوخ رأس ها مورد اختالف تمب

هـم   ]بوموسـى [ضرس قـاطع، هـم بحـرين و هـم ابوموسـى       اعتماد و وثوق و به
را مانند بقيه جزايـر بـا همـان صـبغه و همـان       )رگتنب بز تنب كوچك(ها  تمب

 .را نوشته است نوشته و توصيف نموده است شيوه كه ديگر جزاير ايرانى

 
جغرافيـاى   اهميت استثنايى كتاب در مسـائل جغرافيـاى تـاريخى، تـاريخ،    

 سياسى، و جغرافياى انسانى خليج فارس

 فارس تا سانى خليجبه ياد بياوريم كه در باب مسائل سياسى و جغرافياى ان
 پيش از آمدن پرتغاليان به خليج فارس و بعـد ه لنـديان و انگلسـتان و سـاير دول    

 خـوانيم، ظهـر خـوارج در    اروپايى تنها مطلبى كـه در كتـب قـديم بلـدانيين مـى     
 و )عضدالدوله ديلمـى در عمـان  (، اقدامات ديلميان )مسقط و عمان(فارس  خليج

 الـزنج و ا بوسـعدى جنـابى اسـت. و     صـاحب ظهور خسروانيان بحرين و پيروان 
 نويسندگان عرب و اروپايى هـم درسـت از روى همـان كتـب قـديم مطـالبى را      

 انـد: بـه روزگـار معاصـر، يعنـى از بعـد از مشـروطيت        استخراج و تكـرار كـرده  
 انـد.  ها مطلبى اضـافه نكـرده   بردارى از همان نوشته نويسندگان ايرانى نيز جز گرده

 ليفـاتم آن چنـان كـه بايـد ازمالحظـات اروپـايى بخصـوص       حتى خود من در تأ
 انگلستان و آلمان و فرانسه و هلند در مباحث مطروحه چيزى اضـافه و در خـور   
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كنم كه نـه مـن و نـه مرحـوم سـعيد نفيسـى  ونـه رحـو          ام و كالً اقرار مى ننوشته
ايم و  دهفارس مرحوم دريادار بايندر را نخوانده بو اقبال آشتيانى كتاب خليج معباس

 ايم تا از آن كتاب بياموزيم و اسـتنتاج كنـيم و نقـل مطلـب     بدان اعتنايى نداشته يا
 .كنيم 

 هـاى اروپـايى   سياسـت «كتاب تحت عنوان  69اما مرحوم بايندر از صفحه 
 هاى ناپلئون بناپارت بـراى  از طرح »فارس توسعه و نفوذ سياسى انگليس در خليج 
 مذاكرات با ايران و روسيه و عثمانى بـراى  ـ  انهجوم به هندوستان دولت انگلست 

آن همـه وقـايع و حـوادث بصـره كـه       ـ  فارس براى اين مقصود استفاده از خليج
ها در بصره اتفاق افتـاده اسـت، چگـونگى     ها، عثمانى ها، انگليسى وسيله هلندى به

وريز عمليات سياسى انگليس در بوشهر بـه دسـت آورد، نفـوذ سياسـى انگلـيس      
النهـرين و بصـره، تهديـد نـاپلئون و اقـدامات انلگـيس در بغـداد         د و بـين دربغدا
هـا بـه طـرف جنـوب و      النهرين و بصره، تهديـد نـاپلئون و اقـدامات روس    وبين

جاورت آسـياى  متدريجى نواحى قفقاز و تركستان تا مرزهاى عثمانى و تا  تصرف
و  مركزى وتصـرف آسـياى مركـزى و عمليـات رسـوخ دائمـى در شـمال ايـران        

بغداد، يـا   ـ  تركيه ـ  و ايجاد يا نقشه تأسيس راه آهن اروپا 1907 دادرمقدمات قرا
بنـدرعباس، و مجـادالت و اختالفـات و اقـدامات      ـ  آذربايجـان ـ   روسـيه  ـ  اروپا

ها و روسها براى تملك و تصاحب و مـديريت ايـن راه آهـن     ها وانگليسى آلمانى
اى بـراى   موشـكافى و تحليـل عالمانـه    فارس و امثال اين مسائل بـا   خليجـ   اروپا

خليج فـارس و رقابـت روس و انگلـيس و آلمـان و فرانسـه در ايـن        دسترسى به
 70و  69صص (و با دقت نظر توضيح داده و تبيين كرده است  مواضيع ب خ وبى

 ـ  فـارس   بنويسم كه مرحوم احمـد فـرازى در كتـاب تـاريخ خلـيج      بايد( )كتاب
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اى از ايـن مناقشـات و اقـدامات دول اروپـايى      شـمه بـه   فـارس   آهن و خليج راه
يك هزارم آنچه بايندر دريافته و نوشته است در نيافتـه   پرداخته ولى انصاف را كه

ذ وباينـدر در صـفحات متعاقـب تحـت عنـوان تحكـيم نفـ        . امـا )و ننوشته اسـت 
فـارس،   )، شيخ خزعل، نفوذ عثمـانى در خلـيج  71ص ( فارس ها در خليج انگليس

