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 *تركان خاتون
 

 محمدابراهيم باستانى پاريزى
 

 632پس از آنكه براق حاجب حاكم قراختايى معروف كرمان فـوت كـرد (  
 الدين جانشين او گرديد و اول كارى اش موسوم به سلطان قطب برادرزاده )هجرى

 را كه موسوم بـه قتلـغ   ـ  عم خود ـ  كه كرد، پس از چهار ماه، زوجه براق حاجب
 !و معروف به تركان خاتون بود به ازدواج در آورد تركان

او  الدين از زنان نامدار تاريخى است كه دوره حكومتعصـمةقتلغ ملقب به 
بوده  تؤام ـ  مثل بيشتر زنان معروف تاريخ ـ  با اتفاقات و حوادث عجيب و غريب

و  الدين، سفيرى نزد هوالگـو فرسـتاد   است. اين زن، پس از مرگ شوهرش قطب
 گرفت، و بـا دادن دختـر خـود،    »حجاج«سلطنت را به نام پسر خردسالش  فرمان

 .تر كرد به همسرى اباقاخان، اساس حكومت خود را مستحكم )پادشاه خاتون(

 حكومت اين زن سالها طول كشيد و هم در مدت حكومت طوالنى اوست
 كه كارونسراها و قنوات و مساجد و مدارس متعدد در كرمـان برپـا شـده اسـت.    

 ص(االولياء محرابـى  ةباره امور خيرى كه از طرف تركان انجام گرفته، در تذكردر
 :شود ) روايتى ذكر شده است كه به نقل عين آن مبادرت مى76

                                                 
 .141-136، ص 1332، خرداد 71يغما، شماره *. 
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عجب  اى تركان خاتون در بدو حال كه هنوز حكومت و قوت نداشته واقعه«... 
ديده كه  اى هكشيده. ظاهراً در واقع ديده چنانكه تقرير آن به ركاكت و دنائت مى

تفسير آن  اند و درباره زبيده نيز چنين خوابى گفته(گذرند  مجموع خلق بر او مى
تعبيـر ايـن    و از )بن جعفر بر كار خيرى نموده كه حفر نهر مكه باشـد  را موسى

صـوفيان   مقصـود بابـا لـواف از   (مدتى عاجز و متحير بوده و اين خبر بـه بابـا   
بازگشت همـه   او كشف شده و فرموده كه رسيده يا بر )معروف آن زمان است

كـس از نفـع و    كس با او باشد و نفع او عام باشد و به همه كس برسد و هـيچ 
 ...»اند خير او محروم نماند و همچنان بوده كه تعبير كرده

 

 هجرى طول كشيد و چون مبناى قـدرت  681حكومت قتلغ تركان تا سال 
 ايـن  سال با كمال قـدرت بـر   25ش از شود، بنابر اين بي شروع مى 655او از سال 

 شهر حكمفرمايى كرده. درباره اين زن مورخ معاصر او ناصرالدين منشى كرمـانى 
 :گويد

سيرت،  اى بود مبارك سايه، بلند پايه، عصمت شعار، عفت دثار، عادل ملكه«... 
روزگـارش   ستوده خصال، عالى همت، واالنهمت، دولت او دولتى بود قـويم و 

بلقيس ايـام   مستقيم... در ايوان سلطنت و مملكت قيدافه اسالم و روزگارى بود
 ...»وار آمد گشت و در خدر عصمت و طهارت رابعه كردار و زبيده

 

 اى بـود در شـهر،   اين ملكه عالى همت، اول كارى كه كـرد، بنـاى مدرسـه   
 الـدين را تعميـر كردنـد و    بدين معنى كه دستور داد مرقد شوهرش سلطان قطـب 

 اى بنا كرد و از اموال و امالك خود موقوفاتى بر آن مدرسه وقـف  درسههمانجا م
 :گذاشت و استادانى بر آن بگماشت »مدرسه قطبيه«كرد و نام آن را 

السـديدى   الملـة والـدين   و موالنا امام اعظم، افضل عهده و اكمل عصره تاج«... 
رمـود، تبحـر   ف الزوزنى را به تدريس مدرسه قطبيه و توليت قضاء مظالم موسوم



٧ تركان خاتون

مسـتغنى   او در علوم مشـروع و منقـول و فـروع و اصـول از شـرح و وصـف      
 ...»است

 

 :الدين سديدى پس از چندى وفات كرد و تاج

پـدر   الدين كه سوادالعين آن يگانه بود قائم مقام بعد از وفاتش موالنا شهاب«... 
ائمـه   ام ازبزرگوارش آمد و تركان او را به مزيد تربيت و اكرام و نوازش و اعظ

 ...»ايام و علماء اسالم شرف امتياز ارزانى داشت

 

 آيد كـه تقريبـاً وضـع مدرسـه قطبيـه را بـه حـال        در اينجا اتفاقى پيش مى
شود  مى الدين پسر زوزنى دچار اشتباهى آورد، يعنى شهاب بحرانى و فترتى در مى

چنـد   ، ايـن كند، پيش از آنكه موضوع را تشريح كنيم كه كار را بر همه مشكل مى
مطلـب   سطر را در خصوص عفت و عصمت ملكه قتلغ تركان بخوانيد تا بعد بـه 

 .برسيم

 :نويسد در سمط العلى مى

علوى  بعد از بلقيس كه بر ملكات و حاكمات باستان به واسطه عنايت عالم«... 
آذرميدخت  رتبت تقدم و تفوق داشت، از تخمه نژاد اكاسره عجم توراندخت و

محمـدى از نـژاد    بر ديهيم و گاه پادشاهى نشاندند. بعد از مبعثرا يك چندى 
چـون سـيده مـادر     شده اسـت  اى به امور ملك كافله مى حكام و سالطين ملكه

والده سلطان بركيارق  مجدالدوله ديلمى و مخلفه ملك منصوربن نوح سامانى و
قـت  نمانده است، به حقي سلجوقى. فاما ذيل عصمتشان از لوث هر تهمتى منزه

 ...»مبالغتى نباشد اگر فتلغ تركان را تلو بلقيس و ثانيه قيدافه خوانند

 

 الـدين  الـدين مرتكـب شـد. شـهاب     اينك بپردازيم به اشتباهى كـه شـهاب  
 طور كه گفتيم مدرس مدرسه قطبيـه بـود و مـورد اكـرام و اعـزاز تمـام،  و       همان
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 راه باشد. معلوم نشـد مخصوصاً تركان مايل بود كه وضع مادى اين معلم نيز روبه 
الـدين از تركـان رنجيـد و سـخنى گفـت كـه او را        چه علتى پيش آمد كه شهاب

عصـمتى و اعمـال نامشـروع     الدين تركان را متهم به بى درگاه نمود. شهاب مطرود
 :نويسد تهمت البته قابل بخشايش نبود. منشى كرمانى مى كرد و اين

تهمتى  ت سرادق طهارت بود بهچون از وى سخنى مستقبح كه متضمن نسب«... 
اذيـال   كه مستلزم اجراء حد و تعزير بر گوينده نمود نقـل كردنـد و بـه نزهـت    

سرافرازى نموده  التركانيه من امثالها مطهره كه در عفت بر خواتين جهان العصـمة
عصمت و عفـت   باشد و به طهارت و تصون بر تمام ملكات تفوق جسته و در

 :بمتابتى كه
 و بستان سراى عصمتش در حريم سترش

 جز بشرط راستى يك سرو بن باال نكرد

 سر فرا گوش كنيزانش نيارست آوريد

 لؤلؤى كافوروش تا نام خود الال نكرد

 ...»چگونه گرد وصمت تهمتى بر چهره تعفف او توان نشاند

 

 بگذريم از اينكه اصرار و الحاح منشى در اثبات طهارت و عصـمت ملكـه  
 الدين معلم را به حد و هرحال اين امر نه تنها شهاب ت، بهتركان از حد گذشته اس

 بـه «...  ساخت بلكه قتل او نيز واجب شمرده شد و به هر حـال:  تعزير محكوم مى
 جست و جوى آن قضيه، اعيان دولـت قيـام نمودنـد و بـر وى ثابـت شـد و بـه       

را  الدين پس از دستگيرى و اثبات قضيه، شهاب »سياست و قتلش واجب دانستند.
 در چــاهى كــه در قلعــه بــود و مخصــوص محكوميــت سياســى و شــديدالحكم،

 .محبوس ساختند و به زنجير انداختند، و چند سال حبس و زندان باقى بود

 اى روى داد بدين معنى كـه حجـاج سـلطان، پسـر     در اين وقت، اتفاق تازه



٩ تركان خاتون

 اً در فكرتركان كه مدتى قبل به دربار اباقاخان رفته بود به كرمان بازگشت و ضمن
آن بود كه خود را از تسلط و خودسرى مادرش تركان خالص كند و بعيد نيسـت  

 .الدين هم بدون اطالع حجاج گفته نشده باشد تهمت شهاب كه

 هرحال چون حجاج فرمان حكومت كرمان را داشت به همين خيـال هـر   هب
 بكشد و حتـى داد تا بلكه دست از دخالت در امور  اى مادر را آزار مى روز به بهانه

 گذشت و عمالً دست به توهين و هتك حرمت گاهى از مرحله تهمت هم كار مى
 زاده كـرده اسـت، رفتـارى    زد. از جمله كارهاى عجيبى كه اين پسر حالل مادر مى

است كه با مادر خود در بردسـير كـرد. شـرح آن را از زبـان مـورخ همـان دوره       
 :بشنويد

تجبـر و   و سكر كامرانى، بر همان شيوه بهحجاج سلطان از راه بطر جوانى «... 
مفسدان  كرد اما تسلط اصرار نمود و تركان خاتون اغضاء و اغماص مادرانه مى

االمر آن نفاق قبـةعا داشتند... ضماير ايشان را متغير مى ـ  طرفين جمعى نوخاسته
حجاج سلطان را روزى » باغ مشيز«و خالف سرايت كرد و شرح حال آنكه در 

ه تركان خاتون شراب تمام دريافت و آزرم وحيا يك سو نهاده از جاده در بارگا
اقتراح رقص كرد و آن خاتون  رعايت شرط ادب منحرف شده بر تركان خاتون
بالش عصمت برخاسته آسـتينى   رضاجويى او را از راه اضطرار و اكراه از چهار
 :برآوردند كه چند برفشاند و در آن حال رندان لشكر آواز

 چرخ و اختر و بخت تو نوجوانپيرند 

 ...»آن به كه پير نوبت خود با جوان دهد

 

 معلوم بود كه مجبور كردن مادر به رقص در حضور امرا و سران لشـكر آن 
 هم در حالى كه مست بودند يك كار مستانه و اتفاقى نيست و مخصوصاً پـس از 

 ده شـده نشـان  اى از رنود خوان شعر فوق از طرف عده »دستى چند برفشاند«آنكه 
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 ناچار دهد كه حجاج سلطان اين توطئه را قبالً چيده بود، و بيچاره تركان هم به مى
 !در ميان اين گروه مست به رقص درآمده است

 بـه طـرف   »بردسـير «به هر حال اين توهين موجب شد كه تركان شبانه از 
 فرار كرد و باالخره از آنجا پيش اباقا رفت و فرمان حكومت كرمـان را  »سيرجان«

 گرفت و به كرمان باز آمد. حجاج در اينجـا نتوانسـت مقـاوت كنـد و از كرمـان     
 .و به هندوستان رفت و قتلغ حاكم كرمان شد )هجرى 666گريخت (

 
*** 

 
 الدين بود و حـبس او، بـازگو از نجـد و از يـاران نجـد.      صحبت از شهاب

 الدين در اين فترات مورد بخشش قرار گرفت و دوبـاره مسـند تـدريس و    شهاب
به  همچنين امور كتابخانه مدرسه به عهده او واگذار شد و مجدداً در مدرسه قطبيه

اوقـات   تدريس پرداخت... اما باز دست از مخالفت خود با تركان برنداشـت و در 
ملكـه   د كه كليه اوقاف ايـن ضعف تركان و باالخره انقراض حكومت او، فتوى دا

وقفيـات   باطل است، زيرا در عفت ملكه شك داشت و بنابر اين به حكم او كليـه 
تركـان   از كف رفت. به اين اكتفا نكرد و باز فتوى داد كه مسجد جامع نوى را كه

بـراى خـدا    اى دانست چنين زنى بانى خانه ساخته بود خراب كنند، زيرا جايز نمى
 .گرديد درسه مطرود، موقوفات معدوم و مسجد مخروبباشد. بدين طريق م

 اما كار به همين جا تمام نشد. سالها بعد، نوبت پادشاهى به دختر اين ملكه
 القلب بود. اين زن كه در شعر يعنى پادشاه خاتون رسيد كه زنى بسيار زيبا و قسى

 ،شاعرى نيز دست داشت، برادر خود سيورغتمش را در قلعـه، آن هـم در چـاه    و
 داشت و خود حاكم مستقل كرمان گرديد. پـس بـراى قبضـه امـور،     محبوس نگاه



١١ تركان خاتون

 شـد از ميـان   نخست به فكر آن افتاد كه اول، برادرش را كه مدعى محسـوب مـى  
 .هايى كه بر دامن اوست همين جريان است بردارد و يكى از ننگ

 ســيورغتمش در چــاه قلعــه محبــوس بــود، شــاهزاده كــردوجين بــه فكــر
 بردنـد، فرسـتاد، و او بـه    افتاد، طنابى در مشك آبى كه براى او مـى  استخالص او

وسيله همين طناب از چاه برآمد و بر ديوار قلعه شـد و شـبانه خـود را از ديـوار     
هايى كه در بيرون قلعه آماده كرده بودند فرار كرد و به اردوى  كرد و با اسب پرت

 .رفت گيخاتو

 را خواست و گيخاتو نيز بدون توجـه اى نوشت و برادر  پادشاه خاتون نامه
 به رسم پناهندگى و مهماندارى، سيورغتمش را باز پس فرستاد. پادشاه خـاتون او 
 را با خفت تمام بر مركبى سوار كرد و در بازار كرمان گرداند و بـه قـول يكـى از   

 اهل كرمان را از آن نمودارى بود از روز مصاف دشت كـربال و تـاريخ  «مورخين: 
 .»هاى هرگونه فتنه و بال روزنامه

 باالخره پس از چندى از زندان آزاد شد و تحت نظر بود تـا اينكـه تهمـت   
 زدند كه با يكى از كنيزكان پادشاه خاتون ارتباط يافته و سر و سرّى دارد و حتـى 
 براى زهر دادن پادشاه خاتون كنيزك را آماده نموده است. بر اين تهمت در شـب 

 هنگـام افطـار، او را خفـه كردنـد، و بعـد شـايع       693 بيست و هفتم رمضان سال
 اى كـه  نمودند كه با ضرب كارد خودكشى نموده است. اين جـوان را در مدرسـه  

 .ساخته بود دفن نمودند

 رسـد. پادشـاه خـاتون، بـه     الدين زوزنى مى بعد از اين اوضاع نوبت شهاب
ـ   علت اتهامى كه شهاب  دريس و امامـت الدين به مادرش زده بود او را از مسـند ت

برادر  معزول نمود ولى چون در شهر عنوان و نفوذ و محبوبيتى داشت، دستور داد
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 .الدين برهانشاه را به تدريس مدرسه گماشتند او برهان

 بر اين تاريخ بايد افزود كه تركان خاتون در اواخـر عمـر مـدتى بـه دربـار     
اش  ميش پسرخواندهايلخان رفت و در آنجا بود كه فرمان حكومت را بنام سيورغت

چرنـداب تبريـز    دادند و او از غصه اين خبر دچار سكته شد و پس از چنـدى در 
مسلط شد دستور  فوت كرد. پادشاه خاتون دخترش، پس از آنكه بر اوضاع كرمان

عمـوم مـردم و    داد كه تابوت مادرش را با تجليل تمام به كرمان حمـل كردنـد و  
اسـتقبال بـه    ...«ه قول نويسـنده سـمطالعلى:   رجال مراسم عزا به جاى آوردند و ب

گردانيدند، فضال  واجب كردند و در گنبد مدرسه كه در سره شهر ساخته بود دفن
 )1(»و علماء را عمامه تربيت او از سر بيفتاد و رعايا را خلعت آواز بركشيده آمد...

 اين مدرسه كجاست و موقوفات آن چه شد؟ ظاهراً محل مدرسه در محلـه 
 هاى آن در زمـان  معروف شد وجود داشته و مناره )2(»قبه سبز«باد كه بعداً به آ ترك

 حمله آغا محمدخان خراب شده است. سرپرسى ساكس در كتـاب خـود، هشـت   
 :نويسد سال در ايران مى

رفت و  مى تر ابنيه كرمان به شمار ميالدى بارزتر و مهم 1896اين بنا تا سال «... 
سـاخت.   آن را كه رو به خرابى نهاده بود بكلى ويـران در آن تاريخ، زلزله بناى 

اى را  مدرسـه  اين محل مقبره يكى از امراى خاندان قراختانى و يك قسـمت از 
مزبـور سـاختمان    داده است، قبـه  آباد معروف، تشكيل مى كه به نام مدرسه ترك

كارى و تذهيب قابـل   اى شكل بود،.... در خارج محوطه آن خاتم عجب استوانه
داخلـى محوطـه نيـز     كـارى  لفريبى چشمان بيننده را خيره ساخت، در گـچ و د

شـد...كتيبه روى ديـوار را بـه     جسته جسته آثار طالكارى و تذهيب مالحظه مى
شـكراللَّه و اسـتاد    طريق ذيـل بـراى نگارنـده خواندنـد؛ عمـل اسـتاد خواجـه       

شصـد و چهـل   ش الدين معمار اصفهانى. تـاريخ بنـا   اللَّه ولدان استاد نظام عنايت
سلسله قراختـايى   هجرى بود كه هشت سال بعد از وفات براق حاجب مؤسس



١٣ تركان خاتون

 .»باشد مى

 

 هايى كه در محـل مقبـره بـوده    موقوفات عصمتيه امروز وجود ندارد. قرآن
قديمى  امروز بجاى آن مدرسه )3(اكنون به موزه آستانه شاه ولى انتقال يافته است.

بـوده،   آبـاد معـروف   زمانى بـه مدرسـه تـرك    كه روزى قطبيه و چندى عصمتيه و
وجود دارد  در خيابان شاهپور كرمان )4(دبيرستانى دختران به نام دبيرستان عصمتيه

خاتونى، چنـين   گذارى شده البته بجاست كه بنام چنان كه به اقتفاى آن مدرسه نام
 )5(اى در كرمان داشته باشيم... مدرسه

  
 ها: يادداشت

نموده كه او رادر  اند، تركان التماس از حضرت شيخ مى ر زمان تركان خاتون بودهالدين د شيخ شهاب) 1
  اند كه اند كه ملكه را تسلى نمايند گفته خواسته حباله نكاح خود درآورد و چون حضرت شيخ مى

چون شما را مدعاست كه با درويشان عالقه و رابطه صورى باشد، مناسب آنكه خوابگاه و مضجعى 
ايد به درويشان حواله نماييد تا چون در مضجع شما  گان جهت خود احداث نمودهدر شيوش  كه

شما تسلى باشيد و قرينه بر وجود رابطه و عالقه باشد. ملكه قبول كرد و خانقاه و مدفن  آرام گيرند
حواله نمود و مسلم داشته و جهت خود در اصل شهر كه حالى به شهر كهنه   خود را به شيخ
 )104االولياء محرابى، ص  ةتذكر(مدفن ساخته.  درسه بودمعروف است و م

بطور  اكنون مخروبه است ولى از نظر تاريخى در خور تعمير و نگاهبانى و مالحظه است. »قبه سبز) «2
 كلى الزم است درباره ابنيه و عمارات و آثار تاريخى كرمان تحقيقاتى بليغ به عمل آيد و تفصيل و

انتشار يابد. اين  »راهنماى كرمان«ه گردد و به صورت كتابى به نام تصوير هر يك تنظيم و تهي
كنيم. اگر هم  ايم و اكنون هم تجديد مى است كه قبالً از دوست دانشمند آقاى باستانى كرده خواهشى

شناسى در اين مورد اهتمام فرمايند و آقاى باستانى را بدين  ملى يا اداره كل باستان انجمن آثار
 )مجله يغما(بجاست.  بسيار خدمت بگمارند

 كه با نهايت زيبايى نوشته )سى پاره(آيد هر جزء از قرآن مجيد در يك مجلد است  آنچه به نظم مى) 3
 .نامه تركان خاتون هم در پشت يكى از صفحات با خطى عالى مكتوب است شده. وقف
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جلوگيرى از خرابى  هاى گلى است كه در از تركان خاتون آثار ديگرى هم هست از آن جمله ناوه
 )مجله يغما(اند.  برده بكار مى قنات

 نه تنها در 1327ـ  1328دبيرستان عصمتيه اكنون از مؤسسات مهم فرهنگى كرمان است. در سال ) 4
 )مجله يغما(تعمير اين دبيرستان، بلكه در تعمير بيشتر مدارس كرمان اهتمام و توجه شده است. 

 مندان به اين اند كه عالقه د شرحى درباره دبيرستان عصمتيه مرقوم داشتهبعه آقاى باستانى از اين ب) 5
 )مجله يغما(موضوع به سالنامه فرهنگ كرمان رجوع خواهند فرمود. 



  
  
  
  
  

 *راههاى انتشار يك شعر در قديم
 

 محمدرضا شفيعى كدكنى
 

 در عصر ما، به ويژه در يكى دو دهه اخير، از ميان دهها هزار شعرى كه در
 يابد حتى يكى هم در ميـان مـردم   هاى و مجالت انتشار مى طولِ سال در روزنامه

 ، ولى در قديم باتوان استثناهايى براى اين قاعده يافت كند و به ندرت مى گُل نمى
 نبودن وسائلى از نوع راديو و تلويزيون و مطبوعـات، شـعر فارسـى، شـعر امثـال     
 سنائى و سعدى و حافظ، يك هفته يا يك ماه بعد از سروده شدنش همان شهرتى

يافته در سمرقند و بخـارا و كشـمير و كاشـغر نيـز بـه       را كه در غزنه و شيراز مى
را نتيجه نبـوغ هنـرى سـرايندگان ايـن گونـه       آورده است. ما اين توفيق مى دست
دانيم و تا حدى زيادى هم اين سخن پذيرفتنى است اما نبايد فرامـوش   مى شعرها
 هاى خاص خود را داشته و بررسى ايـن »رسانه«در دنياى قديم هم، شعر،  كرد كه
 تواند موضوع كتابى جداگانه قرار گيـرد ولـى در ايـن    ها، در طولِ تاريخ مى رسانه
 .فايده نخواهد بود ها بى ال اندك طرحِ مختصرى در باب اين رسانهمج

تصورى كه امروز از شعر فارسى در ادوار گذشته داريم، صورت خـاموش  
پـردازيم كـه ايـن شـعرها تنهـا در       مكتوبِ آن است و كمتر به اين انديشـه مـى   و

                                                 
  .191ـ  165)، صص 1382تهران: (نامه،  اشراقى*. 
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هميتى اند بلكه به تناسب ا يك ورقه يا يك ديوان، حضور فرهنگى نداشته صورت
اند كـه يكـى از    يافته اند در اعماق جامعه نيز به طرق مختلف انتشار مى يافته مى كه
ر مـ بردارى به صورت ديوان بوده است، اما واقعيـت ا  راهها راه نوشتن و نسخه آن

و  »آواز«و  )1(»اداكــردن«اســت كــه شــعر، هنــرى اســت گفتــارى و نقــشِ   ايــن
آن، و التـذاذ مـردم از آن، نقـش بسـيار     زنده آن، در نشر و گسترش  داشت عرضه

بينيم كه انتشار يك شعر از طريق  و هم اكنون نيز به تجربه مى )2(است مهمى بوده
چه برد وسيعى دارد و بعضى از شاعران مشهور عصر مـا، سـهم    »تكاس« راديو و

 عراى از توفيقِ شعرشان را مديونِ صداى گرم و اسلوبِ مؤثرِ اداى ش مالحظه قابلِ
 .هاى انتشار يافته در اين سالها، هستند خويش، در كاست

 هـاى بسـيار وسـيعِ شـنوندگان و     شايد مؤثرترين راه نشرِ شعر را در حوزه
همراه  دوستداران بتوان حوزه موسيقايى آن تعيين كرد، يعنى آنجا كه شعرى بر اثر

انتشـار   منـدان  هيافته كه در ميان انبوه عالقـ  شدن با آهنگى خاص، توفيق آن را مى
قـديم   كه به معنىِ آهنگ ساختنِ روى شعرهاست از »صورت بستن«يابد. اصالح 

كـه در   اى الدين عليشير نوايى در رساله شود: نظام در كتبِ تاريخ و تذكره ديده مى
 مجـالس  باب لطايف پهلوان محمد ابوسعيد پرداخته بوده است و بخشى از آن در

 :گويد النفايس نقل شده مى 

يعنـى  ( )3(روزى پهلوان نزد من آمد از او پرسيدم كه مدتى است از شما چيزى«
نسـيمى   در اين روزها به يك غزلِ اميرسيد«ام. جواب گفت كه  نشنيده )آهنگى

دويـى را طلـب    و از اشاقان خود كه همزبان او بودند يك »صورتى بسته شده.
كسـى نخوانـده    . هنوز بـه بود ]= نوايى[كرد و بنياد كرد. مصراع اول غزلِ فقير 

فقيـر بـود.    بودم. گفتم: توارد واقع شده باشد. مصراع دوم را كه خوانـد هـم از  
القصه غزل  تعجب كردم كه يك مطلع توارد وقع شده باشد. بسيار غريب است.
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متغيـر و متـأثر    خواند و بـه غايـت   »نسيمى«كه رسيد  »نوايى«را تمام كرد و به 
ورزيدم و در تحسينِ  اند از ممرِ شعر، سكوتشدم. چون ديگر مجال سخن نم

شماست، بنده در محـلِّ   كارِ او كوشيدم. بعد از ساعتى ظاهر ساخت كه غزل از
 )4(»...بستم خادمى از جيب شما بيرون آورده ياد گرفت و صوت

 

 صـورت «كه در دوره غزنوى و سلجوقى آن را  ـ» صوت بستن«و اين هنرِ 
 كـارِ اسـتادان   )6(انـد  گفته مى »الحان وضعِ«و به عربى  )5(اند، كرده تعبير مى »ساختن

 اى بوده است و ما بعضى از ايـن افـراد را در تـاريخ    برجسته موسيقى در هر دوره
شعر  هاى در تاريخِ»قول«او و  »الحان«كه  )7(شناسيم از قبيل ابوالفتوح غضايرى مى

شـاعران تـا    ت و همه جاو موسيقى ايرانى، حالت افسانه و اسطوره يافته بوده اس
مثـل نـواى    اند، كرده ها در شعر خويش ياد مى ها بعد از او، از آن الحان و قول قرن

صـوت  « هاى بعد اطالعات در باب اينگونه هنرمندان كـه كارشـان   باربد. در دوره
يـزدى،   شود. مثالً در عصر صفوى در باب مير صـوفى  بوده است بيشتر مى »بستن

 )8(.»نداشت در بستنِ صورت و عمل بديل«گويد:  مى صاحب تذكره نصرآبادى

موسيقيايى نشر شعر بوده است كه ابن بطوطه ازانتشارِ  حاصل همين جانب
 )9(كند. شعرِ سعدى در ميانِ مالحان چينى ياد مى

 در حوزه همراهى موسيقى و شعر، يك نكته را درباره مثنوى موالنا نبايد از
 را بـه  »مثنـوى خـوان  «غاز به وجود آمدن، جمعى ياد برد كه اين كتاب از همان آ

 وجود آورد كه تاكنون بيش و كم در گوشه و كنار عالم، به ويژه بـر مـزار موالنـا،   
 همتـاى بشـرى، بـا هنـر خـويش      مندان اين اثر بى هستند و در راه گسترش عالقه

 اى بـه نـام   در همـان زمـان موالنـا طبقـه    «كوشند. استاد فروزانفر نوشته است:  مى
قُراء  اند و اين طبقه مقابل در ميان عاشقان و مريدان وى ممتاز بوده »مثنوى خوان«
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 اند و همين سنّت پس از وفات موالنا بر سـرِ تربـت مبـارك و در    قرآن قرار داشته
 )10(»مجالس خلفا و جانشينان او معمول بوده است.

 قيـب تـر تع  هاى كهن وقتى بخواهى اين خصوصيت شعر فارسى را تا دوره
 )11(ها خواهيم رسيد. كنيم به هنرِ گوسانها و خنياگران دوره پارت

 درباره راويان شعر هنوز تحقيق جامعى انجام نگرفته و جاى آن هسـت. از 
 شـود كـه هـر    مجموعه اشارات شاعران عهد كهن تا قرن ششم چنين دانسـته مـى  

 ى شـعر او شاعرى، يا دست كم بعضى از شاعران بزرگ، راويى داشته كه اين راو
 را در محافل، و به ويژه در مجلس شاه، با شيوه خـاص و بـا آواز خـوش عرضـه    

 :گويد داشته است. اينكه رودكى در حقّ فراالوى شاعر مى مى

 شاعر شهيد و شهره فراالوى

  )12(و آن ديگران به جمله همه راوى
 

 اشارت به همين راويان دارد. هم در عصر سامانى و غزنوى از اين راويـان 
 توان جست و هم در عصرِ سالجقه. خاقانى اشـارات بسـيارى بـه راوى    نشان مى

 :خويش و آهنگ خوش او دارد

 راوى خاقانى از آنگ در ديوان سمع

  )13(نقش نام بوالمظفر اخستان انگيخته
 

 داشته كه شعرهاى او را در مـاوراءالنهر  »يهعطّ«سنايى غزنوى راويى به نام 
موجب حسد و خشم بعضى از شا عـرانِ آن نـواحى،    كرده و همين امر روايت مى

 از جمله سوزنى سمرقندى شده، و او در چندين قطعه، اين عطّيـه را كـه راوى   و
 :سنائى بوده است مورد هجوم و هجو قرار داده و سنائى را نيز
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 سهل است سنائيا ثناى تو

 وين قدر و فضيلت و بهاى تو

 اشعار تو را به جملگى ديدم

 مان عطاى تو »عطّيه«آورد 

 اى گفتم »نقيضه«هر شعر تُرات 

  )14(اين بود و نبد جزين سزاى تو
 

 و راوى )15(»مج«نام راوى بعضى شاعران ديگر از قبيل راوى رودكى به نام 
 ها ثبت شـده اسـت. انـورى در    هم در كتاب» )16(محمد«و مختارى غزنوى به نام 

 :گويد اى مى يان قصيدهضمنِ عذرِ نفرستادن شعرى به خدمت ممدوح در پا

 اين خدمت منظوم كه در جلوه انشاء«

 دوشيزه شيرين حركات و سكنات است

 خوان نرسانيد به خدمت زان راوىِ خوش

  )17(»كز شعر، غرض شعر، نه آواز روات است
 

 :كند كه و با اين همه سرنوشت شعر را به درجه موزونى راوى مرتبط مى

 سزاى افتخار، آن شعر باشد

  )18(زون باشدش راوى موزونكه اف
 

 تـوان  دهد مى هاى خويش مى از توضيحى كه خاقانى در خالل يكى از نامه
 اند و كرده استنباط كرد كه گاه اين راويان از پيش خود در شعرها تصرّفاتى نيز مى

 )19(اند. داشته اذن و اجازه شاعر، آن را بر پادشاهان عرضه مى بى
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 رسد كه مطرح شـدن آن  لمه راوى به ذهن مىدر اينجا يك نكته در باب ك
 بـه معنـى سـيراب كـردن     »روى«سودى نخواهد بود. در زبان عربى اصل ماده  بى

 به معنى نقل آن مجازاً شيوع دارد. با اينكه راويـان شـعر   )20(»روايت شعر«است و 
اد     هم در عربى داشته ايم كه كارشان نقل شعرها از حافظه بـوده اسـت ماننـد حمـ 

حسـن اداىِ   ولى در سنّت روايت شعر عربى، خواندن آن به آواز خـوش و  راويه
در  »راوى«وجه ملحوظ نبوده است در صورتى كـه همـه جـا از كلمـه      به هيچ آن

 فارسى، شخص خوش آوازى كه در حسن اداى شعر، كمال شهرت را دارد، شعر
 عربـى بـه   »وىر«مـاده   فارسى از »راوى«توان احتمال داد كه  شود. مى فهميده مى

 گرفته شـده باشـد و   »روانى«و  »رو«معنى سيرآب كردن اشتقاق نداشته باشد و از 
 يعنى به خـوبى آموختـه و در   »فالنى درسش را روان كرده است.«گويند  اينكه مى

 آيد باقى مانده همـين نكتـه   حافظه دارد و از عهده اداىِ آن به بهترين وجهى برمى
 به معنى حسن »بروىِ«و  »روى«توجه كنيد كه در آن  است و اينكه به اين شواهد
 :اداى شعر يا عبارت  است

 اگرچه خامش مردم كه شعر بايد گفت

  )21(آفرين تو را »بروى گردد«زبان من 
 

ــى  ــى، م ــائر يمين ــير بص ــوانيم:  و در تفس ــرى «خ ــاه مق ــوان و (آنگ آوازخ
و ـ   ر خـود محمود قالنسى را كه خوش آوازتـر بـود از اهـل روزگـا     )صدا خوش

 ـ  گويـد  بدان آسايشى بـود و گفتـى در دل آواز مقـرى محمـود مـى      خواجه ما را
تـرين آوازهـا    و آنگاه او بـه خـوش   »اند، بروى بخوان فرموده گفت: چنانك تو را

 )22(بخواند.

 انـد  ها از مثنوى موالنا كه مفسران و شارحان درباره آن نتوانسـته  و اين بيت
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 :تصميم بگيرند

 مست و نورانى شوى جهد كن تا

  )23(تا حديثت را شود نورش روى
 نامِ هر چيزى چنانكه هست آن

 )24(ىِ دل روى گشتش زفان از صحيفه

 
 اشتقاق »روانى»و  »رفتن«ظاهراً از  »بروِى«و  »روِى«هاى  در تمام اين نمونه

درس مرتبط است و چـه بسـا    »روان كردن«يا  »روان بودن«يافته و با همان تعبير 
ها و خنيـاگران   كاربردى كهن و ماقبل اسالمى داشته باشد در مورد كارِ گوسان هك

قديم ايران عهد. 

 شعر به آن معنا كه در ادب فارسـى عهـد   »راوى«اگر اين فرض را بپذيريم 
 در عربـى  »روى«آغازى كاربردى دارد، يك كلمه فارسى خواهد بود و ربطـى بـه   

 جز سيراب كردن معنـايى وجـود   »روى«اى ماده ندارد. اينكه در قواميس عربى بر
 نقـل كننـده  «شناسان عرب اعتراف دارند كه اين مـاده در معنـى    ندارد و همه زبان

 تواند تأييدى بر اين حـدس باشـد بـه ويـژه كـه      ، كاربردى مجازى است مى»خبر
ـ .ق  ه 95 ـ  155( »راويه«حماد  وقتـى   ـ  كه نخستين فرد از همين راويان اسـت  ) 

چـرا  «) رسيد وليد از او پرسيد 126 ـ  125خالفت (حضور وليدبن يزيد اموى  به
 و او توضـيحى در بـاب همـين هنـر شـعرخوانى و      »شود؟ گفته مى »راويه«تو  به

 محفوظات خويش دارد كه مايه حيرت خليفه شد و اين حماد راويه به دليـل نـام  
 نفـر ايرانـى  اسـت در اصـل يـك     »ديلمـى «است و نسبش كه  »شاپور«جدش كه 

 )25(.»بيةقليلُ البضاعةِ منَ العر«فارسى زبان بوده است و به تصريح ابن خلّكان 

 در دنباله بحث از نقش آواز و موسيقى در نشرِ شعرها، يـادآورى ايـن كـه   
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ــه لحــن و آوازى دلكــش ادا    ــويش را ب ــعرهاى خ ــود ش ــاعران خ  بعضــى از ش
وجود  اشاراتى صريح به اين نكته اند، نبايد فراموش شود. در ديوان حافظ كرده مى

 كه گـاه زمينـه مـدحىِ آشـكار دارد و زمـانى جنبـه       ـ  دارد كه حافظ اين غزلها را
 خوانـده  با آواز خوش در مجلس پادشـاهان مـى   ـ  نمايد مدحىِ آن امروز نهفته مى

 :است

 غزل گفتى و در سفتى بيا و خوش بخوان حافظ

  )26(اكه بر نظم تو افشاند فلك عقْد ثريا ر
 

  :گويد و در سرگذشت فرّخى سيستانى نيز، صاحب چهار مقاله، مى

 فرخى برخاست و به آواز حزين و خوش اين قصيده بخوانـد كـه بـا كـاروان    «
  )27(»حلّه برفتم ز سيستان

 

 :گويد و عبدالجليلِ قزوينى رازى مى

 شمس رازى شاعر در حضرت شد و باستاد و بـه آوازى بلنـد ايـن قطعـه بـر     «
  )28(.»ان خواندسلط
 

 ديگران شاعران نيز به عرضه كردن شـعر خـويش بـا آواز اشـارت دارنـد،     
 :اى به مطلع انورى در ضمن قصيده

 دى بامداد عيد كه بر صدر روزگار

  هر روز عيد باد به تأييد كردگار
 

 ـ  كه ظاهراً هم او نيز راوى شـعرهاى شـاعر اسـت    ـ  گويد معشوق من مى
 »اى؟ آماده كرده )چه شعرى در ستايش ممدوح(خدمتى براى عيد چه «گفت:  مرا
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 گفته من از اين كه غفلت كرده بودم احساس شرمندگى كردم و او گفت اگر از و
 اى به يـادت آورم چگونـه خواهـد بـود. و شـاعر از ايـن بابـت بـه         خودت قطعه

 :پردازد و او شكرگزارى از او مى

 آغاز كرد مطلع و آواز بركشيد

 :ت چون در شاهوازو آنگاه چه رواي

 كاى كاينات را به وجود تو افتخار

  )29(وى بيش از آفرينش و كم ز آفريدگار
 

 انـواع و اقسـام داشـته و    »راوى«شود كـه   از شعر سوزنى چنين دانسته مى
 اند، راويـانى  كرده عالوه بر راويانى كه در مجالس سالطين شعرها را خوش ادا مى

 انـد و بـه   داده دم و در بازارها، اين وظيفه را انجام مـى اند كه براى عامه مر نيز بوده
 »:راوى بازارخوان«اند  گفته گونه راويان مى اين

 ملحدان سنّى شوند، اندر طبس، گر مدح تو

 )30(راوى بازار خوان خواند به بازار طبس

 
 هاى نقل و انتقال و نشر و انتشار شعر، در گذشته مجالس يكى ديگر از راه

 ظ بوده است. اگر امروز ما از كم و كيف آن مجالس آگـاهى بسـيارى  تذكير و وع
 نداريم تا از آن طريق به اهميت اين مجالس در نشر شعر پى ببـريم، خوشـبختانه  
ل در ايـن           صورت مكتـوب بعضـى از ايـن مجـالس وعـظ بـاقى اسـت و از تأمـ

شعر  اى از يك مجلس تذكير را، توان دريافت كه بخش قابل مالحظه مى» مجالس«
 :داده است مى تشكيل

 وعظ و تذكير را در فرهنـگ ايـران عصـر اسـالمى تشـكيل      »ادبيات«آنچه 
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 هاى بسيار مشهور و رايج گيرى است و نگاهى به نمونه دهد حجم بسيار چشم مى
 نيـاز  انداز، از هر گونه بحـث دراز دامنـى بـى    ها، ما را در اين چشم گونه كتاب اين
 و مجـالس  )32(الواعظين فتّال نيشـابورى ضـةو رو )31(احمد غزالى »مجالس«كند  مى
 )35(و گفتارهـاى شـمس تبريـزى    )34(و مجالس خود موالنا )33(ولد پدر موالنا بهاء

 دهد كه در اين مجالس، شعر و روايـت  هاى اين گونه آثار است و نشان مى نمونه
 گونـه نمونه ديگرى اسـت از ايـن    )36(شعر چه اهميتى داشته است. اسرارالتوحيد

 كتابها و نخستين نمونه موجود اين نوع ادبى است و سرشار است از شعرهايى كه
 خوانده است. شعرهايى كه غالباً ربطـى بـا عـوالم وعـظ و     بوسعيد بر سرِ منبر مى

 هاى عاميانه رايج در ميـان  ها و حراره مجالس رسمى ندارد و بسيارى از آنها ترانه
 است بعضى كتـب  »وعظ«و  »مجالس«تابهاى عامه مردم است. و از مقوله همين ك
 و از )38(االسرار ميبـدى  كشف النوبةالثالثـةو  )37(عرفانى از قبيل روح االرواح سمعانى

از احمـدبن   )39(تـر تفسـير سـوره يوسـف     تر و به لحـاظ تـاريخى كهـن    همه مهم
بن داود سماع حديث داشـته   در قزوين از شافعى 459زيد طوسى كه در  محمدبن

هجرى تـأليف كـرده    470را هم ظاهراً در همان حدود از سالها حداكثر  شو كتاب
 )40(است.

 اين كتاب كه نمونه عالى و برجسته اين نوع آثـار اسـت تركيبـى اسـت از    
 هـا »شـعر «اى از ايـن كتـاب را    و حجم قابـل مالحظـه   »شعر«و  »وعظ«و  »قصه«

 م شـعرهاى دهد هم شعرهاى عاشـقانه و هـم شـعرهاى عارفانـه و هـ      تشكيل مى
 .هاى بسيار زاهدانه و به ويژه رباعى

 هاى آغازينِ زبان فارسـى، در سـنّت شـعر شـفاهى     اين نكته كه شعرِ دوره
 رودكـى و  »چنگ برگرفتن«باليده و رشد كرده است، امروز جاى ترديد نيست. از 
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 )41(او، تا راويان خوش آوازى كه در جلس پادشاهان و در بازارها »سرودانداختن«
 اند تا مذكّران و اهل منبر تا مرشدان زورخانه، همـه و  خوانده ا را به آواز مىشعره

 هـاى پـارتى   همه دليل اين است كه شعر فارسى دوره اسالمى ادامه كـار گوسـان  
 خـواهم چنـد   ام، در اين لحظه مـى  است. در بابِ راويان، بيش از اين، بحث كرده
 .ر شومنكته در باب نقش مذكّران را در نشر شعر يادآو

 مجالس تذكير و وعـظ كـه همـواره در تـاريخ مـا داراى نقـش سياسـى و       
 فرهنگى بسيار مهمى بوده است و هنوز با روش علمى مورد بررسى قرار نگرفتـه 

 هـا، چـه   و مرشدان زورخانـه  )42(»قُصاص و مذكّرين«دانيم كه جز  است و ما نمى
 هـاى  خانـه  اند. قهـوه  بودههاى مردم  ناشران فرهنگ در ميان توده كسانى حامالن و

 عصر صفوى، فقط در دايره همين دو سه قرن اخير شايد نقشى در كنـارِ مجـالس  
 .تذكير و وعظ داشته باشند ولى باز هم نقش آنها بسيار ناچيز است

 تصويرى كه بعضى از مورخان از مجالس وعظ بعضـى از ايـن واعظـان و   
 الـدين مظفـربن   غزالـى و قطـب  اند از قبيل مجالس وعظ احمـد   مذكّران نقل كرده

 همه نشان دهنده عمقِ نفوذ ايـن افـراد در   )43(اردشير عبادى يا عالءالدين خوارى
 محيط اجتماعى عصر است و اين ويژگى در فرهنگ ما تـا همـين پنجـاه شصـت    
 سال قبل محفوظ بوده و آنچه از مجالس وعظ بعضى از واعظـان از قبيـل كيـوان   

 .همه گواه بر اين حقيقت استكنند  نقل مى )44(قزوينى

 هـاى بعـد   اين مذكّران، با نفـوذ عميقـى كـه در شـبكه مسـاجد و در دوره     
 هـا و منـازل خصوصـى اشـخاص     ها و رباطهـا و بعـدها تكايـا و حسـينيه     خانقاه
 ترين روستاها، همه جـا حضورشـان   اند، از شهرهاى بزرگ گرفته تا كوچك داشته

 تهيـيج احساسـات   از اهميـت شـعر، در  محسوس بوده اسـت. بسـيارى از اينـان،    
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 اند. نه تنها آراسته هاى شعر مى اند و مجلس خويش را با نمونه شنوندگان آگاه بوده
 كرده است كه در خوانده كه گاه شاعرى را وادار مى مذكّر و واعظ بر منبر شعر مى

 پاى منبرِ او، شعر خـويش را بـر حاضـران عرضـه كنـد چنانكـه از ايـن داسـتان        
 صدور در مورد عبادى واعظ نامدار و عمـادى شـاعر مشـهور قـرن ششـم     راحةال

 :شود دانسته مى

متـوفى   بـن محمـدبن ملكشـاه    شنيدم كه عمادى كه از شاعران او ]يعنى طغرل«
 :خواند كه شعر اى مى ] بود، بر عبادى قصيده529

 رسد بريم و ديده به رهبر نمى ره مى

 رسد كنيم و تيشه به گوهر نمى كان مى

 :بادى بر سر منبر بود. عمادى بدين بيت رسيد كهع
 بر آستان جاه تو چرخ ار نداد بوس

 رسد عذرش قبول كن كه مگر بر نمى

كـه   عبادى گفت: امير عمادى هر آرزو كه دارد بخواهد. عمادى مالزم قاضى را
 »اسـت.  به هزار دينار سرخ قرض محبوسم و موكّل ايـن «با خود داشت گفت: 

عبـادى  » ببـود «عبادى سر فرو برد. يكى از مريدان گفت:  »بايد. وجوه قرض مى
قرضش  امير عمادى چو هزار دينار با قرض دهد فردا ديگر«سر برآورد، گفت: 

بياسـود. مـدح    و عمـادى  »هزار ديگر ببود«مردى ديگر گفت:  »بايد كه بخورد.
 )45(شاعر گويم يا همت عالم يا ارادت مجلسى؟

 

 هـاى برجسـته شـعر در ميـان     نكه نشر دهندگان نمونهاين مذكّران ضمن اي
 انـد و بسـيارى از اينـان تـا همـين      اند، حافظان موسيقى ملى ما نيز بوده مردم بوده

ت در حـوزه آهنـگ    اواخر به حسن صوت و موسيقى سـازى  شناسى و گاه خالقيـ 
اند مثل تاج نيشابورى در قـرن نـوزدهم و در قـرن بيسـتم بـراى       شهره آفاق بوده

در موسـيقى عصـر مـا از     »گوشـه صـدرى  «صـدرالمحدثين اصـفهانى كـه     مونهن
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 )46(اوست. هاى ساخته

 انـد  ها وجـود داشـته   خانقاه »مجالس خاص موسيقى«در فاصله ميان منبر و 
 اند زيـرا مشـايخِ صـوفيه در خانقـاه بـر تخـت       كه تركيبى از موسيقى و منبر بوده

 دانـيم كـه قبـل از    انـد. مـا نمـى    گفته اند و مجلس مى نشسته مى )چيزى شبيه منبر(
جاى  هاى خويش به اند كه در مجلس ابوسعيد ابوالخير آيا مشايخ ديگرى هم بوده

مردم سود  ، آن هم شعرهاى عاشقانه رايج در ميان عامه»شعر«از  »حديث«و  »آيه«
سـخنان چنـين    جويند يا نه، اما از تصريح مؤلف اسرارالتوحيد و مؤلف حاالت و

او، بـه عنـوان    شود كه مسأله شعر خواندن بوسعيد بر منبر را، مخالفـان  ىدانسته م
عليـه او ترتيـب    اند و در محضرى كه ترين نقطه ضعف او تشخيص داده بوده مهم

ايرادهـا بـر او، ايـن     ترين داده بودند و به نزد سلطان غزنين فرستادند يكى از مهم
كنـد و مجلـس    مـى  وفيىاينجا مردى آمده اسـت از ميهنـه و دعـوى صـ    «بود كه 

و به روايت و  )47(»گويد نمى گويد و تفسير و اخبار گويد و بر سر منبر بيت مى مى
پديـد آمـده اسـت. مجلـس      شيخ صـوفى «تعبير صاحب حاالت و سخنان گفتند: 

السـالم بـل كـه     رسول عليه گويد نه اخبار گويد و در مجلس نه تفسير قرآن مى مى
 )48(.»گويد همه بيت مى

 هـاى  هاى بعد در مجالس صوفيه، خواندنِ شـعر بـه صـورت    ر دورهولى د
 مختلف چه بر منبر و تخت و چه در حلقه سماع، به وسـيله قَـوال، كـارى بسـيار    
 رايج بوده است از جمله در مجـالس احمـد غزالـى، چـه در خراسـان و چـه در      

 )49(بغداد.

