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 ياد ايرج افشار به
 

 علي باقرزاده (بقا)سرودة 
 

 از فراق دوستان در خـون نشسـت  
 نخبگـــان رفتنـــد و در فقدانشـــان
 تا ز هم، جمعيـت يـاران گسسـت   
ــتند از ملـــك ادب   رخـــت بربسـ
ــان  ــد و نيــك جه ــد از ب  دل بريدن
 تــا زمــين خــالي شــد از فرزانگــان

 كه ايرج شد نهان برخاك سرد چون
ــل ه  ــش و نخ ــت دان ــرآن درخ  ن

 صبح وشب كوشيد درتحصيل علم
 چون قلم سر داشت در خط كتاب

 داشت در دل، حفظ كرد ايران عشق
 مـا رفـت از جهـان   » ايرج افشـار «

  

ــا     ــار مــ ــانِ گوهربــ ــدة گريــ  ديــ
ــا  ــار م  نيســت ديگــر جــز تأســف ك
ــا  ــار مـ ــتة افكـ ــان رشـ  شـــد پريشـ

ــاحب ــردم صـ ــا مـ ــيار مـ  دل و هشـ
 ديـــده پوشـــيدند از ديـــدار مـــا   
 آســـمان گريـــد بـــه حـــال زار مـــا
 رفـــت ارج و عـــزت و مقـــدار مـــا

ــان  ــل ج ــي  آن گ ــرورِ ب ــا  پ ــار م  خ
ــا    ــار م ــام ت ــون روز، ش ــد چ ــا كن  ت

 كــار مــا  ينآن مهــين اســتاد شــير  
ــا   ــار مـ ــا، آثـ ــاريخ مـ ــم تـ ــا قلـ  بـ
 اي دريـــغ از ايـــرج افشـــار مـــا   

  
  

  



  
  
  
  
  

   جاويدان خرد و خردنامه
  احمد تفضلي

  
  ان عالمه دكتر عباس زرياب كه خود خرد جاويدان بود.وبه ياد شادر

  
گرد آمـده   جاويدان خرداي از اندرزهاي پهلوي در كتابي  به نام  مجموعه

نويسـد   ) در اين باره مي421(متوفي  1بود كه امروز در دست نيست. ابن مسكويه
) موســوم بــه 255-150واني نــام آن را در كتــابي از جـاحظ ( كـه در روزگــار جـ  

الفهم ديده و همواره در پي به دست آوردن آن بوده است تا سرانجام آن را  اسـتطالة
وصيت هوشـنگ  «در فارس در نزد موبدان موبد يافته است. به قول وي آن كتاب 

عربـي آن   را در برداشته است. ابن مسكويه ترجمـة » به پسرش و پادشاهان بعدي
را در آغاز كتاب خود كه آن را از روي كتاب مذكور، جاويدان خرد ناميـده، نقـل   
كرده ولي احتماالً آنچه وي در نزد موبدان موبد فارس ديده، متن پهلوي آن بـوده  

همين نويسنده سرگذشت افسانه آميز كشف » وصيت هوشنگ«است. پس از نقل 
او به نقل از واقـدي در همـان كتـاب    اصل پهلوي كتاب را به روايت از جاحظ و 

 3عين همين مطلب را، باز هم به روايـت واقـدي، طرطوشـي    2نامبرده آورده است

                                                                 
   503-507)، صص 2و  1(شماره  1374تحقيقات اسالمي، سال دهم، بهار و تابستان. 
   تهراندكتر احمد تفضلي استاد دانشگاه.  
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از حكمـاي   4) نقل كرده است. بنابر اين روايت، مردي به نـام ذويـان  520(متوفي 
كابل كه از وجود اين كتاب در ميان خـزائن ايـوان مـدائن مطلـع بـوده از مـأمون       

ه است كه آن را بدو ببخشد. به دستور خليفه و بـه راهنمـايي   ) خواست198-218(
ذوبان آن را صد كه برگ داشته و در جعبه اي زير خاك مدفون بوده است، بيرون 

گنجـور  «كنـد كـه    آوردند. ذوبان آن را مجموعه اي از حكمت باستان وصف مـي 
ن سهل . به خواهش حسن ب7گردآورده بود 6از حكمت باستان 5»وزيرشاه ايرانشهر

برادر فضل بن سهل ذوالرياستين، خضربن علي مترجم آثار پهلوي به عربـي سـي   
برگ آن را به عربي ترجمه كـرد و ظـاهراً همـين ترجمـه ا را جـاحظ در كتـاب       

در ترجمـة   8نامبردة خود نقل كرده بوده است از اينروست كه ارجـاني شوشـتري  
نمايد كه ابـن   چنين مي دانسته است.» جامع جاويدان خرد«فارسي خود جاحظ را 

مسكويه همين ترجمة وصيت هوشنگ را در كتـاب خـود آورده اسـت، زيـرا در     
پايان آن، سرگذشت كتاب را آورده و به دنبال آن نصـايح ديگـري را از حكمـا و    

)، قبـاد  45، 41، 37، 29، بزرگمهـر (ص  67، 26ص  9شاهان ايـران ماننـد آذربـاد   
ــز (ص49)، انوشــروان ( ص41(ص  ــا وصــيه الفــرس ( ص 66 )، هرم )، 74) ي

) يا وصيه الفرس (ص 64(ص » قدماء فرس«)، يا به طور كلي از 65جمشيد(ص 
)، از منابع ديگـر، ذكـر كـرده اسـت كـه منبـع       87و 67) يا حكيمي ايراني (ص74

انـدرز   10اصلي بعضي از آنها به پهلوي در دست اسـت ماننـد انـدرزهاي آذربـاد،    
پندنامـه يـا وصـاياي هوشـنگ از نـوع پنـدهاي        . پندهاي ذكر شده در11بزرگمهر

  تجربي و علمي است و نه از نوع پندهاي ديني.  
ترجمة عربي جاويدان خرد را نويسندگان كتب ادب و اخـالق بـه خـوبي    

) 401تا  396شناخته و از آ ن نقل قول كرده اند. راغب اصفهاني (متوفي  ميان  مي



٩ جاويدان خرد و خردنامه

 12ده و مطـالبي را از آن آورده اسـت.  از اين كتاب با عنوان كتاب جاودان يـاد كـر  
آن را از بهترين كتابهاي ايرانيـان بـه شـمار آورده و از آن     13)381عامري (متوفي 

نيز دو عبارت از آن را، يكـي بـه    15طرطوشي 14چند جمله اي را نقل كرده است.
نقل از حسن بن سهل و ديگري را به نقل از خضربن علي آورده و نوشـته اسـت   

همة رسالة  16از نظر ايرانيان از كتب گرانقدر است از قول كندي كه جاويدان خرد
جاويدان خرد در كتاب بيان الشرع نقل شده اسـت. بخشـهايي از ترجمـة عربـي     
خضربن علي منقول در استطاله الفهم جـاحظ يـا منقـول در جاويـدان خـرد ابـن       

زيـر   17مسكويه را مؤلف ناشناختة خردنامه (احتماالً تأليف شـده درقـرن پـنجم)،   
اين ترجمـه،   18به فارسي برگردانيده است.» نكته هاي كتاب جاويدان خرد«عنوان 

قديمترين ترجمة فارسي از پندنامة هوشنگ يا جاويدان خرد است و براي نمونـه  
و  20و ارجـاني 19چند جمله از اين ترجمة فارسي را كه اقدم بـر ترجمـة  قزوينـي   

قايسـه بـا ترجمـه هـاي ديگـر      بـراي م  22است با معادل عربي آنها 21درويش فاني
فارسي كه داراي حشو و زوايد است، فصيحتر است. اين چند جمله شباهت آنهـا  

  دهد.   ميرا با اندرزهاي بازمانده از زبان پهلوي بخوبي نشان 
  » هر كه آغاز نعمت ها بشناسند سپاس داري كند«

  (من عرف االبتداء شكر). 
  » و هر كه عاقبت بشناسد كار به اخالق كند«

  (من عرف االنتهاء أخلص).
  » با خضوع باشد -جل وعز-و هر كه بداند كه توفيق از كرامت خداي است«

  (و من عرف التوفيق خضع). 
  » و بداند كه بهترين عطاء ايزد تعالي هر بنده را حكمت است«

  (فان افضل ما اعطي العبد في الدنيا الحكمه).
  » و انصاف دادن است ذيرفتنمردم را از خويشتن، پند پ و بهترين عطا،«



 19/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٠ 

  (و افضل ما اعطي في نفسه الموعظه).
  » و بهترين چيزي كه بنده از خداي تعالي بخواهد عافيت است«

  .(و أفضل ما سأل العبدالعافيه)
  »و بهترين چيزي كه بنده بر زبان براند، گواهي دادن است به واجدانيت عز و جل «

  (و أفضل ما قال كلمه التوحيد).
  »و پاكي دل نگاه داشتن است از حسد«

  الحسد). ةنالصدر باما ةم(و سال
  

  نوشتها: پي
، ص 1952الخالده)، چاپ عبدالرحمن بدوي، قاهره  حلکمةمسكويه، احمدبن محمد، جاويدان خرد (ا. 1

50.  
  .22-18همان، ص . 2
  .361-360، ص 1354/1935طرطوشي، محمدبن الوليد، سراج الملوك، قاهره، . 3
  رسد اين نام كه ظاهراً ايراني است. تصحيف شده باشد. به نظر مي .4
و به همين صورت در طرطوشي، » گنجور وزير ملك ايرانشهر: «20در متن عربي چاپ بدوي، ص . 5

اي كه عبدالعزيز الميمني الراجكوتي الهندي منتشر كرده و محمدكرد علي  . در عنوان نسخه361ص 
گنجور وزير ملك «، آن را نقل كرده، 482تا  469، ص 1374/13954ه نيز در رسائل البلغاء قاهر

 1356آمده است. نيز نگاه كنيد به : محمد محمدي، فرهنگ ايراني پيش از اسالم، تهران » ايرانشهر
. در كتاب بيان الشرع، تأليف محمد بن ابراهيم الكندي، چاپ احمدبن حمدالخليلي، 338ش، ص 

» حاورابن جردبن سعيديارالملك ابوان شهر«، اين نام به صورت 156، ص 5، ج 1405/1984همان 
  ملك ايران شهر است.  ]وزير[آمده كه تصحيف جاويدان خرد كنجور بن اسفنديار 

حكمت «، من الحكمه القديمه، در جاي ديگر 20در متن عربي جاويدان خرد، چاپ بدوي، ص . 6
خرد، ترجمه شرف الدين عثمان محمد  آمده است (مسكويه، احمدبن محمد، جاويدان» قديمه

اي كه كردعلي چاپ  ). در عنوان نسخه21ش، ص1359قزويني، چاپ محمد تقي دانش پژو، تهران 
)، ما در 469آمده است (همان،ص » سان الفارسيلنقله من اللسان القديم الي ال«كرده است عبارت: 

است. نگاه كنيد به : چاپ،  ذكر شده» من لسان الفهلوي«هاي عربي به جاي آن  بعضي نسخه
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. منظور از فارسي، فارسي ميانه يا 37، ص ]ش1350[جاويدان خرد، سيد محمد كاظم امام ، تهران 
 پهلوي است. 

، كلمة 479و همچنين در چاپ كرد علي، ص  20در متن عربي جاويدان خرد، چاپ بدوي، ص . 7
ر رفته است. در ترجمه فارسي به كا» تأليف«، كلمة 361و در روايت طرطوشي، ص » أخرجه«

و در ترجمة محمد حسين بن حاجي شمس الدين درويش » بيرون آورده«، فعل 21قزويني، ص 
  آمده است.» استخراج كرده«، 22، ص 1294فاني از جاويدان خرد، بمبئي 

مسكويه، احمدبن محمد، جاويدان خرد، ترجمه تقي الدين محمد ارجاني شوشتري، چاپ بهروز . 8
  .34ش، ص 1355ان، تهران ثروتي

» آذرباد مهر شپندان«همان آذرباد مهر سپندان است. در اين باره نگاه كنيد به دانشنامة ايران و اسالم، . 9
  .48-47، ص 1ش، ج1354(نوشتة احمد تفضلي)، تهران 

  .67و  28تا  26جاويدان خرد، چاپ بدوي، ص . 10
  36تا  29همان، ص . 11
و نيز ترجمة  700، ص  4و  3، ج 1961مجاورات اشعراء البلغاء، بيروت محاضرات االدباء و . 12

ش، ص 1371فارسي آن با عنوان نوادر، ترجمة محمد صالح قزويني، چاپ احمد مجاهد، تهران 
آمده  18تا  12سطر  9، اين مطالب برابر است با آنچه در جاويدان خرد، چاپ بدران، ص 423

  است.
  . 320ش، ص 1336لسعاده و االسعاد، چاپ مجتبي مينوي، تهران عامري، محمدبن يوسف، ا. 13
(قياس  321)، ص 8، سطر 9(كه برابر است با جاويدان خرد، چاپ بدران، ص  296همان، ص . 14

  ) چاپ بدوي.9، س9(برابر با جاويدان خرد، ص  422) و 3سطر  9كنيد با جاويدان خرد، ص 
رات منقول در السعا واالسعاد است و برابر است با آنچه ، اين عبارات همان عبا358طرطوشي، ص . 15

  آمده است.  8و س  3س  9در جاويدان خرد، چاپ بدوي، ص 
  .165-156كندي، ج ، ص . 16
، 4مجله دانشكدة ادبيات تهران، سال » خزائن تركيه«دربارة  خردنامه نگاه كنيد به : مجتبي مينوي، . 17

ش، چاپ منصور ثروت، منتشر شده  1367در تهران  متن خردنامه 70، 58ش، ص 1335، 2ش 
كتابت شده است. به تشخيص مينوي، ص  574اي آمده است كه در سال  است. اين در مجموعه

  ». غالب فقرات و فصول آن تعلق به قرن چهارم يا پنجم هجري دارد. «58
  80تا  78خردنامه، ص . 18
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  به بعد. 3يدان خرد، ترجمه محمد قزويني، ص . نگاه كنيد به: جاو625/658تأليف شده ميان . 19
  به بعد 7جاويدان خرد، ترجمة شوشتري، ص . 20
  به بعد 25همان، ص . 21
  به بعد 6جاويدان خرد، چاپ بدوي، ص . 22

  
  

  
 
 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  

   يشگامان شعر رمانتيك فارسيپ
  مسعود جعفري

  
رمانتيسم نهضتي فرهنگي، فكـري و اجتمـاعي اسـت كـه در اواخـر قـرن       
هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم مـيالدي در اروپـا ظهـور و بـروز يافـت و سـپس       

ثير قـرار داد. تعريـف   اري از ديگر مناطق جهان را تحت تـأ فرهنگ و انديشة بسي
رو بـوده اسـت و بـه همـين دليـل       با دشواريهاي گوناگوني روبهرمانتيسم همواره 

اند با بررسي تاريخ و  به جاي تعريف رمانتيسم، سعي كردهبسياري از صاحبنظران 
ـ    چگونگي شكل و  هـا  هو جنبـ  هـا  هگيري اين مكتب و بررسـي مفـاهيم و درونماي

الوه بر عتري از آن دست يابند.  درك روشنگوناگون آن، به شناخت و ي ها هزمين
 دشواريهاي تعريف رمانتيسم، بايد به اين نكته نيز توجه داشـت كـه ايـن مكتـب    

گيـرد و بررسـي ابعـاد     مـي بان را دربـر  ياد و هشحوزة وسيعي از هنر، فلسفه، اندي
ـ   اسـت. در بـاب    اي هرمانتيك هر يك از اين  مقوالت مستلزم بررسـيهاي جداگان

در  ي مختلفي صورت گرفتـه اسـت و  جوانب گوناگون رمانتيسم اروپايي بررسيها
   1اينجا نيازي نيست كه به طرح دوبارة آنها بپردازيم.

غرب تفـاوت دارد   تاري جهات با ادبياسير تاريخي ادبيات فارسي از بسي
در مـورد   اصالحات خاص ادبيات اروپـايي را دقيقـاً   مفاهيم و ميتوان تما  ميو ن

                                                            
  81-90)، صص 1382(دي و بهمن  75-76كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره.  
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ه در باب ادبيات كهن فارسي صادق تـر  . اين نكته به ويژدرادبيات فارسي به كار ب
جمة آثـار ادبـي غـرب و اسـتفادة     است. اما ادبيات جديد فارسي، هم از طريق تر

م شاعران و نويسندگان ما از اين آثار، از غرب تأثير پذيرفته است و هـم از  مستقي
تاريخي ناشي از  جهان جديد و مناسبات خـاص   لحاظ سير تحوالت اجتماعي و

تـر   قي مناسـب ات تطبيت غرب همانندي دارد و براي مطالعبا ادبيا آن، تا حدودي
اي از  همساني كامل نيست و يقيناً پاره است. البته اين شباهت و همانندي به معني

خصوصيات ادبيات جديد فارسـي نيـز منحصـر بـه خـود آن اسـت و از سـنن و        
خاص  محيط وضعيت اجتماعي و تاريخي فرهنگ و ميراث ادبيات كهن فارسي و

  شود.    ميايران و ... ناشي 
تـوان تمـامي فرآينـدها و     ميجديد فارسي نيز ن بنابراين، در بررسي ادبيات

مسائل و مفاهيم مربوط به ادبيات غرب را عيناً و با همـان ابعـاد و ويژگيهـا و بـا     
داليل جست وجـو كـرد. در ايـن     و علل و ها ههمان توالي و ترتيب و همان زمين

بايد از ساده نگري و تطبيقها و قياسهاي مكانيكي خودداري كرد بررسي خصوصاً 
و از طريق تحليل و توصيف خود اين ادبيات، ويژگيهاي خـاص آن را بـه دسـت    

  آورد.
هاي رمانتيسم در ادبيات جديد فارسـي را بايـد در دو    چنانكه گفتيم، ريشه

فرانسه و  زمينة مختلف جست و جو كرد: نخست آشنايي با ادبيات غرب به ويژه
ادبيات نوين تركيه و قفقاز و تأثيرپذيري از آن و دوم ورود جامعة ايران به عصـر  
جديد و طي كردن سيري كمابيش مشابه بـا جوامـع اروپـايي و پيـدايش عوامـل      
اجتماعي و فكري ظهور رمانتيسم از دل اين تحوالت جديد. دربارة اين دو زمينـه  

در اينجـا ضـرورتي بـه بـازگويي آنهـا      نيز مطالعات گوناگوني صـورت گرفتـه و   
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البته يادآوري اين نكته الزم است كه ناپايـداري و عـدم تـداوم تحـوالت      2نيست.
اجتماعي و فرهنگي جامعة ما موجب شده است كـه ايـن فرآينـد نيـز ناپايـدار و      

را كـه در  تـوان مرزهـاي نسـبتاًٌ روشـني       مـي پرفراز و فرود باشد. به همين دليل ن
شود، در ايران بـه درسـتي    ها و مكتبهاي ادبي ديده مي ميان دوره فرهنگ غرب در

ترسيم نمود. در ايران معاصر، سبكها و مكتبهاي ادبـي متفـاوت و گـاه متبـاين در     
گـاه يكـي از  آنهـا     دهنـد و  با يكديگر به حيات خود ادامه مـي  كنار هم و آميخته

هيچ يك از اين سبكها  شود و طبيعي است كه گر مي تر جلوه رنگ تر  يا كم پررنگ
انـد، در   در يك دوره از ادبيات غـرب داشـته   و مكتبها آن اوج و عظمتي را هم كه

اي را نشـان   تـوان دوره  براين، در ادبيات جديد فارسي نمـي اينجا نداشته باشند. بنا
داد كه از هر لحاظ بتوان آن را رمانتيك ناميد، ولي شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي    

از صدر مشروطه تا  چندين دهـه بعـد جريانهـاي مشـخص      جديد باعث شد كه
  رمانتيك در ادبيات فارسي حضور داشته باشند.  

ين هاي گوناگون ادبيـات رمانتيـك، صـرفاً بـه نخسـت      در اينجا از ميان جنبه
توان به سه  ميپردازيم. شعر رمانتيك فارسي را  نمودهاي شعر رمانتيك فارسي مي

اول: عصر مشروطه (از طليعة مشروطه تـا حـدود    دورة متفاوت تقسيم كرد: دورة
: ) دورة سـوم 1320تـا   1300(از حـدود  ) دورة دوم: عصر پهلوي اول 1300سال 

دهة بيست و سي قرن شمسي حاضر. اين تقسيم بندي، چنانكه در جاي ديگر بـه  
م، متكي بر خصوصيات كلي رمانتيسمي است كه در ايـن سـه   اي هتفصيل نشان داد
هـاي سياسـي نيسـت. البتـه      دورهد و صرفاً متكي به تقسـيم بنـدي   دوره وجود دا

نيز وجود  ها هرمانتيك در درون هر يك از اين دورناهمگوني و تفاوت گرايشهاي 
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توان همة گرايشهاي رمانتيك را در اين سه دوره جـاي داد   ميدارد، ولي با تسامح 
  اوت آنها اشاره كرد.  ي متنوع و متفها هبه الي ها هو در درون هر يك از اين دور

منتقدان و صاحبنظران در بحث از پيشينة شعر رمانتيك فارسـي، بـه     معمو
ـ  هرزادة عشـقي اشـاره كـرد   مياز اشعار  اي هنيما و پار» افسانه« د و ايـن اشـعار را   ان

د و به نمودهاي رمانتيسـم در  ان هنمودهاي رمانتيسم در شعر فارسي دانستنخستين 
د. اما بايد دانست  كه قبـل از ايـن   ان هنكرد اي هعشقي اشارشعرهاي قبل از نيما و 

مشـروطه و در  ي كامالً مشخص رمانتيسم را در اشـعار صـدر اول   ها هاشعار، جلو
توجهي  و برخي شاعران گمنام اين عصر بي تقي رفعت شعر كساني چون دهخدا،

ون به صبغة رمانتيك شعر صدر مشروطه اين است كه در ايران بـه داليـل گونـاگ   
انگيز، احساساتي و غنايي رمانتيسم برجستگي يافتـه و بـه ابعـاد     اصوالً جنبة خيال

ي هـا  هان دورميـ اجتماعي آن كمتر توجه شده است. نكتة جالب اين است كـه در  
گانه رمانتيسم در ادبيات جديد فارسي، رمانتيسم دورة اول (عصر مشروطه) از  سه
تـر   تر و متـين  ر عين حال غيراحساسيتر و د تر و اصيل ي مختلف، شاخصها هجنب

ي بعد اسـت، رمانتيسـم ايـن دوره چـون تـا حـدودي از دل       ها هاز رمانتيسم دور
تـر،   است، طبيعيتحوالت ادبي و اجتماعي جامعة ايران در عصر مشروطه برآمده 

ان ميـ تر است و هنور بـه سـنت ادبـي يـا فرهنـگ رايـج در        تر و سالم خودجوش
  تقليل نيافته است. » شيوه«و » سبك«ه شاعران تبديل نشده و ب

اجتماعي است. در ايـران ايـن عصـر      ميرمانتيسم مشروطه، اساساً رمانتيس
ي ها هختگي رمانتيسم با دغدغيمآــ  هر چند كوچك ــي ها هيكي از بهترين نمون

انتيـك در آغـاز ايـن    توان ديد. گرايشـهاي رم  مياجتماعي و انديشة روشنگري را 
كنـد و بـه تـدريج     ميد با روشنگري بلكه مكمل و همپاي آن سير ادوره نه در تض
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تـرين نمودهـاي اجتمـاعي رمانتيسـم      گيـرد. عمـده   مـي ي ديگري به خود ها هجنب
سـتگي آرمـاني   ب توان مشاهده كرد: دل مييي از اين دست ها همشروطه را در پديد

بـه افـق    دميـ و آزادي، همدردي پراحساس با محرومان و رنجهايشان، ابه انقالب 
هن دوستي و ناسيوناليسم و توجـه بـه شـكوه از دسـت     ميروشن و آيندة آرماني، 

اد پراحساس از ناماليمـات تمـدن   ن، جست و جوي قهرمان رمانتيك انتقرفتة ايرا
 اند از: كاربرد خاص و و ... نمودهاي غيراجتماعي اين رمانتيسم نيز عبارت 3جديد

شود  ميجلوه گر صور خيال تازه و نوآيين  و ها همتفاوت تخيل كه عمدتاً در تشبي
  4واژگان و جذابيت زبان نمود دارد.كاربرد خاص و متفاوت زبان كه در تازگي 

پا نهضت رمانتيسم در شـعر از يـك لحـاظ،    ودانيم در ادبيات ار ميچنانكه 
ساز تحولي بنيادين بود و رمانتيكها بر معيارهاي خشـك و اصـول و قواعـد     نهميز

وكالســيك شــوريدند و موجــب شــكوفايي و رونــق دوبــارة شــعر و نئ اي هكليشــ
ـ   پديدآمدن انواع نوآوريها شدند. در ايران عصر مشروطه  اي هدر آغاز شعر بـه گون

مستقيم وارد مسائل اجتماعي شد و از يك سو محتواي آن تغيير كـرد و از سـوي   
يد. اگر تعريف تر بخش تر و طبيعي بان مردم، به شعر حالتي سادهزديگر، استفاده از 

سـخن گفـتن   «آن  كه يكي از عناصر 5نظر بگيريم مشهور وردزورث از شعر را در
تـوان   مـي بود، اين جنبة تحـول شـعر مشـروطه را نيـز     » به زبان سادة مردم عادي

منحط دورة بازگشـت بـه شـمار آورد،    ش عصر عليه نئوكالسيسم بخشي از شور
اجتمـاعي داشـته    اي هصبغه و انگيـز  اساساً و عمدتاًولي چون در ايران اين تحول 

است و انقالب رمانتيك در شعر با همة ابعاد و به معني اروپايي آن وجود نداشـته  
  توان كل اين فرآيند تحول شعر را فرايند رمانتيك دانست.   مياست، ن
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بنابراين، اگرچه ابعادي از نوآوري در شعر فارسي اين عصر و دورة بعد بـا  
سي شعر رمانتيك ايـن دوره بايـد   رر پيوند دارد، ولي در برعنصر رمانتيك اين شع

  تر رمانتيك را مورد توجه قرار دهيم.  و عناصر مشخص ها هرگ
چنانكه قبالً نيز گفتيم، برخي عناصـر رمانتيـك در شـعر ايـن عصـر ديـده       

ود كه نه تنها در شعر دورة بازگشت، بلكه در شـعر كالسـيك گـراي عصـر     ش مي
شـود. بهتـر اسـت بـراي      مـي اجتماعي اين عصر هم ديده ن مشروطه و شعر صرفاً

ـ    گـراي عصـر مشـروطه و     از شـعر كالسـيك   اي هروشن تر شـدن موضـوع، نمون
اجتماعي مشـروطه را نقـل كنـيم كـه هـر دو فاقـد عنصـر        ز شعر كامالً ا اي هنمون

رمانتيك هستند. نمونة اول را از بيتهاي آغازين يكي از قصـايد اديـب نيشـابوري    
  كنيم:   ميانتخاب 

ترك لشكر شكن آن ماه من و شاه سـپاه
 نش برافروخته از آتش جنـگ يروي سيم

ــد خورشــيد  ــرز بتاب ــر الب ــز ب ــان ك  آنچن
ــپرم   ــا شاس ــه ب ــوري آميخت ــمن و س  س
 نتــوان ديــد بــه خــوبي رخ رخشــنده او

  

ــكرگاه      ــد از لش ــراز آم ــام ف ــه ب ــه گ  ب
 موي مشكينش در آميخته بـا گـرد سـپاه   

ــدن رخ   ــودار ش ــب نم ــر اس ــاه از ب  ناگ
ــاه    ــه م ــه از گوش ــنبل آويخت ــه س  خوش
 6تند آري نتوان كـرد بـه خورشـيد نگـاه    

 
هاي نسيم شمال  نمونه دوم، يعني شعر صرفاً اجتماعي عصر مشروطه را از سروده

  كنيم: انتخاب مي

 در جهان واجب به ما علـم اسـت علـم
ــود     ــب نم ــا واج ــه م ــر ب ــه پيغمب  آنچ
 كودكـــــان را در زمـــــان كـــــودكي 
 ارهــا افكنــده چــرخ  گــر گــره در ك  
 هر كه بي علم اسـت انسـانش مخـوان    

  

ــم    ــم اســت عل ــا عل ــرد و زن را رهنم  م
ــم     ــت عل ــم اس ــال عل ــر م ــكار و ب  آش
ــم    ــم اســت عل ــا عل  باعــث نشــو و نم
 بهر مـا مشـكل گشـا علـم اسـت علـم       
 7روح را نور و ضيا علـم اسـت علـم...    
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همچـون  فرخي سيسـتاني،   اول كه در اصل استقبالي است از قصايد نمونة
ن دوره ســروده شــده، بــر مــيهــزاران بيــت ديگــر كــه در دورة بازگشــت و در ه

از فنـون و اصـول    اي همهارتهاي صوري شاعر متكـي اسـت و براسـاس مجموعـ    
استوار شده است. مهم ترين ابزارهاي شاعر در سرودن ايـن شـعر چيزهـايي     بياد

... البته زيان و بيان شعر است از قبيل وزن، قافيه، تشبيه، استعاره، مبالغة شاعرانه و
و معيارهاي ادبي كـامالً سـنجيده و اسـتوار     ني آن از لحاظ موازيها هو ديگر جنب

تفـاوت و   چتر آن هي وع اشعار اين دوره و الگوهاي كهناست اما در مقايسه با انب
زبـاني و تصـويري و بالغـي شـعر      ـي فرهنگي  ها هكليش اي هپار 8اي ندارد. تازگي

ترك لشكري، موي مشكين، سنبل مو، مـاه چهـره و ... عينـاً در     كالسيك همچون
  شد.   مياين شعر ديده 

ن عبـارت اسـت از   مشـابه آ اشـعار   ترين ويژگيهاي اين شعر و يكي از مهم
از احساسـات فـردي    اي هفقدان تجربة شعري گويندة آن. در اين نوع  اشعار نشان

يشابوري پس از صـدها سـال   اديب ن بينيم. ميي خاص خود او نها هشاعر و تجرب
اي پرداخته كه اصـالً در   همچون فرخي به توصيف معشوق مذكر و ترك لشكري

گويي كه شاعر با اتكا بـه مهـارت فنـي خـود و بـا       9زمان او وجود نداشته است.
وده تهمان شـيوة مـألوف شـعري سـ     سرمشق قرار دادن ديوانهاي شعر پيشينيان بر

ا يـ شود كه انگيزة سرودن آن نه نيـاز   ميساس است. در اغلب اين اشعار چنين اح
لـي آگاهانـه و   ميحتي محركـي بيرونـي، بلكـه اراده و     ياو شوري دروني  ميناآرا

  سنجيده بوده است.  
 نمونة دوم، نشان دهندة شعري است كه در درجه اول در پي بيان سـخن و 

ايـن   ت دارد. شـاعران ميديدگاهي اجتماعي است و قبل از هر چيز محتواي آن اه
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كننـد،   ميگونه اشعار هر چند به طور كلي از فرم و قواعد شعري تخطي چنداني ن
شـعر  ي صـوري و فنـي   هـا  هاعتنايي شاعر به جنب بيعمدتاً ناشي از ولي اين نكته 

است تا توجه و عنايت به آن. در واقع شاعر در پي آن است تا محتواي تازة شـعر  
  مخاطب منتقل شود.  كه مسائل اجتماعي است به هر صورتي  به 

گاه  زبان و بيان والبته تازگي محتوا و تقدم آن به ناچار موجب ساده شدن 
شـود. محتـواي تـازه در نـو شـدن فـرم و        ميباعث كم توجهي به فرم و صورت 

تـوان   مـي صورت نيز تأثير دارد. وسعت اين تأثير را در شعر مشروطه بـه خـوبي   
بر مخاطب و براي اينكه محتواي اجتماعي ثير نهادن أعران مشروطه براي تشاديد. 