صيد مرواريد بـراى انگلـيس بـا شـيخ كويـت، قـرارداد        لرد كرزن، امتيازعمليات 
و  1922با شـيوخ متحـده عمـان و قـرارداد      1913 با شيخ  كويت، قرارداد 1911

اصلى سياست اسـتعمارى انگلـيس لُـرد كـرزن      عامل ـ  با شيخ قطر 1916داد رقرا
پايى با انگلستان، هاى دول ارو انگليس و رقابت السلطنه و بعدها وزير خارجه نايب

النهـرين،   ، منـافع انگلـيس در بـين   )كتاب 73و  72صص(انگشت پر طمع روسها 
در رودهاى فرات و دجله و تبعـاً در كـارون و    1840تا 1820توسعه كشتيرانى از 

در ايـران و تركيـه، حفاظـت هندوسـتان مقـارن بـا         بهمنشير، افزايش نفوذ روسيه
فـارس و   آهن از دره فرات تـا خلـيج   اختن يك راهس  آهن در ا روپا، نفع توسعه راه

روى دجلـه از بصـره، مداخلـه     1836بازرگانى از سال  ، خط1857و  1850طرح 
تر و بقـاء موقـت    براى جلوگيرى از وضعيت وخين دولت آلمان، قرارداد با آلمان

آهـن و   معاهده آلمان و انگليس در مسائل كشتيرانى و راه كو در وضعيت استاتوس
پافشارى طوالنى انگليس در نگادارى سلطه درجه يكم بـر    فارس  گانى خليجبازر

بينـى و تهيـه    النهرين، نقش تركيـه، نقـش روسـيه، پـيش     بين فارس و  ناحيه خليج
هـاى نظـامى،    النهرين ضمن تهيه فارس و بين  ها در خليج انگليسى عمليات نظامى
مؤسسات و منابع نفت شركت انگليس، به عقيده حكومت انگليس،  لزوم حفاظت
النهرين از وسـط خطـوط ارتبـاطى     از طرف قواى دشمن در ناحيه بين خطر اصلى

در خطوط ارتباطى با ايـران و افغانسـتان و مـاوراى آن بـه عربسـتان       فارس  خليج



١٤٥ ديگران آثار بنياد از نگاه

يـات  ايران و كويت، خطر اتحاد مسلمين، عمليـات واسـموس، عمل   خاورى از راه
  وسيله پاشاى بغداد و به حريك انگلستان بر ضد طايفـه كعـب در خلـيج    به 1763

، دفاع ناحيه مصر 1914فارس وخوزستان، محاصره بصره، اشغال نظامى بصره در 
فارس و صدها مسائل و مقوالت و اخبـار گونـاگون در    كانال سوئز از راه خليج و

 گلستان با ساير دول اروپـايى و فارس و رقابت ان سياست و تجارت در خليج  باب
اى عثمـانى   تفـاوتى و بركنـار بـودن ايـران و تـا ا نـدازه       ضعف و درماندگى و بى

باينـدر واقـع شـده     در بردارد و مورد مداقه علمى و متد مرحوم دريـادار ) تركيه(
است كه درهيچ يك از كتب فارسى، عربى و اروپايى صريحاً ذكـر نشـده و يـا از    

بايد بنويسم كـه منـابع كتـاب    (اند.  گذته و تحليلى مستند نكردهمختصر  آن با ذكر
طور كه خود در آغاز كتاب ذكر كرده است، سـفرنامه ناصرخسـرو، دور    آن بايندر
فارس ويلسون، نواحى و قبايـل   فارس تأليف امين ريحانى، خليج  خليج هاى كرانه
در جنـگ   تأليف سرهنگ ميل، ابـن سـعود آنتـوان زيشـكا، حجـاز      فارس،  خليج
فـارس، نشـريات درياسـاالرى     سرتيپ يرمونـد، راهنمـاى خلـيج     الملل تأليف بين

، عراق تأليف فيليپ ويليارد ايرلند، سالنامه گمركى كشـور  1913 انگليس در سال
) است. البته اين منابع مهم بوده و موجود. اما هيچ يـك  1317-1316( شاهنشاهى

تحليـل علمـى و مداقـه موشـكافه و     ازنويسندگان كتب در هيچ زبـانى تجزيـه و   
انـد.   اند يا ماننـد دريـادار باينـدر شـهيد ننمـوده      نسبت با آن مسائل ننموده  صحيح

كتاب تحت عنوان كويت و تات صـفحهه   95در صفحه  )كتاب 95تا  69صص (
فارس و  درخصوص كويت، قطر، بحرين، عمان و مسقط جزاير ايرانى خليج 133

 گانى و سياسى با همسايگان جنوبى عـرب و  مـداخالت  آنها به لحاظ بازر ارتباط
 هـا و تحريكـات و   هـا، روسـها، آلمـانى    ها، فرانسـوى  ها، اباضى ها، انگليس وهابى 
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را  ها راستى هاى آشكار و پنهان دول اروپايى، روسها و عرب تبليغات آنها و رقابت
اسـت كـه تابـه    به وضع بسيار مدبرانه و محققانه مورد  تجزيه و تحليل قرار داده 
تـوان ايـن همـه     امروز هيچ كس چنان داقه نكـرده اسـت و در هـيچ كتـابى نمـى     