 يـارى يكى از مراكزى كه بـه نشـرِ شـعر و موسـيقى ايرانـى، در گذشـته،       
 ها بوده است. ورزش باستانى ايران، همانطور كـه امـروز   رسانده است زورخانه مى
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 شـود، بـا شـعر و موسـيقى آميختگـى عجيبـى دارد. بسـيارى از        هم مشاهده مـى 
 هاى اين ورزش همراه با شعر و صداى مرشد زورخانه و آوازِ خوشِ او و صورت

 اران و هم بـراى حاضـران،  گيرد و طبعاً هم براى ورزشك همراهى ضرب انجام مى
 كه در مواردى خيلى انبوهى از مشتاقان را، به همراه داشته اسـت مايـه آشـنايى و   
پيوند با شعر بوده است و مـن خـود تعـدادى از شـعرهايى را كـه از كـودكى در       

دارم، و گوينـده بعضـى از آنهـا را هرگـز نتوانسـتم پيـدا كـنم، از همـين          حافظه
 .دارم ها به ياد زورخانه

 در خيابانِ تهرانِ مشهد، در محله عيدگاه، از محالت بسيار قـديمى مشـهد  
كنـد، جـايى كـه اكنـون بـازار رضـا را        كه در قرن نهم حافظ ابـرو از آن يـاد مـى   

بود و من بسيارى از اوقات فراغت دوران  »ورزشى طوس«قبالً باشگاه  اند، ساخته
رفتم و مسحور  اشاى آن مىگشتم به تم خودم را وقتى از درس اديب برمى كودكى
شدم هنوز هم بعد از قريب نيم قـرن، تـو    گرم مرشد و طنين ضربِ او مى صداى

 .گوشم بر آواز اوست گويى دو

 هايى كه براى روشن شدن مسايل تـاريخ زورخانـه در ايـن    با همه كوشش
 هـا برجاسـت و هـيچ كـس     پنجاه سال اخير انجام شده هنوز هم بسيارى پرسـش 

 والت داخل نظام زورخانه را بـا اسـناد و مـدارك مكتـوب و علمـى     تواند تح نمى
 روشن كند اما مسأله آميختگى اين ورزش و اين نهاد اجتماعى و فرهنگى با شـعر 
 فارسى چيزى است كه در آن جاى كوچكترين ترديدى نيست و شايد بتوان گفت

 اد يكـى از كه در انتقال شعر ايرانى قبل از اسالم به شـعر دوره اسـالمى، ايـن نهـ    
 ترين نهادها بوده است و تاكنون از اين بابت مورد غفلت قـرار گرفتـه اسـت.    مهم

 شعر خنيايى و سنّت شعر شفاهى ماقبل اسالمى ما را، همين زورخانـه، بـه عصـر   
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 اسالمى انتقال داده اسـت و بـه علـت همراهـى بـا ضـرب و شـايد ديگـر آالت        
ـ   در اين مورد خـاص  ـ  هميت آنموسيقى، احتماالً از مجالس تذكير و وعظ هم ا

 .بيشتر بوده است

 خوانـان، در انتشـار و گسـترش شـعر     خوانان و مناقـب  درباره نقش فضايل
 و رديـه  »فضايح«فارسى، بهترين سندى كه موجود است تصريحات مؤلف كتاب 

 كه كتاب خود را در رد عقايـد  »فضايح«است مؤلف كتاب  »نقض«آن يعنى كتاب 
 ه خودش رافضيان نوشته است و احتماالً در اواسـط قـرن ششـم   شيعيان و به گفت

 اى هايى از فعاليت سياسى و تبليغاتى روافض كـه عـده   ) در نقد جنبه550حدود (
اند تا در بازارها شعرهايى در مناقب امامان شيعه بخوانند وتوجه  كرده را مأمور مى

 :گويد مردمان را به حقانيت آنان جلب كنند، مى

اميرالمـؤمنين   اند كه ما منقبـت  دهن فرا داشته گنده »خوانان مناقب«ارها و در باز«
خواننـد و جمهـور    مى هاى پسر بنان رافضى و امثال او خوانيم و همه قصيده مى

خلفاى اسالم و غازيان دين  شوند، همه وقيعت صحابه پاك و روافض جمع مى
و صـفت   ـ  اللـه راست جـلّ ج  كه خداى ـ  خوانند. و صفات تنزيه است كه مى

كـه الّـا    ـ  و قصـه معجـزات   ـ السالم كه رسوالن خداى راست عليهم ـ عصمت
و بـه علـىِ بوطالـب     خواننـد  بـه شـعر كـرده، مـى     ـ  پيغمبران خداى را نباشـد 

 )64ص (. »بندند مى
 

 شود كه نـوع شـعرهايى كـه ايـن     روشن مى »مثالب«از اين عبارات مؤلف 
 اند، داراى دو ويژگى بوده است. از يك سـوى  خوانده خوانان در بازارها مى مناقب

 به صحابه رسول و خلفاى اسـالم و غازيـان ديـن بـوده     توقيعت و بدگويى نسب
 السـالم كـه در آن   بن ابيطالب عليه است و از سوى ديگر مدايحى در حقّ امام على

پيداست » مثالب«مدايح نوعى اغراق در حق او بوده است. و هم از تصريح مؤلف 
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خوانـدن آن   انـد و شـروع بـه    شـده  خوانان به بازارها وارد مى ى اين مناقبكه وقت
احتمـاالً   انـد بـراى شـنيدن و    شـده  جمع مـى  »جمهور روافض«اند  كرده شعرها مى

رافضـيان كـه    تشويق خواننده شعرها. و جاى ديگر، مؤلف مثالب، از اين جماعت
 :كند ياد مى گونه بدين اند شده ها جمع مى براى تشويق اين شعرخوانان در ويرانه

انـد   گفته نماز خمار، كه شعرهاى ركيك و به قول شاعركان بد اعتقاد مفسد بى«
احمـق   خوانند و اين خواجگان رافضى گـاو ريـش   ها جمع شده مى و در بيرانه

هـا پرغـلّ و    روى عوان ابله ديدار بى تميز، همه بر دين و دينداران كينور با دل
جـان   ها را به ها معتكف ببوده و اين بهتان ر آن دروغغش و كين جمع شده و ب

 خريدار شده و آن محاالت را در هـيچ تـاريخى و اثـرى از نقـل ثقـات، اثـرى      
  )50(»نه.

 

 و منظورش اين است كه اينان در مراكز تجمع مردمـان، در شـهرها، چنـين   
 :گويد در پاسخ او مى »نقض«امكانى ندارند. به همين دليل صاحب 

منقبـت و   خوانان در همه جا، با دلگرمى و شجاعت تام، يست و مناقبچنين ن«
زادمهـران و   خوانند چه در مسجد عتيق و چـه در دروازه  مدح آل رسول را مى

و نشـنيده   پندارى نديـده اسـت  «مصلحگاه و هيچ منكر و جاحدى هم ندارند: 
د و مسـج ، و سربليسـان  ،خوانان در قطب روده و برشته نرصـه  است كه مناقب

ه        )51(عتيق هـيچ   همـان خواننـد كـه بـه درِ زادمهـران و مصـلحگاه، و بحمداللـَّ
 .»)52(مسلمان، منقبت و مدح آل رسول را منكر و جاحد نباشد

 

 كنـد، وقتـى كـه مؤلـف     و باز در جاى ديگر از حوزه مناقب خوانى ياد مى
 :گويد مثالب مى

طوايف را  و كودكان دگر الناس ها بدان خوانند تا عوام رافضيان اين همه مناقب«
برين آن است  گويد: دروغى ظاهر و بهتانى عظيم است و دليل مى »از راه ببرند.
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كاشـان و آبـه و    كه اگر غرض اين بودى از خواندن مناقب، بايستى كه به قم و
نخواندندى. و معلـوم   بالد مازندران و سبزوار و ديگر بقاع، كه الّا شيعه نباشند،

 )53(»تر خوانند.است كه آنجا بيش
 

 انـد از نـوع   خوانـده  خوانـان مـى   نكته ديگر اين كه شعرهايى كه اين مناقب
 مناقب رايج در شعر شعراى معروف شيعى از قبيـل كسـائى و فردوسـى و حتـى    

 انـد. ايـن   خوانده را مى »پسر بنان رافضى«سنائى نبوده است، بلكه بيشتر شعرهاى 
 اللَّه اعلـى در بـاب او توضـيحى    رضوان پسر بنان رافضى كه استاد محدث اُرموى

 باشد كـه وقتـى مؤلـف نقـض     »عبدالملك بن بنان«نداده است، ظاهراً بايد همان 
فردوسى  خواهد فهرست مفاخر شيعه را در قلمرو شعر فارسى برشمارد بعد از مى

 :گويد كند و مى و فخرى جرجانى و كسائى از او ياد مى

نيسـت   است و در كسائى خود خالفى بوده )= شيعى(فخرى جرجانى شاعى «
 كــه همــه ديــوان او مــدايح و مناقــب مصــطفى و آل مصــطفى اســت عليــه و 

ه عليـه مؤيـد بـوده اسـت بـه تأييـد        السالم و عبدالملك عليهم  بن بنان رحمةاللـَّ
 )54(»...الهى

 

 بـن بنـان دارد كـه    در سـتايش عبـدالملك  » نقض«از اين تأكيدى كه مؤلف 
 شود كه اوال او در اين تاريخ درگذشـته  دانسته مى» أييد الهىمؤيد بوده است به ت«

 بوده است و بنابر اين بايد از شعراى اواخر قرن پنجم يا اوايل قـرن ششـم باشـد،   
 به ويژه در ستايش آل رسول و نكوهش دشمنان ـ  ديگر اينكه وى در كار شاعرى

 تلقـى  »يد االهـى تأي«فردى شاخص و ممتاز بوده است كه توفيقات او را  ـ  ايشان
 اند و شايد هم به علت همين افراطى كـه در سـتايش و نكـوهش داشـته     كرده مى

 است، با همه انتشارى كه شعرش در بازارها و بر سر زبانها، در آن روزگار داشته،
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 امروز هيچ اثرى ظاهراً از او باقى نيست، جز همان دو بيتى كه صاحب نقـض بـه  
 ، جاى ديگر در باب»فضايح«توضيحى كه صاحب از  )55(مناسبتى نقل كرده است.

 توان اطمينان حاصل كرد كه وى از مردم قم بوده است زيرا در نقـد  دهد مى او مى
 :گويد عقايد شيعه مى

مناقـب   و اين بوده است اعتقاد پوربنان قمى و على متكلّم رازى و در اشعار و«
  )56(.»اند اين گفته

 

 طبعـاً قلمـرو جغرافيـايى محـدودترى    كـه   ـ  خوانـان  در مقابل اين مناقـب 
 خوانـان را  اند كه عينـاً همـان نقـش مناقـب     بوده »خوانان فضايل«جمع  ـ  اند داشته
سـنّت   اند و با خواندن شعر در بازارها، عقايد گروه مقابل، يعنى اهل دار بوده عهده

از  بعـد  »نقـض «انـد. مؤلـف    اند و طبعاً مورد توجه آن گروه بوده كرده را، تبليغ مى
 :گويد مى »خوانان مناقب«درباره  »فضايح«نقل عبارات صاحب 

 اما جواب اين فصل آن اسـت كـه عجـب اسـت كـه ايـن خواجـه بـر بـازار         «
كـه   بيند را نمى »فضايل خوانان«خوانند و  بيند كه مناقب مى خوانان را مى مناقب

اى  رهبهـ  بيكار و خاموش نباشند. و هر كجا قمارى خمارى باشد كه در جهانش
نـان،   نباشد و به حقيقت نه فضل بوبكر داند نه درجه علـى شناسـد، بـراى دام   

را  بيتى چند در دشنام رافضيان از بر بركـرده و در سـرمايه گرفتـه و مسـلمانان    
بـه   بـرد و  ستاند به خرابات مـى  كند و آنچه مى دهد و لعنت ناوجه مى دشنام مى

 خندنـد و ايـن قاعـده نـو     مجبـران مـى   دهند و بر سبلت قَدريان و غنا و زنا مى
نيست كه فضايلى و مناقبى در بازارهـا فضـايل و مناقـب خواننـد. امـا ايشـان       

 همه توحيد و عدل و نبوت و امامـت و شـريعت خواننـد و    )=مناقب خوانان(
  )57(.»همه جبر و تشبيه و لعنت )= فضايل خوانان(اينان 
 

 ر دربـاره ايـن دو گـروه   از تأمل در عبارات صاحب نقض چند نكتـه ديگـ  
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 شود نخست آنكه، دست كم در حد ادعـاى مؤلـف نقـض، ايـن گـروه      دانسته مى
اعتقاد  اند از سر كرده اند و كارى كه مى اى بوده فضايل خوانان، بيشتر مردمى حرفه

اسـت و   نبوده است بلكه اين عمل ايشان نوعى كسب و كارو ممر معيشـت بـوده  
در بازارها،  خوانان، ضوعى نيز شعرهايى كه اين فضايل. به لحاظ مو»براى دام نان«

آميـز،   تحريك اند شامل توهين به شيعيان و لعنت بر ايشان بوده است و خوانده مى
و  »نبوت«و  »عدل« و »توحيد«خوانان از طريق شعرهايى در  در صورتى كه مناقب

ه از عبـارات  ديگـرى كـ   اند. نكته كرده ، كار خود را دنبال مى»شريعت«و  »امامت«
تــاريخى  اى اســت كــه وى بــه ســابقه تــوان فهميــد اشــاره صــاحب نقــض مــى

 :گويد خوانى دارد و مى خوانى و مناقب فضايل

 .»خوانند اين قاعده نو نيست كه فضايلى و مناقبى در بازارها فضايل و مناقب«

 

 پس بايد سابقه تبليغات سياسى از راه شـعر، بـه قـرن پـنجم و شـايد هـم      
 .تر برسد، يعنى عصر آل بويه قديمهاى  دوره

 هاى ديگـر كتـاب خـويش توضـيحات بيشـترى      در بخش »فضايح«مؤلف 
 خوانان، از ديدگاه موضوع، آورده است و مدعى شـده  درباره نوع شعرهاى مناقب

 خوانند كه على را به فرمان ها مى در بازارها و مغازى«است كه اين مناقب خوانان 
قلعه  انداختند تا به تنهايى آن )58(ده و به ذات السالسلخداى تعالى در منجنيق نها

 بستد. و على درِ خيبـر بـه يـك دسـت     ـ  كه پنج هزار مرد  در او بود تيغ زن ـ  را
 داشـت تـا   بركند، درى كه به صد مرد از جاى خود بجنبانيدندى و به دسـتى مـى  

 از حسد بـر  ـ  و بوبكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه )59(كرد لشكر بدان گذر مى
كردنـد تـا علـى خسـته گـردد و عجـزش ظـاهر         بر آن در آمد و شـد مـى   ـ  على

و حملـه   )61(نامـه  ها ظاهراً منظوم بـوده اسـت از نـوع علـى     اين مغازى» )60(گردد.
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هاى مذهبى شـيعى بـوده اسـت. نكتـه      هم هسته نخستين حماسه حيدرى و شايد
در پاسـخ ايـن گفتـار     »نقض«اين مورد سخنى است كه صاحب  قابل يادآورى در

ها خبـر   هاى ديگرى در درون اين ستيزه است و از درگيرى آورده» فضايح«مؤلف 
بعـد از قتـل    ـ  اميـه و مروانيـان   متعصـبان بنـى   »نقـض «عقيده مؤلـف   دهد. به مى

ـ ع(حسين داشـتند. جمـاعتى خارجيـان از     فضيلت و منقبت على طاقت نمـى  با ) 
هـا بـه دروغ    ان را به هم جمع كردند تا مغازىو گروهى بددين )62(على بقيت سيف
اصل وضع كردند در حق رستم و سرخاب و اسفنديار و كاووس و  بى و حكايات
بـالد تمكّـن كردننـد تـا      )63(ايشان، خوانندگان را بـر مربعـات اسـواق    زال، و غير

باشد بر شجاعت و فضل اميرالمؤمنين. و هنوز اين بـدعت بـاقى    خوانند. تا رد مى
اتفاق امت مصطفى مـدح گبركـان خوانـدن بـدعت و ضـاللت       انده است. كه بهم

 )64(»است.

 گيـران  يك نكته مهم از پاسخ مؤلف نقض قابل استنباط اسـت كـه معركـه   
 انـد  در مناطق پر جمعيت و مراكزى كه توده مردم در آن انبوه بوده )هنگامه دارها(

خويش  خوانى فضايل )معركه(مه و غالباً مركز تجع مردمان فاسد بوده است، هنگا
را  »فضـايح « اند و مؤلف نقض با طنز پوشيده خـويش، صـاحب   داشته را به پا مى

حاصـل شـود:    خواند تا از اين رهگذر براى او دو مقصـود  گونه اماكن فرا مى بدان
ديگرى را بـه   يكى از اين دو مقصود شنيدن فضايل خوانى هم مذهبان او است و

خوانـان   مناقـب  خواجه اگـر منقبـت علـى از   «ر كرده است: كنايه و سكوت واگذا
و صـحراى   ،رود به زير طـاق بـا جگـر    ها مى تواند شنيد، بايد كه بدان هنگامه نمى

 )65(»حاصل است! ها از دو گونه مقصود كه اين مصنّف را در آن هنگامه ،درغايش

 هها تا بـدانجا بـوده اسـت كـ     گونه شعر خواندن نقش مؤثر و اجتماعى اين
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چنـان   اند كرده ترين رفتارى معامله مى دولت مردان عصر در مقابل ايشان به سخت
اى  عـده  هاى قبل از تأليف كتاب او، زبان در دوره »فضايح«كه به تصريح صاحب 
اسـت كـه    اند. و يك مورد آن در حق بوطالب مناقبى بوده از اين مناقبيان را بريده

و  »رسـول  هجو صحابه پاك و قدح زنان«كرده است و  خوانى مى در سارى مناقب
را در  و عـين همـين رفتـار    )66(اند. دختر ملكشاه زبانش را بريده »سلقم«به فرمان 

خواجـه   حق يكى از فضايل خوانان در قزوين كردند، به اين معنى كه بـه دسـتور  
البتـه   )67(كردنـد  خوان را پاره پاره ابوبكر خسروآبادى، در قزوين صديقك فضايل

خـوان   فضايل دهد كه اين رفتار خسروآبادى با صديقك توضيح مى »نقض«مؤلف 
است وگرنـه ايـن    هيچ ربطى به امور اعتقادى نداشته و ظاهراً امرى شخصى بوده

اهـل سـنّت و    كـه مركـز   »دارالسلطنه قـزوين «خالف عرف و قاعده است كه در 
 .كنند خوانى را به چنين سرنوشتى گرفتار جماعت بوده است، فضايل

 آيد اين است كه گويـا تركـان   اى كه از اين ميان به دست مى ترين نكته مهم
 ويژه كالم اشعرى قـدرت  گرى و به سلجوقى، پس از آنكه از رهگذر سنّت و سنّى

را قبضه كردند و با تمام مبانى ملى و عناصر فرهنگ ايرانـى وخردگرايـى ايرانـى    
آن را درهـم   »سـنّت «يـروى  درافتادند و هر كجا جنبشـى عليـه ايشـان بـود، بـه ن     

آن را كوبيدند، در دوره تـأليف ايـن دو كتـاب،     »بدعت و الحاد«و با نام  شكستند
يعنى درنيمه دوم قرن ششم، براى اينكه دامنه نفوذ و قدرت خود را به تمام ابعـاد  
 زندگى ومحيط اجتماعى ايران گسترش دهند، نرمشى در برابر شيعه از خود نشان

 نتخاب وزراى شيعه در اين دوره يك سياست كلـى سـالجقه بـوده   اند و ا داده مى
 و چـون «گويد  است براى گسترش دامنه نفوذ تركان سلجوقى. صاحب مثالب مى

و  ـ  خواننــد و تركــان بشــنوند )هــا = مناقــب(در بازارهــا ايــن شــعرهاى محــال 
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دهند كه در گذشته كـه حكـام تـرك     و بعد توضيح مى »خودندانند كه آن چيست.
اسرار روافض آگاه بوند، وضع چنين نبود و آنها كه پيش از اين بر سـرّ و رمـز    بر

واقف بودند، دانستند كه چند را از اين مناقبيان رافضى زبان ببريدند و در  روافض
 ـ  كـه زن اصـفهبد علـى بـود     ـ  اللَّه خاتون سعيده، سلقم بنت ملكشاه رحم سارى

گريخته بود و  )= مازندران(اندر آن بيشه مناقبى را زبان بفرمود بريدن كه  بوطالب
در پاسـخ   »نقض«صاحب  »خواند صحابه پاك و قدح زنان رسول خداى مى هجو
 دهد حكومـت  دارد كه نشان مى گفتار مؤلف مثالب، پرده از بعضى مسائل برمى اين

 سالجقه براى نزديك شدن به شيعه عـالوه بـر انتخـاب وزراى شـيعه، بـه ديگـر      
نوعى  داده و مناقب خوانان را گى شيعه نيز روى خوش نشان مىهاى فرهن فعاليت

به هرزه  اند و جهانبانى و جهاندارى تركان عالم و عاقل«كرده است  تشويق هم مى
دوسـتى   خوانان كه دارند از اعتقاد پـاكيزه و  بديشان نيفتاده است و حرمت مناقب

خواجـه   صومتى كه ايناميرالمؤمنين باشد، كه مردان، مردان را دوست دارند. و خ
 )69(»را با على و با اوالدش و مداحان او هست، تركان را نيست. )68(نوسنّى

جامعـه   خوانان، در سايه تضادهاى ايدئولوژيك خوانان و فضايل اين مناقب
شـيعيان   شـدند و  اندك تبديل به اسطوره و رمز و صاحب مقـام قدسـى مـى    اندك

علـى   شـب «بوطالـب منـاقبى را بريدنـد    چنين شايع كرده بودند كه وقتـى زبـان   
مرتضى را به خواب ديد و زبان در دهان او كرد و حالى نيك و درست شـد وتـا   
چهل سال بعد از آن تـاريخ، در رى و قـم و قـزوين و كاشـان و ابـه و نيشـابور       
 وسبزوار و جرجان و استرآباد و بالد مازندران، زهد و توحيد و مناقب و فضـيلت 

 هـاى  خوانـان، افسـانه   ز سوى ديگر اهل سنّت در حق اين مناقـب ا )70(»خواند. مى
بلعميـد   خوانان به نام پراكندند مثالً عقيده داشتند كه يكى از اين مناقب ديگرى مى
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فرجـام   به«خواند  مى »قدح صحابه«مناقبى كه از رى به سارى رفته بود و در آنجا 
 )71(»بمرد خوكان شد. و در آخر عمر، شكلش بگرديد و سرش، به لَقوه، چون سرِ

 گونـه  انـد كـه همـين    كوشـيده  و از سوى ديگر شيعيان و طرفداران مناقبيان، مـى 

 انـد كـه   گفتـه  خوانـان اهـل سـنّت شـايع كننـد و مـى       ها را در حق فضـايل  افسانه
 بنمرد، تا ده علت موحش بر وى ظاهر شـد كـه همـه   «خوان،  فضايل )72(»بيكانك«

 )73(»خود لقوه بود.مردم رى ديدند و يكى از آن 

محيط  اند كه به درون عناصر ملى تركان سلجوقى، به اين نتيجه رسيده بوده
بعدها كـه   توانند نفوذ كنند، بهتر است كه به جلد دين وارد شوند، فرمانروايى نمى

دادنـد كـه    نتوانستند مبارزات مردم را فرو نشانند، چنين تشخيص »سنى شدن«با 
كـه  ـ   توانند بـا آن بقايـاى عناصـر ملـى     ى فرو روند مىاگر در جلد تمايالت شيع

 ـ  كرد مى خود را در سر و شكل قصه رستم و سرخاب و زال و اسفنديار، نگهبانى
خوانان، در ايـن   فضايل خوانان و به راحتى در افتند. و اين از همين ماجراى مناقب

هـا   مغازى«ان خوان مناقب گويد مى »فضايح«عصر، قابل استنباط است. وقتى مؤلف 
اميه و  است كه اين سنّت بنى پاسخ مؤلف نقض اين »خوانند كه آن را اصلى نباشد.

داشتند،  منقبت على طاقت نمى بعد از قتل حسين، با فضيلت و«مروانيان است كه 
هـاى بـه    جمع كردند تـا مغـازى    جماعتى خارجيان... و گروهى بددينان را به هم

رخاب و   دند در حـق رسـتم  اصل وضع كر دروغ و حكايات بى اسـفنديار و   و سـ
اسواق بالد متمكّن كردند تـا   كاووس و زال و غير ايشان و خوانندگان بر مربعات

هنـوز ايـن بـدعت بـاقى مانـده       خوانند تا رد باشد بر شجاعت اميرالمؤمنين و مى
 )74(است.

 از نزديك شدن روافـض بـه قـدرت اظهـار     »فضايح«جاى ديگر كه مؤلف 
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 :رده و گفته استهراس ك

بيشـتر   اكنون كه كدخدايان همه تركان و حاجب و دربان و مطبخـى و فـرّاش  «
و  بيمـى  كننـد بـى   گوينـد و شـادى مـى    اند و بر مذهب رفض مسأله مى رافضى

 .»اى تقيه

 

و اين كار را خالف سوابق امر در زمـان محمـد ملكشـاه دانسـته كـه اگـر       
داد تـا او را سـنّى كننـد. از پاسـخ      ها مـى  كدخدايى رافضى داشت رشوت اميرى،

اند و  شود كه شيعيان به دستگاه سلطنت بسيار نزديك بوده دانسته مى مؤلف نقض
 :گويد چنان هشدارى داده شده است، در خشم شده و مى از اينكه

 اما آنچه بر اُمرا و تركان تشنيع زده است كه كدخـداى و حاجـب و فـراش و   «
كار  تر است به اگر از اُمرا و تركان عارف و عاقلمطبخى و دربان، رافضى دارند، 

ايشان، بايد كه نصحيت به شفقت بكند و اگر نه زبان و قلم از مساوى ومثالـب  
 )75(»نشود. بزرگان دين و دولت كوتاه دارد كه به زبان سگ درياى بزرگ آلوده

 

 خوانان از يك سوى و ادامـه كـار راويـان    خوانان و مناقب ادامه كار فضايل
 بازارخوان از سوى ديگر، همان چيزى است كه در قرون اخيـر بـه صـورت كـار    

 گرد، همه جا ديده شده است به ويژه از عصر صفويه به بعد. كمتـر  درويشان دوره
 هاى اين گونه كسى است كه حتى همين غوغاى آهن و سيمان، هنوز هم بازمانده

 كنند واليات حركت مى ها و مراكز هاى شهرها و شهرك كه دركوچه ـ  درويشان را
نديـده باشـد    ـ  خوانند و شعرهايى را به آواز گاه خوش و گاه ناخوش خويش مى

هاى گفتنى اين كه بعضى از ايشان، بـا رشـد تكنولـوژى جديـد      از نوادر حرف و
انـد. نـوارى از نوارهـاى مـورد نظـر       هاى ضبط صوت هـم شـده   به دستگاه مجهز

دهند و با روشن كـردنِ آن و حركـت    قرار مىها  يكى از اين دستگاه خويش را در
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 .شوند مردم خواستار پول مى ها از در كوچه

درن اگـر صـرف نظـر      بى گمان از اين شكل مبتذل نوارِ كاست درويشان مـ
هـايى از شـعر و در كنـارِ آن در حفـظ و      توانيم بپذيريم كه در نشر نمونه مى كنيم
گـرد از همـان    ا، اين درويشـان دوره هايى از موسيقى ملى م ها و گوشه مقام اشاعه
 .اند پيدايش اين راه و رسم تا حدود نيم قرن قبل، نقش بسيار مؤثرى داشته آغاز

 انگيز ايـن بـوده اسـت كـه آيـا خـادم       در نظام خانقاه، يكى از مسائل بحث
 دارد يا نه؟ يعنى اگر درويشـان خانقـاه او،  « سؤال»خانقاه، در شرايط خاصى، حقّ 

 توانـد در بـازار بـه گـدايى     شان در تنگنا بودند، او مـى  ندگى روزانهبراى گذران ز
 انـد و بعضـى آن را اباحـه    پذيرفته بپردازد يا نه؟ بسيارى از مشايخ اين امر را نمى

 القيسرانى كه از آثار اند. در صفوةُالتصوف ابن طاهر مقدسى معروف به ابن كرده مى
اوراد  ولى صاحب )76(شود ديده مىقرن پنجم هجرى است نوعى اشاره به اين امر 

اال  در راه دريـوزه نكنـد  «كند كه  االحباب در قرن هشتم، آن را به نوعى تجويز مى
 )77(»آنك ضرورت باشد.

 هـا و  و ترديدى نبايد داشت كه اين ره و رسم گردش درويشان در كوچـه 
 سـت كـه  هايى از موسيقى، برخاسته از درون اين امر ا خواندن شعر به همراه مقام

 بعدها تبديل به نوعى گدايى موسيقايى و ادبى شده است. خوب يا بـد، هـر چـه   
 هاى وسـيع  هاى اشاعه شعر و موسيقى در ميان توده بوده است اين هم يكى از راه

 مردم كوچه و بازار بـوده اسـت. از مرحـوم سـيداحمد اديـب پيشـاورى روايـت       
 :اند كه گفته است كرده

اين  يم فالن غزل حافظ بهتر از فالن غزل است، ولىمرا حد آن نيست كه بگو«
حدى  توانم بگويم كه من سه دفعه در عمرم از مطالعه كلمات بزرگان به قدر مى

سـاخته،   ام كه هزّه ذوق و وجد مـرا برآشـفته و دگرگـون    تحت تأثير واقع شده
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زمـين   چنانكه يكسره مدهوش شده و تعادل و توازن خود را از دست داده بـر 
 :كردم ام يكى از آن دفعات هنگامى بود كه اين اشعار را مطالعه مى فتادها

 زان يارِ دلنوازم شكرى است با شكايت

 )78(دان عشقى بشنو تو اين حكايت گر نكته

ناشر  و بار ديگر وقتى بوده است كه به گفته مرحوم على عبدالرسولى شاگرد و
آهنگـى   گذشـت درويشـى بـه    روزى با بازارِ پيشاور مـى «ديوان او، در جوانى 

خوانـد. چـون    مـى  خوش از مثنوى قصه حديبيه و صلح پيغمبر با مشركين مكه
 :بدين بيت رسيد

 ناگهان در حق آن شمع رسل

 )79(دولت انّا فتحنا زد دهل

و  اديب از شنيدنِ آن چنان از خود بيخود شد كه سرِ خويش بـه ديـوار كوفـت   
رفيـق   كتاب مثنوى را مصاحب دائم و بشكست و خون جارى شد، از اين پس

 )80(»مالزم خود قرار داد.

 

 يكى ديگر از مركزِ نشر شعر و قرائت شعر بر جمع و احتماالً به آواز و بـا 
 ايم و هيچ علـوم نيسـت   هايى است كه از عصر صفوى داشته خانه قهوه »حسن ادا«

 گرفتـه باشـد  خانـه از درون آن نشـأت    كه قبل از عصر صفوى آيا چيزى كه قهوه
 هاى مربوط به عصر صـفوى از قبيـل تحفـه    وجود داشته يا نه؟ به هر حال تذكره

 سامى و تذكره نصرآبادى پر است از شواهدى در باب كيفيت شعر از طريـق ايـن  
 :گويد ها. نصرآبادى در شرح حال ملّا شكوهى همدانى مى خانه قهوه

آنجـا   دار در كه پسران زلـف  ـ  خانه عرب در قهوه )81(روزى به اتفاق ميرآگهى«
آيد. از ملّاشـكوهى   خانه مى نشسته بود كه شاه عباس ماضى به قهوه ـ  بودند مى
بيـت را   گويد كه شـاعرم. شـعر از او طلبيـد. ايـن     اى؟ مى پرسد كه چه كاره مى

 :خواند
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 ما بيدالن به باغِ جهان همچو برگ گل

 ايم پهلوى يكدگر همه در خون نشسته

انـدكى   گويند كه عاشق را به برگ گل تشبيه كردن رمايند و مىف شاه تحسين مى
 »)82(ناماليم است

 

 انـد، چنانكـه در   شـده  ها هم، شاعر مـى  چى اندك، قهوه در اين محيط، اندك
 :گويد شرحِ حال صابر الهيجى، نصرآبادى مى

بـه   رفت. كشتى او شكسـته،  در اوايلِ حال به تجارت از راه دريا به اروس مى«
 چـى شـد. از آن عمـل    عب به سالمت بيرون آمد. به علت پريشانى قهوههزار ت

 :دلگير بود چنانچه در آن باب گفته
 كسى كه آتش قليان طلب كند گويم

 )83(»كه بيرون جهد ز ديده شرار »به چشم«چنان 

 

 هـا روابـط   خانـه  چى و كارگران جـوان قهـوه   و غالباً ميان اين شعرا با قهوه
 )84(شده است. مى عاشقانه حادى برقرار

 گويد: المثل عربى كه در شعر حافظ نيز انعكاس يافته است و مى اين ضرب
»القاص حبالي كافى مورد بحث و بررسـى قـرار نگرفتـه    )85(»القاص گويا به حد 

 گويان، ، اين است كه اين قصه»گو را دوست ندارد گو قصه قصه«است. علت اينكه 
 اند كرده ها، هنگامه خويش را گرم مى ر سرِ چهارراههاى عمومى شهر و د در ميدان

 گويان معركه آن ديگرى را سرد و طبعاً هجوم حاضران به شنيدن يكى از اين قصه
 اند: القاص اليحـب القـاص. پيشـينه    گفته كرده است به اين دليل مى رونق مى و بى
 ن اسـت و اى كهـ  گويى، در ايران باستان مثل هر جاى ديگـر جهـان، پيشـينه    قصه
 هاى ايرانى، حتى در محيط عربى جاهليـت هـم طرفـداران خـاص خـود را      قصه
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 ها صورت منظوم داشته اسـت امـا آميخـتن    و بسيارى از اين قصه )86(داشته است
 دانـيم كـه   گويى با شعر در دوره اسالمى نيز بسيار عهدى كهن دارد زيرا مـى  قصه

 و ايـن  داده ا نيز شعر تشكيل مىگويان ر اى از سخنان اين قصه بخش قابل مالحظه
 اند و بـدين گونـه سـبب    كرده شعرها را غالباً با آواز خوش بر حاضران قرائت مى

 .اند شده انتقال و نشر شعرها در ميان مردم مى

 هاى بسـيار عمـده شـعر، در سـرزمين مـا، طبقـه       بدين گونه يكى از رسانه
زنـدگى شـهرى و مـدنى در    گـويى از لـوازم    اند. قصـه  گويان يا قُصاص بوده قصه

و شعرى كه نگاه كنيم فصلى را  »حسبه«اسالمى بوده است و در هر كتاب  جوامع
 توانيم وظايف آنها، در كنارِ واعظ و فقيه و مؤذّن و خطيب و امثال ايشان مى ويژه

 ) در كتاب معيـدالنعم كـه نـوعى توصـيف مشـاغل در     727 - 771ببينيم. سبكى (
 :چنين نوشته است »گوى قصه«ت، درباره زندگى شهرى عصر اوس

اخبـار   نشيند و به يادكرد آيـات و احـادث و   كسى است كه در راهگذارها مى«
 )87(»پردازد. سلف مى

 

 گوى چنين وضعى داشته اسـت  شايد در عصر او در محيط زندگى او قصه
و  اند كـه در دربارهـا   گويانى بوده دهد كه قصه ولى اسناد و مدارك ديگر نشان مى

 اند و كار ايشان سرگرم كردن حاضران در ايـن  زيسته خدمت ارباب قدرت مى در
 مجالس، به ويژه جليس پادشاه يا صـاحب قـدرت اصـلى، بـوده اسـت. و اينـان      

 هـا، از انـواع   پردازى ها بوده و در خالل اين داستان كارشان نقل حكايات و داستان
 .اند جسته شعرها، براى تصوير حوادث داستان بهره مى

 پردازان و پيوند كـار ايشـان را بـا    از بهترين اسناد موجود كه شيوه كارِ قصه
 عبـدالنبى فخرالزمـانى قزوينـى    »طرازاالخبـار «كند كتاب ارجمنـد   شعر روشن مى
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 است مؤلف اين كتاب را در يك مقدمه ). ق  ه 1041و متوفى بعد از  998متولد (
 گـويى  قدمه در بـاب پيشـينه قصـه   و چهار طراز و يك خاتمه تدوين كرده است. 

 ،»عشق و عاشـقى «، »بزمى«، »رزمى«ها در چهار نوع  بندى انواع قصه است و طبقه
 و در خاتمه نيز به تكميل آنچه در چهـار طـراز اصـلى نيـاورده اسـت      »عيارى«و 

 پرداخته، هر طراز جداگانه شامل دوازده فصل اسـت و هـر فصـل شـامل بخـش     
 پردازى. مثالً در طـراز  نثرها مناسب نقل و نقّالى و قصهعظيمى از شعرها و نمونه 

جنگ  هاى بزمى است، مؤلف كوشيده است آنچه شعر درباره اول كه ويژه داستان
 هـاى نبـرد و احـوال قهرمانـان و     هـا و توصـيف صـحنه    و آالت جنگ و مركـب 

 هاى هجوم به دشـمن و غـارت و   گفتگوى ايشان قبل از شروع جنگ و يا صحنه
 جود دارد تمامى را به تناسب موضوع، و بر اساس نـوعى نظـم تـاريخى،   تاراج و

 توان نقل كند. از مرور بر ابواب و فصول اين كتاب و از دقت در مقدمه مؤلف مى
 .گويان پى برد كه چه مقام مهمى داشته است شعر، در كار نقّاالن و قصه

 نظم و نثـر  ترين گلچين كسى كه اين كتاب را در اختيار داشته باشد، وسيع
 بنـدى  فارسى را در اختيار دارد گلچينى تنظيم شده بر اساس موضـوعات و طبقـه  

 هـاى مختلـف طبيعـت و زنـدگى.     شده براى استفاده، در هنگام توصـيف صـحنه  
 طور تقريبى، كوشيده است كه نظام تاريخى اين آثار را حفظ كنـد.  فخرالزمانى، به

 كنـيم تمـام   هاى رزمـى نگـاه مـى    وقتى به فصل طلوع يا غروب، در بخش داستان
هاى طلوع و غروب را از عصر رودكى تـا روزگـار مؤلـف پـيش چشـم       توصيف
 آورد كه درباره طلوع و غروب مى »بزم«هم برين گونه است آنچه در فصل  داريم
ارى كـه   انداز ديگرى از طلوع و غروب است و باز در بخش داستان چشم هاى عيـ 

يط كار آنان طلوع و غروب را تصوير كرده اسـت و  به تناسب احوال عياران و مح
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هـايى را آورده اسـت بـر همـين      اى مختلـف نمونـه   نويسندگان و شاعران دوره از
هـاى طبيعـت و زنـدگى انسـانى از بهـار و پـاييز و تابسـتان و         ديگر پديده منوال

هاى جنگ و درگيـرى تـا توصـيف     و عاشقى و ميدان هاى عشق صحنه زمستان تا
 ...ها و برف و باران و ها و درخت احجار كريمه و گل ها و جامه

 فخرالزمانى خود از شاعران و اديبان ايران قرن يازدهم بـوده اسـت كـه بـه    
 پـردازى در دربارهـاى هنـد    گويى و حكايـت  هند سفر كرده و در آنجا از راه قصه

 گويـان طـراز اول   حرمت و تكريم بسيار ديده و به گفته خودش بسيارى از قصـه 
 ر را ديده و هنر خويش را از راه دوستى و تأمل در كار ايشـان تكميـل كـرده   عص

 )88(است.

 هاى ادبى، در هر دوره و در هر شهرى، مراكز اصلى نشـر و اشـاعه   انجمن
 هـاى ادبـى در   اند. يك مطالعه جامع و شامل در باب تاريخچه انجمن شعرها بوده

شده است تا قرون اخيـر كـه    يل مىها در دربارها تشك ايران از آغاز كه اين انجمن
تواند، بخشـى   اند، مى آمده شاعران هر شهر گرد مى ـ  مراكز آموزشى و يا دولتى در
 ترى مورد بررسى قرار دهد. ايـن  انداز وسيع اين حوزه مورد بحث ما را با چشم از

ها كه غالباً مورد انتقاد اهل هر روزگارى بوده است و از عصر حريرى كـه   انجمن
كند  ياد مى )89(»انديةاالدب الذى ركَدت فى هذا العصر ريحه و خَبت مصابيحه« از

بن عبدالحميد منشى به توصـيف يكـى از    واز روزگار بهرامشاه غزنوى كه نصراللَّه
تا همين عصر مـا نيـز مـورد     )90(پردازد. ها، در سراى خواجه خويش مى انجمن آن

هـا را در   تـرين نقـش   دار است، باز هم مهمگروهى از شاعران برجسته و نام انتقاد
ها و استعدادهاى درخشان هر عصـر و نسـل داشـته اسـت و كمتـر       ذوق پرورش

ها، شـعرش قـوام و    رفت و آمد بدين گونه انجمن توان يافت كه بى مى شاعرى را
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هـا از بهتـرين مراكـز نشـر شـعر و       يافته باشد. به هر حال، اين انجمن استحكامى
 )91(نواحى ديگر بوده است چه در ايران كنونى و چه در ايران بزرگ. انتقال آن به

 هاى ادبى و نقش آنها در اشاعه شعر سخن بـه ميـان   حال كه درباره انجمن
 اى نخواهـد بـود و تكميلـى اسـت بـر      فايـده  آمد يادآورى دو عامل ديگر نيز بـى 

 در كنـار (مجموعه عوامل نقل و انتشار شعر در دنياى كهن. يكـى از ايـن عوامـل    
اسـت   هايى ها و سفينه ها و مرقّعها و خوشنويسى جنگ )هاى اصلى شاعران ديوان

وجـود   آمده و اگر ذوق و مهارت كافى در تدوين آنها كه در هر عصرى فراهم مى
هـر   داشته سبب رواج بسيارى از شعرهاى خوب هـر شـاعر و شـعرهاى خـوب    

 )92(ى معروف.ها ها و جنگ شده است مثل اغلب تذكره اى مى دوره

 بوده است. كـه  Festival در عرب جاهلى، عكاظ، نوعى جشنواره شعرى يا
 قعده، در نخلسـتانى ميـان طـائف و مكـه     هر ساله در فاصله يك تا بيستم ماه ذى

 آمدنـد و شـعرهاى   شده است و شاعران دوره جاهلى در آن گـرد مـى   تشكيل مى
 و مفاضـله ميـان شـعرها   داشـتند و بـه بررسـى     خويش را بر يكديگر عرضه مـى 

تلقى  ) داور اين مسابقه535 ـ  604اند، نابغه ذبيانى ( پرداختند. بنابر آنچه نوشته مى
ه  مى انـد و شـاعران نـزد او حاضـر     داشـته  اى ويـژه او برپـاى مـى    شده است و قُبـ 
اند. هـر كـس را كـه نابغـه در      كرده اند و شعرهاى خود را بر او عرضه مى شده مى
پسـنديد و رد   گرفت و اگـر شـاعرى را نمـى    كرد، مقامش بلندى مى تأييد مى شعر
 )93(برد. آن شاعر از شهرت و اعتبار بهره نمى كرد، مى

 اگر آنچه درباره معلقات، در ادب جاهلى عرب گفتـه شـده اسـت راسـت    
 داشت شعر در عرب جاهلى همين ارائه شـعر  هاى نشر و عرضه باشد، يكى از راه

 شمس »المعجم«هاى كتابى مانند  ترين بخش يكى از شيرين )94(در كعبه بوده است
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اسـت كـه هـر كـس آن كتـاب را يـك بـار         »اَدخَلَه و اَخْرَجه«قيس رازى داستان 
باشد، هرگز آن لطيفه را فراموش نخواهد كرد و آن داستان شـمس قـيس    خوانده
 خواجه امام كژطبع متشاعرى كه سالها و سالها در خـدمت شـمس قـيس    است با
 »مـرو «گفتـه اسـت و در سـفرى كـه بـه       شعرهاى سست و ناتندرست مى بوده و

انـد   بيند كه روى ديوار سرايى كـه در آنجـا نـزول كـرده     شمس قيس مى كنند، مى
دانـيم   الخط قديم، مـى  ولى در رسم »دنيا به مراد رانده گير آخر چه؟« نوشته است:

 :گويد س قيس مىاند. شم نوشته مى »اخرجه«را به صورت  »چه؟ آخر«كه 

كيسـت؟   عايد به »اَخْرَجه«بر سبيل طيبت گفتم: اين بيت چه معنى دارد و هاء «
 ...»نغز گفته است و«گفت:  »كيست؟ »اَخْرَج«و فاعل 

 

غرض از يادآورى اين حكايت نكتـه ديگـرى بـوده كـه      )95(تا آخر داستان.
 لمثل به خـود ا بخش عظيمى از شعرهاى خوب و آنها كه حالت ضرب نشان دهم

 اند كه مردم آنها را بر در و ديوار امـاكن خصوصـى و   اند، شعرهايى بوده گرفته مى
 .اند كرده عمومى نقش مى

 هـا  هاى اماكن عمومى از قبيل مزار اولياء و گاه مساجد و خانقاه ديوارنوشته
 آمـده اسـت و   و رباطها از ديگر وسائل نشر شعر در روزگار گذشته به حساب مى

 توان در باب نوعِ شـعرها و نـوعِ   ون نيز در بقاياى بسيارى از اين اماكن مىهم اكن
 )96(هاى گذشتگان در باب شعر، به مطالعه پرداخت. پسنده

 آبـاد در جمهـورى   همين اواخر از آقاى دكتر قربانف استاد دانشـگاه عشـق  
 سـعيد مـزار ابو «گفت:  تركمنستان كه به مناسبتى به منزل ما آمده بود شنيدم كه مى

ديوان  يعنى به اندازه يك »ابوالخير، در ميهنه دشت خاوران، يك ديوان شعر است
و  بر در و ديوار و گچكارى و بر خشت و آجر آن در طول قرون و اعصـار شـعر  
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 داشت كـه ايـن سـخن    يادگار نوشته شده بوده است. آقاى دكتر قربانف اظهار مى
 به علـت عـدم توجـه مسـئوالن    مربوط به سى سال پيش از اين است ولى اكنون، 

رى  امر، در سالهاى گذشته، تمـام آن گـچ   هـا و بخشـى از ديوارهـا     هـا و نوشـته   بـ
 فروريخته و چيز مهمى ديگر از آن باقى نيست ولى تا سى سال پيش از اين، خود

 هـا و  اند كه در و ديوار مزار بوسعيد پر بوده اسـت از نوشـته   ايشان شاهد آن بوده
ازمانده از قرون و اعصار. اگر در همان سالها مقدارى اسـاليد  يادگارهاى شعرى ب

 پرسـش  شد، چه بسا كه بسيارى از مسـائل بـى   ها گرفته مى عكس از اين نوشته و
 هـا بـه دسـت    تاريخ فرهنگ ما امروز، پاسخ مناسب خود را در ميان همان عكـس 

 .آورد مى

ند كه برروى ا نوشته نه تنها بر ديوارهاى اماكن عمومى و خصوصى شعر مى
 و »سـفره «اى از وسـايل زنـدگى از قـالى و قاليچـه و گلـيم گرفتـه تـا         هر وسيله

ــارد«و  »شمشــير«و  »قاشــق«و  »كاســه«و  »بشــقاب« ــر شــعر )97(»ك  و ســنگ قب
 اند و از همه اينها براى نشرِ شعر و انتقال آن به ذهـن و ضـمير ديگـران    نوشته مى

 حقيقت بخش اصلى زنـدگى معنـوى   شده است زيرا شعر بخشى و در استفاده مى
جامعه ما بوده است و صد و هشتاد درجـه بـا آنچـه در روزگـار مـا وجـود دارد       

داشته است. امروز در صفحات مطبوعات ما در پايان قـرن بيسـتم در كنـار     فاصله
شـود بـه نـام     شير پاستوريزه يا دوربين عكاسى كلماتى زير هم نوشـته مـى   آگهى

خوانـد اگـر تصـادفاً بـراى بـار اول       براى بار دوم نمـى  هيچ كس آنها را و »شعر«
هاسـت يـا كوتـاهى و تقصـير از جانـبِ      »رسـانه «گناه از جانب  خوانده باشد. آيا

  هاست؟»شعر«
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 ها: يادداشت

 اند. چيزى برده ادا كردنِ شعر، تعبيرى است كه قدما در مورد قرائت شعر بر جمع حاضران، به كار مى) 1
هاى صوتى و القايىِ شعر، در نظر مخاطب، تشخّص  اى كه جنبه به گونه »دكْلَمه«شبيه مفهوم فرنگى 

 .142و تعليقات حاالت و سخنان ابوسعيد،  49نامه عطار،  پيداكند. مراجعه شود به مصيبت
 يا رباعيات خيام وها كه در شاهكارهاى ادبى فارسى از قبيل ديوان حافظ  بخشى از اختالف نسخه) 2

هاى شفاهى است و تأثيرى كه حافظه راويان در نشرِ اين شعرها  ، نتيجه همين نقلشود ديده مى
 .است داشته

 در معنى آهنگ و صوت موسيقايى مراجعه شود به تعليقات اسرارالتوحيد »چيزى«براى كاربرد ) 3
52/2. 

 .90مجالس النفايس، ص ) 4
» وضع الحان«در ادب فارسى و  )به همان معنى(و صوت بستن  )آهنگسازى(تعبيرِ صوت ساختن ) 5

 .در عربى رواج داشته است
له يد باسطة فى وضع «گويد  كه مى b409 مراجعه شود به انساب سمعانى، در ماده غضايرى،) 6

 .472/2نيز تعليقات اسرارالتوحيد  »و اكثر الشعرا بخراسان تالمذته االلحان
 .4-233وشنايى و در اقليم ر 4-273مراجعه شود به زبور پارسى، ) 7
 .426تذكره نصرآبادى، چاپ وحيد دستگردى، ) 8
 .75/2سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلى موحد، چاپ آگاه ) 9

  .231مقاالت فروزانفر، ) 10
 :به ويژه مراجعه شود به Milman Parry و استادش Albert B ord و نظريه »اجراى شعر« درباره) 11

Albert B. Llord Thde sinjer of tales second edition stephen mitchel and gregory nagy 
editorsharvard university press. 0002. 