اسير نباشـد،  و و انقالبي شعرشان در فرم و صورت دست و پاگير كالسيك محو 
دست به نوآوريهاي محدودي در حد استفاده از مستزاد و ترجيع و كم اعتنايي بـه  

ر سـرايي آنـان نيازهـاي    ند، ولـي در مجمـوع انگيـزه اصـلي شـع     زن ميقافيه و ... 
و ديدگاه انقالبي و اجتماعي شان است. بـه يـك اعتبـار،    » سخن«بيان اجتماعي و 

ازگشت حضور و تحوالت، احساس و شخصيت فردي شاعر بيش از شعر دورة ب
اجتماعي و انگيزة غيـر فـردي سـرايش شـعر در بسـياري       بروز دارد ولي دغدغه

 عـاطفي  گري اين پديده خصوصاً به شكل هنـري و  موارد، مجال چنداني به جلوه
دهد. شعر اجتماعي مشروطه بيشـتر سـالح نبـرد اسـت و بـراي ايـن كـه         ميآن ن
گزندگي و  تر و مؤثرتر باشد از ويژگيهاي چون طنز، توصيف عيني، تندي و برنده

ويژگي غيررمانتيك اغلب ايـن اشـعار را در توصـيفهاي     كند. ميصراحت استفاده 
خـود و   هـا  هف پديـد تـوان ديـد. شـاعر در توصـي     مـي واقع گرايانة آن به خـوبي  

دار و عيني بـه   زد و با نگاهي فاصلهميآ مياحساسات فردي خود را با موضوع در ن
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نـدوه را نيـز بـا وصـف عينـي و      نگرد و حتي حاالتي همچون غم و ا ميموضوع 
  دهد:   ميبيروني شرح 

توان در سه نوع كالسيك گرا، اجتماعي  ميبنابراين، شعر عصر مشروطه را 
 پـردازيم.  مين نوع اخير ميصرف و رمانتيك اجتماعي جاي داد و ما در اينجا به ه

برخـي  در اين دورة شاعراني كه به  لحـاظ زبـان و بيـان نـوگراتر و مبتكرترنـد،      
ان ميـ در  دهنـد.  مـي هاي رمانتيك را به طور پراكنـده در شـعر خـود نشـان     ويژگي

شود، در درجة  ميي رمانتيك در شعرشان ديده ها هشاعران اصلي اين دوره كه رگ
اما گذشته از اين دو، نمود نوعي  11اول بايد به عشقي و عارف قزويني اشاره كرد.

ــار ــعر  اي هرمانتيســم را در پ ــك ش ــوتي، ي ــعار اله ــعر   از  اش ــد ش ــدا، چن دهخ
اين دوره و از جملـه تقـي رفعـت،     اي هو چند شاعر غيرحرف 12الشعراي بهار ملك

توان ديد. در حقيقت، اين شاعران را بايد  مينيز  اي هشمس كسمايي و جعفر خامن
پيشگامان شعر رمانتيك فارسي به شمار آورد. اين شاعران در نوآوريهـاي شـعري   

ان ميـ د. همچنـين در  ان هي نقشي تاريخي ايفا كردو شكل دادن به شعر جديد فارس
گمنـام   اشعاري كه در مطبوعات عصر به چـاپ رسـيده و غالبـاً سـرودة شـاعرانِ     

  خوريم. مياست، گاه به اين پديده بر
  

  

 گشتيم عجب ما به غم و غصـه گرفتـار
ــار  ــه گفت ــار ن ــه رفت ــود هــيچ ن  مــا را نب

 ود عاقبــت كــاردرويــش بفرمــا چــه شــ
 خورد از غصة اين مملكت افسوس دل مي

 از فرط جمالت به مذلت شـده مـأنوس  
 نه راه نجاتي است در اين قلعـه پديـدار  

  

ــامي  ــدگي خــويش تم ــزاراز زن ــده بي  ش
 بر مـا فقـرا سـخت مسـلط شـده اشـرار      
ــردار   ــار كســي نيســت خب ــت ك  از عاقب
 از زندگي خويش سراسر شـده مـأيوس  

 ده محبـوس در قلعة مخروب جهالت شـ 
 10از عاقبــت كــار كســي نيســت خبــردار
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  دهخدا
در ادبيـات   ]ش.1334ق.وفـات: 1297ش./ 1258تولـد: [علي اكبر دهخـدا،  
و صاحب نظر بود و با زبان  د استادعلوم قديم و جدي كالسيك فارسي و عربي و

ديـد،  ي گوناگون طنزنويسـي ج ها هنميفرانسه نيز آشنايي كامل داشت. آثار او در ز
وين نثر داستاني جديد فارسي و فرهنـگ نگـاري، از   روزنامه نگاري متعهدانه، تك
پيشـگام   هـا  هت است و در واقع، او در همة اين عرصميجهات گوناگون داراي اه

آراء و مباحث نظري و در آثار منثور و منظوم دهخدا و نيـز  شود. در  ميمحسوب 
شـود. در   مـي شاخصي ديـده ن » رمانتيك«در روحيات و زندگي شخصي او عنصر 

و جنبشهاي اروپـايي  حقيقت، اگر بخواهيم دهخدا را به نسبت نزديكي با نهضتها 
ا بـر  ي به شمار آوريم. البتـه دهخـد  دار نهضت روشنگر بسنجيم، بايد او را ميراث

اوضـاع اجتمـاعي و   از روشنفكران صدر مشروطه با شرايط و خالف برخي ديگر 
  سنتي ايران آشناتر است.   فرهنگي خاص جامعه

ـ هـا از ز  آن بيشتر اشعار دهخدا، به جز شعرهايي كه در انـه  ميان و بيـان عا ب
ان مياستفاده كرده است، به اسلوب كالسيك سروده شده است. تنها استثنا در اين 

ـ  ويژگي اي هاست كه داراي پار» ز شمع مرده ياد آر ياد آر«مشهور  شعر م هاي مالي
رت و به خاطر قدمت تاريخي ايـن شـعر و شـه   و غير احساساتي رمانتيك است.  

در اينجا بايد بـه   13،تأثيري كه بر شاعران ديگر نهاده است نفوذ خارق العادة آن و
ه شـدن ايـن شـعر، چنانكـه     اختصار به آن اشاره كنـيم. مـاجراي معـروف سـرود    

و  ]ق 1326سال [ت استبداد صغير ميدانيم، بدين صورت است كه پس از حاك مي
به  رزا جهانگيرخان صوراسرافيل، دهخداميتوفيق نشريات آزادي خواه و شهادت 
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اروپا رفت و در سوئيس سه شمارة ديگر از نشرية صوراسـرافيل را منتشـر كـرد.    
  گويد:   يمدهخدا خود در اين باب چنين 

رزا جهانگير خان را به خواب ديـدم در  ميدر همان اوقات شبي مرحوم «... 
گفتي او جـوان  نچرا «داشت) و به من گفت:  جامة سپيد (كه عادتاً در طهران دربر

گويد چرا مرگ مرا در جـايي نگفتـه    ميدم كه ميمن از اين عبارت چنين فه» افتاد
يـاد آر ز شـمع   «مـد:  جمله به خاطر من آ ه در خواب اين؟ و بالفاصلاي هيا ننوشت

در اين حال بيدار شدم و چراغ را روشن كردم و تا نزديك صبح سه » مرده ياد آر
ا تصحيح كـرده و دو قطعـة   ي شب رها هقطعه از مسمط ذيل را ساختم و فردا گفت

   14»آن افزودم...ديگر بر 
ا بـه خـود جلـب    جه ما ركه در اين شعر تو اي هبينيم، اولين نكت ميچنانچه 

اشـعار   اي هكند انگيزه و نحوة سروده شدن شعر است كـه صـرف نظـر از پـار     مي
عرفــاني و خودجــوش دورة كهــن در ادبيــات كالســيك مــا و بــه ويــژه در دورة 

كـامالً   اي هبالفصل اين عصر يعني دورة نئوكالسيسم منحط بازگشت ادبي، پديـد 
رورزي و فقدان شـور عـاطفي   سنجيدگي، مهارت، هن سابقه است. پس از غلبة بي

غليـان   در دورة بازگشت، براي نخستين بار در اين شعر دهخدا خـودانگيختگي و 
آورد و ايـن پديـده چيـزي جـز نـوعي       مـي عاطفي، انگيزة سرودن شعر را فراهم 

ماليم نيست. در خواب به الهام شاعرانه دسـت يـافتن، مسـئله     رمانتيسم متعالي و
دهـد.   مـي عـاطفي شـعر را بـه خـوبي نشـان       است كه خودانگيختگي و جوشش

وا محت ان و معني وقالب، شيوة بي ن شعر از نظر فرم وگذشته از انگيزة سرودن، اي
جا نيز همچون بسياري از ديگر اشعار اين دوره، پيوند نيز كامالً تازگي دارد. در اين

يـن  ر بـه درسـتي ا  وان رمانتيسم و نوآوري به خوبي قابل مشاهده است. آرين پمي
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عار دانسـته اسـت كـه آثـار مشـخص اشـ      » نخستين شعر فارسي« مراشعر دهخدا 
نكه صورت جديد در ادبيات منظوم ايران به وجـود  گذشته از آ اروپايي را دارد و

   15ق آن هم شايان توجه است.ميآورده، سمبوليسم ع
ازگي آن آگاه بوده است و در يكـي  ت ت اين شعر وميدهخدا خود نيز به اه

به نظر خودم تقريباً در رديف اول شـعرهاي  «... گويد  مييش در اين باره ها هاز نام
اروپايي است (گرچـه دختـري را كـه نـنش تعريـف كنـد بـراي دائـيش خـوب          

ايـن شـعر تأكيـد    » اروپـايي «هم آرين پور و هـم دهخـدا بـر خصـلت      16».است)
تـازگي  «به كنند. دهخدا در اين باره توضيح بيشتري نداده است ولي آرين پور  مي

آن اشاره كرده است. امروزه با در نظر آوردن چشم انـداز  » سمبوليسم«و  »اسلوب
بوي رمانتيك اين شعر براي مـا كـامالً واضـح     كلي ادبيات جديد فارسي، رنگ و

  است.  
رد، بـا  قالب اين شعر، هر چند در ادبيات كالسيك فارسـي سـابقه دا   فرم و

. در اينجا نيز مثل اروپـا شـاعران نوجـوي    تفاوت داد قالبهاي رايج دورة بازگشت
كننـد. اصـوالً يكـي از     مـي عصر به قالبهاي غير معمـول و فرامـوش شـده توجـه     

ر اين دوره استفاده از انواع  تازة مسـمط و تركيـب بنـد و    گيهاي نوگرايانة شعويژ
غزلهـاي   و هـا  هقالـب مسـمط در مقايسـه بـا قصـيد      17ها انواع چارپاره است.بعد
ردار اسـت. البتـه همـة    يـن دوره از تـازگي و جـذابيت خاصـي برخـو     ا اي هكليش

در اين قالب و قالبهاي فراموش شـدة ديگـر نظيـر مسـتزاد سـروده      شعرهايي كه 
شوند لزوماً رمانتيك و نوآورانه نيستند ولي بسياري از شعرهاي رمانتيـك ايـن    مي

گانة همگـون  د. اين مسمط دهخدا با بندهاي پنج ان هعصر در اين قالب سروده شد
شـود و بـا    مـي آن و با تك مصراعي كه با قافية واحـد در پايـان هـر بنـد تكـرار      
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هماهنـگ و پـرطنين و مـؤثر پديـدآورده      ميخطابهاي يكسان در آغاز هر بند، فر
جذاب است.  روح عصر كامالً تازه و بيو  اي هكه در مقايسه با قالبهاي كليش است

دت ارگانيك اجزاي آن به خـوبي قابـل   به هنگام خواندن شعر، يكپارچگي و وح
آلود  و آرام با مضمون حزناري بيوزن عروضي شعر نيز با آهنگي جو درك است.
گونة آن هماهنگي دارد. در واقع، اين شعر از زبان يك شـهيد راه آزادي   و وصيت

شود. شايد در ايـن   ميفردا بيان  رزا جهانگير خان خطاب به نسل امروز ومييعني 
كه در سنت ادبي كهن براي عاشـق  » شمع«نخستين بار است كه تمثيل شعر براي 

رود. شـاعر بـراي بيـان     مـي به كـار  » شهيد«رفته است، براي  ميدل سوخته به كار 
كنـد و البتـه    مـي تـاريخي متعـددي اسـتفاده     يحهـاي مسخنان خود از تمثيلها و تل

مادين دارد. ايـن  همانطور كه آرين پور نيز اشاره كرده است، كل شعر هم حالتي ن
در عـين حـال    ويژگي موجب شده تا از صراحت غير هنري شعر كاسـته شـود و  
انـدوه نهفتـه در    احساس نمايي و غليان عاطفي آن نيز اندكي مهار شود. حـزن و 

اندوه را در فضـاي  شود، بلكه نوعي احساس  ميبيان ن شعر نيز به صورتي مستقيم
  سابقه است.  بيكه در اشعار اين عصر  كند ميشعر جاري 

در پايـان هـر بنـد، ايـن حالـت      » يادآر«موسيقي آرام شعر و طنين آه گونة 
كند. در مجموع، اين شعر دهخدا، از نظـر تحـول در    ميآلود را به خوبي القا  حزن
را رفته است و اين مرثية پرعاطفه و جانسوز از بهترين شعرهاي  اي هراه تاز ،قالب

   18»دورة انقالب مشروطه است.
البته حزن و اندوه شعر در عين حال كـه رنجهـاي گذشـته و حـال را بـاز      

دانـيم در اروپـا پـس از     مـي بـرد. چنانكـه    ميد به آينده را نيز از ياد نمي، اگويد مي
دها، بسـياري از شـاعران و   ميـ شكست انقالب فرانسه و تحقق نيافتن آرمانهـا و ا 
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ر آثار خود ايـن يـأس و   نويسندگان رمانتيك دچار يأس و سرخوردگي شدند و د
دهاي ميرا تصوير كردند، ولي در عين حال، تسليم يأس مطلق نشدند و ا ميتلخكا

افـق روشـن آن    از آينـدة طاليـي و   آرمـاني كردنـد و   اي هيندخود را معطوف به آ
شود. شاعر در هر يك  مين فرآيند ديده ميسخن گفتند. در اين شعر دهخدا نيز ه

ي از انداز حهاي تاريخي، چشمميصاوير طبيعت با تلك تاز بندهاي پنج گانه با كم
دهد و در پايان هر بند نيز از تلخي و تيرگـي زمـان حاضـر يـاد      ميآينده را نشان 

به كـار   ينن را در اشاره به اين آيندة آرماكه دهخدا آ» دورة طاليي«كند. تعبير  مي
سي به كـار نرفتـه   ن در زبان فارمة عبارتي فرنگي است كه پيش از آبرد و ترج مي

ادبيات فارسي موجب شده كه  است، عمق تأثيرپذيري اين شعر از فضاي جديد و
ايـن دوره، از لحـاظ زبـان و    اين شعر نوآيين، برخالف بسياري از شعرهاي ديگر 

مسـتحكم باشـد. اگـر ايـن شـعر را بـا برخـي اشـعار          بيان شعري كامالً استوار و
، بيشتر به اين نكته پي خواهيم برد. البته ايـن  رزادة عشقي مقايسه كنيممينوگرايانة 

استواري و استحكام موجب نشده است كه تازگي و طراوت شعر رنگ ببازد. تنها 
آيـد،   ميبه نظر   ميكه در اين شعر، به خصوص امروزه، اندكي كهنه و قدي اي هنكت
  و ... است.» سنين«، »احباب«عربي مثل   ميچند كلمة قدي دركارب

از شاعران  اين شعر دهخدا را از يكي از اشعار رجايي زاده اكرم، آرين پور
داند. با توجه به شباهتهاي شـعر دهخـدا بـا شـعر مزبـور       مينوگراي تركيه، متأثر 

       19توان اين تأثيرپذيري را ناديده گرفت. مين
اما با توجه به پختگي و انسجام شعر و با در نظر داشتن مطالعات گسـتردة  

ي قـديم تـر ايـن شـعر در ادبيـات      هـا  هنكته نبايد مـا را از سرچشـم   دهخدا، اين
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 اي هكالسيك فارسي غافل كند. براي مثال، خاقاني شاعر نامدار قرن ششم در قطع
  با مطلع

  گويد:   ميچنين 

هها شعر توسط يم، به تقليد از اين شعر دهخدا دچنانكه قبالً نيز اشاره كرد
شاعران گوناگون سرده شده است كـه بررسـي آنهـا خـارج از بحـث مـا اسـت.        
نخستين شعري كه ظاهراً به پيروي مسمط دهخدا سروده شـده اسـت از شـخص    

و شـعر   دهميـ فدوي وطن اعتضاد (مرتضي الشـريف) نا «است كه خود را   ميگمنا
م.  1909ق. / 1327در سـال  » ر ايـران منوچهبه نام وطن مقدس «خود را با عنوان 

  شود:   ميدر نشرية شرق به چاپ رسانده است. اين شعر چنين آغاز 

بـه لحـاظ   جز اين شعر، تنها شعر ديگري كه آشـكارا  در ديوان دهخدا، به 
رمانتيك دارد، تصنيفي است كه سـالها بعـد و ايـن     اي هزبان و بيان و مضمون جنب

بحراني يعني در روزهاي پس از شهريور بيسـت سـروده شـده     اي هبار نيز در دور
ـ     غنـايي و تغزلـي   اي هاست. در اين تصنيف نيز شاعر در بنـدهاي اول آن بـه گون

خـود   ه يادآوردن تلخيهاي روزگار، نگاهگويد ولي در بند پاياني ضمن ب ميخن س
آرماني و سواري كه از دل اين غبارها بيرون خواهـد آمـد معطـوف     اي هرا به آيند

  كند:   مي

ــد ــرمن بنـ ــفات اهـ  اي روح صـ
  

ــد     ــمان رن ــنانت آس ــوك س  وي ن
 

ــاق ــوار آفـ ــد سـ ــه نهـ ــردا كـ  فـ
  

ــد...   ــن زركن ــق چــرخ زي ــر ابل  20ب
 

ــدار ــته دلـ ــا خجسـ ــت ايـ حريـ 
 چو زلف بـه هـم زنـي تـو از نـاز     

  

ــر  ــار   از دلبـ ــد عيـ ــت عهـ  سسـ
 21ز آشـــفتگيم شـــوي خبـــردار...
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  ، كسمايي و شاعران گمنام اي هرفعت، خامن
در فاصلة عصر مشروطه و ظهور سلطنت رضاشاه، به تـدريج كـه جنـبش    
سياسي مشـروطه خـواهي و تغييـر و تحـوالت اجتمـاعي دوران رشـد و تكامـل        

تـر   تـر و جـدي   قميـ كرد، در عرصة ادبيات نيز  مسئله نوگرايي ع ميبيشتري پيدا 
مسائل تازه و نوآوريهـايي در قالبهـاي سـنتي و نظـام      اي هاز حد بيان پارشد و  مي

رفت. در اين دوره خصوصاً در عرصة شعر، نوگرايان خواهان  ميقافيه قديم فراتر 
م و محتـواي آن  ر ساختار و نظـام كلـي شـعر و در فـر    تر د تغيير و تحولي اساسي

شـد.   ميمشخص » قالب ادبيان«بودند، تغيير و تحولي كه در آن زمان با اصطالح 
ي رفعـت از يـك سـو بـا     گرايـان انقالبـي يعنـي كسـاني چـون تقـ      ان نوميجدال 
از سوي ديگر، داستان مشهوري است كه در اينجا قصـد  گرايان محافظه كار  سنت

ت دارد اين است كه در ميكه به لحاظ بحث ما اه اي هنكت 23بازگويي آن را نداريم.
ي ادبي و اجتمـاعي  ها هو نظري ها هو خصوصاً در ديدگااشعار و آثار اين نوگرايان 

دانيم، رمانتيكهاي اروپـايي   ميوجود دارد. چنانكه  ي رمانتيك متعدديها هآنان جنب
رو شـدند و   نئوكالسيكها روبـه  تنيز براي عرضة آثار و آراي نوين خود با مخالف

كالسـيك  ه ادبيـات  نوگراييهاي صوري و محتوايي آنان، خصوصـاً در فرانسـه كـ   
گـر شـد.    كارتر بود، به صورت نوعي عصيان و شورش جلوه محافظه تر ونيرومند

ي رمانتيـك ادبيـات جديـد    هـا  هان رمانتيسم فرانسه با جنبـ مياينجا نيز شباهت  در
فرانسـه، از يـك سـو،    فارسي به خوبي قابل مشاهده است. در ايران نيز همچـون  

 زرد اســــت... چهــــرة مردمــــي
ــت    ــامرد اس ــاي ن ــه غوغ ــن ن  اي

 22.شهسواري در ايـن گـرد اسـت   
  

ــرد اســـت   ــدان سـ ــر را ديگـ  مهـ
ــ ــد آن ك ــتدان ــه دل درد اس  ش ب
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ادبيات فخيم و مقتدر كالسيك بر همه جا سايه افكنده اسـت و از سـوي ديگـر،    
نظام اجتماعي و سياسي مستبدي هـم عرصـة اجتمـاعي را در سـلطة خـود دارد.      
بنابراين، در ايران نيز كوشش براي نوآوري ادبي با تالش براي ايجاد تحـوالت و  

  اصالحات اجتماعي گره خورده است. 
پردازان انقالبي اين دوره، تقـي رفعـت بـه داليـل      ان شاعران و نظريهميدر 

ت بيشتري برخوردار است. رفعت، برخالف عـارف قزوينـي، از   ميگوناگون از اه
به مراتـب بـيش از او،   ندارد، ولي همچون عارف و  اي هپيشگي رمانتيك بهر عاشق

  نيـان طرابـوزان  يرارمانتيك واقعي است. تقي رفعـت كـه پـدرش از ا   يك انقالبي 
مدارس مسيحي قفقاز تحصيل كـرده اسـت و بـا زبـان     بوده، از دوران كودكي در 

ت در تبريز هم شـغل او  نفرانسه و تركي آشنايي كامل داشته است و پس از سكو
ن مـي كسـروي كـه در ه   24دبيرستان بـوده اسـت.   در ابتدا تدريس زبان فرانسه در

خـودبين   بس«مدتي با او همكار بوده او را  دبيرستان و بعدها در فعاليتهاي حزبي
رفعـت سـپس بـه جمـع يـاران خيابـاني پيوسـت و         25كنـد.  ميمعرفي » و پرفيس

ق. تـا   1336الهاي ت روزنامة تجـدد و سـپس آزاديسـتان را در فاصـلة سـ     يمدير
 اي هگرفت و گذشته از فعاليت و تبليغ براي قيام خياباني، به پارق. بر عهده 1339

فعت در عرصة ادبـي  مربوط به تجدد و انقالب ادبي هم پرداخت. رمسائل نظري 
گرايان محافظه كار روي داد، جانب  ان نوگرايان انقالبي و سنتمي در جدالهايي كه

ي اين گـروه تبـديل شـد.    ها هترين چهر را گرفت و خود به يكي از مهم لگروه او
ادي تحـت تـأثير   د بسـيار زيـ  دبي رفعت تا حـ رديم، ديدگاههاي اچنانكه اشاره ك

ادبيات فرانسه و بيش از آن ادبيات در حال تحول تركيه بوده است. كسروي حتي 
 26كنـد.  مـي دلبستگي به ناسيونالسـيم تـرك    رفعت را متهم به وابستگي به تركيه و
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ت تـأثير نثـر   ز آثار منثور و منظوم رفعـت را نيـز تحـ   ميكسروي با لحني تسمخرآ
البتـه ايـن تأثيرپـذيري در آثـار      27شـمارد  ميل ترك زبان اسالمبو تركي و شاعران

زاده هم در همـان دوران در مقالـة    رفعت و همانندان او وجود داشته است و تقي
ـ » فارسي خان والده«مشهور  يي از ادبيـات عصـر جديـد و از    هـا  هضمن نقل نمون

  28مورد استهزاء و نكوهش قرار داده است. جمله شعري از رفعت، آن را
از آشنايي با ادبيات فرانسه و ادبيـات   اي هي رفعت با پيشتوانبه هر حال، تق

تركيه كه زودتر از ادبيات فارسي تحت تأثير رمانتيسم اروپايي و فرانسـوي دچـار   
پـردازد. رفعـت خـود در ضـمن نخسـتين       مـي تحول شده بود، بـه مقولـة تجـدد    

گويـد:   يمـ گرايان داشته است، خطاب به جوانان و نوجويـان   مجادالتي كه با كهن
طوفاني در ته دوات  !ويكتور هوگو را در سر قاموس دانشكده مجويرخ كاله س«

ن ســخن رفعــت آشــكارا مــيدر ه 29»نوجوانــان تهــران هنــوز برنخاســته اســت.
شود.  ميتأثيرپذيري او از رمانتيسم فرانسوي در هر دو بعد ادبي و اجتماعي ديده 

سيك لطة اصول و قواعد نئوكالرمانتيكهاي فرانسوي و از جمله هوگو به خاطر س
ـ   كلمات معمولي و اي حتي براي به كار بردن پاره  اي هعادي در آثار خود، بـه گون

كردند و از سوي ديگر گـرايش انقالبـي رمانتيكهـا در     ميعصياني و انقالبي عمل 
دار، الً مشهود بـود. رفعـت نيـز در همـان گيـرو     عرصه اجتماعي و سياسي نيز كام

انتشار داده اسـت   ددحت عنوان يك عصيان ادبي در روزنامه تجت اي هسلسله مقال
» ت صـريح ميميص«در دفاع از پديدة تجدد از  با همان بيان انقالبي و پراحساس و

متأثر از آالم اجتماعية ما  سينةسخن گفته است كه از ته يك آن « ميميفرياد ص«و 
رمانتيكهـاي   رفعـت همچـون رمانتيكهـاي اروپـايي و خصوصـاً      30.كند ميفوران 

فرانسوي معتقد است كه عصيان و انقالب ادبي تكملـه و تتمـة انقـالب سياسـي     
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رفعت در مطلب ديگري صريحاً به سخن ويكتـور هوگـو در ايـن     31دوران است.
هوگـو آن شـاعر رمانتيـك     ما اين عقيـدة ويكتـور  «گويد:  ميكند و  ميباب اشاره 

شه مينماييم ه ميق آن را مشاهده فرانسه را كه در فلسفة تاريخ ملل حاضره مصدا
ترين نتيجـه مسـتقيم يـك انقـالب سياسـي، يـك        گويد قاطع ميدر نظر داريم كه 

انقالب ادبي اسـت و در تحـوالت و تجـددات مـادي شـركت نجوييـد مگـر بـا          
 ديگر، ضمن بيان اين مطلب كـه ادبيـات   اي هرفعت در مجادل 32»انقالبات معنوي.

 عصـر جديـد احساسـات و هيجانـات مـردم و      در كالسيك فارسي قـادر نيسـت  
نمـايش نامـة   » جزئيات و مفردات محسوسات«جوانان را برانگيزد و بيان كند، به 

گويـد كـه    ميكند و  ميشاترتون اثر آلفره دو وينيي شاعر رمانتيك فرانسوي اشاره 
ادبيات كالسيك فارسي قادر نيست يكصد هـزارم ايـن احساسـات را در جوانـان     

رفعت مثل رمانتيكهاي فرانسوي حضور سنگين ادبيـات   33ن برانگيزاند.متجدد ايرا
به حصول آوردن يـك  «گويد:  ميداند و  ميكالسيك را مانع اصلي تحول و تجدد 

تجدد در ادبيات، به خصوص در ادبيـات ايـران كـه يـك دورة كالسـيك بسـيار       
پايي وي اروي همچون رمانتيكها 34»ت...شعشعاني گذرانيده است، كار آساني نيس

 و عواطف و ساتحساكند كه شاعر و نويسنده بايد ا مياين نكتة مهم پافشاري بر 
راث و سنن ادبـي و اصـول و   ميذهنيات خودش را بيان كند و تحت تأثير صرف 

ت را ميميتفكرات و تحسسـات خودتـان را بنگاريـد... صـ    «قواعد آن قرار نگيرد: 
 ميتمـا  35».هر حال خودتـان باشـيد  موقعي از دست ندهيد... در هرگز و در هيچ 

فكار رفعـت  راث رمانتيسم را درآراء و امياين موارد به نحو آَشكاري نفود و تأثير 
  دهد.   مينشان 
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اين رمانتيسم در گرايش اجتماعي و روحية انقالبي رفعت نيز وجود داشته 
ادبـي و   است. وي از چندين سال فعاليت در راه آرمانهـاي انقالبـي، اجتمـاعي و   

جنـبش    ميسرانجام پس از ناكـا  36»به جانب فردا«دعوت همگان براي رهسپاري 
و يـك سـال بيشـتر نداشـت     دموكراتها و كشته شدن خياباني، در حالي كـه سـي   

ي هـا  هنكتة جالب اين اسـت كـه در روحيـات و انديشـ     37ي زد.شكدست به خود
 38تـوان ديـد.   مـي  راديدگاههاي رمانتيسم انقالبي و اجتمـاعي   اي هخياباني هم پار

حتي خياباني در يكي از سخنرانيهاي خود بـه سـخني از ويكتـور هوگـو اسـتناد      
گويد: درهاي پارلمـان را بـه    ميور فرانسوي هد مشويكتو هوگو متجد«... كند:  مي

را بــه روي خــود خواهنــد   ميدانهاي عمــوميــروي جوانــان نبنديــد واال جوانهــا 
   39»گشاد.

تـوان   مـي در معدود شعرهاي بازمانده از او نيـز   رمانتيسم انقالبي رفعت را
ديد. رفعت در شعري كه خطاب به جوان ايراني سروده است بـا لحنـي رمانتيـك     

پربار  اي هگويد كه روي به آيند ميد و عصر نويني سخن مياز فرار رسيدن دوران ا
  و آرماني دارد:  

 اي هاين شعر رفعت از لحاظ نظام قافيه كامالً تازگي دارد و الگوهـاي قافيـ  
دك اين شاعر و ضعفهاي زباني و كند، اما مجال ان ميقالبهاي كالسيك را رعايت ن

  اني او فرصت چنداني براي قوت بخشيدن به اين نوآوريها فراهم نياورده است.  بي
ا با زبـان و بيـاني كالسـيك و نـه چنـدان      اغلب اشعارش ر اي هجعفر خامن

قوي و سالم سروده اسـت. بـه جـز چنـد شـعر، در بيشـتر اشـعار بازمانـده از او         
  شود:   مياز لحاظ فرم و بيان ديده ن اي هي تازها هجلو

 دمد از بهر نسل نويك فصل تازه مي
  

ــ   ــارور آبس ــار ب ــك نوبه  40تن دور...ي
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نسـه و ادبيـات اروپـايي و تركيـه آشـنايي داشـته       اين شاعر نيز با زبـان فرا 
نظام قافيـه پديـد    هايي در قالب شعر و و در برخي از اشعار خود نوآوري 42است

ن شعرهاي اوست كه داري برخي ويژگيهـاي رمانتيـك اسـت.    ميآورده است و ه
نظر سـير تـاريخي تحـوالت    اين شعرها به خاطر قدمت تاريخ سروده شدنشان از 

ت دارند. يك از اين شعرها كه خطاب بـه وطـن و در حـدود سـال     يمادبي نيز اه
آن با قالبهـاي قـديم تفـاوت دارد و     سروده شده است، نظام قافيه بندي ق. 1332

. شاعر از شود ميدر نظر نگيريم، نوعي چارپاره  محسوب را اگر تك مصراع آخر 
را بـا  » مجـروح «عد قدما تخطي كرده و كلمة انظر موسيقي كلمات قافيه نيز از قو

قافيه كرده است. اين تازگيها و نوآوريهاي صوري در كنـار مضـمون   » اندوه«كلمة 
به نيرو گرفتن  ميدا كامالً تازه شعر يعني ستايش وطن و تأسف از درماندگي آن و

آن، موجب شده تا اين شعر با توجه  به زمان سروده شدن آن، شعري نـوآيين بـه   
گـداز شـاعر بـدون    ت وطـن دوسـتانه و سـوز و    در اين شعر احساسا شمار آيد.