 ). تنهـا 133تـا   95و از  95تا  69صص (نظر و علم و اطالع را خواند يا ديد  دقت
 فـارس بـوده اسـت. يعنـى     اى كه به حق پركارترين محقق دربـاره خلـيج   نويسنده

حـوادث،    هايى از اين سى جز گوشهخان سديدالسلطنه بندرعبا مرحوم محمد على 
اسـت. در    آن هم راجع به مسقط و عمان و قطر ذكر نكرده و حتى اطالع نداشـته 

 :خوانيم كتاب بايندر مى 133و  132آخر صفحه 

بحرين رخ داد  جريان كارهايى كه در نتيجه حوادث مختلفه سياسى در جزيره«
باسعيدو موقتاً به دست بيگانگان در نتيجه اين جزيره را نيز مانند هنگام و بندر 

بر اثر و پيدايش فروغ عظمت سلطنت  انداخت ولى دوره تازه زندگانى ايران كه
هاى ايران را از ميان برداشت به همان قسـم   بدبختى پهلوى يكى پس از ديگرى

كه موفق گرديدحقوق خود را در جزيره هنگام و بندر باسعيد به دسـت آورد و  
پرچم دولت  هنشاهى ايران را پس از دو قرن در جايى كهپرچم شا 1314ازسال 

و حـق خـود در جزيـره     بيگانگان برقرار شده بود بيفزايد، براى تأمين نظريـات 
بحرين به وسيله جامعهئ ملل كه امروزه تنهاوسيله است كه ملـل متحـده بايـد    

و ساير دول به آن متوسل شوند يـك يرشـته    جهت رفع اختالفات با همسايگان
رود همان قسم كه با نگاهدارى روابط وداد موفق بـه   امات نموده و تصورمىاقد
است، درباره  اختالفات مختلفه مرزى و غيره خود با همسايگان خويش شده رفع

اين موضوع نيز با موفقيت كامل به منظور خود برسـدو بـه ايـن قسـم آخـرين      
نه كـه سـر   جويا موضوع اختالف با همسايگان خويش را درنتيجه سياست صلح

  .»باشد حل نمايد لوحه سياست كشورشاهنشاهى مى
 

كه مـن هنرهـاى كتـاب     »عيب آن جمله بگفتى هنرش نيز بگو«به مصداق 
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هـاى   ام حاال اجازه فرماييد عيـب  وقلم و دقت نظر مرحوم غالمعلى بايندر را گفته
 :كتاب و آن قلم و آن نظر را بنويسم آن

 
 هاى كتاب ها و نقائص و كاستى عيب

 فارس دريابندر بيشـتر در ذكـر اعـالم اسـت     هاى كتاب ارجمند خليج عيب
 شـهر «وار:  بخصوص اعالم جغرافيايى و موضع نگارى آن به اختصـار و فهرسـت  

 تش سـيراف اسـت  سدر »صيرف«)، 10ص (درستش شهر يا بندر ابلة است  »ابوال
 عيدىفارس و مرحوم محمـد سـ   اين اشتباه را ويلسون در كتاب خليج() 10ص (

انــد و آن را از صــرافى و صــرفه و بانــك  متــرجم فارســى آن كتــاب نيــز كــرده 
 ).اند دانسته

 »مرونـا «)،12ص(، خواجه عطار = خواجه تا درستش است »خواجه عطار«
اى  نام طايفه دانم چيست. به هر حال نمى »نورونها«)، 13ص (درستش مرونه است 

صفوى درسـت   خان امام قلى »رازىخان شي امام قلى«)، 15ص (پرتغالى بايد باشد 
زاده گرجى نسـبت   ارمنى است. شيراز محل حكومت او بوده است و خود او ترك

يعنـى در جزيـره   (برافراشتند  )، پرچم ايران را به جاى پرچم پرتغال17ص (است 
هرز فراموش شده كه همانا موقع مجسمه البوكرك نيزاز بام قلعه به پايين كشيدند 

كيلومترى شرق لنگه  6در  كه بندرى است »كونگ«)، 18ص ( )تندو به دريا انداخ
بـن   عمان، حمد يـا سـلطان   )، ابن سيف امام22و  19صص ( )كُنگ درست است(

اى در عمان  حميار سلطان قبيله بن ، بليعرب»بالرب«)، 19ص (سيف درست است 
، »رميرنصي«) مفهوم نيست، 23ص ( )، از ميان توام به او رفته23ص(درست است 

ير ناصر درست است پدر ميرمهنـا بنـدرريگى و فـاتح جزيـره بحـرين و موافـق       
ها را از  ميرمهنا بندرريگى پسرش كه هلندى هاى جزيره خارك كه به وسيله هلندى
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، اعـراب عتّـوبى   »اعـراب عتبـى  «)، 24ص ( جزيره خارك بيرون راند كشـته شـد  
ص (اسـت   ، جزيـره مـوريس درسـت   »موريتس« )، جزيره25ص (درست است 

 »بطينـه «)، 27ص (داشت، صقر درسـت اسـت    نام »سقر«)، رئيس جواسم كه 27
ص ( )مفهوم نيست()، تاشش كيلومترى شمال مورپر 20ص (باطنه درست است 