 .244، تهران 1335االلباب، چاپ استاد نفيسى،  لباب) 12

 .394ديوان خاقانى، چاپ دكتر سجادى، ) 13

 .408ديوان سوزنى، چاپ دكتر شاه حسينى، ) 14
 .411 – 410احوال و اشعار رودكى، ) 15
 .342مختارى نامه، استاد همايى، ) 16
 .53/1ديوان انورى، ) 17
 .96و مفلس كيميافروش،  373/1همانجا، ) 18
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 .162منشĤت خاقانى، ) 19
 .453/2معجم مقاييس اللغه، ) 20
 و منابعى كه 210/2-206درباره حماد راويه مراجعه شود ب وفيات االعيان، چاپ احسان عباس، ) 21

تعليقات همين  623/2و  331/1اسرارالتوحيد،  ـ احسان عباس در آنجا يادآور شده است.استاد 
 .شعر

 .343/1تفسير بصاير، ) 22
 .159/3مثنوى، نيكلسون، ) 23
 .423/3همانجا، ) 24
 .206/2وفيات االعيان، چاپ احسان عباس، ) 25
 .ديوان حافظ، چاپ قزوينى) 26
 .39چهار مقاله عروضى، چاپ ليدن، ) 27
 .119/1كتاب نقض، ) 28
 .1/179ديوان انورى، ) 29
 .222ديوان سوزنى، ) 30
 .مجالس احمد غزالى، چاپ دكتر احمد مجاهد، انتشارات دانشگاه تهارن) 31
 .الواعظين فتّال نيشابورى، چاپ نجفضةرو) 32
 .نفرمعارف بهاء ولد محمدبن حسين خطيبى بلخى، مشهور به بهاء ولد، چاپ استاد فروزا) 33
 .مجالس سبعه موالنا، چاپ دكتر توفيق سبحانى) 34
 .مقاالت شمس، چاپ دكتر محمدعلى موحد) 35
 .اسرارالتوحيد، محمدبن منور، چاپ انتشارات آگاه) 36
 .االرواح، سمعانى، به اهتمام نجيب مايل هروى روح) 37
 .اصغر حكمت االسرار و عدة االبرار، به اهتمام على كشف) 38
 .به كوشش محمد روشن )تفسير سوره يوسف(تين الجامع للطايف الباستين، الس) 39
 اللَّه صفا، درباره مؤلف تفسير نامه استاد ذبيح مراجعه شود به يادداشت نويسنده اين سطور در جشن) 40

  ».اى از شعرهاى عرفانى قرن چهارم و پنجم سفينه«سوره يوسف با عنوان 
 .97يميا فروش ، و مفلس ك222ديوان سوزنى، ) 41
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مراجعه شود به كتاب القصاص و المذكّرين، ابوالفرج بن الجوزى، عنى بنشره و تحقيقه الدكتور ) 42
كه اطلعات بسيار مهمى در باب قصه و  1971، بيروت Merlin l.swartz سوارز مارلين
 .گويان دارد قصه

 كه از مجالس وعظ او با 9 - 228اب االلب و نيز لباب 40راحةالصدور، راوندى، ِچاپ محمد اقبال، ) 43
 .كند شگفتى ياد مى

اتحاد،  در باب كيوان قزوينى و مجالس وعظ او مراجعه شود به پژوهشگران معاصر ايران، هوشنگ) 44
436  - 47/3. 

و نيز مقدمه التصفيه فى احوال المتصوفه، از استاد يوسفى، ده به بعد و مفلس  209راحةالصدور ) 45
 .51 – 50كيميافروش، 

 هايشان نوشته نظران موسيقى، در مقاالت و كتاب اين نكته را ممكن است بارها و بارها صاحب) 46
باشند، ولى در اين لحظه اتكاى بنده به گفتار شادروان استاد مرتضى عبدالرسولى است كه اين نكته 

 .طى داستانى لطيف كه خود شاهد آن بوده است برايم نقل كرد را
 .69/1حيد، اسرارالتو) 47
 .58حاالت و سخنان ابوسعيد، ) 48
 بن محمد بسطامى، از قرن هشتم، مراجعه شود به مناهج التوسل فى مباهج السبل تأليف عبدالرحمن) 49

 دهد در بغداد عصر احمد غزالى آغاز قرن ششم ه. ق كه نشان مى 1299چاپ الجوائب، قسطنطنيه 
 .8-477اند، نيز موسيقى شعر،  كرده ها، به شعر فارسى سماع مى هنوز در خانقاه

 .79 – 74همانجا، ) 50
كلماتى كه با ستاره مشخص شده است نام اماكنى است كه در آن ايام در رى شهرت داشته و ) 51

 .از ميان رفته است بعدها
 .79 – 74همانجا، ) 52
 .77همانجا، ) 53
 .231همانجا، ) 54
 السالم نقل كرده بن ابيطالب عليه و بيت در مديح امام علىبه نام عبدالملك بنان، د 327همانجا، ) 55

 نشده »پوربنان قمى«بنان و  »عبدالملك«است و ظاهراً استاد محدث متوجه عينيت اين دو نام يعنى 
 .است

 .539نقض فضايح الروافض، ) 56
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 .65همانجا، ) 57
 ه را براى گشودن آن فرستادهذات السالسل، بارويى بوده است در شام كه پيامبر جمعى از صحاب) 58

 .به بعد 66، 21 و بحاراالنوار709/2است. آفرينش و تاريخ، چاپ آگاه. 
 .به اين مسأله و نظرگاه شيعه اشارت دارد 707/2مطهربن طاهر مقدسى، در آفرينش و تاريخ، ) 59
 .65نقض فضايح الروافض، ) 60
 ها و مناقب امام كهن از قرن پنجم درباره جنگاى است حماسى و با زبانى بسيار  نامه منظومه على) 61

قونيه در كتابخانه  2578. ق سروده شده است فيلم شماره   ه 482بن ابيطالب كه در سال  على
هاى مركزى دانشگاه تهران، محمدتقى  دانشگاه تهران مراجعه شود به فهرست ميكروفيلم مركزى
به قلم نويسنده اين سطور در  »قرن پنجم هاى شيعى از حماسه«. و مقاله 143/1 پژوه، ج دانش

 .ادبيات دانشگاه مشهد تحليل آن در مجله دانشكده
 .بن ابيطالب جان سالم بدر بردند يعنى خوارجى كه از شمشير امام على) 62
 اند مانند مربعه گفته مربعات اسواق، چهارسوى اصلى بازارهاى شهر چهارسوها را مربعه مى) 63

گويند و در متون فارسى چهارسوى. مراجعه  كه در متون عربى آن را مربعه مى كرمانيان نيشابور
 .8/2-737تعليقات اسرارالتوحيد،  شود به

 .67الروافض،  نقض فضايح) 64
 .67همانجا، ) 65
 .108همانجا، ) 66
 .109همانجا، ) 67
 ز شيعى بوده و سپساست كه بنابر دعوى خودش در آغا »فضايح«كنايه از مؤلف  »نو سنّى«خواجه ) 68

 .شده است »مستبصر«
 .108نقض فضايح الروافض، ) 69
 .110 – 109همانجا، ) 70
 .110همانجا، ) 71
 .ببكانك، در باب هويت تاريخى او بيشتر از اين اطالعى به دست نيامده است) 72
 .112الروافض،  نقض فضايح) 73
 .67همانجا، ) 74
 .114همانجا، ) 75
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 . ق  ، ه1368القيسرانى، چاپ مصر  حمدبن طاهر مقدسى معروف به ابنالتصوف، مةصفو) 76
نظام خانقاه در قرن پنجم به روايت ابن «و نيز مقاله نگارنده با عنوان  94المنيريه  ةالطباعةادار

در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد شماره سوم و چهارم سال بيست و ششم پاييز » القيسرانى
 .597يادنامه استاد دكتر احمدعلى رجايى بخارايى، ص ، 1372 و زمستان

 .274و  162اوراداالحباب، ) 77
 .25بحثى در تصوف، دكتر غنى، ) 78

 ، ابيات اين داستان اختالف بسيار دارد، در چاپ نيكلسون بدين گونه258/2هاى مثنوى،  در نسخه) 790
 :است 

 وقت واگشت حديبيه به ذُل

انا فتحنا زد د لدولته 

 .2مقدمه ديوان اديب پيشاورى، ) 80
 .255تذكره نصرآبادى، همان چاپ، ) 81
 .239همانجا، ) 82
 .37همانجا، ) 83
 .در شرح حال شيداى زرگر تبريزى 388همانجا، ) 84
 و در شعرى منسوب به 170التمثيل و المحاضره، ثعالبى،  در »القاص ال يحب القاص«المثل  ضرب) 85

ديوان حافظ، چاپ قدسى، به اهتمام عزيزاللَّه كاسب، از معاصران رسول،  حافظ آمده است
 .390، تهران، 1364رشيد،  انتشارات

نصربن حارث مردى بازرگان بود كه قصه رستم و اسفنديار و ديگر اساطير ايرانى را، در ايران، ) 86
فسران معروف است، كرد و داستان او در ميان م بود و در محيط حجاز آن را روايت مى آموخته

 .486/7و  326/2االسرار، ميبدى،  كشف براى نمونه
 .113معيدالنعم، ) 87
اى است كه به وسيله نگارنده تصحيح شده و آماده انتشار  تمام منقوالت طرازاالخبار، از نسخه) 88

ر از نويسنده اين سطور د »گويى در ادب فارسى اصول هنر قصه«نيز مراجعه شود به مقاله  است.
 .1380شهريارى، انتشارات توكلى، تهران،  ارجنامه

 بن محمدحسن قمرى به سعى و خط محمدتقى 1304مقامات حريرى، چاپ سنگى ايران، ) 89
 .خطبه مؤلف )بدون ورق شمار در اصل(گلپايگانى، صفحه دو 
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  .15 – 17كليله و دمنه، ) 90
 فرخ در يادگارنامه حبيب يغمايى، تهرانو نيز مقاله محمود  334خاطرات صدرالدين عينى، صفحه ) 91

 .278 – 271 »هاى ادبى خراسان يادى از انجمن«، انتشارات فرهنگ ايران زمين، با عنوان 1356
 پژوه در فرخنده پيام، از محمدتقى دانش »مرقّع سازى و جنگ نويسى«مراجعه شود به مقاله ) 92

 .229 – 148نامه دكتر غالمحسين يوسفى،  جشن
 اند كه مشهورترين آنها بازار عكاظ بوده است و در آنجا مجالس شعرخوانى بازار اصلى داشتهسه ) 93

 الطبعة 1984اند تاريخ االدب العربى، عمر فرّوخ، الجزءاالول، دارالعلم للماليين،  داده ترتيب مى
 . 74اخلامسة

 140، الطبعةالسابعةعارف، مراجعه شود به تاريخ االدب العربى العصر الجاهلى، شوقى ضيف، دارالم) 94
 .بعد به

 .7 – 456المعجم فى معايير اشعار العجم، چاپ استاد مدرس رضوى، ) 95
مقاله احمد گلچين معانى،  »تاريخ يادگار«هاى قدما، مراجعه شود به  براى نمونه يادگارنويسى) 96

 387 - 284حات ) صف1342شهريور و مهر (هاى ششم و هفتم  درمجله يغما، سال شانزدهم، شماره
با عنوان  61 - 963و نيز مقاله سيدعلى مؤيد ثابتى، در مجله مهر سال دوم،  334 -  332و
 ».شيخ احمد جامى يادگارهاى مزار«

العصر العباسى االول، فى العراق، حتى نهاية القرن  فى االندية االدبّيةاين اواخر، كتابى ديدم با عنوان ) 97
كه مؤلف، از اين  1402/1982حمدهاشم، داراالفاق الجديد، بيروت الهجرى، تأليف على م الثالث
شعرنويسى بر روى پارچه و لباس و شمشير و فر و ديگر كاالهاى موجود، در محيط خانه و  گونه

دربارها. تصوير خوبى ارائه داده بود و از كتاب الغربĤء تأليف ابوالفرج اصفهانى، چاپ  زندگى و
اول، بيروت، دارالكتاب الجديد، مقدارى ديوار نوشته خانات را نقل كرده المنجد. طبع  الدين صالح

  .بود



  
  
  
  
  

 *زورخانه و ورزش باستانى
 

 مصطفى صديق
 

 ساختمان زورخانه

كننـد و بيشـتر در كوچـه     زورخانه جايى است كه مردان در آن ورزش مـى 
هاى شهر ساخته شده است. بام آن به شكل گنبـد و كـف آن گـودتر از     كوچه پس
 كوچه است. درِ آن كوتاه و يك لَختى است و هر كه بخواهد از آن بگـذرد و  كف
گوينـد درِ زورخانـه را از ايـن رو كوتـاه      زورخانه بشود بايد خم شود. مـى  داخل
رونـد بـه احتـرام     ورزشكاران و كسانى كه براى تماشـا بـه آنجـا مـى     گيرند كه مى

ورزش وورزشكاران و آن مكان خم شوند. اين در بـه يـك راهـروى باريـك بـا      
ر دم زورخ «شـود. و آن راهـرو بـه     سقف كوتاه بـازمى  رود. در ميـان   مـى  »انـه سـ

 4متـر و پهنـاى    4يـا   5پهلو و گاهى شش پهلو به درازاى  زورخانه گوداى هشت
شـود. در كـف گـود     ناميده مى »گود«متر كنده شده كه  چارك تا يك 3متر ژرفاى 

گذاشته و روى آن بوته و خاشـاك خـاك رس ريختـه و     چند اليه بوته و خاشاك
ريزنـد و هـر روز روى    ا براى نرمى كف گود مـى اند. بوته وخاشاك ر هموار كرده

زننـد تـا از آن گـرد     مى »گل نَم«ورزش آغاز شود با آب  آنكه اين كف را پيش از
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 .برنخيزد

 سراسر ديواره گود ساروج اندود شده است و لبه آن به جاى هزاره آجـرى 
 با چوب پوشانده شده است تا اگر ورزشكاران هنگام ورزش به لب گود بخورنـد 

 هايى ساخته شده كـه جـاى نشسـتن    نشان زخمى نشود. در باال و دور گود غرفهت
 تماشاچيان و گذاشتن جامه ورزشكاران و لُنگ بستن و تُنكه پوشيدن آنان اسـت. 

 .ها نيز جايگاه افزارهاى ورزشى است يكى دو غرفه از اين غرفه

 
 سرْدم

 ى زورخانـه درسـت  هاى چسبيده به راهرو سرْدمِ زورخانه در يكى از غرفه
اى است نيم گرد كه كَفَش از كف زورخانه يك متر تـا يـك    شده است و آن صفّه 

چوب بسـتى اسـت كـه بـه آن زنـگ و      « سرْدم»و نيم بلندتر است. در جلوى  متر
پلنگ و زره و سپر و پر قو آويخته است. بر روى سكو زير چـوب بسـت    پوست
 و هرگاه اجاق نداشته باشند منقلى زيـر  ريزند كنده شده كه در آن آتش مى اجاقى
 كند تـا  گذارند و مرشد تنبك خود را با آتش اجاق يا منقل گرم مى بست مى چوب

 .صداى آن رساتر درآيد

 پوريـاى «گويند نخستين كسى كه طرح سـاختمان زورخانـه را ريخـت     مى
 مـه اسـت و او در ني  )الدين خـواررزمى  محمودبن ولى(بود. نام پورياى ولى  »ولى

 زيسـته اسـت. او پهلـوان و    دوم سده هفتم و نيمه نخستين سده هشتم هجرى مى
 .شاعر و عارف بوده و دمى گرم و گيرا داشته است

 با لب زمزمه آرا چه خفى و چه جلى

 جرگه را گرم بكن از دم پورياى ولى
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 افزارهاى ورزش باستانى

سانتيمتر 2برى و ست 7و پهناى  70تخته شنا: چوبى است هموار به درازاى 
نزديـك   شود. به زيـر تختـه   و گاهى كوچكتر و بزرگتر از اين اندازه هم ساخته مى

شـده    به بلنـدى چهـار سـانتيمتر ميخكـوب     )اى ذوزنقه(دو سر آن دو پايه زنَخى 
  .است

ميل ورزش: افزارى است چوبى و كله قندى و توپر، تَه آن گـرد و همـوار   
اى بـه درازاى پـانزده سـانتيمتر     يـان آن دسـته  وسر آن تخت يا گرد اسـت و در م 

 .اند. وزن هر ميل از پنج كيلو تا چهل كيلوگرم است فروبرده

 ميلِ بازى: مانند ميلِ ورزش است ولى دسته آن بلندتر از دسته ميل ورزش
و وزنش كمتر از آن است تا در هنگام بازى و پرتاب كـردنش بـه هـوا گـرفتنش      

 .بازى از چهار تا شش كيلوگرم بيشتر نيستباشد. وزن هر ميلِ   آسان

 هـاى فلـزى بـه    سنگ: دوپاره و راست گوشه اسـت كـه از درازا بـا بسـت    
 يكديگر چسبانيده شده و يك بر آن هاللى است، درازاى سنگ يك متر و پهنـاى  
گذاشته  اى آن هفتاد سانتيمتر است. در ميان سنگ سوراخى است كه در آن دستيره 

گـرفتن   اند تا دست ورزشكار را هنگام سـنگ  مد يا كهنه پوشاندهو روى آن را با ن
سـنگ را   زخم نكند. وزن هر دو سنگ از شصت كيلو تا صد و بيست كيلو است.

 .است ناميدند زيرا به شكل نعل هم مى )سنگ نعل(و  )سنگ زور(در قديم 

 كباده: افزارى است آهنى، مانند كمان و سراسر تنه آن از آهـن اسـت و در  
 دارد. درازاى آن نزديك به صد و بيست تا صد و سى سـانتيمتر  »جادستى«يانش م

و در  ـ  و گاهى كمتـر يـا بيشـتر    ـ  اى است. چلّه كباده زنجيرى است شانزده حلقه
حلقه شش پولك آهنى دارد و در ميان آن جادستى گذاشته شـده اسـت. وزن    هر
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 تـر هـم   تر و سـبك  هاى سنگى از ده كيلو تا چهل كيلو است. گاهى نيز كباده كباده
 .برند سازند و به كار مى مى

 
 هاى ورزش باستانى جامه

پوشـاند   تُنُكه يا تنبان نَطعى: شلوار كوتاهى است كه ران را تا زير زانو مـى 
پوشـند. ايـن تنبـان از يـك رويـه       وآن را هنگام ورزش كردن و كشتى گرفتن مى
رباسى دوخته شده است. رويه آن چرمى ياپارچه ماهوتى ستبر و چند اليه آستر ك

رنگ آبى مايل به سبز است. كمر و نشـيمنگاه و سـر دو زانـوى تنكـه از      بيشتر به
 ـ  بيشتر بوته جقّه سر كـج  ـ  هاى بزرگى هاى تنكه گُل و بوته چرم است.روى ران

رج »شده است. باالى تنكه را  قالبدوزى پـيش روى تنكـه را كـه زيـر شـكم      «بـ ،
رْ كاسـه  (يـا   )پيش كاسه(، روى زانو را )1(»قبض پى«افتد  مى و پشـت زانـو را    )سـ

 .نامند مى) پس كاسه(

 بندند. در روزگار ما به جاى لُنگ: همان لنگى است كه مردان در گرمابه مى
 گـود  بندنـد و در  خـود مـى  « زيـر شـلوار  »پوشيدن تنكه، ورزشكاران لنگى روى 

 :روند و بستن آن چنين است مى

زنند و پايين لنـگ   گ را در كمرگاه بر روى ناف گره مىدو سر از پهناى لن
پـيش  «برنـد و در   گيرند و از ميان دو پا باال مـى  كه آويزان است از پشت پا مى را

 .كنند است فرو مى »گره«كه همان » قبض

 
 گردانندگان زورخانه

 گويند كه آوازى خوش دارد و مرشد: امروز در زورخانه مرشد به كسى مى
 هاى گوناگون كه هر كـدام ويـژه   نشيند و با آهنگ مى »سردم«روى هنگام ورزش 
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 گيـرد و شـعرهاى رزمـى كـه بيشـتر از      يكى از حركات ورزشى است ضرب مـى 
 خواند و صـداى ضـرب و آواز خـود را بـا     شود مى شاهنامه فردوسى برگزيده مى

 يمانگيـزد. در قـد   كند و آنان را به ورزش برمى آهنگ مى حركات ورزشكاران، هم
 كسى بود كه كار آموزش ورزشكاران و پهلوانان با او بود. »كهنه سوار«يا  »مرشد«

 انـداخت و چـوبى هـم كـه بـه آن      كهنه سوار در هنگام ورزش لنگى به دوش مى
 كـاران  نشست و باسـتانى  گرفت و در كنار گود مى گفتند در دست مى مى »تعليمى«

 سواران كرد. كهنه رى راهنمايى مىگي گيران را در كارهاى ورزشى و كشتى يا كشتى
گويـا  (تـرين پهلوانـان و ورزشـكاران بودنـد.      ترين و آزمـوده  يا مرشدان از چابك

 ).خواندند مى »گير ضرب«امروزى را  مرشد

شتمالچى: كسى است كه پيش از ورزش به ورزشكاران و پهلوانان لنگ م 
، تـا كـوفتگى و   كنـد  دهد و پـس از ورزش آنهـا را مشـت و مـال مـى      و تنكه مى
 .در رود و پادويى زورخانه نيز با مشت مالچى است از تنشان به خستگى

 
 مقام ورزشكاران در زورخانه

 گويند كـه سـالمندتر و   پيش كسوت: پيش كسوت در زورخانه به كسى مى
هـاى   تر از ورزشكاران ديگـر باشـد. پـيش كسـوت از همـه گونـه ورزش       آزموده
تـر از   تواند بهتـر و سـنگين   ايك آنها آگاه است و مىهاى يك و ريزه كارى باستانى
 .هاى باستانى را انجام دهد ورزش ديگران

 روى مرشد و ميـان ورزشـكاران   مياندار: ورزشكارى است كه در گود روبه
 ايستد و گرداندن ورزش و پيش و پس انداختن كارهـاى ورزشـى را بـه    ديگر مى
نگـاه و از حركـات ورزشـى او     گيرد. ورزشكاران هنگـام ورزش بـه او   عهده مى
كنند. مياندار بايد مانند پيش كسوت آزموده و آگاه از همه گونه ورزش  مى پيروى
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 هاى يكايك آنها باشد. معموالً پيش كسوت هر زورخانه مياندار آنجـا  كارى و ريزه
 .شود مى

 شود كه بسيار آزموده و چابك و كاركرده باشـد و  پهلوان: به كسى گفته مى
 .نداشته باشد هماوردى

 اى است كه آزمودگى يافته و پهنه كارهـاى ورزشـى   نوخاسته: جوان نوچه
 بــه« تــو گــودى»هــاى  خــود را گســترش داده و بــراى كشــتى گــرفتن و ورزش

 .رود هاى ديگر مى زورخانه

 هـاى  شود كه زيـر نظـر پهلـوانى، فـن     نوچه: به جوان ورزشكارى گفته مى
 رود. او از نظـر تردسـتى و چـابكى    مار مـى شـ  آموزد و شـاگرد او بـه   كشتى را مى

 .ترين شاگردان آن پهلوان است برگزيده

 
 شيوه ورزش باستانى

 سنگ گرفتن: سنگ گيرنـده در بـاالى گـود در جـايى از زمـين كـه لُنـگ       
 خوابد و سه بالش، يكى را زير سر و دو تاى ديگر را زيـر  اند به پشت مى انداخته

 گيرد كـه  نگ را با دو دست خود چنان مىگذارد و دو س بازوى راست و چپ مى
 درپى بـه پهلـوى چـپ و راسـت     سرهاى هاللى آن دو به سوى سرش باشد و پى

 غلطد. هنگامى كه بر پهلوى چپ است سنگى را كـه در دسـت دارد مسـتقيماً    مى
 اش راست شود و به همان شيوه هنگامى كه بر برد كه بازيوى خميده چنان باال مى

بـرد.   گى را كه در دسـت چـپ دارد مسـتقيم بـه بـاال مـى      پهلوى راست است سن
 گويند. گونه ديگر سنگ گرفتن آن است كـه  مى« غلطان»گونه سنگ گرفتن را  اين

 كنـد و دو سـنگ را بـا هـم     خوابـد و پاهـايش را دراز مـى    ورزشكار به پشت مى
 نامنـد.  مـى  )جفتـى (برد، اين سـنگ گـرفتن را    درپى روى سينه باال و پايين مى پى
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 شمارد و اگر سـرگم  ) بار مى114) يا (117رشد، سنگ گرفتن ورزشكاران را تا (م
 ضرب گرفتن براى ورزشكاران درون گود باشد، يكى از دوسـتان سـنگ گيرنـده   

است  ) ميان باستانى كاران مقدس114) و (117شمارد. شماره ( هاى او را مى سنگ
صدو هفده  ) اشاره به117. (شمارند و مرشد يا ديگران از اين دو شماره بيشتر نمى

اسـت.   ) اشاره به يكصـد و چهـارده سـوره قـرآن    114تن كمربسته موال است و (
سر (گيرنده  شمار يا مرشد پيش از سنگ گرفتن براى شور بخشيدن به سنگ سنگ
 :خواند مى )نوازى

 اللَّه كنى بگو بسم هر كار كه مى

 تا جمله گناهان تو بخشد اللَّه

 قه سنگ بگودستت كه رسد به حل

  اال باللَّه ةال حول وال قو
 

 :كند و سپس شمارش را چنين آغاز مى

 .اال باللَّه العلى العظيم ةال حول وال قو

 اللَّه الرحمن الرحيم بسم

ـ سيد كائنات(سبب ساز كل سبب يا  ـ  اول خدا دو نيست خدا  ساز چاره ) 
 امـام هفـتم   ـ  نشـش گوشـه قبـر حسـي     ـ  پنجه خيبر گشاى على ـ  بيچارگان اللَّه

ـ   يا امام محمد تقى روحى فداه و جسمى ـ  قبله هشتم يا امام رضا ـ  الحوايج باب
 الزمان صلوات. يـا  جمال امام ـ  يا امام حسن عسگرى دخيل ـ  دهنده بى منت اللَّه

 اى چهـارده معصـوم   ـ  زياده باد دين خاتم انبيـاء  )جمال هشت و چهار صلوات(
ـ   صد و هفده كمر بسـته مـوال   ـ شانزده گلدسته طال ـ دنيمه كالم اللَّه مجي ـ پاك

 نشـناس  بر نمك(يا  ـ  صفتان روزگار لعنت بر بى ـ  خداى هيجده هزار عالم و آدم
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ـ لعنت  آقاى قنبـر  )بيست و يك(يك بيس  ـ  لعنت خدا بر ابليس )بيست(بيس  ) 
ـ على است(عليس  ـ على است(دو بيست مرد دو عالم عليس  )   سه بيس ياعلى ) 

ـ كيسـت (مثلث كيس  نـاز  (يـا   )كـربال (چـار بـيس بيمـار دشـت كـرب و بـال        ) 
ـ چهارستون بدنت بـاقرالعلوم بعـد   (شش ساق عرش مجيد يا  ـ  پنج تن زيركسا ) 

ـ از نبى نُـه   ـ  الرضـا  بن موسـى  هش بيس يا على ـ  بن جعفر بيس يا موسى هفت ) 
دو سى بـرايش   ـ  اشاءاللَّهيك سى گرفتى م ـ  اللَّه سى ختم كالم ـ  اللَّه نبى بيس نوح
دادرس درمانـدگان خـود    ـ  چاره بيچارگان خود اللَّه ـ نيستى جان كُفّارـ  ذوالفقار

الرض بطلب  بن موسى يا على ـ  بن جعفر ياموسى ـ  العباس دخيل ياابوالفضل ـ  موال
دو  ـ  يك چل بـزرگ اسـت خـدا    ـ  چهل ختم اولياء و انبياء ـ  سى طوفان بال نه ـ

پنج  ـ  چار چل يا فاطمه زهرا ـ  سه چل عليس شيرخدا ـ  ت مصطفامحمد اس چل
 هفت چل موسى كليم ـ  اللَّه شش چل ابراهيم خليل ـ  المومنين خديجه كبرا ام چل
پنجاه هزار بار بـر جمـال    ـ  اللَّه نه چل آدم صفى ـ  اللَّه هش چل عيسى روحـ   اللَّه

 ـ  شـعيب و يوسـف و يعقـوب    ــ  اللَّه ز آدم و حوا دگر نبى ـ  انبياء صلوات خاتم
جمـال   ـ  ز حسـن يوسـف   ـ  دگـر ز جبرائيـل   ـ  مالئكان مقـرب  ـ  اللَّه خليل پس

 .شصت بندديو، على را صلوات

 ) يـا 114در اين هنگام مرشد براى دنبال كردن شـماره و رسـاندن آن بـه (   
 :گونه شمارد بدين ) از پنجاه به پايين مى117(

 هفت چـل موسـى كلـيم    ـ  اللَّه سى روحهش چل عي ـ  اللَّه نه چل آدم صفى
 ) و117) شـماره بازمانـده از (  14) شماره يا (17اللَّه.... تا به شماره يك برگردد. (

 شمارد. ولى اگر مرشد از شماره شصت به پايين ) را دوباره از يك به باال مى114(
 )114) يـا ( 117شمرده باشد سه شماره يا شش شماره به يك مانده كه روى هم (
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 رساند. البته اين انـدازه شـمارش در صـورتى    شود شماره را به پايان مى شماره مى
 .) بار سنگ بگيرد114) يا (117آيد كه سنگ گيرنده بتواند ( پيش مى

 
 جاى ايستادن ورزشكاران در گود

 ايسـتند.  در گود هر يك از ورزشكاران به فراخور مقام خود در جـايى مـى  
 كسوت ديگران خواهد رين و سالمندترين آنها كه پيشت ترين و كارآزموده كاركُشته

از  ايستد. ورزشكارى كه پس روى مرشد مى شود و ميان گود روبه مى »مياندار«بود 
ايسـتد. اگـردر    مى )سردم(تر است پاى  او از ورزشكاران ديگر سالمندتر و آزموده

نداشـته   ى باشد و در ورزش باستانى پختگـى چنـدان هـم   »سيد«ميان ورزشكاران 
رود  گود مـى  ايستد و اگر شايستگى مياندارى داشت در ميان مى )پاى سردم(باشد 

پـاى سـر   (روى او ترين ورزشكار روبـه  كند. در اين صورت پيشينه و مياندارى مى
تر اسـت و   تر وناپخته ايستد. ورزشكارى كه از ديگران ناآزموده يا پشت او مى )دم

يش در گــود پشــت ســر ميانــدار اســت.ديگر گوينــد، جــا مــى )تــازه كــار(بــه او 
بــه ترتيــب كنــار گــود  )از نظــر آزمــودگى(ورزشــكاران از بــزرگ تــا كوچــك 

 .ايستند دورادورمياندار مى

 
 شنا رفتن

 اى روى هـم  پيش از شنا رفتن، مياندار يكى از تخته شناها را كـه در غرفـه  
اى  ديگرى،تختهدارد و به دنبال او ورزشكاران يكى پس از  ريخته شده است برمى

هـر يـك    گردد و به ايستند. سپس مياندار دور گود مى دارند و دور گود مى را برمى
طلبـد و   مى كند. آنگاه از همه رخصت از ورزشكاران مياندارى كردن را تعارف مى

دهـد   گذارد و زانوان و پنجه پا را در كف گود قرارمى اش را در ميان گود مى تخته
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گيرد. گاهى مرشد يا ميانـدار ازورزشـكارى كـه     با دست مىو دو لبه تخته شنا را 
مناسبت حال و مقـام   كند كه چند بيتى به آوازى خوش و گيرا دارد درخواست مى

گويـد:   مـى  »مرشـد « يـا  »مياندار«بخواند و پيش از اين كه او خواندن را آغاز كند 
بـه   آنگـاه او شـروع   فرسـتند.  و همه صلوات مـى  )مزد دهنش به محمد صلوات(

اش اجماعـاً   سـينه   به كمـك (گويد  كند و گاهى در ميان خواندنش مى خواندن مى
فرسـتادن ورزشـكاران،     فرستند و با صلوات و همه صلوات مى )صلوات بفرستيد

را چنـين بـه پايـان     كنـد و سـرانجام آوازه خـود    خوان كمى خستگى در مى آوازه
 :رساند مى

 يا رب به حق ناد علياً سينجلى

 ه حق شاه نجف مرتضى علىيا رب ب

 افتادگان وادى غم را بگير دست

  يا مصطفى محمد و يا مرتضى على
 

 بـرد و از  فرستند سپس مياندار دو پايش را پس مى و آنگاه همه صلوات مى
 كند. ورزشكاران هم به پيروى از مياندار گذارد و به مرشد نگاه مى يكديگر باز مى

 زند و با هـر تـك   آورد و به ضرب مى كنند مرشد زنگ را به صدا در مى چنان مى
 كوبد ورزشكاران سينه خود را به سـوى تختـه شـنا خـم و     ضربه محكمى كه مى 

بريده  كنند. گاهى در كشاكش شنا رفتن مياندار با صدايى كه از خستگى زديك مى
ـ  )على بابا(زند  رسد فرياد مى به گوش مى كندكـه   ه مرشـد اشـاره مـى   و با دست ب

 .آهنگ ضرب را تندتر كند تا آنها شيوه شنا رفتن را عوض كنند

 :روند ورزشكاران چهار گونه شنا مى

 .شناى پيچ ـ شناى دو شالقه ـ شناى دست و پا مقابل ـ شناى كُرسى
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شناى كرسى: در اين شنا ورزشكاران پس از اين كه تخته شـنا را بـر كـف    
گيرند و دو پا را در برابر آن تا آنجا كه بتوانند چنان  را مى گذاشتند دو سر آن گود

 .روند كنند كه كف پاهايشان از كف گود بلند نشود و سپس شنا مى باز مى از هم

 شناى دست و پا مقابل: در اين شنا، دو دست ورزشكار بر روى تختـه بـه  
 شـيده و جفـت  فاصله بيست سانتيمتر از هم قرار دارد و پاهاى او در امتداد تن ك

 .است

 اسـت بـا   )دست و پا مقابل(شناى دو شالقه: شناى دو شالقه همان شناى 
روند و پس از آن كمى درنـگ و خسـتگى    اين فرق كه در آن دو بار پياپى شنا مى

روند. اين روش را تـا پايـان ورزش    كنند و سپس دوبار ديگر پياپى شنا مى مى در
 .دارند مى نگاه

ماننـد شـناهاى ديگـر دسـتهاى ورزشـكار بـر روى        شناى پيچ: در اين شنا
از يكديگر باز است و او نخست در حركت اول سر خود را زير بغـل چـپ    تخته
چرخاند و در حركت دوم، سر خود را زير  برد وتنه خود را به سوى راست مى مى
چرخانـد و شـنا را بـه همـين روش      برد و تنه را به سوى چپ مـى  راست مى بغل
 .دهد مى ادامه

آنكـه تختـه شـنا را     خيزند و بـى  نرمش: ورزشكاران پس از شنا رفتن برمى
دهنـد   ازكف گود بردارند براى در كردن خستگى نرم و آرام بدن خود را تكان مى

 نامند. مرشد هنگام نـرمش كـردن ورزشـكاران آهنگـى     واين حركت را نرمش مى
 روش نـرمش هـر  خواند.  گيرد و اشعار را با آهنگ مخصوص نرمش مى ماليم مى

 .مياندار با مياندار ديگر اندكى اختالف دارد

 ها كـه  ميل گرفتن: ورزشكاران هر كدام يك جفت ميل از جايگاه ويژه ميل
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 دارنـد و نخسـت ميانـدار بـه هـر يـك از       در باالى گود و نزديك آن است برمـى 
 كند كه مياندارى را بپذيرد و اگـر كسـى نپـذيرفت، همـان     ورزشكاران تعارف مى

 كنند و با ضرب گذارد و ديگران از او پيروى مى ها را بر شانه خود مى ياندار ميلم
 .كنند مرشد ميل گرفتن را آغاز مى

ـ سر نوازى(ميل چكشى يا  ـ  ميل گرفتن سه گونه است: ميل سنگين  ميل ) 
 .جفتى

 ميل سنگين: ورزشكاران با آهنگ ضرب و آواز مرشد آرام و سـنگين يـك  
 چرخاننـد و  را روى شانه و پشت و پهلو و سينه راست مـى بار ميل دست راست 

 دارند، و بار ديگر ميل دست چـپ  ميل ديگر را پيش سينه چپ رو به باال نگاه مى
 چرخانند و ميل ديگر را پـيش سـينه   را روى شانه و پشت و پهلو و سينه چپ مى

 .يابد دارند. اين كار به اين روش ادامه مى راست رو به باال نگاه مى

ميل چكشى يا سر نوازى: ورزشكاران با آهنـگ ضـرب مرشـد كـه تنـد و      
 .چرخانند ها و پشت و پهلو و سينه به تندى مى باشتاب است ميل را بر روى شانه

 دارنـد سـپس   ميل جفتى: نخست دو ميل را در برابر هم روى سينه نگاه مى
 ميـل گـرفتن   گردانند. ورزشكاران پـس از  برند و باز مى درپى با هم به پس مى پى

 گيرند و ته آن را بر كف گـود  ها را در دست مى براى در كردن خستگى دسته ميل
 شـوند.  نشينند و بلند مـى  برند و مى تك پيش و پس مى ها را تك گذارند و ميل مى
 .گويند مى )گيرى خَم(گونه نرمش و ميل گرفتن را  اين

آيند.  يرامون او گردمىايستد و ورزشكاران پ پا زدن: مياندار در ميان گود مى
كـه   گوينـد و آن چنـين اسـت    مـى  )نرم(زنند كه به آن پاى  نخست پاى آرامى مى

كنـد و بـر روى پنجـه پـاى      ورزشكار پنجه يك پـا را انـدكى از زمـين بلنـد مـى     
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 .رود دهد و به آرامى پيش و پس مى ديگر،خود را تكان مى

 :زنند ورزشكاران در زورخانه چهار جور پا مى

 پـاى تبريـزى اول و   ـ3پاى جنگلى؛  ـ2؛ )پاى چپ و راست(اول  پاىـ 1
 .پاى آخر ـ4دوم و پاى سوم؛ 

چـپ   درپى به ايستند و پاها را پى پاى اول: ورزشكاران روى پنجه پا مىـ 1
 گذارند. بدين گونه كه يك بار پاى راسـت را در كنـاره بيرونـى پـاى     و راست مى

گـذارد و   كناره بيرونى پاى راست مـى  گذارد و در پى آن پاى چپ را در چپ مى
 دهد و در همين حـال تـن خـود را نـرم و آرام     درپى ادامه مى كار را تند و پى اين
 .جنباند مى

 ايسـتد و بـا آواز و صـداى    هاى پا مى پاى جنگلى: ورزشكار روى پنجهـ 2
 انـدازد و پـاى   ضربِ مرشد يك بار سنگينى بدن خود را روى پنجه پاى چپ مى

 ايستد و پاى كند و بار ديگر روى پنجه پاى راست مى به پيش پرتاب مى راست را
 گيـرد گـاهى   درپـى انجـام مـى    كند. اين كار تنـد و پـى   چپ را به پيش پرتاب مى

 آيـد و  طلبـد و ميـان گـود مـى     ورزشكار، ميان پاى جنگلـى زدن )رخصـت( مـى   
 او را نگـاه  ايسـتند و  چرخد. در اين هنگام ورزشكاران ديگر در كنار گـود مـى   مى
 .كنند مى

 پاى تبريزى؛ الف پاى اول: ورزشكار هماهنگ با ضرب مرشد، هر بـار ـ 3
كنـد. در ايـن    بر يكى از دو پاى خود تكيه و پاى ديگـر را بـه پـيش پرتـاب مـى     

 .جنبد ها نيز مى دست حركات

پاى دوم: پس از پاى اول، مياندار از ميان گـود بـا دسـت بـه مرشـد       ـ  ب
كند و مياندار به شرح زيـر   درنگ آهنگ ضرب را تند مى مرشد بىكند و  مى اشاره
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كند و آنگـه   يك بار پاى راست و بار ديگر پاى چپ را به پيش پرتاب مى) دو پا(
گذارد و در اين حال تمام بدن خود  دارد و مى يكى كمى از زمين برمى يكى پاها را
 .دهد به نرمى تكان مى را نيز

كنـد   وم مياندار باز با دست به مرشد اشاره مـى پاى سوم: پس از پاى د ـ  ج
 زنـد و  مـى  »سه پـا «كند. در اين هنگام مياندار  مرشد آهنگ ضرب را عوض مى و

 است با اين فرق كـه  »دو پا زدن«مانند  »سه پا زدن«كنند،  ديگران از او پيروى مى
 كند و آنگاه كمـى  ورزشكار سه پا را پشت سر هم يكى پس از ديگرى پرتاب مى

 .زند كند و دوباره به همين روش پا مى درنگ مى

و  ايستد و با آواز مرشد تند هاى دو پا مى پاى آخر: ورزشكار روى پنجهـ 4
 بـرد و بـاز   كند و يكى پس از ديگرى بـه عقـب مـى    پشت سر هم پاها را بلند مى

 .رود اى است كه در جاى خود ايستاده است و پيش نمى گرداند گويى دونده مى

 
 دنچرخ ز

 :چرخ زدن پنج گونه است

 ـ5 چرخ تك پرـ 4 چرخ سبك و چمنىـ 3 چرخ تيزـ   2چرخ جنگلى ـ 1
 .چرخ سه تك پر

 ها را در امتـداد شـانه   آيد و دست چرخ جنگلى: ورزشكار در ميان گود مى
 دهد و آرام و هماهنگ با صـداى ضـرب   دارد و به نرمى خود را تكان مى نگاه مى

 .چرخد مرشد، دور گود مى

 چرخ تيز: ورزشكار در ميان گـود يـا دور گـود بسـيار تنـد بـه دور خـود       
توان  نمى شود كه هيكل چرخنده را قدر زياد مى چرخد. گاهى سرعت چرخ آن مى

 .تشخيص داد
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 چرخ سبك و چمنى: ورزشكار در چرخ سبك و چمنى نـه تنـد و نـه آرام   
 .پيمايد هم مى چرخد و با چرخ دور گود را بلكه سنگين و زيبا به دور خود مى

چرخ تك پر: ورزشكار پس از يك بار به دور خود چرخيدن، يك بار هـم  
زند. گاهى هم چرخنده دو دست  جهد و در هوا چرخى به دور خود مى هوا مى به
را در  »تك پرهـا «زند. معموالً ورزشكار  گذارد و چرخ مى روى هم بر سينه مى را

 .دهد هاى گود انجام مى در گوشه هوا

 چرخد آنگاه يك تـك پـر در   ك پر: ورزشكار سه بار به دور خود مىسه ت
 .گيرد ها آهنگى ويژه بر ضرب مى زند. مرشد براى هر يك از چرخ هوا مى

 
 كباده كشيدن

 كشند و كسانى كه بخواهنـد بكشـند پـس از    كباده را همه ورزشكاران نمى
گيرنـد و   مى« رخصت»چرخ زدن دو تا دو تا يا تك تك از مرشد يا پيش كسوت 

دارنـد. كبـاده    دارند و با دو دسـت در بـاالى سـر نگـه مـى      اى برمى كدام كباده هر
بدين گونه است كه ورزشكار كمان كباده را با دست راسـت و زنجيـر آن    كشيدن

و بـاالى سـر در    )و برخى هم از ورزشكاران بر عكس(گيرد  چپ مى را با دست
دارد. و با ضـرب و آواز مرشـد،    مى اين حالت دوبازوى او كمى تا شده است نگه

دارد و دست چپ را بـر روى سـر    راست را در امتداد شانه نگاه مى يك بار دست
دارد، و  خوابند و بار ديگر دست چپ را در امتداد شانه نگـاه مـى   كند ومى خم مى

خواباند و بدين گونه ورزشكار كبـاده   كند و مى بر روى سر خم مى دست چپ را
هاى دو پا بايستد و با آهسـته و نـرم    دهد. او بايد به روى پنجه مى  هكشيدن را ادام
 .كباده پا به پا بشود و پيش و پس برود  حركت دادن
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 كُشتى

گيران و پهلوانان ميـان گـود و    در گذشته پس از پايان يافتن ورزش، كشتى
 اه) آنگـ )2(كوبيدند فرو مى(گرفتند. دو كشتى گير نخست  به دو با هم كشتى مى دو

 كرد تا دست نگه دارند كـه شـعر   مرشد لنگى به ميان هر دو كشتى گير پرتاب مى
گيـران در كنـار هـم بـه پهلـو، رو بـه قبلـه خـم          خوانده شود. كشتى )گُل كُشتى(

گذاشتند  و يك دست را بر گردن يكديگر و دست ديگر را روى زانو مى شدند مى
ورزشـكاران كـه آواز خوشـى    خواند يا يكـى از   را مى )گُل كُشتى(شعر  و مرشد

طلبيـد و گُـل    مـى  )رخصـت (نشسـت و از حاضـران    ديوار گود مى  داشت در لبه
 :خواند كُشتى را مى

 بايد كرد ها درنگ مى در معركه

 بايد كرد خون بر جگر نهنگ مى

 پوشند يالن زره به پيكار اينجاست

  بايد كرد جايى كه برهنه جنگ مى
 
 :گويد يا خواننده مىگير پس از اينكه مرشد  دو كشتى

ــدرت، رب « ــان را ق ــزّت، جوان ــران را ع  المشــرقين و خــدا را ســجود، پي
را  بوسيدند و كشتى كف گود را با دست مى »المغربين فباى آالء ربكُما تُكّذبان رب

 .كردند آغاز مى

 
 دعا كردن

 و بـه  »خيـر  اول و آخر مردان عالم به«گويد  پس از پايان ورزش، مرشد مى
 نشـيند. در ايـن هنگـام ميانـدار و     گـذارد و مـى   د و تنبك را كنـار مـى  زن زنگ مى
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آينـد و بـه    اند به كنار گود مى ورزشكاران ديگر كه هر يك لنگى بر دوش انداخته
كنـد. اگـر    گذارد و تعارف مـى  دهند و مياندار ديگران را احترام مى آن تكيه مى لبه

شكاران و تماشاچيان هـم بـا   پردازد و ورز نپذيرفت خود او به دعا كردن مى كسى
 :گويند. دعا چنين است مى )آمين(پس از هر يك از دعاهاى او  هم

 دست و پنجه مرشد درد نكند. خداوند نسل سادات را زياد كند و دشـمن «
 و بدخواه سادات را از صفحه زمين براندازد. پروردگارا به حـق عـزّت و جاللـت   

اش  بلندپايـه  بگردان، سايه )برّان( »برّا«را  دهيم كه تيغ شاه اسالم پناه ما قَسمت مى
پروردگـارا شـرّ    را از سر آب و خاك ايران و فرداً فرد ايرانيان كم و كوتاه نفرمـا. 