فـردي و   اي هو عبارات قدمايي و بـا صـبغ   ها هپوشي و بدون استفاده از كليش پرده
ن مـيه  گر شده است. عالوه بر پـرداختن بـه مضـمون وطـن و     غير تكراري جلوه

اشعار مشابه في نفسـه تـازگي    دوستي، اصوالً طرز بيان احساسات در اين شعر و
يدگاه رمانتيك شاعر و آشنايي او با ادبيات رمانتيـك تركيـه و فرانسـه    دارد و از د

  گيرد: مينشأت 

 من از خدا به تو نالم ز زاهدان ريايي
  

 41..بفريبند با قبـا و ردايـي.  كه عالمي 
 

 اي طلعت افسرده و اي صورت مجروح
  

 43...اي وطــن زارآمــاج ســيوف ســتم، آه 
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زده و آزردة اين شاعر را در يكي ديگر از شعرهاي او هـم   احساسات اندوه
قالب چارپاره سروده شده اسـت،   در اين شعر كه در اي هتوان ديد. جعفر خامن مي

ناله سر داده اسـت، بـا ايـن     همچون رمانتيكهاي اروپايي از تمدن منحوس دوران
انقالبي رمانتيسـم عصـر مشـروطه بـه شـاعر اجـازه        تفاوت كه صبغة اجتماعي و

دهد كه همچون برخي از رمانتيكهاي اروپـايي يكسـره بـه سـتايش پاكيهـا و       مين
  و تمدن و مدنيت را نفي كند:زيباييهاي بدوي بپردازد 

در همان سالها نيز مورد توجه معاصـران او   اي هتازگي برخي از اشعار خامن
را كـه در مجلـة    اي هاز جعفـر خامنـ   بوده است. ملك العشراي بهار قطعه شـعري 

ـ  1297دانشكده به سال  شـعر وصـفي در   «از  اي هش. به  طبع رسانده اسـت، نمون
   45به شمار آورد است.» ادبيات جديده

ن دوره بـه شـاعري پرداخـت.    مـي خانم شمس كسـمايي نيـز در اواخـر ه   
كسمايي با زبان تركي و روسـي آشـنايي داشـته اسـت و در  چنـد شـعر معـدود        

توان ديد. اشعار كسمايي دچـار   ميراث رمانتيسم اروپايي را ميزمانده از او تأثير با
ضعف بيان و فقدان استحكامند ولي هم از نظر فرم و هم از نظر مضـمون تـازگي   

بـدين گونـه بيـان    » زوال سـيم و زر «دارند. در يكي از اين شعرها آرمان رمانتيك 
  شده است:  

ل به نـوعي  ميدل زدگي از محيط زندگي جديد، غليان احساس و عواطف، 
ي از كســاني كــه معيارهــاي مــادي و دنياپرســتي را رازگريــز مــبهم از مــردم، بيــ

 اب بيســتمين عصــر جفــاپرور منحــوس
 بر تـاب زمـا آن رخ آلـوده بـه كـابوس     

  

ــايع    اي آبـــدة وحشـــت و تمثـــال فجـ
 44ساعات سياهت همـه لبريـز فضـايع...   

 

 بـودگـاه نـوع بشـر سـيم و زر تا تكيـه 
  

ــرادري...    ــد ب ــع عه ــن توق ــز مك  46هرگ
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» پرورش طبيعت« رهاي او به نامِي رمانتيك يكي از شعها هنمايود... و دران هپذيرفت
هد. اين شعر از نظر فرم و موسيقي و قافيـه و شـيوة بيـان تـازگي     د ميرا تشكيل 

دارد، ولي عدم استحكام و ضعف ساختاري آن موجب شـده تـا امـروزه در حـد     
  نوعي تمرين شاعري به نظر آيد:  

  ز بسياري آتش مهر و ناز و نوازش 
  و روشنايي و تابش  مي از اين شدت گر

  گلستان فكرم 
  خراب و پريشان شد افسوس 

  و گلهاي افسرده افكار بكرم  چ
  كف داده گشتند مأيوس   صفا و طراوت ز

  بلي، پاي بر دامن و سر به زانو نشينم 
   47نم...ميكه چون نيم وحشي گرفتار يك سرز

ي هـا  هو شـمس كسـمايي، گذشـته از جلـو     اي هتقي رفعـت، جعفـر خامنـ   
فارسـي در   رمانتيك آثارشان، به خاطر نقشي كه در نوآوريهاي ادبي و تحول شعر

د، در ادبيات جديد فارسي از جايگاه خاصي برخوردارنـد. در  ان هفا كرداي هاين دور
د كه هر چند در فرآينـد  ان هزيست ميكنار اينان، شاعران گمنام متعددي در اين دوره 

د، ولي در گسـترش و رواج  ان هنداشت اي هنوگرايي رمانتيك شعر فارسي نقش عمد
ـ  هشناسي آن مؤثر بود ترويج زيبايي شعر جديد و د و خصوصـيت روح عصـر را   ان

دهند. اغلب آثار اين شاعران به صورت ديوان و مجموعـه منتشـر نشـده     مينشان 
جنگهـا بـه    از اي هاست و بييشتر در البه الي صفحات نشريات آن عصر يا در پار

اين نوشـته   ن در مجال اندكچاپ رسيده است. پرداختن به اين شاعران و آثار آنا
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ش. بـه  1298كنيم كه در سـال   مي. در اينجا براي نمونه به شعري اشاره گنجد مين
چاپ رسيده و سرايندة آن الفت نام دارد. اين شعر از لحاظ فرم و قالـب و نظـام   

حـزين و   د وبيان، احسـاس نمـايي، فضـاي رازآلـو     قافيه، مضمون و محتوا، طرز
مايي عواطـف انسـاني در آن،   اندوهگين، توصيفهاي تازه، همدلي با طبيعت و بازن

اعتـراف گونـه... و تـازگي دارد و رمانتيـك محسـوب       حالت حديث نفس وار و
ي تشكيل شده كه در هـر  تشود. فرم شعر بدين گونه است كه از بندهاي سه بي مي

يكسـان دارد و دو مصـراع بيـت سـوم      اي هچهار مصـراع دو بيـت اول قافيـ   بند، 
  ديگر:   اي هقافي

ي هـا  هنام دارد، يكـي از نخسـتين جلـو   » دور از مزار معشوق«اين شعر كه 
رسـي اسـت. بـه خـاطر فضـاي      آلود و غمـزده در شـعر جديـد فا    رمانتيسم حزن

رزادة عشـقي و  ميـ و انقالبي اين دوره اشعار رمانتيـك شـاعراني چـون    اجتماعي 
ديگران، در اغلب موارد به حزن و اندوه ناشي از مرگ معشوق يا عشقهاي ناكـام  

  شود:   ميو فضاهاي اجتماعي  ها هوارد عرص اي هماند و به گون ميمحدود ن
وار  جـايي نـدارد و احساسـات مرثيـه     اما در اين شـعر عواطـف اجتمـاعي   

دارد. در  اش عاطفة اصـلي شـعر را دربـر    رفتهعاشقي در سوگ معشوق از دست 
اجتماعي، سـالها بعـد و بـه خصـوص در     زده و غير واقع، اين رگة رمانتيسم اندوه

رسد. البتـه زبـان ايـن شـعر مثـل شـعرهاي        ميدورة سوم به اوج شكوفايي خود 
خورده و ظريف نيست و فضاي كلي شعر نيز بر خالف  تراش تيك دورة سومرمان

 سـقف دوتـاييچنين در زير ايـن
 نمـــوده عشـــق مـــا را رهنمـــايي

 رفتـيم بـا هـم سـوي گلـزار       همي
  

 فكنـــده مـــاه بـــر مـــا روشـــنايي 
 گرفتــه بــا هــم  آنجــا آشــنايي    

 48...نثـار و او مـرا يـار    من او را جان
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گـون نيسـت.    آور و خيـاالت شـبح   از احساسات گريهشعرهاي دورة سوم، آكنده 
المارتين دارد. شاعر كه معشـوق خـود    »درياچة«طرح كلي شعر شباهتي اندك به 

آورد كه به همراه او در بهاري خوش در  ميرا از دست داده است، زماني را به ياد 
حسرت خاطرات خـوش از دسـت    زده است. شاعر با اندوه و ميل طبيعت قدم د

ظلمـت و ديگـر عناصـر طبيعـت      شـب و  كنـد. سـپس از مـاه و    ميرفته را مرور 
خواهد كه به همراه او و به ياد معشوقش گريه و زاري كنند و خـود نيـز آرزو    مي
  رستد. بف رد و روح خود را به نزد اوميب تستوان ميكاش  اي هند كك مي

  
  الهوتي  

ش در كرمانشاه به دنيا آمـد.   1266ق.  1305در در سال  ابوالقاسم الهوتي
الهوتي در دوران نوجواني به تهران نقـل مكـان كـرد. وي همزمـان بـا ورود بـه       
ژاندارمري در دورة و جواني، گام در راه مبـارزه و فعاليـت سياسـي و اجتمـاعي     

مجبـور شـد     ميبي فرجـا   ميدر قيام نظا سرانجام الهوتي پس از مشاركت 49نهاد.
الهوتي در كـار   50شه ترك كند و در شوروي ساكن شود.ميخاك وطن را براي ه

شعر و شاعري همچون عشقي و عارف تحت تأثير فضاي نـوين اجتمـاعي ايـران    
بوده است و تا حدودي از ادبيات و فرهنگ جديد تركيه و قفقـاز تـأثير پذيرفتـه    

ين نظر كه در ادبيات كالسيك فارسي چندان تبحـر و تـأملي   الهوتي از ا 51است.
ي رمانتيـك در شـعر و   هـا  هاما جلو 52نداشته است شبيه به عشقي و عارف است؛

آيد. بـه   ميشخصيت او در مقايسه با شعر عشقي و شخصيت عارف ناچيز به نظر 
هر حال اين گرايش رمانتيك كه ناشـي از روح رمانتيسـم انقالبـي دوران اسـت،     

بسياري از شعرهاي الهوتي دچار نوعي  نمودهاي مشخصي در شعر الهوتي دارد.
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كيفيت و محتواي سياسي صريح هستند؛ صراحتي كه به ارزش هنري آنها صـدمه  
اش در شـوروي   زنـدگي  ويژگـي در شـعرهايي كـه در دورة دوم   زده است. ايـن  

يي از هـا  هان نخسـتين شـعرهاي الهـوتي رگـ    ميـ در سروده بازتاب بيشتري دارد. 
شـود كـه تحـت تـأثير فضـاي زمانـه و        مـي سرشـار ديـده    اي هاحساس و عاطفـ 

كند. نمونة ايـن تـازگي    مينوآوريهاي شعري دوران، حس دورني شاعر را آشكار 
رمانتيـك هـم برخـوردار اسـت، در      اي هاحساس و عاطفه را كه بي شـك از جنبـ  

  توان ديد:   ميشعري با اين مطلع 

اسلوبي تازه اسـت و بـا ديگـر شـعرهاي      داراياين شعر از نظر نظام قافيه 
متعادل  اي هدر فرم و قالب شعر به گون داين عصر كه سعي دارننوگرايانة شاعران 

دست به نوآوري بزنند، تناسب دارد. الهوتي با زبان تركي و فرانسوي آشـنا بـوده   
وي از جمله شاعراني است كـه   54ا زبان روسي را نيز آموخته است.است و بعده

ديگـران را بـه   ي متعددي از آثار شاعران خارجي مثل هوگو، پوشـكين و  ها هنمون
سي اين اشعار خارج از بحث مـا  ربه فارسي ترجمه كرده است. برصورت منظوم 

ا يعنـي شـعر   ترين و مشهورترين آنه ولي الزم است در اينجا به يكي از مهم است
م. 1923يم. اين ترجمة منظـوم در سـال   اثر ويكتور هوگو اشاره كن» سنگر خونين«

سروده شده است و كامالً با حال و هواي انقالبي آن روزگار و فضـاي پرالتهـاب   
گويـد كـه همـراه     مـي دوران تناسب دارد. اين شعر ماجراي كودك شجاعي را باز 

ما قبل از اعدام با رخصت جـالد بـراي   گ محكوم شده است ارمبارزان ديگر به م
گـردد. از   مـي و داوطلبانه به صحنة اعدام باز رود  ميخداحافظي به نزد مادر خود 

حالـت  نظر هنري، با توجه بـه تـاريخ سـروده شـدن شـعر، تازگيهـايي همچـون        

ــدم ــر شـــ ــيانه پيـــ ــم آشـــ  در غـــ
  

ــامي   ــان ن ــتيم هم ــاقي از هس ــت  ب  53اس
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وگو و سعي در تغييـر دادن نظـام قافيـه و طـرز      ، عنصر گفتدراماتيك و نمايشي
  شود.   مي... درآن ديده  نوشتن خطوط شعر و

علي رغم مضـمون پراحسـاس ايـن شـعر، الهـوتي در سـرودن آن مجـال        
عواطف خود نداده است و شعر داراي نـوعي حالـت    چنداني به غليان احساس و

رئاليستي و خشن است، ولي با اين همه به رمانتيسـم انقالبـي دوران نزديـك تـر     
  است.  

  رزم آوران سنگر خونين شدند اسير 
  كودكي دلير با 

    55به سن دوازده ...
رود. اين شـعر   مييكي از بهترين اشعار الهوتي به شمار » وفا به عهد«شعر 

م. سـروده شـده اسـت.    1909ق./  1327كه در قالب نوپديد چارپاره و در تـاريخ  
يكي از نخستين شعرهاي نوگرايانه در ادبيات جديد فارسي است كه از نظر ادبـي  

 ـو ضعفهاي رايج آن عصـر نيسـت. شـعر حـالتي روايـي        و هنري دچار نواقص
كنـد كـه پـس از فـتح      ميرا توصيف  اي هداستاني و نمايشي دارد و مادر دلشكست

ان رفتن دشواريهاي معيشت و زندگي به سر قبر ميتبريز و شكست مستبدان و از 
بـر   اشك، دامنـي از نـان   پر اي هرود و به نشانة وفادار با ديد ميفرزند شهيد خود 

  نهد:   ميسر قبر فرزند 

چنانكه در بحث از رمانتيسم اروپـايي و در بررسـي شـعر ديگـر شـاعران      
و  رمانتيسم به خـاطر طغيـان عليـه قيـد     كنيم، پديدة ميجديد فارسي نيز مشاهده 

نئوكالسيك، نوعي آزادسـازي   اي هاسلوب هاي كليش بندهاي كالسيك و خصوصاً

 اردوي ستم خسته و عاجز شد و برگشت
  

 56برگشت نه با ميل خود از حملة احرار... 
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شود و به طور طبيعي بـا نـوعي واقعگرايـي     ميذهن و زبان شاعران هم محسوب 
شود ولي كـل   ميگرايانه ديده  همراه است. در اين شعر الهوتي نيز اين پديدة واقع

حـس   شـود و  مـي توصيفي كه از مـادر رنجديـده و داغـدار ارائـه      فضاي شعر و
مؤثر آن كـه   حسرت و دريغي كه در شعر وجود دارد، در كنار فرم تازه وك دردنا

با فضاي عاطفي و احساسي شـعر تناسـب كامـل دارد، ايـن شـعر را بـه شـعري        
   57رمانتيك تبديل كرده است.

اينجا الزم است بـه آن اشـاره كنـيم،     يكي ديگر از شعرهاي الهوتي كه در
دهخـدا در سـال   » ر ز شـمع مـرده يـاد آر   ياد آ«شعري  است كه به تقليد از شعر 

م به ياد يكي از مبارزاتي سـروده شـده كـه بـه دسـت نيروهـاي       1929ش./ 1308
از شعر دهخداسـت   اي هاعدام شده است اين شعر كه نظير 1307رضاشاه در سال 

هنري به هيچ روي با شعر دهخدا قابـل مقايسـه نيسـت. ولـي از      و به لحاظ ادبي
د به افق روشن آينـده را  مياوتوپياپي و ا ـ انتيسم انقالبياز رم اي هيك جهت جلو

  دهد: مينشان 

ق. در اسـتانبول سـروده شـده،    1337نيز كـه در سـال   » نوروزيه« شعر بلند
عشقي، بي آنكه بتوان به پـاي شـعر عشـقي     »نوروزي نامة«تقليدي است از شعر 

رسد. اين شعر از لحاظ وزن، نظام قافيه و مضمون كامالً شبيه شعر عشقي است. ب
  شود. ميان هر بند شعر نيز عيناً با همان قافية شعر عشقي ختم ميتك مصراعهاي 

وصف بهار كند، سپس به  ميالهوتي اين شعر را با خطاب به معشوق آغاز 
با وضـعيت امـروز آن مقايسـه    پردازد و با اشاراتي به عظمت ايران كهن، آن را  مي
  بندد.   ميكند و به آيندة بهتر وطن دل  مي

ــران ــاك اي ــود ز خ ــه ش  روزي ك
  

 58يك مرتبـه دسـت ظلـم كوتـاه...     
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  شود: ميشعر الهوتي چنين آغاز 

بينـيم، حضـور كلمـات و تعبيرهـاي      مـي ن بيت نخست نيز ميچنانكه در ه
كاهد، عـالوه بـر ايـن شـور و      ميمسائلي است كه از تازگي شعر قدمايي يكي از 

احساسات فردي شاعر آنچنان كه در شعر عشقي شاهد آن هستيم، در ايـن شـعر   
حـاالت   اي هشود. با اين همه توصيفهاي شاعر از طبيعت، بيـان پـار   ميكمتر ديده 

ت يـ مزمـان سـرودن شـعر اه    بـه فردي و تازگي نسبي فرم و قالب شعر، با توجه 
گويـد اشـعار الهـوتي از دو     مـي دارند. در مجموع همان طور كه شفيعي كـدكني  

طرحهاي تـازه در شـعر    واست: كوشش در راه ايجاد قالبها  ت ميجهت داراي اه
ي انقالبي و سياسي اي كه از محـيط تـازة زنـدگي شـاعر     ها هفارسي و بيان انديش

   60رنگ گرفته است.
نـوگرايي و   عران ايـن دوره بـا مسـئله   اين هر دو جنبه در آثـار اغلـب شـا   

  رمانتيسم پيوند دارد.
  

  ا نوشتها:پ
، پريستلي، جي، بي: سيري 1371. نگاه 1از جمله جوع شود به سيد حسيني، رضا: مكتبهاي ادبي، ج .1
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 انقالب مشروطيت و ؤمني، باقر: ايران در آستانه، م ميركبير و ايران، خوارزميت، فريدون ايمآد

  ادبيات مشروطه، شباهنگ.

 بهــار آمــد بتــا برخيــز و صــحرا را تماشــا كــن
  

 59بين، سـير دريـا كـن..   به دشت و كوه بنگر، خرمي 
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  نقابدار خراسان
  (المقنع هشام بن حكيم) 

  ذبيح اهللا صفا
  

از وقتي كه تازيان بر ايران تاختند و بر ساكنين  آن چيزه شدند تـا ديرگـاه   
هنوز حميت نژادي مردم اين كشور را آرام نمي گذاشت كه گروهي بر ميهن آنان 

عقايـد آنـان   ز حريت محروم سـازند و يـا بـر عـادات و     ادست يابند و ايشان را 
شكستي وارد كنند. بلكه كبربتء ايرانيـان ايشـان را تـا ديرگـاهي بـه كوششـها و       
كششها و جنبشها واداشت تا باالخره بر اثر اين فـداكاريها بنيـان قـدرت مردانـي     

  چون طاهر و يعقوب و اسمعيل ريخته شد.  
 اين نهضتها بانحاء و انواع مختلف پديدار شد. گاه بصورت طغيان و زماني
بشكل تحزب و دسته بنديها و وقتي بشكل اتيان عقايد و آرائي جديـد، و گـاهي   
بطريق زندقه و الحاد و دويـدن برجـان مـذهبي كـه تازيـان آورده و پشـتيبان آن       

اند. و حتي گاه بصورتي ظاهراً آرام و متكي بر اصول عقالني صـحيح (ماننـد    بوده
دربـار و سياسـت عـرب و    نفوذ بوسـيلة اسـالم و طرفـداري از آن در مـذهب و     

  تحميل آراء و عقايد و آداب ايرانيان بر ملت فاتح) ظهور كرد.  

                                                            
  1217-1226، صص 1316مهر، ارديبهشت.  
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هجري بود: در اين ايـام از    3و  2شديدترين ايام ظهور اين نعمتها دو قرن 
جانبي فرقة شعوبيه بوضعي عجيب بجان تازيان و اخالف و آداب و آراء دينـي و  

ران و جنگاوراني چون مازيار و افشـين  غير ديني آنان افتادند و از جانبي سلحشو
و يعقوب آهنگ تخريب بنيان سيادت تازيـان كردنـد و از طرفـي مردانـي چـون      
بوحنيفه و ابن المقفع و امثال اينان بانتشار و ادخال عقايد  پارسيان در عقايد ديني 
تازيان همت گماشتند وبا خود  بترويج مذاهب اجدادي پرداختند و حتـي بيـاري   

از مردان تازي نژاد نيز بجعل احاديث و اخباري براي اسالم و بر ضرر آن عده اي 
  بر خاستند كه حالل مسلمين را حرام و حرام آنان را حالل ساختند... . 

عده اي نيز در اين گير و دار صالح را در تقويـت فرقـه اي از اعـراب بـر     
همينانند كه  ضد فرقه اي ديگر بخصوص امويان كينه ور زشت كردار ميدانستند و

بني هاشم را در مخالفت ايشان بر ضد بني اميـه يـاوري ميكردنـد. ايـن طبقـه در      
خراسان بر اثر تبليغهائي كه شده بود و برخي عوامل ديگر فزوني يافتند تا بـدانجا  
كه مردي چون ابومسلم از ميان آنان برخاست و بيك تاختن بني العباس را نيروي 

ر را از تخت سرنگون سازند و بساطي نـو بگسـترند.   آن داد كه امويان زشت كردا
اما اين جوانمرد ايراني كه در زيردست خويش مرداني وطن پرست چـون سـنباد   
(اسپهبذ فيروز) و هشام بن حكيم (كه موضوع اين مقالـه اسـت) داشـت بـزودي     
دست نيرنگ بازان عباسي كه هميشه در قبال مردانگي سلحشـوران ايرانـي روبـه    

عجيب بميان آورده اند، راه فنا سپرد و خراسـان را در مـاتم خـويش     كرداريهاوي
  نشاند.

هجري) با آن نـامردمي عجيـب كـه از منصـور سـر زد       137قتل ابومسلم (
ياران او را سخت بشورانيد چنانكه عدة زيادي از آنان و حتي عده اي از ايرانيـان  



٥٩  نقابدار خراسان

ابور عدة زيـادي از  و نيش 1ديگر برخاستند و از آن جمله در ري و جبال و قومس
ايرانيان هوادار ابومسلم بسرداري سنباد (كه فكر انتقام در او سخت ظهور كـرده و  
حتي ميخواست بمكه تازد و آنرا ويران سازد) بمخالفـت بـا خليفـة عباسـي قيـام      
كردند و حتي قيام راونديه در بغداد و قصدي كه بمنصور كرده بودند ظاهراً خالي 

ده باشد. اما ياران ابومسلم زود راه فنـا سـپردند و تنهـا از آن    از تذكار ابومسلم نبو
ميان يكي توانست انتقام او را اگرچه اندك نيز باشد بكشد و تازيان يا ايرانياني را 
كه بياري آنان برخاسته بودند آزار دهد و باالخره در قبال اسالم ديني جديد آورد 

  مناك سازد.  كه حتي براي خطرناك شود و عالم اسالمي را بي
اين مرد كه چون بسياري از مردان گذشته اين كشور بطعنهـا و دروغ هـاي   

كاري و  نويسندگان اسالم گرفتار شد و بزودي بر عقايد او پرده اي از الحاد و سيه
نابهنجاري پوشاندند و ويرا در تاريخ چنانكه شايد بدنام كردند، المقنع هشـام بـن   

  حكيم است:  
يدايش و مـذهب ايـن مـرد تـاريكي فـراوان سـايه       بر زندگي، شخصيت، پ

افكنده است و اگر چه مورخين دربارة او بسيار نگاشته و گفته اند ولـي بهرحـال   
افكار و آراء و حتي حقيقت حيات او در تيرگيهاي اغراض و عناد سـخت پنهـان   
شده است و بنا بر اين ما در اينجا سـعي ميكنـيم كـه اصـل و منشـاء و احـوال و       

  و را تا آنجا كه در دسترس ماست پديدار كنيم: عقايد ا
، پدرش حكـيم از مردمـان   »كازه«مولد او يكي از قراء مرو است موسوم به 

) بـود. از  167-136بلخ و از سرهنگان امير خراسان و معاصر ابـوجعفر دوانقـي (  
اين مرد هشام بوجود آمد. در اسم ابن هشام اختالفست چه برخـي او را عطـاء و   

» مقنـع «ام نگاشته اند ولي ظاهراً هشام اصح باشد. لقب اين مرد همـان  برخي هش
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است كه در ادبيات فارسي و تازي بدان بسيار بر ميخوريم و مقنـع يعنـي كسـيكه    
مقنعه بر روي فرو انداخته باشد و او را از اين جهت بدين لقب مـي خواننـد كـه    

مخواسـت كـه   چون ظاهراً روئي زشت و سري كل و يك چشم كور داشـت و ني 
اين زشتي  را كه مخل دعوات او بود بمردم بنماياند و در عظمت مقام خويش كه 
حتي برخي تصور الوهيت نيز دربارة آن ميكردند خللي وارد كند و يا خـود از آن  
جهت كه ميخواست بر ابهت و هيبت خويش بيفزايد: نقابي از زر بسـاخت و بـر   

بر سر و بر صورت بيفكند و هيچگاه از روي فرو انداخت و بقولي مقنعه اي سبز 
  آن دوري نجست و مردم بدين سبب ويرا مقنع خواندند.  

هشام قدي كوتاه وزيركي و كياستي تمام داشت و در طلب علم رنـج بـرد   
كتابهاي فراوان خواند و هر جنس علم بيندوخت و مخصوصاً طلسـم و نيرنـگ و   

نها استادي زبردست شد. بهرحال شعبده و سيميا را بغايت نيك  فرا گرفت و در آ
چو مقنع در علوم عصر چون پدر خويش كه او نيز مردي دانا بود، دسـت يافـت   
مانند پدر بكارهاي ديواني دست زد و در نزد ابومسلم صاحب الدعوه راه يافت و 

 140پس از او مدتي نيز وزارت عبدالجباربن عبدالرحمن االزدي را كـه در سـال   
ده بود  بر عهده داشت. بسياري از مورخين گفتـه انـد كـه    هجري امير خراسان ش

مقنع در اوايل امر در مرو گازرگري ميكرد ولي اين كار  او با شغل پـدرش بهـيچ   
وجه سازش نميتواند داشت و ظاهراً اين شغل پست را براي پست سـاختن مقنـع   

  و خراب كردن كار و مذهب او بوي نسبت داده اند.  
) بر اثر نامردمي كـه ابـن   137-136منصور دوانقي ( مقنع در دورة ابوجعفر

خليفه نسبت بمخدوم او ابومسلم كرده بود چنانكه در تاريخ بخارات آمده اسـت،  
هجري در مرو بسـاط   150-149بمخالفت برخاست و ظاهراًَ در حدود سال هاي 
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د و . منصور او را، هم بنابر آنچه در تاريخ بخارا آمده است. بند كر2پيغامبري چيد
) بمرو باز آمد 170-167به بغداد برد ولي چندي بعد بگريخت و در عهد مهدي (

مردمان را گرد كرد و گفت دانيد كه من كـيم؟ مردمـان گفتنـد تـو هاشـم بـن       «و 
حكيمي، گفت غلط كرده ايد، من خداي شمايم... و نامها نوشـت بهـر واليتـي و    

اهللا الـرحمن الـرحيم مـن    بداعيان خويش داد و اندر نامه چنين نوشت كـه بسـم   
هاشم بن حكيم سيدالسادات الي فالن ابن فالن الحمدهللا الذي الاله اال هو الـه آدم  
و نوع و ابراهيم و عيسي و موسـي و محمـد و ابومسـلم ، ثـم ان للمقنـع القـدره       
والسلطان و العزه والبرهان، بمن گرويد و بدانيـد كـه پادشـاهي مراسـت و عـز و      

خداي ديگر نيست و هر كه بمن گرود بهشت او راست و  كردگاري مرا وجز من
  3»هر كه نگرود دوزخ او راست.