)، 29ص (طيبت كه نام قبيلـه اسـت درسـت اسـت     » بت تى«)، از اين نقطه تا 29
ى درسـت اسـت   ، ابـوظب »ابـوذهبى «)، 30ص (است  ، اوفير درست»اوقير«جنوب 

 )مفهـوم نيسـت  ()، رأس قاليـه  30ص (مطبعه اسـت   اشتباه »خوانواده«)، 30ص (
، منامـه  »منعمه«) 33ص (در عربستان درست است  الهفوف »الحفوف«)، 31ص (

)، 43-42صـص  (ظـاهراً مسـيله درسـت اسـت      »شـيله « )،32ص (درست است 
درسـت اسـت    بتانـه در ديرسـتان   »بتونـه «)، 42ص (است  عارى درست »اومرى«
)، 44ص (بالنگســتان در بوشــهر درســت اســت   »پلنگســتان« )،45-43صــص (
ديرسـتان در سـاحل    »بردسـان «)، 44ص (كبكان دربوشهر درست است  »كبگان«

نابنـد در بوشـهر و عسـلويه درسـت اسـت       »نايبنـد «)، 45ص ( دير درست است
درسـت   بسـتانه  )پارسـيان (در شيب كوه و گاوبنـدى   »بوستانه« )،47-46صص (

)، 50-49صـص  (كُنگ درسـت اسـت    »كونگ«)، 52-49� 48-46صص(است 
ل و پهـل درسـت     »پول«)، 51ص (درست است در جزيره قشم  گوران »كوران« پـ

آبادى و بندر كوچك ( »كاال«)، 52-50صص (بندر خمير بندر پل  است در ساحل
 .)55ص (كله درست است ) در كوهستك

 از آنهـا از روى  تيزنـم قسـم   حدس مى با توجه به بعضى از كلمات اعالم
 گونه مغشوش و مغلوط در تحرير فارسـى جلـوه   متن انگليسى ترجمه شده و اين

 .كند. البته گناهى نيست چون مرحوم بايندر ادعاى مهارت در ترجمه ندارد مى
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 پس از حمله سوم شهريور 1320ها و نقائص: من در شهريورماه  اما كاستى
 ريكـا بـه خرمشـهر و آبـادان و در حرگـاه كـه سـفراى       ارتش انگليس و ام 1320

 انگليس و امريكا به دربار پهلوى اطالع دادند كه متفقين به ايران و به خرمشـهر و 
 الوزرا رفـت  اند و رضاشاه در طلوع آفتاب به خانه فروغى رئيس آبادان حمله كرده

 اش راهـى  دهو استعفا از سلطنت را كتباً نوشت و به فروغى سپرد و خود و خـانوا  
 بندرعباس شد و در آنجا زمين بندرعباس ن خاك ايران را بوسيد و با خود اندكى 
 برداشت و به كشتى انگليسى سوار شد و به آن سوى اقيانوس هند بعدى شـد، از  

بايندر  بسيارى از مردمان خرمشهر و خوزستان شنيدم كخه مرحوم ديادار غالمعلى
متعلـق بـه    ده. گروه يمى گفتند در كشتى پلنـگ بين راه خرمشهر و آبادان شهيد ش

نيروى دريايى ايران هدف تير اسلحهئ كمرى يك افسر انگليسـى قرارگرفتـه كـه    
جزيـره   از روى سينه  او ايستاده و گفته است تو پـرچم انگلـيس را   مستقيماً روبه

آن دالور  بينى. جمعى ديگر گفتند باسعيدو پايين كشيدى حاال جزاى عملت را مى
ارتـش ايـران     اممسرباز بود كه در ت  پرست كه تنها امير فرمانده و نظامى د وطنمر

پايدارى كرد و تسليم نشد تا شهيد شد، در خشكى در مقابله باقشون انگليسى بـه  
كشـته شـدن ايـن     بوددوسيله يك افسر هندى كشته شده است. سالهايى چنـد يـا  

بـين خرمشـهرو آبـادان بـر     شهيد و شايد محل گورش با يك ستون نمادين كوتاه 
دانم كـه سـتون    پرستان ايرانى بوده است. حاالنمى روى خاك وطن زيارتگاه وطن

كلـى متـروك و    كـنم بـه   ان مىمنمادين و آن مقبره و آن يادمان باقى است يا نه. گ
كشـته شـده    دانم آن شـهيد راه وطـن در كشـتى    فراموش شده باشد. به عالوه نمى

 .است يا در ساحل
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 :باز جانباز فداكار در راه وطنسه سر

 امام قليخان صفوى، ميرمهنابندر ريگى، دريادار غالمعلى بايندر

 شك هـر سـه ايـن جانبـازان فـداكار افتخـارآفرين در  عرصـه مسـائل         بى
فـارس   خان پرغاليـان را از جزيـره هرمـوز و خلـيج     اند: امام قلى فارس بوده خليج 