اره آخرالزمـان را از بـالد اسـالم دور     بگـردان.   شيطان و بالهاى ناگهانى، نفس امـ
دنيا وآخرت زبان اند رحمت بفرما. در  اند و رفته خداوندا بانيان ورزش را كه مرده

مقرّبـان    دهم بـه حـق   ما را به ذكر الاللَّه االللَّه گويا بفرما. پروردگارا تو را قسم مى
ه    درگاهت در دنيا ما را از زيارت ائمـه اطهـار و در آخـرت از شـفاعت     اباعبداللـَّ

 :گويد بهره منما. سپس مياندار مى بى

در دنيا و آخـرت مـا   بر آن كسانى رحمت باد كه خداوند رحمتشان كرده. «
 حاضـران صـلوات   »روسفيد، و نام نيـك بگـردان. يـك صـلوات خـتم كنيـد.       را
 .پذيرد فرستند و دعا پايان مى مى

 
 ريزان گل

 اسـت. « ريزان گل»شود  ها كه در زورخانه برپا مى ترين جشن يكى از ديدنى
 هاى ماه رمضان براى بزرگداشت پهلوانـان بنـام و كهـن    اين جشن بيشتر در شب

شـود و در آن پهلوانـان و ورزشـكاران قـديمى و بـا سـابقه و بزرگـان و         مى برپا
آورنـد و   شوند و هر يك از آنان دسته گلى با خود مى محل دعوت مى سرشناسان
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شـود. در جاهـاى خـاص و روى ميـز      زورخانه نيز با گل پوشيده مـى  در و ديوار
هاى ورزشى و چند  ىشود. پس از يك دور ورزش و باز چيده مى شيرينى و ميوه

تـرين ورزشـكاران دربـاره مقـام      كسـوت  پهلوانان بنام، يكـى از پـيش   كشتى ميان
 »گُـل ريـزان  «راند. اكنون  براى او برپا شده است سخن مى )ريزان گُل(پهلوانى كه 
شـود   بزرگداشت، و پاس پهلوان يا ورزشكار آزموده و قديمى بر پا مى بيشتر براى
انواده ورزشكارانى كـه درآمـد كـافى بـراى گذرانـدن      براى كمك به خ و همچنين

گُـل  «هايى زندگى آنان را آشفته كرده است. بـراى   زندگى خودندارند يا گرفتارى
هـاى گونـاگون چـاپ     و بـه ارزش  »همت عالى«هايى با عنوان  نامه دعوت »ريزان
 .هندد آيد به ورزشكار يا خانواده او مى كنند و پولى راكه از اين راه گرد مى مى

 
 پهلوانان بنام

 ترين پهلوانان ايران از سده هفـتم هجـرى   اى كه نام سرشناس در زير لوحه
 تاكنون بر آن كنده و بر ديوار خاورى زورخانه بانك ملى ايران كار گذاشـته شـده  

 :شود است آورده مى

 پهلوان فيله همدانى سده هفتم هجرىـ 1

 سده هشتم )ولى پورياى(الدين خوارزمى  پهلوان محمودبن ولىـ 2

 پهلوان محمد ابوسعيد سده نهمـ 3

 پهالن نداقى عراقى اصفهانى سده دهمـ 4

 پهلوان بيك قمرى سده دهمـ 5

 پهلوان ميزابيك كاشى سده يازدهمـ 6

 پهلوان كبير اصفهانى سده دوازدهمـ 7

 دوز سده سيزدهم پهلوان لندرهـ 8
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 پهلوان عسگر يزدى سده سيزدهم به بعدـ 9

 وان محمد مازار سده سيزدهم به بعدپهلـ 10

 سده سيزدهم به بعد )يزدى بزرگ(پهلوان ابراهيم يزدى ـ 11

 پهلوان شعبان سيه سده سيزدهم به بعدـ 12

 پهلوان حاج حسن بدآفت سده سيزدهم به بعدـ 13

 پهلوان حاج نايب رضاقلى سده سيزدهم به بعدـ 14

 به بعد پهلوان حسين گلزار كرمانشاهى سده سيزدهمـ 15

 پهلوان اكبر خراسانى سده سيزدهم به بعدـ 16

 سده سيزدهم به بعد )عبدل(پهلوان يزدى كوچك ـ 17

 زاده سده سيزدهم به بعد پهلوان سيدهاشم خاتمـ 18

 پهلوان اصغر نجار سده سيزدهم به بعدـ 19

 پهلوان ميرزا باقر دراندرونى سده سيزدهم به بعدـ 20

 دانى سده سيزدهم به بعدپهلوان على ميرزاى همـ 21

 الممالك سده سيزدهم به بعد خان سيف پهلوان مهدىـ 22

 پهلوان صادق قمى سده سيزدهم به بعدـ 23

 سده سيزدهم به بعد )رزاز(پهلوان سيدحسن شجاعت ـ 24

 پهلوان حاج محمدصادق بلورفروش سده سيزدهم به بعدـ 25

 ايـن پهلـوان زنـده   ( پهلوان سيدتقى كمال قمى سده سيزدهم بـه بعـد  ـ 26
  ).كند است و در شهر قم زندگى مى
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 يادداشت:

 نام فنى است از كشتى كـه در آن فـن بـراى   «پيش قبض در فرهنگ آنندراج چنين معنى شده است: ) 1
 :، ميرنجات گويد»گيرند كشتى گرفتن قبض حريف را مى

 در كشتى به گل و سرو سمن بسته اوست

 پيش قبض همه در پنجه اوست

 .رو كوبيدن: سرشاخ شدنف) 2
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 غالمحسين صديقى
 

 جنـبش ملـى شـده صـنعت نفـت     «آقاى غالمرضا نجاتى در چاپ سوم كتـاب  
 اند كه شرح اتفاقات به مناسبت از آقاى دكتر غالمحسين صديقى خواسته »ايران

 مرداد و مشاهدات شخصى خود را بـراى درج در آن كتـاب   29و  28روزهاى 
هاى شخصى خاطرات خود را استخراج كـرده   ادداشتبدهند و ايشان از روى ي

انـد. چـون احتمـال زيـاد هسـت كـه همـه         به آقاى نجاتى براى انتشـار داده  و
مخصوصاً مقيمان خارج از كشور آن را نديده باشند و متنـى اسـت    مندان عالقه

نظـرى نگـارش يافتـه و رافـع      آن بـا دقـت و صـداقت و بـى     كه همه عبـارات 
هاى ديگرست درينجا چاپ  زدگى از نوشته هيجان ها و ازىپرد اشتباهات و قصه

اجازه مجلـه را در راه   و دكتر صديقى عمل بى شود. اميدواريم آقايان نجاتى مى
 .مصالح تاريخ تصويب فرمايند

 (آينده)

 
 ، خشــنوديان1332مــرداد  28ســاعت شــش و نــيم صــبح روز چهارشــنبه 

 وزيـر  خبر داد كه آقـاى نخسـت  تلفونچى خانه جناب آقاى دكتر مصدق، با تلفن 
پنجاه  خانه، به اينجا بيائيد. من در ساعت شش و فرمودند، پيش از رفتن به وزارت

                                                 
  .135- 120، صص 1367، خرداد تا مرداد 3-5، شماره 14 آينده، سال*.  
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حركـت  ) خان همـايون راننـده وزارت كشـور    با ابراهيم(دقيقه با اتومبيل وزارتى، 
شـد   مـى  كرده، در ساعت هفت صبح به اطاقى كه هيئت وزيران در آنجـا تشـكيل  

سـرهنگ   سرتيپ تقى ريـاحى رئـيس سـتاد ارتـش و سـركار     وارد شدم. تيمسار 
آقاى حـاج   قلى اشرفى فرماندار نظامى در آن اطاق بودند. بعد از تعارفات، حسين

راجـع بـه    محمدحسين راسخ افشار، از وجوه بازرگانان وارد شـدند و بـا ايشـان   
مجلـس   و مشكلى كه بر اثر اوضاع 1331تير  30مساعدت به بازماندگان شهداى 

وزير مرا  كردند كه آقاى نخست راى ملى در اين باب پيش آمده بود مذاكره مىشو
انـد   برده له رفتم، گفتند چون شاه از كشور تشريف احضار فرمودند. به اطاق معظم

جمعـى از   و الزم است تكليف قانونى وظايف مقام سلطنت معـين شـود، مـن بـا    
سـلطنتى بـه    ه شـوراى آقايان صاحب اطالع شور كردم رأى آقايان ايـن اسـت كـ   

تلگراف كنيد كه از  وسيله مراجعه به آراء عمومى تشكيل شود. شما به فرمانداران
اند به محل خـدمت   رفته محل مأموريت خود خارج نشوند و آنان كه به مرخصى
آراء عمـومى، ايـن كـار را     خود مراجعت نمايند تا پس از دادن دستور مراجعه به

باب بايـد بـه تصـويب     ت مربوط به رفرندام در اينانجام دهند. گفتم چون مقررا
هيـأت دولـت مطـرح     هيأت وزيران برسد، بهتر آن است كه امروز عصر آن را در
تلگراف مخابره شود.  كنيم و پس از آنكه هيأت دولت آن را تصويب كردند، فوراً

امروز تلگراف كنيد. گفتم  فرمودند چون تأخير در كار مصلحت نيست، بهتر است
ظهر جلسه هيـأت وزيـران    اين كار فوريت دارد دستور فرماييد امروز پيش از اگر

و آقايان نيز مطالعـات و   تشكيل شود. فرمودند هنوز شور من با آقايان تمام نشده
كنيد، آقايان تا امروز عصر  اند. شما تلگراف را مخابره مشورت خود را تمام نكرده

رسانيم، اگر آن  دولت مى به اطالع هيأتكند و نتيجه را عصر  كار خود را تمام مى
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شـود، اگـر نـه،     عمومى داده مى را قبول كردند، بعد دستور اجراى مراجعه به آراء
هيأت دولت اتخاذ كرد به آن  يكن خواهد بود و هر تصميم كه لم اين تلگراف كان

 .كنيم عمل مى

اعت س له را صحيح ديدم برخاسته بيرون آمدم و مقارن من چون بيان معظم
كـارگزينى   هشت، به وزارت كشور وارد شدم و آقاى خواجه نصيرى، رئيس اداره
را چنانكه  و آقاى داناپور، رئيس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهيه تلگراف

اجراى رفرانـدم   وزير مذاكره شده بود به ايشان دادم و گفتم دستور با آقاى نخست
هـا و   اسـتاندارى  تلگـراف بعـد بـه    در صورت تصويب هيأت وزيران بـه وسـيله  

رئيس سـتاد تلفـن    ها ابالغ خواهد شد. ضمناً به تيمسار سرتيپ رياحى فرماندارى
فرمانداران و بخشـداران را   سيم ارتش تلگراف مربوط به حضور كردم كه اداره بى

خواهم داد. سپس به آقاى  در محل خدمت مخابره كنند. ايشان گفتند فوراً دستور
كه به وزارت كشـور بياينـد.    ندار تهران و معاون استاندارى تلفن كردمشايان فرما

زودى رفرانـدمى   نظر است به ايشان پس از چند دقيقه حاضر شدند گفتم چون در
 هـا و  بايد براى تشـكيل حـوزه   صورت گيرد، شما فهرست اسامى اشخاصى را كه

دور نـام  المقـ  كنيـد حتـى   نظارت و اجرا دعـوت شـوند، تهيـه بفرماييـد و سـعى     
دكتـر جـواد اعتمـاد     صالحترين اشخاص ثبت شود. آقاى شايان رفتند. مـن آقـاى  
شجاع ماليرى رئـيس   رئيس دفتر را خواستم كه كارهاى فورى را بياورند كه آقاى

رحيمـى الريجـانى االن از    ها وارد اطاق شدند و گفتنـد آقـاى   اداره آمار و بررسى
اى ازمـردم زنـده بـاد شـاه      سـپه، دسـته   گوينـد كـه در ميـدان    اند و مى بيرون آمده

پاسـبان را كـه در دو    اى دهند. من نيز، عده گويند و شعارهايى بر ضد دولت مى مى
داده بـا آن دسـته    كاميون شهربانى سوار بودند ديدم كه آنهـا هـم دسـتها را تكـان    
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هاى سـرويس   كردند. من به آقاى شجاع ماليرى گفتم يكى ازاتومبيل هماهنگى مى
ر شويد و به ميدان سپه برويد و اوضاع آنجا را ببينيدو به من اطالع دهيـد.  را سوا

هـا هـم نـزد     كدام نبودند. وكليد اتومبيل هاى سرويس، هيچ اتفاقاً دو راننده اتومبيل
دانايى بود... و آقاى شجاع ماليرى نتوانست آن كار راانجام دهد. در اين موقع بـه  

ردم و گفتم، بالحن استفهام و تعجب گفت: رئيس شهربانى تلفن ك »مدبر«سرتيپ 
واقعه اطـالع داشـت و تجاهـل     ها؟... و بر من معلوم شد كه او از اين چه؟ پاسبان

خبـر بـود،    واقع از پيش آمد بى اطالع بود. بهرحال، اگر به كرد. يا اينكه واقعاً بى مى
 اين امر هم در جاى خود موجب تعجب است.رئيس شهربانى گفت: حاال تحقيـق 

فوراً موضوع را تحقيق كنيـد و نتيجـه    رسانم. گفتم كنم و نتيجه را به عرض مى مى
 !به من نداد اقدام را به من اطالع دهيد ولى او، بعد خبرى

 در اين وقت تيمسار رياحى به من تلفن كردند كه بنـابر امـر جنـاب آقـاى    
 رئـيس  را به سمت »شاهنده«وزير دستور فرماييد كه حكم تيمسار سرتيپ  نخست

 شهربانى صادر كنند. مـن دانسـتم كـه اوضـاع شـهربانى خـوب نيسـت و عمـل        
 وزير رسيده است... تأخير اجراى دستور رئيس دولـت  ها، به اطالع نخست پاسبان

 و تأمل در آن را جايز ندانسته به رئيس كارگزينى گفتم فوراً ابالغ سرتيپ شاهنده
 را به افسرى كـه از سـتاد، بـراى   را به رياست شهربانى كل كشور صادر كند و آن 

 آيد، بدهد، تا وى آن را به سرتيپ شاهنده برساند. رئيس كـارگزينى  گرفتن آن مى
آجـودان   »يارمحمـد صـالح  «ابالغ را تهيه كرد و من آن را امضا كـردم و سـرگرد   

 .ستاد ارتش آن را گرفت و رفت رئيس

 هاى دويست و در اثناى اين احوال خبر رسيد كه در چند جاى شهر، دسته
 هـا و وسـائل ارتشـى، بـه     سيصد نفرى، با همكارى افسران و سربازان، با كـاميون 
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 تظاهرات بر ضد جناب آقاى دكتر مصدق و دولت پرداختـه، بـه نفـع شـاه و بـه     
خانـه   تلگراف دهند و نيز خبر رسيد كه جمعى به مخالفت با رئيس دولت شعار مى

ديگـر، در حـدود    اى شغال كننـد و دسـته  خانه را ا خواهند تلگراف هجوم برده، مى
همايون، به مقابل وزارت دادگسترى واز آنجا بـه ميـدان    سيصد نفر از خيابان باب

نشسـته، شـعار    اند. جمعى در سه چهار كـاميون  جلوى وزارت كشور و بازار آمده
اى مردم سر و پابرهنه، به دنبـال و   كردند و عده دادند و به آهستگى حركت مى مى

دادنـد و يـك    كردنـد و بـه نفـع شـاه شـعارمى      دويدند و فرياد مى ن آنها مىپيرامو
كشور به طـرف   كاميون پاسبان هم با آنها بود كه در سر پيچ خيابان جلوى وزارت

 مشرق پيچيده، برابر در استاندارى تهران توقف كرد. وتظاهركننـدگان بـه طـرف   

دادند. چـون مـن خـود     مغرب متوجه شدند و به راه خود به صورت پراكنده ادامه
اين منظره را از پنجره اطاق وزارت كشور ديدم، به فرماندارنظامى تلفن كردم و از 

نظمـى چيسـت و چـرا     پرسيدم كه علت اين اغتشاش وبـى  ـ  سرهنگ اشرفى ـ او
گفت: مـا بـه سـربازان خـود      شويد؟ او در جواب ها را مانع نمى حركت اين دسته

فرسـتيم بـا    ها مى اين دسته براى جلوگيرى تظاهرات اى را كه اطمينان نداريم. عده
اى در كاراست و كسـانى هسـتند كـه     شوند. من يقين كردم كه نقشه آنها همراه مى
 .گردانند بازيگر و بازى

 وزير با تلفن به من گفتند آقاى نخست )ساعت يازده صبح(در همين وقت 
 شـهربانى كـل را بـه   ام مقتضى است دستور بدهيـد رياسـت    با مطالعاتى كه كرده

 بدهند و فرماندارى نظامى هم به عهده او واگـذار  »محمد دفترى«تيمسار سرتيپ 
 شده است و او فعالً در شهربانى است. من با اينكه از تغيير فـورى تصـميم قبلـى   
 راجع به سرتيپ شاهنده و انتخـاب سـرتيپ دفتـرى و صـدور ايـن دسـتورهاى      
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 ب و متوحش شدم، ناچار بـه مالحظـاتى  متناقض، در چنان اوضاع و احوال متعج
 كه در چنين اوقات رعايت آن واجب است، به رئيس كارگزينى دستور دادم ابالغ
 را تهيه كند و پس از امضاء آن را به ايشان گفتم بفرستند ابالغ مربوط به سـرتيپ 
 شاهنده را بگيرند و خواستم با سرتيپ دفترى با تلفن صحبت كنم، سرتيپ مـدبر 

 اند و مشغول معرفى رؤسا بـه ايشـان   و گفت سرتيپ دفترى حاال آمده جواب داد
 ...هستم

 بعد شهردار تهران، آقاى دكتر سيدمحسن نصر به من تلفن كرد و به فرانسه
 گفت كه جمعى به شهردارى هجـوم آورده و فعـالً در داالن و سرسـرا هسـتند و    

 گفته بود به وى گفـتم و  كنند. من آنچه را كه فرماندار نظامى سربازان اقدامى نمى
 توانند بكنند و از تجـاوز بـه   دانند و مى دستور دادم كه با تدبير و رفق، هر چه مى

 ها و دفاتر، با وسايل داخلى و خارجى جلوگيرى نمايند... در اين موقـع بـار   اطاق
ديگر تظاهرات در مقابل وزارت كشور تكرار شد و مقارن ظهر، جمعيـت كـه در   

اى از آنـان   پانصد تن رسيده بود، داخل اداره تبليغات شد. عده وقت به حدود اين
 ...اطاقها رفته، دفاتر و اوراق را بيرون ريختند به

 خانـه و مركـز   خبر دادند كه جمعى تلگـراف  )آخر وقت ادارى( 13ساعت 
 و در )با اين خبر وجود نقشه منظم، محقـق گشـت  (اند  تلفن كارير را اشغال كرده

 وزير تلفن كردم و جريان اوضـاع  ى نيست. من به آقاى نخستشهربانى هم جنبش
 سـيم و  را گزارش دادم و گفتم امر بفرماييد به هر ترتيب كه ممكن باشد، مركز بى

 خانه اشـغال شـده اسـت    اداره راديو را حفظ و مراقبت كنند، زيرا، اگرچه تلگراف
 ند، عمل آنها موجبسيم و اداره راديو رخنه كن ولى اگر تظاهركنندگان به مركز بى

 .تشنج و اختالل نظم فورى در سراسر كشور خواهد بود
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 از ساعت يازده و نيم تا سيزده، كه بـه سـبب انقضـاى وقـت ادارى خطـر     
هجوم مرتفع گرديد، سه بار تظاهركنندگان به طرف وزارت كشـور آمدنـد و هـر    

ـ  ستوان دوم حجت و پـنج پاسـبان مـأمور وزارت كشـور، در وزارت     بار، ه را خان
 .در پلكان خارج، با تدبير آنها را دور كردند بستند و

مـدير   آقايان سعيد سميعى، معاون وزارت كشور و سيد غالمحسين كاظمى
كل امور شهردارى و عليرضا صبا، مدير كل ادارى و دكتر جواد اعتماد،رئيس دفتر 

از شـما   وزارتى از ساعت دوازده به بعد، چند بار به من گفتنـد كـه خـوب اسـت    
خانه به خارج برويد. گفتم برخالف، در چنين حال من بايد تا آخروقت و  وزارت

نكـنم.   خانه بمانم و محل خدمت خود را تـرك  اگر الزم شد، پس از آن در وزارت
چهـارده، پـس    آقاى صبا، در حدود ساعت سيزده و نيم و آقاى سميعى در ساعت

د و من تاسـاعت چهـارده و   خانه خارج شدن از ديدن من و خداحافظى، از وزارت
كشـور، در اطـاق    نيم همچنان به اتفاق آقايان كـاظمى و دكتـر اعتمـاد در وزارت   

سودى نداشت گفتم  خانه وزارتى مانديم، در ساعت مذكور چون توقف در وزارت
خـان   وزير بـروم. آقـاى دكتركـاظمى و ابـراهيم     ماشين بياورند كه به خانه نخست

وزارتـى در برابـر درِ وزارت    گفتند چون آوردن اتومبيلراننده اتومبيل وزير كشور 
باشـد، بهتـر اسـت اتومبيـل      باز كردن در، ممكن اسـت خطراتـى داشـته    كشور و

حياط وزارت كشور به وزارت  شهردارى را به در وزارت بهدارى ببرند و از داخل
 .وزير شويد نخست بهدارى وارد شويد و از آنجا عازم خانه آقاى

 خـان،  ده و چهل و پنج دقيقه، سوار اتومبيل شدم و ابراهيمدر ساعت چهار
 آبـاد  بسته پرونده و كيف مرا برداشت و پهلوى راننـده نشسـت. از خيابـان جليـل    

 وارد خيابان سپه شد، بعد از خيابان شاهپور و شاهرضا، به خيابان پهلـوى  )خيام(
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 در اين خيابانهـا  رسيديم. مقصود من از اطاله راه اين بود كه وضع شهر و مردم را
 .ببينم ولى در مسير خود، به دسته و جماعتى بر نخوردم

 در سر پيچ خيابان شاهرضا به پهلوى، به اشاره افسر شهربانى، كه چند تـن 
 پاسبان و سرباز با وى بودند، راننـده اتومبيـل را نگـاه داشـت. چهـل پنجـاه نفـر       

افتاديم   را شناخت، به راهتماشاچى هم در اينجا مجتمع بودند. پس از آنكه افسر م
رسيديم.   و داخل خيابان انستيتو پاستور شديم و سر پيچ آن خيابان به خيابان كاخ

سـتوان دوم   در اينجا تانك و سرباز متوقف بود. سـربازان مـانع پيشـرفت شـدند.    
خواهند به خانـه   مى  خان مرا معرفى كرد و گفت جوانى از ارتش پيش آمد. ابراهيم

بـور وسـايط نقليـه از    ع وزير بروند. افسر با ادب به من گفت: خستجناب آقاى ن
روم و كيـف   شوم و اين چند قدم راپياده مى اين محل ممنوع است. گفتم پياده مى

خانه ما بدهيد و برويد   ها را به خان گفتم بسته پرونده را به دست گرفته به ابراهيم
خانــه آقــاى   ابــلوزيــر روان شــدم. مق و خــود بــه طــرف خانــه آقــاى نخســت 

آقـاى   الدوله واالتبار كه رسيدم، صدايى شـنيدم كـه گفـت: آقـاى وزيـر،      حشمت
پنجـره    الدوله، در لبـاس خانـه، پشـت    وزير... سر را بلند كرده ديدم آقاى حشمت

آقاى وزيـر كشـور؛ بـه آقـاى دكترمصـدق      «طبقه دوم ايستاده، سالم كردم، گفتند: 
وزير با  نخست  گفتم آقاى »شاه مخالفت نداريم بگوييد يك اعالميه بدهند كه ما با

اعالميه را بدهند مفيد  اين«اى بدهند. گفتند:  شاه مخالفتى ندارند كه چنين اعالميه
 .ديدم گفتگو فايده ندارد. گفتم بسيار خوب وخداحافظى كردم »است

هاى  در دو طرف خانه آقاى دكتر مصدق، با كمى فاصله از آن، و در سرپيچ
بودند. چـون    انه در خيابان كاخ، سربازان با چند تانك و كاميون متوقفنزديك خ

بـود، ديـدم     وزير شدم، چنـد دقيقـه از سـاعت پـانزده گذشـته      وارد اطاق نخست
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پرسـيدند چـه    وزيـر  اند. آقاى نخسـت  جمعى، همه در حال انتظار و تفكر نشسته
دكتـر حسـين     اىخبر داريد؟ گفتم اوضاع خوب نيست ولى نااميد نبايد بـود. آقـ  

جنـاب آقـاى     فاطمى گفتند چه بايد كرد؟ گفـتم البـد دسـتورهاى الزم از طـرف    
سيم و  مركز بى وزير داده شده، ولى فعالً آنچه بر هر چيز مقدم است حفظ نخست

مطمـئن صـورت    راديو است كه بايد به وسيله يك عده سرباز و افسـرى اليـق و  
نيسـت، زيـرا هـر     . گفتم چندان خوبطور است گيرد. آقايان گفتند وضع شهر چه

تظاهركننـدگان   چند عده مخالف قليل اسـت ولـى چـون افسـران و سـربازان بـا      
شـده و معلـوم     كنند، دفع آنان مشكل است و بر تجرّى آنـان افـزوده   همكارى مى

مورد اطمينان و  نيست آيا براى ستاد ارتش و فرماندارى نظامى انتخاب چند افسر
آقـاى دكتـر    قت ميسر است، تا به ايـن اوضـاع خاتمـه دهنـد!    با تدبير در چنين و

سـرتيپ    ام. دكتـر فـاطمى گفتنـد حـاال ببينـيم      فرمودند به رئيس ستاد دستور داده
 .كند دفترى چه مى

وزيـر صـدا    دراين وقت زنگ تلفن پهلـوى تخـت خـواب آقـاى نخسـت     
كالمـه  هاى ديگـر رفتنـد. پـس از آنكـه م     كرد،حضار از جاى برخاستند و به اطاق

لــه شــدم و پيغــام  وزيــر تمــام شــد، مــن وارد اطــاق معظــم آقــاى نخســت تلفنــى
كـرد و او نيـز    الدوله رارسانيدم. فرمودند حاال رئيس ستاد به من تلفن مى حشمت

گفت و سرتيپ دفترى هم همين پيشـنهاد را كـرده. بـه ايشـان      همين مطلب رامى
م. گفتم اتفاقاً همـين جـواب را   مخالفتى ندارم كه اعالميه صادر كن گفتم من با شاه

 .واالتبار دادم من به آقاى

 شد رفـتم. مهنـدس كـاظم    بعد به اطاقى كه هيأت وزيران در آن تشكيل مى
شايگان  اى روى صندلى نشسته بود. آقايان دكتر سيد على حسيبى، متفكر در گوشه
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كشـيده   و مهندس سيد احمد رضـوى در اطـاق متصـل بـه آن، روى فـرش دراز     
نشسـته    روى مهندس حسـيبى  . آقاى دكتر حسين فاطمى روى صندلى، روبهبودند

اطـاق   ديگـران در (بود. من پهلوى او نشستم. چون هر دو، ناهار نخورده بـوديم،  
مربـا و   مشهدى مهدى، گماشته آقاى دكتر، نان و كـره و  )پايين غذا خورده بودند

هيـاهو و    اشتيم، صداىچاى آورده. يك لقمه خورديم. لقمه دوم را كه به دهن گذ
معـاون    جنجال در راديوى اطاق مجـاور، كـه محـل كـار دكتـر ملـك اسـماعيلى       

مخـالفين   وزير بود؛ شنيده شد. برخاسته و به آن اطاق رفتـيم. معلـوم شـد    نخست
حـاكى از حـال     اند. مدتى صداهاى عجيب و غريب، كه اداره راديو را اشغال كرده

شـد، سـپس     شد. بعد چند دقيقـه صـدا قطـع    كشمكش در استوديو بود شنيده مى
سـرود    دوباره هياهو درگرفت و بعد سكوتى شد. سـپس تـا چنـد دقيقـه صـفحه     

 .شنيدم كرد. بعد نطق ميراشرافى و مهدى پيراسته را شاهنشاهى متوالياً صدا مى

 هم خورده، جمعاً بـه اطـاق ايشـان    وزير به در اين وقت گفتند حال نخست
 كند. گفتيم چيست؟ معلوم شـد بـه ايشـان تلفـن     گريه مى رفتيم. ديديم به شدت

 انـد.  اند كه مخالفين دكتر فاطمى و دكتر كريم سنجابى را دستگير كرده و كشته زده
 من گفتم آقاى دكتر فاطمى اينجاست و دكتر سنجابى هم دسـتگيريش بـه همـين   

ت قرينه قطعاً دروغ است و اين اخبـار بـراى آزار شماسـت. ايشـان را بـه زحمـ      
در (كـرد   كرديم و نشستيم و راديو را باز كرديم. احمد فرامرزى نطـق مـى   ساكت
ترسيدم و در فكـر   گفتم آنچه من از ساعت يازده، از آن مى )ساعت شانزده حدود

 وزير هم تلفن كردم و نبايد بشود، شـده اسـت و قطعـاً    بودم و به آقاى نخست آن
 ...!اوضاع شهرستانها هم مختل خواهد شد

 شد. تلفن صدا كرد، خواسـتيم  تير و تفنگ و توپ متناوباً شنيده مىصداى 
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 وزير گفتند بمانيد و منگنه پاى تلفن را فشار دادند تا ما هم برخيزيم آقاى نخست
 صداى طرف مقابل را بشنويم. سرتيپ رياحى رئيس سـتاد بـود. گـزارش داد كـه    

 اند. خـوب  شغال كردهسيم را ا بلواكنندگان نقاط حساس شهر را گرفته و مركز بى
 وزير گفتنـد: آقـا؛   است اعالميه دستور ترك مقاومت صادر بفرماييد. آقاى نخست

 اى، با كالم مقطع گفت: جنـاب  گونه اى؟ سرتيپ رياحى با حالت گريه چه اعالميه
 وزير، مصلحت در اين است و حـاال تيمسـار سـرتيپ فوالدونـد بـه      آقاى نخست

 شان را مانند قول يك مشاور بپذيريد. مـا از ايـن  آيند، قول اي خدمت جنابعالى مى
 اند و سرتيپ ريـاحى گرفتـار   نحوه بيان دانستيم كه ستاد ارتش را نيز اشغال كرده

 .گويد است و اين مطالب را به دستور ديگران مى

صداى تير تفنگ و گلوله توپ كه تقريباً از بيست و پنج دقيقه قبـل، يعنـى   
 شد، رو بـه شـدت و تـوالى نهـاد. مـا از اطـاق       مىحدود ساعت شانزده شنيده  از

 رفتيم كه اطالعى از بيرون كسب كنيم. بار ديگـر كـه بـه    وزير به خارج مى نخست
 وزير وارد شديم آقاى دكتر حسين فاطمى آمدند و گفتند: آقـا؛  اطاق آقاى نخست

 نـه هم خورده. مـن بـه خا   اند و او، حالش به اند كه مرا كشته به خانم من خبر داده
 روم و خداحافظى كرد و با آقاى دكتر سعيد فاطمى خواهرزاده خـود كـه   خود مى

 .وزير آمده بود، بيرون رفت ساعتى پيش به خانه نخست

 اللَّه ممتاز، فرمانده تيپ كوهستانى، كه مأمور حفظ انتظـام و  سرهنگ عزت
 وزيـر گفـت: قـواى    وزير بود وارد شد و به نخسـت  دفاع در پيرامون خانه نخست

 طور كه به من مأموريـت داده  مخالفين رو به تزايد است و من مصمم هستم همان
 .شده است، تا پاى جان وظيفه سربازى خود را انجام دهم

بيان اين افسر، در چنين وقت، با وضع خاصـى كـه او مطلـب خـود را ادا     
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 .تأثير عجيبى در حضار نمود. همگان او را تحسين كردند و او خارج شد كرد،

 اى بـه پشـت در شـمالى بـاالى سـر آقـاى       ك تير شدت يافت و گلولهشلي
 وزير خورد. ايشان با تذكار حضار برخاسـته روى صـندلى كـه در سـمت     نخست

 شرقى اطاق بود نشستند و ما همه، نزديك به هـم و فشـرده، در طـرف مغـرب و    
 .جنوب غربى اطاق پيش ايشان نشسته بوديم

 ديگر سرهنگ ممتاز وارد شد و گفت:در ساعت شانزده و چهل دقيقه، بار 
 هاى ما اسـت و در برابـر كالنتـرى خيابـان     را كه قويتر از تانك »شرمن«دو تانك 

 اند. بـا ايـن حـال، مقاومـت     پهلوى بود، مخالفين تصاحب كرده به طرف ما آورده
 دهـم و شـرف   مشكل است ولى من مأموريت خود را، تـا جـان دارم، انجـام مـى    

 كنم. چـون سـالم نظـامى داد و خواسـت بـرود، آقـاى       مىسربازى خود را حفظ 
 وزير، كه روى صندلى نشسته بودند او را به نزديـك خـود خواندنـد و در    نخست

 .آغوش گرفته بوسيدند و او بيرون رفت

اطاق  در حدود ساعت شانزده و چهل و پنج دقيقه، سرتيپ فوالدوند، وارد
فعلـى،   بـا وضـع  «فـت:  شد و روى صندلى عسلى پهلوى تختخواب نشسـت و گ 

اتالف نفوس  نتيجه است و موجب ادامه تيراندازى دو دسته نظاميان به يكديگر بى
صادر بفرماييد كـه    اى شود و براى جنابعالى و آقايان، خطر جانى دارد. اعالميه مى

مـانم. هرچـه    مـى  وزير فرمودنـد: مـن در اينجـا    آقاى نخست »مقاومت ترك شود
برخاست و ايسـتاده بـا    مرا بكشند. سرتيپ فوالدوند از جاشود بشود. بيايند و  مى

و آقايـان باشـيد. جـان     آقا: جنابعالى به فكر سـاكنين «اى گفت:  گونه حال مضطرب
متوالى بـود. او پـس    و چون در اين وقت شليك تير تقريباً »اينها در خطر است!...

كـرد و قـول    نبود مى  از هر صدايى، سراسيمه، حركتى مخصوص كه دور از تصنع
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چه كارى بود كـه    من«نمود، باألخره گفت:  قبل خود را، با تغيير كلمات تكرار مى
تقاضـاى صـدور    و بـاز مصـرانه،   »كـردم  كردم. كاش اين مأموريت را قبـول نمـى  

 .اعالميه مطلوب را تجديد كرد

 نويسـيم و خانـه را بالدفـاع    اى مى آقاى مهندس رضوى گفت: آقا؛ اعالميه
 م. آقاى دكتـر مصـدق پذيرفتنـد و آقايـان مهنـدس رضـوى و دكتـر       كني اعالم مى

 زاده، به اطاق ديگر رفتند و آقاى مهندس رضـوى،  شايگان و مهندس احمد زيرك
 جنـاب آقـاى دكتـر مصـدق خـود را     «اى قريب به اين مضـمون نوشـتند:    اعالميه
 ،انـد  دانند، حال كه قواى انتظـامى از اطاعـت خـارج شـده     وزير قانونى مى نخست

 له، خـوددارى  شود. از تعرّض به خانه معظم ايشان و خانه ايشان بالدفاع اعالم مى
 )1(.»شود

 وزير، آقاى مهندس رضوى پس از قرائت متن اعالميه و قبول آقاى نخست
 زاده آن را امضـا كردنـد و بـه    و دكتر شايگان و محمود نريمان و مهنـدس زيـرك  

 آقـاى مهنـدس رضـوى بـراى آنكـه     سرتيپ فوالدوند دادند. مقارن ساعت هفـده  
 ســربازان مخــالف تيرانــدازى را موقــوف كننــد، ملحفــه روى تختخــواب آقــاى 

 وزير را برداشت و بيرون برد و به سربازان داخل حياط داد كـه آن را روى  نخست
 .بام نصب كنند

شدت  تيراندازى پس از تسليم اعالميه و برافراشتن پارچه سفيد، همچنان به
تضعيف قواى  دوام داشت و ظاهراً اصرار به گرفتن اعالميه براى از طرف مخالفين

طرفداران دولت در  مدافع و تشجيع قواى مهاجم و شايد انتشار آن به خاطر تسليم
كار خود ادامه دهند تا  تهران و شهرستانها بود و بر طبق نقشه، مهاجمين بايستى به

 )2(به آن نتيجه برسند كه بعد رسيدند.
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 قه گذشت و شليك تفنگ و توپ به جـاى تخفيـف شـدت   چون چند دقي
 يافت، آقاى مهندس رضوى كه بيش از همه در جنبش و كوشش بود، بـار ديگـر  

وزيـر برداشـت و بيـرون بـرد و بـه       پارچه سفيدى از روى تشـك آقـاى نخسـت   
داد كه آن را در محلى كه مورد نظر باشد برافرازند. از سه طرف شمال و  سربازان

خـورد. در ايـن    ه اطاق آقاى دكتر مصدق تير تفنگ و تـوپ مـى  شرق وجنوب، ب
وقت برهمه حضار روشن بود كه قصد مهاجمين تصرف خانه و ... است! دو سـه  

آقاى دكتر پيشنهاد شد كه همگى برخاسته از اين اطاق كه مخصوصاً هـدف   بار به
وز ام، قتـل مـن امـر    من از جان خـود گذشـته  «تيراست بيرون رويم. ايشان گفتند 

شـوم،   مملكت و ملت مفيدتر از زندگانى من اسـت و از اينجـا خـارج نمـى     براى
همه گفتيم ما حاضر به تـرك   »خواهيد برويد. كنم آقايان به هر جا مى مى خواهش
مانيم. گلوله توپ، دو جاى ديـوار ايـوان جنـوبى     نيستيم و همين جا مى جنابعالى
رب از پنجـره اطـاق هيـأت    از سـمت مغـ   اى اطاق را خراب كرد و گلولـه  جلوى
گذشته، به درِ آهنى بسته اطاق ما خـورد و صـداى شـديدى كـرد. آقـاى       وزيران
چند دقيقه قبل، طپانچه خود را از زير بالش برداشته، در گنجه نهـاده   وزير نخست

ها بيايند و ما را بكشـند مـا    ايم كه رجاله نريمان گفتند، چرا ما نشسته بودند. آقاى
بكشيم. من گفت؛ اين عمل به تصور اينكه ديگران ما را خواهنـد  را  خودمان خود

وجه صحيح و معقول نيست. گفتند پس مـن اسـلحه خـود را چـه      هيچ كشت، به
را در گنجه اطاق جناب آقاى دكتر بگذاريد. آقاى دكتر برخاستند و  كنم؟ گفتم: آن

ا بستند و به جاى با كليد درگنجه را باز كردند و طپانچه را در آنجا گذاشتند، در ر
 .خودنشستند

 داد. زيـر  اعتنايى ما را به مرگ نشـان مـى   طرز نشستن ما در اطاق، كامالً بى
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 احضار همگى در سه طرف اطاق، كه بيشتر مورد خطر بود، نشسته بودنـد. آقـاى  
 دكتر روى تختخواب، مهندس كاظم حسيبى و نريمان در طرف شمال و مهنـدس 

 زاده در اللَّه معظمى و مهندس احمد زيرك سيف رضوى و دكتر شايگان و مهندس
 وزيـر و  وزير و دبيران منشـى نخسـت   سمت مغرب، من و ملكوتى معاون نخست

 وزيرى، روى درگاه جنوبى، يعنى همان طرف كه گلولـه تـوپ دو   كارمند نخست
 ها متوالياً به ديوارهـا  جاى ديوار را سوراخ كرده بود، ساكت نشسته بوديم و گلوله

 .خورد شيروانى مى و آهن

 شويم چرا اينجا بمانيم كـه بـه   آقا حاال كه كشته مى«مهندس رضوى گفت: 
 ايـن  »دست رجاله بيافتيم. از اينجا بيرون برويم، شـايد هـم راه نجـاتى پيـدا شـد     

 آقايان؛ ممكـن «اثر نبود، ولى به نتيجه مطلوب نرسيد. من گفتم:  حرف هر چند بى
 ه اطاق وارد شوند، زير آوار سقف و ديوار بـرويم، است ما قبل از آنكه مخالفين ب

 الاقل از اينجا كه بيشتر مورد اصابت گلوله است برخيزيم و به زيـرزمين يكـى از  
در اين وقت همه به يكبار از جا برخاستند و پيش رفتـيم  « اطاقهاى مجاور برويم.

 تبليغات، باوزير را هم بلند كرديم. آقاى بشير فرهمند، رئيس اداره  آقاى نخست و
 يكى دو نفر ديگر كه در اطاق مجاور بودند، چون از عزيمت ما مطلـع شـدند، در  

 وزير آمدند. آقاى بشير فرهمنـد  جانب غربى را باز كردند و به طرف آقاى نخست
 انگيز كه كرد. اين منظره رقت بوسيد و به شدت گريه مى دست ايشان را گرفته مى

 سه تن آقايان محرك عاطفه تحسين و اعجاب بود، چند لحظه طول كشيد؛ آن دو
 از درِ غربى خارج شدند و ما، با آقاى دكتر و سرهنگ على دفترى و سرهنگ دوم

 اللَّه دفترى و سروان داورپناه، از درِ شـرقى بيـرون رفتـيم و از اطـاق ديگـر      عزت
 در زيرزمين متوقف شويم، همچنـان جاى اينكه  گذشتيم و از پلكان پايين رفته، به
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 به حركت ادامه داده، از درِ جنوبى طبقه تحتانى عمارت مشرف به ديـوار شـرقى،  
 آلود به جمع مـا پيوسـتند. نردبـانى در    وارد حياط شديم. در اينجا سه سرباز خون

 داخـل  )مـدافع (پاى ديوار بود، آن را بلند كرديم و روى ديوار گذاشتيم. سربازان 
رفت كه سربازانى كـه   ديدند و هر آن، بيم آن مى ايد خارج آن ما را مىحياط و ش

خارج و در محل اداره همكارى ايران و امريكا )باغ آقاى دكتر مصـدق كـه در    در
آن اداره بود( بودند، ما را هدف تير خود قرار دهند، بارى اول يكى دو نفـر   اجاره
متعلق به آقاى ناصـرى آملـى فـرود    رفتند و از روى ديوار به خانه همسايه  به باال
بعد آقاى دكتر را به باال فرستاديم و كسانى كه به پايين رفته بودنـد ايشـان    آمدند.
بعد، همگـى حتـى سـه سـرباز، وارد خانـه       )3(آهستگى از ديوار فرود آوردند را به

 )4(شديم. همسايه

 چون توقف در آن خانه كه كسى در آن حضور نداشت به مصـلحت نبـود.  
 اى را كـه در پـاى ديـوار    از مالحظه وضع ديوار، تختخواب چـوبى شكسـته   پس

 شرقى حياط بود، به ديوار شرقى آن خانه تكيه داديم و يـك يـك، بـا زحمـت از    
 ديوار باال رفتيم و به آن طرف جستيم و از راهرو، به طـرف شـمال خانـه متوجـه    

را دور كرد و ما پـس   اى زن و بچه در اين خانه بودند، مرد خانه، آنان شديم. عده
 دو سه دقيقه تأمل و مطالعه وضع حياط، چون خروج از در خانه صـالح نبـود   از

 مصمم شديم كه آنجا نيز از ديوار باال برويم ولى اين ديوار مرتفع بود. در گوشـه 
 اى بـود كـه ارتفـاع ديـوار را بـه دو      شمال شرقى حياط، به ارتفاع دو متر، دريچه

 با زحمت، خود را به دريچه رسانديم و از آنجا بـه بـاالى  كرد.  قسمت منقسم مى
 بـام  شد رفتيم. در اينجا آقاى دبيـران بـه پشـت    ديوار كه منتهى به بام كوچكى مى

 خانه مجاور، يعنى سومين خانـه، كـه اهـل آن روى بـام فـرش انداختـه و چـاى       
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خوردند رفت و كت خـود را درآورد و بـه صـورت يكـى از افـراد آن خانـه،        مى
 به دست گرفت و پيش آنان نشست. بام مذكور به ديوار باغ گودخانه آقاى سبيحت

شود. ارتفاع ديوار از بام، تـا كـف بـاغ از     هريسچى بازرگان آذربايجانى منتهى مى
متر بيشتر است. ما، شاخه چنار نزديك ديوار را پيش كشـيده، تنـه درخـت را     سه
 .باغ فرود آمديمچندان قوى نبود گرفتيم و از آن، به داخل  كه

در اين خانه، تنها مستخدمى ساكن بود كه ما را نشناخت و بـه هـدايت او،   
 حياط وارد بناى شمالى باغ شديم و در طبقه زيرين جانب شمال شـرقى خانـه   از

 آقـاى مهنـدس كـاظم    )نزديك به ساعت هيجـده (آقاى دكتر مصدق قرار گرفتيم. 
 جـاى  داورپناه، در باغ نماندند و بهوزيرى و سروان ايرج  حسيبى و كارمند نخست

 زاده، هنگام نـزول از ديـوار بـاغ بـه زمـين      ديگر رفتند. آقاى مهندس احمد زيرك
 خورد و پايش به شدت آسيب ديد و درد گرفت، چنانكه تمام شـب او از درد، و 

 آمـد، ناراحـت و در زحمـت بـوديم، مسـتخدم مـذكور كـه اهـل         ما از اين پـيش 
 تلفن كرد و جريان واقعـه را بـه   )در شميران(خانه  به صاحب آذربايجان بود، فوراً

 آقايـان شـب را مطمـئن در   «او خبر داد. آن مرد خيرانديش مهربان به وى گفـت:  
 !»خانه من كه متعلق به خودشان است بمانند. جان و مال من فداى دكتر مصدق

نـه  خا شد. من به صداى تير و توپ پيوسته تا مقارن ساعت نوزده شنيده مى
امـن   ام جواب داد. به او گفتم من سـالم و در جـاى   خود تلفن كرده. رضا، گماشته

شد، ما ازپنجـره   ) در اين وقت كه هوا به تدريج تاريك مى6هستم. مطمئن باش.(
هاى آتـش شـديم كـه درامتـداد      فام و سپس شعله جنوبى زيرزمين متوجه نور تيره

غريبـى بـه    كشـيد. حالـت   بانه مىجنوب غربى باغ، يعنى خانه آقاى دكتر مصدق ز
گذشـت كـه    همه ما دست داد و خياالت پريشان و افكار دردناكى از خاطر مـامى 
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 .وصف آن كار آسانى نيست

آقاى دكتر مصدق به پاى پنجـره رو بـه جنـوب زيـرزمين آمدنـد. مـن در       
انگيـز   افـزا و الـم   چپ ايشان ايستاده بودم. آنچه بيشتر از اين منظره را غـم  سمت
مشاهده حالت سكون و وقار و تمكـين پيرمـردى بـود كـه پهلـوى مـن        نمود، مى

خاسـت،   هاى دودآميز را كه از خانه و مسكن او برمى ايستاده بود ولهيب آن شعله
 !ديد مى به چشم

 شايد در حدود يك دقيقه، آقاى دكتر و من، پشت پنجـره، دود و شـعله را  
در گلـو، بـه مـن گفتنـد:      كـرديم. سـپس آقـاى دكتـر، بـا بغـض گريـه        نظاره مى

خانه مهم نيست، من از روى آن زن كه امشب سجاده ندارد كه روى  سوزى آتش«
 !...»ام بخواند شرمنده آن نماز

ادامه داشـت واز   21سوزى خانه رئيس و پيشواى ما، تا مقارن ساعت  آتش
 آن به بعد تا صبح صداى ريزش آب روى آتش و ديوار و آهن و شيروانى شـنيده 

 اى كه ما در آن مقيم بوديم وضع عادى نداشت. بيشـتر اثـاث   د! اطاق و خانهش مى
شايد  مانند ما، فرشى داشت، آن هم البيت را جمع كرده بودند، تنها مسكن زيرزمين

بـاال در   براى همان مستخدم. جمع ما، به دو دسته تقسيم شد؛ يك دسـته در طبقـه  
دنـد و آقـاى دكتـر ومهنـدس     خانه، روى فرش استراحت كر )هال(محوطه دهليز 

آقاى دكتـر   معظمى و من، در اطاق پايين نشستيم، مستخدم يك تشك و متكا براى
آورد و ايشان بدون روپوش، با همان لباده بلند معمولى خود، درازكشـيدند و مـن   

 .رفتيم و مهندس معظمى، گاه به طبقه باال پيش رفقا مى

 پاى يكى و انگشت ديگرى تير آلود كه همراه ما بودند و به سه سرباز خون
 خورده بود، در يكى از اطاقهاى طبقه پايين استراحت كردنـد. چـون در آن خانـه   
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غذايى نبود، آن شب هيچ كس شام نخورد و من در آن جمع تنها كسى بـودم كـه   
روز ناهار هم نخورده بودم، قدرى نان سنگك نيم خشك در بشقاب زيـرزمين   آن

انـد آن را   شـان را عمـل جراحـى كـرده     مانند من معده آقاى دكتر شايگان كه بود.
 .ديدند وچند لقمه از آن برداشتند چند لقمه هم نصيب من شد

 آمد بسيار غريب و نامنتظر و فكر عواقـب و تـأثيرات مختلـف آن در    پيش
 شؤون كشور و مداخله سياسـت خـارجى در پديـد آوردن آن اوضـاع و احـوال،     

ر گذرانـديم. در      چنان همه را مشغول كرده بود ك ه همه شـب را بـا فكـر و تحسـ
نيمه شب بود كه زنگ در صدا كرد، مستخدم رفت و در را باز كرد. معلوم  حدود

 خواهنـد بـراى بازرسـى وارد خانـه شـوند.      شدمأمورين كارآگاهى هستند كه مـى 
خانـه نيسـت و در اطاقهـا بسـته اسـت و مـن در        مستخدم به آنان گفت: صاحب

 تم. كارآگاهان با بيان و وضع ساده مستخدم و شايد براى رعايتخانه تنها هس اين
ص در خانـه منصـرف شـده و پـى        92ماده (  اصول محاكمـات جزايـى، از تفحـ (

نشـانى بـراى    كارخود رفتند. ساعتى بعد بار ديگر زنگ صدا كرد. مـأمورين آتـش  
خـود آب   هاى آب آمده بودند. مستخدم ناچار اجازه داد كه بيايند و با ظرف  بردن

 .ببرندو اين كار تقريباً دو ساعت ادامه داشت

 كرديم كه چـه بايـد كـرد، آقـاى دكتـر مصـدق       در اثناى شب، مشورت مى
 چون از نيمه شب مدتى گذشته و در خيابانها كسى نيست و از شر رجاله«گفتند: 

 هاى اين حوالى را تفتيش خواهنـد كـرد، بهتـر آن    آسوده هستيم و قطعاً فردا خانه
 ت كه برخيزيم و از خانه خارج شويم و خود را به مأمورين فرماندارى نظـامى اس

 گفته شد بدون آنكه فرماندارى ما را احضار كـرده باشـد ضـرورت    »معرفى كنيم.
 مـن چـون خانـه و   «ندارد كه ما خود را در اختيار آن مأمورين قرار دهيم. گفتند: 
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 انه، يا اشـخاص ديگـر  خواهم اسباب زحمت صاحب اين خ مسكنى ندارم و نمى
 .»كنم فراهم شود، اين كار را مى

 شـود، تصـميم   پس از مدتى بحث و مشاوره، چون معلوم نبود فردا چه مى
 گرفتيم كه صبح پس از انقضاى ساعت مقرر حكومت نظامى، هر كس راه خود را
 پيش گيرد و آقاى دكتر به اتفاق مهندس معظمى، به خانه مادر آقاى مهنـدس كـه  

 آيد و حاكمان امـور چـه در   ست بروند. دكتر گفت: تا ببينيم چه پيش مىنزديك ا
 .خواهند بكنند نظر دارند و چه مى

 شب ما، بدين منوال گذشت. چند دقيقه به ساعت پنج صبح مانده، مـن بـه  
 خانه تلفن كردم. رضا گفت؛ ديشب ساعت دو بعد از نصف شب، كارآگاهـان بـه  

 خواستند در دفتر را كه قفل بود بشكنند و داخـل خانه آمدند و اطاقها را گشتند و 
 .شوند، با اصرار من كه كسى در آن نيست منصرف شده و رفتند

 در ساعت پنج، همه به حياط آمديم و جز سه تن سرباز كه در آنجا ماندند
 هـاى دو  هاى خود را بشويند و بعد به خارج بروند، بقيه به صورت دسـته  تا لباس

 افظى از آن مستخدم، كه مهربانى را با يك نـوع خشـونت  سه نفرى، پس از خداح
خـارج شـديم.    )نـه از در داخـل بنـا   (ناشى از ترس جمع كـرده بـود، از درِ بـاغ    

اللَّه دفتـرى و ملكـوتى بـا هـم رفتنـد.       على دفترى و سرهنگ دوم عزت سرهنگ
توانست به دو پا راه برود و  زاده، كه نمى نريمان ومهندس رضوى و مهندس زيرك

در زحمت بود، همراه شدند. من با آقاى دكتـر و مهنـدس معظمـى بـودم.      سخت
نخواستم آن پيرمرد محترم را در آن حال تنها بگذارم، بـه خانـه مـادر آقـاى      چون

معظمى وارد شدم. آقاى دكتر شايگان نيز، كه مانند من نخواست دكتـر را   مهندس
نه به ييالق رفتـه بودنـد و   به ما ملحق شد. مادر آقاى مهندس و اهل خا رها كند،
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آنجا جزمستخدم كسى نبود. ما به مهمانخانه در طبقه دوم رفتيم و آقـاى مهنـدس   
آمدنـد و صـبحانه آمـاده كردنـد      )خان ميرزا حسين(كردند و خانم برادرشان  تلفن

 وخورديم. آقاى مهندس آمدند و گفتند در راديو اعالم شده است كه آقـاى دكتـر  
كننـد،   ساعت خود را به فرماندارى نظامى معرفـى  24رف محمد مصدق بايد در ظ

 آقاى دكتر گفتند با اين خبر، من به فرماندارى نظـامى خـواهم رفـت، چـون اگـر     
دولت فعلى دولت قانونى نباشد، عمالً دولت است. پس از مذاكره و مشاوره،رأى 

شريف  ما بر اين شد كه ساعت هشت آقاى مهندس معظمى، آقاى مهندس جعفر
ايشان كيفيت   مى، شوهر خواهر خود را با تلفن به اين خانه بخوانند و به وسيلهاما

در تلفـن بـه     كار به مقامات مربوط اطالع داده شود. ضمناً آقاى مهندس معظمـى 
آقاى دكتـر    ولى در واقع براى(ايشان بگويند كه يك دست لباس خود را براى او 

مهنـدس شـريف     اعت هشـت، آقـاى  همراه بياورند. چند دقيقه پس از س )مصدق
كراهت از اينكه ما،  امامى آمدند. برخورد ايشان ظاهراً ماليم ولى دور از تعجب و

 .در آن خانه هستيم نبود

 خواهم خود را به فرماندارى نظامى معرفى كنم. آقاى دكتر گفتند كه من مى
 مهندس شريف امامى گفت: من ممكن است حاال پيش سرلشكر زاهـدى بـروم و  
با او مذاكره كنم تا ترتيب كار را بدهند كه بـدون خطـر از اينجـا حركـت كنيـد.      