در اين هنگام خود در مرو نشست و داعيان بهر جانبي فرسـتاد و مـردم را   
باعتقاد بربويت و دين خود خواند و جمعي كثير بدين خويش درآورد و عـده اي  

المي دور و باسالم تا حـدي بـي   از مردم خراسان و ماوراءالنهر را كه از مراكز اس
ايمان بودند وحتي مردم ماوراء النهر نماز بفارسي ميخواندند و هنوز پس از تـرك  
مذهب سابقي خود ديني درست نداشتند و بدين كس كه زبان فارسي داشت و از 
ميان ايشان برخاسته بود بهتر و آسـانتر ميگرويدنـد. پيـرو عقايـد خـود سـاخت،       

عيان خوب داشت و يكي از داعيان قـوي او مـردي تـازي    بخصوص كه المقنع دا
موسوم به عبداهللا بن عمرو بود كه بوي گرويد و دختر خود بزني بدو داد و سپس 
براي ترويج دين مقنع از جيحون بگذشـت و دركـش و نخشـب بـدعوت مـردم      
بمقنع پرداخت بدين بمقنع پرداخت و در اين هر دو شهر و قراء آن بخصوص در 

تاي كش مردم بسيار بدين مقنع در آورد. نخستين ديهي كه دين مقنـع  كش و روس
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در آن ظاهر شد و قوت گرفت و مردم ايمان خود را بدان بي پروا آشـكار كردنـد   
از قراء كش بود. در اين ده مردي عمرو نام پيشروي ديگـران را بـر   » سونج«قربة 

يدند و او را بكشـتند.  بشور» سونج«عهده گرفت و او و ساير پيروان مقنع بر امير 
عالوه بر نخشت و كش بسيار از قراء سغد و بخارا نيز بمقنع گرويدند و كار دين 
او باال گرفت و مردمي انبوه بر داعيان او گرد آمدند و آزار آنانكه بمقتداي ايشـان  
ايمان نياورده بودند پرداختند و در مردم وحشتي عجيب در انداختند. از اين بـس  

حميـد بـن   «ام خراسـان و قسـمتي از مـاوراءالنهر را فـرو گرفـت و      خبر مقنع تم
امير خراسان از جانب خليفه آهنگ او كرد و فرمان داد تا مقنع را بگيرنـد  » قحطبه

و ببند افكنند ولي او از  مرو بگريخت و متواري شـد. در ايـن ضـمن بـدو خبـر      
س آهنـگ آن ديـار   رسيد كه در ماوراءالنهر مردمي فراوان بدين وي در آمده اند پ

كرد. حميد چون از اين امر خبر شد صد سوار بر لب جيحون مأمور كرد تا ديـده  
باني كنند و هر گاه مقنع ميگذرد ويـرا گرفتـار سـازند و بخـدمت حميـد گسـيل       
دارند. ولي مقنع با سي و شش تن از پيروان خود به طريقي از جيحون بگذشت و 

بـه سـيام را كـه حصـاري داشـت      بكش رفت و در نزديكي كش كوهي موسـوم  
انتخاب و حصار آنرا استوار كـرد و در آن مالهـاي فـراوان گـرد آورد و بـا زنـان       
خويش در آن بنشست و نگاهبانان بر حصـار نشـاند. مقنـع كـه دعـوي كارهـاي       
شگفت آور ميكرد و بساط اعجـاز گسـترده بـود بيـاري دانـش و سـيمياي خـود        

ماهي بر ميĤورد كه از دو ماه راه ميتوانستند ازچاهي كه در قلعة سيام بود هر شب 
  ديد و ابن سناء المك از شعرا بدين ماه اشاره كرده است آنجا كه ميگويد:  

ــاً   ــدرالمقنع طالعـ ــا بـ ــك قمـ اليـ
  

 با سحر من الحـاظ بـدري المعهـم     
  



٦٣  نقابدار خراسان

و از اين روي بر شهرت و نفود و رواج مذهب مقنع افزوده شد چندانكـه   
ياري از خلق بر پيروان او افزوده گرديدند و اگر ديـن او بهمـين منـوال پـيش     بس

شـد و ايرانيـان خراسـان     ميرفت و قوت ميگرفت اسالم دچار خطري عظـيم مـي  
وماورءالنهر وحتي شايد بسياري ديگر از ايرانيان كه از كارهـاي بنـي اميـه و بنـي     

هنوز شـور مليـت را   عباس و قتل ابومسلم صاحب الدعوه سخت ناراضي بودند و
كه پس از مغلوبيت بالطبع قوتي فراواني مي يابد در سـر داشـتند: جملگـي بـدان     
دين ميگرويدند و آنگاه مقنع كه مردي زيرك و جاه طلب بود ميتوانسـت بĤسـاني   
و خوبي انتقام ابومسلم را از خداوند بغداد بكشـد و مهـدي را بنابكـاري منصـور     

ي نشاند و حتي چون سنباد آهنگ تخريـب مكـه   كيفر دهد و دين خود را بر كرس
نمايد. مهدي خليفة وقت نيز از اين خطر آگاه بود و ميترسيد كه بـيم آن بـود كـه    

پس بدفع او همت گماشـت و   4».اسالم خراب شود و دين مقنع همة جهان بگيرد
سپاهياني بجنگ وي فرستاد ولي ازينان كاري برنيامد و مقنع همچنـان در قـدرت   

ي بود و دين وي رواج  مي يافـت. آخـر كـار مهـدي ناچـار خـود روي       خود باق
بخراسان نهاد و در نيشابور بماند. مقنع چون از  آمـدن خليفـه آگـاه شـد تركـانرا      
بياري خود خودند و خون و مال مسلمين بر ايشان مباح كرد. اين تركان و پيروان 

از پيروان مقنع نيـز در   مقنع در ماوراء النهر غوغائي عجيب بر پا كردند و عده اي
كه سـه سـرهنگ از طرفـداران مقنـع (خشـوي،      » حكيم احمد«بخارا به سرداري 

كردند در اطراف بخـارا بـه كشـتار و نهـب و غـارت       باغي، كردك) ويرا ياري مي
گرد » حسين بن معاذ«پرداختند چنانكه اهل بخارا بيمناك گرديدند و بر امير خود 

گروه خواندند و او با لشكر خويش و اهـل بخـارا در    آمدند و او را به مقابلة اين
از بخارا بيرون آمد ودر نرشخ به آنان رسـيد و در مقابـل ايشـان     159رجب سال 
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خواند نپذيرفتنـد و  » به دين حق«لشگرگاه زد. قاضي بخارا هر چه پيروان مقنع را 
دو فريـق در   و باالخره جنگ در ميان اين» گوئيد ندانيم گفتند ما اينها كه شما مي«

گرفت و پيروان مقنع شكست خوردند و به صلح تن در دادند كه ديگر گرد قتـل  
و غارت نگردند و دين اسالم پذيرند و عهدنامـه نوشـتند ولـي چـون مسـلمانان      
بازگشتند ايشان عهد بشكستند و باز هنجار سابق پيش گرفتند و حصار نرشـخ را  

يفه چون كار را چنـين سـخت ديـد    استوار و آذوقه در آن جمع كردند. مهدي خل
را به جنگ مقنع فرستاد و به بخارا آمد تـا از آنجـا   » جبرئيل بن يحبي«وزير خود 

به نخشب رود و با مقنع جنگ كند ولي در بخارا حسين بن معاد در رفـع حكـيم   
احمد ازو ياري خواست وگفت چون اين مرد را از ميان برداريم آسان مـي تـوان   

جبرئيل نيز بپذيرفت ولي چهار ماه تمام لشـكريان خليفـه و    بر مقنع دست يافت.
توانستند كاري از پيش ببرند و هر روز از مسـلمانان جمعـي بقتـل     امير بخارا نمي

رسيدند و آخر كار مسلمين بـه حيلـه توسـل جسـتند و نقبـي بـر حصـار زده         مي
كثير از را آتش دادند و خراب كردند و آنگاه درحصار ريخته جمعي  قسمتي از آن

ياران حكيم احمد بكشتند و ايشان چون خود را گرفتار ديدند به همان طريق اول 
صلح كردند و قرار بر اين شد كه ايشان را بي سالح نزد خليفه برند و ايشـان بـه   
ظاهر بدين امر تن در دادند ولي چون باطناً از مسلمين ايمن نبودند با خود سالح 

اد كـه حـيكم را پنهـاني بكشـتند وخشـوي را از      نمودند و جبرئيل امر د حمل مي
اسب فرو كشيده بقتل رسانيدند. پيروان مقنع چون اين نقض عهد مشاهده كردنـد  
سالحها بيرون آوردند و از نو جنگ درگرفت ولي اين بار هزيمت در ياران مقنـع  
 افتاد. جبرئيل سرهاي كشتگان ايشان را به سند برد تا پيروان مقنع را كـه در آنجـا  

نام از نقيبان مقنع داشتند، بترساند و اگرچه در » سغديان«زياد شده بودند و اميري 
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اينجا نيز پيروان مقنع مردانه ايستادند و حربهاي بسيار كردند ولي آخر كار منهـزم  
و بسياري از آنان كشته شدند. جبرئيل از سغد به سمرقند رفت و در آنجا نيـز بـا   

  سپيد جامگان جنگها كرد.  
به مرو رفت و از آنجـا بـاز بـه    » معاذ بن مسلم«امير خراسان  161سال در 

جنگ سپيد جامگان سـغد و تركـان شـتافت و تـا دو سـال  بـا آنـان جنگيـد. در         
رسـيد و او در  » سبب بن زهير الضبي«اميري خراسان به  163جمادي االول سال 

ال كـرد. از  ماه رجب به بخارا آمد و با كـوالرتكين از سـرهنگان مقنـع آغـاز جـد     
به قلعة سيام حمله برد و آن را محاصره كرد و » سعيد الحرشي«جانبي امير هرات 

در اطراف آن براي لشكريان فراوان خويش خانه ها و گرمابه ها بنا كرد و تابستان 
و زمستان را آنجا گذراند. اما مقنع و سپاهيان او سخت ايستادند و مقاومتي شديد 

آب و درختان و سپهساالران وي بـا لشـكريان قـوي    كردند چه در حصار چشمة 
نمودند. در اين حصار حصار ديگر بر باالي كـوه بـود    حمالت مسلمين را دفع مي

كه كسي بر آن دست نميتوانست يافت. اما چون سعيد كـار را بـر قلعگيـان تنـگ     
كرده بود ناچار سپاه ساالر آنان تسليم شد و اسالم پذيرفت و قلعـه را بـه دسـت    

  مين داد وحصاريان پراكنده شدند.  مسل
اي بود كه بر مقنع وارد مي آمد و دانست كـه ديگـر اميـد     اين آخرين لطمه

رهايي نيست. پس تنوري را گرم برافروخـت چنانكـه آهـن و مـس در آن ذوب     
بود آنگاه چنان كـه ابـوبكر محمـد بـن      شد و سه روز تنور همچنان مشتعل مي مي

ابـوعلي محمـد بـن    «ا از يكي از دهقانـان كـش   جعفر نرشخي مؤلف تاريخ بخار
كه او نيز از جدة خود (يكي از زنان مقنع) روايت كرده بـود، نقـل كـرده    » هارون
روزي مقنع زنان خود را به طعام و شراب بنشاند و اندر شراب زهر كرد و  است:
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هر زني را يك قدح خاص فرمود و گفت چون من قدح خويش بخورم شما بايد 
ح خويش بخوريد. همه خوردند االجدة ابوعلي مذكور كه شـراب را  كه جمله قد

در گريبان خود فرو ريخت چنانكه مقنع از آن آگهي نيافت. همة زنان بيفتادنـد و  
بمردند و جدة ابوعلي نيز خود را مرده ساخت و در ميـان زنـان ديگـر انـداخت.     

خـويش كـه    پس مقنع برخاست و نگاه كرد و همة زنان مرده ديد، نزديـك غـالم  
داشت، رفت و شمشـير بـزد و سـر وي برداشـت،      براي كارهاي خود در خانه مي

سپس به نزديك تنور رفت و جامه بيرون كـرد و خويشـتن را در تنـور انـداخت     
ودودي برآمد و جسم وي بسوخت و استخوان هـاي وي بدانگونـه طعمـة آتـش     

به نزديك آن تنـور  گشت كه هيچ اثر باقي نماند چنانكه چون جدة ابوعلي مذكئر 
رفت ازو نشاني نديد و هيچكس جز آن زن در حصار زنده نماند. سبب سـوختن  
وي آن بود كه پيوسته مي گفت كه چون بندگان من عاصي شوند من بـه آسـمان   
روم و از آنجا فرشتگان آرم و ايشان را قهر كنم و اينك نيـز كـه خـود را گرفتـار     

خواهد رفـت، بـراي آنكـه ديـن وي برجـاي      دانست كه البد از ميان  ديد و مي مي
  دين كار اقدام نمود.   بماند، به

چون جدة ابوعلي ساكنين حصار همگي را مرده يافت در حصار بگشود و 
  مسلمين به حصار ريختند وجملة خزائن و اموال برداشتند.  

«...  5گويـد  اند. ابن اثير مي در انجام كارمقنع برخي به نوع ديگر سخن رانده
ديرگاه محصور ماند و باالخره ياران او از حرشـي پنهـاني امـان طلبيدنـد و     مقنع 

 هـزار  4تن بيرون آمدند و با مقنـع نزديـك   هزار 30را امان داد پس  حرشي ايشان
رشي) نيز در داخل قلعـه بـر خنـدق    (از امراي سپاه ح ذنفر بماندند. رجاء بن معا

اد. چـون مقنـع بـر هـالك     ة مقنع (حصار دومي) رفت و او را در تنگنـاي نهـ  علق



٦٧  نقابدار خراسان

خويش يقين كرد زنان و ياران خود را گرد آورد و زهر خورانيد و سـپس ايشـان   
توانـا گـردم و بـر      تا بر تن خود ب ساخت و گفت من خود را ميسوزانمرا مخاط

هر چه را  كه در قعله از جنبنده و جامه هست جملگـي خـواهم    آن دست يابم و
آسمان آيـد بايـد خـويش را    ه من ب رد كه باداسوخت آنگاه گفت: هر كه دوست 

پس خود را با ياران و زنان و نزديكان در آتش انـداخت   .بامن در اين آتش افكند
آنرا خالي يافتند و ايـن   ه قلعه آمدند وليو جملگي بسوختند و سپاهيان حرشي ب

 گانمجاالنهـر بـه سـپيد    نة پيـروان او و آنانكـه در مـاوراء   امر خود باعث ازدياد فت
دارنـد، و برخـي    شد جز اينكه اينان عقيدة خويش را پنهان مي ،(مبيضه) مشهورند

اران خورانيد بخورد و بمرد و حرشي سر او ويند كه مقنع نيز از آن زهر كه بگ مي
ـ  163در سال هدي فرستاد و آن م را بريد و به » ي رسـيد. كه مهدي در حلب بود ب

 ظـاهراً  163مين گونه است جز اينكه ه در تاريخ ابن خلدون نيز تقريباً روايت به
  نگاشته شده است.  173بغلط 

ذكر پيداش و انتشار دين مقنع و جنگهاي او و قتـل  ه مادر اين مقاله فعالً ب
كنيم ولي پيداست كه دربارة مذهب و زندگي پيروان او نيز محتـاج   وي بسنده مي

اي جداگانـه   مقاله مصميم در سال آتيه در اين باباينست كه  .مباحثي جديديمه ب
بنگاريم ومĤخذي را نيز كه در باب مقنع از آنها استفاده شده است يكجـا در ذيـل   

  خوانندگان بدهيم.ه همان مقاله ب
  ذبيح اهللا صفا

  
  نوشتها: پي

  . سمنان و دامغان و برخي نواحي اطراف آن1
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وي آن بود كه هر روزي  و عادت«... . در تاريخ بخارا در انتهاي ذكر خروج مقنع چنين آمده است: 2
طعام بخوردي با آن زنان و بشراب نشستي و با ايشان شراب خوردي وچهارده ساله برين كار وي 

يعني ظهور قطعي  159چون نميتوان دورة تحصن مقنع را در قامة سيام كه از حدود  سال » برآمد.
را در اينجا دورة دعوت  سال شمرد ناچار بايد مراد از چهارده سال 14بطول انجاميد  163وي تا 

سال از آن كسر كنيم ظهور آن در حدود  14بقتل رسيد اگر 163مقنع دانست وچون مقنع در سال 
  خواهد بود. 149سال 

  . تاريخ بخارا3
  . تاريخ بخارا4
 . كامل التواريخ5

 
  

  

  

  

  



  
  
  
  
  

   تجديد اخالقي: تجربة ايران جوان
  كاوه بيات 

  
تجدد و نوخواهي در ايران مراحل مختلفي را پشت سر نهاده است؛ مـدت  

تر نيز  مظاهر و عوامل آن گذشت و مدت زماني طوالنيزماني طوالني به شناخت 
به اثبات ضرورت عاجل اخذ وكاربرد اين مظاهر و عوامـل. هنگـامي كـه جنـگ      

همراه با آن دوره اي از مداخالت مستمر قدرت هاي  ل به پايان رسيد وجهاني او
خارجي در امور كشور، باالخره ايران فرصت يافت بـراي تجـدد و پيشـرفتي كـه     

جـدد و نوخـواهي   سال ها در كسب آن ناكام مانده بود اقدام كند. در اين مراحل ت
ود. مهـم تعريـف   ستدالل نياز  نداشت؛ يك خواست عمومي بديگر به توضيح و ا

مشخص اجزا و عناصر آن بود و ارائـه پيشـنهادهايي عملـي در ايـن جهـت. بـار       
 گنيده اي بر عهده گرفت كه سال هاي جاصلي اين تالش را نسل جوان فرنگ د

 1و قبل آن را به تحصيل در اروپا سپري ساخته، اينـك بـه ايـران بـاز آمـده بـود.      
گروهي از اين جوان هـا را   بود كهجمعيت ايران جوان يكي از چند تشكل مهمي 

  و به كار گرفت.  گردآورد
گروهي مركب از عليقلي خان مهنـدس الدولـه، حسـن     1300در فروردين 

جـواد خـان عـامري، حسـن خـان نفيسـي        ،خان شـقاقي، اسـمعيل خـان مـرات    
                                                            

  17- 29 ، صص1374گفتگو، زمستان  
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ي اروپا بودنـد، موجوديـت ايـران جـوان را     ها هالدوله) كه از تحصيل كرد (مشرف
جمعيت ايران جوان  چه به صورت يك حركت فرهنگـي كلـي و    2اعالم داشتند.

چه به شكل يك باشگاه اجتماعي متعارف بـيش از پنجـاه سـال در ايـران حيـات      
فعاليـت سياسـي دارد    هداشت. از اين دوره فقط در شش سال نخست كار است ك

، كـه ايـن   1306تـا زمسـتان    1305و از اين شش سال نيز فقط در فاصله زمستان 
يابد. زيرا در خالل سال هاي پيش تا آنجـايي كـه    ميي سياسي وجه بارزي تكاپو

اطالع در دست است، گذشته از اعالن گاه به گاه اسامي كانديـداهاي مـورد نظـر    
جمعيت در آستانة  انتخابات ادوار پنجم و ششم مجلس شوراي ملـي كـه آن نيـز    

بـه پايـاني   بدون حصول نتـايج مطلـوب يعنـي انتخـاب كانديـدهاي مـورد نظـر        
هــاي جمعيــت صــرف ترتيــب و ســازماندهي  رســيد، بخــش اعظــم فعاليــت مــي

  اخالقي در تهران شد.   ـ هاي ميهني هاي عام المنفعة موسيقي و نمايش كنسرت
كه جمعيت ايران جوان با انتشار نخسـتين شـماره از    1305ر اسفند از اواخ

شـد تـا يـك     نشرية هفتگي خود به نحوي جدي و مستمر درگير تحوالت كشور
سال بعد كه نخست موجوديت سياسي خود را كنار گذاشـت، سـپس بـا تعطيـل     
نشريه، از دور خارج شد، تجربة كوتاه مدت ولي مهمي شكل گرفت، كه از لحاظ 

و ارائه يك رشته پيشنهادهاي مشخص فرهنگي واقتصادي براساس انسجام فكري 
ب سياسـي  رياري از تجـا ديدگاه نظري روشن، در مقايسه با بس يك جهان بيني و

  ايران در ادوار قبل و بعد  از اين دوره نادر و منحصر به فرد است.  
ما طرفدار اشخاص با اراده و افكار جواني هستيم كه معتقدند ايـران مـال   «

ن راهي را كه ه سر منزل مقصود رسيد و بايد هماايراني است و بايد كار كرد  تا ب
ح كوتـاهي كـه در نخسـتين    شـر » ادت پيمـود... ديگران رفته اند براي نيل به سـع 
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معي است از به رغم اختصار از چند جهت بيان جا 3ن جوان منتشر شد.شمارة ايرا
اشخاص «آن كه چارة كار را فقط در سعي و تالش  ديدگاه كلي جمعيت؛ نخست

اي كـه   داند و بخش مهمي از برنامة سياسـي و فرهنگـي   مي» با اراده وافكار جوان
هد نيز در چگونگي فراهم آوردن چنين نيرويـي اسـت. دوم آن كـه جـز      ميارائه 

  كند.   مينيز راه ديگري سراغ ن» راهي كه ديگران رفته اند«
ميرزا علي اكبر خان سياسي فـارغ التحصـيل روان شناسـي از فرانسـه كـه      

ايران جوان را نيز بر عهده داشت  پيدايش نيروي جوان و  سرپرستي فعاليت هاي
مورد نظر را در گروي طرح و اجراي يك برنامـة تربيتـي دراز مـدت، در    با ارادة 

سرچشمه يا علت العلل بدبختي ها هويت «داند:  مياصالح هويت اخالقي جامعه 
اخالقي افراد جامعه است. يعني بياييد و بهتـرين تشـكيالت را بدهيـد و بهتـرين     

خره همـين مـردم بايـد    ا باالقوانين را از ديگران اقتباس و وضع كنيد. چون آنها ر
ه و اجرا كنند مفاسد اخالقي اين ها بر محاسن آن قوانين و تشكيالت خواهد ادار

ضاح يك اداره به درجـة اعلـي   چربيد... هر چند سال يك مرتبه وقتي خرابي و افت
گروهي معزول، گروه ديگري منصوب، » يده،  يك مرد متهور پيدا شده است...رس

حتي گاهي هم نظامات و قوانين را عوض «... جا شده ميز و صندلي و دفتري جاب
خرابكاري بـه شـدت روز اول عـودت     كرده، ولي باز چيزي نگذشته كه خرابي و

  4».كرده است...
چون تنبلي و صوفي مسـلكي   ياز نظر ميرزا علي اكبر خان سياسي عوارض

ي ايـن  هـا  هوگدامنشي و دورويي و بي اعتنايي به نواميس ديني واخالقي، كه نشان
مكرر توسط نويسندگان... تـذكر داده  «بيماري هستند، مسائل ناشناخته اي نيستند. 

ي هـا  هشده ، لكن اين آقايان در عوض جستجوي علل ايـن امـراض و نمـودن را   
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عالج  غالباً به نوحه سرايي قناعت كرده، گاهي هم در ذيل شمارة اين بدبختي ها 
او مرگ نزديكي را پيش بيني كرده انـد.   فته برايرجامعه را به باد فحش وناسزا گ

اصالً جامعه را پست معرفي كردن و آن را محكوم به فنا خواندن از چندي پـيش  
حـال آن كـه   » رود.. مـي باب شده و از عالئم تشخص و تفوق بر محيط به شـمار  

ضـعف اخالقـي   «كه در واقع بيانگر » برتري و تشخصعالمت «چنين بياناتي  نه 
خوشـبختانه ايرانـي هـر قـدر روحيـاتش      «ن چنين آرائي است. صاحبا» وانحطاط

بويژه آن كه تحوالت سال هاي ». خراب باشد باز از مرحلة مرگ خيلي دور است
    5داده است.» تكان شديد به او«اخير نيز 
  

  انحطاط اخالقي 
اسي امراض اخالقي جامعه را بـه دودسـته تقسـيم    يميرزا علي اكبر خان س

ديگري رشته امراضي كـه در   جنبة ريشه دار و سنتي دارد، و كرد؛ يكي آنهايي كه
يعني در مواجهه با مظاهر غرب بوجود آمده اند. گـروه اول ايـن    پنجاه سال اخير،

» نداشتن غايت مراد يا به قول فرنگي ها ايـده آل «عوارض كه خود را به صورت 
عـامي   رف وو جـوان، از عـا   مـا از پيـر  «... دهد باعث آن شده است كه  مينشان 

همگي چون پيـران فرتـوت سرچشـمة اميـدمان خشـكيده و بـرودت كامـل بـر         
شاخ و برگ هـا و   «در سه عامل است، اول  زريشه آن ني». وجودمان مستولي شود

آنچه امروزه به  نام اسالم » است كه به آئين مقدس اسالم بسته اند... يپيرايش هاي
ون اوليـه هجـرت، نهضـت چنـدين     آن اصول مقدسي كه در قـر «... شود  ميارائه 

ملت را باعث گرديده و اقوام خشـن و بـدوي را بـه شـاهراه مـدنيت راهنمـايي       
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باشد... با اصول اوليه و قوانين حقيقي اسـالم   مينموده، دول عظيمه تشكيل داد، ن
  ».  خيلي فرق دارد و عبارت است از يك مشت خرافات و موهومات

قوام بيگانـه، مغلوبيـت پـي در پـي و     گذارشات تاريخي، تهاجم ا«... دوم  
مستبده است كه همواره درجامعـه برقـرار بـوده، افـراد را قهـراً وادار بـه       سلطنت 

ايـن  » علـت سـيم  «و بـاالخره  ». خضوع و خشوع، به تملق و مداهنه كـرده اسـت  
كه ... شعرا و نويسندگان سلف هستند. اگرچه ما بـه وجـود آن بزرگـان    «امراض 

دانيم كه جزيي آبروي هم كه براي ما باقي مانده است بواسـطة   افتخار داريم و مي
آنها است الكن ناچار بايد اعتراف كنـيم كـه آثـار و نوشـتجات ايـن بزرگـان بـه        
مقتضاي معتقدات و كيفيات عصر خودشات تلفيق و تركيـب شـده و در هويـت    
اخالقي مردم تأثيرات  مهمه بخشيده است. نهال هاي خرافات و صـوفي مسـلكي   

مبالغه و مداهنه بوسيله بيان دلچسب اين شعرا كه گـاهي حكـم آب روان دارد،    و
    6شود. مي» آبياري و تقويت ... 

گروه دوم اين امراض كه در سال هاي اخير و در مواجهه با جهـان غـرب،   
» عدم اتكاء و اعتمـاد بـه نفـس   «دامنگير جامعة ايران شده اند، خود را به صورت 

جام هيچ كـاري  . ايراني خود را مستقالً قابل ان«..شود كه  مي نشان داده و نتيجه آن
اعتنايي به موازين اخالقي جامعه، خـود   بيالبته اين بيماري كه در كنار  7».داند مين

را به صورت حرص و آز در دست يابي به ظواهر تمدن نو، حرص به اتومبيـل و  
هي نيست، بلكـه افـزوده   دهند، سر منشاء اين تبا ميلباس هاي جديد ... نيز نشان 

«... به خاطر چنـين زمينـة مسـتعدي اسـت كـه       .اي است بر زمينة مستعد موجود
پذيرد. و ايـن خـود يكـي از داليـل عمـدة       ميمفاسد جديده را زودتر و آسان تر 

كنـيم، نـه از    ميتقليدي است كه ما در مواجهه با اروپائيان از معايب و مفاسد آنها 
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ساز است و  ضعي تنها يك انقالب  تربيتي چارهر چنين ود 8».محاسن اخالقي آنها
يك تحول اساسي در آموزش نسل جوان. براي اين مواجهه ناگزير آمادگي هـايي  

از روزي كه چشم و گوش ما باز شد و خواهي نخواهي بـا  «الزم بود كه نداشتيم. 
جديد تربيـت  آميزش پيدا كرده ايم الزم بود ما را مادتاً و معنا براي زندگي » كفار«

كفايـت   بيكردند ليكن آنهايي كه در عرض اين مدت زمام اختيار ما را در كف   مي
خود داشتند (اعم از پيشوايان سياسي و ديني) هيچ اقدام صحيح در اين خصوص 
نكردند. بطوري كه  ما وارد ميدان زندگاني تازه گشتيم بدون  آن كـه قـبالً بـراي    

  9»اين امر مسلح شده باشيم...
بايـد وسـايل   «... ر اين عرصه نيز موعظه و نصـحيت چـاره سـاز نيسـت     د

عملي را براي رفع اين مفاسد پيدا نمود و از دولت خواست آنهـا را اجـرا دارد...   
ي عملي عـالج اسـت و وظيفـة    ها هوظيفه ما تشخيص امراض جامعه و نمودن را

يتي نهفتـه اسـت؛   راه عملي نيز فقط در يك انقالب ترب 10».ها هدولت تعقيب آن را
البته حركتي كه صرفاً بـه آمـوزش خوانـدن و نوشـتن منحصـر نبـوده بـا تربيـت         
روحاني و جسماني نسل جوان و نوجوان كشور توام شود. وي نيز همانند كـاظم  
زادة ايرانشهر كه در همان ايام جلد سوم راه نو را در آمـوزش و پـرورش منتشـر    

و پـيش از هـر   رس موجود جنايت اسـت  ساخت، بر اين اعتقاد بود كه تكثير مدا
عـدة كـافي   «اقدامي نظام آموزشي بايد دگرگون شود و اين مهم نيز جـز بـا تهيـة    

كه الاقل ده سال زمان الزم دارد ميسر نيست. لهذا در اين زمينـه  » مربي يا آموزگار
جمعي از هموطنان خـود را تحـت   «نيز طرح جامعي را ارائه نمود كه براساس آن 

روگرام معيني... انتخاب نمـوده بـه خارجـه بفرسـتيم تـا در آنجـا هـم        شرايط و پ
خودشان تغيير اخالق و هويت داده، تربيت شوند، هم فن تربيـت كـردن غيـر را    
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فراگرفته به ايران برگردند ودر اينجا براي مدارس ابتدايي ما تهيـه معلـم و مربـي    
  11».نمايند

  
  راه ديگران 

طريق و راه حل است كـه وجـه   به ارائه  در همين زمينه؛ در مباحث مربوط
راهـي  «ي ايران جوان يعني برداشت مشخص آنها از ضرورت طـي  ها هدوم انديش

دهد. تجدد را بايد از غـرب آموخـت و    مينيز خود را نشان » كه ديگران رفته اند
براي  اين آموزش نيز بايد به غرب رفت. از نظر ايـران جـوان همانگونـه كـه در     

  نيز راه و روش ديگري ميسر نبود.   ها هعلم تجويز شد، در ساير زمينزمينة تربيت م
ميرزا حسن خان نفيسي يكي ديگر از اعضاي اصلي جمعيت نيز در بحـث  

فقـدان اشـخاص   «بـه موضـوع   » نواقص كار ايران و موانع ترقي اقتصادي ايـران «
اشاره داشته، و در موضـوع  » متخصص و ذي فن در شعب مختلفة علوم و صنايع

با پنج نفر و ده نفـر كـار درسـت    «... اعزام محصل به خارج صريحاً اظهار داشت 
چنـد سـال بتوانـد     زشود. بايد هزارها ايراني هر سال به خارجه برود  تا بعد ا مين

   12».قيافه اقتصادي مملكت را تغيير دهد
اعزام دانشجو و ضرورت برخورداري از يك كـادر تربيـت شـده پـيش از     

دهد. اين اسـت كـه    مي، ركن اصلي انديشة ايران  جوان را تشكيل هرگونه اقدامي
اعزام دانشجو به خارج، مانند اليحه اي كه سـيد   ز هر طرح و پيشنهادي در زمينها

كه از عايدات قند و شكر سـالي  حسن تقي زاده در مجلس مطرح كرد مبني برآن 
يا اقدام  13وند،ده نفر محصل براي آموزش ذوب آهن و راه آهن به خارج اعزام ش

زام وزارت فوائده عامه در تخصيص بخشي از بودجة سـاليانه اش بـه منظـور اعـ    
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كـه در اجـراي برخـي از ايـن مصـوبات تـأخير        ميو هنگا 14محصل استقبال كرد
شد، مانند تأخير حاصله در اعزام دانشجويان ذوب آهن و راه آهـن. زبـان بـه     مي

نيـز در توفيـق اقـداماتي چـون اقـدم      براساس همـين اسـتدالل    15گشود. ميانقاد 
نـوين    ظـام جسورانة ميرزا علي اكبر خان داور در انحالل عدليه و تأسـيس يـك ن  

«... آدم الزم بـود:   يترديد داشت، بري موفقيت چنين اقدام )1305قضايي (بهمن 
جي بـه  ااگر ده سال پيش وزير عدليه وقت چنين فكري را كرده بود، امـروز احتيـ  

و اينك نيز كه عدليه منحل شده است امكان موفقيت كم » نداشتيم...عدليه  انحالل
عدة اشخاص تحصيل كرده و متخصص در حقوق به تناسب سـاير  «... است زيرا 

   16.».طبقات كمتر است.
اين رويكرد در ساير مواضع ايران جوان نيز مستتر است. چـه بـه صـورت    

ــر ضــرورت اســتخدام مستشــارا  ن خــارجي در مــوارد صــريحي چــون تأكيــد ب
چـه در مسـائل اقتصـادي مشخصـي      17سازماندهي اموري چون اداره ماليه كشور،

بايسـت از   ميآن  هچون احداث راه آهن در كشور كه به عقيدة ايران جوان سرماي
منابع مالي خراجي تهيه شود. زيرا تحميل چنـين هزينـه اي بـر عايـدات محـدود      

در صـورت اتمـام طـرح مزبـور،     شد كه  ميكشور، به چنان افالس عمومي منجر 
البته اين به معنـاي   18بود. مياز آن ميسر نديگر امكان بهره برداري كامل اقتصادي 

بر ايـران بـود، مباحـث     بآن نيست كه ايران جوان خواهان چيرگي اقتصادي غر
ي گمركي موجـود و  ها هجامعي كه حسن نفيسي در ضرورت تجديد نظر در تعرف

كه يكـي از مقـدمات اساسـي     19ع نوپاي كشور مطرح كرد،تنظيم آنها به نفع صناي
كه در زمينـة عايـدات نفتـي ايـران و ضـرورت       ميتغييرات بعدي شد يا مقالة مه
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در جهت تقويت اسـتقالل اقتصـادي ايـران سـير      20رسيدگي به آن منتشر گرديد،
  كرد.   مي

در زمينة مسائلي چون آموزش و پـرورش نيـز تحكـيم باورهـاي ملـي در      
و تربيت نو مورد توجه بود وميرزا اسمعيل خان مرآت وزير آتي آموزش و  تعليم

پرورش، ضمن تأكيد بر اولويـت تأسـيس مراكـز تربيـت معلـم پـيش از توسـعة        
با اين حال بيگانه سـتيزي الزمـة    21مدارس، مباني يك تربيت ملي را تشريح كرد.