رريگى بـا ده دوازده نفـر تفنگچـى، هلنـديان     وشرق افريقا بيرون راند. ميرمهنا بند
هاى مسلح و مجهز هلندى را از جزيره خارك و جزيره فارگو بيرون رانـد   وكشتى
فارس را تحـت كنتـرل نظـامى و سياسـى خـود در اورد و در بصـره او را        وخليج

گرفتندو كشتند. دريادار غالمعلـى باينـدر پـرچم انگلسـتان را از فـراز تأسيسـات       
در باسعيدوى جزيره قشم پايين كشيد و آنها را اخراج كـرد. امـا آقـاى    بن انگليسى

دريادار بايندر در كجا و چرا شهيد (نويس كتاب به اين مسائل  يادداشت كاوه بيات
 توجه نكرده است و اطالعات خود را بر اساس كتاب رائين و نوشـته  )است شده

لرضـا هوشـنگ   خليلى عراقـى و كتـاب آخـرين روزهـاى رضاشـاه ترجمـه عبدا       
و كاوه بيات در مقدمه آورده است. به هـر حـال سـعى كـاوه بيـات كـه        مهدوى،

 .مرحوم بايندر را تحقيق كرده است بسيار در بسيار مشكور است  احوال شخصيه
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 در شناخت بلخ
 

 منوچهر ستوده
 

بلــخ از شــهرهايى اســت كــه جــزء ايــران بــزرگ بــوده اســت و در زمــان 
هـا آن را از ايـران جـدا كردنـد و كشـور افغانسـتان را        ىشـاه انگليسـ   ناصرالدين

نخستين كار محمدامين زوارى است و اميـدواريم در ايـن راه    ساختند. اين كتاب
 .حاصل كند كه وارد شده توفيق

 كتاب شامل پيش گفتارى در يك صفحه است و مؤلف بخش اول آن را به
 فسـكى، مستشـرق  اختصاص داده است و همچون كراچكو »شناسى تحقيق روش«

جغرافيادان روسى، به نقد و بررسى متون مورد استفاده خود پرداخته و كتبى راكه 
كند. به نظر من هرمحققـى   كند در ترازو گذاته و سبك و سنگين مى از آن نقل مى

 كنـيم نادرسـت باشـد ايـن     بايد چنين كند. اگر متونى كه از آنها مطلـب نقـل مـى   
ايـن   ماند. دنبالـه  شود و حقيت در پشت پرده مى ىها نسل به نسل منتقل م نادرست

جـا   رسيم. در ايـن  مى »برخى نتايج اين پژوهش«شود تا به عنوان  بحث كشيده مى
 :نويسد آقاى زوارى مى

از تحليـل   حين تدوين فرهنـگ جغرافيـايى تـاريخى بلـخ نتـايجى خوانـدنى      «
 129. تعـداد  اطالعات آن به دست آمد كه بد نيست به برخى از آنهااشاره شود

تاريخى منطقـه بلـخ آمـده اسـت تـا       مكان از فهرست نامهايى كه در جغرافياى
در حـال حاضـر وجـود ندارنـد و از بـين       ايـم  حدى كه ما جست و جو كـرده 

بـه شـهر طالقـان، شـهر فاريـاب، باغهـا و برخـى         توان اند. از آن جمله مى رفته
ر مانند شهر طالقـان هـيچ   اشاره كرد. در بعضى موارد ديگ هاى شهر بلخ دروازه
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 تـوانيم بگـوييم كجـا بـده و چـه      مكان موجود نيسـت و فقـط مـى    اثرى از آن
مـورد بررسـى   ة مكان از امـاكن جغرافيـايى منطقـ    27هايى داشته است.  ويژگى

اند وبعضى از اين اماكن مانند بلـخ   حداقل يك بار در طول تاريخ تغيير نام داده
اند. گفتنى است كه در شمارش تعداد اماكن  ادهد و اندخود چندين بار تغيير نام

 تلفظ نامها تغيير نام محسوب نشـده اسـت. ماننـد تغييـر تلفـظ      مورد نظر تغيير
تلفظهايى هم  اشبورقان به شبورقان يا گوزكانان به جوزجان كه اگر چنين تغيير

  .»ترخواهد شد لحاظ شود فهرست اسامى تغيير يافته طوالنى
 

 :نويسد مى دوم اوضاع كلى جغرافايى و تاريخى بلخآقاى زوارى در بخش 

شـد در   آخرين بارى كه بلخ به صورت يك واليـت بـزرگ در تـاريخ ظـاهر    «
تصـميمات كشـورى    بود. در )ش1312-1308دوران پادشاهى محمدنادرخان (
سمنگان، سرپل، جوزجان و فاريـاب   خلم و ،آن زمان، آقچه، بلخ، مزار شريف

  .»تقسيم شد
 

 دهد كه شرحى بسـيار  دين صفحه سرگذشت بلخ را شرح مىسپس در چن
 رسيم به بخش سوم كتاب، يعنى فرهنگ جغرافيـاى  خواندنى است. پس از آن مى

تاريخى بلخ و نواحى آن. آقاى زوارى در اين بخش اعالم جغرافيايى حـوزه بلـخ   
 نگـارد  آورد و درباره هر يك شرحى مفصل مـى  به ترتيب الفبا پشت سر هم مى را
رسان. اللهم كثّر امثالهم. خدايا نظير اين افراد را زياد كن تـا   تاب را به خاتمه مىك