گفتم: چون آقاى دكتر بيست و چهار ساعت وقـت دارنـد و گرفـت و گيـر از      من
شود، بهتر آن اسـت كـه فعـالً بـه هـيچ وجـه        هشت بعد از ظهر شروع مى ساعت
مهنـدس شـريف   نشود. در ساعت پنج و نيم يا شـش بعـد از ظهـر، آقـاى      اقدامى
محل توقف و تصميم آقاى دكتر را به اطالع سرلشـكر زاهـدى برسـانند و     امامى،

وسايل راطورى فراهم كنند كه آقاى دكتر در ساعت هشـت و نـيم بعـد از ظهـر،     
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مصون ازتعدى رجاله، به فرماندارى نظامى يا محل ديگر كـه معـين خواهـد شـد     
 )6(صلحتى داده بودم، پسنديدند.بروند وآقايان همگى اين رأى را، كه من به م

 آقاى دكتر مصدق، لباسى را كه آقاى مهندس شـريف امـامى آورده بودنـد   
 پوشيدند و گفتند: اين لباس براى من گشـاد اسـت. لباسـى بخريـد كـه تنگتـر و      

 اش معمولى باشد نه به اين خوبى. آقاى شريف امامى رفتند و سـاعتى بعـد   پارچه
 آمـدم، افسـرى اسـلحه    د و گفتند: حاال كه من مـى مراجعت كردند و لباسى آوردن

 زودى رود كه به گشت و احتمال قوى مى دستى برهنه در دست، در اين كوچه مى
 به اينجا بيايد. گفتيم اگر كسى آمد كه آقاى دكتر در اينجا هسـتند و او بـه وظيفـه   
 خود عمل خواهد كرد و اگر تا ساعت پنج و نيم مـأمورى نيامـد، بـه شـما تلفـن     
 خواهيم كرد كه بر طبق تصميم مذكور عمل بفرماييد. آقاى شريف امامى رفتنـد و 
 من به خانه خود تلفن كردم. شخص ناشناسى كه بعد معلوم شد عشـقى كارآگـاه  

 شـهربانى اسـت جـواب داد. گفـتم: رضـا. گفـت بلـى جـانم! چـه          )معروف! ...(
 فرماييـد. گفـتم:   مـى  فرماييد. گفتم: با رضا كار دارم. گفت: من رضا هستم، چه مى

 شما رضا نيستيد. گفت: من رضا هستم؛ شما كجا تشريف داريد... مـن گوشـى را  
 روى تلفن گذاشتم. از حضور او در خانه و خبر قبلى كه رضا داده بود يقين كردم
 كه متوليان امور قصد بازداشت مرا نيـز دارنـد. ايـن مطلـب را بـه اطـالع آقايـان       

 !ر نتيجه گرفتيم كه نقشه وسيعى در ميان استطو رسانيدم. پس از بحث اين

 خانم برادر آقاى مهندس معظمى، غذاى متنوع پر تكلفى تهيه كردنـد و مـا  
 در ساعت چهارده، ناهار خورديم و به دولت صاحبخانه و خاندان او دعا كـرديم. 

 اى كه ما در آن ساكن بوديم قبالً متعلق به آقـاى دكتـر مصـدق بـود و     اتفاقاً خانه
انـد و بعـد آن را بـه مبلـغ      ان به ما گفتند كه به دستور خود مـن آن را سـاخته  ايش
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هزار تومان فروختم. اين تصادف خالى از غرائب نبود كه خانه قديم خـود   شانزده
 .در چنين روزى پناهگاه او و ما شود دكتر،

 گذشت و منتظر سـاعت  بينى وقايع مى وقت ما، با مذاكرات سياسى و پيش
 م كه به آقاى شريف امامى تلفن كنيم. ساعت پنج و ربع بعد از ظهـر، موعود بودي 

 ر زدند، مستخدم در را باز كرد و پس از چند لحظه برگشت و به آقـاى مهنـدس  
 اند و سخت در فكر بـود. مـا گفتـيم    گفت كه كارآگاهان براى تفتيش به آنجا آمده 
 بودند، از طبقـه پـايين  بسيار خوب، كارخود را بكنند. مأمورين مذكور كه سه نفر  
 شروع به بازرسى كردند و بـه بـاال آمدنـد و در اطـاق بـاال را ديدنـد و در اطـاق        
 .مهمانخانه را كه ما در آن بوديم باز كردند 

عقـب   مأمور مقدم، مردى قد بلند و الغر، چون چشمش به ما افتاد قدمى به
دراز  ى تشـك رفت و در را كمى پيش كشيد. در اين وقت آقاى دكتـر مصـدق رو  

و  روى هم، روى صـندلى نشسـته بـوديم    كشيده بودند و دكتر شايگان و من، روبه
آنها  مهندس معظمى، دم در ايستاده بود و همه ظاهراً در كمال آرامى بوديم. من به

خواهيد. آيا مأمور بازداشت هستيد؟ آنكه جلوتر بود، بااشـاره   گفتم: آقايان چه مى
همـه   يك از ما هسـتيد. گفـت: بازداشـت    ازداشت كدامتصديق كرد. گفتم: مأمور ب

دكتـر   آقايان. گفتم: آقاى مهندس معظمى را هم بايد بازداشت كنيد؟ گفـت: آقـاى  
 !معظمى؟ گفتم: آقاى مهندس معظمى وزير پست و تلگراف. گفت بلى

داد كـه از بـودن مـا در آن خانـه اطـالع       وضع و حال كارآگاهان نشان نمى
و وسايل نقليـه نداشـتند    )هاى متعدد يا امر ديگر به وسيله تلفن(داشته باشند  قبلى

وسربازى نيز با آنان همراه نبود. دو نفر از آنان در خانه ماند و يك نفر بـه خـارج   
كه به فرماندارى نظامى اطالع دهد و وسيله نقليه تهيه كنـد. او پـس از چنـد     رفت
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همانخانه، به طبقه پـايين آمـديم   دقيقه بااتومبيلى مراجعت كرد. ما برخاستيم و از م
و  )سـاعت پـنج و نـيم   (مهندس معظمى تلفنى به خانه شريف امامى زدند  و آقاى

واقعه رااطالع دادند. من نيز به خانه خود تلفن زدم. صداى رضا بـود. تـا صـداى    
مرا شنيد باخشونت و درشتى پرسيد: آقا شما كجا هستيد؟ چرا محل اقامت خـود  

ين لحن مكالمه حس كردم كه او تنها نيست و پاى تلفن مراقـب  گوييد! با ا رانمى
اوهستند. گفتم، مـا حـاال بـا جنـاب آقـاى دكتـر مصـدق بـه فرمانـدارى نظـامى           

 ...!راحت رويم.مقصود اين بود كه تو مطلع باشى. گفت: بسيار خوب مى

 آقاى دكتر شايگان نيز تلفنى به منزل خود كردنـد و خواسـتند بـه فرانسـه    
 !كنم فارسى بگوييد د. كارآگاه گفت: آقا خواهش مىصحبت كنن

خانم آقاى مهندس معظمى از خارج داخل خانه شـد و مهنـدس خـانم را    
 !كردند من معرفى كردند. البته خانم منقلب و متوحش بودند، اما خوددارى مى به

دراين وقت آقاى دكتر مصدق با لباس معمـولى خـود برخاسـتند و از بـاال     
. چون به پيچ پلكان رسيدند، خانم مهنـدس معظمـى كـه چشـمش     پايين آمدند به
آقاى دكتر افتـاد بـا تعجـب و حيـرت، دسـت بـه طـرف پيشـانى خـود بـرد و            به

اختيار به گريه افتاد و به طرف آقـاى دكتـر    گفت:واى... آقاى دكتر مصدق!... و بى
 مخان(رفت و دست ايشان را گرفت و بوسيد و صدايش به گريه بلند شد!  مصدق

 ).مهندس معظمى حامله و شايد پا به ماه بود

 آميز دردناكى براى حضار پيش آمد! آقاى دكتر هم حالش متغيـر  حال رقت
آمدى كند و حركت ما به تأخير افتـد   رفت كه در چنين وقتى پيش شد. بيم آن مى

بيرون خانه، رجاله مطّلع شوند و كار به فساد انجامد. خانم را به كنـارى بـرديم    و
 ير بازوى آقاى دكتر را گرفتيم و به راه افتاديم. اتومبيل سوارى نسـبتاً كـوچكى  وز
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 توانستند در آن بنشينند، ولى مـا  حاضر كرده بودند كه شش تن مى )مرسدس بنز(
چهار تن و سه تن كارآگاه و راننده، بـه زحمـت و فشـرده در آن نشسـتيم و بـه      

 .شهربانى حركت كرديم طرف

 زدگـى و  داشـت و در مـردم اضـطراب و وحشـت    شهر هنوز وضع عادى ن
بودنـد   هاى چند نفرى متوقف شد. در بعضى جاها، دسته حالت كنجكاوى ديده مى

 و اتومبيل ما، احياناً با عده خـارج از معمـول كـه در آن سـوار بودنـد و سـرعت      
 كرد و كارآگاهان، هر جا كـه توقـف و تـأنى    العاده كه داشت، جلب توجه مى فوق

بود  كردند برو! من راننده اتومبيل را شناختم؛ جوانى پيوسته تكرار مى آمد، پيش مى
 او، هنگـامى كـه مـن در كـالس پـنجم      )رئيس باشگاه ببر!(به نام غالمرضا مجيد 

) در 1319-1323سـال تحصـيلى   (دادم  دبيرستان نظـام، زبـان فرانسـه درس مـى    
اتفاقـاً  «آقايـان گفـتم    آموزى كودن و بيكاره. بـه  آموز بود. دانش دبيرستان دانش آن
انـد و مقـدر    شناسم. ايشان در دبيرستان نظام شاگرد من بوده آقاى راننده را مى من
 !»بود كه شاگرد استاد خود را بازداشت به شهربانى ببرد اين

رفـتم، يكـى    واللَّه، من داشتم مـى «او برگشت و به من نگاهى كرد و گفت 
يم آقايـان را بـه شـهربانى ببـريم، شـما      خواه ازاين آقايان رسيد و به من گفت مى

 .»بياييدو من آمدم و تقصيرى ندارم

اين  گفتم: مقصود تقصير نبود، بلكه ذكر اين تصادف بود!... بعدها شنيدم كه
شناس كذّاب، به اين مكالمه كوتاه كه شش تن ديگر آن را شنيدند،شاخ  جوان حق

 ...مردم خدا از دنائت بعضىسرايى كرده است! پناه بر  ها داده و داستان و برگ

 شـدند و ممكـن بـود، مـا     در وسط راه، چون مردم متوجه اتومبيل مـا مـى  
بخصوص آقاى دكتر مصدق را بشناسند، يكى دو نفر از كارآگاهان كالهى را كـه  
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به دست داشتم گرفتند و به آقاى دكتر گفتند خوب است جنابعالى ايـن كـاله    من
شدت آن را رد كردنـد و گفتنـد:    يد. آقاى دكتر بهسر بگذاريد كه شناخته نشو را به
 !نيست الزم

 اتومبيل به در دوم شهربانى رسيد. جمعى بيرون و داخل ايسـتاده بودنـد و  
 آوردنـد، بـه   شدگان را به آنجا مـى  ظاهراً چون گرفت و گير بسيار بود و بازداشت

 ن داالنمشغول بودنـد. مـا وارد محوطـه شـديم و اتومبيـل مقابـل پلكـا        (!)تماشا
شهربانى و فرماندارى نظامى ايستاد. پياده شديم. جمعى كه ما را شناخته بودند.بـه  

پـيش و   نظمى، به دنبال ما به راه افتادند. آقاى دكتر مصدق ما نزديك شدند و با بى
له بوديم. چـون خواسـتيم از پلكـان بـاال بـرويم، يكـى ازميـان         ما پشت سر معظم

و بـه   تقليد از وى متابعت كردند. من پشت كردمجمعيت دست زد و چند تن، به 
سرهنگ دومى، افسر شهربانى كه نزديك بود، بـا لحنـى محكـم و نسـبتاً شـديدو      

عهـده   دانيد ما در كجا هستيم و شما چه مسئوليت سنگينى به هيچ مى«آمرانه گفتم 
 !»ايد؟ كاره نظمى چيست و شما اينجا چه داريد؟ اين بى

 كه از پيش آمدن و فشار تماشاگران و تظاهر آنان او فوراً به عقب برگشت
 جلوگيرى كند و كرد و ما با اين وضع و حال و مسلّط بـر اعصـاب، بـا چهـره و    

 !سيماى مصمم، از خطر غوغا جستيم

 ساعت هفده و پنجاه دقيقه بـود كـه وارد اطـاق سـرتيپ فرهـاد دادسـتان،      
ر مصـدق در وسـط و   فرماندار نظامى شديم و روى صندلى نشسـتيم. آقـاى دكتـ   

رو، سـرتيپ   شايگان و مـن در دو طـرف ايشـان، و مهنـدس معظمـى روبـه       دكتر
به ستاد ارتش تلفن كرد و بعد به سـرهنگ انصـارى معـاون فرمانـدارى      دادستان،
افسران ديگر دستورهايى داد و به يكى از آنها گفت: مأموريت شما مهـم   نظامى و
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اين محل بسـيار بـود و جمعـى نيـز در      البته متوجه هستيد! آمد و رفت در است،
 .زدند مى راهرو قدم

 در حدود ساعت شش و هجده دقيقه، ما را از فرمانـدارى نظـامى حركـت   
 دادند و از در بزرگ شهربانى خارج كردند. از پلكان پايين آمديم. سرلشـكر نـادر  
 باتمانقليچ كه به رياست ستاد ارتش رسيده است، بـازوى آقـاى دكتـر مصـدق را    

 ته بود. هنگامى كه خواستيم سوار اتومبيل شويم، شخصى با صداى بلنـد، بـر  گرف
 گويى و شعاردهى كرد. سرلشكر باتمانقليچ با اخـم و تشـر   ضد ما شروع به سخن

گفت: خفه شو! پدر سوخته!... او ساكت شد و ما سوار شـديم و از شـهربانى، از   
و وارد باشـگاه شـديم.   خلوت ميان دو صف سرباز به باشگاه افسران رسيديم  راه

بـه طبقـه دوم بردنــد. عـده كثيـرى از افســران، كـه بازنشسـتگان ارتــش و        مـا را 
شد، در مدخل راهـرو جمـع بودنـد. سـرتيپ      ژاندارمرى نيزدر ميان آنان ديده مى

اللَّه نصيرى رئيس گارد سلطنتى، كه بـه درجـه سـرتيپى     فوالدوند وسرهنگ نعمت
د. چون از ميان دو صف افسران، بـه اطـاقى كـه    كردن رسيده بود،با ما همراهى مى

سرلشكرزاهدى و جمعى ديگر در آن بودند رسيديم، سرلشكر در لبـاس نظـامى،   
آسـتين كوتـاه و شـلوار     )بـدون كـراوات  (يقه باز تابسـتانى كـرم رنـگ     با پيراهن

تابستانى افسرى وزلفان اندك ژوليده، پيش آمد و به آقاى دكتر مصدق سالم كـرد  
بينم. حـاال بفرماييـد    من خيلى متأسفم كه شما را در اينجا مى«د وگفت و دست دا

سپس رو بـه مـا كـرد و گفـت     « حاضر شده است استراحت بفرماييد در اطاقى كه
 !...»آقايان هم فعالًيك چايى ميل كنيد تا بعد»

 سرلشكر باتمـانقليچ و سـرتيپ نصـيرى و سـرتيپ فوالدونـد و سـرهنگ      
) و دكتـر شـايگان   8طبقه پنجم باشگاه، به اطاق شـماره ( ضرغام، آقاى دكتر را به 
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) و مـرا بـه اطـاق    7) و مهندس معظمى را به اطـاق شـماره (  9رابه اطاق شماره (
روى آقاى دكتر بردند. سرلشكر باتمانقليچ كه آقـاى دكتـر را بـه     ) روبه15شماره(
د. هـر  وسايل راحت آقايان فراهم خواهد شـ «رسانيد، برگشت و به ما گفت:  اطاق
بعد رو به من كـرد و گفـت: بـا     »خواهيد بفرماييد بياورند از آقايان هرچه مى كدام
از راه خـانم شـاهزاده مـادر ابوالقاسـم     (دكتر هم كه قوم و خويش هستيم!...  آقاى
خواهيـد. گفـتم:    . سرتيپ فوالدونـد بـه مـن گفـت: شـما چـه مـى       )صديقى خان

ورنـد و يكـى دو كتـاب. سـرتيپ     مختصر شست و شو كه بايد از خانه بيا وسايل
كنم. هر چند بـا   گفت: من هر چه بخواهيد خودم براى جنابعالى فراهم مى نصيرى

خواستيد مرا بكشيد! از اين گفته اظهار تعجب كـردم و   وجودسابقه قديم، شما مى
خدمت ايشان تشكر نمودم و بـه اطـاق خـود رفـتم. اطاقهـاى مـا تلفـن         ازاظهار

ا تلفن خود خواستند بـه محلـى تلفـن كننـد و احـوال      داشت.آقاى دكتر مصدق ب
خانواده خود را بپرسند. مركز داخلى باشگاه، تلفن را وصـل كـرد، پـس از     اعضاى
هـا را قطـع    مكالمه، مأمورين به اتفاق سرتيپ فوالدوند آمدنـد و سـيم تلفـن    پايان

ت نه ها و كليد درها را بردند. ساعت هشت، با هم شام خورديم و ساع كرده،تلفن
 .ونيم، چون خسته بوديم، براى خواب آماده شديم

تازه روى تختخواب رفته بودم كه در باز شـد و سـرتيپ فوالدونـد پـيش     
گفت: حاضر شويد كه از اينجا بـه جـاى ديگـر برويـد! برخاسـتم و لبـاس        آمده

) آقـاى دكتـر شـايگان هـم حاضـر      22در سـاعت  (پوشيدم و ازاطاق بيرون آمدم 
تـوانيم از آقـاى دكتـر مصـدق      پ فوالدوند پرسيدم كه آيـا مـى  شدند. من ازسرتي

 ...طور؟ گفت: نه خداحافظى كنيم؟گفت: نه! گفتم از آقاى مهندس معظمى چه

 دكتر شايگان و مرا سوار جيپى كردند، كه دو سرباز در عقب آن بـا تفنـگ  
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نشست.  نشسته بودند و سرهنگ محمد انصارى هم با سختى در سمت راست من
شديم و ما را  و چند دقيقه، وارد شهربانى، در قسمت فرماندارى نظامى 22ساعت 

بردنـد. چـون تختخـواب و وسـايل آن حاضـر نبود.سـرهنگ        18به اطاق شماره 
افسـران   ضرّابى دستور داد تخت از اطـاق ديگـر و وسـايل تختخـواب از باشـگاه     

 ...!يديمخواب آوردند و من و دكتر شايگان ساعت يازده چراغ را خاموش كرده،

 
  ها: يادداشت

را  قدر از مفاد آن به خاطر من مانده است. البته آن اعالميه اعالميه قطعاً مفصلتر از اين بود، ولى همين) 1
 .اند به موقع خود انتشار داده

بعد كه در باشگاه افسران من و آقاى دكتر شايگان از سرتيپ فوالدوند پرسيديم پس چرا بعد ) 2
اى كرد و گفت؛ در آن وقت اوضاع  يمسار دستور ترك تيراندازى ندادند. خندهازصدور اعالميه، ت

 .!كرد درهم و برهم بود كه كسى به دستور كسى گوش نمى چنان
همسايه،  از خانه آقاى دكتر مصدق با هم بيرون آمدند و به خانه 1332مرداد  28كسانى كه عصر روز ) 3

 :آقاى ناصرى آملى رفتند عبارت بودند از
جناب آقاى دكتر محمد مصدق، آقايان محمود نريمان، نماينده مجلس شوراى ملى. مهندس    

سيداحمد رضوى، نماينده و نايب رئيس مجلس، دكتر سيد على شايگان، نماينده مجلس، مهندس 
زاده، نماينده مجلس، مهندس  معظمى وزير پست و تلگراف و تلفن، مهندس احمد زيرك اللَّه سيف

وزير، خازنى،  وزير، دبيران، منشى نخست نماينده مجلس، ملكوتى، معاون نخستكاظم حسيبى،
وزير، سرهنگ على  وزيرى، دكتر غالمحسين صديقى، وزير كشور و نايب نخست كارمندنخست

  .اللَّه دفترى، سروان ايرج داورپناه، سه نفر سرباز مجروح دفترى،سرهنگ عزت
آن را به آقاى ناصرى آملى  1332در همين سال  اين خانه متعلق به مرحوم نديمى بود و) 4

 .فروخته بودند مازندرانى
 .خانم من با مادرم و فرزندانم، از اول ماه مرداد به زاگون، باالى فشم رفته بودند) 5
احتمال ضعيفى بود كه اوضاع ديگرگون شود و در آن صورت گرفتارى ما به نفع كودتاچيان ) 6

 .شد مى تمام



  
  
  
  
  

 *ذكر جميل سعدى
 

 مجتبى مينوى
 

 اش كـه در  ذكر جميل سعدى كه در افواه عوام افتاده است و صيت سخن«
 656اين را خود شيخ در ديباچه گلستان گفتـه اسـت كـه در     ـ» بسيط زمين رفته

كرده است، و راست هم گفته، اما كى و از كـى شـهرت او در بسـيط زمـين      تمام
و پس از  656ه از چند سالى پس از اتمام گلستان در شد؟ بنده معتقدم ك گسترده
، بود كه شيخ شيراز بـه تـدريج مشـهور آفـاق شـد. اشـاره       658طيبات در  تنظيم

ولى چه سـود كـه   «همام تبريزى به او در مقطع غزلى به اين لفظ كه  آميز تعريض
، و سؤال و جواب و استفتاى شعرا در ضمن دو سه رباعى »شيرازى بيچاره نيست

مجد همگر و امامى و سعدى كدام برتر است، همگـى بعـد از حـدود     ر اينكه ازد
 .بوده است هجرى 660

 اى كه در گلستان آمده است كه سالى كه سلطان محمد خوارزمشاه بـا  قصه
 ختا براى مصلحتى صلح اختيار كرده بود در جامع كاشغر يك نفر طالـب علـم از  

 گويد كه غالب سـخنان  د دارى، و مىپرسد كه از سخنان سعدى چه به يا شيخ مى
 اى بيش نيسـت، زيـرا كـه در آن    او در آن ديار مشهور است، شك نيست كه قصه

                                                 
 .102- 97، صص 1331، خرداد 3، شماره 5يغما، سال *.  
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 بن عبداللَّه بيش از ده سال نداشته اسـت و شـايد هنـوز    الدين مصلح تاريخ مشرّف
 بوده 617شعر و نثرى نسروده و ننوشته بوده، زيرا كه مرگ محمد خوارزمشاه در 

 ه دليل و سندى دارم بر اينكه شيخ سعدى بيست سى سالى قبـل از است. ولى بند
كه در گذرد چنان شهرتى حاصل كرده بوده اسـت كـه بعضـى از نويسـندگان      آن

انـد و غزلهـاى او را اسـتقبال     كـرده  در خارج از ايران به ابيات او تمثـل مـى   حتى
 .اند كرده مى

 او بـه چنـد وجـه    ذكر يك شاعر يا عالم يا حكيم در شعر و نثر معاصرين
روايت  تواند آمد: گاهى شاگردى از استاد خود يا محدثى از محدث ديگر، نقل مى
و اطبا و  كند؛ گاهى مؤلفى در احوال حكما و شعراء كند يا به قول او استناد مى مى

عـروض يـا    كند؛ گاهى شخص در فن لغـت يـا   محدثين و غيرهم كتابى جمع مى
عـالم   نويسد؛ گاهى بـين دو شـاعر يـا دو    ابى مىبديع و از اين قبيل موضوعها كت

يـا   نويسـد،  دهد؛ يا مؤلفى شرح و يا رد بر كتـاب ديگـرى مـى    اى روى مى مناظره
 كنـد؛  اى انشـا مـى   مردى به خواهش دوستى، و در جواب كسى، كتـاب و رسـاله  

 اى گاهى شاعرى در حق شاعرى ديگر يا در حق عـالم و فقيـه و حكيمـى مرثيـه    
تمام اين پنج مورد، بنابر اين است كه ذكـر معاصـرين را در شـعر و    سازد. در  مى
و تأليف خود بياورند. و از عرفا و شـعرا و حكمـا مقـدم بـر شـيخ شـيراز و        انشا

اند كه بـه يكـى از ايـن وجـوه در اشـعار و منشـĤت        بسيار كسان بوده مؤخّر از او
ى، و مرثيـه سـنائى   اند. مرثيه رودكى در حق شهيد و مراد شده معاصرين خود ياد

السـحر و   البالغـه و حـدائق   اشـعار گوينـدگانى در ترجمـان    در حق معزّى يا نقل
و فرهنگ لغات پارسى منسوب بـه اسـدى كـه بـا      المعجم فى معايير اشعارالعجم
اند، ويـا اعتـراض عنصـرى بـر غضـائرى و جـواب        مؤلفين اين كتب معاصر بوده
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دالرزق بـر شـعر خاقـانى و رد گفـتن     عبـ  الـدين  غضائرى به او، و رد گفتن جمال
االلبـاب و امثـال ايـن     چهار مقاله و لباب فتوحى مروزى بر انورى، يا اينكه مؤلفين

اند، همگى  هاى ايشان را نقل كرده كتب بعضى از معاصرين خود را نام برده وگفته
ا سين يكى از اين پنج وجه است اينكه ابن از اين پنج مقوله است. همچنين از مقوله
آميز  اند، و ابوريحان جواب اعتراض داشته و ابوريحان بيرونى با هم سؤال و جواب

و كتاب قانون مسعودى خـود   قيةهاى شيخ داده است و دركتاب اآلثارالبا به جواب
 گذشـته از جـوابى كـه بـه سـؤاالت بيرونـى و       بر شيخ ايراد گرفته است، و شيخ

تب بعضـى از معاصـرين خـود ردودى    بر ك الخير و ديگران داده است ابوسعيد ابى
نوشته است و گاهى هم اقوال ايشان رابه منزله سند نقل كرده اسـت؛ و از همـين   

الخير در كتاب الفصـل فـى    بر ابوسعيد ابى حزم اندلسى قبيل است اعتراضى كه ابن
كـه از قطـران شـاعر در سـفرنامه ناصـر       االهواء والنحل كرده است، و ذكـرى  اهل

القضـاء   عـين  )الحقـايق ةيـا زبـد  ( اى كـه در تمهيـدات   و اشاره خسرو آمده است،
مدتى پس از مرگ آن دو نفر شده  همدانى به امام محمد غزالى و امام احمد غزالى

اى كـه   اى كه يكى از شاگردان سنائى برحديقه او نوشته، و ديباچـه  است، و مقدمه
 .قس على هذايكى از مريدان خواجه حافظ بر مجموعه اشعاراو نوشته است، و 

 يك از اين وجوه نيست. مراد اينست كه ببينـيم  موضوع اين بحث بنده هيچ
 يك در حيات خود، و چند سال قبل از فوت خود، چنان از شعراى بزرگ ما كدام
 انـد و از  كـرده  اند كه ديگران به شيوه گفتار آنها اقتدا مى شهرتى حاصل كرده بوده

 خواه با ذكـر اسـم و  (آنها در ضمن منشĤت خود  اند و به ابيات كرده آنها تقليد مى
 اند، و آنها را از اين حيث بـا شـيخ   كرده تمثل و استشهاد مى )خواه بدون ذكر اسم

 سعدى بسنجيم. البته بحث درباره اشعار و كتابهايى خواهد بود كـه بـه دسـت مـا    
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 ا ازرسيده و مورد مطالعه قرار گرفته است، چونكه بسيارى از اشعار و كتابهاى مـ 
ميان رفته است و بسيارى هم هست كه يا نسـخه آنهـا در ايـران نيسـت و چـاپ      

 .است، يا هست و چاپ هم شده است ولى مورد توجه نشده است نشده

 انـد مـذكور نيسـت و    فردوسى طوسى در كتبى كه در عصر خود او نوشـته 
ــين كســى كــه از او تقليــد كــرده اســت اســدى طوســى اســت كــه در     458اول

را ساخته، و گذشته از مقلدين ديگر، امير معزّى هم در يك قصـيده   مهنا گرشاسب
خود صريح براو ايراد گرفته است و در بسيارى از قصايد ديگر خـود پهلوانـان و   

شاهنامه را غالباً در مقام قياس با ممدوحين خويش و هنرهـاى ايشـان    داستانهاى
 .است ياد كرده

 .اند ذكرى نيست او معاصر بودهاز ناصرخسرو در آثار قلم كسانى كه با 

 از حكيم عمر خيام اولين بارى كه ذكرى رفته است سى و پنج سال پس از
 .وفات او بوده است و آن هم نه به عنوان شاعر

 شد گفـت  الدين بلخى اگر كتب پسرش بهاءالدين ولد نبود مى موالنا جالل
 كتابى نام برده كه تا پنجاه شصت سالى پس از فوتش حتى در خود قونيه در هيچ

 هـا و تعبيـرات خـاص بـين او و شـيخ      نشده است و اگر بعضى موضوعها و قصه
سعدى مشترك فيه است كشف اينكه آيـا يكـى از آن دو از ديگـرى متـأثر شـده      

يا هر دو در نتيجـه مطالعـات و تفكـرات شخصـى مسـتقالً بـه آن مطلـب         است
چون هيچ يكى از ديگرى  اند وتوارد در كار بوده است بسيار مشكل است، رسيده
كـردم كـه شـايد غـزل معـروف       ذكرى نكرده است. بنده مدتى گمان مـى  صريحاً

تعريضى است به آن غـزل   »از جان برون نيامده جانانت آرزوست«مطلع  سعدى به
بنمـاى رخ كـه بـاغ و    «موالنا به همين وزن و رديف ولى به صيغه متكلّم:  مشهور
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در  »از جان برون نيامده جانانت آرزوست«اما به اين مصراع  ـ» آرزوست گلستانم
الدين محقّق ترمـذى تمثـل شـده اسـت، و ايـن عـارف        معارف شيخ برهان كتاب

شيخ شيراز در آن زمان جـوانى در حـدود    وفات يافته است و 638بزرگ درسال 
بوده است و مشكل بتوان گفت كـه محقّـق ترمـذى مصـراعى از غـزل       سى ساله
ا دركتاب خود كه شايد مدتى قبـل از وفـات تـأليف كـرده باشـد آورده      سعدى ر

است. پس بايدگفت اگر غزل مذكور واقعاً از شيخ شيراز باشد حتمـاً مصـراع اول   
 .بوده و او آن را تضمين كرده است مطلع از ديگرى

بله، حكيم سنائى هنوز زنده بوده است كه اشعارش مورد تمثّل شده بودچه 
كه جناب آقاى حكمت به تصحيح و طبع و نشـرآن  (الدين ميبدى در تفسير رشيد
ايران  اند و الحق از اين راه خدمتى بزرگ به فرهنگ و زبان و ادبيات همت گماشته

چند صد بيتى از اشعار حكيم غزنوى مندرج است و گويـا هـيچ جـاهم     )كنند مى
ايـن   شتنهجرى به نو 520اسم او به صراحت برده نشده است، و چون ميبدى در 

در  توان گفـت كـه   وفات يافته مى 525تفسير شروع كرده است و حكيم سنائى در 
حافظ   حيات او صيت سخنش در بسيط زمين رفته بوده است. و از ديوان خواجه

هجـرى   811از  )آن هم از بعضى غزلها(اى كه در دست داريم  ترين نسخه قديمى
ر كتب هيچ يك ازرجـال قـرن   يعنى بيست سالى پس از وفات اوست، و ذكر او د
تر از او و معاصر اوغزل معروف  هشتم ديده نشده است، فقط يك نفر شاعر جوان

 او را

 عيب رندان مكن اى زاهد پاكيزه سرشت   

 .تضمين كرده است

ه دو نسـخه از     برگرديم به بحث از اشتهار جهانگير شـيخ شـيراز. در تركيـ 
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اسـتانبول،   كى در كتابخانه اياصوفيه در، ي)1(ام منشĤت يك نفر طبيب قونيوى ديده
اسـت و   و ديگرى در كتابخانه وزارت معارف تركيه در انقـره، كـه هـر دو قـديم    

است. نـام   اش به خط مؤلف نسخه دومى به احتمال قوى تمامش يا قسمت عمده
    اين كتاب روضةالكتّاب و حديقةااللباب است، و نام مؤلـف آن ابـوبكرابن الزكـى

گويـد در   ب بالصدر. اين ابوبكر طبيب قونيوى از قرارى كه خودمىالمتطبب الملقّ
خويش به تحصيل  زمان صبى و عنفوان شباب و ريعان عمر برخى از ايام زندگانى

حسب سوانح امـور بـه    كتب عربيت صرف كرده بوده است و در بعضى اوقات به
ات  بيشتر از نوع ا حضرت مخدومان و دوستان بر شيوه كتاب مراسالتى كه خوانيـ

بـاقى بـوده و دوسـتان     كرده، و مسوده بعضى از آنهـا اتفاقـاً   بوده است ارسال مى
اى بسـازد. پـس از    مجموعـه  ها اند كه از اين مسوده كرده هميشه از او خواهش مى

الكتـاب را  ضـةاسـت و ايـن رو   مدتى امتناع ورزيدن، عاقبت به اين كار تن در داده
مكاتبات منـدرج اسـت از    اشعارى كه در طى اين بيشتر«گويد  فراهم آورده. و مى

نادر اشعار بيگانه در مواضـع   قريحه خويش در سلك عبارت كشيدم، بلكه جايهاى
 ».اشتشهاد اين مراسالت آوردم

يعنى  هجرى است، 677ختم تأليف كتاب و تاريخ كتابت نسخه انقره سال 
شـيخ   ت كه فـوت سال قبل از فوت شيخ سعدى. ترديد از اين جهت اس 17يا  14

الحـوادث الجامعةكـه    قـول صـاحب  (بوده است  694به قولى در  691به قولى در 
. تاريخ تحرير يكايك مكاتيب معلوم نيست، وحتـى  )معتبرتر از قول ديگران است

كـرده   توان دانست كه آيا اين مراسالت را برحسب ترتيب تاريخ انشا مرتـب  نمى
الاقـل در   مجموعه حاوى مكاتيبى است كه است يا كيفما اتّفق، اما مسلّم است كه

ديگـران   مدت بيست سى سالى قبل از اين تاريخ انشا شده است. از جمله اشـعار 
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سـنائى و   كه ابوبكر طبيب به استشهاد آورده است ابيات و قطعاتى از فردوسـى و 
اى  نامـه  خاقانى و ظهير فاريابى و كمال اسمعيل است، اما آنچه مهم اسـت اينكـه  

 :شود به اين دو بيت شروع مى )نسخه ايا صوفيه 29 در ورق(

 توانم اين كه نيازارم اندرون كسى

 حسود را چه كنم كو ز خود به رنج در است

 بمير تا برهى اى حسود كين رنجيست

 كه از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست

 .و محتاج به گفتن نيست كه اين قطعه از گلستان سعدى است

آيد كه باز از شيخ شيرازاست  ى ديگر اين ابيات مىا همچنين در ضمن نامه
 ):نسخه اياصوفيه 115ورق (

 اين خطّ شريف از آن بنانست

 وين نقل حديث از آن دهانست

 وين بوى عبير آشنايى

 از ساحت يار مهربانست

 مهر از سرنامه برگرفتم

 گفتى ك سر گالبدانست

 قاصد مگر آهوى ختن بود

  كش نافه مشك بر ميانست
 

 در مورد اين دو قطعه سعدى و چه در مورد قطعات اشـعار ديگـران   و چه
 نام گوينده را نبرده است گويى كه از غايت وضـوح از نـام بـردن مسـتغنى بـوده     

  ورق اخيـر كتـاب   26است. در نسخه انقره قسمتى از اشعار ابوبكر طبيب نيـز در   
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 شـيخ شـيراز   مندرج است كه يكى از آنها مهم است چه استقبال يكى از غزلهـاى 
 :گويد است و در مقدمه آن مى

سـعدى   دوستى از كاتب درخواست تا شعرى ملمع تازى و پارسى بـر طريقـه  «
بـاقى،   جا كه گفت به پايان آرم اين دفتـر حكايـت همچنـان    شيرازى بگويد آن

 ».مبنى بر اشارت وى اين شعر در قلم آمد
 

 ن غـزل را ده توان زد كـه آن دو نامـه و ايـ    چنانكه عرض كردم حدس مى
به  آورى كتاب مذكور نوشته و سروده باشد، پس بيست سالى قبل از تأليف و جمع

رحلت  اقّل تخمين چهارده يا هفده سال و به اكثر تخمين سى و چند سال قبل از
هـاى خـود    نامه طبيبى در قونيه در )يعنى دو سه سالى پس از انتشار طيبات(شيخ 

معـروف    گنجانيـده و آن قـدر ايـن ابيـات     بـاب تمثـل مـى    اشعار سـعدى را مـن  
ذكر نـام    رفته و او خود رامحتاج به خوانندگان او بوده كه بيم اتهام به سرقت نمى

تـوان اسـتنباط كـرد كـه الاقـل گلسـتان وطيبـات         دانسته، و از اينجا مى شاعر نمى
زودى رواج و شهرتى بسزايافته بوده،  سعدى در ميان اهل ذوق خارج ايران هم به

مخصـوص و    و از اين حيث شيخ شيراز از ميان كليه بزرگان شعراى قـديم ايـران  
 .ممتاز است

 
  :يادداشت

  .ام و در طهران است از اين دو نسخه براى وزارت فرهنگ عكسى گرفته) 1



  
  
  
  
  

 *ماجراى زبان فارسى
 

 سعيد نفيسى
 

 خواننـد و  پندارند به همان آسانى كه فارسى را مـى  نظران مى برخى از كوته
 توانند به همان آسانى هم سرنوشت اين زبانى را كـه هـزار سـال در    فهمند، مى مى

 جهان فرمانروايى و كامرانى كرده است به دست بگيرند و حكم قطعى دربـاره آن 
 ين توانايى و حكمرانى دست كم آگاهى كامل از همه شـاهكارهايى كـه  بكنند. چن

 خواهد. اطالع از يكى دو حكايـت گلسـتان و   به نظم و نثر فارسى مانده است مى
 بوستان و چند غزل حافظ و چند داستان شاهنامه و خمسه نظامى و احياناً به يـاد 

 سـال  )شصت(شست اى در پنجاه  داشتن منتخبات نظم و نثرى كه مرد كج سليقه
 كاتبـان  »مـن درآوردى «و  »مـن عنـدى  «پيش فراهم كرده و متكى بـر تصـرفهاى   

اى در روزهـاى تيـره دبيرسـتان در ذهـن ايـن مـرد        سواد است، و دبير فرومايه بى
 تـازان و  پرمدعى وارد كرده است، براى درآمدن به اين ميدان پهناور كه بسيار يكه

 .نده نيستاند بس شهسواران در آن شكست خورده

 سى چهل سال پيش دو سه كتاب وامانده بى سر و بن با آن چاپهاى كذايى
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 فروشان خيابان ناصرخسرو فراهم بود و هر سـال ده دوازده تـن انبـان مغـز     كتاب
 كردند و هنگامى كه از درس و بحـث ده دوازده سـاله   اندود مى خود را از آنها كاه

و  آن زمان را مجمع »مدرسه علوم سياسى«و يا  »دارالمعلمين عالى«آمدند  فارغ مى
 آلـوده و بـه   هاى بى سـند و غـرض   پنداشتند و گفته ملجأ علوم اولين و آخرين مى

 جهل اندوده چند تن خاورشناس انگليسى و آلمانى را كه حتى در تشخيص وزن
 شعر فارسـى هميشـه كميتشـان لنـگ بـوده اسـت، وحـى منـزل و كـالم مرسـل          

  .پنداشتند مى

 دت جهان پيش رفت، گذشت روزگـار بارهـا ورقهـاى تـاريخ را    در اين م
 هاى نردبان زندگى را در نورديدند و بـه  گرداند، كودكانى از مادر زادند، پياپى پله

 فرازگاه رسيدند، جوانان سهى قامت پيران شكسته قد شـدند، موهـاى سـياه فـرو    
انـش  ريخت و آنچه ماند برف پيـرى بـر آن نشسـت، ذهنهـاى تهـى از كـاالى د      

شد، پير و جوان دست به دست هم دادند و از پسـتى نـادانى بـه بلنـدگاه      انباشته
بينش رسيدند. در اين سى سال كتابهاى مهم زبان فارسى را همين پيـران   دانش و
ورز تنها بـه قاضـى رو، و    خود چاپ كردند، مشت خاور شناسان غرض و جوانان
مـه دانسـتند كـه ايرانيـان بيننـده و      شان باز شد. جهانيان ه انصار فرومايه اعوان و
زمان كه دل و ديده بگشايند از هركس ديگر سزاوارترند كـه فرهنـگ و    داننده هر

سرزمين خود را بخوانند و بفهمند و بياموزند و بياموزانند و به دست  زبان و ادب
 .آينده بسپارند روزگاران

 و بـرگ  ساله باالكشيده و درخت برومندى شده و شـاخ  اينك كه تخم سى
  انگيزش همه كامها را شـيرين  هاى شاداب و دل آن به همه جا سايه افكنده و ميوه 

  كرده است، زشت نيست كه رشك و حسد گروهـى را برانگيـزد كـه منكـر ايـن     



١١٥ ماجراي زبان فارسي

 آسا شوند؟ من خود افتخار دارم كـه از خـدمتگزاران پـر شـور و     پيشرفت معجزه
 دانـم دهـان   ام وظيفـه خـود مـى    زنـده ام و البته تا  جانفشان اين دستگاه عظيم بوده

 .چشمان را درهم نوردم بدخواهان را ببندم و خانه شوخ 

 تنى چند از بازماندگان همان دستگاه سى سال پيش كه در راسـته بـازار آن  
 روزگار ته بساطى داشتند، در اين چند ماه گذشته به بهانه دادخواهى زبان فارسى

 خواهند آنچه در اين مدت شده ناديده ىهاى سعدى و حافظ م و دلسوزى بر گفته
 بينگارند و ناشده بگيرند. گاهى اين شـور و جنـبش را بـه حكومـت ديكتـاتورى     

 كنند، گـاهى دو سـه جملـه    بندند و بدين تهمت سياسى آن را آلوده مى گذشته مى
گزينند و گنـاه نـاكرده    ابلهانه چند تن از رسوايان عصر ما را از گوشه و كنار برمى

 .بندند گردن ما مى را به

خبران از نكته بسيار مهمى غافلند كه مـردم زنـده همچنـان كـه دل      اين بى
 پيمايند و آرزوهاى خود را جامـه عمـل   كنند و راه كمال مى كشند و رشد مى برمى
گويند و ذهـن و هـوش خويشـتن     انديشند و سخن مى پوشند، همچنان هم مى مى

آورنـد   و لفظ تازه و گفتار تازه به جهان مى گمارند و ناچار معنى تازه رابه كار مى
توان در قالب تنگ روزگار گذشته نگاه داشـت   همين جهت هيچ زبانى را نمى و به
 نگذاشت كه براى حوائج نوين، دامنه خود را گشاده كنـد و بـر اندوختـه خـود     و

 داشتن تمدن و دانش و قهراً خيانـت  داشتن زبان، متوقف نگاه بيفزايد. متوقف نگاه
 .اند ولى بايست زنده بمانند به ملت و مردمى است كه زنده

 همين ناموس طبيعت و همين حاجت و ضرورت زندگى سبب شد كـه در 
 كشور ما هم فرهنگستانى و دانشـگاهى پيـدا شـد. همچنـان كـه همكـاران مـا و       
 شاگردان ما گفتار بزرگان پيشينه را با استادى كامل و به نيكوترين وجهـى منتشـر  
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 و در تصحيح و تنقيح و معرفى آن كوشيدند، همچنان هم مفـاهيم نـوين و  كردند 
 معانى تازه به ميان آوردند و براى آن با همان ممارست و آزمـودگى كـه در زبـان   
 پدران خود داشتند، و يا الفاظ باستانى را به مفاهيم تازه به كار بردند و يـا از روى 

 كلماتى نـوين سـاختند. بـه قيـاس    سازى  هاى ديرين و به قواعد مسلم لغت نمونه
 كده و ميكده و آتشكده و به همان حقى كه بـه حكـم   بتكده و ماتمكده و مصيبت

ارث پدر و فرزندى در زبان مادرى خويش داشتند، كلمه دانشكده را ساختند ودر 
جهـات   را به همين »دانشگاه«زبانهاى اروپايى به كار بردند و  »فاكولته«برابر كلمه 
زبانهاى اروپا » اونيورسيته«دليل در مورد خاص و اخص به جاى كلمه و به همين 
 .برگزيدند

 خواهد بر او آورد حق دارد هر نامى كه مى هركس كه فرزندى به جهان مى
 بگذارد. ما هم گروهى بوديم كه دانشگاه و دانشكده در اين كشور فراهم كرديم و

 ين بنيان در جهان خواهـد بـود  به همين حق طبيعى خداداد نامى برآن نهاديم. تا ا
 ايم آن را خواهند خوانـد. همـه اصـطالحات    مردم به همان نامى كه ما بر آن نهاده

 اند همه همين هاى پيش از آن نهاده ديگرى كه در اين دوره پديد آمده، يا در دوره
 كند كه در پديدآوردن معنى آن حال را دارند. جهان اصطالح آن كسى را قبول مى

 بينى كـارى از او  گيرى و خرده نشينى كه جز خرده دست داشته باشد، نه آن حاشيه
 .ساخته نيست

 كسانى كه اندكى انصاف و ممارست كامـل در زبـان فارسـى دارنـد، همـه     
 كنند كه فارسى امروز از حيث روانى و فصاحت و وسعت و تعبيرهاى تصديق مى

 يسـت سيصـد سـال پـيش    نيكو به هيچ وجه با فارسـى چهـل پنجـاه و حتـى دو    
 سنجيدنى نيست و در اين سى سال گذشته زبان فارسى پيشرفتهاى عظيم كـرده و 
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 تر از آن است نويسان صدر مشروطه در برابر همه جهانيان سياه امروز روى فارسى
 .كه بتوان به آب زمزم و كوثر آن را سفيد كرد

 انـد، يگانـه   بدانديشانى كه در اين دو سه سال گذشته زبان به طعن گشـاده 
كنند اين است كه مثالً شهردارى ياشهربانى  فريب كه همواره مكرر مى سخن مردم

سالهاى نزديك  و اصطالحات ديگرى كه در اين »شناسى زيست«و  »پرتونگارى«يا 
به ما ساخته شده، در آثار قدماى زبان فارسى مانند سعدى وحـافظ و فردوسـى و   

هومها و مسماها هم درآن زمان نبـوده اسـت.   ديگران نيست، غافل از اينكه اين مف
سينما اصطالح وضـع   خواهيد كه فردوسى يا عمر خيام يا خاقانى براى چگونه مى

 كنيد؟ كرده باشند؟ اين چه مغالطه زهرآلودى است كه مى

 انديشان كوته دست انـدكى بـه تـاريخ زبـان فارسـى رجـوع       اگر اين كوته
 در ايران ريشه گرفته، بزرگـان كشـور مـا    ديدند همين كه زبان تازى كردند مى مى

اند كه لغت تازى بر ايران چيره شود و زبـان فارسـى    هراسان شده و بيم آن داشته
در حجاب بگيرد. اين است كه تازه صـد سـال از دوره اسـتيالى علمـى زبـان       را

يعنى دوره مأمون گذشته بود كه مخصوصاً دو تن از بزرگترين مفاخر ايـران   تازى
سـينا بزرگتـرين دانشـمند     الرئيس ابن اند. نخست شيخ جويى كرده كار چاره در اين

اسالم ويكى از نامورترين فرزندان بشر نه تنها چنـد رسـاله مسـتقل خـود ماننـد      
را مستقيماً به فارسى نوشته، بلكـه در پايـان زنـدگى     »نبض«و رساله » نامه معراج«

ه كاكويه بوده، كتاب دانشنامه در دربار عالءالدول 427تا   413خويش كه ازحدود 
نام او پرداخته و در اين كتاب مقيـد بـوده اسـت كـه در برابـر همـه        عاليى را به