ي وزارت معـارف  چنين تربيتي فرض نشد: ايران جوان در انتقاد از سختگيري ها
بر مدارسي كه خارجي ها در ايران تأسيس كرده بودند، با اشاره به ناكامي آشـكار  

يشـان بـه دانـش    ها هند، در القاء آمـوز تبرخي از اين مؤ سسات كه جنبة ديني داش
آموزان مسلمان ايراني، نگراني هاي موجود را غير ضروري دانسته، بـا توجـه بـه    

حاسن چنين موسساتي را بـيش از مضـار احتمـالي    مرحله مآن  نيازهاي كشور در
    22دانست. ميآنها 

اين وجه از ديدگاه ايران جوان، يعني فقدان هـر گونـه بيگانـه سـتيزي يـا      
هراس غريب از بيگانگان را در نحوة رويكردش به مسـائل  جهـاني نيـز     خوف و

ن و خت گسترده تر آشناخت و بر ضرورت شنا ميجهان را توان مالحظه كرد؛  مي
داشت؛ يك يا چند مقالة مفصل همچنين حضور فعاالنة ايران در اين عرصه تأكيد 

در مورد مسائل روز جاني كه اكثراً بـه قلـم ميـرزا محسـن  خـان       و تحليلي دقيق
رفـت. مسـائل مربـوط بـه      مـي  رئيس بود از ويژگي هاي ثابت هر شماره به شمار

الت كشورهاي همسايه نيـز از  شد. در عين حال تحو ميجامعة ملل با دقت دنبال 
نظر دور نبود: سلسه مقاالت مفصل ميرزا علـي خـان سـهيلي در معرفـي روسـية      

يي در مـورد  ها هنوشت 23شوروي، همراه با اشاراتي به مسائل مرزي ايران و روسيه،
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... از جملـه   25مسـائل عربسـتان   24تحوالت عراق (و مسائل مرزي آنها با ايـران)، 
ـ  مقاالت جالب توجهي  يي چنـد  هـا  هبودند كه در اين زمينه منتشر شـدند. در مقال

تحوالت تركيه نيز مورد اشاره قرار گرفتند، ولي از نوع گـزارش هـا، و همچنـين    
آشكار بود كه بر خـالف پـاره اي از ديگـر     26اخباري كه در اين زمينه منتشر شد،

سرمشـق   حركت هاي ملي آن ايام براي ايران جوان تحوالت جاري تركيه الگو و
نـه بازتـاب شكسـته     نبود. آنها به اصل جريان، يعني تحوالت اروپا نظر داشتند و

  بستة آنها در يك حوزة همسايه.  
  

  محدودة موفقيت  
چنان كه اشاره شد، تجربة ايران جوان از لحاظ تالش منسجمي كه در ارائه 

ك ديدگاه مشخص نظـري،  يك رشته پيشنهادهاي فرهنگي و اقتصادي براساس ي
در مقايسه با بسياري از تجارب سياسي ايران در ادوار قبل و بعد،  در خود داشت،

آيد. به خصوص آن كه براساس تجربه  ميپديدة نادر و منحصر به فردي به شمار 
اي ايراني استوار بود. در حركت هاي سياسـي و اجتمـاعي ايـران معاصـر كمتـر      

كه بر مبنايي جدا از خصوصـيات شخصـي رهبـري      شود ميدسته يا گروهي ديده 
يا عالئق گذراي روز تشكيل شده باشد، حال آن كه در اين مورد خـاص گذاشـته   

ضـرورت درك و جـذب مسـتقيم و     ــ  از حضور يك ديـدگاه مشـخص نظـري   
بينيم چون علـي اكبـر سياسـي، حسـن      مييي را ها هچهر ـ بالواسطة مدنيت غرب

مرآت، علي سهيلي، مصطفي قلـي بيـات، حسـين    اسمعيل  رئيس، نفيسي، محسن
خويش بـا   ي... كه هر يك بنا به تخصص و دانشاميني، احمد عدل، مشفق كاظم
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از ايـن جهـان بينـي را بـر      در نظر داشتن تحوالت روز ايران، بيان وجه مشخص
  عهده گرفتند. 

براي انجام اغـراض   دانست كه ميايران جوان دليل موفقيت خود را در آن 
نشده بود و آنكه در اين هفـت سـال    ي و پيشرفت منافع انفرادي تشكيلصخصو

در هيچ موقع تحت تـأثير وقـايع و   «... به عبارتي ديگر  27نگشت.» دور اشخاص«
ولي نگاهي دقيـق   28نشد.» داخل در شخصيات«واقع نگرديد و » گذارشات روز...

دودتر از آن بود كـه  تر به اين تجربه بيانگر آن است كه اين موفقيت به مراتب مح
هـاي ايـران جـوان، فقـط      ن كه از دورة هفت سالة فعاليتآيد. نخست آ ميبه نظر 

آن است كه از وجه شـاخص و   1306تا زمستان  1305هاي زمستان  دورة فعاليت
دانيم جمعيت ايران جوان در فاصلة سال هاي  ميبارزي برخوردار است. چنان كه 

) نه در زمينة فعاليـت  1306(سال  يان كوتاه بعدبا دوردر مقايسه  1305تا  1300
هاي سياسي كارنامه اي همسنگ فعاليت هالي اين دوره دارد و نه در افادة مـرام.  

زودگذر بـودنش را بتـوان   شايد علت اين توفيق زودگذر را و از آن مهم تر علت 
و  جو كرد كه ايران جوان اصوالً جميعيت سياسي نبود. نه آن كه مـرام در آن جست

ي آن هـا  همسلك سياسي نداشت: ايران جوان نيز مانند بسياري از احـزاب و گـرو  
استقرار حكومت پارلماني و «دوره مرام سياسي داشت، نوع خويش را هم داشت: 

انفـرادي و آزادي اجتماعـات و    اصول دموكراسي در ايـران ، حفـظ آزادي هـاي   
بـود كـه در    مـي ول مهاز جملـه اصـ  ...» نطق و قلم و عقيـده و مطبوعـات    يدآزا

هـاي   ارهحتـي در يكـي از شـم    29توضيح مرام و مسلك خود برآن تأكيد داشـتند. 
از آنـدره  » حزب سياسي«اي در تعريف خصوصيات يك  نشريه خود مقالة عالمانه

هس، كه در مدرسه حقوق تهران به تدريس اشتغال داشت منتشر كردند، ولي بـه  
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ي هـا  هگـرو  از ديگـر احـزاب و  نند بسياري آيد كه براي اين جوان نيز هما مينظر 
  وقت اين بخش از مرامنامه، جنبه اي تزئيني داشت.  

  
  نيته  سياسيت مدر

واقعيت امر آن است كه ايران جـوان نيـز ماننـد بسـياري از حركـت هـاي       
رويي بـا  جدي ديگري كه در ايران معاصر به تحقيق مدرنيته همت بستند، از رويـا 

اسي مناسب با اين تجربه، يك سي بزارل دادن به يك اني شكوجه ديگر اين امر يع
سياسي مدرن روي گرداندند. يعني با همان جـديتي كـه در عرصـة تعلـيم و      ابزار

تربيت، با تأكيد بر آموزش عقالني مردم و در عرصة اقتصاد با تأكيـد بـر تحكـيم    
است مباني صنعتي كشور و جهاني شدن... مدرنيته را مدنظر داشتند، در عرصه سي

  كوتاهي كردند.  
با توجه به آنچه از بخش سياسي مرام و مسلك ايـران جـوان در موضـوع    

توانيم بگـوييم كـه    مياستقرار حكومت پارلماني  و اصول دموكراسي ذكر شد، نه 
گـوييم نگرشـي   از اين لحاظ به مباني نظري كار آشـنايي نداشـنتد و نـه آن كـه ب    

 كه به مضـامين فرهنگـي و  ا همان جديتي گر چه ايران جوان باستبدادي داشتند. ا
دهد ولي بـر خـالف    ميپردازد، مضامين سياسي را مورد توجه قرار ن مياقتصادي 
، مواضع صريح استبدادي اتخاذ كـرده  آن دوره كه ز حركت هاي قدرتمند برخي ا

ديدنـد،   مـي اصالحات را نيز فقط در چهارچوب يـك ديكتـاتوري مصـلح ميسـر     
يكـي از   جوان آشكار است. ميرزا علي اكبر خان سياسـي در گاه ايران دتفاوت دي

كـه در ايـن دوره منتشـر سـاخت، ايـن ديـدگاه اسـتبدادي را        هايي  هآخرين نوشت
جامعـه اي كـه اكثريـت    «گوينـد:   مـي صريحاً مورد انتقاد قرار داد. نوشت كسـاني  
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باشند، از تشـخيص مصـالح و ارادة    ميغوطه ور  افرادش در جهل و فساد اخالق
امور خودش عاجز بوده مانند اشخاص نابالغ احتياج به قيم يا ولي دارد، و وظيفـة  
اين شخص آن است كه بدون احترام حريت افراد و بدون رعايت تمايالت و آراء 

دول ريشان كند. نبايد فرامـوش كـرد كـه    آنها يعني به زور به سوي راه راست رهب
همواره همـين حجـت را ذكـر    استعمار هم هنگام دست درازي  به خاك ديگران 

اول  كرده اند. ليكن بر هيچكس پوشيده نيست كه اين وسيله دو عيب بزرگ دارد.
 آن كه از صد مورد نود و پنج موردش، قيم يعني صاحب زور طماع و غير صـالح  

اين وسـيله هـم ماننـد مـواعظ و پنـديات و      «... و دوم اين كه » آيد.. مياز آب در 
يابـد و   مـي سطحي بوده ابداً در وجـدانيات افـراد راه ن  قوانين مخصوص تأثيرش 
وي در ادامـة بحـث خـاطر نشـان سـاخت      » دهـد.  مـي شخصيت احدي را تغيير ن

وقت در » مصلح«همانگونه كه هشت سال پيش يعني چند صباحي پيش از ظهور 
ن كـه  بر فرض اي«... ته بود شمارة اول اصول تعليمات، نشريه وزارت معارف نوش

لحين خير انديش و قوي ظهور كرده و دست اصالح به سـر و روي  مصلح يا مص
... (زيـرا)...  جامعه بكشند، باز دردها دوا نشده و افراد از بدبختي نجات نيافته اند.

مصلحين فقط صورت ظاهر را تغيير داده به حقيقت دست نزده اند. اين است كـه  
ـ       ي بحـران و  به مجرد ضعف عناصر آمـره و قـواي عاملـه و يـا در صـورت جزي

معايب و مفاسدش به طور شديدي مجـدداً ظـاهر    انقالب، حقيقت محيط با تمام
شده،  اوضاع به صورت اول بازگشت خواهد نمـود. ايـن خـود يكـي از اصـول      

كـس   و كتك زدن، يعني بوسيله زور هـيچ  مسمله علم تربيت است كه با ترساندن
  30.»آدم نشده است...
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ا توجه به تحوالت بعد از شـهريور بيسـت   شود كه ب مياز اين رو مالحظه 
وار بعدي دامنگير كشـور شـد،   به طور اخص، و اصوالً كل دگرگوني اي كه در اد

و وقوف ايران جوان به عواقب دردناك تحوالتي كه در جريان بود، ترديد  در علم
دهـد كـه ايـن علـم و دانـايي       مـي نيست، ولي اشكال كار هنگامي خود را نشـان  

تشـخيص  «اشاره شد ايـران جـوان   بياني سياسي پيدا كند. چنانكه بايست وجه  مي
دانسـت و   ميآنها را از وظايف خود » ي عملي عالجها هامراض جامعه و نمودن را

  را نيز وظيفة دولت.  » را ها هتعقيب اين را«
عين حال كه به عبث بودن زور و اجبار دراين زمينه آگاهي داشت،  ولي در

به عبارت ديگر در تعريف ابزار سياسي اين دگرگـوني،  در شرح وظايف دولت يا 
  را روشن نكرد.  » ها هتعقيب اين را«چگونگي  

كه در مورد انتخـاب ابـزار    1305تا  1300ايران جوان در فاصلة سال هاي 
مناسب براي تجدد و ترقـي ايـران، ميـان نيروهـاي مختلـف كشـور زد و خـورد        

محسوسـي نداشـت. در واقـع     رسياسي تعيين كننـده اي جريـان داشـت، حضـو    
 بر اين عرصه گام نهاد كه با پيروزي كساني چون ميرزا علي اكبـر داور و هنگامي 

ب شـده  عبدالحسين خان تيمورتاش، سر نيزه به عنوان ابزار سياسي مطلوب انتخا
كه ايران جوان از درگيري در آن پرهيز داشـت بـه   سياسي نيز » شخصيات«بود و 

  سپه، حل و فصول شده بود.   ررضاخان سردا» شخص«نفع 
يا انتقـاد   31كم رنگي چون تأكيد بر لزوم اصالح قانون انتخابات هاي تالش

كشور كه در آن براي سال  مياز مصوبة هيئت وزراء در مورد طبقه بندي اعياد رس
كه به عقيدة ما يكـي از پـيش آمـدهاي بـزرگ تـاريخي      «... روز مشروطيت ايران 
ا ريشه استبداد را از ايران كند، بلكه مملكت را از انقـراض  ايران است (كه) نه تنه
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انـد نيـز    اعياد درجة اول كشـور قـرار نـداده    شأن و مقامي در رديف» نجات داد...
  32بود.كارساز ن
  

  بن بست سياسي  
، يعـين در آخـرين روزهـاي آزادي هـاي     1305ايران جوان در اواخر سال 

در عرصـة تحـوالت سياسـي ايـران     سياسي و حزبي در آن دوره، به نحوي جدي 
» مـرام متينـي  «گام نهاد. اگرچه ظاهراً بر اين اعتقاد بود كه چـون بـراي پيشـرفت    

فقط هواخواه دولتي خواهد بود كـه طرفـدار جـدي ايـن     «... بوجود آمده است و 
چنـداني هـم در پـيش     است دشواري» آن با تمام قوا  مرام و حاضر براي اجراي 

مدت زماني كمتـر از شـش مـاه در مواجهـه بـا نخسـتين       نخواهد داشت ولي در 
واقعيت سياسي يعني يكه تازي نظام نو وجه سياسي خـود را كنـار گذاشـت؛ در    

در حالي كـه در يـك دورة ديگـر از آزادي هـاي سياسـي و       1306اوايل تابستان 
فعاليت هاي حزبي تـاريخ معاصـر ايـران در آسـتانة توقـف كامـل قـرار داشـت،         

ير دربار پهلوي كه در اوج قدرت بود و البد بـا الهـام از تحـوالت    تيمورتاش، وز
سياسي كه درايتاليا، اسپانيا، روماني و تركيه ... آن روز جريـان داشـت، بـه ايجـاد     

 ـتصميم گرفت.  اگرچه دوران اين تصـميم    ـحزب ايران نو   ـيك حزب فراگير  
منجـر شـود، ولـي    موسـي  ان به دراز نكشيد كه به نتيجـه مل چند ـ  و شايد هوس

تعطيل هر گونه فعاليت سياسي ديگـر در   يآنقدر دوام آورد كه به اعالن غير رسم
همچنين به زائل شدن وجه سياسي جمعيت ايران جوان منجر گـردد: در  كشور و 

ايران جوان اعالم داشت كه باالخره پـس از حـدود دومـاه     1306اواسط شهريور 
براي تشريك مسـاعي و توحيـد   «ان نو مذاكره بين نمايندگان جمعيت وحزب اير
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باالخره در گردهم آيي اي كه در مركز جمعيت برگزارشد، تيمور تـاش   » پروگرام
به گزارش ايران  33ضمن ايراد يك نطق مفصل، اتحاد آن دو گروه را اعالم داشت.

شفاهي وزير دربار  كه در توضيح نطق و تصـميم فـوق    ضيحاتجوان خالصة تو
قـواي تجـددخواه مملكـت قليـل و     «...  ، از اين قرار بود؛ چون الذكر بيان گرديد

ت صـفوف قـواي مـرتجعين تـاب مقاومـ      پراكنده بوده اند، بدين جهت در برابـر 
شده اند. امروز كـه در تحـت لـواي سـلطنت       ميدائماً مجبور به تسليم  نداشته و

 تجدد پرور اعليحضرت شاهنشاهي زمينه مساعدي براي پيشرفت عقايد تجـددي 
خواهانه فراهم شده الزمست عموم عناصـر متجـدد دسـت اتحـاد و بـرادري بـا       

اختالفات كوچك متحداً براي سوق دادن مملكت بـه طـرف   يكديگر داده با ترك 
به همين دليل قرار بر آن شد ايران نو و ايران جـوان  » ترقي و تمدن اقدام نمايند...

    34كه هر دو يك مقصود داشتند متحد شوند.
ضيحي كه يت ايران جوان به  حزب تيمورتاش ملحق نشد؛ در توولي جمع

بـه  «... منتشر شد، چنين آمده بود: حدود دو ماه قبل  دو هفته پس از جلسة كذايي
ايران جوان مصراً تكليف شد با حزب جديد تشـريك مسـاعي نمايـد تـا هـر دو      

داشت، يـا  در پيش  هدو را تجمعي» دسته پروگرام جديد را به موقع اجرا گذارند.
راه حلي پيدا كنـد كـه ايـران    «اعالم انحالل كرده و به حزب جديد بپيونددد و يا 

امكـان  جوان از بين نرفته و ضمناً با تقاضاي جمعيت جديد التأسيس تا سـر حـد   
ايران جوان جمعيتي است كه  چندين «... راه اول ممكن نبود زيرا ». موافقت شود

خواهي آن در اكناف ايران پيچيده و در  سال عمر كرده شهرت بي غرضي و وطن
در مقابـل صـفوف   واقع يگانه كعبة اميد عناضر تجدد خواه مملكت شده اسـت و  

ن جوان تنها قوة منظمي است كه خود را طرفدار حقيقـي تجـدد   انبوه ارتجاع، ايرا
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ان معرفي كرده و در عمل هم لياقت خود را اثبات نموده است. انحالل ايران جـو 
تشخيص داده و از همان دقيقة اول از خاطر دور  به تجدد و ترقي ايرانرا خيانت 

صالح ندانستيم دستي را كه به طرف ما دراز شده است «... در عين حال ». كرديم
گذاريم... تا بعدها نگويند  يك راه نجات براي ايـران بـود و    انگيريم و آنها را تنه

كـه  را انتخاب كردند » شق سومي« اين بود كه». آن را هم ايران جوان مسدود كرد
اسم حزب سياسي را از روي ايـران جـوان   «... اين كه  در واقع همان راه دوم بود

داريم و هر كدام عليحده با نهايت صميمت و تمام قوا براي پيشـرفت مـرام    ميبر 
كنيم و تا هر كجا صالح مملكـت بـود    ميخود با جمعيت جديد تشريك مساعي 

اگر بدين وسيله مقاصد ما انجام گيرد كه باعث نهايت سـعادت   رويم. ميدنبال آن 
خواهد بو.  اما اگر خداي نخواسته روزي احساس كردم كه مقاصد ايـن جمعيـت   
با مرام ما فرق دارد و از تبعيت آنها منافع ايـران بـه قسـمتي كـه دلخـواه ماسـت       

خود را تغيير  كنيم و تصميم ميگردد آن روز از ادامة اين راه صرفنظر  ميملحوظ ن
گذارد و اجراي  ميت جوان دو مرتبه قدم در صحنة سياس دهيم. آن وقت ايران مي

لهـذا جمعيـت    35»كند. ميمرام خود را آنجا كه معوق مانده با وسائل ديگر دنبال  
سـي خـارج شـده بـه     ايران جوان با تغيير نظامنامة خود از حالت يك حـزب سيا 

  هاي سياسي فعاليت كنند.  د در ديگر تشكل اعضايش اختيار دا
اعضاي ايران جوان درديگر تشكل هاي سياسي فعال نشدند زيـرا تشـكلي   

كـه بـه نتـايج    بر جاي نماند. ولي هر يك به صورت فردي در چهارچوب دولتي 
نداشتند، دلخواه خود، يـا وجـه تعـديل شـده اي از آن را      عملكردش نيز اطمينان

يعنـي هنگـامي كـه بـا      1320شـهريور   دنبال كردند. هنگامي كه در پي تحـوالت 
حقيقت محيط با تمام معايب و مفاسدش بـه  «، »عناصر آمره و قواي عاملهضعف «
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شد و امكان ارزيابي اين تجربه و طـرح ايـن پرسـش    » طور شديدي مجدداً ظاهر
يا خير تا در اين زمينـه  » مقاصد اين جمعيت با مرام ما فرق دارد«پيش آمد كه آيا 
ضي اتخاذ شود، ايران جـوان كـه در خـدمت دسـتگاه پـا بـه سـن        نيز تصميم مقت

گذاشته، تحليل رفته بود، خواست و توان چنين ارزيابي و نقـدي را نداشـت، بـه    
  همان صورت باشگاه به حيات خود ادامه داد.
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  ةات مختلف درباريروا
 دونيفر يو جوان يدوران كودك

  جالل متيني
  
در  ران،يـ ا يانيـ ن پادشاه كيپنجم دون،يفر يو جوان يوادث دوران كودكح

ـ  يمتون منظوم و منثور فارس  يبـه صـورتها   يخيو تـار  ياعـم از حماسـ   يو عرب
به  يجزئن باب نه فقط در امور يات در ايگوناگون ذكر شده است. اختالفات روا

رد كـه  يد بپـذ ياست كه خواننده ناچار با يخورد بلكه گاه تفاوت به حديچشم م
گر متفـاوت بـوده   يكـد يتها در موضوع مورد بحث كامالً با يسرچشمه و منشأ روا

س چند موضـوع  يم گفت و سيات سخن خواهين رواين مقاله دربارة اياست. در ا
ـ  يد. مطالبيگذرانم ياجمال از نظر خواهه ز بيوابسته بدان را ن ب مـورد  يـ ترت هكه ب

  قرار خواهد گرفت عبارت است از: يبررس
  دون:يفر يو جوان يمختلف دربارة دوران كودك تايروا .1

  و متون مشابه آن. يت شاهنامه فردوسيروا -الف
  ت كوش نامه.يروا -ب
باً يدون تقريفر يو جوان يكه در آنها به حوادث دوران كودك يمتون -ج

  ده است.يگردن يااشاره
  دون و خاندانش:يفر يدر زندگان »گاو«نقش   - 2
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  دون.يقاب پدران فرالدر  »گاو«كاربرد لفظ  -الف
  دون.ي،گاو فر»هيگاو برما« -ب
  ش.يبسان سر گاو م يگرز -ج
  دون.يفر يگاو سوار  - د
  جم! ةدر خان يگاو - ه
  .يدر شاهنامه فردوس »هيبرما«دربارة كلمه  يشنهاديپ - 3

 دونيفر يو جوان يختلف دربارة دوران كودكات ميروا - 1

 و متون مشابه آن يفردوس ةت شاهناميروا -الف

دون يرد كه در آن به گاو فريگيقرار م يمورد بررس يتين بخش، روايدر ا
  ده است.ياشاره گرد

  
  يشاهنامه فردوس

ران يشاهان و پهلوانان ا يدر شاهنامه بندرت به حوادث دوران كودك  
ن مطلب پرداخته يبه ذكر ا يموارد رتنها د يده است. فردوسيگرد ل اشارهيبتفص

برخوردار  يت خاصيع داستان از اهمين گونه حوادث در سلسله وقاياست كه ا
 ةبه گون يبرف و رخان يديبه سف يو اندام ير زادن زال فرزند سام با مويباشد،نظ

فرمان داد تا  م سرزنش گردنكشان و مهانياه ،كه سام از بيس يگرف و چشماننش
ش را به البرز كوه در هندوستان ببرند و در آنجا رها سازندش. يد مويفرزند سپ

مرد شد چون  يكي«كه  يمرغ در البرز كوه بسر برد تا زمانيزال سالها در پناه س
كه در شاهنامه آمده است سام او را به نزد خود  يو آنگاه به شرح» زاد سرو يكي

مه آمده است از بشرح در شاهنيم زادن رستم نيدانيكه مز چنان يد. و نيباز گردان
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كودك در شكم مادر،مادر در هنگام زادن او  ثةج يكه چگونه به سبب بزرگ
از پر  يدند،و آنگاه زال لختيمناك گرديهوش شد و همه بر جان مادر و كودك بيب
اضر شد و حمرغ هم اندر زمان بنزد زال يمرغ را در مجمر آتش سوخت و سيس

- فوق ييو توانا يرومنديد ،نخست او را به نين از سبب اندوه زال آگاه گردچو

سازند و  مست يدن ميالعاده كودك مژده داد و سپس فرمود تا مادر را با نوشان
زند و چون يامير و مشك بيرابا ش ياهيآبگون بدرند و گ ياو را با خنجر يپهلو

كه  ز بر آن بمالنديمرغ را نيزخم نهند و پر س ياجند و بر يخشك شد آن را بسا
 ن كارها رستم زاده شد و رودابه،يمرغ و انجام همه ايس ييسرانجام با راهنما

ز در ين»يرستم«ا ي»نيسزار« ين عمل جراحيجان بسالمت برد و نخست مادرش،
  رفت.يما انجام پذ يخ مليتار

مه در شاهنا يشتريسط ببن گونه موارد نادر كه با شرح و يگر از ايد يكي  
كه به  يدون است تا زمانيفر يو جوان ياد شده است حوادث دوران كودكي

 يدون با دوران پادشاهيفر يزندگ ةن دوريا يدادهايچون رو رسد.يم يپادشاه
  ضحاك مقارن است.

ران، چه بر سر مردم يضحاك بر ا ةسلط ةن كه در دوران هزار ساليدربارة ا
 دراز روزگار را چگونه ةدورن يد در ايران آمده است و خاندان جمشيا

ز يغم انگ ين ماجرايباً ساكت است. از آغاز ايتقر يشاهنامه فردوس اند، دهيگذران
ش يچند صد ساله پادشاه ةد در دوريم كه چون جمشيدانين نميجز ا يزيچ

و  يج و دردمندنز ريصد سال نيد و سپس بمدت سيب بخشيكارها را نظم و ترت
سبب ه ان بيوان را فرمانبردار خود كرد و جهانيو دمرگ را از مردم دور ساخت 

د و خود را يدر خداوند ناسپاس گرد يو شادكام بودند، ياست ويحسن س
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امن و  كاسته شد، يرفته رفته از و يزديا ةجه فرّيجهان خواند، و درنت ةننديآفر
ان برافراشت يعلم طغ يكس يان رخت بر بست، در هر گوشهيزم رانياز ا شيآسا

ان آگاه شده ين تازيبنام ضحاك در ب يران كه از وجود مهتريان اياهو سپ
را به  ين خواندند و ويبر او آفر يبه نزد او رفتند و به شاه »يشاه جو«بودند
خت و يران گريد از ايجمش ران،يبا ورود ضحاك به ا دند.يران برگزيا يپادشاه

ضحاك گرفتار و  ن به دستيچ يايدر در يمدت صد سال پنهان بسر برد تا روز
دوران  يوا و موجز خود اصول كليان شيبا ب يم گشت. فردوسيبا اره به دو ن

  اد كرده است:يت ين چند بيضحاك را در ا يپادشاه
 ن  فرزانگانيينهان  گشت  آ

  وانگانينده شد كام داگرپ
 ارجمند يهنر خوار شد،جادو

  ، آشكارا گزندينهان، راست
 وان رازيدست د يشده بر بد

  به راز.. جزسخن ينبود يكين ز
 ضحاك شوم ادين بود بني[بد

  موم] مهره كي چو راو ا مر شد جهان
 ندانست خود جز بد آموختن

  جزازكشتن و غارت وسوختن
 كه هرشب دومردجوانبدچنان

  پهلوان ةكهتر چه از تخم چه
 وان شاهيبه ا يخورشگر ببرد
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  راه درمان شاه يوز او ساخت
 ين آختو مغزش برو يبكشت

  يمر آن اژدها را خورش ساخت
1/35/3-14  

روي داده  ضحاك ياول پادشاه ةو شصت سال از آنچه در دوره نهصد
خواهران  رناز و ارنواز،هش است، فردوسي فقط به دو مطلب اشاره كرده يكي آنكه

دو  يكشتن روز ةبرنام يگر آن كه در اجرايد را به شبستان خود برد. ديجمش
شتن ك يجا هب به خدمت ضحاك رفتند. آنان، )آشپز :( گريوالخن عنواه ب و جوان،

 يشدند تا از مغز آنان، برايشان سپرده ميكه در هر روز به ا يدو تن از جوانان
مغز جوان  يجاه كشتند و بيرا م يكيه كنند، يماران دوش ضحاك خوراك ته

دور از چشم گران، ين خواليب اين ترتيبردند. بديكار م هگر مغز گوسپند بيد
دادند، يرا نجات م يرانيگناه ا يتن از جوانان ب يهر ماه جان س روزبانان ضحاك،
 و با چند بز يآنان را پنهان د،يرسيست تن مين جوانان به دويو هرگاه تعداد ا

  رسد.يت شاهنامه نژاد كردان به آنان ميكه به روا فرستادند،يش به صحرا ميم
 ةچندصد سال ةبه نسبت دور خر عمر ضحاك،از چهل سال آ اما شاهنامه،

دهد كه همه مربوط يار خواننده قرار ميدر اخت يشترياو اطالعات ب يآغاز زندگ
دون و يدن ضحاك و بعد زادن فريدون و به بند كشيزادن فر ينيبشياست به پ
دون و دربند يفر يروزيدون به جنگ ضحاك و پيام كاوه رفتن فريق ،يپرورش و

  در كوه دماوند.دن ضحاك يكش
ضحاك چهل سال  يكه از دوران پادشاه يهنگام ت شاهنامه،يبراساس روا

  د:يهولناك د يخواب يشب ينمانده بود و يش باقيب
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 د كز كاخ شاهنشهانيچنان د

  ناگهان يد آمديپد يسه جنگ
 نايكهتر اندر م يكيدو مهتر 
  انيسرو و به چهر ك يبه باال

 كمر بستن و رفتن شاهوار

  اندرون گرزه گاوساربه چنگ 
 گجن به يرفت ش ضحاكيپ دمان
  بر سرش گرزة گاو رنگ يزد
 ك همان گرد كهتر بساليكاي

  دوال يديش كشيز سر تا به پا
 سنگ چو يببست شدست زه دو بدان

  به گردن برش پالهنگ... ينهاد
 تا دماوند كوه يتاخت يهم

  س اندر گروهپكشان و دوان از 
 رداد گيد ضحاك  بيچيبپ

  جگر يم گفتيدش از بيبدر
 خواب اندرونبانگ برزد بهيكي

  صد ستون ةكه لرزان شد آن خان
1/37/45-54  

دار دل بخرد را از سراسر كشور به نزد خود يضحاك موبدان سخندان ب
تر آنان به ركيز دارتر وير كنند. پاسخ خردمندتر و بيفراخواند تا خوابش را تعب
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چون  - كه هنوز از مادر زاده نشده است - دونيبنام فر ين بود كه كسيضحاك ا
دون را ين كه تو هم پدر فريبهتر از ا يليبرسد، گرزة كه چه دل يبه سن مرد

  ه است:يكه اورا چون دا يكشت و هم گاو يخواه
 دنه خواهد بيگاو برما يكي

  ه خواهد بدنيرا دا يجو جهان
 تبه گردد آن هم به دست توبر

  رن كشد گرزة گاو سين كيبد
1/40/107-108  

  و آنگاه:
 د، بگشاد گوشيچو ضحاك بشن

  زو رفت هوش و تخت اندر افتاد ز
 ش تخت بلنديه از پيما گران

  م   گزنديش   ز بيد  رويبتاب
 يچو آمد دل تاجور باز جا

  يان اندرآورد پايبه تخت ك
 دون به گرد جهانينشان فر

  باز جست آشكار و نهان يهم
 خوردونهخوابنهآرام بودشنه

  شده روز روشن بدو الجورد
1/40/109-113  

نام ه ز بين يدون، گاويفر نم كه پس از زاده شديخوانيسپس در شاهنامه م
  شود:ين از مادر زاده ميريه و با صفات زيبرما
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 ه بوديهمان گاو كش نام برما