 .گران فرهنگ ما را به دوش كشند و آن را به سر منزل مقصود برسانند بار
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  چهار غزل از عطار
 
1 

 عزم آن دارم كه امشب نيم مست

 پاى كوبان كوزه دردى به دست

 سر به بازارِ قلندر در نهم

 پس به يك ساعت ببازم هر چه هست

 تا كى از تزوير بام خودنماى

 تا كى از پندار باشم خودپرست؟

 بايد دريد پرده پندار مى

 بايد شكست توبه زهاد مى

آن آمد كه دستى بر زنم وقت 

 چند خواهم بودن آخر پاى بست
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 ساقيا در ده شرابى دلگشاى

 هين كه دل برخاست، غم در سر نشست

 تو بگردان دور، تا ما مردوار

 دورِ گردون زير پاى آريم، پست

 مشترى را خرفه از سر بركشين

 زهره را تا حشر گردانيم مست

 پس چو عطار از جهت بيرون شويم

 در رقص آييم از اَلَست بى جهت

  
 

2  
 اى دل! ز جان درآى كه جانان پديد نيست

 با درد او بساز كه درمان پديد نيست

 حد تو صبر كردن و خون خوردن است و بس

 زيرا كه حد وادىِ هجران پديد نيست

 اى مرد كُندرر، چه روى بيش ازين ز پيش

 چندين مرو ز پيش كه پيشان پديد نيست

 ناس كه يك ذره سرّه عشقاى دل يقين ش

 در ضيقِ كفر و وسعت ايمان پديد نيست

 فانى شو از وجود و يد از  عدم ببر

 طلبى آن پديد نيست كان چيز كان همى
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 از اصلِ كار، جانِ تو كى با خبر شود

 كه آنجا كه اصلِ كار بود، جان پديد نيست

 عطار را اگر دل و جان ناپديد شد

 حيوان پديد نيستنَبود عجب كه چشمه 

  
 

3 

 از قوت مستيم ز هستيم خبر نيست

 مستم ز مى عشق و چون من مست دگر ن يست

 مستانِ مى عق درين باديه رفتند

 من ماندم و از ماندن من نيز اثر نيست

 زين پيش دلى بود مرا عاشق و امروز

 خبريم از دلِ خود، هيچ خبر نيست جز بى

 !ى دوستدر دامنِ تو، دست، كسى مى زند ا

 كو در ره سوداى تو با دامنِ نر نيست

 دانى كه چه خواهم منِ دلسوخته از تو؟

 خواهم كه نخواهم! دگرم هيچ نظر نيست -

 عطّار چنان غرقِ غمت شد كه دلش را

 يك دم دلِ دل نيست زمانى سرّ سر نيست
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 دى، پيرِ من از كوى خرابات برآمد

 وز دلشدگان نعره هيهات برآمد

 ريده، به حراب فنا، سر ببر افكندشو

 سرمست، به معراجِ مناجات برآمد

 چون دردى جانان ز ره نعره فروشُد

 از مشرقِ جان، صبحِ تحيات برآمد

 چون دوست نقاب از رخِ پر نور برانداخت

 با دوست فروشُد به مقامات برآمد

 آن ديده كزان ديده توان ديد جمالش

 آمدآن ديده پديد آمد و حاجات بر

 مقصود بحاصل شد و مطلوب معين

 محبوب قرين گشت و مهمات برآمد

 بدبازِ جهان بود بدان كوى فرو شد

 واقبال بدان بود كه شهمات برآمد

 دين داشت و كرامات و به يك جرعه مىِ  عشق

 بى خود شد و از دين و كرامات برآمد

 عطار بدين كوى سراسيمه همى گشت

 برآمد تا نفى شد و از ره اثبات
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 چهار غزل از صائب
 

1 

 ما اختيار خويش به صهبا گذاشتيم

 سر بر خط پياله چو مينا گذاشتيم

 آمد چو موج، دامن ساحل به دست ما

 تا اختيار خويش به دريا گذاشتيم

 از جبهه گشاده گرانى رود ز دل

 چون كوه سر به دامن صحرا گذاشتيم

 چون سيل، گرد كلفت ما هر قدم فزود

 تا پاى در خرابه دنيا گذاشتيم

 ازدست رفت دل به نظرباز كردنى

 اين طفل را عبث به تماشا گذاشتيم

 صائب بهشت نقد درين نشأه يافتيم

 تا دست رد به سينه دنيا گذاشتيم

  
 

2 

 از يار ز ناسازى اغيار گذشتيم

 خار گذشتيم از كثرت خار از گلِ بى

 اين باده زياد از دهن ساغر ما بود

 مور ز لعلِ لبِ دلدار گذشتيممخ
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 جايى كهسخن سبز نگردد، نتوان گفت

 چون طوطى از آن آينه رخسار گذشتيم

 خارى نشد آزرده به زير قدم ما

 چون سايه ابر از سرِ گلزار گذشتيم

 از خرقه تزوير نچيديم دكانى

 مردانه ازين پرده پندار گذشتيم

  
 