زبان تازى، كلماتى عيناً مانند همان اصطالحاتى كه مـا در ايـن    اصطالحات علمى
 .ايم بسازد ساخته سالهاى آخر
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 بزرگتــرين دانشــمند رياضــى اســالم 420در همــان حــين يعنــى در ســال 
 ابوالريحان بيرونى پس از آن كه كتاب التفهيم را به زبان تازى نوشته، مقيـد شـده  
است آن را بار ديگر به زبان فارسى بنويسد و عيناً همان كار را كـرده و در برابـر   

اصطالح علمى زبان تازى اصـطالح خاصـى وضـع كـرده اسـت. پـس از آن        هر
انـد و همـه بـه همـين راه      شـته دانشمندان ايرانى اين سـنت را نگـاه دا   بزرگترين

انـد خـود كتـابى     نامهاى ايشان و كتابهايى كـه در ايـن زمينـه نوشـته     اند. ذكر رفته
خواجـه  «و  »ناصـر خسـرو  «و مـن تنهـا آثـار كسـانى ماننـد       خواهـد  جداگانه مى

عمـربن سـهالن   «و  »الدين كاشانى افضل«و  »فخررازى امام«و  »نصيرالدين طوسى
را بـه يـاد    »الـدين دوانـى   جـالل «و  »مقتول شيخ اشراق الدين شهاب«و  »ساوجى

آورم و حتى ازذكر نامهاى مشايخ بزرگ صوفيه ايـران كـه همـه در     خوانندگان مى
 .گذرم اند مى اين راه كوشا بوده

 سينا و ابوالريحان و از آن پس همه توان راه را كه ابن با اين همه چگونه مى
 نظريهـا و  اسـت ندانسـت و بـدين كوتـه    انـد راه ر  دانشمندان بـزرگ ايـران رفتـه   

 .خرديها مشت خويشتن را باز كرد و زبان غرض گشود؟ بى

برومند  تواند فرزندان كسى كه خبرى از ادب فارسى داشته باشد چگونه مى
 سـينا و اقـران او بـاز دارد و بـه تقليـد از      اين سرزمين جـاودان را از پيـروى ابـن   

 و ناصرالدين شاه و مشـروطه اول و دوم  مايه دربار فتحعلى شاه نويسندگان سست
 بخواند؟

 هاى اين گروه از دلسوختگان سراسر انباشـته از  كه نوشته شگفت اين است
 .مايگى از ادب ايرانى است خطاهاى كودكانه و هزاران بى

 كه هنوز فارسـى  توانم تاب آورم و اين نكته را ناگفته بگذارم: كسى من نمى
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 تواند ايـن فـن شـريف دشـوار را بـه مـردم       نه مىنوشتن را نياموخته است، چگو
 بياموزد؟

 خواهند به طناب پوسـيده  گويى اين چند تن از خاموشى ما دلير شده و مى
خويش مردم را به چاه برند. من بيش از اين نتوانستم در اين زمينـه كوتـاه آيـم و    

ان مـا  حقيقت بسيار آشكار را در اين مختصر بيان نكنم. در برابـر تـاريخ ايـر    اين
كه از آثار پدران بزرگ خويش خبر داريم و نه آنان كه هنوز ابجـدخوان   مسئوليم

تـوانم گفـت جـز چنـدكتابى كـه از شـمار انگشـتان         دبستانند و به يقين مـى  اين
 .اند دست به چيزى نيازيده گذرد، نمى

بيشتر شگفتى من در اين است كه برخى از اين عقايـد نـاروا را در مقـالتى    
در شماره ششم، سال چهارم مجلـه يادگـار و    »لزوم حفظ فارسى فصيح«عنوان  به
دو تن از دوستان قديم من نيـز   »تسخير تمدن فرنگى«كتابى جداگانه به عنوان  در
اند. من به وسعت اطالع هـر دو   ميان آورده و بيش و كم در اين راه به خطا رفته به
ت كـه تنهـا چنـد سـال     واقفم و يگانه چيزى كه بسبب دريغ من است اين اسـ  تن

هـا   از ايران مانع بوده است كه به كارهاى اين سى سال گذشته در اين زمينه دورى
هـا بـا    پى برندو گويا بيش از همه كسانى كه در بازگشت بـه ديـار در ايـن زمينـه    

اند و اميدوارم مجال داشـته باشـند    اند، در اضالل ايشان كوشيده رانده ايشان سخن
اين بحث به ميان آوردم بينديشند و بر ايـن كتابهـا بنگرنـد و     نكاتى كه در در اين
 .خدمتگزاران اين راه پر خار را نشكنند قدر
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 ،)ش.1276 ـ  1338علـى اسـفنديارى   (با آن كه از درگذشت نيما يوشـيج  
 گذرد هنوز بحث و داورى كردن درباره شـيوه  شاعر پرآوازه معاصر، سى سال مى

از خصائص جامعه ما شـده   كه ـ  شعر او خالى از دشوارى نيست. افراط و تفريط
مظاهر آن نه فقط در اخالق و رفتار و گفتار بلكـه در تحـوالت تاريخمـان نيـز      و

كند. گروهى از اديبـان و شـاعران چنـدان بـا      در اينجا هم بروز مى ـ  است مشهود
او ناسازگارند كه از هر نوع گفتگـو در ايـن زمينـه روگرداننـد و گـاه       نيما و شعر

و نظرياتش تأمل و مطالعـه كـرده باشـند همـه را يكسـره رد       آنكه در آثار وى بى
گونـه مباحـث بپـردازد ممكـن اسـت مـورد        طرح ايـن  كنند، حتّى كسى كه به مى
بسيارى از آثار ضعيف و خالى از جوهر شعرى در  مهرى ايشان قرار گيرد. نشر بى

ماينـد و  ن كه منسوب به پيروى از شيوه نيمايى مىـ   هاى جديد در طى سالها قالب
مخالفـان را در رد اسـلوب    ـ  پسندند نيز آنها را نمى نمايندگان راستين شعر امروز

كننـد. ناآگـاهى    هـا اسـتناد مـى    گونه نمونه مايگى اين بى كند و به نيما پابرجاتر مى
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تجربه از ادب و شعر و فرهنگ پرمايه ايران  تجددخواه و بى بسيارى از سرايندگان
آميز برخى از طرفداران شعر جديد در نفى آثـار بعضـى از    افراط و اظهار نظرهاى

نيز اين نگرانى را پيش آورده كه حاصل ترويج غرب اين آراء  بزرگان ادب پيشين
كـه از   ـ  فرهنگ قومى است و در مظاهر ضعيف شـعر فارسـى   گسستن از شعر و

واقع تجدد  انگارند. اگر به مى ـ  ترين عناصر فرهنگ ايران است مهم ترين و باشكوه
بهرگـى از سـرمايه فرهنـگ و ادب ديـرين شـود البتّـه        موجب بى در شعر و ادب
است. حتّى چندى پيش اديبى لبنانى كه در زمينه شعر امروز عربى  موجب نگرانى
هـا و   كرد بر اين عقيد بود كـه در شـعر عربـى نيـز ايـن سـليقه       مى با بنده گفتگو

ب ارجمند ديرينـه عـرب. تفـريط ايـن     است براى انقطاع از اد رويدادها تمهيدى
ببيننـد   كه حتّى اگر شعرهايى خوب و گيرا در قالب جديـد  شود گروه موجب مى

 .همه را در يك زمره بشمارند به آنها نيز اعتنا نكنند و

 آميـز از نيمـا و مكتـب او    در مقابل، جمعى نيز با شور و احساساتى افـراط 
 هاى خود را قبول ندارند و بجز دريافتگويد. اينان هم غالباً هيچ حرفى  سخن مى

 كنند و چـون  گاه با درشتى و پرخاش و طعن و طنز بانظرهاى ديگران برخورد مى
 رشته بيان به شور و تعصب سپرده شـود جـايى بـراى كشـف و اظهـار حقيقـت      

 در دتجربه نيز به تصور اينكه الزمه تجد ماند. گروهى از جوانان ناشناسا و بى نمى
 هاست و يازى از مطالعه آثار پيشين و تحمل رنج دو زحمت در اين زمينهن شعر بى

 كننـد در تـرويج ايـن    شـود كـه آنـان آغـاز مـى      نوآورى از همان جايى شروع مى
هاى نابجا خود به صور گوناگون و نيز انتشـار آثـار خـام و فـارغ از روح      دريافت

 راستين كه الزمه آن آنكه خود بدانند به نوگرايى دهند و بى كوشش بخرج مى شعر
 .زنند ادامه حيات و طراوت شعر و ادب است صدمه مى



١٢٣ راهگشا

شـمار ديگـرى نيـز هسـتند كـه شـعر        اما در اين ميان خوشبختانه گروه كم
را كه واجد جوهر شعرى باشد در هر قالب و صورت، متعلّق به ديروز يـا   خوب
هـر چيـز را   خواهنـد حقيقـت    پسندند و با حوصله و تأمل و دقّت مـى  مى امروز،

نظرى و بصيرت در رد و قبول اظهار نظـر كننـد. بـديهى     انصاف و بى دريابند و با
تعداد اين گروه افزوده شـود محـيط ادبـى مـا از نقـدى سـالم و        است هر قدر بر
 .هايى بيشتر حاصل خواهد شد پيشرفت ور و ثمربخش بهره

ل در  كن ها ناگزير به ذهن خطور مـى  در بحث از شعر نيما اين نكته نـد. تأمـ 
 شعر او براى كسى مطرح است كه با فكرى فارغ از تعصب آماده پـذيرش تحـول  
 مطلوب در شعر و ادب باشد، خاصه آنكه زندگانى پرتالطم و تحول امروز ناگزير

آورد از جمله در انواع هنر و شـعر،   ها پديد مى ها را در همه زمينه برخى دگرگونى
 تواند بـه  ارش نمودار احوال انسان عصر او باشد نمىشاعر امروز اگر بخواهد آث و

 .اعتنا بماند اين عوالم بى

 اى نـو  نيما در شعر به اقتضاى چنين نيازهايى كه احساس كرده راه و شيوه
 دقّـت  انديشيده كه حاصل سالها تفكّر و مطالعـه و تجربـه اوسـت و جـا دارد بـه     

 مـروز فارسـى از خـود بجـا    سنجيده شود. تأثير عظيمى را كه مكتب او در شـعر ا 
 توان سرسرى گرفت. بايد به موضوع به جـد پرداخـت و فـراز و    نهاده است نمى

رو شد. جاى تأسف اسـت   اهانه روبه ها آگ نشيب آن را معين كرده و با آن تجربه
تـرين بحـث در ايـن     اند و شايد تحليلـى  گرايان كمتر به اين مهم پرداخته سنّت كه

 آقاى دكتر غالمعلى رعدى آذرخشى در ضمن يك سخنرانى نكاتى باشد كه زمينه
 از جانـب  )1(طـرح كـرده اسـت.    1347در سـال   »شعر فارسـى معاصـر  «راجع به 

 نوگرايان نيز در معرّفى و تجزيه و تحليل شيوه شعر نيما كارهاى بايسـته و مـورد  
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 اىانتظار كمتر صورت گرفته است. در اين ميان دو كتاب ارجمند و ابتكارآميز آقـ 
 )، عطـا و 1357تهران، (ها و بدايع نيما يوشيج  : بدعت)م.اميد(مهدى اخوان ثالث 

 مشـكل نيمـا  «)، بخصـوص اولـى، و نيـز مقالـه     1361تهـران،  (لقاى نيما يوشيج 
 احمد و برخى از مقاالت آقاى دكتر رضـا براهنـى و   از شادروان جالل آل »يوشيج

 در كتاب »شيوه بيان ادبى جديد«بحث آقاى دكتر احسان يارشاطر در ضمن مقاله 
ه آنكـه نيمـا خـود در بـاب         )2(ايران در دهه هفتاد درخـور اسـتفاده اسـت، خاصـ 

 چگونگى شيوه شعر خويش بتفصيل و ترتيب به شـرح  نپرداختـه اسـت. بـديهى    
 سنجانه ديگر در اين زمينه باقى اسـت، مبـاحثى   هاى سخن است هنوز جاى بحث

 .روشنگر و آگاهانه

 ل از كتاب حاضر مجال آن نيست كـه چنـين موضـوعى طـرح    در اين فص
 هاى مذكور و آثار نيما رجـوع تواننـد كـرد.    مند به پژوهش شود. خوانندگان عالقه

 آنچه نويسنده اين سطور به آن خواهد پرداخت چند اشـاره كوتـاه اسـت، سـپس    
 .تأمل در يكى از اشعار نيما

 د ديد تازه اوست نسـبت كن در مطالعه شعر نيما آنچه نخست جلب نظر مى
 كند با شعارى سر و كار دارد كه ياب احساس مى به طبيعت و جهان. خواننده نكته

شعر  هايى در داراى نحوه تلقّى بزرگ است. به همين جهت موضوعات و مضمون
 او راه يافته كه در آثار ديگران يا طرح نشده يـا بـدان گونـه و از آن زاويـه مـورد     

 يز كـافى اسـت خيـال وى را بـه پـرواز در آورد و از آن     توجه نبوده است. هر چ
 :ها بينديشد. در جايى نوشته است مضمون

است كـه   كنم. چه رنجى لب استخر نشسته به موجهاى كوتاه و بلند تماشا مى«
كه استخر  همه چيز آدم موضوع براى شعر گفتن يا چيز نوشتن بدهد... مثل اين

اقتضاى موقـع   جمالت او هستند كه بنا بههاى كوتاه و بلند  زند. موج حرف مى
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 )3(»شوند. و مقام و معنى، بلند و كوتاه مى

 

 نكته ديگر نظر اجتماعى و انتقـادى نيماسـت در بسـيارى از اشـعارش. در    
 سرايان آزاده از ميـان رفتنـد، بعضـى نيـز     حكومت بيست ساله كه برخى از سخن

 ر يا به دلخواه جانب قـدرت خاموشى گزيدند و گروهى ديگر احياناً از سر اضطرا
 در خلـوت خـويش   »دوره سختى و فشار«حاكم را كم و بيش گرفتند. نيما در آن 

 و نيـز شـعرهايى   )4(هـاى شـعرى پرداخـت    ل تجربـه ميـ يكسر به كار شـعر و تك 
» واى بـر مـن  «تـر اسـت. در شـعر     سمبوليك و انتقادى سرود كه نـاگزير پيچيـده  

 :گويد مى

 اويزم قباى ژنده خود رابه كجاى اين شب تيره بي«

 تا كشم از سينه پر درد خود بيرون

 تيرهاى زهر را دلخون؟

 !»واى بر من

 

 كنـيم  كنـيم احسـاس مـى    ها و تصويرهاى آن تأمل مى وقتى در اين مصراع
 چگونه روزگار خود را ترسيم كرده اسـت. همـين حالـت را در شـعراهايى نظيـر     

 و بسـيارى ديگـر از آثـار او بـه     »پـا  بكارِ شـ «، »مرغ آمين«، »پانزده سال گذشت«
 گمان سبب گرايش دوستداران شعر اجتمـاعى  توان ديد. بى هاى گوناگون مى رنگ

 و انتقادى به شعر نيما يكـى همـين خصيصـه شـعر اوسـت، بخصـوص كـه وى       
 سـابقه  گونه معانى را هر بار به نوعى احساس كرده و بـه صـورتى تـازه و بـى     اين

 .عرضه داشته است

 هاى شـعر نيماسـت.   طبيعت و همدلى و همجوشى با آن از ويژگىانس با 
 در آثار برخى شاعران وصف طبيعـت آمـده اسـت امـا مثـل آن كـه سـنّتى را ادا       
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 اند نه آن كه با طبيعت زيسته باشند. شعر نيما از اين حيـث بـا آثـار ديگـران     كرده
 كوهسـار و گونه كه در زندگانى عملى به روستا و  بسيار متفاوت است. وى همان

 مـثالً، رك: (جنگل دلبستگى داشت در شـعرش نيـز ايـن حالـت مـنعكس اسـت       
 ). مظــاهر گونــاگون طبيعــت را از بــارزترين تــا325/1و مجموعــه آثــار  »پــدرم«

كنـد و از ديـدن    ترين آنها از نظر گذرانده در آنها تأمل مـى  ترين و پوشيده كوچك
هاى گونـاگون   يافته است كه جلوه ناپذير دست و يا از شباهت به منبعى پايان آنها

كشـد.   پرورد و بـر پـرده شـعر مـى     هر بار به نوعى ادراك كرده در ذهن مى آن را
انواع درختان، گياهان، پرندگان، حيوانات، حشرات و همه موجـودات   توجه او به

شـود. آيـا    است كه در آثار شعراى مغرب زمين ديده مـى  )5(نظر نوعى دقّت يادآور
ت مشاهده، ذاتىِ نيماست و از سجاياى اوست و يا بر اثر آشنايى خصيصه قو اين
ادبيات فرانسه براى او حاصل شده است؟ بعيد نيست هر دو موضـوع موجـب    با
ل در آثـار اروپـايى بـراى پديـد آوردن چنـين         آن باشد زيرا صرف مطالعـه و تأمـ

 .كند شعر او كفايت نمى ويژگى در

 از صفات شعر راسـتين و فطـرى اسـت.    انعكاس رنگ محلّى در شعر نيما
 مازندران و جنگل و دريا و كوهستان كه محيط زيست او بوده همواره در ذهـن و 

 ها، كومه و ها، رودخانه رو از نواحى آن ديار، كوهها، دره تخيلش تأثير داشته از اين
 كلبه جنگلى و خانه روستايى، چوپان و آتش او و سگ چوپان، درختان و گياهان

منطقه، پرندگان جنگلى و دريايى، ماهيها، ابزار و وسائل خاص زندگانى و خاص 
 آداب و رسوم مردم و بسيارى چيزهاى ديگر ياد كرده اسـت و همـين او بـا آنهـا    

 .متفاوت است

 موضع ديگر قافيه در شعر نيماست. شعر نيما مقفّى است لـيكن نـه بـه آن   



١٢٧ راهگشا

 عايت شده اسـت. قافيـه در شـعر   صورت مكرّر و مرتّب كه قافيه در شعر سنّتى ر
 قافيه«نيما جاى ثابت ندارد كه درست در همان موضع تكرار شود بلكه به نظر او 

 بايد زنگ آخر مطلب باشد، بعبارت اخرى طنين مطلب را مسـجل كنـد... مطلـب   
 سـقف و درسـت... اگـر قافيـه     قافيه، خانه بى كه جدا شد قافيه جداست... شعر بى

اسـت...   استخوان قافيه، مثل آدم بى ؟ حباب توخالى. شعر بىنباشد چه خواهد بود
ت   بنابر اين نيما براى قافيـه نيـز   )6(»قافيه بايد مطلب و جمالت را تمام كند. اهميـ

پايـان   تـر از تكـارر خودبخـود در    خاص قائل است به اين معنى كه مقـامى مهـم  
مطالب و نيز  تفكيكتواند داشته باشد بلكه ركنى است آهنگين براى  ها مى مصراع

و هم قافيـه را   معطوف داشتن مطالب بهم پيوسته به يكديگر. پس نيما هم وزن را
وزن و  شـمارد منتهـى نظـر او آن اسـت كـه      از ابزارهاى الزم و سودمند شعر مـى 

جريـان   آهنـگ بـا   آهنگ شعر را بايد روح و موضوع و اقتضاى طبيعى شعر، هـم 
داشـته   آنكه اركـان عروضـى بـر آن حكومـت    فطرى و آزاد كالم، بوجود آورد نه 

آنچـه   تـر از  باشد. بعبارت ديگر وى از وزن و قافيه كاركردى متفـاوت و ظريـف  
محتـواى   آهنگـى بـين صـورت و    معهودست توقّع دارد و درصدد ايجاد نوعى هم

منتقـد نـامى    شعرست كه از شرايط هر اثر هنرى است زيرا به قول بند توكروچه،
جداگانـه قائـل    توان خاصيت هنـرى  معنى و مضمون و قالب نمىبراى »ايتاليايى، 

وحـدتى   شد و هنرى بودن آنها بواسطه رابطـه ميـان ايـن دو و حـدت آنهاسـت،     
تركيب قبلـى   است و هنر حقيقةً يك )7(محسوس و زنده كه وحدت تركيب قبلى

 )8(»زيباشناسى است، تركيب احساس و تصورست در شهود.

 كنـيم تـا   ز آثار خوب نيما را نقل و در آن تأمل مىا »اجاق سرد«اينك شعر 
  .آنچه منظور او بوده بهتر روشن شود
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 اجاق سرد   

 هاى دورادور مانده از شب

 بر مسير خامش جنگل،

 سنگچينى از اجاقى خُرد؛

 .واندر او خاكستر سردى

 انگيز، هاى من، مالل همچنان كاندر غباراندوده انديشه

 ز؛طرح تصويرى در آن هر چي

 .داستانش حاصل دردى

 روز شيرينم كه با من آشتى بودش،

 .نقش ناهمرنگ گرديده

 .سرد گشته، سنگ گرديده

 با دم پاييز عمر من، كنايت از بهار و چهره زردى

 هاى دورادور، همچنان كه مانده از شب

 بر مسير خامش جنگل،

 سنگچينى از اجاقى خُرد؛

 .اندر او خاكستر سردى

 
 دار ، وزنى سنگين و كشش)فاعالتن فاع يافع(مل است وزن شعر در بحر ر

 و متناسب با تأمل و تفكّر نـه تنـد و ضـربى. اجـاق سـرد و خـاموش در جنگـل       
 )9(اى است از رنگ محلّى در شعر وى. اى عادى و معهود و جلوه منظره

 خواننده را با اولين مصراع از خـود بيـرون  «بند نخست، به تعبير خود نيما 
 مصراع اول زمان به وجـود آمـدن   )10(.»گيرد دست و فرمان خود مى كشد و به مى



١٢٩ راهگشا

 ،»بر مسير خامش جنگـل «كند و مصراع دوم جاى آن را،  اجاق كوچك را بيان مى
با ايجازى تمام. مصراع سوم پس از يك انتظـار كوتـاه موضـوع اصـلى سـخن را      

 .با خاكسترى سرد »سنگچينى از اجاقى خُرد«دهد:  دست مى به

است  پا افتاده اى پيش زمانده از سنگچين اجاقها در جاى جنگل منظرهآثار با
چنان كـه   رتبط با عوالم درونى اوست. خاكستر سرد،ماما در نظر شاعر پرمعنى و 

طبيعى اسـت   ماند، در عين حال كه موضوعى خواهيم ديد، به وجه شبه اصلى مى
بايست سرد باشد.  بود برجا مانده »شبهاى دورادور«و خاكستر چنين اجاقى كه از 

متضـمن تصـويرى    همين طرح ساده و كوتاه، به مدد چند خط يا چند كلمـه، كـه  
اخـوان، بـا ارائـه     انگيـز و، بـه تعبيـر مهـدى     اى است غـم  ساده و گيراست مقدمه

شـاعر را در   تصويرى آفاقى و عينى از طبيعت، عوالم انفّسـى و ذهنـى و درونـى   
نيماسـت و،   هاى شيوه بيـان  اى كه از ويژگى تهكند، نك گر مى خود منعكس و جلوه

جهـان   ام، در نظـر برخـى از منتقـدان    چنان كه در فصلى ديگـر نيـز اشـاره كـرده    
 .مؤثّرترين طرز تصويرگرى و انتقال معانى و ذهنيات است

 در بند دوم موضوع مهـم: همجوشـى بـا طبيعـت و احسـاس رابطـه بـين       
 اى اسـت  درونى شاعرست كه تجربهخاكستر و اجاق سرد و شباهت آن با حالت 

 بكر و بديع حاكى از نگرشى نو به منظره اجاقى سرد و برداشتى تازه و عـاطفى از 
 جا كه معنى اقتضا داشته كش پيدا كرده است. ديدن آن. در اينجا مصراع اول تا آن

 در شـعر قـديم نيـز    »هاى من غبار اندوده انديشه«اضافه شدن صفت به موصوف: 
 در اين مصراع / كه در مقام قافيه نشسته است و »انگيز مالل«كلمه  )11(سابقه دارد.

 به واسطه بار معنوى خود اهميتى ويژه پيدا كرده زيرا هم نمودار ـ  تر شده برجسته
 هـاى غبارانـدوده   انديشـه «شـود و هـم در    حالتى است كه در اجاق سرد ديده مى
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 واطف و ذهنيات شاعر را تصـوير ها و ع . مصراع بعد با كمال ايجاز انديشه»شاعر
 عطف موضوع است به مصراع پيشين كه معناً نيـز بـا آن   »هر چيز«كند و قافيه  مى

 اى در اختيار فكـر و معنـى نـه بـر عكـس و بـه تعبيـر ديگـر         پيوسته است، قافيه
 بندى معنوى نه فقط رعايت سنّت. قافيه مصـراع سـوم بنـد دوم بـه بنـد اول      قافيه
 و »خاكسـتر سـردى  «قافيه بون؛ وجه تشـابه معنـوى    ارتباط معنى و هم پيوندد: مى

 .آهنگ و تأكيد و تحكيم شده است با قافيه هم »داستانى حاصلش دردى«

 بند سوم ياد ايام دلپذيرِ گذشته است كه اينكه از دست رفته و بـا دو كلمـه  
 ل تعبيـر شـده اسـت.     »شيرين و آشتى«مثبتـ  «در مصراع او  در »گنقـشِ ناهمرن

 مصراع دوم صفتى است مغاير از دو كيفيت مربوط به اجاق، در توصـيف انديشـه  
مِ   ى و عينى اسـت در تجسـو حاالت شاعر، بكار بردن يك صفت و يك اسم ماد 

و  كه در اينجا كلماتى هموسويند« ناهمرنگ»و « سنگ»احوال معنوى، مضافاً آنكه 
 .اند شده آهنگ نيز در يك جانب قرار دارند با قافيه هم

 مصراع چهارم حاكى از آن است كه اين سردى نيز بر اثر فرا رسيدن پـاييز 
 چهـره «گرايد. تركيـب مقفّـاى    ها زود به زردرويى مى عمرِ شاعرست كه سرسبزى

 است اين بند را با بنـدهاى  »زنگ خاتمه مطلب«مانند قافيه ديگر بندها كه  »زردى
 .پيشين پيوند داده است

 در سـرآغاز.  »همچنـان كـه  «بند اول است با افـزودن كلمـه   بند آخرْ تكرار 
 از شـبهاى دورادور بـر  «شاعر سرگذشت و احوال خود را كامالً در اجاق بازمانده 

 ».خاكسترى سرد«با  »سنگچين اجاقى خُرد«بيند،  مى »مسير خامش جنگل

 آهنگى اجزاء شعر و وحدت آنهاسـت از  نكته ظريف ديگر سازگارى و هم
 هـا بـا يكـديگر و    مايـه و بافـت يكايـك مصـراع     و مضمون و درون لحاظ آهنگ
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ت     يك سن تركيب كلّ شعر و سهمى كه هر يـك از اجـزاء در تماميـپارچگى و ح
 دارد و مصداق آن حـالتى اسـت كـه منتقـدان ادب و هنـر وحـدت ارگانيـك        اثر
 .نامند مى )12()عضوى(

در ســخن، بعــالوه كوتــاهى و ســادگى تصــويرها و طــرح آنهــا و ايجــاز  
هاى اين شعرسـت   تازگى از حيث معنى و مضمون و صورت از جاذبه بخصوص
طراوات و بدعت بارى بسيارى از خوانندگان روشن و دلكش و مـؤثّر   كه در عين
دههد بجاى نقل خبر حاالت  كه به تعبير مهدى اخوان ترجيح مى ـ  نيما تواند بود.
اى تـازه ديـده و    ژرف، ِنكتـه  در منظـره اجـاقى متـروك بـا نظـرى      ـ  كند را عيان

نيـز خلجـان    »مهتـاب «تجسم بخشيده اسـت، چنانكـه در شـعر     احساس كرده و
ترديدآميز خويش را درباره اين كه آيا كوشـش و تـالش بـه     هاى انديشه درونى و

تواند گشود و يا جـز زيـان و پشـيمانى چيـزى بـه بـار        ثمر خواهد رسيد و درى
  :ه استبخشيد نخواهد آورد چنين عينيت

 سايم دستها مى

 تا درى بگشايم

 پايم بر عبث مى

 كه به در كس آيد

  
 شان ريخته هم در و ديوار به

 .شكند بر سرم مى

 
 شيوه بيان و زبان نيما هميشه به اين سادگى و روشنى نيست و گـاه محـلّ  
 تأمل است. برخى از منتقدان معتقد به شعر امـروز نيـز بـر ايـن جنبـه از شـعر او      
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 آقاى مهدى اخـوان كـه دو   )13(اند كه بيان وى روان و هموار نيست. ادهانگشت نه
 كتاب در توجيه و ترويج شيوه نيما به قلم آورده احياناً به برخى مـوارد تعقيـد در  

 تعقيد در نحوه تعبيـر و بعضـى خصوصـيات لفظـى محلّـى     «شعر او اشاره كرده، 
 )14(.»ده استمازندرانى كه فضا و محيط زندگى اصلى و اصيل نيما بو

تـوان دريافـت آن دقـايقى را     هاى آقاى دكتر خانلرى نيز مى از خالل نوشته
جويـد و انتظـار دارد، يعنـى     وى در ايجاز و نحو و نغمه حروف زبان شعر مى كه

پرورده و زدوده و صـيقل يافتـه و موجـد قواعـد فصـاحت، در شـعر نيمـا         زبانى
 استعمال نابجاى لغـت فارسـى و  «ز چنانكه آقاى دكتر رعدى آذرخشى ا يابد، نمى
 ها و چنـين نتيجـه   در شعر نيما ياد كرده با ارائه نمونه »هاى غيرمأنوس بندى جمله

 قسمت عمده نقص كار نيمـا بـا وجـود احسـاس قـوى و تنـوع      «گرفته است كه 
 اش در درجه اول ناشى از ضعف معلومات و نقص تحصيالت و تخيالت شاعرانه

مختلف  هاى بى و عدم كفايت آشناييش به كيفيت سبككمى اطالعات لغوى و اد
 .»شعر فارسى و علل اصلى تحول آنها بوده است

 بـه همسـايه فرضـى خـويش نوشـته      1324ماه  اى به تاريخ دى نيما در نامه
 :است

باشـيد: در   كنم از مطالعه دقيق در اشعار قدما غفلت نداشـته  به شما توصيه مى«
مكرّر كـه ايـن    دستى براى خودتان تهيه كنيد... اشعار بجوييد و يك فرهنگ دم

شده يك وقت  كم كلمات از بين رفته، ذهنى شما طور انجام داديد كم كار را اين
همه جـور فـراهم    ايد براى نوشتن اشعار. زيرا مصالح از بينيد چه قوتى يافته مى

ى خودشان در جسـتجو  هاى شما ايد. اما يك چيز ديگر هست. بايد معنى داشته
تازه هـم دارد. در حـافظ،    قالب خود برآيند. شاعرى كه فكر تازه دارد تلفيقات
 )15(»بينيد. مى نظامى و بعد در سبك هندى اين توانگرى را بخوبى
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 .اين سطور را نيما در چهل و هشت سالگى نوشته

ه را مطـرح    آقاى مهدى اخوان در كتاب عطا و لقاى نيما يوشيج ايـن نظريـ 
هايى دارد كه احياناً ممكـن اسـت منطبـق     بيان هر شاعرى ويژگى كند كه شيوه مى
 قوالب و اسلوب مأنوس و معهود ما نباشد و خواننده اگر خواهان دريافتن آثـار  با

 انديشه و ذوقِ شاعرست بايد آن كيفيات را تحمل كند و با آنها انـس يابـد تـا بـا    
 دهـاى نيمـا را در مـورد   شاعر آشنايى بهم رساند. در ضمن، مؤلّف برخى از كاربر

ع      كلمات و تركيبات مثال آورده كه نامأنوس مى نمايـد، سـپس بـا اسـتفاده از تتبـ 
 وسيع خويش در شعر فارسى براى آنها سوابقى در اشعار برخى از شاعران پيشين

 گونه كاربردها در زبان شـعر نيمـا دانسـته    جسته و وجود آنها را موجب توجيه آن
 .است

است  ش محقّقانه اخوان ارجمند و مفيد و خواندنىحاصل كوشش و پژوه
 هـاى ديرينـه   در عين حال كه اين نظريه محلّ بحث تواند بود كـه گـاه آن نمونـه   

 معدود و يا از شاعرانى است نه چندان برجستنه كه بيانشان سرمشـق قـرار گيـرد.   
 پـس از نمايد برخى از اين وجوه بيان از آن قبيل باشد كـه زبـان    بعالوه بعيد نمى

 تحوالت در طى قرون آنها را ترك گفته و كنار نهاده باشد و معلوم نيست كـاربرد 
 شناسـى و زبـان فارسـى امروزسـت.     مجدد آنها تا چه حد منطبق بر موازين زبـان 

 .خاصه كه براى اجازات شاعرانه نيز ناگزير بايد حد و مرزى قائل شد

 مسامحه در زبان شعر نيما بـه اما موارد عدم انطباق با عرف زبان فارسى يا 
او  هاى رود، حتّى در برخى نوشته ماند و از آن فراتر مى ها محدود نمى همان نمونه

 هـا نيـز برخـى    هـاى همسـايه و نامـه    به نثر از جمله در ارزش احساسات، حرف
 .توان ديد ها مى ها و لغزش پيچيدگى
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 ارد و مـوجى با همه اهميتى كه راهگشايى نيمـا در شـعر فارسـى امـروز د    
 عظــيم كــه برانگيختــه و بــا همــه احساســات نيرومنــد و عواطــف گســترده او و

 اش كه در مجموعه آثـار او جهـانى تـازه و    بخصوص تخيالت رنگارنگ شاعرانه
 بكلّى متفاوت از شعر پيشينيان و معاصران پديد آورده، انصاف آن است كه: زبـان 

نمايد. بعالوه طرز بيـان برخـى    ىشعر او خالى از تعقيد نيست و روان و روشن نم
 نوگرايان نسلِ بعـد ماننـد فريـدون تـولّلى، مهـدى اخـوان، فريـدون مشـيرى،         از

 ترسـت و مقايسـه بـين زبـان     م.سرشك و سياوش كسرايى از نيما گوياتر و فصيح
 شعر آنان و شعر نيما پيچيدگى و احياناً دور شدن از مبـانى فصـاحت را در زبـان   

 .دهد ىخوبى نشان م نيما به

 شهرت و نفوذى كه مكتب نيما در شعر فارسى معاصر كسب كرده و گروه
 شود كه بحـث  كثيرى بخصوص جوانان را به خود جذب نموده است موجب مى

ه آن كـه آثـار     از شعر او را جدا از شعر نو و نوپردازان نمى ر كرد خاصـتوان تصو
 .شود بسيارى از جوانان به حساب مكتب او گذاشته مى قلمى

 :آقاى مهدى اخوان در اين باره نوشته است

پيـروى   كه به ـ  جز يكى دو سه نفر همه ـ  متأسفانه اغلب جوانان صاحب طبع«
 انـد كـه همـين كـه اوزان را     انـد پنداشـته   از نيما در اين اوزان آزاد شعر سروده

 كار تمام است. جـاى تأسـف و   )16(ها را كوتاه و بلند كردند، شكستند و مصرع
 همه در مورد اوزان نيمايى دچار اشـتباه  ـ  جز يكى دو سه تن ـ  ه است كهاندو
فاحش  اند و دواوين شعرشان حتّى از حيث وزن آزاد نيمايى پر از غلطهاى شده

عيـب   توان ناديده گرفـت كـه البتّـه    انگارى را نمى است!... اين پريشانى و سهل
و دقّـت   صرف وقت تواند با است و اگر كسى بخواهد كارش معيوب نباشد مى

ايـن كـه    خودآموزى كند و اين گونه عيوب زشت را برطرف سازد، بگذريم از
 )17(»ندارند. بسيارى حضرات نخوانده ملّا اصالً شعور و ذوق اين كارها را
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ا  حق با اخوان است. سالهاست گروهى كثير از جوانانِ احياناً با استعداد امـ 
 زننـد و  مايه به همين كارها دست مـى  و كم تجربه در زمينه زبان و شعر فارسى بى

بـه   پندارنـد در نشـريات و   پسـندند و شـعر مـى    آورند و خود مى آنچه را بقلم مى
ا چـه بسـيار كـه از ايـن همـه        ها به طبع مى صورت دفترها و مجموع رسـانند. امـ 

 مند بـاقى نمانـده اسـت و    ها چيزى به ياد و ذهن مردم شعردوست و عالقه نوشته
 ه يكى از دالئل فطرى و طبيعى شعر خوب رسـوخ آن در حافظـه مـردم   حال آنك

 است و بقا و دوامش از اين راه. نمونه آن بسيارى از آثار گيـراى قـديم و جديـد   
 .است

 اى از خـويش  برخى از اينان به گمان آنكـه هـر شـاعرى بايـد زبـان ويـژه      
 ه باشد، بدون انس وها و تركيبات او بكلّى با ديگران تفاوت داشت بيافريند كه واژه

خوگر شدن با آثار برجسته و فصيح زبان فارسى و آشنايى با فطـرت زبـان و نيـز    
هرگونـه شايسـتگى، بـه آوردن كلمـات نابجـا و تركيبـات نادرسـت و نارسـا          بى
خواهند  تر آنكه مى اند. شگفت پندارند كه به ابداع دست زده و چنين مى پردازند مى

ب خود را با زبانى چنين نـاهموار و پرسـنگالخ بـه    درهم پيچيده و عجي تخيالت
هـا   يابنـد و هـم اكنـون آن نوشـته     اند و نمـى  القاء كنند و البته توفيق نيافته ديگران

 .است فراموش شده

 بديهى است اين نوع آثار را بايد از آنچه نيما در نظر داشته و تجربه كـرده 
 ها را وسيله تخطئه اين پديدهاست جدا انگاشت زيرا ربط دادن اينها به يكديگر و 

 تجدد در شعر قرار دادن البتّه داورى سنجيده و استوار نيست. نيما طريقى تازه در
 شعر انديشيده و در اين راه گامها برداشته و راهگشـايى او در برخـى از صـاحبان   
 قريحه مؤثّر افتاده است و از اين ميان در  نسل بعد از او تنى چند شـاعر نـامبردار  
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 اند كه ماندگار تواند بود و به گمـان  يد آمده و آثارى ارجمند به شيوه نو سرودهپد
 بنده بعضـى شـعرهاى ايشـان از شـعرهاى خـود نيمـا، بـا همـه فضـل تقـدم او،          

 ترست. اين جريان بتدريج در مسير آفـرينش طبيعـى خـويش بـه حركـت      دلنشين
 .باشد خود ادامه خواهد داد و شايد ثمرات بهتر نيز در پى داشته

 فايـده نباشـد آنكـه رواج    نكته ديگر نيز كه شايد  اشاره به آن در اينجا بـى 
 نظريات نيما و دگرگونيى كه در قالب شعر فارسـى پديـد آورده اسـت بـه معنـى     

 هـا و  هـاى پيشـين نيسـت، بخصـوص كـه تجربـه       ضرورت قطعـى تـرك قالـب   
 حميـدى، سـيمين  هاى كسانى مانند پروين اعتصامى، م.اميد، دكتر مهـدى   نوآورى

 .ا.سايه و برخى ديگر از معاصـران در قصـيده و غـزل و     زاد، ه بهبهانى، فروغ فرخ
 هاى كهـن ظـرف بـاين مفـاهيم تـازه      دهد بعضى از قالب مثنوى و قطعه نشان مى

ت آنهـا را در    بتواند قابليـ توانند بود و بسته به اين است كه شاعر توانا تا چه حد
ات فرانسـه از اوائـل قـرن بيسـتم     كار گيرد،  زمينه به اين بنابر اين اگر مثالً در ادبيـ 

 بتدريج ترك شـده و يـا در زبـان انگليسـى      pitreو  Ballade و Ode هاى صورت
Ode و Ballade استفاده مى شود نبايد حكـم كـرد كـه در فارسـى نيـز       كمتر مورد

 .هاى سنّتى بكلّى سرآمده است قالب روزگار

 شى است از روح و عواطف و ذوق و انديشـه سخن آخر آن كه شعر جوش
 هـاى بسـيار و   يك ملّت و دست يافتن به شيوه بيان مطلوب آن نيز مستلزم تجربه

 طلبـد.  احرازِ شايستگى در رعايت دقايق و ظرايفى است كه اين هنـر بـزرگ مـى   
دل  فرض داشتن قريحه و استعداد، تا ذوقشان تهذيب نيابد و جان و جوانان ما، به

كاهلى  يت ادبى نسپارند به جايى نخواهند رسيد و انتساب به نام محترم نيمابه ترب
پيشـروِ   تواند كرد. نيما در تاريخ شعر فارسـى معاصـر   و ناشايستگى را جبران نمى



١٣٧ راهگشا

 گمان نـامش بجـا خواهـد مانـد، اگـر پسـينيان نيـز ماننـد او         راهى تازه بود و بى
 و اين كارى است كه از همه ـ خويشتن را صميمانه يكسر وقف شعر و هنر كنند

باشد.  هاى وى پرورنده سخنورانى هنرمند رود تجربه اميد مى ـ  كس ساخته نيست
 هـاى شـايد   روانش شاد كه ياد و نام او در اين كتـاب موجـب آمـد برخـى نكتـه     

 .سودمند و بجا نيز به قلم آيد
 

  يادداشت:
 .173 – 206، ص 1349هاى نخستين كنكره شعر در ايران، تهران،  سخنرانى )1

2) E. Yarshater, "The Moedrn literary Idiom," Iran Faces the sevnties, U.S.A., 1971, pp. 
284 -320. 

 .157، ص 1351هاى همسايه، تهران،  حرف) 3
شايد هم گفته شود كه وى چندان اشتهار نداشت و مورد نظر نبود كه از او خـدمتى انتظـار رود. در   ) 4

 .جويى باز بود و او اين فضيلت را داشت كه بدان راه نرفت صتهرحال راه فر

5) Observation. 

  .70، 67، 63، 62 هاى همسايه، حرف) 6
7) Synthإse ؤ priori. 

 قوت رسوخ هر گوينده بسته بر اين است: خود او با ماده و جهان خارجى«نويسد:  از اين رو نيما مى) 8
تا چه اندازه مأنوس و مربـوط بـوده، پـس از آن بـا      )ن فراهم آمدههاى او از آ كه تأثّرات و انديشه(

معنى كه چگونه ماده و جهان خارجى  وسيله اين رابطه را جاندار و زباندار ساخته است. به اين كدام
 هاى بالفصل او شكل براى بروز پيدا كرده است. به هـر انـدازه كـه گوينـده ايـن عينيـت       انديشه با

(Identity) ى آن را بهتر ايجاد كند مسلّم است كه به منظور خود بهتر رسـيده   جلوه لوازم وهاى ماد
  .103، ص 1348، نيمايوشيج، يادداشتها و...، تهران، »است.