  ه بودين پايز گاوان ورا برتر
 شد چو طاووس نر ز مادر جدا

  دگر يبر تازه رنگ يبه هر مو
 شده انجمن بر سرش بخردان

  شناسان و هم موبدان ستاره
 ديند چونان جهان گاو دركه كس
  دير سر كاردانان شنينه از پ

1/41/120-123  
  

  هب يپدر و ن،ينگذشته است كه آتب ياديدون مدت زيهنوز از تولد فر
شود. و مغز سرش را يتوسط روزبانان ضحاك گرفتار و به دست ضحاك كشته م

رخوارة خود را يكودك ش دون،يخورانند. پس فرانك مادر فريماران ضحاك مبه 
آنجا بوده است و از او  ه دريبرد كه گاو برمايم يد نگهبان مرغزارزهراسان به ن

  را بپرورد: ير آن گاو نغز ويرد و با شيخواهد كه كودكش را بپذيم
  

 روان گشت و دلخسته از روزگار

  مرغزار يان سويرفت گر يهم
 ه بوديكجا نامور گاو برما

  ه بوديرايكه رخشنده بر تنش پ
 ش نگهبان  آن مرغزاريبه پ

  د خون در كناريد و باريخروش
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 ريپذ رپدر وارش از مادر اند
  رين گاو نغزش بپرور به شيوز ا

1/41/131-135  
ر آن گاو يرد و به مدت سه سال با شيپذينگهبان مرغزار خواهش او را م

دون آگاه يه و فرين هنگام ضحاك از محل گاو برمايدر ا يرد.ولپرويدون را ميفر
دن ضحاك يش از رسيپس فرانك كه پ ،ديآيو در صدد كشتن آنها برم گردديم

 م ضحاك آگاه شده بوده است،ياز تصم يزديا ياشهيبه مرغزار، بر اثر اند
و را به رد و ايگيم يرود و كودكش را از ويمه به سراغ نگهبان مرغزار ميسراس

  سپارد:يم ينيد يبرد و كودك را در آنجا به مرديالبرز كوه به هندوستان م
 اورد فرزند را چون نونديب

  كوه بلند يان سويچو غرم ژ
 بدان كوه بود ينيمرد د يكي

  اندوه بود يب يتيكه از كار گ
 نيپاكد يفرانك بدو گفت كا

  نيران زميز ا يمنم سوگوار
 من ه فرزندين گرانمايبدان كا

  بود خواهد سر انجمن يهم
 ببرد سر و تاج ضحاك را

  بند او خاك رارسپارد كم
 يد نگهبان اويترا بود با

  يدروار لرزنده بر جان اوپ
   1/42/147-152  
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ن هنگام ضحاك به يرد. در ايگيعهده مه دون را بيت فريترب ينيمرد د
ان آن مرغزار يپاچار ةهم ياست و هه در آنجا بوديرسد كه گاو برمايم يمرغزار

  كشد:يكشد و آنجا را به آتش ميه را ميو ازجمله گاو برما
 خبر شد به ضحاك بد روزگار

 شه و گاو و آن مرغزاريازآن ب

 ل مستينه چون پيامد پر از كيب

  ه را كرد پستيمرآن گاو برما
   1/42/154-155  

شانزده دون تا ين قرارست كه فريت شاهنامه بديداستان براساس روا ةدنبال
م روزگار خود را در كوهستان چگونه يكه بدان آن يماند، بيدر البرزكوه م يسالگ
پرسد و پس يرود و نژاد خود را از او ميسپس به نزد مادر م يده است. ويگذران

ران يه را كشته و خانه آنان را وين كه ضحاك،پدرش و گاو برماياز ا ياز آگاه
بر او و مادش گذشته  يحوادثش چهيپ يدر سالها يساخته است و بطور كل

زدان به جنگ ضحاك برود. سپس در شاهنامه يرد به فرمان يگيم مياست، تصم
دون و يفر يمخصوص برا يدون، ساختن گرزيام كاوه ذكر شده است كه به فريق

دون بر ضحاك و يفر يروزيگران به جنگ ضحاك و پ يدون با سپاهيرفتن فر
قاله مورد بحث قرار گرفته است و سرانجام بر تخت ن ميكه در ا يدربند كردن و

دون از آنچه ين زمان فرانك، مادر فريضحاك تا ا يدون بجاينشستن فر يپادشاه
  رسد و ...يش به مادر ميدون دربارة پادشاهيام فريخبر است تا پ يداده ب يرو

ز در حوادث دوران يگر نيك موضوع مهم ديست به يمورد نينجا بيدر ا
گر از يدون و چند تن ديفر يم.و آن آگاهيدون اشاره كنيفر يو جوان يكودك
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ن يدون را در چند مورد خالصه ايفر»سروش«ييز راهنماينده است نيحوادث آ
  ن قرارست:يمطالب بد

 يروزيز پيه كه زادنش و كشته شدنش به دست ضحاك و نيبجز گاو برما
بخرد  يتوسط موبد در دماوند كوه همه به يدون بر ضحاك و بند كردن ويفر
به  يبيالهام غ ياز از گونه يدون نيفر يع دوران جوانيشده بود،در وقا ينيبشيپ

از  يو يبا سروش در چند مورد و آگاه يگر ارتباط ويدو تن د يكيدون و يفر
  ان آمده است.يسخن به م يمنيبوده است نه اهر يزديرنگ و افسون كه اين

ن الهام بوده است كه چون ياز هم يورداردون با برخيظاهراً فرانك مادر فر
كه گاو در  يه و مرغزارياز وجود گاو برما يشود، با آگاهين، كشته ميش آتبيشو

برد و پس از آن كه يم بدان مرغزار ميرخوار خود را مستقيآن بوده است كودك ش
ر خورده بوده است، بار يدون مدت سه سال از پستان آن گاو طاووس رنگ شيفر
ك به ينزد ةنديابد كه ضحاك در آييرانك با استفاده از همان الهام ، در مگر فيد

-يمه به مرغزار ميدون و گاو را نابود سازد پس سراسيمرغزار خواهد آمد تا فر
سپرد . يم ينيد يبرد و به مرد يرود و كودك خود را از آن محل به البرز كوه م

ن جهت يز با خبراست ، و بدينفرزند خود  ةندين در همان هنگام از آيهمچن يو
ن كودك يو ا»بود خواهد سر انجمن يهم«د كه فرزند منيگويم ينيبه مرد د
  است كه ضحاك را نابود خواهد ساخت. يهمان كس

ز براساس آنچه در شاهنامه آمده،بمانند فرانك از يگر كاوه نيد ياز سو
خارق العاده  يز وجوديآگاه بوده، بعالوه او در چشم ضحاك ن يمطالب پنهان

افكند و خروشان از بارگاه يم يادرد و به گوشهيبوده است.چه حضور ضحاك م
كنند كه چرا در برابر يشود بزرگان درگاه به ضحاك اعتراض ميخارج م يو
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را به مجازات  يو و يار كردين مرد آهنگر سكوت اختيو خشونت ا يتند
  :يدينرسان

 نامور پاسخ آورد زود يكس

  د شنوديببا يفتكه از من شگ
 ديكه چون كاوه آمد زدرگه پد

  دياو را شن يدو گوش من آوا
 وان درستيان من و او به ايم

  برُست يكوه گفت يآهن يكي
 سربردودستدون چواوزدبهيهم

  مرا در دل آمد شكست يشگفت
 ن سپسيدبدن زيندانم چه شا

  ندانست كس يكه راز سپهر
1/47/245-249  

 

دون و هم از يهم از وجود فر م كه كاوه،يانخوين در شاهنامه ميهمچن
م ضحاك و جاسوسانش مدتها يديكه د يالحدر گاه اقامت او آگاه بوده است،يجا
  خبر مانده بودند:ين راز بياز ا

 

 زه بدستيرفت ن يخروشان هم

  زدان پرستينامداران  يكه ا
 دون كنديفر يكو هوا يكس

  رون كنديسر از بند ضحاك ب
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 ميدون شويك به نزد فريكاي
  م.....ياو بغنو فرّ ةيبدان سا

 دون كجاستيبدانست خود كافر

  رفت راست يد و هميسر اندر كش
1/47/254-260  

رود، سه بار يدون به جنگ ضحاك ميكه فر يگر از زمانياز طرف د
 يآموزد تا ويم يد. بار نخست سروش او را افسونگريآيسروش بر او فرود م

 ،)307-1/50/301( ادو و افسون ضحاك را درهم بشكندله بتواند بند و جيبدان وس
كنند و يه) قصد جان او ميا پرمايه يانوش و برماي(ك دونيسپس چون برادران فر

دون در خواب يسازند تا فر مياو رها  يسوه را از فراز كوه ب يگران سنگ خارة
كه  ينشود و با افسويدار ميدون از خواب بيزد فريكشته شود، باز به فرمان ا

ز يو ن )320- 1/50/312( دارد.يآموخته بوده است سنگ گران را از حركت باز م
ضحاك را  ينهد طلسم و جادويوان ضحاك قدم ميبه كاخ و ا يكه و يهنگام

  شكند:يدرهم م
 ده بوديكه ضحاك ساز يطلسم

  ده بوديسرش به آسمان برفراز
 دين ز باال فرود آوروديفر

  د يدكه آن جز به نام جهاندار 
م كه همه مردم در انتظار يابيين از آنچه در شاهنامه آمده است در ميهمچن

است. از جمله  يزدياو ا ياند كه كارهادانستهيز مياند و ندون بودهيظهور فر
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 يدون نست خود را به ويشود،فريدون روبرو ميارنواز،همسر ضحاك چون با فر
  پرسد :يم يو اعجاب از و يد ارنواز با شادمانيگويم

 د زو ارنوازيسخنها چو بشن

  گشاده شدش بر دل پاك راز
 ييدون تويبدو گفت شاه آفر

  !ييتنبل و جادو يران كنيكه و
 كجاهوش ضحاك بردست تست

  گشاد جهان از كمر بست تست
1/54/383  

براي مقابله با فريدون به كاخ خود روي  ضحاك نيز چون با سپاهي گران
مه هواخواه و طرفدار فريدون هستند و شعار بيند ه نهد و در راه مي مي

  :عمومي آن است كه

  بر گاه ضحاك رانخواهم 
  مر آن اژدهادوش ضحاك را

1/58/469  
 يند در كمال تلخيبيدون ميكه زنان خود را در كنار فر يز هنگاميو ن

دون يها به دست فريدون و شكستن همه بندها و جادويفر يروزيابد كه پييدرم
ن هنگام است يپردازد ،در ايدون به جنگ ميبا فر يست.مع هذا وا يزديا يكار

- يرا خرد م يكوبد و ترك ويدون گرزة گاوساز خود را بر سر ضحاك ميكه فر
گردد يآشكار م يگر سروش بر ويكند بار ديسازد ،و چون قصد جان ضحاك م

ربند ده است،او را ديكند كه زمان مرگ ضحاك فرانرسيم يادآوريدون يو به فر
دون،ضحاك دربند را يو چون بعداً فر )486-1/59/483( كن و در كوه محبوس ساز،
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شود و درباره رفتار با ضحاك يگر سروش بر او ظاهر ميبرد،بار ديكوه م يبسو
  .)519-1/61/517( نهد.يان ميدون در ميرا با فر يمطلب

- يم مدون آمده است، معلويفر يپادشاه ةعالوه از آنچه در حوادث دورب
ش به پدرشان يپ يكه سروش در سالها يونسز از افيگردد كه فرزندان او ن

رنگ يشان هم توانسته بودند بر جادو و نياند. چه ا بهره نبودهيآموخته بوده است ب
من بدان دچار ي كه به افسون سرو يو از سرما و باد دمان ره گردند،يمن چي سرو
 ين دوره پادشاهي. در هم)220-1/73/210( سالمت ببرند هبجان  ده بودند،يگرد
هنگام ه ب آزمودن فرزندان خود، يز برايك بار ني يم وينيبيدون است كه ميفر

  :زد به افسون دست من،يبازگشتشان از 
  خواستن كĤگه شود  يز دلشان هم
  ش كوته شوديز بدها گمان

  اژدها  يكيامد بسان يب
  ابد رهاين ير گفتيكز او ش

 جوش اندرونخروشان و جوشان به 

  از دهانش،آتش آمد برون يهم
 ديك ديچو هر سه پسر را به نزد
  ديك ديبه گرد اندرون كوه تار

 خت گرد و بر آورد جوشيبر انگ

  جهان گشت ز آواز او پر خروش...
1/57/238-243  

  كند كه:يو سپس به فرزندان خود اعتراف م
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 دژم ين گفت كان اژدهايچن

  بسوزد به دم يتيكجا خواست گ
 يد كه جست از شما مردمدر بپ

  يچو بشناخت بر گشت با خرم
1/76/264-265  

  

  رهميغرر اخبار ملوك الفرس و س
دون يفر يدر غرر اخبار ملوك الفرس ، به آنچه درباره دوران كودك يثعالب

قابل مالحظه اشاره كرده  ييدر شاهنامه آمده است در كمال اختصار و با تفاوتها
ه يرش تغذيدون از شيكه فر يهولناك ضحاك، به گاو ر خوابيدر تعب ياست. و

ن گاو ينام ا يخواهد كرد و به دست ضحاك كشته خواهد شد،اشاره ننموده ،ول
 برمانون) نوشته است ون] (نسخه بدل:ياسمها گاو برما :ي[متن عرب »ونيبرما«را 

  .)31-30(ص 
  

  يفراالو
اشاره كرده »ونيمابر«بمانند يبه ماده گاوان شاه پرور يتيدر ب يفراالو

  است:
 كيماده گاوان پاذه اش هر 
  ونيشاه پرور بوده چو برما

  43اشعار پراكنده....،ص
  
  و لغت فرس  يقيدق

  اد كرده است:ي »ونيبرما« دون با ناميز از فرين يقيدق
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  مهرگان آمد جشن ملك افريدونا
  آن كجا نام نكو بردش برمايونا

 گفت: يقيون بود. دقيام برمادون را نيگاو فر« ح آن نوشته است:يتوض
  »مهرگان آمذ جشن ملك....

  161لغت فرس،ص
  يشمس فخر

آورده »ونيبزما«دون را با ضبط ينام گاو فر يار جماليدر مع يشمس فخر
  است:

 ر تورايدون و بارگيو فر يتو رستم

  ونيز احترام بخوانند رخش و   بزما
  يبه نقل از فرهنگ سرور

  يسنائ
ان يبه م ين گاو سخنيآن كه از نام ا يب ،قهياحلق ةقيحد يز در مثنوين يسنائ

  دون اشاره كرده است:يفر يبه گاوپروردگ اورد،يب
 هوردو پردن گاينه فر
  ر گرسنه را بردهيكرد ش

 ايك دوگي ينه به كاوه به سع
  اياسب ملك نور ياز ب بستد

  508ص  قه،يحد
  يبندار ةترجم

با شاهنامه دارد.  ياساساوت تفدو  در موضوع مورد بحث، يبندار ةترجم
ر خواب ضحاك، ين كتاب در سه مورد: تعبيخست آن كه بر خالف شاهنامه در ان

مطلقاً از گاو  دون به شهرناز و ارنواز،يفر يحمله ضحاك به مرغزار،و گفتگو
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دون يگر آن كه درآنجا كه مادر فريد .)32و  31ص /1(ج امده است.يان نيبه م يذكر
 يز در هنگاميسپارد و نيبرد و به نگهبان آن ميمرغزار م دون را بهيفر مانك) (:

ح يآن كه به گاو مورد بحث تصر با پرسد،يدون نسب خود را از مادر ميكه فر
 يون و نه نامينه برما ه،ي(نه برما ن گاو ذكر نشده استيا يبرا يده مطلقاً ناميگرد
و كانت « شده است: ن گاو اشارهيبودن ا ييتنها در مورد اول به استثنا گر)،يد

  .)32/ص1(ج »ن.يعجب الخالئق اجمعيو  ن،يسر الناظريلون  يخلقها اهللا عل ةبقر
دون بر اساس چارچوب يفر يو جوان يداستان دوران كودك ،ينهم هجر

ر شغر ين تفاوت كه نظيده است، با ايذكر گرد يت شاهنامه فردوسيروا يكل
ن يذكر نشده است، همچن ينام دونيه فريگاو دا يبرا يبندار ةو ترجم يسنائ
امده و از جمله مؤلف يان نيبه م ين دو كتاب از البرز كوه هندوستان سخنيدرا
دون يكه ضحاك قصد مرغزار و گاو فر ير نوشته است هنگاميب السيحب

ع مذكور به ضملهم شده آن فرزند ارجمند را از مو«دون (فرامك)يكرد،مادر فر
 )182ص1ر،جيب السيحب» ( گر برديد يجا
 

  ت كوش نامهيوار -ب
 يهزار ساله ضحاك و حوادث يبرخالف شاهنامه،كه در آن از دوران پادشاه

ان آمده است،در يبم ين مدت دراز گذشته كمتر سخنيد در ايكه بر خاندان جمش
 يزهايگ و گرنو ج يان و دوران آوارگيديت تنها به جمشيكوشنامه،چند هزار ب

  ه است.شان با دشمن اختصاص داده شديا
كه  ير در كوش نامه،هنگاميالخ يرانشاه بن ابيم ايت حكيبر اساس روا

د به سبب آن كه همسرش دختر ماهنگ يگردد، جمشيره ميران چيضحاك بر ا
آن كه از گزند دشمن  يشان خود را برايگر خوين همسر و دو پسر و ديشاه چ
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در جنگ با مهراج فرستد. و خود سپس ين ميمان مانند به ارغون در كشور چادر 
او را  شود و پس از پنجاه سال اسارت،يرو به نزد ضحاك فرستاده ميدر هند اس

- ين ميبر به ماهنگ در چخن يسازند. چون ايم ميبه فرمان ضحاك با اره به دو ن
ارغون خارج نشوند و  يهاشهيكند از بيه ميد توصيبه بازماندگان جمش رسد،

رود. و چنان يدارند و خود به جنگ مهراج مب يان مخفيخود را از چشم ضحاك
ن يانجامد. درايز به كشته شدن ماهنگ مين جنگ نيكه در داستان آمده است ا
فرستد ين ميچ يين رسالت به فرمانروايرا با ا كوش، موقع ضحاك برادر خود،

م كه ييز بگوين مطلب را نيا معدوم سازد. افت،يان را يديك از جمشيكه هر 
آنان فاش  ين راز را هم برايا از بدرود با همسر و فرزندان خود،ش يد پيجمش

هر » گ«و  »ك«نامه  كوش يخط ة(در نسخ ساخته بود كه از نسل پسرش نونك
قدم به جهان خواهد گذاشت كه  يارينوشته شده است) شهر» ك«شكله دو ب

ز د، پس اين موضوع از طرف جمشيد. با اعالم ايا را از ضحاك خواهد كشين نيك
سر برده  هن بيان در چيان ششصد سال پنهان از كوش و ضحاكيديآن كه جمش

ح ي، برهان قاطع، تصح athvoya، در اوستا:aptiya: تي(در سانسكر نيبودند آبت
د و نونك به همراهان و يگشايفرزند نونك چشم به جهان م ن)، فرزنديمحمد مع

وجود خواهد آمد كه ه ب يراين شهريدارد كه از پشت آبتيان خود اعالم ميسپاه
را  ين دوران كودكيخواهد ساخت. پس از آن كه آبت يهتو و جادو يرا از د يتيگ

راز با د يرد و سالهايگيان را در دست ميديجمش يگذارد، رهبريپشت سر م
ل دندان  در جنگ يا كوش پيلگوش يكوش پ ين و فرزند ويچ يكوش فرمانروا

هور پادشاه ين و طيد به ماچيبر اساس اندرز جمش برد و سرانجاميسر م هز بيو گر
ال ي، سالها در شهر بسيت ويه حمايبرد و در ساين پناه ميدادگر آن سرزم
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ن در دوران اقامت در يكند. آبتيم يت زندگيش و امنين، در آسايتخت ماچيپا
نك يكه ا -لگوشيبت كوش پيكند و در غيم يركشكن لشيك بار به چين يماچ

بزرگ دست  يهايروزيدر آنجا به پ - ن شده بوده استيچ يفرمانروا پدر يجا هب
آورد و آنها را  با يدست م هار بيند، غنائم بسينشين ميبر تخت سپهدار چ ابد،ييم

لگوش از نزد يپس از بازگشت كوش پ يفرستد، وليهور ميبه نزد ط يكشت
ش ياز پ يكاربا آن كه كوش  رد،يگين درمين او و آبتيكه ب يضحاك، و نبرد

ال و ين در شهر بسيگردد آبتيهور باز ميبه نزد ط يست كشتين با دويبرد. آبتينم
هورشاه يط يباينامه مذكورست با فرانك دختر ز ل در كوشيتفصه كه ب يبه شرح
كنند تا يم يبا هم زندگ يان دراز به خوشين و فرانك ساليكند. آبتيازدواج م

نمانده  يش از هشتاد سال باقيضحاك ب يپادشاهكه از دوران هزار ساله  يزمان
د يجمش ند،يبيخواب مه د را بين جمشيآبت ين هنگام، شبيبوده است. در ا

د يافزايدهد و ميران فرمان ميسپارد و او را به بازگشت به ايم يرا به و يطومار
. پس يدادگر بخواهيا را از ضحاك بين نيده است كه كينك زمان آن فرا رسيا

 ياشناس و با چهار كشتيدر يريپ ييهور، و به راهنمايت طين و فرانك با رضايآبت
-يان مي، كوه قاف نماييماياپينج ماه درپكنند. پس از يران حركت ميا يسوبه 

در  يرانيبعد از پنج ماه كشت رسند،يأجوج مي به رانند تايگر ميگردد، چهار ماه د
به نزد  يااشناس را با نامهير درياه پرسند. آنگيم يأجوج به خشكين يكنار سرزم

ن و همراهانش با يآبت يراهها در خشك ييگردانند. پس از شناسايهور باز ميط
رسند و يالن ميگ يايگذرند و به دريژرف م يايبازرگانان از سقالب و در ةجام

برد آگاه يسر م بهاستوار در كوه دماوند  يو در دژ تان اسيديبعد از جمش
افته است. يدست ن ياست كه تاكنون ضحاك بر او و دژ و يسلكت كسگردد.  يم
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ر يند و سپس كامداد وزيبيد را در خواب مين جمشيگر آبتين زمان بار ديدر ا
كند. فرانك از ين اعالم مياز پشت آبت ياريدا شدن شهرير خواب را پيتعب ن،يآبت
  د كه :يزا يم يك روز پسري گردد. و پس از نه ماه وين باردار ميآبت

  ش سراپرده شد الله رنكيز رو
  ش فروزان شده كوه و سنگز فرّ

  
دهند چون ير ميدون را شيفر مدت سه سال متفقاً دو زن تا از همان روز،
 f.212(كوش نامه، شوديكودك چهارساله م a( ترسان از  ند،يبيم ين باز خوابيآبت

سازد. ياب خود آگاه مرا از خو يكند و ويجهد و كامداد را احضار ميخواب م
دون را يكند كه فريه مين توصير خواب به آبتيدر تعب ،يان مقدماتيكامداد پس از ب

 يشه بفرستد و به دست مرزبان خردمند روشندل مهربانيرون از بيب يامن يجاه ب
دون يرون بردن فرين پس از بيبه مرگ آبت ده،يطور پوش هبسپارد. كامداد در ضمن ب

  كند.ياره مز اشيشه نياز ب
آمل آگاه  يگانه به جنگلهايچند ب يگر سلكت كه از ورود تنياز طرف د

را از دژ به  يكس ان باشند،يديد آنان از جمشيد آن كه شايشده بوده است، به ام
 ييسلكت پرسشها ةدربار يند و از ويبين آن مرد را ميفرستد. آبتيجنگل م

ل يگاه سلكت گسيق به جايدق كسب اطالعات يو سپس كامداد را برا كند، يم
  دارد:يم

 ش خوانديدستور را پ ،يجهان جو

  با او براند د،يسخن هر چه بشن
 ده مردين ستمديبدو گفت با ا
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  دت كرديشتن رنجه بايخو  يهم
 ك سلكت به كوهيبرو تا بنز

  ان گروهين از ميمر او را بب
 او ين جاينگه كن حصار و بب

  او يپرس از دانش و را يكي
 زدان پرستيربان است و اگر مه

  خردمند و آهسته و داد دست
 ل را برشيدون يفرستم فر

  را بود در خورش يگياگر دا
  )f.213 a(كوش نامه، 

دون ين و فريكه از آبت آن يو ب كند،يدار ميكامداد با سلكت د ن مقدمه،يبا ا
ان يرانيد ما از ايگويم يبر زبان آورد، به و يزيصراحت چه و مقصود خود ب

ز يم و نيكن يزندگ »آباد بوم«م در يتوانيش نميدم ضحاك بدانيم كه از بيهست
  م كه:يدار يينهاريد كه زيافزا يم

 د،ييآرش بين آزمايم و از عهده ايازمايو اگر تو و دستورت را به دانش ب
  ز به تو خواهم سپرد.يرا ن ينهاريبر تو خواهم گشاد و آنگاه ز يتمام هراز را ب

 سته دادم،يت پاسخ شايدهد اگر امروز به برسشهاياسخ مپ يسلكت به و
  .يبپرس ياز و يخواهيرسد تا هرچه ميفردا نوبت به دستور من م

  يما تو فردا بگو ةزانربه ف
  ين از او بازجويهمه دانش و د
  يك راياست بار يكه فرتوت مرد
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  ير  پايزمانه درآورده او ز
  )f.213b ( كوش نامه، 

دانش  ياز رو يكند و ويار از سلكت ميبس يبرسشهاكامداد در آن روز 
دهد. روز بعد نوبت به آزمودن دستور سلكت يدرست م يآنها پاسخها ةبه هم

 نامه است ب ين دستور خردمند مرديرسد. ايم يرا كيهمان مرد فرتوت بار يعني
  نوشته شده است):» ب« مانند هشتر بيب» پ«ن نسخه حرف ي(در ا »نيبرما«

  رده بنمود رخسار هور چو از پ
  جنگ و شور يستاره نهان گشت ب

  انجمن كرد سلكت ز كوه  يكي
  پژوه ران و دانشيبزرگان ا

  فرستاد و دستور خود را بخواند 
  شگاهش نشانديور پ هيدر آن ما

  ير روشندل جان فزايپ يكي
  يزمانه در آورده او را ز پا

  ده ز تن توش و از مغز هوشيرم
  گوش يگذشته دو زانو ز باال

  ديزمانه سرش كرده لرزان چو ب
  ديتن از كام دور و روان از ام

  خيآتش چو  يفسرده دل و جا
  شده هر دو زانو ستون زنخ

  ن گفت سلكت درآن انجمنيچن
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  نزد من يدانش يكيكه آمد 
  ديد و پاسخ شنيسخن چند پرس
  ديند يچ سستيبه پاسخ زما ه

  خواهد اكنون كه پرسد سخن يهم
  ن انجمن ير از دستور ما اند
  ادين سخن كرد يچو ساالر كوه ا

  همانگه در آمد ز در كامداد
  ش بردش نمازيد و در پيبخم
  دراز ين كرد بر ويآفر يهم

  سرافراز سلكت مر او را بخواند
  شش نشانديد و بنواخت و پيبپرس

  دين را بدين پاكديچو برما
  دين گستريبر او آفر يبنو

  پاك فرزانه مرد يبدو گفت كا
  تو كرد يآرزو يا همدل م

  نم تو رايبدان آمدم تا بب
  نم تو رايبه جان و روان بر گز

  
  مرد داد ين ايبدو گفت برما
  اد(؟)..يبه  ين شاخييز دانش مر آ

  و پاسخ شنو يبپرس آنچه خواه



١١  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون
٣

  ر فرتوت بر راه روين پياز ا
  )f214  bT214a (كوش نامه، 

درنگ به ين دستور بيرماسازد و بيرا مطرح م ييپرسشها يپ در يكامداد پ
-ين مطمئن ميدهد. سرانجام چون كامداد از دانش سلكت و برمايآنها پاسخ م

دون را به سلكت آشكار ين و فريقت كار آبتيحق يخصوص يدر جلسه ا گردد،
نك بدان يآزمودن تو آمده بودم و ا ين برايد كه من از طرف آبتيافزايسازد و م يم

  كه:
  يگيدا يدون كنياگر بر فر

  يگيد همسايكند با تو خورش
  )f215 a (كوش نامه، 

ده است،كردگار را يخود رس ين كه سرانجام به آرزويسلكت شادمان از ا
شه فرود ين به بينزد آبته د واز دژ بهمراه كامداد با صد سوار بيگويسپاس م

گر ينشاند. خواليبرد و بر خوان زر مينزد خود مه ن سلكت را بيد. آبتيآ يم
 رسد،يان مينهد. چون نان خوردن بپاياج و كبك نر بر خوان ماز در ييرشهاخو
بخشد و يار به سلكت ميبس ياين هدايخواهد سپس آبت يند و جام ميآرايم يبزم

  آنگاه:
  پرسنده را گفت كان شاخ گل

  اور كه شادان كند جام مليب
  شتابان بشد مرد خسرو پرست 

  دون به دستيافت دست فري يهم
  قصب دور كرد از برش يريچو ش

  فرخش ةدآمد آن چهريپد
  ن گشت روشن ز رخسار اويزم
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  دار اويزمان شادمان شد ز د
  ه بازش نموديدا يبه آهستگ

  سر افراز سلكت نوازش نمود
  چون نو بهار يد آن رويببوس

  گرفته به مهر دل اندر كنار
  نياو آبت يد در رويبخند

  نينامدار گز يبدو گفت كا
  ين،بار او روشنياست ا يدرخت
يهرمناخ ين بر كند بز ب   
  زدان پاكين را بزنهار يتو ا

  بدار و بپرورش چون جان پاك
  د بكاريز كĤياموزش آن چيب

  اريكه باشد ستوده برآن شهر
  ن يش و داد و ديو آرا يسوار

  ن  يند زميچنان كن كه چون او نب
  د و صحف پدريپس اندرز جمش

  به سلكت سپرد آن شه تاجور
آموزش به دستور  ياو را برا يپرورد و در هفت سالگيرد و سه سال او را مبيم

  سپرد:يدانا م
  مر او را به دستور دانا سپرد
  كه در دانش او بود با دستبرد

  اموخت و خواندن نخستينبشتن ب
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  باز جست يهر زمان دانش يهم
  خت ساخت ت يكيبه كوه اندر او را 

  كوه تاخت يمرد دانا سو يبس
  زرنگار  ةيت پرماتخ يكي

  سراسر بدان گوهر شاهوار
  بدان بخت شد مرد دانش پرست

  ده گردون ازآن سان كه هستينگار
  دا ازآن ماه و مهر يچنان كرد پ

  ر آمده ست از سپهريبز يكه گفت
  يهر اختر يد اندر او جايپد

   يدر گشاده در يز هر دانش
  دون فرخ درآمد به تختيفر
  دانشش آرزو كرد سخت يهم
  نگاه يوسته كرديپ، ختت آندر 

  د و ماهيبدانست از راز خورش
  يخ با مشتريزكردار مر

  يو از داور آگاه از رنج شد
  ديگردنده گردون چنان بر رس ز

  دين خود او آفروكه گرد يكه گفت
  به دانش چنان گشت كاندر زمان 

  نهان يچ كاريبر او ه ينماند
  

  ره گون با بزرگان به دشتيشب ت
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  ه گذشتيب چه ماكه از ش يبگفت
  )F215 B،(كوش نامه    

دارد.  يافتادگ يتيرسد حداقل چند بينجا كه مينامه مطلب به ا در كوش
» يطاق«كرده است، از يوسته در آن نگاه ميدون پيكه فر ين تختيظاهراً در دنبال ا

فرد  همنحصر ب ةگر كه در نسخيد يان آمده است و احتماالً مطالبيز سخن به مين
 ةنديف سرايو به احتمال ضع داستان، ياصل يمه مفقود است. و آنگاه راونا كوش
در كوه اشاره » هيا: پرماي ه،يگاو برما« ريدون با شيت پرورش فرينامه به روا كوش

و » گاو« ،»ريش«ل ير و تأويخواند و به تفسيانه ميعام يكند و آن را سخنيم
مطلب  ةم دنباليش آورديند سطر پكه در چ يتين بيپردازد. پس از آخريم» هيبرما«

  ن قرار است: ينامه بد كوش يدر نسخه خط
  ده بگشاد راز از نهفتيجهاند

  گفت ،ستيرازكه آن تخت و آن طاق 
  ان گروه(؟)يسخن رزم شد در م

  دون و آن گاو و كوهيبه كار فر
  ن گفت هر كس ز مردان مرديچن

  ر خورديه او شيكه از گاو برما
  نش گشاددون از آن گاه دايفر

  ه) آن را به دانش نهاديبرما ن (اصل:يكه برما
  دست هدگر هر كه را دانش آمد ب

  د كه برگاه خسرو نشستيبگو
  دون گرديبه دانش چنان بد فر
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  كه او مردمان را چو گاوان شمرد
  مردم به دانش فزون داشت دست ز

  چنان شد كه بر گاو و مردم نشست
  ين پهلوين است گفتار ايچن

  يافت گر بشنويوان ت شبه دان
  )f. 215 b (كوش نامه، 

ن يلگوش در چيكه كوش پ ينامه آمده است هنگام گر در كوشياز طرف د
فرستد. ياك محبه ض ياگردد، نامهين آگاه مين و فرارنك از ماچياز رفتن آبت

ن را يسد تا آبتينوينامه م ين موضوع، به هر مرز و بوميضحاك با اطالع از ا
ان ضحاك روبرو ياز سپاه يان با دستهيآبت ين هنگام روزيدر ابچنگ آورند. 