3 

 يا حلقه ارادت ساغر به گوش كن

 ترك درِ ميفروش كن يا عاقالنه

 چون مى درين دو هفته كه محبوسِ اين خُمى

 سرجوشِ زندگانى خوود صرف جوش كن

 هاى عاشقان بسيار نازك است سخن

 بگذار گوش را و سرانجامِ هوش كن

 چون صبح، در پياله زرينِ آفتاب

 دهد ايام، نوش كن اى كه مى خونابه

 از روى تلخِ توست چنين مرگ ناگوار

 را به جبهه واكرده نوش كن اين زهر

 رسد ساقى صبوح كرده ز ميخانه مى

 صائب وداعِ صبر و دل و عقل و هوش كن
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 اى دل از پست و بلند روزگار انديشه كن

 در برومندى ز قحط برگ و بار انديشه كن

 خورد از نسيمى دفتر ايام بر هم مى

 از ورق گردانىِ ليل و نهار انديشه كن

 توان ب هخواب امن رفتبر لب بامِ خطر ن

 ايمنى خواهى، ز اوجِ اعتبار انديشه كن

 روى در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام

 چون شود لبريز جامت، از خمار انديشه كن

 آيد از آزارِ دلهاى دو نيم بوى خون مى

 رحم كن بر جان خود، زين ذوالفقار انديشه كن

 گيرى درد سر بسيار دارد در كمين گوشه

 پر شر و شور از كنار انديشه كن در محيط

 خورد دارى خون مردم مى پشّه با شب زنده

 دار انديشه كن زنده زينها از زاهد شب
 



 ١٦٠ 12و  11/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 

3  
 تسلى و سالم

 

 مهدى اخوان ثالث
 

 ديدى دال، كه يار نيامد

 گَرد آمد و سوار نيامد

 بگداخت شمع و سوخت سراپاى

 وآن صبح زرنگار نيامد

 آراستيم خانه و خوان را

 نامدار نيامد )1(ن ضيفوآ

 دل را و شوق را و توان را

 غم خورد و غمگسار نيامد

 آن كاخها ز پايه فرو ريخت

 ها به كار نيامد وآن كرده

 سوزد دلم به رنج و شكيب

 اى باغبان! بهار نيامد

 بشكفت بس شكوفه و پژمرد

 اما گلى به بار نيامد

  چشم چشمه و ديگر )2(شيدرخو
  

 .مهمان) 1

 .: خشكيدن، خشك شدنخوشيدن) 2



١٦١ اشعار

 آبى به جويبار نيامد

 اى پيرِ پيرِ بسته به زنجير

 كز بندت ايچ عار نياد

 سودت حصار و پيك نجاتى

 سوى تو و آن حصار نيامد

 زى تشنه كشتگاه نجيب

 جز ابرِ زهربار نيامد

 يكّى از آن قوافل پربار

 رانِ گهر نثار نيامد

 اى نادر نوادر ايام

 ت فرّ و بخت، يار نيامد كه

 ديرى گذشت و چون تو دليرى

 در صف كارزار نيامد

  افسوس كان سفاينِ حرّى

 زى ساحل قرار نيامد

 وان رنج بى حساب تو، درداك

 چون هيچ در شمار نيامد

 وز سفله ياورانِ تو در جنگ

 كارى بجز فرار نيامد

 من دانم و دلت، كه غمان چند

 آمد، ور آشكار نيامد
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 ندان كه غم به جان تو باريدچ

 باران به كوهسار نيامد



١٦٣ اشعار
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 كتاب پريشان
 

 نادر نادرپور
 

 اميد زيستنم، ديدنِ دوباره توست

 قراربخشِ دلم، تابِ گاهواره توست

 !تو، اى شكوفه ايام آرزومندى

 بمان كه ديده من روشن از نظاره توست

 نگاه پاك توأم صبح آفتاب بود

 پر ستاره توست كنون چراغِ شبم چشمِ

 به يك اشاره، مرا رخصت پريدن بخش

 كه مرغ وحشى دل، رامِ يك اشاره توست

 به پاره كردنِ اوراقِ هر كتاب مكوش

 دلم كتابِ پريشان پاره پاره توست

 ام به سر نرسيد گريه شبى نماند كه بى

 زاللِ اشك پدر، برقِ گوشواره توست

 دود ز بيمِ زوال دلم چو موج، به سر مى

 اى كه پناهش دهد، كناره توست كرانه

 ! ـاى يگانه كودك من ـ من، »پوپك«خجسته 

 اميد زيستنم، ديدن دوباره توست
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 فرياد از آن
 

 فخرالدين مباركشاه
 

 آنگه كه خواب بود، ترا دل به خواب ديد

 در تيره شب به ديده جان آفتاب ديد

 جانى پر از نشاط ترا در كنار يافت

 ماع به كف بر شراب ديدگوشى پر از س

 فرياد از آن مقام كه بيدار گشت دل

 وآگاه شد كه اين همه دولت به خواب ديد

 زلفش نديد در كف و از دست روزگار

 نزديك شد كه بگسلد از بس كه تاب ديد
 



١٦٥ اشعار
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 همت فقر
 

 دهخدا
 

 كار با هجر يار افتادم

 بنگر تا چه كار افتادم

 تا كه بار غمش كشم بر دل

 ار و بار افتادماز همه ك

 تشتت از بام و بر زبانها نام

 بخيه بر روى كار افتادم

 خون دل شد نگار رخ تا چشم

 بر رخ آن نگار افتادم

 گولى من به كار عشق مگير

 نه به يك چه دو بار افتادم

 سر عشاق بودمش به شمار

 وين زمان از شمار افتادم

 نرگس مست او ببين و مپرس

 مكز چه زينسان خمار افتاد

 منعمان را غم گدايان نيست

 ها هزار افتادم تجربيت
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 همت فقر كار دارد و بس