») در ره نهضت و فـراز ده «و  »نام بعضى نفرات«از جمله در (از قضا در موارد ديگر از اشعار او نيز ) 9
 .شود تصويرى از آن ديده مى

 .107داشتها و...، ص ياد) 10
 .115-128رك: عطا و لقاى نيما يوشيج، ) 11

12) Organic Unity. 
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  ها ها و پاره نكته
 
 

1 

 از خاطرات ادبى درباره بهار
 

 خانلرى پرويز ناتل
 

 صحبت از بهار درست در وسط بحث درباره نيما و شعر او به ميان آمد.... 
تـر بـا نـوعى نابـاورى سـخن       زاده بـزرگ  دكتر خانلرى هميشه از نيما ايـن خالـه  

خيلى وسيع، غريـب وگـاه   ته به نيشخند وى را صاحب تخو به لحنى آمي  گفت مى
 هاى خود را به سوى شـعر مـديون او   دانست و هميشه نخستين كشش مى  جذاب

 نآپنداشت و نـه شـعرش را. در    دانست. اما با اين همه نه خود او را جدى مى مى
» نحـو «هاى من كـه   روز بحث از قابليت انتقال معنى در شعر نيما بود و سرسختى

 نيست و الجرم بايدبه آن فكر كرد و نيك و بدش را در زبان نيما به نحو متعارف
 :طرفانه سنجيد و دكتر خانلرى ناگهان برآشفته گفت بى

مثـل   بين يك شاعر الكن مثل نيما و يك شاعر فصـيح «طور نيست  نه آقا، اين«
ملك  . اصالً بگذاريد من يك خرده درباره»ملك فاصله از زمين تا آسمان است

 سـت كـه   درباره او گفتگو كنيم چون ايـن شـاعرى  حرف بزنم و دو سه جلسه 
زياد شده و هميشه شخصيت سياسـى   ـ  چه بد و چه خوب ـ  اش مبالغه درباره

 .ميزان قضاوت ادبى درباره او بوده است او
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چيزهايى  روش ما و قرارمان اين بود كه من تسليم جريان ذهن او باشم. تا اگر
شـيرين   تا به قول خودش بـا آن طنـز  را درباره كسى ميل دارد بگويد، بيان كند 

باشد به  انگيز از آثار ماندگار ما اين خاطرات ادبىِ سراسر زد و خورد و هيجان»
  ».اشتراك شما

 

 اى تأمـل  در فاصله يك لقمه و يك جرعه، يك مكالمه تلفنى و چند دقيقـه 
ترين سؤال را در ذهنم مرتب كردم و دانستم كه بـراى دو يـا سـه جلسـه      من كلى

بلـه  «بايد ديوان ملك را كامالً ورق بزنم. بـه ايـن جهـت وقتـى او بـا جملـه        بعد
برد، سكوت را  كه معموالً به صورت كليد بازگشايىِ در گفتگو بكار مى ،»گفتيم مى

 :پرسيدم شكست،

 آقاى دكتر لطفاً تعريفى بدهيد از بهار به عنوان شاعر تمـام ادوار تـاريخ  ــ 
 تا واقعه آذربايجان. بهار كيست؟ چرا به اين حـد  معاصر ايران از انقالب مشروطه

 عصران و شاعران همانندش چيست؟ از شهرت رسيده؟ وجه امتياز او از هم

تـوان بـا آن    ست كـه مـى   ترين و در عين حال بهترين سؤالى ىياين ابتداــ 
 تعريـف  »اديب«ايران بود.  »اديب بزرگ«را باز كرد. به نظر من بهار آخرين  بحث
 ست كه در نزد قدما متداول بوده براى معرفى كسـانى كـه در كليـه    طرافىاال جامع

 اند در مقابل فقيه و حكـيم كـه بـه علمـاى     رسيده به مرحله كمال مى »علوم ادبى«
 گويم بهار آخرين اديب بـزرگ ايـران   شده. اين كه مى علوم نقلى و عقلى گفته مى

 را در خـدمت ذوق و  هـاى ادبـى قـديم    بود از آن جهت است كه او تمـام دانـش  
 كـرد و نشـان   عداد شاعرى خود گرفته بود و به اصطالح به علم خود عمل مىتاس
 هايش را در ميدان آزمايش بكار گرفته و با نهايت استادى موفـق  داد كه خوانده مى

 ايـد مـا   شده است. در ميان استادان خود من كه شما هم محضر آنها را درك كرده
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 وزانفر داشتيم اما من به جرأت در مورد مرحوم بهار كلمهادبايى مانند همايى و فر
 .برم را بكار مى »اديب«

اما اين كه اشاره كرديد به بهار از نظر حضـور مـؤثر او در تـاريخ معاصـر     
اديب «كنم و آن اين كه او  يك صفت ديگر را هم بر اديب بزرگ اضافه مى ايران،
پرستى او جسـت و   را بايد در ميهن . راز امتداد تاريخى او»پرستى بود ميهن بزرگ
هـاى خـود را در خـدمت     چرا به اين حد از شهرت رسـيده؟ زيـرا دانسـته    يافت.
تاريخى زمان خود قرار داده و از پنهان شدن در حجره دربسته محفوظات  حركت

 .معلومات مكتبى خوددارى كرده است و

و تجـدد   فرماييد كه بهـار در كـار ادبـى خـود دنبـال نـوآورى       يعنى مىــ 
 رفته؟ مى

نه. نوآورى و تجدد به اين معنى كه امروز متبادر ذهـن مـن و شماسـت    ــ 
 ملك مفهومى نداشت. دليلش هم اين است كه او در جريان تحـوالت ادبـى   براى

 اه يا گرفتار مسائل سياسـى بـود و يـا بـه علـت آنكـه بـه       شسالهاى سلطنت رضا
 رفـت. امـا او در كـارى كـه خـود      زبانهاى اروپايى آشنايى نداشت پى آنهـا نمـى   

 استادش بود يعنى كار علم حجره ضرورت يك تحول و تجدد را احسـاس كـرده  
 كـرد.  هاى قراردادى علوم ادبيـه تـا سـرحد امكـان فـرار مـى       بود و از چنگ قالب 

تـر و تنـدروتر    جا بايـد بـه شـما عـرض كـنم كـه از او در ايـن راه شـجاع         همين
هـايى داشـت در    ار در مقابل هجوم فكر تازه مقاومـت فروزانفر بود. به  الزمان بديع

رفت كه يك فكر تازه را پيدا كند  و با آن  فروزانفر هميشه دنبال اين مى  حالى كه
ام  پنجه نرم كند. تفاوت اين دو نفر را من وقتى فهميدم كه رساله دكتـرى  دست و
شـوخى از روى  كردم بهار استاد راهنماى من بود و به قول خودش به  مى را آماده
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ديد به آن  الزمان گاه با دقت صفحه به صفحه رساله مرا مى اجبار، درحالى كه بديع
سـت كـه    كرد و با من بحث و گاهى جدل داشت. با اين همه بهـار كسـى   فكرمى
علوم ادبيه زمان خود را در خدمت بهتر كـردن و جـاى دادن بـه شـعر بكـار       تمام
 .هاى خاص بديعى فته تا ظرافتاست. از اوزان سنگين عروضى گر گرفته

 عصرش در همين پويندگى در علـوم  وجه امتياز او از شاعران همانند و هم
 ست و جرأتش در اين كه مضامين شعرى خود را در لباسهايى عرضه كند كه ادبى

 هـاى او  اى صـادر نشـده اسـت. قصـيده     در سنّت شعر. اصالً براى آن چنين اجازه
 كه در اقتفـاى  »غوكنامه«ست. مثالً  مثالهاى خوبى »نهخزي«، »غوك«، »كيك«درباره 

 لبيبى سروده و تمام قصيده به شرح حركات شبانه و توالـد و تناسـل وزغهاسـت   
 ست. چه از نظر وزن يك كار فنى جالب از نظر شعر كالسيك فارسى

 اى غوك ژاژخا بس كن از اين مكابره

  ست ور عزا خامش گرت هزار عروسى
 

 ف حاالت و حركات زندگى، فرضاً رنگ به رنـگ شـدن  و چه از نظر تعري
 :وزغها

 در خاك تيره، تيره و در خاك زرد، زرد

  جاى سيه، سياه در جاى سبزه، سبز و به
 

عصـران او   اين جرأت به طرف مضامين تازه رفتن اگـر هـم در ديگـر هـم    
دارد قدرت از معركه بيرون جستنش در آنهـا نيسـت و اكثـراً بـه صـورت       وجود

ايد در وصف كشتى و هواپيما و ترن. كـه   آيد كه ديده و عليلى در مى ذليلقصايد 
ترين كسان  شيمى منظوم بيش از يك منظومه ادبى شبيه است. نزديك به فيزيك و
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الممالك فراهانى هستند  اند افسر و اديب يكه با بهاردر اين راه شانه به شانه ساييده
بهار را براى عرضه موضـوع تـازه در   كدام از اينها آن ضرب و جوهر شعر هيچ ولى
 .ادبى قديم ندارند زبان

 كنيد به اين دليل است كه بهار در تاريخ ادبيات ايران يك پس تصور مىــ 
 ست؟ شاعر ماندنى

 اين يكى از داليل است در زمينه شعر بخصوص قصيده يكـى از داليـل  ــ 
يك   ده به عنواناندازه او در تشخيص سرنوشت قصي ماندنى بودن بهار ذكاوت بى

مطـول   عصرانش كه هنوز گرفتـار قصـايد   قالب شعر است. بهار نسبت به تمام هم
مزيـت را    هاى پيش بودند اين و استقبال و بدرقه از شاعران نسل »بائيه«و  »الميه«

ابياتش   داشت كه دريافته بود اين جامه براى روزگار ما كوتاه شد و با همه بلندى
اقـدام    همه مقاصد اين روزگار باشد. به اين جهت او بـه يـك  تواند پوشاننده  نمى

از   متهورانه دست زد. يعنى با كنار هم قرار دادن عناصـر شـعرى سـازنده قصـيده    
زحافـات   هاى نادر، و دخل و تصرف اديبانه در قبيل بحور دشوار، قوافى و رديف

ر ديگـ   عروضى، از يك طرف، و عناصر متحرك و مـورد بحـث جامعـه از طـرف    
احـوالى    هايش را به صورت شرح احوال روزگار خود درآورد منتهى شرح قصيده

كار خـود    ها بود. به عبارت ديگر بهار با اين كه گاه جامعيت ابدى شدن هم در آن
هـا دركتـاب    را به قول شـما فرنگـى   Point final تمت را به قول آخوندها و تاى«

كـار را    توانست اين م جز او نمىو به اعتقاد من كسى هه »قصيده فارسى گذاشت
 بكند يعنى بيايد و آخرين تجربه موفق را در يك قالـب صـد در صـد سـنتى كـه     
معروف به قالب تغزل و تشبيب و مدح و حكمـت اسـت انجـام دهـد و در ايـن      

شـك   با زبان ساخته و پرداخته خـود شـاهكراهايى بوجـود بيـاورد كـه بـى       قالب
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 :ربايجان اواست مثالً قصيده معروف آذ آخرين

 جرم خورشيد چو از حوت به برج بره شد

  مجلس چهاردهم ملعبه و مسخره شد
 

 ست با زبانى خـاص كـه خـاص    يك كار استثنايى در عرضه وقايع تاريخى
 سـت آوردن  كنيـد كـار آسـانى    بهار است و نه هيچ كس ديگـر. شـما تصـور مـى    

» مسـتغرق «چـون   هـايى  در كنـار كلمـه   »پاالن« »قلقلك« »سوتك«هايى نظير  كلمه
، »قنطـره « ،»قسوره«با  »شبچره«، »فرفره«، »باقرقره«يا قافيه كردن  »!ملعبه« »ماسكه«
دادن ايـن    كار هر آدم چند صد خط شعر از بر كرده است؟ براى الفت »مستعمره«

شهريار هم  باشد. وگرنه مثالً »اديب«كلمات با هم آن هم در يك قصيده آدم بايد 
هميشـه   عاميانه را در غـزل يـا قصـيده بكـر بگيـرد، امـا او       سعى دارد كه كلمات

در زبـان    اش قربانى اين نداشتن احاطه و ريشـه  ظرافت و زيبايى و تخيل شاعرانه
بهـار    شود. در اين قصيده كه من گفتم در يك جا و در دو بيت پشت سر هـم  مى

 :دهد ىهنر الفت دادن موضوع با كلمات و طبيعى بيان كردن واقعه را نشان م

 كاروانى همى از رى بسوى مسكو رفت

 جمله خاطرها مستغرق اين خاطره شد

 دسته دزدان چون ديدند اين معنى را

  هر يكى بهر فراريدن چون فرفره شد
 
تـوان بـه دسـت     را نمى »گرو رفتن پاالن عروسى خر است«المثل  يا ضرب

 .هركس داد كه در يك قصيده آن هم قصيده سياسى مصرف كند
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 اع آمد و از آزادى كينه كشيدارتج

  رفت پاالن گرو، ايام به كام خره شد
 

 سرا يـا  به اين دليل است كه بهار در ادبيات فارسى به عنوان آخرين قصيده
 .كسى كه آخرين چراغ را در معبد قصيده روشن كرد باقى خواهد ماند

 رسد؟ آيا علل ديگرى هم براى ماندنى شدن او به نظرتان مىــ 

كنم هرگاه شـاعرى بتوانـد از معاصـر بـودن يعنـى زيسـتن        كر مىمن فــ 
هاى آن جان سالم بدر ببـرد   در عصر خود و با قيل و قال زمانه و قضاوت روزمره

و  »شـعر بـراى ذوق محـدود يـك روزگـار سـرودن      «دو عارضه يعنـى   و گرفتار
نشود، بـه نقطـه شـروع     »بلندپروازى وشعر براى مخلّد و جاويدان شدن ساختن«

 .براى ماندن درتاريخ ادبيات دست پيدا كرده

 و همين؟ــ 

نه عرض كردم نقطه شروع. اين تازه بسته به ايـن اسـت كـه شـعر ايـن      ــ 
 Existence temporelle زمانـه خـود كـه مـثالً     »جسـمانى «بيرون از حيات  شاعر

 »existence historique ابـدى «و سپس  »تاريخى«است بتواند به حيات  فرنگى آن
 .دست يابد eternelleexistence و

 بندى شما قرار دارد؟ و بهار در كجاى اين طبقهــ 

 .بدون شك او از محدوده حيات جسمانى و زمانه بيرون آمدهــ 

 ضابطه شما براى اين خروج چيست؟ــ 

 يك ضابطه خيلى سـاده و در عـين حـال پرمعنـى... شـايد گـاهى هـم       ــ 
 .دار خنده

 ام  من اين ابيات را روى يادداشتهاى پراكنده كنند دكتر خانلرى سكوت مى
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 :ام كه حتماً او در آن حال خوانده است نوشته

 ام نميرم از اين پس كه من زنده

 ام كه تخم سخن را پراكنده

 من آن مرغ سخندانم كه در حام رود صورت

  آيد به معنى از گلستانم هنوز آواز مى
 

 :دهد و با تأنى هميشگى ادامه مى

ار از اين جهت كه وقتى شعر يا نثـر شـما وارد كتابهـاى درسـى     د خندهــ 
ايـد.   شد اولين قدم را به طرف خروج از محدوده حيات زمانه خود برداشـته  ساده

گويم كتاب درسى منظوم اين كتابهاى اخير نيست منظوم آموزش است  مى اين كه
مرتبـه  اولين كتاب درسـى بـود بعـد يـك      »عم جزو«هاى ما  بطوركلى. در مكتب

آمدندسراغ گلستان كه من البته با اين كه سعدى گلستان اساس آموزش فكرى  مى
هفت ساله باشد موافق نيستم، اما زبـان گلسـتان آمـده اسـت در مكتـب،       يك بچه
آمده. در مورد بهار اين را بايد بگويم كه او به اتفـاق ايـرج و    بعدش مى حافظ هم

انـد و   ستندكه وارد كتاب درسـى شـده  اعتصامى معدود شاعران معاصر ما ه پروين
اندازهاى شعرى اينها قابل انتقال به نسـل بالفصـل و حتـى     دهد كه چشم مى نشان
حاضر در زمان خود آنها بوده است. بهار نه تنها به اين دليل بلكه به دليل اين  نسل
 توانسته است مضامين و مفاهيم زمان خود را به صورت موضوعات هميشـگى  كه

 .و لمس جهت نسلهاى بعد در بياورد جاى ماندنى دارد وقابل فهم

اجازه بفرماييد بپرسم در اين سالهاى اخير در كتابهاى درسى كه بعضـى  ــ 
 .ازآنها هم زير نظر خود سركار تهيه شده چرا اشعارى از اين قبيل كمتر است

سليقه مولفان كامالً فرق دارد. كمى هـم زمـان عـوض شـد و زبـان بـه       ــ 
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 تـر  تر و گـاه تـازه   هاى نسل پيش خالى شده الجرم متون ساده از دشوارى زمان تبع
 :انتخاب شده است ولى براى خود من شعرهايى مثل

 كن مگو چيست كار برو كار مى

  ست كار كه سرمايه زندگانى
 

 :يا

 جدا شد يكى چشمه از كوهسار

  به ره گشت ناگه به سنگى دچار
 

 هاى زبـان و فكـر قابـل    ترين نمونهكه در كتب قديم بود هنوز به عنوان به
 اى شدن يك شاعر به مفهـوم حيـات   عرضه است. البته اينها كه گفتم يعنى مدرسه

 تاريخى او و بين حيات تاريخى شاعر كه چند نسل و حتـى چنـدين نسـل را در   
 چه كـه شـاعر را تـا اوج هميشـه مانـدن      گيرد با حيات ا بدى او يعنى آن خود مى

 ر زياد است و در مورد مرحوم بهار اين قسـمت دوم را بايـد  رساند فاصله بسيا مى
 .قرنها قضاوت كنند نه قرن ما و نه من

به نظر شما فن شعر در معنـاى ادبـى آن در نـزد بهـار چقـدر متـأثر از       ــ 
است؟ از انواع شعر او كدامها بيشتر جالب اسـت؟ خـود او در كـار شـعر      گذشته

 چقدر مقلدبوده و چقدر راهگشا؟

 ب شما در قسمت اول روشن است. عرض كردم بهار آخرين اديبجواــ 
 كند دقيقاً الگوى كامـل و صـحيح و سـالم    چه در شعر عرضه مى ايران است و آن

 الممالــك شــعر فارســى درى از بــدو پيــدايش تــا عصــر يغمــا و قــاآنى و اديــب
 ثيرش ازتـأ ست كه صحبت كـرديم.   ست. شهرتش به سبب قصيده سازى فراهانى
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را  سرايش، بهار قـدما  كارناپذير است حداقل در سه جهت: وزن، قافيه، نظمقدما ان
 در نظر داشته و تقليد كرده است. به برخى از بحور عروضى مخصوصـاً وزنهـايى  

 انـد بيشـتر دلبسـته بـوده. از شـما      كه به قول خود آنها افاعيل بلندو مكـرر داشـته  
 .شته باشيمخواسته بودم در قصايد او نگاهى بكنيد كه مثالى دا

قصـيده، سـى و نـه قصـيده در بحـر       334ام از جمع  من اينكار را كردهــ 
 .رمامثمن يا مسدس است حاال به كامل و ناقصش كارى نداريم

نكـردم   اى كه با دكتر خانلرى داشتم هيچ وقت سعى در تمام مدت مصاحبه
 ىكه بخاطر خوشايند او از شكل و نام وزنهاى شـعرى كـه پـس از رسـاله دكتـر     

 و بعـد بـا تكميـل آن در كتـاب وزن شـعرى      »تحقيق انتقادى در عروض فارسى«
فارسى وضع كرده بود استفاده كنم. گاهى كه هوس شيطنتى داشتم ازاصـطالحات  

كردم و آن وقـت   مى دهاعروضى بعد از نام بحر هم مثل مخبون و مكفوف و...استف
سى درگفتگو پيدا شده باشد او هم از سر لجبازى يا تنبيه من و هم براى اينكه تفن

به اتكاء كوتـاهى   »مصوت وصامتى«و  »عروضى«به تقطيع شعر از هر دو صورت 
كرد كه پاى  خود ثابت مى پرداخت و با دقت و وسواس خاص و بلندى هجاها مى

مانـد. در آن   است لنگ مـى  دواير تقطيع عروضى در جاهايى كه تكليف هجا مبهم
 :ت و گفتروز او فقط اين را از من گرف

بله مثالً مالحظه كنيد كه اين بحر رمل كه تمـام مثنـوى در آن اسـت و    ــ 
ترين بحـر اسـت بـراى بيـان      ترين و نرم از قصايد عرفانى، در نظر بهار آسان خيلى

مقاصد.طوالنى سياسى. اين جاست كه من معتقدم او با هوشيارى تمـام از بيكـاره   
 شده آگاه بوده و آنها را بـه خـدمت   بحرهاى شعر فارسى براى مضامين كهنه شدن

هـا را   موضوعات مخصوص روزگار خود گرفته است. يكى دو تا از ايـن قصـيده  
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 .باهم نگاه كنيم ببينيم

 .ورق زديم و او انتخاب كرد

 هر كه را مهر وطن در دل نباشد كافر است

الوطن، فرموده پيغمبر است معنى حب  
 

 :و تمام قصيده را كه نگه كرد، گفت

اين قصيده در مدح اعليحضرت فعلـى سـاخته شـده امـا اصـالً از نـوع       ــ 
 مديحه نيست در تمام قصيده بهار به اهميت سـلطنت تـوأم بـا عـدالت و     قصايد
 پرورى اشاره كرده آن هم با مفاهيم روز و بـا تكيـه بـر بسـيارى از اصـول      رعيت

 معاويـه نسـبت   را كه به »الملك عقيم«مثالً ببينيد آن مثل معروف عربى «اخالقى. 
 »دهند چقدر خوب بكار گرفته مى

 با جهاندارى نسازد علقه خويش و تبار

  پادشاهى مادرى نزاى و نسلى ابتر است
 

 :يا اين يكى

 آنچه كوروش كرد و دارا و آنچه زردشت مهين

  زنده گشت از همت فردوسى سحرآفرين
 

 روانرا مثـل آب   »بقول شـما «كه براى هزاره فردوسى ساخته و بحر رمل 
پـردازى بلكـه بـراى نشـان      بكار گرفته تا زندگى فردوسى را آن هم نه براى قصه

 .اهميت سخن ماندگار دادن
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 چه گفت اندر اوستا زردهشت و آنچه كرد آن

 اردشير بابكان تا يزدگرد بافرين

 زنده كرد آن جمله فردوسى به الفاظ درى

  اينت كردارى شگرف و اينت گفتارى متين
 
 اى زد بـا شـوخى كودكانـه روى صـفحه     ديـوان را ورق مـى  طور كه  همين

 .ايستاد

 اند و چند قصيده معروف بهـار را  ها آمده اشكال كار اين است كه خليلــ 
 .كنند ها معرف مى اند و او را فقط با همين قصيده چسبيده

ر ادوارد گـرى...، تـا بـر زبـر رى اسـت      ــ  مثل دماوند... جغد جنگ... سـ 
 ...جوالنم

اينكه   حقاً ماندنى هستند به دليله هايى هستند ك كه البته اينها قصيده بلهــ 
استخوان و گوشت آنها از مفاهيم ازلى مورد ا حساس انسان ساخته شده والجـرم  

ندارم امـا    كند. من در مورد آنها حرف تا مغز استخوان و تا اعماق روح آدم اثر مى
مثالً همين را  اند متأسفم. ناس ماندههاى خوب بهار كه ناش براى بسيارى از قصيده

تـوان   مـى  هـا را  ترين گاليـه  ترين و جذاب نگاه كنيد در اين قصيده يكى از انقادى
سـت.   فارسـى   در زبـان « شـكوائيات »يافت. به نظر من اين يكـى از شـاهكارهاى   

 .است بگذاريد امروز اين قصيده را با هم بخوانيم، از هر كارى ديگرى بهتر

 نى و حوصله مخصوص خودش تمام قصيده هفتاد و چهار بيتـى و با آن تأ
بهار را خواند با اين مطلع و چند بيتى كه من به ياد تأكيدهاى او بـر آنهـا دوبـاره    

 :كنم مى نقل
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 بندى به پاى اندر نبود ياد باد آن عهد كم

 اندر دست و غير از عشقم اندر سر نبود جز مى

 استخوانم خرد شد در آرزوى معدلت

 اشكى ز اول هماى آرزو را پر نبودك

 در اميد نو گل اصالح، صوتم پست گشت

 كاش هرگز بلبل اميد را حنجر نبود

 لفظ دلبر راندم اما خلق را دل بر نتافت

 شعر نيكو گفتم اما قوم را مشعر نبود

 در محافل پا نهادم غير گرگ و گوسپند

 در مجامع سر زدم جز اسب و جز استر نبود

 سپندان ديدم و سر دسته گرگدسته گو دسته

 گرگ خونشان خورده مسكين گله را باور نبود

 افعيانى آدمى وش، مردمى افعى پرست

 وه كه اندر دست من گرزى گران پيكر نبود

 زهر اغفال است در دندان ماران ريا

 چون گزد گويند جز بوسيدنى ديگر نبود

 هاى زهردار هر كه رخ برتافت از اين بوسه

  خائن و وصفش بجز كافر نبودنامش غير از 
 

 ـ  حتـى مـدايح معمـولى او    ـ  دكتر خانلرى اصرارى داشت كه قصايد بهار
 همواره با پند و حكمت همراه است و ثانياً زبان تأليف آن از زبـان پيشـينيان   اوالً

 تر است. و وقتى من از او پرسيدم با تجربه جداست و در خيلى از موارد درخشان
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 بهار براى چه گروهى و چـه طبقـه از مخاطبـان پيـام بـاقى      هاى او شعر و آگاهى
 :ماند با آن شوخى خاص خود گفت مى

 هاى امروز به سـرعت بـراى دريافـت    براى نسل محترمى كه در مدرسهــ 
 شـوند و زيـر سـايه    مدارك تحصيلى جهت استفاده از مزاياى قانونى تربيـت مـى  

 آينـد شـعر بهـار بـاقى     درمـى  اى و راديو تلويزيونى جزء فضـال  معلومات روزنامه
 نخواهد ماند يعنى نخواهند خواند و نخواهند فهميـد كـه بـاقى بمانـد. امـا بـراى      

 پرست باشند و زبان فارسى را سند افتخار كسانى كه مثل خود او مال باشند، ميهن
 مانـد و هرچـه جلـوتر    ماند، خوب هم مى و جهانگشايى فرهنگى ايران بدانند، مى

 تر تر و روشن عصرانش فرو بنشيند شفاف هاى هم هاى و قضاوت برود و غبار كينه
 .خواهد شد

آن روز كه اين بخش صحبت ما پا گرفت تازه به هم رسيده بـوديم. دكتـر   
 پايى مقابل من نشسته بود از روزهاى خـوب بـود در باغچـه    لباس راحت و دم با

بوديم.  د،گذاشته بو »كوى دوست«كوچه باغهاى مقصودبك همانجا كه اسمش را 
هاى آن  خواست قضاوت او درباره زندگى سياسى بهار، فراز ونشيب خيلى دلم مى

 .هايش را بدانم غيير جهتتو 

 كنند يا زندگى سياسى بهـار را از زنـدگى   ه سعى ميكها  برخالف خيلىــ 
 اش جدا كنند و يا او را به لون سياسـى مـتهم كننـد مـن يـك اعتقـاد كـامالً        ادبى

 ست كه قدرت و قابليت ادبـى خـود را   بهار از زمره ادبا و متفكرانى متفاوت دارم.
 كنـد. مثـل خيلـى از ادبـا،     منحصر و محضور نمـى  »ادب محض«در حريم خيالى 

 شعرا، و نويسندگان كه جرأت مبارزه ميدانى ندارند و الجرم پشت سنگر تحقيـق 
هـار كـه او را در   عصران مشـابه ب  كند. هم شوند رو پنهان نمى ىمو علم مطلق قايم  
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 خوردنـد و  كردند و بر هدر رفتن قريحه ادبى او افسوس مـى  كارسياسى تأييد نمى
 م هست كهرخاطه ساييدند كم نبودند و اكنون هم كم نيستند. ب دست بر دست مى

 آقاى قزوينى سردسته همين آدمها بود كه كراراً از اين كه بهار بـه سياسـت آلـوده    
كـنم   كرد. اما من فكر مـى  وص خود اظهار تأسف مىاست با آن لفظ و كالم مخص

 انـد  كـرده  ايم دبيران و صاحب سخنانى كه فكر مـى  تاريخ ايران، ما بسيار داشته در
 نشينى و پاى در دامن قناعت كشـيدن اگـر وارد ميـدان عمـل دولـت      بجاى گوشه

 بشوند و مؤثر واقع شوند خدمتشان مؤثرتر و مأجورتر اسـت. دو خواجـه بـزرگ   
سـت.   الملك و صنيرالدين كه هر دو چون بهار، طوسى هستند مثـالى خـوبى   نظام
نـويس و اهـل    عالوه به نظر من بهار در كنارهنر شاعرى جنساً و طبعـاً روزنامـه   به

زدن روزانه و الجرم در آميختن بـا سياسـت بـود. تعـداد مقـاالت سياسـى او        قلم
يسـت. وقتـى اديبـى در حـد     دانم كسى آنها را جمع و جور كرده با نه كم ن نمى كه

خـورد و نـاگزير اسـت كـه بـا       بهارسياسى شد الجرم تعادل احساساتش بهم مـى 
خواهد در ميان همكاران صنفى  سياسى روز همراه شود. من خيلى دلم مى حركات

دانند كس يا كسـانى پيـدا شـوند كـه      نگار مى شمايعنى كسانى كه خود را روزنامه
ادباى معاصر ما مورد مطالعه قرار بدهند. اگر اين كار نگارى را در  روزنامه تأثير فن
 علمى انجام بشود و مقاالت غير ادبى ايـن اشـخاص گـردآورى و مطالعـه     با دقت
بدون شك يك فصل جالب براى ادبيات امروز ايران خواهد بود و بهـار در   گردد
ت گفـ  ام كـه بارهـا مـى    مطالعه جاى وااليى دارد. چون من از خـود او شـنيده   اين

سـت كـه    قلـم و سـرعت انتقـال معـانى را بـه زبـان سـاده مرهـون ايـامى          روانى
هاى آنهـا را   كرده و مقاله مخفى و آشكار دوران مشروطه را منتشر مى هاى روزنامه

 .است نوشته مى
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هـاى سياسـى او چـه     هـا و چـرخش   با اين همـه دربـاره تغييـر جهـت    ــ 
 گويد؟ مى

مد روز، اشخاص را آن هم كسانى را شما چرا اصرار داريد به پيروى از ــ 
 وسعت بهار بياوريد در سطح شاعرانى كه پايبند مسائل روز هستند و بلندگوى در

 هاى سياسى؟ اوالً ساختمان ذهن بهار ساختمان ذهنى همـه شـعراى قبـل از    جبهه
 انـد. ايـن جـزء مشخصـات     كرده ست كه در شعر قديم تتبع مى مشروطه و كسانى
گذشته در تسـليت او و تهينـت بعـدى قصـايد      پادشاهى در مىشاعر بوده كه اگر 

 :اند. آن قصيده معروف سروده غرّامى

 گر چراغى ز پيش ما برداشت

  باز شمعى به جاى او بنهاد
 

 يادتان هست؟ از آن قصيده تا بهار هزار سال شعر به اين منوال بوده اسـت 
 رخـى جلـو روى خـود   هاى عبرتى از تندروى مانند عشـق و ف  به عالوه بهار آيينه

داشته و اين اصطالح مسخره فرانسـوى را كـه ايـن روزهـا شـماها خيلـى بكـار        
 اند؟ كه چى ترجمه فرموده engagement يعنى بريد مى

 ..تعهدــ 

 دهد كه ... مثل التزام كه آدم در كميسرى به افسر كشيك مى ... تعهد بلهــ 
را او در انجـام دادن تمـام و   بله اين به قـول شـماها تعهـد     ديگر بدمستى نكند...

 .ديد كارى كه با يك نوع شعور نبوت به آن اعتقاد داشت مى كمال

 برم يكى از چند مورد نادرى بود كه دكتر خـانلرى حالـت   هرگز از ياد نمى
 :خوانى به خود گرفت و ادامه داد خطابه

پرستى بهـار   از قول من بنويسيد و دو تا خط هم زيرش بكشيد كه وطنــ 
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 طور كه عرض كـردم  عهد به اصطالح سياسى او در شعرش متجلى بود او همانوت
 پرست ايران بود كه قصد نداشت وطنش را وسيله ارتزاق قـرار  آخرين اديب ميهن

 ورزيد. چنـدى پـيش بـه    بدهد، به زبان فارسى، تاريخ ايران، مردم ايران عشق مى
 مونيسـت بـودن بهـار و   يكى از اين آقايان كه آمده بود دفتر سخن و داشـت از ك 

 بهار اين قصيده را نه بخـاطر «زد، پريدم به او گفتم  حرف مى »جغد جنگ«قصيده 
 . قصـيده »ها گفت و نه براى اينكه جايزه استالين را ببـرد  خوشامد آقايانى لنكرانى

 جغد جنگ نقطه طاليى شعر بهار است در معناى روح شاعرانه او يعنى كسى كـه 
خواهد به كمـك كلمـات خـود     جنگى نفرت دارد و مىاز جنگ، كشتار و سالح 

 .نفرت را به همه منتقل كند و به قول خود مديح صلح بگويد اين

 بهار در سرودن اين قصيده ممكن است تحت تأثير حوادث جنگ كره قرار
 گرفته باشد ولى يقيناً اين حالت فقط روشن كننده چراغ سرودن آن قصـيده بـوده  

 مين حرفها را زدم. و اصالً خوشش نيامد البـد راپرتـى هـم   است. به آن آقا عيناً ه
 .داده

 :آميزى به من گفت بعد از اين صحبت بود كه دكتر خانلرى بطور گاليه

 قرارمان بود كه از خاطرات ادبى حرف بزنيم و ارزشهاى ادبـى نـه كـار   ــ 
 يدزد. شـا  سياسى. ولى خوب عيبى ندارد در مورد بهار يكى بايد اين حرفها را مى

بد نباشد كه براى حسن ختام اين قسمت، بـه قـول ادبـا يـك خـاطره جالـب را       
به همت  »وكس«نقل كنم. در نخستين كنگره نويسندگان ايران كه در خانه  برايتان
 فرهنگى ايران و شوروى تشكيل شد. كنگره در دوره دوم نخست وزيـرى  انجمن
تدهاى قضيه آذربايجـان بـود   و در جريان داد و س 20السلطنه بعد از شهريور  قوام

بنـدى بـه قـول شـما امروزيهـا كهنـه و نـو در         وقدرت كامل حزب توده و صف
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هم. بهار وزير فرهنگ بود و در روز افتتاح كنگره صحبت بسـيار كوتـاه امـا     مقابل
كرد. در كنگره دو سخنرانى سر و صداى زيادى راه انداخت يكـى مـن كـه     جالبى

كردم، و ديگرى احسان طبرى كه در حقيقت بـه  درباره نثرمعاصر فارسى صحبت 
نقد بر صحبت من، مسأله نقد ادبى را مطـرح سـاخت. خـانم دكتـر فاطمـه       عنوان

نمونه در شناخت مسائل ادبى و يـك سـخنور برجسـته بـود      كه يك زن سياح هم
ها، در وقت صرف چاى، طبرى كـه در   داشت و گفت. در فاصله صحبت حرفهايى
 آمـد  يتقادات ادبى حزب توده و طراح راه ادبيات به حساب مكننده اع بيان حقيقت

 ناگهان به چنگ خانم سياح اتفاد. مرحـوم بهـار ايسـتاده بـود و گـروه معـدودى      
 خواست يك تأييديـه از بهـار در مـورد    دورش بودند. خانم سياح به طبرى كه مى 

 حرفهايش بگيرد، پريد، خيلى هم سخت و اشاره كرد كه تمـام موضـوع صـحبت   
  ست در مورد ادبيات و ايـن كـه  ا  طبرى و مفاهيم آن چكيده تزهاى اخير شوروى

  چطور بايد ادبيات را هدايت كرد. من دقايق اين صحبت را به ياد ندارم، فقـط بـه  
خاطرم هست كه طبرى كم كم كوتاه آمد و خاموش شد و خـانم سـياح هـم كـه     

 زد و تقريبـاً  باوجود گرفتـارى خـاص و عصـبيت شـديد بلنـد بلنـد حـرف مـى        
 كـرد.  خواست بگويد كه اين سر و صداها هدايت شـده اسـت، او را ول نمـى    مى

  طبرى بسيار مؤدب و سنجيده بود اما در مقابـل اسـتداللهاى خـانم سـياح و نـام     
 و كـرد كـامالً عـاجز مانـده بـود.      مĤخذى كه او پشت سر هم به روسى ذكـر مـى  
  ئيس كنگره بود هم وزير فرهنگوضعيت بسيار سختى پيش آمده بود. بهار، هم ر

  السلطنه و هم مهمان انجمن فرهنگى ايران و شـوروى. بـاالخره   و هم دوست قوام
 :خوب يادم است كه وقتى خانم سياح به او گفت

 طـورى كـه   الشعرا، آخر شما هم يك چيزى بگوييد همين جناب آقاى ملك
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 .شود اين آقايان ادبيات فارسى را خراب كنند نمى 

 :ه عصايش تكيه داد و گفتبهار ب

 اى كـه مـن رئـيس آن هسـتم و     خانم، اگر قرار بود ادبيات فارسى با كنگره
 آقايان مدعوينش خـراب يـا آبـاد شـود مـا حـاال يـا مسـتعمره روس بـوديم يـا          

رسيدند  الحمايه انگليس. دلواپس نباشيد اين آقاى جوان هم وقتى به سن ما تحت
 .جدد ادبى سخنرانى خواهند كردتر درباره لزوم ت تر و پخته آرام

در روزى كه صحبت از لفظ در شـعر بهـار بـه ميـان آمـد، دكتـر خـانلرى        
گوشزد ساخت كه از هر جهـت بـراى مـن تـازگى داشـت. او ضـمن        ار اى نكته

ارزشهاى لغات در شعر بهار ناگهان به مسأله واژگان عاميانـه پرداخـت    صحبت از
 :و گفت

 كنند هر چـه بيشـتر   هاى ما خيال مى نويسنده ها مد شده كه غالب تازگىــ 
 كلمات عاميانه و كوچه بازارى در داستانهاى خود بياورند داستان به زندگى مـردم 

 بينم بعضى از اينها مثـل  شود. اين است كه اخيراً من گاهى مى تر مى عادى نزديك
 اند ختهاند و خود را موظف سا باز كرده »آرگو«اند و يك ديكسيونر  اين كه نشسته

 نويسند كه در آن همـه قهرمانهايشـان   كه از روى آن رونويس كنند. داستانهايى مى
 انـد. وارد ايـن بحـث    هاى عاميانه و كلمات مهجور طبقـه عـوام   المثل استاد ضرب

 گـذارم وقتـى دربـاره چوبـك     خواهم بشوم كه ريشه در كجاست. اين را مـى  نمى
 ورد اينكه بهار در مقابل اين دسته ازكنم. اما در م صحبت كرديم، مفصالً بحث مى

 كلمات چه وضعى دشاته بايد برايتان بگويم كه مسأله تجدد و نـوآورى در شـعر  
 هـاى آن و  يك فكر خيلى قديم است كه همزمان با ورود شعر اروپايى و ترجمـه 

 بطور كلى ادبيت داستانى به ذهن شاعران و نويسندگان ايران راه يافته است. شـما 
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 تمام شعراى صدر مشروطه اين تمايل به نوكردن سخن و بيان مفاهيم تازهدر آثار 
 بينيد منتهى اين تمايل هميشه به سد سنگين سنّت شعر چه از لحـاظ وزن و  را مى

 هـاى  هـايى كـه شـده راهيـابى     چه از لحاظ قالب برخـورد كـرده اسـت. راهيـابى    
 :ين موارد نام ببرمتوانم از ا صميمانه، اما سردرگمى بيش نبوده كه مثالً مى

 هاى غيـر مسـتعمل در سـنوات نزديـك بـه ايـن       سعى در زنده كردن قالب
 .شاعران مثل مسمط و مستزاد

 هايى كـه اوزان عروضـى دارد ولـى ببـه شـكل اشـعار       سعى در ابداع قالب
 دهخـدا و امثـال  « مرغ سحر»بندهاى فرضاً  ها و تركيب ست مثل چهارپاره اروپايى

 .آن

 هاى اروپايى و لغات فرهنگى كه بـه فراوانـى در   ن كلمهسعى در وارد كرد
 .الممالك هست يبدايرج و حتى ا

 طور كه اخيراً گفتم در نثر مرسوم سعى در بكار بردن مصطلحات عام همان
 .شده

  بهار در يك مثنوى مستزاد كه در جـواب صـادق سـرمد گفتـه و شـاعران     
 ويد نوكننـده شـعر فارسـى   دوران خود را ارزشيابى كرده، سعى كرده است كه بگ

  اوست. در اين شعر بهار به همه ايرادهايى گرفته كه درست است اما كامل نيست 
كند كه فـارغ از   و باالتر از همه اين كه خود او هم اين ايرادها را دارد و خيال مى

است. نيما كه من اشكاالت فراوانش را براى شما گفتم بدون شك اين مزيـت    آن
از شاعرى تخيل تازه شـاعرانه را كـه اسـاس نـوآورى و      د كه در آغهمه دار را بر

كنـيم   شعر است در كارش ارائه داده اما چون صحبت بهار را داريم مـى  تجدد در
 هـا و  قسمت ديگر از كـار اسـتادانه او اشـاره كـنم و آن كـاربرد واژه      بايد به يك
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ن كـه از  عاميانه است در قالـب شـعر محكـم كالسـيك بـدون آ      هاى المثل ضرب
 .شعر كاسته شود قدرت بيان و فصحات

 تفاوت او با ايرج در كجاست؟ــ 

 در اينكه ايرج متأسفانه شاعر متفنن است و به قول خود بهـار در همـان  ــ 
 مثنوى مستزاد، كم كار، و به عالوه واقعاً آن عمق ادبى بهار را نـدارد. ايـرج يـك   

تـوان دى و بهـار مثـل     مىچشمه صاف و بدون پست و بلند است كه كف آن را 
 رودخانه پرخروش كه بايد بلد بود در كدام گدارش چه چيـز نهفتـه اسـت و    يك

 .پايابهايش كجاست

 مثالى خدمتتان هست؟ــ 

 فراوان. قصيده معروف ايرج را بياد بياوريد كه درباره دوسـتى خـود بـا   ــ 
 وزندهـد.   هـاى آشـنايى را شـرح مـى     زند و حيله پسرى كه خرى دارد حرف مى

قصيده و كلمات آن يك وزن سنگين است تا آنجا كـه يـك مرتبـه تمـام قـدرت      
 هاى عاميانه المثل ريزد به نقل محاورات روزانه لوطيها و ضرب مى شاعر

 گرچه در پنج زبان افصح ناسم خوانند

 به على من كرتم شيوه گفتار كنم

 نشده پشت لبش سبز بدان جفت سبيل

 كنم گويم و در قسم كذب خود اصرار

 آبرو را بگذارم سر اين پاره دل

  بهر لختى جگرك سفره قلمكار كنم
 

ايرج در اين كار استاد است اما خصوصى بودن شعر او و اين كه درد عـام  
اش يـك   هـاى خصوصـى   كمتر در نظر داشته، در مقابل بهار كه حتى در قطعـه  را
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اى كه بهار در انتقاد از  تر مينمايد. مثالً در قصيده انتقادى تند دارد كم رونق نظرگاه
هـا و   المثـل  التجـار تهـران گفتـه، شـما ضـرب      كالهبـردارى حـاج ملـك    تقلب و

بينيد و همه در يك قصيده بيسـت   عاميانه را به اين صورت جالب مى مصطلحات
 بيتى و دو سه

 :خر كردن

 چون عموم خلق را كرديم خر بى دردسر

  خود عمومى شركتى در ملك عنوان ساختيم
 
 :ر پاالن كسى كردنپيزر د

 چون كه خربازار بود آن عهد، در پاالن شاه

  كرده پيزرها و بهر خويش پاالن ساختيم
 

 :اليق ريش

 اليق ريش سفيد ما كز اين نامردمى

  ملك خود را ريشخند خلق دوران ساختيم
 

 :دستى پول به كسى دادن

 مبلغى دستى به ما بايد دهد صاحب سند

  رسان ساختيمزآن كه ما موضوع شركت را دگ
 

 :لرزيدن مثل خايه حالج

 شركت گشت از تقلب چاك و ما

  خويش را چون خايه حالج لرزان ساختيم
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 :خشتك بيرون آوردن، براى فاطى تنبان ساختن

 خشتك ما را اگر گيتى برون آرد رواست

  زان كه الحق بهر فاطى خوب تنبان ساختيم
 

بيشتر اسـت، امـا علـت     تر و ها و قطعاتش درخشان اين كار بهار در مثنوى
برده اين است  ها و لغات عاميانه را خوب كبار مى المثل طور ضرب كه بهار اين  اين
 اش خيلى با زبان محاوره نزديك بوده است و در زندگى شخصى و خصوصى  كه

 كرده كه از ايـن لغـات كمـك بگيـرد.     نويسى براى روزنامه هم او را وادر مى مقاله
زبـان   ست كه اهميت خاص براى ا، مثل ايرج از دسته ادبايىاصوالً بهار مثل دهخد

ها  دانم كه در يكى ازمجله محاوره و مردم قائل هستند خوب بخاطر ندارم ولى مى
زبان مـردم و   شايد دانشكده و شايد همن مجله ديگرى بهار مفصالً درباره اهميت

دهنـده   نشـان  تى محلى حرف زده و آن مقاله او كه االن در اختيـارم نيسـ  اه لهجه
من خودم بـراى   وسعت اطالعات بهار در مصطلحات عاميانه است. در سالهايى كه

كرد كه فقط از  مى رفتم، در ضمن صحبت گاه مثالى را مصرف ام پيش او مى رساله
فروزانفر يا بهمنيار  توان شنيد و جالب اين كه او برخالف مثالً آقاى مردم عامى مى
يداد. مثالً يك بار كه  برد و به آن صورت ادبى نم ار مىالمثل را بك اصلِ اين ضرب

صفوى كه چرا اكثر وزنهـا   كرديم درباره وزن شعر در نزد شعراى دوره صحبت مى
قدرت كافى ندارند و حتى گاهى در تقطيع يك يـا دومصـوت كوتـاه نسـبت بـه      

فقط پلـو  زنى  اينها از داريه آقا،«آورند، بهار با سادگى گفت  هاى قبل كم مى مصرع
زن را در  كلمه دايره و دايـره  كنم كه و اصرار مى »اند. روى داريه ريختن را بلد بوده

 .مصرف كرد »داريه«صورت عاميانه 

 هـاى  شناسند و مخصوصاً مثنـوى  متأسفانه بعضى از اشعار بهار را همه نمى
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اش  هعاميان ها، بهار چون دستش باز بوده كاربرد كلمات او قطعات او را، در مثنوى
سـت و از   جـوانى  تر است مثالً يك مثنوى دارد كه حكايت يك شـب  خيلى قوى

آور تهران  زن نام» محترم قزوينى«كنم  كند كه من فكر مى زنى به نام محترم ياد مى
ندارد، چنـد بيتـى    آن روز است، و اين مثنوى در قياس با كارهاى ايرج چيزى كم

 :است منش اين زن در خلوت را من به ياد دارم كه درباره طرز تكلم و

 كلماتش ز قند شيرين تر

 دو لب از برگ الله رنگى تر

 هم نمك بود و هم طبرزد بود

 زد بود شور و شيرين كه دل نمى

 لوده و رند و دلكش و دلبند

 مشتى و شوخ و شوخ چشم و لوند

 داشت زنجير كى ز زرعيار

 به مچ دست راست شاهدوار

 ست يعنى اين دست بوسه گاه كسى

 ست كه به دستش از اين متاع بسى

 كيفى آويخته ز دست دگر

 بر لب كيف او زهى از زر

 يعنى آن را كه كيف خواهد و حال

 كيف بايد ز نقد ماالمال

 محترم بود و محترم نامش

  داشتم احترام و اكرامش
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 طور شعرهاى صميمانه در نزد بهار بسيار بوده كه يا و من يقين دارم كه اين
 .شود فته ويا چاپ نشده و شايد بعدها خود او هم راضى نبوده اينها چاپاز بين ر

 اى را بپرسم. در اين سه هفته كه خواستم از شما يك مسأله اتفاقاً من مىــ 
 بينم خيلى از اشعار او واقعاً در ح د شـاعرى مثـل او   من با ديوان بهار مشغولم مى

 ندنش در ك تابها بطور ثبت شـده نيست و احتماالً تفننى بوده و ضرورتى براى ما
 كنيد؟ نيست. شما چه فكر مى

 كنم اگر قرار است يك كنم. من فكر مى بنده درست عكس شما فكر مىــ 
 شاعر يا نويسنده بماند و مورد قضاوت قرار بگيرد بايد هر چه از او مانـده چـاپ  

نكـار  هـا اخيـراً اي   بشود حتى يك كارت تشكر يا يك نامه معمولى ادارى. فرنگـى 
هاى خصوصى شـعرا و نويسندگانشـان    كنند و حتى نامه به حد افراط مى ج ؛جےرإ

كنند. انتخاب و گلچين كردن آثار يك نوييسنده يا يـك   آورند و منتشر مى را درمى
كنيـد، سانسـور، نـه،     نگاران با آن مبارزه مى ست كه شما روزنامه شاعرهمان چيزى

ديـوان او را چـاپ كـرده و در آن دسـت      كنم خاندان بهار كه دو جلد فكر مى من
اند فقط مـن مطمئـنم كـه شـعرهايى از بهـار       اندخيلى كار درستى انجام داده نبرده

هست كه يابه مناسبتى در اين دو جلد چاپ نشده يا اصالً به دست آنها نرسـيده.  
ام درباره پاكدامنى كه گفتگوى يـك   مثالً من ازخود او يك قطعه خيلى زيبا شنيده

پاكدامنى را  دستى عفاف و است و يك زن بظاهر عفيف، و بهار با چيره دكارهزن ب
كرده آن هم با مصطلحات زنان هرجايى. چندين قطعه سياسى درجـه اول   تعريف

طـور كـه    اند كه در ديوان نيست. و اين اسباب تأسف است و همان هم از اوشنيده
كرد و منتشر نمـود. بهـار    حتى اگر اخوانيات بهار هم بدست بيايد بايد چاپ گفتم

سـت كـه    هايش نقاش زبردست و پنـد دهنـده بزرگـى    هاى خود و قطعه درمثنوى
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طـور   يمين نـداريم و همـان   مامشابه او را از بعد از بوستان سعدى و قطعه هيا ابن
قبالً هم گفتم اين آثـار بهـار اسـت كـه مانـدن او را در طـول نسـل معاصـر و          كه

 .بالفصل تثبيت كرده است نسل

 شناسيد؟ آيا ضعفى هم از نظر خُلق شعرى براى بهار مىــ 

 .فهمم منظورتان را درست نمىــ 

 منظورم اين است كه آيا بهار با همه بلندى و ارتفـاع شـعر در مـواردى   ــ 
 عصران خود تنگ نظرى يا حسادتى داشته؟ نسبت به هم

 اينكـه شـايد  هايى دارد. اتفاقاً بهـار بـه دليـل     بله، آدميزاد هميشه ضعفــ 
 كرده كه پادشاه شاعران است اگر قطعه يا شعرى از شـاعران ديگـر   روحاً فكر مى

  رفته و انصافاً در اين مواقع هميشـه  كرده، دانسته يا ندانسته به جنگ او مى گل مى
  را كه ايرج ساخته، او هم ساخته با هم مقايسه »دزد و خر«بازنده بوده. مثالً قضيه 

 :كنيد. از ايرج

 نفر دزد خرى دزديند دو

 سر تقسيم به هم جنگيدند

 آن دو بودند چو گرم زد و خورد

  دزد سوم خرشان را زد و برد
 
 :و از بهار

 دزد خنجرگذار شنيدم كه دو

 خرى را ربودند در رهگذار

 يكى گفت بفروشم او را به زر

 نگهدارمش گفت دزد دگر
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 در اين ماجرا گفتگو شد درشت

 ه مشتبه دشنام پيوست و آخر ب

 حريفان ما مشت بر هم زنان

  كه دزد دگر تافت خر را عنان
 

 گيرند. شعر ايرج و بهار در يا باز جاى ديگر بهار و ايرج مقابل هم قرار مى
اين دفعه هر دو در يك وزن و قافيه است. خودتان قياس كنيـد كـه بهـار حـدود     

شـعر ايـرج   سال بعد از مرگ ايرج اين شعر را ساخته و اين وقتى بـود كـه    شش
  داشته. رواج عام

 :از ايرج

 ما كه اطفال اين دبستانيم

 همه از خاك پاك ايرانيم

 همه با هم برادر وطنيم

 مهربان هم چو جسم با جانيم

 اشرف و انجب تمام ملل

 يادگار قديم دورانيم

 وطن ما به جاى مادر ماست

  پرستانيم ما گروه وطن
 
 :از بهار

 ما همه كودكان ايرانيم

 ش را نگهبانيممادر خوي
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 همه از پشت كيقباد و جميم

 همه از نسل پور دستانيم

 زاده كوروش و هخامنشيم

 بچه قارن و نريمانيم

 پسر مهرداد و فرهاديم

 تيره اردشير و ساسانيم

 ملك ايران يكى گلستان است

  ما گل سرخ اين گلستانيم
 

 هايشـان  بهار چندين شاعر ديگر را هم به همين طريق به دليل هرت قطعـه 
 دهخدا را با مسـمط تركيبـى   »مرغ سحر«مثالً قطعه  رويارويى كرده ولى نه موفق،

 كه سعى كرده است »اى سعادت«جواب داده يا در شعر  »اى گلبن زرد نيم مرده«
 در حقيقـت  »انهافسـ «نيما و صـورت سـاختمانى    »اى شب«در وزن و شكل شعر 

شعر  ست كه يك نوع هماوردطلبى با او بدون اشاره مستقيم بكند. چون اين زمانى
 كنـد. خـوب ايـن هـم     جا باز كرده و ملك بـه آن فكـر مـى    نهاانيما تازه ميان جو

 خواستيد من از ملك و شعرش بكـنم. ديگـر چيـزى دربـاره او بـه      انتقادى كه مى
 رسد؟ نظرتان مى

 .ايم كاترهاى ادبى و تحقيقاتش حرفى نزده بله هنوز دربارهــ 

 اين را بگذاريد در يك فرصت ديگـر چـون اگـر وقتـى بـود مـن دلـم       ــ 
 هكـ خواهد راجع به روش تحقيق علمى در ايران حرف بزنم، يعنى آدمهايى را  مى
 طرفانه كارهايشان را ارزيابى كنم جاى اين قسـمت از  اند بى اند و كارى كرده آمده

 . چـون بهـار  »خاطرات ادبى«ماند براى آن قسمت از  مورد بهار مى حرفهاى ما در
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سـت و فرضـاً بـا قزوينـى     »شروع كننده ذوقـى «در كار تحقيق ومطالعه فقط يك 
 ست فرق دارد همين طور با عباس اقبـال. از جهـت   يك محقق به طرز اروپايى كه

  روزانفـر كـه  است و با امثال همايى و ف »شاعر محقق«استنباط و استدراك هم باز  
شكافنده مسائل ادبى از جهت تحقيق هستند فرق كلى دارد. مـثالً بهتـرين كـار او    

نـويس اسـت كـه داراى     ست به اعتراف خود او فقـط يـك پـيش    شناسى سبك كه
 .ست و بايد از اين جهت مورد احترام قرار بگيرد و بس راهنمايى خطوط

 م چيـزى گفتيـد. بـد   هاى بهار ه هايمان شما درباره تصنيف در اول صحبت
 .نيست به اين قسمت حرفهايمان را درباره بهار تمام بكنيم و نتيجه بگيريم

كردم ديدم چيزى كه در يـاد همـه    ها را نگاه مى اتفاقاً من داشتم تصنيفــ 
 .مانده باشد خيلى محدود است ما

مـرغ  «ن ميـان تصـنيف   آسـت از   هاى بهار كالً تصنيف سياسـى  تصنيفــ 
يل خاص سياسى مشهورتر از همه شده است. در حالى كـه تصـنيف   به دال» سحر

است كه ترجيع آن سالها زمزمه مردم عـادى   »اى چرخ«بزرگ وزيباى او تصنيف 
چه بدرفتارى اى چرخ، چه كجرفتـارى اى چـرخ، سـرِ كـين     «و غيرعادى بود كه 

 بيشـتر  »مرغ سحر«. تصنيف »اى چرخ، نه دين دارى نه آيين دارى اى چرخ دارى
نها خود من در ايـام جـوانى يـك تصـنيف     اسرود است و باب طبع سرودخو يك

ز مـن نگـارم   «كردم و آن تصـنيف   كه خيلى معروف بود هميشه زمزمه مى بهار را
 .است »ندارد خبر