دون را به سلكت سپرده بوده است) و با ين سال پس ازآن كه فريشود (چنديم
سرانجام خود و دو فرزندش  يجنگد، وليتمام با آنان م ين با مردانگيآن كه آبت
زند و به نزد سايان ضحاك سر هر سه تن را از بدن جدا ميشوند. سپاهيكشته م

ده بودند ييكه بر دوشش رو يبرند و ضحاك مغز سر آنان را به مارانيضحاك م
ست ساله شده بود و يدون بيدهد كه فريم يرو ين حادثه زمانيخوراند. و ايم

خبر بود. فرارنك چون از  يكشته شدن پدر ب يبرد و از ماجراينزد سلكت بسر م
خود  يان محل زندگيرانيچند از ا يد با تنگردين، آگاه ميش، آبتيكشته شدن شو

 ياز دو حادثه زندگان يكيع، تنها به ين وقاينامه، پس از ا كند. در كوشيرا ترك م
لگوش در ضحاك. يكوش پ يدون اشاره شده است كه مربوط است به آگاهيفر

لگوش در يبه توسط مأموران ضحاك به آگاه كوش پ يروزين پينخست خبر ا
هور يمادر شاه نو (فرارنك) به نزد ط ةز فرستادين يپس از مدترسد، و ين ميچ
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ك زخم، يام كه فرزندم از كوه به جنگ دشمن شتافت و به ين پيرسد با ايم
 يرا زندان يش را به آهن ببست و ويضحاك را به خاك افكند و دو دست و پا

  بر گردنش نهاده است كه تا جاودان كس آن را نتواند گشود. يساخت و غلّ
  )f. 220 aنامه،  (كوش

  
  اشاره شده است دونيفر يو جوان يكه در آنها به حوادث دوران كودك يمتون -ج 

القرون  ه عنيالباق آثار ،يعملخ بي، تاريعودسواالشراف م ]در كتابهاي التنبيه[
خ و يالتوار ، مجملياسد ةنام ، گرشاسبيزياالخبار گرد نيز ،يرونيه بيالخال

دون بر يش از غلبه فريار، با آن كه كم و بيستان ابن اسفندخ طبريالقصص، و تار
دون يفر يدر كوه دماوند و حوادث دوران پادشاه يضحاك و در بند كردن و

 يزيباً چيتقر يو يو جوان يدوره كودك ةدربار يان آمده است، وليسخن به م
در  ن نسل از جم بوده است، تولد اويدون چندمين كه فريبه ا ينوشته نشده. طبر
 ،يدون به نزد ويام كاوه و رفتن فريق ،از ترس ضحاك يستن ويدنباوند، تنها ز

، ترجمه ي(طبر دن او به اختصار سخن گفته است.يغلبه بر ضحاك و در بند كش

الذهب به اسارت ضحاك به دست  در مروج ي. مسعود)138،140،138نده، ص يپا
 ،1الذهب، ج  (مروجاست  ره كردهادر كوه دماوند اش يد ساختن ويدون و مقيفر

 يزندگان ةن دوريا ةدربار يزيباً چيقرت يو اسد يزيو گرد يروني. ب)264ص
دون ينامه نسب فر ت كوشيخ بر اساس روايالتوار اند. مؤلف مجملدون نگفتهيفر

ون بن يال بن همايدون بن اتفيفر« وشته است:نن شرح يمهم بد يرا با عبارت
ن يالماچسب ةريك بود، دختر طهور ملك جزرن يد الملك، و مادرش فريجمش

زد يا«ذكر نكرده است كه  يزين چيدون جز ايفر يو از كارها». ي(كذا؟) اندرون
خت و كارها رفت تا ضحاك را بگرفت و چهل سال بسته يدون را برانگيافر يتعال
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 ستش استوار...بب ير چاهدد، و بر آخر به كوه دماوند ي، گرد عالم بگردانيونيبر ه
ن باره تنها به چند يخ طبرستان در ايار در تاري. ابن اسفند)27،41خ، صيجمل التوار(م

ان كوه ياپدون و بستگانش در يكه مادر فر آن يكياره كرده است شموضوع ا
دون چون يتقل شدند و فرندنباوند مستقر گشتند و سپس از كوه به چراگاه م

ش ساختند و با يگاو برا شكله ب يد و گرزيگرديسوار م ساله شد بر گاو هفت
  .)58-57ص ،خ طبرستاني(تار وست.يارانش به اصفهان رفت و كاوه بدو پي

  
2  

  دون و خاندانشيفر ينقش گاو در زندگ
  

  دونيالقاب پدران فر در» گاو«كاربرد لفظ  –الف 
جالب توجه دارد.  يتيدون روايلقب ده پشت پدران فر ةدربار يطبر

ان نام يدون تا ده پشت همه اثفيان پدران افريبه پندار پارس«سد: ينويم يو
ت بود يمناك بودند و روايش بيداشتند. از آن رو كه از ضحاك برفرزندان خو

ار، پسر يصاحب گاو بس يره شود پر گاو بود به معنيشان بر ضحاك چيكيكه 
صاحب  يعنير گاو، يان سيصاحب گاوان خوب ، پسر اثف يعنيك گاو يان نياثف

 يعني ]بور كاو :يدر متن عرب[ ان پور گاويپسر اثف ،رستگاون چاق و د
صاحب گاوان  يعنين گاو يان اخشيصاحب گاوان به رنگ گورخر، پسر اثف

در [د گاو يان سپياه ،پسر اثفيصاحب گاوان س يعنياه گاو يان سيزرد، پسر اثف
 يعنيان كبر گاو يد، پسر اثفيصاحب گاوان سپ يعني] [ذ كاوي: اسبيمتن عرب

 ]نيان رمي: ابن اثفيدر متن عرب[ گاو نيان رميپس اثف ،يب گاوان خاكسترصاح
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 ان بنفروسن پسر شاديصاحب همه جور گله و همه رنگ گاو، پسر اثف يعني
  )227/ص1،جي، متن عرب153/ص1نده جياپ ة، ترجمي(طبر

ت كه حداكثر در اواخر ين روايشود براساس ايكه مالحظه م يطور هب
-و احتماالً در طبرستان -يخ طبريزمان نگارش تار و در يقرن سوم هجر

   ».گاو«اند مختوم به كلمه داشته يدون لقبيك از پدران فريزنده بوده است، هر 
 هب را يطبر تيروا نيهم ه،يالخال القرون عن هيآثارالباق در زين يرونيب
 بن نيكاو انياثف بن كاو انياثف بن دونيأفر« است: آورده ناقص و آشفته يصورت

 بن كاو زهيد اثفيان بن اسپيذكاو اثفيان بن اختيكاو اثفيان بن كاو شهر بن اثفيان

 در زين يمستوف حمداهللا و )104(ص »الملك. جم بن فروشين بن كاوين انياثف

 انهيم در« دارد: شرح نيبد يرونيب و يطبر تيروا هيشب يتيروا دهيگز خيتار

 گاو مثل: بوده لقب گاو را همه كه اندبوده فاصله تن هفت دونيفر و ديجمش

  .دون)يفر گاو ل:يذ آنندراج، فرهنگ از نقل (به »ابلق. گاو و سرخ گاو و ديسف گاو و زرد
  
  دونيفر ةيدا گاوِ -ب

 در دونيفر يكودك دوران حوادث ضمن در كه ميگفت شيپ صفحات در

 ست.ا داده ريش سال سه مدت به را يو كه آمده انيم به سخن يگاو از شاهنامه

 اريبس شهرت يفارس ادب در است بوده ياستثنائ گوناگون جهات از كه گاو نيا

 است. دهيگرد ثبت يفارس لغت يكتابها تمام در باًيتقر نامش جهت نيبد دارد

 خواب ريتعب در و بخرد، يموبد توسط هب تولدش گاو نيا زادن از شيپ سالها

 و شناسان ستاره و ردانبخ تولدش هنگام در است. بوده دهيگرد اعالم ضحاك،
 يگاو نيچن وجود از يبيغ الهام به البد ز،ين دونيفر مادر اند.بوده حاضر موبدان
 از پس كه ضحاك گريد دست به شيشو چون سبب نيبد و است بوده آگاه
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 دست گاو نيا و دونيفر به است بوده درصدد وستهيپ هولناكش خواب ريتعب

 هيتغذ گاو آن ريش از سال سه دونيفر كه يزمان در اًيتقرب بكشد، را آنها و ابديب
 به آنها كشتن قصد به و گردديم آگاه دونيفر و گاو گاهيجا از است، بوده كرده

 دنيرس از شيپ را فرزندش دونيفر مادر يول كند،يم حركت مرغزار يسو

 به هندوستان البرزكوه در را يو و رديگيم مرغزار نگهبان از محل بدان ضحاك

 گريد با را دونيفر گاو رسديم مرغزار به چون ضحاك سپرد.يم ينيد يمرد

 گاو، نيا مهم صفت سازد.يم رانيو را مرغزار و كشديم مرغزار آن انيچهارپا

  است: كرده اشاره بدان بار چند يفردوس كه اوست زيانگشگفت ييبايز
  بود هيبرما نام كش گاو همان

  بود هياي نيبرتر ورا گاوان ز
  نر طاووس چو شد جدا مادر ز
  دگر يرنگ برتازه يمو هر به

1/41/120-121  
  بهار خرم چو دميد گاو يكي

  نگار... و رنگ ز پر او يسراپا
  رنگ طاووس گاو آن پستان ز
  نهنگ دالور چون يافراخت بر

      1/43/174 -177  
  بود هيدا كم هيبرما گاو همان

  بود هيرايپ همچو تنش كريپ ز
1/54/379  
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 شاهنامه در گاو نيا ذكر گريد بار دو دونيفر يكودك ندورا از پس

 به كوه البرز از يسالگ شانزده در دونيفر كه است يهنگام يكي شود.يم ديتجد

 مطالب ضمن در مادر و پرسد،يم مادر از را خود سرگذشت و ديآيم مادر نزد

 تدس به گاو شدن كشته زين و رنگ طاووس گاو آن ريش با او پرورش به مختلف
 ضحاك هيعل دونيفر كه آنجا در گريد و ،)180-1/43/173( كنديم اشاره ضحاك

 و شهرناز با و شوديم وارد يو كاخ به ضحاك بتيغ در و است كرده اميق
  د:يگويم سخن تأثر با ضحاك دست به هيبرما گاو شدن كشته از ارنواز،

  يچارپا زبان يب چنان خون ز
  !يرا ناپاك مرد آن بر آمد چه

1/54/380  
 را ضحاك خواب كه يموبد كه است آن گاو نيا ةدربار گريد يگفتن نكته

 اتيروا از يكي در د.يكش خواهد بند در ترا و كوفت خواهد سرت بر كرده، ريتعب

 نيهم شدن كشته انتقام به را ضحاك دونيفر كه است آمده زين شاهنامه از خارج
   است. كشته گاو

 گريد اتيروا در و است آمده شاهنامه در تنها ل،يتفص نيا به گاو نيا داستان

 ةشاهنام در گاو نيا نام است. شده يااشاره فقط مطلب نيا به ميديد كه چنان
 »هيامگران« و )137-1/41/135( »نغز« صفات با آن از كه است »هيبرما« يفردوس

 مهنا كوش در بار كي فقط شاهنامه از خارج در يول ت.اس شده ادي زين )1/44/180(

 چنان اما خورد). ريش او هيبرما گاو از (كه است آمده »هيپرما گاو « اي »هيبرما گاو«

 لغت در زين و يفخر شمس و ،يقيدق ،ياالو فر از تيب تك سه در ميديد قبالً كه
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 ونيبزما اي ون،يون،پرمايبرما دون:يفر گاو نام الفرس ملوك اخبار رغُر و ياسد فرس

  است. دهينگرد ذكر گاو نيا يبرا ينام مطلقاً هم هاتيروا از يبرخ در و آمده،
 

  شيم گاو سر بسان يگرز- ج 
 برخوردار ياستثنائ و خاص يتياهم از از شاهنامه در زين دونيفر گران گرز

 صديس گرز از يحت گرز نيا تياهم ما يمل حماسه در كه دينمايم نيچن و است

 جهان به دهيد دونيفر كه آن از شيپ رايز است بوده شتريب زين)1/187/1054(سام يمن

 ضحاك كه يهنگام ميديد كه چنان است، شده گفته سخن گرز نيا از د،يبگشا

 از يكي د،يپرس شانيا از را آن ريتغب و گفت موبدان يبرا را خود هولناك خواب

 دارد »سار گاو گرزه اندرون چنگ به« كه آورد انيم به سخن يجوان از موبدان

 موبد .)1/37/48( »گاورنگ گرزه سرش بر يزد« برسد ضحاك زدبن چون و )1/37/47(

 سرت بر زند« كه است دونيفر جوان، آن كه است گفته ضحاك به خواب ريتعب در

 و شوديم زاده دونيفر گذرد،يم خواب نيا بر سالها .)1/40/103( »يرو گاو گرزه
 به و كنديم اميق ضحاك ضد بر آهنگر كاوه گذرانديم را يجوان و يكودك دوران

 در سازد.يم آماده ضحاك با نبرد يبرا را خود يپنهان دونيفر وندد.يپيم دونيفر

 ميتصم از را )1/49/280( هيپرما اي هيبرما و انوشيك خود، برادر دو يو هنگام نيا
 دست رهيچ آهنگران نخست تا خواهديم آنان از كار آغاز يبرا و سازديم آگاه خود

 در رزگ نيا ساختن ةدربار آنچه بسازند. گران يگرز او يبرا تا ندراويب يو نزد به را

 ميخوريبرم يمورد به كمتر شاهنامه در رايز است توجه درخور زين آمده شاهنامه
 و داده صنعتگران به جزء به جزء را خود سالح ساختن طرح يچهلوان اي شاه كه

  گويد: يم برادرانش به فريدون باشد. گفته سخن آن كيفيت دربارة
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  آهنگران داننده دياريب
  گران مارا سازند گرز يكي

  بشتافتند هردو لب بگشاد چو
  تافتند آهنگران بازار به
  ينامجو بد كه كس هر شهيپ آن از

  يرو نهادند دونيفر يبسو
  زود بگرفت پرگار يجهانجو

  نمود شانيبد كريپ گرز آن وز
  شيپ خاك بر دينگار ينگار
   شيم گاو سر بسان دونيهم

   آهنگران بردند دست بدان
   گران گرز كار ساخته شد چو
  گرز بردند يجهانجو شيپ به

  برز ديخورش بكردار فروزان
1/49/283-289  

 سر بسان ) 1/53/361 ، 54و 1/52/352 ،1/49/283( گران يگرز بيترت نيبد و

 ضحاك با جنگ هنگام هب دونيفر بعداً كه شوديم ساخته دونيفر يبرا شيگاوم

 در دونيفر داستان در گريد بار چند گرز نيا از كوبد.يم يو سر بر را گرز نيهم

 ،)1/54/382( چهر گاو گرزه ،)1/76/256 ،1/53/359( كريپ گاو گرزه يوصفها با شاهنامه
   است. شده ادي )1/59/483(سر گاو گرزه و ،)1/57/435(گاوسار گرزه
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 بارها زين دون،يفر و ضحاك داستان از پس ،يفردوس ةشاهنام در البته

 گاو گرزه ،يگاورو گرزه گاورنگ، گرزه گاوچهر، گرزه كر،يپ گاو گرزه بات:يترك

 بدان كه دونيفر گرز با كه است رفته بكار شيم گاو گرزه و گاوسر، گرزه سار،

   ندارد. يارتباط ميكرد اشاره
 شتريب«است نوشته يطبر است. شده ادي دونيفر گرز از زين گريد متون در

 »بود الثور] رأس :يعرب گاو[متن سر چون يو گرز سر و بود گرز با يو نگج
 متن[ سر دهيچيپ يگرز بر را ]ضحاك[ او ةكل دونيافر« اي ،)1/154نده،يپا ةترجم ،ي(طبر

 ملوك اخبار غرر در هم يثعالب )1/138 كتاب، (همان »بكوفت. ]الرأس يملتو :يعرب

 بصنعه هم امر و « است: كرده ادي » ساركاو« نام با گرز نيا از رهميس و الفرس

 دوعمال ةيبالفارس معناه و االخبار يف ذكره وجد يالذ كاوسار بكرز المعروف العمود
 ساختن طبرستان  خيتار در )34،35ص ملوك...، اخبار غرر( »ثور ةصور راسه يف يالذ

 وارهدياوم قوم«بودند. وستهيپ دونيفر به كه است شده داده نسبت يكسان به گرز

- 329ص نامه، (گرشاسب كوفت را ضحاك يبرا و وستنديپ بدو قارن كوه انبوه و كوه

330(.  
 منظوم آثار گريد به يخيتار و يحماس متون از دونيفر گاوسار گرز شهرت

  است: برده نام آن از بار دو يخاقان جمله از و دهيرس زين يفارس
  انيعرش كورا باد گاوسارش گرز آب
  ساختند خور دهااژ و سوز ضحاك آتش

  113 ص ،يخاقان وانيد
  ريق به را يتيگ بام خواهد كاندود مگر شب
  ختهيانگ نردبان هستش النعش بنات كز
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  دست به دونيافر گاو گرز خيمر بره در
  ختهيانگ انيكاو درفش شب مجره وز

  394،صيخاقان وانيد
  دونيفر يسوار گاو -د

 است، نوشته 613 بسال را كتابش كه طبرستان خيتار مؤلف ارياسفند ابن

 كه چنان ،»يو يشهرها عمارت يبنا و طبرستان اديبن يابتدا« كتاب نيا دوم درباب

 بفرد منحصر آن مورد كي كه است كرده دونيفر يزندگان به ياشارات ميگفت قبالً

 از باب نيا در او تيروا كه ستين ديبع و است دونيفر يسوار گاو  آن و دينمايم

 چون«سدينويم ارياسفند نيا باشد. گرفته سرچشمه محل در جيرا يشفاه اتيروا

 مهجور و نفور ديخورش هيسا از ديجمش آل كرد، پاره  پاره را ديجمش يتاز ضحاك

 كه  آن از پس آمدند. »دنباوند كوه انيپا به گريد متعلقان با دونيافر مادر شدند......

 يامنطقه به شانيا بود، تكش قابل ريغ كوهستان كه آن سبب هب شد، زاده دونيفر
 مكان نقل كردنديم يزندگ »گاوان باج و نتاج« از وساكنانش بود چراخور يدارا كه

 شد، ساله هفت و ديگرد يسپر دونيفر يرخوارگيش دوران كه آن از پس نمودند.

 نيا نشست.يم آنها پشت بر ،باس يجا هب و كرديم گاوان ينيب در مهار دونيفر
 او بر عام هفت و ديرس فطام به رضاع حد از طفل چون« ار:ياسفند ابن عبارات است

 ييگو كه بود چنان ساخت.يم خود مركب و كرديم گاوان ينيب در طامخ گذشت،

 شد، مراهق چون كند.يم طلوع ثور از گريد يآفتاب خاك يرو بر افالك عكس از

 روز هر و كردندياوم شهامت و الدتج به پناه نكبات دفع يبرا جنبات آن جوانان

 .)58-57ص طبرستان، خي(تار ....»يرفتيم كار گريد و شكار به شانيا با نشسته گاو بر او
 گاو به »دونيفر گاو« و »هيبرما و ونيبرما« ليذ در زين آنندراج فرهنگ مؤلف
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 كه »برمايون« بر دونيفر است نوشته كه تفاوت نيا با كرده، اشاره دونيفر يسوار

  گشت. مي سوار بود، يافته پرورش مازندران در آن شير به
  

  جم! خانه در يگاو -  ه
 اشاره آن هب الفرس ملوك اخبار غرر مؤلف و يطبر كه تيروا كي اساس بر

 از شيپ يطبر تيروا در كشد.يم را او ضحاك، بر يروزيپ از پس دونيفر اند،كرده

 او خانه در كه شده اشاره يگاو به ، او با دونيفر يگفتگو در ضحاك، شدن كشته

 دست ضحاك بر چون و «.... است: نوشته باب نيا در يطبر  دهينگرد يااشاره

 گفت: دونيافر و »مكش جم ، جدت انتقام به مرا« گفت: بدو ضحاك افت،ي

 بدو و»يداريم طمع نيچن كه يا پنداشته بزرگ را شتنيخو و ياباالگرفته سخت«

 را او كه گفت و باشد ضحاك همسنگ كه بود آن از بزرگتر دشج كه كرد يآور ادي
 ةمترج ملوك،الو الرسل خي(تار »كشميم است بوده جدش خانه در كه يگاو مقابل در

 و ضحاك يگفتگو نيهم به كه الفرس ملوك اخبار غرر در يول .)47 ص نشأت،
 يف و« م:كشيم ونيبرما گاو كشتن سبب به را تو كه است دهيگرد اشاره دونيفر

 دونيافر له فقال جو بجدك يتقتلن انما الضحاك له قال و قتله انه اتيالروا بعض

  .)34ص ملوك....، اخبار غرر( »ونيبرما كاو ةبفقر اقتلك يلكن و الشأن ميعظلا اذاً انك
  

3  
  يفردوس ةشاهنام در » هيبرما« ةكلم ةدربار يشنهاديپ

 هب تيب پنج در را »هيبرما« لفظ دونيفر يكودك داستان در يفردوس كه  ميديد
  است: شده ذكر »هيبرما« دونيفر گاو نام تيب پنج نيا از يكي در است. برده كار
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  بود هيبرما  نام كش گاو همان
  بود هيپا نيبرتر ورا زگاوان

1/41/120  
 آمده صورت نيبد »گاو « كلمه از پس » هيبرما « لفظ گريد تيب چهار در يول

  است:
  بود هيبرما گاو نامور كجا
  بود هيرايپ تنش بر رخشنده كه

  1/41/132  
  مست ليپ چون نهيك پراز امديب

  پست كرد را هيبرما گاو آن مر
  1/42/155  

  بود هيدا كم هيبرما گاو همان
  بود هيرايپ همچو تنش كريپ ز

  1/54/379  
 و ياسد فرس لغت در زين و يفخر سمش ،يقيدق ،يفراالو شعر در اما

 گاو نيا از گذشت شيپ صفحات در كه چنان رهميس و لفرسا ملوك اخبار غرر

 ملوك اخبار غرر صاحب و است شده ادي »ونيبزما« ،»ونيپرما«، »ونيبرما« نام با

 كتاب در را »ونيبرما كاو«بيترك ، شاهنامه رياخ تيب چهار در يفردوس وهيش به

  .)35-34(ص »برمابون... كاو ةبفقر اقتلك يولكن«..... است: برده بكار خود
 « لفظ يفردوس كه است آن رديگيم قرار يبررس مورد بخش نيا در آنچه

 و است برده كار هب ييمعنا چه به و يتلفظ چه با الذكر فوق اتياب در را » هيبرما
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 يزيچ اي است دانستهيم »خاص اسم« را كلمه نيا ،يدستور نظر از يو زين
  گر.يد

 نام ضبط نخست ، ميكن آغاز باب نيا در را خود يبررس كه آن از شيپ

 آمده فرهنگها در آنچه م.يگذرانيم نظر از يفارس يفرهنگها در را دونيفر گاو

   از: است عبارت فيتأل خيتار بيبترت
 اي ونيبرما ق.: 733 يخط نسخه ق.) 465تا458 نيب في(تأل ياسد فرس غتل

 ونيرماپ ق.:1305 يخط ةنسخ ون.يپرما : ق877و766يخط يها نسخه ون.يپرما

 شعر (شاهد، هيپرما دونا....)يالفر ملك جشن دمآ مهرگان :يقيدق شعر (شاهد،

  بدن.....) خواهد هيپرما گاو يكي :يفردوس
  ندارد. ق.):8 قرن لياوا و 7 قرن اواخر في(تأل قواس فرهنگ

 (به ون.يبرما :يريجهانگ فرهنگ از نقل به ق.) 745 في(تأل يجمال اريمع

 بر يمتك كال كارش »يجمال اريمع« لغت كتاب مؤلف ،ياقيرسيدب محمد نظر

  مقدمه). 4فرس،ص است(لغت ياسد فرس لغت
  ه.يوما ون،يما ه،يبرا ، ونيبرما ق.): 1007في(تأل يريجهانگ فرهنگ
 ه،يارمب ه،يبِرما ون،يبزما ون،يبرما ون،يبِرما ق.:1062في(تأل قاطع برهان

  .هيما و ونيما
 كه مطلب نيا ذكر (با ه.يبرما ون،يبرما ق.): 1077 في(تأل يديرش فرهنگ

  ون.يما و دانند) يفارس يبا به را آن يبعض
  ه.يما ون،يما ، ونيزكاب ):يهجر 11 قرن في(تأل يسرور فرهنگ
 با ون.يما و هيامبر و ونيزماب ون،يرماب ق.):1306 في(تأل اجرآنند فرهنگ

 داند بهتر را آن ريفق و دانند  يفارس يبا به ]را هيبرما[ يبعض كه مؤلف نظر اظهار
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 و داشته اريبس  ريش كه هيپرما يعني شود واضح نآ يمعن به و خواند ضم به و
  »اعلم. اهللا و دادهيم

 از نقل هب  ق.):13 قرن دوم مهين في(تأل يناصر يآرا انجمن فرهنگ

  ر).يش پر يمعن (به هيپرما مبدل ه،يبرما  نظام: فرهنگ
 آن در كه شاهنامه تيب پنج ذكر با هيبرما م.):1936 في(تأل ولف فرهنگ

 ليذ در را بدن.....) خواهد هيبرما گاو يكي« تيب ولف است. آمده »هيبرما« لفظ
»است. داده زين »هيرماپ  

 (با ه.يبرما و ونيزماب ،ونيرمابِ ق.): 1358-1346 في(تأل نظام فرهنگ

 هيپرما مبدل باء ضم با ار رمذكو فظل يناصر فرهنگ مؤلف« كه مطلب نيا كرذت
 زمان در كه بوده نيا مذكور مؤلف ةديعق ايگو دانسته. حيصح ر)يپرش يمعن (به

 ار ما اصطالحات و الفاظ همان و زدنديم حرف ما امروز يفارس در دونيفر
   »بوده. گريد زيچ زمان آن زبان كه يحالت در كردنديم استعمال

 بِرمايون، ون،يرمايپ ش.): 1345-1317في(تأل فرنودسار -يسينف فرهنگ

  مايه. و مايون ،برمايه برمايه،

  پرمايه. ش.):1320 (تأليف شاهنامه فرهنگ
  ه.يرمايپ و پيرمايون ):1345- 1342 (تأليف معين فارسي فرهنگ

 نيا در بعالوه هيبرما و ونيرمابِ ش.):1345 في(تأل يفارس المعارف ةريدا
 است دهيگرد ارجاع نيشيپ ضبط دو به هيرمايپ و ونيرمايپ شبط: دو كتاب

  است.) نشده چاپ المعارف ةريدا »م« (حرفت
 ذكر سبب نيبد ظاهراً گاو نيا نام ش.)1355فحدوديتأل ( نامك واژه

  .نامك) واژه ة(مقدم » ست....يك نشده
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 ون،يپرما ون،يبزما ون،يبِرما ش.): 1358- 1325في(تأل دهخدا ةناملغت

 »هيبرما« ليذ در دهخدا ضمن در هيما و ون،يما ه،يپرما ه،ياپرم ه،يبِرما ه،يبرما
 شاهنامه: از تيب سه داد، ريش را دونيفر كه يگاو يمعن به و اول كسر هب اي بفتح

 با »هيپرما « و ،»بدن... خواهد هيبرما گاو يكي« ،»بود... هيبرما نام گاوكش همان«

 است كرده نظر اظهار »دن..ب خواهد هيپرما گاو يكي« تيب سه نيا از يكي نقل

 است، دونيفر گاو نام است گفته و آورده نامه لغت در ياسد را رياخ تيب« كه

 يعني است بمرك كلمه يلغو يمعن به و ستين نام نيب نيا در هيپرما لكن
   »ار.يبس ةيما صاحب
 دونيفر گاو«فرس لغت از آن يمعن نقل و » هيپرما« ليذ در گريد بار يو

 نام گاوكش يكي« الذكر: فوق ةگان سه يتهايب از گريد يكي »)ياسد فرس (لغت بود

 گاو يكي« ليذ در آنچه به را خواننده آن يمعن ةدربار و آورده را »بود... هيپرما

  است. داده ارجاع نوشته »بدن... خواهد هيپرما
 (فقط ه.يبرما و ونيبرا ش.): 1357في(تأل يفارس زبان يخيتار فرهنگ

  است.) شده چاپ »ب -آ« اول: بخش
ش از اسالم ين لفظ در متون پيگر، با توجه به طرز كاربرد اياز طرف د

رهم و يو مؤلف غرر اخبار ملوك الفرس و س يقيو دق يگردد كه فراالويمسلم م
ه ن كلمه را بيا يك به ضبط باستانينزد يصورت يوسدبرخالف فر يشمس فخر

ائب است كه نوشته: صورت درست مطلق ص يخالق ين باب رأياند. در ا كار برده
... و در لغت فرس يقيو دق يرون از شاهنامه مثالً در شعر فراالين گاو در بينام ا
است، برابر با صورت  barmayunون ي... برماير ثعالبيز در غررالسيو ن ياسد
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 Sprechf. 24/1879. p. 147)( كار رفته است هگاو نر ب ةكه دربار barəmayaonå يياوستا

Yaŝt17, 55; K Geldner, Zeitchr. fürvergel.( نكرد، كتاب نهمين در ديهمچن )P.814, 815; 

west,p.T. IV., p218,220 ed. madan, (  ن نام به شكل يا) Barmåyūn gušn i( يو به معن 
 ed. Anklesaria 35,10( Barmayun(در بندهشن بزرگ  يگاو (نر) آمده است، ول

همان مĤخذ  با زيآن ن )256ت ي، ب65كم، ص ي(در شاهنامه  دون است كهينام برادر فر
خاطر  هون بيبرما يجا هه بياند. در هرحال در شاهنامه برما ختهيدرهم آم يپهلو

ز يگر نيد يدر جا ي. وكا)يرانيا يكلوپدي(انس» وجود آمده است... هضرورت وزن ب
دون و يبرادر فر ني، ايدر پهلو«... ن لفظ اظهار نظر كرده است كه: يهم ةدربار
ز هر دو يه بود هم نامند، ... همچنان كه در شاهنامه نيدون را دايكه فر يگاو
ن يشاهنامه به نادرست ا ياد شد در چاپهايگونه كه  همان يه نام دارند، وليبرما

» اند دهيه برگردانيه) به پرمايدون و چه در مورد گاوداينام را (چه در مورد برادر فر
م ييفزايد بيز باين موضوع را نين مطالب ايات شاهنامه). به ايادبست نكته در ي(ب

د نام دستور دانشمند سلكت يت كوش نامه چنان كه قبالً اشاره گرديكه در روا
ببعد بعهده گرفت.  يدون را از هفت سالگيت فرياست كه ظاهراً هموترب» نيبرما«

ا گاو ي نام برادر» (ونيبرما«ز به ين كلمه نيشود ضبط ا يچنان كه مالحظه م
  ك است.يدون) نزديفر

ن بخش مطرح يرا كه در آغاز ا ين مطالب، پرسشيا ةرفتن هميبا پذ
 يياست. درست است كه نام گاو در متون اوستا يم هنوز به قوت خود باقيساخت
، و در ضبط لغت فرس، و ي، شمس فخريقي، دقيز در شعر فراالوي، و نيو پهلو
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ز درست است كه لفظ ياست، و ن» ونيبرما«رت غرر اخبار ملوك الفرس بصو
آن  يستيضرورت باه ب يگنجد و فردوس يدر بحر متقارب شاهنامه نم» ونيبرما«

 يرود. ول يشمار م هن راه حل آن بيبهتر» هيبرما«داده است كه  ير مييتغ يرا بصورت
 رسد كه مأخذ ينظر مه ن سوابق آگاه بوده است؟ (گرچه بيا ةاز هم يا فردوسيآ
 يقيلف غرر اخبار ملوك الفرس، و دقؤم يدون با مأخذ ويدر داستان فر يو
ن بخش يكه در صدر ا يتيرا در هر پنج ب» هيبرما«ا او يست مختلف باشد) و آينبا

  كار برده است؟  هب» اسم خاص«عنوان ه م بيآورد
  ت:يد در بيترد يب يفردوس

  ه بوديهمان گاوكش نام برما
  ه بودين پايگاوان ورا بهتر ز

بكار برده است، » اسم خاص«م بعنوان يرا چنان كه قبالً گفت» هيبرما«لفظ 
 يتاز يا بايه) است ي(پرما يفارس يا با بايگرچه در مورد ضبط آن، كه آ

ال ؤس يا جايا فتح اول است يز در مورد تلفظ آن كه به ضم يه)، و ني(برما
  گر:يت ديدر چهار ب ياست. ول يهمچنان باق

  ه بود يه كم دايبرماهمان گاو 
  ه بوديرايكر تنش همچو پيز پ

ن يت نخستيدر ب» هيبرما« ةكه در مورد ضبط و تلفظ كلم يعالوه بر سوال
مورد بحث را  ةكلم يا فردوسيد روشن گردد كه آيز باين نكته نيم، ايمطرح كرد
» هيبرما« يا نه، و اگر در نظر ويدانسته است  يم» اسم خاص«ر يت اخيدر چهار ب
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ه يگاو برما يكي«ت يرا در ب» يكي«اسم خاص بوده است، آنگاه كاربرد لفظ 
  ه كرد. يد توجيز باين» خواهد بدن...