 مژده كاكنون به كار افتادم
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 *ترجمه منظوم قطعه عربى
 

 دهخدا
 

الـدهر از امثـال فارسـى كـه بـه       ام، گويا ثعالبى در يتيمه فعالً فراموش كرده
 الحسـن  تـب ابـى  گويد: ابوالحسن احمـدابن مؤمـل كا   ترجمه شده است مى عربى
 :اى از رودكى را به عربى ترجمه كرده است،  آن اين است الخاصه قطعه فائق

 الحجى تصورالدنيا يمين

 ال باللتى انت بها تنظر

 الدهر بحر فاتخذ زورقاً

  الخير به تعبر من عمل
 

 لكن از سوة حظ قطعه رودكى را نياورده است و من آن را به صورت ذيل
 :مه كردمبار ديگر به فارسى ترج

 به چشم نهان نى به چشم عيان

 اگر در جهان جهان بنگرى

 بدانى كه درياست، وز فعل نيك

 كنى تا بدو بگذرى 1سمارى

                                                 
 .407، ص 1329، دى 10، شماره 3يغما، سال  *

 .زورق) 1
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 خنده گريه
 

 آذر بيگدلى
 

 پيرم و عادت طفالن دارم

 بمن اين شوخى طبع ارزانى

 گاه از خنده كننم گلريزى

 افشانى گاه از گريه گالب

 ديستگر كنم خنده نه از بيخر

 ور كنم گريه نه از نادانى

 اولم خنده ز بيد ردى بود

 آخرم گريه ز بى درمانى
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 شكايت از پيرى
 

 ميرزا نصير
 

 گرم پيرانه سر بودى دماغى

 شستم به باغى دماغ از باده مى

 ولى پيرى چنان برده از كار

 كه نشناسم مى از خ ون  گل از خار

 بهار عمر را وقت اينقدر نيست

 ل، دو روزى بيشتر نيستچو فصل گ

 به پيران كهن غم سازگار است

 تو شادى كن، ترا با غم چه كار است
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 *شكايت و مفاخرت شاعر

 

 عبدالواسع جبلى
 

 منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

 وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا

 گر من نكو شمعى به تواضع نه بينمى

 از هر جنسى مذلت و از هر كسى عنا

 با اينهمه كه كبر نكوهيده عادتيس

 آزاده را همى ز تواضع رسد بال

 آمد نصيب من ز همه مردمان دو چيز

 از دشمنان خصومت و از دوستان ريا

 هرگز نديده و نشنيده است كس ز من

 كردار ناستوده و گفتار ناروا

 ام گهر درپاى جاهالن نپراكنده

 ام عطا وز دست ناكسان نپذيرفته

 را كه نديده است هيچ كساين فخر بس م

 در نثر من مذمت در نظ ممن هجا

                                                 
 .32، ص 1304، تيرماه 1نقل از مجله آينده، شماره  *

 



١٧١ اشعار

 و آن را كه او به صحبت من سر در آورد

 جويمن به دل محبت و گويمن به جان ثنا

 اهل هرى مرا نشناسند بر يقين

 تا رحلتى نباشد زين منزل فنا

 مقدار آفتاب ندانند مردمان

 تا نور او نگردد از چشمها جدا
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 درى پرده
 

 انى پاريزىباست
 

 ديشب كه نسيم پيش گلها بوده است

 از يك يكشان بند قبا بگشوده است

 اى غنچه تو پيرهن مدر، بيهوده است

 !گلبرگ تو هم به شبنمى آلوده است
 



١٧٣ اشعار
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 ما شكست خورديم
 

 پور يحيى آرين
 

 يك عمر زديم پنجه با دشمن دون

 او كهنه حريف بود ما ساده درون

 و مفت جانى كنديم ليك بيهوده

 نانى خورديم ليك آغشته به خون
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 ...دو گونه باشد مردم
 

 رشيد ياسمى
 

 دو گونه باشد مردم، به قوت تأثير

 خرد چو هستى او اندر آورد به حساب

 يكى ز گيتى ز آنگونه بى اثر گذرد

 كه مرغ آبى گاه شتافتن بر آب

 يكى دگر چو نشانى كه بر كنند به سنگ

 عل در هر باباثر گذارد از قول و ف
 



١٧٥ اشعار

 

14 

 *ترانه افغانى
 

 هال ماه بلند آسمانى

 توانى مرا همپات ببر گر مى

 مرا همپات ببر اى نورديده

 مبادا در سفر تنها بمانى
 
 

                                                 
 ).لكاب(نقل از مجله عرفان  *
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