 اما بهار با ساختن تصنيف يك بار ديگر هنر نوگرايى پيوند ميـان آن اديـب  
 جهـت بـاقى بمانـد را نشـان داد.    خواهد از هـر   پرست و اين شاعرى كه مى ميهن

 سازى كه تا قبل از شيدا و عارف كار خيلى زشتى بود و حتى بهار با همه تصنيف
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 ساز منتهى تصنيف ساز وطنى مورد توجـه بـود از   محبوبيتش باز به عنوان تصنيف
گالب و امير جاهد به تقليد از بهـار بـه    هنگامى كه بهار و كسانى ديگرى مثل گل

 هاى بهار بيشـتر  جاى خود را در ادبيات مكتوب ما باز كرد. تصنيفرو آوردند  نآ
وقت  خواهد و هيچ ست و طبعاً وضع وحال مخصوص مى سرودى و ملى و ميهنى

 »جـون  گل پـرى «يا  »يكى يه پوله خروس«يا  »ماشين مشدى ممدلى«مثل تصنيف 
بتواننـد   يدآ مى افتد اما نه بهار، اگر كسانى چون بهار در سالهايى كه در دهانها نمى

دليلـى   شاعرانه و تصنيف الفـت واقعـى بوجـود بياورنـد،     تميان شعر و احساسا
 سـازان شـاعر مثـل آزنـاور     سـاز يـا تصـنيف    ندارد كه مـا هـم شـاعران تصـنيف    

(Aznavour) ،براسنس (Brassens)، و لئوفره (kferre) نداشته باشيم. من به تصنيف 
 واعقى داشته باشـد و شـعرش بتوانـد    خوب تصنيفى كه با ساز و صدا هماهنگى 

 رقّت احساس را باعث شود بيشتر از شعرهايى كه خيلى از آقايان در ايـن روزهـا  
 .مندم سازند عالقه مى

 مثل اينكه درباره بهار هر چه بود گفتيم. ديوان را بياوريد با هم يـك شـعر  
ن در اش را بخوانيم هم از نظر وزن وهم از جهـت قافيـه. امـروز مـ     سخت غريبه

 .و هوس يك شعر خوب كالسيك هستم حال

 بهار را خوب به ياد دارم كه با اين شـعر نـاب بـه انتخـاب     ةصحبت دربار
 .دكتر خانلرى تمام كرديم. يادش در دل همه پايدار باد

 ايم سخت به دام افتاده

 در چنگ اين گروه لئام

 قومى نديده سفره باب

 جمعى نديده چهره مام
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 ميكسر ز جهل، دشمن عل

 جمله به طبع، خصم كرام

 ما صاحب ستور وليك

 در چنگ اين گروه، زمام

 در فضل، ناتمام، ولى

 در بددلى و جهل، تمام

 كرده بسى حرام، حالل

 كرده بسى حالل، حرام

 بگريخته به مذهب ديو

 ازمذهب رسول وامام

 خصم انام و دشمن ملك

 منفور ملك و خيل انام

 دارند از او طمع، زر و مال

 كنند سالم كه مىبر هر 

 بنشسته بر بساط طرب

 از شام تا سپيده بام

 تا شام، غرق حيله روز

 تا روز، مست جرعه شام

 روز آشناى مكر و حيل

 شب آشناى شرب مدام
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 بسته ز كيد و مكر و فريب

 همچون زنان به روى پنام

 نه دستيار عزّ و شرف

 نه پايبند شهرت و نام

 جمعى فضول و منكر فضل

 خصم عوام برخى عوام و

 لرزنده از خيانت و خوف

 پيش بروز شورش عام

 هرگز به حق نكرده قعود

  هرگز به حق نكرده قيام
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2 

 هاى وابسته به آن نوروز و آيين
 

 كوب عبدالحسين زرين
 

عيــد قربــان  ـ  در ايــران، مثــل ســاير كشــورهاى اســالمى دو عيــد عمــده
ن روز از دوازدهمـين  مناسبت مراسم حج ساليانه مكـه در دهمـي   كه به )=اضحى(

 بـه  كـه  )= فطر(گشايى  شود و عيد روزه سال قمرى تقويم اسالمى برگذار مى ماه
 سبت پايان روزه واجب يكماهه اسـالمى در اولـين روز از نهمـين مـاه همـان     امن

 گون مـذهبى و در تقـويم   در بين اعياد متعدد و گونه ـ  يابد تقويم قمرى انجام مى
 .مرى مبنى است تقدم خاص خود را دارندشمارى ق دينى كه بر گاه

 در )الحجـه  دهـم ذى (عيد قربان كه همزمان با روز انجـام مراسـم اضـحى    
 عنـوان يـك   هـا بـه   مكه، در ايران نيز مثل ساير ممالك اسالمى، در شهرها و خانـه 

 سنّت يا يك نذر با قربانى كردن گوسفند، گاو، يا شتر و همراه با اجراى تشريفات
اند  داده اً به وسيله كسانى از مسلمين كه در گذشته مراسم حج را انجاممذهبى غالب

يك نـذر   يابى به اجراء آن اين رسم را به عنوان اجراء يك سنّت يا يا بدون دست
 .شود اند برگذار مى تعهد كرده

گشايى هم كه در اولين روز بالفاصـله بعـد از اتمـام مـاه هشـتم       عيد روزه
شود  عيد اضحى با مراسم و تشريفات مذهبى انجام مى و هم مثل )رمضان( قمرى
متضمن پايان يافتن يك دوره محروميت طوالنى، شامل اجتنـاب از خـوردن    چون

نوشيدن و دود كردن از سحرگاه تا هنگـام مغـرب آن هـم در مـدت يـك مـاه        و
است اجراء ان غير از اشتمال بر مراسـم مـذهبى شـامل شـور و هيجـان و       متوالى
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 .العاده هم هست وقف خوشحالى

 اين هردو عيد امروز در يك محيط رسمى و توأم با مراسـم عبـادت انجـام   
دنبال  هايى است كه در دهد موعظه يابد و تنها چيزى كه به آنها جنبه دنيوى مى مى

خـارج   شود و بدون آنكه مراسم عبادت را از حدود مجاز آن مراسم نماز ايراد مى
بعضى موارد  كند و در ن جامعه اسالمى را تقرير مىنمايد، تمايالت عقيدتى رهبرا

 .گردد به اظهار شعارهاى مذهبى يا اجتماعى منجر مى

رسميت  معهذا هر دو عيد، درگذشته تقريباً تا يك دو نسل پيش بدون آنكه
جمله مراسم  پردازى بيشترى نسبت به امروز داشت. از آنها كمتر باشد جنبه جشن
شد و در  مى مراكز استان با شور و هيجان بيشترى انجام قربانى، گاه در پايتخت و

همچنـين عيـد    اى مراسـم نمايشـى و تفريحـى همـراه بـود.      بعضى موارد با پـاره 
طوالنى بود در طـى   گشايى كه شامل خروج از يك محروميت و محدوديت روزه

نوع شور و شـعف   كشيد منجر به يك دو سه روزى كه مراسم آن معموالً طول مى
شد كه شعر  مرفه مى ، و گاه نوعى بى بندوبارى محدود به طبقات ممتاز وعمومى

 .آن دارند از جمله شعر حافظ و خيام اشارتهايى به ـ كالسيك فارسى

 تـر و بـا روح   در بين ساير اعياد اسالمى دو عيد ديگر با تشـريفات رسـمى  
ا شد: عيد اعـالم مأموريـت رسـالت از جانـب رسـول خـد       مذهبى بيشتر اجرا مى

اسـالمى گرفتـه    )رجـب ( كه در بيست و هفتمـين روز از هفتمـين مـاه    )=مبعث(
طالـب كـه در    بن ابى و عيد اعالم جانشينى داماد و پسرعم پيغمبر امام على شد مى

به نام غديرخم، بين مكه و مدينـه در بازگشـت از آخـرين سـفر حـج، بـه        محلى
هشـت روز  (ه قمـرى  خدا اعالم شد. در هجدهمين روز از آخر مـا  وسيله رسول
 .شد انجام مى )افصحى بعد از عيد
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با  مراسم اين دو عيد با خواندن اشعار در مناقب پيامبر خدا و خانواده او، و
 تقسيم غذا و شيرينى و ميوه بين مسـتحقان و بـا اظهـار تبريـك و آرزوى خـوب     

 شود و در عين آنكه رسـمى و مـوقر هـم هسـت حالـت شـادمانه       هنوز انجام مى
را  عاده جالبى دارد. معهذا جنبه مذهبى اين اعياد مانع از آنست كه اين اعيـاد ال فوق
 طور كامل، در كشورى كه هر چند از لحاظ جوهرى اسـالمى اسـت بـاز داراى    به

مردم  هاى مذهبى و رسمى متعدد ديگر هم هست جنبه عموى بدهد و تمام اقليت
 .را در آنها شريك سازد

 نچه تمـام مـردم كشـور در مراسـم آن شـركت     اما عيد در مفهوم كامل، و آ
 دارند و به همين سبب آمدنش موجب تمتـع و لـذت عمـومى تمـام اهـل ايـران      

 شود عبارتست از عيد نوروز. عيد فصل، و اول سال شمسى كه بـا اولـين روز   مى
 ترين تشريفات را هم متضمن اسـت و  ترين و پرمعنى شود و طوالنى بهار آغاز مى

 م، عقيده دينى، زبان، نژاد، و مسكن آنها هر چه و هـر جـا باشـد،   تمام ايرانيان عال
 .اى واحد و مشابه دارند در اجراء مراسم آن تقريباً شوق و عالقه

 يا ملى ايران است كه شـور و شـوق   ـ  ترين عيد عمومى در طى اين بزرگ
 رسد و مراسم و آداب آن كه طوالنى، پيچيده، شـادمانه اسـت،   عمومى به اوج مى

 اى به زندگى عـومى هيجـانى تـازه و معنـايى رمـزى      طول يك مدت دو هفتهدر 
 شود با مراسـمى كـه در   بخشد. نوروز، كه در بيست و يكم ماه مارس آغاز مى مى

 ترين عيد عمومى در آيد طوالنى تهيه مقدمات آن هست و با آنچه در دنبال آن مى
 .ستا ايران محسوب

 همزمان بـا  ـ  سال رسمى در ايران امروز البته غير از نوروز كه با اولين روز
دولتى  شود، باز تقويم رسمى آغاز مى ـ  لحظه آغاز اعتدال ربيعى در تقويم شمسى
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قـديم   و غير دينى ايران اعياد عمومى ديگرى نيز دارد كه هم مثل نوروز از خيلـى 
 هـيچ اسالمى  اند، معهذا در دوره داده براى برپايى آنها مردم شور و عالقه نشان مى
 .اند يك از آنها شهرت و رواج پايدارى نداشته

از جمله جشن پاييزى مهرگان كه در قديم مثل نوروز يك جشـن مربـوط   
بوده است و حتى بعضـى محققـان، ظـاهراً بـدون      ـ  سال كشاورزى ـ  آغاز سال به

انـد، و بـا آنكـه در     آن را منشأ جشن پوريم يهود هم پنداشـته  ـ  اقناع كننده دليلى
ر آن هست و بعضى پادشاهان هم حتـى تـا قبـل از    دادب كالسيك ايران  شعر و

انـد   داده آمدن رژيم اسالمى، در اجراء با احياء آن سعى و عالقه نشان مى روى كار
 .يك از ادوار اسالمى اهميت و رواج همگانى نوروز را نيافته است هيچ در

يك  ى، وپاش معروف به جشن آب )= تيرگان(همچنين يك جشن تابستانى 
بـا آنكـه در دوره اسـالمى هـم احيانـاً       )سـده (جشن زمستانى به نام جشن آتش 

 شده اسـت، در تمـام دوره   احياء مى ـ  از جمله پادشاهان ـ  وسيله بعضى طبقات به
چنانكه  اند معهذا، طوالنى تاريخ بعد از اسالم ايران هرگز جنبه عمومى پيدا نكرده

جـذب   جزئيات آنها تدريجاً در مراسم نـوروز دهند بعضى  اى قراين نشان مى پاره
 .هاى آن در آمده است شده است و رفته رفته در شمار سنت

گر، حتـى اعيـاد غيـر ايرانـى هـم      يچنانكه برخى مراسم و آداب از اعياد د
 انـد در جزئيـات مراسـم نـوروز     زيسـته  ان مىروسيله عناصر غيرايرانى كه در اي به

 ه عالوه برخى مراسـم متبـرك مـذهبى ديگـر، حتـى     اند. ب هايى باقى گذاشته نشانه
ش اند، ضمن گرد زيسته مراسم مأخوذ از اساطير يهود هم كه در بين اتباع ايران مى

 هـاى شمسـى، تـدريجاً بـه     ها و ماه جايى دايم در طى فصل سالهاى قمرى، و جابه
شكل سابقه نوروز يا آنچه قبـل از پيـدايش نـوروز در همـان روز تحويـل سـال       
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هاى مربوط به نوروز انعكـاس   در نواحى ديگر اتفاق افتاده است در سنت شمسى
 .است و باقى است يافته

 اينكه اولين طاليه مراسم نوروزى، ممكن است از بعضى جزئيـات مراسـم  
 اى ازيــن تــأثيرات مــأخوذ باشــد نمونــه )= زاگمــوگ(مربــوط بــه نــوروز بــابلى 

دش چند روزه در كوچـه  محسوبست. مقصود سوارى مرد كوسه است در يك گر
بازار كه امروز ديگر جزو مراسم نوروز يا مقـدمات آن محسـوب نيسـت. ايـن      و

كند و اينكه زمـان دقيـق برگـزارى آن در گـزارش      آمدن بهار را مجسم مى مراسم
طور متفاوت ذكر شده است تا حـدى ناشـى از تفـاوت در زمـان      مختلف به منابع

 .لف ايران بايد باشدهاى بهارى در نقاط مخت نشانه رسيدن

 آميز يك كوسه پير را كه صورتش به علت خـالى  اين مراسم موكب مسخره
 نمايـد نشـان   بودن از مو، منظره زمين عارى از گياه را در فصل زمستان تجسم مى

 ، او را به همـراه )= غالباً خر(دهد كه تقريباً برهنه، سوار بر يك مركب مسخره  مى
 هاى پر سر و صداى دو سه روز دور شهر و متلك آواز تصنيف و فرياد شوخى و

 انـد و سـرانجا ظـاهراً بـه عنـوان نماينـده و مظهـر        گردانده توى كوچه و بازار مى
 .اند كرده انگيز از در دروازه هر خارج مى زمستان مالل

 مرد كوسه در طى اين سوارى بادبزنى را كـه در دسـت داشـت در جلـوى    
 شكايت ـ  گرمايى كه اصالً وجود نداشت ـ  گرماى هوا داد، از صورت حركت مى

كردنـد   ها كه همراه موكب مسخره او در كوچه و بازار حركـت مـى   كرد و بچه مى
كردند يـا در پشـت گـردن و     هاى برف و يخ را به جانب او پرتاب مى گاه تكه گه

 .ريختند گريبانش مى چاك

 اوايل بهاردر پايتخت و مراكز استان مرد كوسه در روزهاى آخر زمستان و 
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اش  مسـخره  هاى هاى حكومت فرمان شد. فراش تبديل به يك پادشاه عروسكى مى
بـازار پـول يـا     كردند. به حكم او از عابران يا اهل اى اجرا مى را به وضع مسخريه

كوسـه   گرفتنـد.  بعضى اشياء را كه آنها را در جيب يا دست داشتند بـه الـزام مـى   
كتـك و   كردند. و در پايان مراسم بـا  تكريم مىدندان را مثل يك پادشاه واقعى  بى

ميـدان   او را از شـهر يـا   ـ  كه جنبه نمايش و نه جنبه توهين و آزار داشت ـ  خنده
فرمـانروايى   كردند و بدينوسيله قبل از آمدن نـوروز پايـان حكمرانـى و    خارج مى

 .كردند زمستان را اعالم مى

 كـه غالبـاً   )ه سـورى بچهارشن(آيين ديگر مراسم چهارشنبه آخر سال است 
 يك روز تا يك هفته قبل از نوروز در شب آخرين چهارشنه قبل از عيـد برگـذار  

 شـهرها، و  مشود. در طى اين مراسم ك نوعى جشن آتش محسوبست در تمـا  مى
هـاى گـون    هـا بوتـه   ها و خانه حتى در تمام دهات مقارن غروب آفتاب در كوچه

اى از روى تـوده   با شوق و شادى كودكانـه زنند، مرد و زن و پير و جوان  مى آتش
 آتـش «گوينـد:   كنند و با لحن دعا مـى  جهند. همصدا، به آتش خطاب مى مى آتش

 . با اين خطاب كه به آتش»سورى، آتش، آتش! سرخى تو از من، زردى من از تو!
دهنـد   شود، و با شور و شوقى كه در ضمن مراسم به نـور و آتـش نشـان مـى     مى

ه رمزى از آفتاب هم هست در سرود گوينـده انعكـاس دارد. بـه    به آتش، ك عالقه
شـود،   عالوه باتوجه به آنكه در زمستان آفتاب كمياب است و  به ندرت ديده مـى 

 طور رمزى كنند به كه از روى آتش، مقارن غروب آفتاب، جست و خيز مى كسانى
 بيشـتر كوشند تا خورشيد غروب كننده را هم به رقابت بـا آتـش و بـه تـابش      مى

 تشويق نمايند و بدينوسيله او را در آخرين روزهاى زمسـتان از خمـودگى فصـل   
 .سرما بيرون آرند
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 آورنـد  هاى سـفالى مـى   ها و سبوه شود، كوزه الخره، آتش كه خاموش مىاب
 اندازنـد،  كنند، يا هر يك از اعضاء خانه چيـزى تـوى آن مـى    آنها را از آب پر مى
 اندازند. اينكه در وقت پايين انداختن ه پايين مىبام توى كوچ سپس آن را از پشت

 شمارى روست كه روز چهارشنبه در گاه گويند: درد و بال، درد و بال!، از آن آن مى
 عاميانه ايرانيان امروز، غالباً يك روز نامبارك محسوبست و اينكه در آخـرين روز 

ـ     ه او احسـاس آن در سال انسان درد و بالى خود را از خود و خانـه دور سـازد ب
 .دهد و تفألى براى خوشبختى آينده اوست ايمنى مى

 سورى كه سابقه آن در ايـران الاقـل بـه    در بين مراسم مربوط به چهارشنبه
 هـاى مختـل فـدارد. از جملـه     رسد، رسـم تفـأل شـكل    قرون نخستين اسالمى مى

 كـه انـد و مردهـايى    شوهر مانـده  زنهايى كه آرزوى فرزند دارند، دخترهايى كه بى
 طـور ناشـناس تـوى    آرزوى تجارت يا ازدواج و امثال ايـن چيزهـا را دارنـد، بـه    

 طور اتفـاق  هايى كه به ها، يا در پشت درهاى بسته، به حرف ها، سر دوراهى كوچه
 ايستند سپارند. براى آينده فال گوش مى شود گوش مى بين اشخاص رد و بدل مى
، سرنوشت بدى را كـه بـه حكـم    كنند در طى مدت سال و با نذر و دعايى كه مى

 .نمايند برند از خود دور مى در حق خود گمان مى فال

 روى بسته و با تغيير شكل در ورسم ديگر آنست كه زنان و كودكان با سر 
هاى كوچـه،   اى بسته خانههحالى كه يك ظرف خالى در دست دارند در پشت در

 كوبند، بـدون آنكـه   ر مىوسيله يك قاشق چوبى يا مسى كه در دست دارند به د به
 جواب بدهند همچنـان در زدن را ادامـه   »كيه؟«چيزى به زبان بياورند و به سؤال 

 خانه در را باز كنند و چيزى مانند تا صاحب دهند و آنقدر در پشت در باقى مى مى
 به آنها هديه نمايد. پيداسـت كـه خانـه اشـخاص ثروتمنـد بيشـتر مـورد رجـوع        
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 و هديــه دادن خــالى از )زن = قاشــق(دن كوبنــده در شــود. امــا ناشــناس مانــ مــى
عيد  خانه درين مورد رسم عاديست. اين رسم، در آغاز رسيدن كنجكاوى صاحب

همسايگانشـان   سازد كه در بـين  طور رمزى، به اهل محل خاطرنشان مى نوروز، به
گونـه   كسانى هستند كـه بايـد بـه آنهـا كمـك كـرد و در واقـع بعضـى از همـين         

 هـايى درخـور نيـز دريافـت     گاه براى ايـام عيـد هديـه    ز همين ره گاههمسايگان ا
 .نمايند مى

 پنجشنبه آخر سال، يا آخـرين روز سـال در تقـويم شمسـى هـم عصـرها      
 اختصاص به زيارت قبور دارد. اين روز را كه در آن صدقه و خيرات به صـورت 

 مـورد احتيـاج  پول، غذا و حلوا، و احياناً به صورت لباس نو كه براى مراسم عيد 
 = يعنـى روزى كـه  (شـود روز بـرات    فقراست، در قبرستان بين آنهـا تقسـيم مـى   

 خيرات ازين دنيا به آن دنيا به صـورت حوالـه بـراى مردگـان محبـوب فرسـتاده      
 ايرانى، با وجود صورت اسالمى شده خـود و  )1(سنت ودنام دارد و اين  )شود مى

 بيش و كم همزمان است، باقيمانده يك كه نيز با آن »خانه تكانى«م اسهمراه با مر
 رسد كه آيين فروردگان نام داشـته اسـت. در   جشن قبل از اسالم ايرانى به نظر مى

 هاى زرتشتى، در روزهاى قبـل از نـوروز   اجراى مراسم اين جشن باستانى، ايرانى
ـ  گشته هاى خود باز مى به خانه )ها وشى = فره(كه به اعتقاد آنها، ارواح مردگان   د،ان

 را هـاى خـود   اند، خانه داده اند و خانه آنها را بركت مى خورده از غذاى زندگان مى
 انـد و البتـه   گذاشـته  اند، غذاهاى خوب مخصوص آنها در سفره مى كرده پاكيزه مى

 .اند داده بعد از مراسم آنها را به مستحقان و فقرا مى

 شده است نيز غير اينكه روزهاى فروردگان بالفاصله قبل از نوروز واقع مى
 از توقع جلب دعا و بركت اجداد، ظاهراً تا حدى هم ناظر به آن بـوده اسـت كـه   
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 = حسـاب (گونـه حسـابى    انـد در آغـاز سـال نـو، بازمانـدگان، هـيچ       خواسـته  مى
با دنياى مردگان نداشته باشند. در واقع با پايان فروردگان كـه مردگـان    )بدهكارى

شـد و   د سالى كه در حـال گذشـته بـود تمـام مـى     گشتن ديدار بازماندگان بازمى از
خاطره مربوط بـه مـرگ و مردگـان را هـم، تـا حـد ممكـن، پشـت سـر           آخرين

 .گذاشت مى

عيد  در روزهاى بالفاصله قبل از )= خانه تكانى(البته نظافت عمومى خانه 
نظـر   دو بازمانده رسم فروردگان باستانى به )= برات(كه همراه با آيين زيات قبور 

رود.  مـى  به شمار »نوروز«ترين آمادگى براى استقبال  ترين و واجب رسد عمده مى
تكـانى در   معهذا الاقل دو هفته قبل از نوروز و به هر حال چند روزى قبل از خانه

 .پردازند مى »بشقاب سبزه«ها به تهيه  خانه

 هاى غالت مثل گندم و جو و عدس و جز آنهـا  اين بشقاب مشتمل بر دانه
زند  گذارند تا جوانه مى ا را در داخل بشقاب يا خارج قبالً مدتى در آب مىكه آنه

شود تا رسيدن نوروز و به هر حال قبـل از سـبز شـدن مـزارع صـحرا،       سبز مى و
كند. اين رشـد   يك مزرعه كوچك از غلّه نُورسته را در داخل خانه پيدا مى حالت
سـالى كـه در پـيش    سبزه بشقاب تفألى هم براى وضع محصـول در مـدت    سريع
محسوبست بلكه نمايشى از اميد حاصلخيزى و بارورى بيشتر زمـين را در   هست
 .كند سالى كه در پيش هست ارائه مى آستانه

 به هر حال آمادگى براى نوروز، در زمـان حاضـر بـا خانـه تكـانى شـروع      
 شود. خانه تكانى عبارتست از يك كوشش جدى در برطـرف كـردن هرگونـه    مى

، چركى، غبار و آلودگى از خانه. از آشپزخانه تـا انبـار و از فـرش تـا     آثار كهنگى
شود و خانه هـم مثـل يـك انسـان      نما مى هر چه هست دوباره تازه، يا تازه لحاف
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آورد و هرچـه   ترين صورت ممكن در مى براى استقبال از نوروز، به پاكيزه خود را
هسـت همـه را از بـين     غبار و دوده و تار عنكبوت در اطراف و زوايـايش  گرد و

 .شود بدينگونه پاك و شسته و آراسته آماده مالقات با نوروز مى برد و مى

 ام جزئيـاتش شـامل ايـن   مـ اين كار، در مفهوم رمزى كه در مراسم نوروز ت
 اى از لزوم يك تصفيه باطنى براى رويارويى است با يـك  م هم هست، كنايههومف

 ز عيد يك نوع غسل سنتى، موافـق بـا  زندگى تازه. ازين روست كه در شب قبل ا
 شود كه با مراسم تطهيـر تـن و اصـالح سـر و ضـورت      رسم مذهبى، نيز الزام مى

 همراه است و پوشيدن لباس نو هم، به دنبال اين تطهير و تزكيه رسمى داراى يك
در معنى آمادگى براى يك زندگى تازه كه نوروز آن را بايد هديـه   ـ  مفهوم رمزى

 .شود تلقى مىـ  كند

 بشـقاب «در بين لوازم مربوط به استقبال نوروز، سفره نوروز كه همـراه بـا   
تعـدادى   دار، بـا  شود، در كنار يك آينه شمعدان برپا مى »سين تسينى هف«و  »سبزه
قـدس، يـك   م ها كه غالباً به تعداد اعضاء خانه است و نيز با يك جلد كتاب شمع

رسـيدن   ى سـكّه عيـدى منتظـر   جام شير، و يك ظرف ماست يا سـمنو و مقـدار  
تحويل هـم   ماند و بعد از لحظه مى ـ  تحويل آفتاب به برج حمل ـ  ساعت تحويل

آمـدنش را   صبرى و بـا در دل پـروردن آرزوهـاى خـوب     كه حاضران خانه با بى
 .ماند كشند غالباً همچنان بيش و كم دست نخورده باقى مى انتظار مى

 ترها به دعـاى  والدين و بزرگ تر مخصوصاً در انتظار تحويل اشخاص مسن
 عيد كه شامل درخواست و آرزوى سال بهترى است يا به تالوت قرآن كه موجب

 رسم اسـت  تأمين بركت و سعادت خانواده است اشتغال دارند. بعد از تحويل هم
 خورند تا تمام سال دهان آنها شيرين باشـد  اى نقل يا شيرينى مى كه بالفاصله پاره
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ها  خانواده فال براى يك سال شادمانه خواهد بود. در نزد بعضىچيزى كه شامل  ـ
تأمين اين  ز هستواى كه در سفره نور صرف چند قاشق ماست يا سمنو يا نوشابه

 .سازد آرزوها را قابل تحقق مىه گون

 هاى سفره نـوروز  انگيزترين قسمت ترين و خيال سين كه جالب سينى هفت
 عه هفت نوع محصول كه نام آنهـا در زبـان  دهد عبارتست از مجمو را تشكيل مى

 و »سبزه«حرفى كه در اول اسم  ـ  با حرف سين ـ  و احياناً تركى يا عربى ـ  فارسى
 حيات دنياى نبات و ديگـرى رز  ديدكه يكى مظهر محسوس بهار و تج »سفيدى«

 شود و اينكـه آنهـا   طهارت و صفاى ضد اهريمنى است قرار دارد، با آن شروع مى
گذارنـد،   نزديـك شـمع و سـكه و كتـاب مقـدس مـى       اب سفره نوروز ورا در كن
 .كند آيد مجسم مى افزونى و فراوانى براى سالى را كه مى آرزوى

 هـا از جملـه شـامل چيزهـايى مثـل      اى تفاوت سين با پاره امروز، اين هفت
 ، يك يا چند عـدد سـيب، چنـد قطعـه    )= آب به تركى(سود  )نوعى نان(سنگك 

 دانـه، سـپند دانـه، سـنجد، سـماق، قـدرى سـبزى        ى شـال سـياه  سكه، چند نعلبك
 از شـيره جوانـه گنـدم    هخوردنى، يك ظرف سركه و يك ظرف غذايى شيرين كـ 

 شود و ىم، يا چيزهاى ديگر كه نيز با حرف سين شروع )= سمنو(شود  ساخته مى
 .ها تفاوت دارد جور كردن هفت نوع از آنها را در يك سينى برحسب سليقه

 ن سيب و آب و سپند و سبزه و سكّه كه اجزاء عمده غالباً مشتركدرين بي
 سين بشمارند معانى رمزى دارند و به نوعى بـا مفهـوم تجديـد    فتهدر بين انواع 

 رسـند. از جملـه   سال، تجديد خلقت و معنى فراوانى و ثروت مربوط به نظر مـى 
 م نشانهسيب كه در افسانه آدم و بهشت يك رمز خلقت محسوبست شكوفه آن ه

 شكفتن بهارست، سپند در اعتقاد عوام اولين روييدنى است كه قبل از همـه چيـز  
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 ايـت و مآيد، سبزه رمز بهار و تجديد حايت است و آب مظهر ح راه بهار برمىمه
 آفرينش آغازين محسوبست. سكه هم كه در هنگام تحويل سال در دست داشـتن 

 در سال جديد همـه آرزويـش را   شود تفأل به ثروتى است كه آن اكيداً توصيه مى
 .دندار

 عدد هفت هم در اجزاء اين سينى سنّتى خود يك رمز مقدس محسوبسـت 
 و از جنبه رمزى محتواى سينى حاكى است. در واقع عدد مزبور، مثل آنچه در نزد

 ى الهـى اسـت و بـه نـوعى بـا فكـر      دهاى باستان سابقه دارد عد ها و عبرانى بابلى
 چيزى كه تقريباً تمام رسوم نـوروزى بـه   ـ  نيز ارتباط داردخلقت و پيدايش عالم 

 .نحوى متضمن اشارت به آن نيز هست

 شـامل نمـايش و  ه مراسم شب عيد هم خـود، جالـب و متنـوع و از جملـ    
به  هاى مصنوعى هاست. در گذشته آتش بام خانه آتشبازى در داخل حياط يا پشت

 نـازكى آن را مسـتعد اشـتعال    هايى از شوره و مواد محتـرق كـه كاغـذ    شكل پياله
از  اى اى از باروت و با دنباله هايى كاغذى با محفظه ساخت، يا به شكل موشك مى

آن  هوا به محفظه قابل انفجاره يك نوع جگن خشكيده كه به هنگام پرت كردن ب
 هاى باريك پر از بـاروت و گـرد زغـال بـا دهانـه      زدند، يا به شكل كوزه آتش مى

 هـاى كوچـك و   ساخت، و همچنين به شكل ترقه ا مشتعل مىگشاد كه آتش آن ر
هـاى كوچـك ريـگ     بزرگ كـه زرنـيخ و بـاروت و شـوره را در آنهـا بـين تكـه       

شـد، در مـدت    و با صداى مهيب و شعله نورانى شديدى منفجـر مـى   پيچيدند مى
شـد و در   ها انجام مى بام ها و شت ساعت تمام با هم و تقريباً در تمام خانه يك دو

هـا در شـهر و ده در    هـا و خانـه   مدت در تمام شهر تا نزديك نيمه شب كوچه آن
 .شور و هيجان واقع بود حال
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 اينكه غالباً روحانيان مراسم نوروز يا قسمتى از آن را به نام رسوم مجـوس 
 دهـد.  كنند در واقـع منشـأ زرتشـتى اصـل ايـن مراسـم را نشـان مـى         محكوم مى

 يك مفهوم رمزى دارد كه ظاهراً جنگ بينهاى عيد بدون شك  بازى در شب آتش
نور و ظلمت، جنگ بين زمستان تاريك و غمناك با بهار گرم و روشن و طربناك 

كنـد   هايى را براى انسان مجسم مـى  كند و در واقع بازگشت به لحظه مجسم مى را
دنياى ظلمت مورد هجوم دنياى روشنايى است و نوروز كـه بـا موكـب بهـار      كه
 .ك دور تازه در يك دور كوچك آفرينش الهى استآغاز ي رسد مى

 در بين چيزهايى كه صبح روز عيد، همراه بـا سـكه و انـواع شـيرينى، بـه     
 هاى پخته، رنگ كرده، در زورق پيچيده يـا نقاشـى   شود تخم مرغ ها هديه مى بچه

 هـا  شده است كه شاردن جهانگرد فرانسوى هم به سابقه طوالنى آن در نزد ايرانى
 شود، ها و جوانان هديه مى ها كه در صبح نوروز به بچه مرغ ارد. اين تخماشارت د

 برحسب آنكه قبالً در وقت پخته شدن در پوست پياز، پوست گردو يا بسـته كـاه  
 آيند، با شـوق و  پيچيده شده باشند به رنگ بلوطى، رنگ سبز، يا رنگ زرد در مى

 شـود و  هـا تهيـه مـى    بچـه  ها يا مادران براى عالقه مخصوص به وسيله مادربزرگ
 نشانه و رمزى از مبدأ و آغاز عالم و شروع حيات جديد محسوبست. اينكه نظيـر 

 هـاى شـرقى اروپـا بـين     آن در عيد فصح مسيحى هم، مخصوصاً در نزد مسـيحى 
روست كـه در نـزد آنهـا هـم رمـز       شود از آن و ديگران توزيع و هديه مى نكودكا
محسوبست چنانكه خود عيـد فصـح هـم     ـ  رستاخيز عيسى مسيح ـ  جديد حيات
 .آيد بهارى به شمار مى نوروز يك عيد مثل

 مرغ كه بدينگونه تزيين و در مراسم عيد بهار، توزيع و هديـه  در واقع تخم
سـت  ا شود نه فقط رمزى از تجديد حيات كه نوروز مظهـر آنسـت محسـوب    مى
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يه كردنش بـه  عين حال مظهرى از بارورى و توليد مثل هم هست كه هد بلكه در
 .جوان شامل تفأل به واگذارى ادامه نسل به آنهاست هاى بچه

) = سـيزده بـدر  (در مدت دوازده روزى كه بين نوروز و پايـان مراسـم آن   
 ها عمر به بـازى و  گذرد. بچه فاصله است اوقات مردم همه در شادى و تفريح مى

در بـاغ و صـحرا.   تر به ديد و بازديد و گردش  گذرانند و اشخاص مسن تفريح مى
ترها و اشخاصـى   روند اما كوچك ترها مى ديد و بازديد البته اول به خانه بزرگ در
 از طـرف  ـ  هر قدر كم اهميت و فقير باشند ـ  تر قرار دارند نيز در مراتب پايين كه

 .شوند چون اشخاص مساوى مورد بازديد واقع مىمترها ه بزرگ

دارد و بزرگ و كوچك و پير  برمى نوروز بدينگونه فاصله طبقات را از بين
دهد. بوسيدن يكـديگر و بـازى كـردن بـا      جوان را با هم در يك سطح قرار مى و

 و رفتن به باغ و صحرا و بيكارى و راحتى مطلق كه در زندگى عادى براى ها بچه
 شـود و بدينگونـه   محسوب است درين روزها عادى مـى  )2(»تابو«طبقات محترفه 

 ير و غنى، پير و جوان، مسـتخدم و اربـاب از ميـان برداشـته    فاصله طبقات بين فق
 شود و يك دو هفته احساس فراغت و بيقيدى انسان را در طى مراسم روز بـه  مى

 رسـد، اجـازه   يك دنياى نو، دنيايى كه همراه بهار در نفحه الهى غرق به نظـر مـى  
 .دهد آسودگى از تمام قيود مى

 د از روز عيد متضمن رمز بازگشتبه هر حال مراسم روزهاى بالفاصله بع
 بهشت دنيايى عارى از اختالف طبقـاتى  ـ  هاى يك بهشت گمشده است به شادى

 كه وزش نفحه الهى آنها را مثل روزهاى خلقت با هم در نوعى بـرادرى روحـانى  
 ها، و هر سـالى الاقـل چنـد    سازد. تكرار مراسم در طى نسل متحد و هم سطح مى

 به دنياى پهلوانان قصه، به انسان در اين روزهاى سـال بـه  روز، به دنياى اسطوره، 
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هر صورت احساس رهـايى از قيـود و وارسـتگى از حـدودى را كـه نـه آفريـده        
بلكه مصنوع انسان است و به همين سبب هميشـه هـم عادالنـه نيسـت،      خداوند

 .دهد مى

هايى كـه خـود    گرد و دلقك موسيقى و آواز و تقليد و شكلك مطربان دوره
هـاى قرمـز و    بـا لبـاس   )= حـاجى فيـروز  (آورند  به شكل بردگان قديم در مى را

ها  اى از مراسم اين كارناوال نوروزى را كه طى هفته عجيب، بخش عمده هاى كاله
قبل از عيد تا پايان مراسم آن در كوچه و بازار كـاروان خنـدى و شـادى     از مدتى

و طبـل كوچـك و شـيپور     ها كه با سـوت  اندازد و حتى سر و صداى بچه مى راه
سازهاى كوچك دهنى در واقـع صـداهاى طبيعـت از خـواب زمسـتانى       دستى و

گرفتگـى و   كنند، پايـان زمسـتانى را كـه دوران تيرگـى و دل     تقليد مى برخاسته را
د و با اعالم پايان آن موكب رانده شده ديو سرما را همـراه  نك مى اندوه است اعالم
 .كند ارج مىبدر از شهر خ با مراسم سيزده

 در پايان مراسم نوروز كه بيشتر روزهايش صرف تفريح و آسايش و ديد و
 شود سيزدهمين روز كـه معمـوالً مراسـم آن در خـارج از شـهر انجـام       بازديد مى

كنـد. ايـن روزى اسـت     يابد جنبه رمزى تشريفات مربوط به نوروز را كامل مى مى
نوروز در ميان حداكثر شادى و نشـاط  سيزده بدر نام دارد و با پايان آن مراسم  كه

اى كه درين روز، با خنده و مسخره، به خارج ا=شـهر   گيرد. بشقاب سبزه مى پايان
 شود در مدت دوازده روز تعطيالت شود و براى شگون به آب انداخته مى مى برده

 هايى كه در هواى روزهاى بهار، غالبـاً  عيد در ضمن رشد خود همراه با دگرگونى
 بينـى دوازده مـاه آينـده    ناپذير است به پيران با تجربه فرصتى بـراى پـيش   اجتناب

 دهـد. هنـوز در دهـات و شـهرها شـايد      سالى را كه تازه آمده است به دست مـى 
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 كسانى هستند كه از روى وضع هـواى ايـن دوازده روز از وضـع بشـقاب سـبزه،     
 روست كه به اعتقـاد  كنند. اين از آن هاى اينده را به اعتقاد خويش پيشگويى مى ماه

 عامه، دوازده روز اول سال نمونه تمام دوازده ماه سـال محسوبسـت و چـون بـه    
 آينـد و در واقـع   روزهاى عيد تعلق دارند رمز روزهاى آغاز خلقت به شـمار مـى   
 .وزد نفحه الهى در آنها مى 

 در واقع روز سيزده متضمن فالى است كه با آن و با خـوش گذرانـدن آن،  
 انـد تمـام دوازده مـاه را بـه     ند در طى سالى كه تازه به آن وارد شـده كوش ردم مى

 ـ  سـال بعـدش   ـ  سالمت، به آسايش، و به شادخوارى به سر برند و به ماوراء آن 
آيد برسند. اينكه اين روز را با حداكثر شـادى   روز سيزده نماينده آن بشمار مى كه
 نحوسـت سـيزده در  برنـد متضـمن بيـان ايـن آرزوسـت كـه        خوشى به سر مى و

 آيـد دامـان آنهـا را نگيـرد و     چه بعد از آن براى آنها پـيش مـى   سالجارى، و در آن
 .بدينگونه از نحوست سيزده بركنار بمانند

) پيـك نيـك  (درين مراسم با شركت در پرداخت مخارج به صورت دانگ 
 پلو روند. ظهر آش رشته، يا بعضى انواع هاى دوست يا همسايه به صحرا مى دسته

بـازى   خورند، روز را بگردش در صحرا، كنند، عصر كاهو سكنجبين مى صرف مى
هـاى   بـازى  ها عمليات پهلوانى، برند. جوان ها بسر مى در ميان سبزه يا كنار چشمه

كنند، دخترهـا   مى هاى جواان شركت دهند. پيران در بازى محلى و سنّتى انجام مى
ها و به اصـرار   مادربزرگ الباً همراه بازنند و غ هاى سبزه را گره مى در صحرا دسته
بچه بغل. مراسم روى هـم   كنند: سيزده بدر، سال دگر، خانه شوهر، آنها زمزمه مى

شـود،   و تمام روز سعى مـى  رفته شامل تفريح، بازى، موسيقى و خوشباشى است
خاطرهـا از هـر بـدى و     ها برطرف شود، دشـمنى تـازه ايجـاد نشـود، و     كدورت
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 .ها از هر زحمت و محنت در امان بماند ناخرسندى و تن

 اينكه در مدت دوازده روزى كه فاصله بين عيد و پايان آنست اوقات مردم
 گذرد در واقع كوششى است يا در آسايش، در ديد و بازديد، و در نوشخوارى مى

 هـاى آغـاز خلقـت، آغـاز     هاى خدايى، لحظه فرصتى تازه براى بازگشت به لحظه
 هاى ان كه نفحه الهى در آن روز در وزش هست و محدوديتپيدايش عالم و انس

 شـود. ايـن   عادى حيات جارى و مالحظات اخالقى و طبقاتى كنـار گذاشـته مـى   
 كنـد  هاى ديرينه را رفع مى مراسم دوستان و ديد و بازديدهاى شادمانه كه كدورت

 قـات آورد، در عين حال به سبب الفتى كه بـين طب  هاى تازه به وجود مى و دوستى
 ها را تـا حـدى از   شكند، ممنوعيت نمايد، مرزهاى طبقاتى را مى مختلف ايجاد مى

 برد، بدون آنكه به بى بند و بارى و بدمستى بينجامد، شـادى و خوشـى را   بين مى
 دهد. در بين طبقات مختلف برادرى واقعى را در بين تمام طبقات مجال ظهور مى

 سب، در حايت عادى در تمام سـال كه مالحظات مربوط به شؤون و حيثيات مكت
 .كند مانع تحقق يافتن آنهاست به نحو بارزى ايجاد مى

 اينكه پير و جوان، فقير و غنى، مسـتخدم و ا ربـاب غالبـاً بـدون مالحظـه     
 كنند، اينكه در طى آن روزها غـذاى  هاى كودكانه با هم شركت مى شؤون در بازى

فنن كه خاص اغنياسـت و بـه   اشخاص فقير هم در حد ممكن با همان تجمل و ت
 هـاى پـاكيزه و غالبـاً    شود، اينكه لباس هرحال بيش و كم از همان نوع درست مى

 خوشرنگ طبقات فقير هم، هر چند بهاى بسيار ندارد، از لحـاظ ظـاهر بـا لبـاس    
 اغنيا الاقل از حيث تازگى همانندست و باالخره اينكه در طى اين مـدت طبقـات  

 كند و به آسايش و راحت كه در كار بدنى را ترك مىكارگر و زارع هم زحمت و 
 هـايى  يابـد، نمونـه   تمام مدت سال خاص اشخاص مرفّه ومتعين است دست مـى 
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 شكند و تا چه انـدازه  دهد عيد تا چه حد سدهاى طبقاتى را مى است كه نشان مى
 .سازد طبقات مختلف را هم سطح مى

را  ين عيد عمـومى ايـران  دار ا غيرممكن است تمام جزئيات جالب و معنى
 عـالوه وسـعت   بتوان در اين مجال كوتاه و محـدوود مـورد بررسـى قـرار داد بـه     

 العاده دنياى ايران كه مركـز ادارى و فرهنگـى آن طـى قـرون بـين همـدان و       فوق
 شد و شعاع آن از يكسو تا جا مى شوش و تيسفون و مرو و اصفهان و طهران جابه

 غير و از سوى ديگر تا بخارا و سـمرقند در آسـياى  قونيه و استانبول در آسياى ص
 اى در نشر مراسم نـوروز در سراسـر   مركزى ادامه داشت، بدون شك، عامل عمده

 اى مراسم از اعيـاد محلـى اقـوام    اين دنيا، و در عين حال مجالى براى جذب پاره
 بها در داخل مراسم نوروز شد و به هر حـال آدا  ايرانى و غيرايرانى اين سرزمين

 نوروز را تا حدى متضمنِ احوال طبقـات متعـدد و اصـناف مختلـف كشـاورزى،     
ات آنهـا را در يـك مقالـه      شبانى، شهرى و دينى ساخت كه بررسى تمـام محتصـ 

 سازد. اما توجه مخصوصى كه در ضمن تشـريفات ايـن عيـد    مختصر ناممكن مى
ور ارتباط آن را شود الاقل تص تقريباً همه جا و همه وقت به نور و آتش اظهار مى

مفهوم جنگ بين نور و ظلمت، كه يك تصوير ثنويت باسـتانى زرتشـتى اسـت     با
آيـد مراسـم    دهد. نه فقط در شبى كه بالفاصله بعد از تحويـل سـال مـى    مى نشان
هاى دستى بـه هـوا و بـا روشـن كـردن       با انداختن موشك ـ  و چراغان بازى آتش

سورى و آداب مربوط بـه سـفره    نبهشود بلكه در مراسم چهارش مى مصنوعى اجرا
ها اختراع اين جشن  و شمع روشن نقش عمده دارند. اينكه افسانه نوروز هم آتش
اش  اند، كه ديوهـا را بـه گردونـه    كرده »اولين انسان و پادشاه نمونه« را به جمشيد

م يـك جنـگ      آسمان راند، نشان مى بست و آنها را به دهد كه مبناى نـوروز جسـ
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ظلمت بايد بوده باشدو منجر ب مقهور شدن ديو به وسـيله   ين نور واى ب اسطوره
نمونه اولين انسان ايزدى است شـده اسـت. يـك روايـت كهنـه       جمشيد، كه يك

اى و پهلوان ايزدى بـر   مربوط به غلبه فريدون، پادشاه افسانه ديگر اولين نوروز را
ى بـين نـور و   و اين ا فسانه هـم همـين جنـگ بنيـاد     دهد مى ضحاك اژدها نشان

دهد.  غلبه نور و بهار بر تيرگى و زمستان است نشان مى ظلمت را كه غلبه در آن،
اى در ايجاد اين عيد دارند نه فقط سبب شده است  افسانه نقشى كه اين پادشاهان
عهد داريوش تا پايان عهد سلطنت نسبت به آن عالقه نشـان   كه پادشاهان ايران از
هاى اسالمى هم غالباً آن را نوروز سـلطانى   در قرنشده است  بدهند بلكه موجب

هايى كه در ادبيات اسـالمى و ماقبـل اسـالم     اينكه در اكثر گزارش بخوانند. معهذا
نوروز آمده است، آداب مرسوم در دربار سـلطان بـيش از آنچـه در     ايران در باب
اكثـر  روسـت كـه    شود از آن رسد، منعكس مى عاميانه گفتنى به نظر مى باب آداب
مورخان، به سبب اتكاء بر اسناد دربار يا به سبب بستگى به آن، مبنـى بـر    روايات
دربارها بوده است. به عالوه ظاهراً اين توجه خاص پادشاان به رعايـت آن   اوضاع
 شده است كـه  ها و عوارضى مى به تثبيت سال مالى و مانع از تحميل خراج كمك
 شـده اسـت و   مختلـف موجـب آن مـى   هاى قمرى در فصول هجايى دايم ما جابه
 .انداخته است زحمت مى هگزاران را ب خراج

به هر حال در آنچه به بنياد اين جشـن، كـه عيـدى در معنـى كامـل كلمـه       
شود، جاى شك نيست، و هر چند تعدادى عناصر غيرايرانى  است راجع مى ايرانى
نـى و  در طى طول تاريخ، در آن جذب شـده اسـت اسـاس آن، منحصـراً ايرا     هم

 .بلكه جزئى از يك ميراث زرتشتى است آريايى،

هـاى   كتيبه اى محسوبست و در العاده در دنياى آريايى كه شادى نعمت فوق
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رنـگ   شـمارد، ايـن   داريوش آن را به اندازه آفرينش دنيا، بـراى انسـان مهـم مـى    
كنـد وهرگونـه    شادمانه طبيعى است. اينكه آيين زرتشت هم، شـادى را الـزام مـى   

ــدوه ــى  ان ــه رياضــت را اهريمن ــه خــوددارى از خــوردن غــذا، و هرگون  ، هرگون
 خواند، رنگ شادخوارى را در يك عيدى كه سمبول بازگشـت بـه   مى )=آشموغ(

 دهد. مثل هر جشن زرتشتى اين عيـد  يك دنياى ايزديست البته قابل فهم نشان مى
 ادبيـات  هم همه جا همراه با موسيقى، آواز و شادخواريست و اين براى قومى كه
خويش  و فرهنگ آن، خوشباشى و شادخوراى را نه فقط در اعياد مذهبى اسالمى

بعضـى   خواننـد و در  مثل عيد قربان، عيد فطر، عيد غدير و آنچه عيـد زهـرا مـى   
حتـى   طور بارزى رنگ مذهبى و ملى دارد بلكـه  شهرهاى ايران از جمله كاشان به

نشابور  زن، از درويشا چرخ در تصوف و عرفان خويش هم به صورت رسم و راه
فكـر و   تا قونيه و از سمقرند تا شيراز وارد كرده است، يك ويژگى جالب از طرز

  .طرز زندگى است
  

  يادداشت:
 

1) Toussaint. 
2) Tabou. 
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