 يبا با» هيبرما«ن (ضبط ياز پرسش نخست يآن كه حداقل به بخش يبرا
 ةاول الزم است كه ضبط كلم ة) پاسخ داده شود، در درجيتاز يا باي يفارس

م. در پانزده نسخه يكهن شاهنامه از نظر بگذران يخط يها را در نسخه» هيبرما«
ت مورد بحث يت از پنج بين لفظ در چهار بيكهن و معتبر شاهنامه، ضبط ا يخط

  ر است: يبشرح ز
  ه بوديهمان گاوكش نام برما

  ه بودين پايز گاوان ورا برتر
ه؛ ي، : پرما3، ب، ل2ه؛ پ، آ، لي، : برما2، و، س2*ف، ل، س، لن، ق، ق

  ه.يهمان گاوكش پر از ما 2ه؛ لنيه كش داين گاو برما: همايل
    ه خواهد بدنيگاو برما يكي

  ه خواهد بدن يرا دا يجهانجو
2ه؛ پ، و، آ، لي: برما2، سي، ل2ه؛ س، لن، ق، قيه؛ ل: برمايرما*ف: ب ،

  ه. ي: پرما2، لن3ب، ل
  ه بوديكجا نامور گاو برما

  ه بوديرايكه رخشنده برتنش پ
    ب، 2ه؛ و، آ، لي: برما2، پ، سي، ل2ه؛ ل، س، لن، ق، قيرما*ف: ب ،

  ه. ي: پرما2، لن3ل
  ه بوديه كم دايهمان گاو برما

  ه بوديرايكر تنش همچو پيز پ
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لن 3ه؛ پ، و، آ، ب، ليه؛ لن: برماي: برما2، ل2ه؛ ل، س، ق، قيرما*ف: ب ،
  ه.ي: پرما2

كلمه در پانزده ن يد آنست كه ايآ يدست مه ب ين بررسيكه از ا يا جهينت
ن كتابت يريز يصورتهاه خ كتابت آنها، بيشاهنامه با توجه به تار يخط ةنسخ

  شده است: 
  ك بار. يه يه سه بار، برمايرما): ب614در نسخه ف، اقدم نسخ (مورخ

 )، ق(مورخ733)، لن (مورخ731)، س(مورخ675(مورخ  ل يها در نسخه
ه يبار، برما 22ه ي) : برما903(مورخ 2) س840(مورخ  ي) ل796(مورخ2)، ق741

  بار. 2نقطه  بي(حرف اول 
 2) لن848)، و (مورخ  844)، پ (مورخ841(مورخ  3ل يها در نسخه

بار،  25ه ي): پرما894) ب (مورخ 891(مورخ  2) ل852) آ (مورخ 849(مورخ 
 يابيو ارز يمعرف«ن نسخه ها ر ك. يمشخصات كامل ا ةبار. ( دربار 3ه يبرما
  .»)شاهنامه يسهايستنواز د يبرخ

 يعنيموجود شاهنامه،  يخط ةن نسخيتر بعالوه چنان كه ذكر شد كهن
ش (ضمه) يپ ةبا نشان يول يتاز ين كلمه را با باينسخه ف(فلورانس)، سه بار ا

خوانده است  يم» هيپرما«كاتب نسخه آن را  ياحتمال قوه ضبط كرده است كه ب
كاتب نسخه ف در  يگذار مطلق، به اعراب يگرچه بنا بر قول خالق». هيبرما«نه 

  . ) 32، ص 1، شماره 4ران نامه، سال ي(اتوان اعتماد كرد  يتمام موارد نم
 يها ن كلمه در نسخهيكه ا ياست در تمام موارد يهيگر بدياز طرف د

ها،  ن نسخهيد كاتبان ايترد يضبط شده است ب» هيپرما« يفارس يمذكور با با يخط
ا يا در اكثر و يو  يكه در برخ ياند. درحال كرده يه تلفظ نميبرما يتاز يآن را با با
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 يها با با ن نسخهيمورد بحث را در ا ةسان، كلمينو كه نسخه يدر تمام موارد
» هيپرما« يفارس ياند، محتمل است كه آن را با با نوشته» هيبرما« يتاز
ن پنجم راز ق يخط يها از نسخه ياريم در بسيدان يرا چنان كه مياند. ز خوانده يم

ك نقطه بوده است. يكسان و با ي» پ«و » ب«، ضبط يازدهم هجريتا دهم و 
، 206- 159، ص 3، سال »يدر قرن پنجم هجر يرسم الخط فارس«ات مشهد: يادب ةدانشكد (رك. مجلة

  ).162-135، ص 4سال » يزدهم هجرياز قرن هشتم تا قرن س يتحول رسم الخط فارس« ز يو ن
، ولو مبهم، يشاهنامه اطالعات يميقد  يهار با آن كه نسخهگيد ياز سو

دهند، يار ما قرار ميكه گذشت، در اخت يشرح ث، و بهحمورد ب ةضبط كلم ةدربار
 يزيها چنسخه ةيف، از بق ةجز نسخ هن كلمه بيتلفظ ا يدرمورد چگونگ يول

  گردد.يمعلوم نم
 يهادر نسخه» هيبرما«ضبط  ةاربم آنچه را تا كنون درييفزايد بينجا بايدر ا

م يخواهيكند و بخصوص نميرا ثابت نم يزيم چياوار گفتهكهن شاهنامه گزارش
را بر ضبط   ين باب ضبطيا اكثر نسخ در ايخ و سن ا اصحيه بر اقدم نسخ يكتبا 
نان يب صاحبنظران و نكته ين اطالعات برايناً ذكر ايقي يم، وليح بدهيگر ترجيد

  ست.ينده ياز فا يخال
مورد  ةكلم يل پرسش دوم كه فردوسپاسخ دادن به بخش او يو اما برا

  م:يبحث ما را در نظر بگذران
» ه بود...يهمان گاوكش نام برما«ت يم در بيا كه قبالً گفته يهمانطور

ت يدر چهار ب يدانسته است ول يم» اسم خاص«ن كلمه را يا يد فردوسيترد يب
گاو  يكي«ت آمده است: يك بيست. چه در گر موضوع قابل تأمل و بحث ايد

ت يو در ب» ه بود....يكجا نامور گاو برما«گر يت ديو در ب» ه خواهد بدن....يبرما
ه يه كم دايهمان گاو برما«ت آخر يو در ب» ه را كرد پست.يمر آن گاو برما«سوم 
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ا آن كه ي م ويكن يبعد از آن اضافه م ةا گاو را به كلمين چهار مصرع، يدر ا». بود...
حتر  يصح» هيگاو برما« يعنيم كه صورت اول يخوان يحرف آخر آن را ساكن م

» اسم عام« يد از نظر دستوريرا با» گاو« اسم خاص باشد، » هيبرما«د. اگر ينما يم
كه از آن با » يحيتوض ةاضاف«شود  ين صورت ميم كه در ايبدان» اسم جنس«و 

 يياند و مثالها اد كردهيز ين» ينييتب ةاضاف«ا ي» يانيب ةاضاف« و» هيتسم ةافضا« ينامها
 ةريچون: روز جمعه، ماه رمضان، فصل بهار، ملك هندوستان، شهر مصر، جز

نه در ين، مسجد آديشهر غزن ب، شهر اصفهان، شهر تهران، شهر مشهد،يسراند
. ،و...)127-123-122-104(اضافه،ص اد شده استيآن  يبرا يدستور زبان فارس يكتابها

 يبي، تركيخاطر ندارد كه در متون نظم و نثر كهن فارس هن سطور بيا ةنگارند يول
اسم «از جانداران و  يكيا اسم جنس يمركب از اسم عام  يعنين نوع، ياز ا ياضاف

ز در زبان اهل قلم و زبان محاوره يكار رفته باشد، چنان كه امروز ن هآنها، ب» خاص
ست ا ن موضوع بهتريا يبررس يست. برايمتداول ن يب اضافين تركيكاربرد چن

  م.يبرو يفردوس ةسراغ شاهنامه ب» فرهنگ ولف«نخست با مراجعه به 
را در شاهنامه ذكر كرده است مانند:  بكه نام چند اس  با آن يفردوس

(حداقل  اوش و گشتاسبياسب س» بهزاد«بار)، 180ش از ي(ب رستم برخش: اس«
 يباتين سه اسب را در تركيبار)، هرگز نام ا كي( ژنياسب ب» شباهنگ«بار)، و  12

 –ست)، و اسب شباهنگ ين يملك ة(مقصود اضاف چون: اسب رخش، اسب بهزاد
اسم «عنوان ه ن سه كلمه را بيا يكار نبرده است. فردوس هب» هيگاو برما«ر ينظ

خاص را  يز امروز اسمهاير آورده است كه ما نعدر ش يبه همان صورت» خاص
ن قرار يم. طرز استعمال او بديبر يكار م هخود ب ةروزان يو گفتگوها  در نوشته

  است:
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  امد دمانيرخشان ب شرخ يسو
  د رخش آن زمانيچو آتش بجوش

  6/1657/2853 

  به بهزاد بنمود زين و لگام
  ز آن كار كامابدان تا برآيدش 

  3/722/730 -731  
  ديبهزاد د يس چون رويفرنگ

  ديده رخش ناپديشد از آب د
  3/732/759  

  ژن آمد دمانيهم اندر زمان ب
  رزم با ترجمان ةديچ يبس

  به پشت شباهنگ بر بسته تنگ
  گرازان به جنگ يگنپل يچو جنگ

5/1179/750 -751  
، و »گلگون« بار)، 8(در حدود » زيشبد«بار )،  24(در حدود » شبرنگ« يو

  كار برده است. هاسب ب ةز درباريك چهار پنج بار ) را ني(هر » گلرنگ«
ح كرده است برخالف ين تصريكه محمد مع يطور همان» شبرنگ«ربارة د

ست، ياوش نياسم خاص و نام اسب س» شبرنگ«سان، ينو از فرهنگ يگمان برخ
(برهان قاطع، كار برده است  هرنگ ب اهيس يمعن هآن را ب يبلكه صفت است و فردوس

  كند: يد ميين نكته را تأين ايريز ي. مثالهاة: شبرنگ)يحاش
  دش بدو شاه بهزاد رابدا

  ه جوشن و خود پوالد رايس 
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  ان را ببستيپر شاه كشته م
  ه رنگ بهزاد را برنشستيس

  ان سپاهيد تا در ميخرام
  اه ينشسته برآن خوبرنگ س

6/1535/687 -689   
، »رنگ بهزاد هيس« يجا هگر بيات دي، در اب»بهزاد«ن يدربارة هم يفردوس

ش از موصوف) ي(صفت پ» شبرنگ بهزاد«و » شبرنگ«و » اهياسب س«ن بار يچند
  كار برده است:  هز بيرا ن

  اهيزره خواهم از تو گر اسپ س
  دك همچو ماه...يا ريپرستار 

  3/740/1055   
  ن و بر پشت شبرنگ شديبگفت ا

  به چهره بسان شباهنگ شد
  2/742/1080   

  گر چو شبرنگ بهزاد رايسه د
  ابد او روز تگ باد رايكه در

  3/740/1055 -1060   
ب ين هم كه تركيريت زيدر دو ب يكه فردوس ياست هنگام يهيو بد

رنگ دانسته نه  اهيس يمعن هرا صفت و ب» شبرنگ«را آورده است، » اسب شبرنگ«
  اسم خاص: 

  نشست از بر اسب شبرنگ شاه
  د گرد سپاه يامد بگرديب

  5/1329/118   
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  د خفتان جنگيامد بپوشيب
  دند بر اسب شبرنگ تنگيكش

  6/1589/1599   
در شاهنامة » شبرنگ«باً آنچه را كه دربارة يز تقرين» زيشبد«و اما دربارة 

ه ب» زيشبد«م كه يخوان ين ميمع يم صادق است. در فرهنگ فارسيگفت يفردوس
 يگر در شاهنامه در دوران پادشاهيفام است، از طرف د اهيشبرنگ و س يمعن

 ياسبها يبرا» زيشبد«لفظ  زيمنوچهر، نوذر، لهراسب، بهرام گور، و خسرو پرو
و از ». اسم خاص«كار رفته است نه  هب» صفت«عنوان ه جا ب مختلف آمده و همه

ز از يكه در حوادث دوران منوچهر، بهرام گور و خسرو پرو يتيجمله در سه ب
  اد شده است: ي» زياسب شبد«

  غيز و تيمن و رستم و اسب شبد
  غيه گسترده ميارد به ما ساين

  1/229/1795   
  زير تيز و شمشيمن و اسب شبد

  زيب و ندانم گريرم فرينگ
  8/2148/564   

  بين ركيز زريكجات اسب شبد
  بيناشك ير تو اندر بديكه ز

  9/2931/391   
لغت و از  يهمچنان كه در كتابها» زيشبد«ست كه ين ين سخنيالبته در ا

ن يا از بوده است بيز نين آمده نام اسب خسروپرويمع يجمله در فرهنگ فارس
گمان  ياند. ول گفته يم» زيشبد«رنگ  ياهيمناسبت س هح كه آن اسب را باز بيتوض
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ب...) ين ركيز زريت اسب شبدسر ( كجايت اخيدر ب يبنده آن است كه فردوس
عنوان  هرا ب» زيشبد«ز، يست بر مرگ خسروپروا باربد يون و زاريكه مربوط به ش

اسم «صورت  هگران آن را بيو د يمسان كه نظا كار برده است، نه بدان هصفت ب
  اند.  ز آوردهيو نام اسب خسروپرو» خاص

ژه، دوازده رخ، يژن و منيكه در شاهنامه در داستان ب» گلگون«كلمة 
ر يكند نظ يان ميگشتاسب، و بهرام گور آمده، ظاهراً رنگ اسب را ب يپادشاه

  ن كتاب مانند:يز در هميشبرنگ و شبد
  چنگتاخت گلگون بر آواز  يهم
  درنگيخان بازارگان ب يسو

  7/2169/944   
دون ياسب فر يك بار برايز در شاهنامه ين» گلرنگ«كه لفظ  يطور همان

، اسب رستم، با توجه به رنگ »رخش«آمده است و حداقل چهار بار مترادف با 
  ن اسب:يا

  كه درجنگ من چون شوم ينيبب
  كه با بور گلرنگ در خون شوم

  1/285/69   
  د دمان از برشبرآمد چو با

  ر اندرشيز گلرنگ زيبشد ت
  1/289/125   

ز در لغت ينام اسب رستم ن» رخش«د باشد كه يد مفيز شاين مطلب نيكر اذ
اه و يان سياست م يند رنگيگو يخته باشد و بعضيد درهم آميرنگ سرخ و سف«

و  يديرنگ قرمز و زردة تخم مرغ و سف«مركب از  يا رنگي. (برهان قاطع)» بور
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قات ينقل از تعل هة برهان قاطع، بي(حاشاست » ان زرد و قرمزيار كوچك ميبس يگلها

  ن رنگ رخش را ذكر كرده است: يريز يتهايز در بين ي. فردوسنوروزنامه)
  ه چشم و بور ابرش و گاو دميس
  ه و تند و پوالد سميه خايس

  تنش پر نگار از كران تا كران
  ...چو برگ گل سرخ بر زعفران

  ...م بور ابرش استينرخش خوا يهم
  ...چو آب و به تگ آتش است يخوب هب
  بزور يد چنگال گرديازيب
  ك دست بر پشت بور...يفشرد يب

  1/288/99-121   
در » گلرنگ«، و »گلگون«، »زيشبد«، »شبرنگ«با توجه به آنچه در مورد 

 ـ »زياسب شبد«و » اسب شبرنگ«گردد كه كاربرد  يم معلوم ميشاهنامه گفت
 گاو«بار استعمال  ر چهاريوجه نظ چيه به ـچهار پنج بار در تمام شاهنامه  مجموعاً

ك بار در ي، و 155تا  107ت يت از بيب 49در داستان ضحاك (سه بار در » هيبرما
ات معدود مذكور، صفت است نه يز در ابيست، چه شبرنگ و شبدي) ن379ت يب

  اسم خاص. 
ر شاعران چنان كه قبالً اشاره گيدر شعر د» زيشبد«و » شبرنگ«اما كاربرد 

عنوان  هرا ب» زيشبد«و هم » شبرنگ«، هم يم با شاهنامه تفاوت دارد. منوچهريكرد
در رديف نام ديگر اسبان آورده است و محمد دبيرسياقي مصحح اسم خاص و 

  ديوان منوچهري در هردو مورد آن را نام اسب خسروپرويز دانسته است.
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 ز نعليشبد كردار و دلدل قامت و ياعوج

  رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزاز 
   42ص  يوان منوچهريد

  ز با او كندرو يالغر و شبد رخش با او

  حموم با او اژكهن يورد با او راجل و 
   76همان كتاب ص     

عنوان  هحاً بيرا صر» زيشبد«ن در موارد متعدد يريز در خسرو و شين ينظام
ز در ين ياتين كتاب ابيدر ا يز آورده است. ويو نام اسب خسروپرو» اسم خاص«

رنگ آن با كلمة  ياهيز، سروده كه هم به سياسب خسروپرو» زيشبد«وصف 
بوده » زيشبد«ز ين كه نام اسب خسروپرويح كرده است و هم به ايتصر» شبرنگ«

  است: 
  دنديبر يدوم چون مركبت را پ
  دند يند يوز آن بر خاطرت گرد

  نامشز يشبد يرس يبه شبرنگ
  ابد گرد گامشيكه صرصر در ن

   47،ص ين نظاميريخسرو ش  
  يبر آخُر بسته دارد رهنورد

  ...يند) باد گرديابد(نبيكز او در تگ ن
   زينهاده نام آن شبرنگ، شبد

  ز ....يبر او عاشق تر از مرغ شباو
  دمين خلق ديرين تر ز شيرينه ش

  دميشن يز شبرنگينه چون شبد
   54-53همان كتاب، ص   
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  زين شبرنگ شبديحكم آن كه ا هب
  زيه بس تندست و بس تيبه گاه پو

  73همان كتاب، ص        
را در » شبرنگ بهزاد«ب ي، تركيت نظامين بيدر ا» زيشبرنگ شبد«ب يترك
» شبرنگ«م، كه در هر دو مورد يا آورد كه قبالً از آن سخن گفته ياد ميشاهنامه فرا

بار لفظ  34ز با آن كه ين ينظام». صفت« يرنگ است و از نظر دستور اهيس يمعن هب
كار  هز بيعنوان اسم خاص و نام اسب خسروپرو هن بيريرا در خسرو و ش» زيشبد«

اورده يه) را در شعر خود نير: گاو برماي(نظ» زياسب شبد«ب يبرده، هرگز ترك
را  ييب اضافين تركيم چنيكه نقل كرد يتيهم در دو ب يهمچنان كه منوچهر

  است. كار نبرده هب
ا ياز اسبها و  يعنوان اسم خاص و نام بعض هكه ب يبجز كلمات فارس

اختصار به آن اشاره  هكار رفته است و ب هاسب ب يكه برا يكلمات يطور كل هب
ان ياز چهارپا يبعض يعنوان اسم خاص برا هز بين ير فارسيم، چند كلمة غيكرد

كوچكتر از استر و  يرآمده است مانند: براق، (نام ستو يدر شعر و نثر فارس
بر آن سوار شد) و دلدل شهبا (نام امبر اسالم در شب معراج يبزرگتر از خر كه پ

ماده استر پيامبر)، يحموم (نام اسب پيامبر) و يعفور (نام خر پيامبر). در مثالهاي 
نامة  (رك. لغت يفارس معدودي كه از كاربرد اين كلمات در آثار منظوم و منثور

 يمثال يعنيخورد ( يچشم نمه ب» هيگاو برما«مانند  يبيز تركيست نآمده ا دهخدا)
  عفور). يا حمار يعفور يحموم، خر يمانند: اسب 

با  يان در زبان فارسيبحث خود را دربارة نحوة كاربرد اسم خاص چهارپا
آمده » ونيبرما«صورت  هكه ضبط آن ب يتيدون در روايطرز استعمال نام گاو فر
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، و شمس يقي، دقيم كه فراالويديش ديم. در صفحات پيرسان يان مياست به پا
گر آن ياند. بار د دون آوردهيعنوان نام گاو فره ن لفظ را بيت ايدر سه ب يفخر

  م: يگذران يات را از نظر مياب
  

  كيماده گاوان پاده اش هر
  ونيشاه پرور بود چو برما

  فراالوي
  دونايمهرگان آمد جشن ملك افر

  ونايدش برماآن كجا گاو نكو بو
    دقيقي

 ر تو را يدون و بارگيو فر يتو رستم

  ونيز احترام بخوانند رخش و برما
  يشمس فخر  

عنوان اسم ه را ب» ونيبرما«كه لفظ  يشود شاعران يكه مالحظه م يطور هب
 يب اضافيت، تركين سه بيك از اي چياند در ه دون آوردهيخاص و نام گاو فر

جا بر طبق  ز همهيشان نياند، ا كار نبرده هرا ب ـ هيمار: گاو برينظ ـ »ونيگاو برما«
ز يگر شاعران نياند همچنان كه د آورده ييتنها هاسم خاص را ب يقواعد زبان فارس

كه  ياند، درحال كار برده هرخش، بهزاد، شباهنگ و امثال َآن را در شعر خود ب
ت يست، در چهار بدون اياند نام گاو فر را كه نوشته» هيبرما«لفظ  يم فردوسيديد
  آورده است. » هيگاو برما«صورت  هب

را » هيپرما«لفظ  يد كه فردوسينما يز سودمند مين موضوع نينجا ذكر ايدر ا
  در شاهنامه آورده كه از آن جمله است:  يبار و به چند معن 120ش از يب
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   2/431/770    ن ستاميه اسبان زريز پرما
   5/1151/185   ه وز گوهرانيز اسبان پرما

   7/2037/156  ه ده كاروانيشتر خواست پرما
  ه تاوان دهم ياسب پرما يكي

   7/2219/1850                    نهم يسپاس يمبادا كه بر و

است و نه صفحات  ين باب نه ضروريآوردن تمام شواهد از شاهنامه در ا
كلمه در ن يآن كه به وسعت استعمال ا يبرا يدهد ولين مقاله اجازه ميمحدود ا

م: يكن يطور نمونه دكر م هگر را بيم چند مثال ديشتر آشنا شويب يزبان فردوس
 هي، كاخ پرما)8/2296/146( ه دهي، پرما)1/95/617( ه جامي، پرما)1/48/268( هيپرما يبايد
 هي، تخت پرما)1/212/1520( هي، تاج پرما)1/176/858( يه انگشتري، پرما)7/1926/106(
 هي، فرزند پرما)3/564/757( ابيه افراسي، پرما)3/548/465( هيپرما ، شاه)2/479/750(
، دهقان )7/2151/613( ه بازارگاني، پرما)5/1384/2200( هي، بزرگان پرما)3/756/1315(

 شاه يگان رويدند پرماي، چو د)1/68/129( هيپرما ي، آرزوها)7/2161/802( هيپرما
 ه بودي، به زابلستان چند پرما)2/390/178( گان بدره و تاج دادي، به  پرما)1/76/258(
 يكي يا هياورد آزاد تن دايب ،)5/1144/59(داردل پهلوان يه بي، دو پرما)4/970/166(

، به )7/1918/1922( ه ده شارساني، برآورد پرما)6/1759/13( يا هيپاك و پر شرم و پرما
  ره.يغ و )9/2926/312( ه آزادگانيو پرما ي، سخنگو)8/2568/32(كنم  يه بر پاسبانيپرما

 يبرا» صفت«عنوان ه در شاهنامه ب» هيپرما« توجه به كثرت كاربرد كلمه 
از  يريگ جهينت ياء و امثال آن، برايان، از جمله اسب و شتر، اشيشخاص، چهارپاا

  ست.يده نيفا يم بيا كه مطرح ساخته يموضوع
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 يستورساختمان د ةم به بخش دوم پرسش دوم كه درباريرس ينك ميو ا
و نام » اسم خاص«را » هيبرما«م اگر يم. گفتيمطرح كرد» هيگاو برما يكي«عبارت 

از  يكيعنوان  هب» يكي«ه بوده است كاربرد لفظ يدون را دايم كه فريبدان يگاو
با توجه به طرز  يب و حتيعج» هيگاو برما«ش از ينكره ساختن اسم پ يها نشانه

ز ينادرست ن يسندگان بزرگ زبان فارسيگر شاعران و نويو د ياستعمال فردوس
كار نبرده است تا  هبهزاد، و شباهنگ را ب كه رخش، ياتيدر اب يد. فردوسينما يم

اسب  يكيو اسب بهزاد  يكي ،اسب رخش يكيمانند:  يچه رسد به عبارت
را عموماً پيش از » يكي«. فردوسي و ديگر استادان نظم و نثر فارسي لفظ شباهنگ

اند يا پيش از اسم عام و صفت و يا پيش از صفت جانشين  ار بردهك به» عام«اسم 
  د: يين از شاهنامه توجه بفرمايريبه شواهد ز .خاصاسم و نه پيش از اسم 

  انيه اندرميتخت پرما يكي
  انيش او اختر كاويزده پ

  2/479/750   
  ه او را بساختيكاخ پرما يكي

  سرش برفراخت ياز آن سر شبان
  7/1926/106   

  ه تاوان دهمياسب پرما يكي
  نهم  يسپاس يمبادا كه بر و

  7/2219/1850   
  ه از عاج و ساجيتخت پرما يكي

  جاده تاجيروزه مهد و ز بيز پ
  3/869/1699   
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  يه كرده بپايتخت پرما يكي
  يبر او بر نشسته جهان كدخدا

  سيرنوي/ز1/26  
  ديه تر برگزيگنج پرما يكي

  دين ماهرخ داد شنگل كليبد
  7/2238/2195   

  ه از عود تريمهد پرما يكي
  گهر يبر او بافته زر و چند

  7/1828/374   
 ياز نظر ساختمان دستور» هياسپ پرما يكي«ب يژه تركين مثالها و بويا ايآ

  ست؟ يه نيار شبيمورد بحث ما بس» هيگاو برما يكي«به 
گر يم بار ديگفته ا» هيگاو برما«ش دربارة ينك آنچه را كه در صفحات پيا

  م:يگذران يتصار از نظر مباخ
ت يست كه نام گاو مورد بحث ما در حكايد نين موضوع تردي*در ا

 ياز متنها يو در بعض» ونيبرما« يو پهلو ييدون در متون اوستايفر يكودك
  و... است. » ونيرماپ«و » ونيبرما«ز ين يدورة اسالم يو عرب يفارس

 يداشت كه فردوس د از نظر دوريز نبايقت را نين حقيگر اي*از طرف د
 يزبان فارسه ب يش از ويكه پ يات شفاهيشاهنامه را بر اساس روا يطور كل هب

، و يه به متون پهلويده نه با تكيد كتابت درآمده بوده است به نظم كشيبه ق يدر
 يرات مختلفييگر تغيبه نسل د يات از نسليگونه روا نياست كه در نقل ا يهيبد
  سازد، به عنوان مثال: شان دور مي اصلياز صورت  د كه آنها رايآ يوجود م هب
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 -كه در شاهنامه و ديگر متون فارسي و عربي با همين ضبط » اسفنديار«
است.  spento-dåto ييو در اوستا  spandyåt يآمده، در پهلو - » ار-«مختوم به 
 يست. طبريه نيقابل توج» ار«به » اد«ا ي» ات«ل يكه به تبد ن)يمع ي(فرهنگ فارس

با  يهجر 22زاد، برادر رستم را در حوادث سال  ار بن فرخياستثناء نام اسفند
  ،) 1661، 2660، 2650، ص ي، متن عربي(طبرآورده است. » اذياسفند«ضبط 

در » ونيبرما« يگاو نر است، ول يبه معن يو پهلو ييدر اوستا» ونيبرما«
شده است و اگر  يدون معرفية فريعنوان گاو ماده و گاو داه متون پس اسالم ب

شتر به يب» هيبرما«م، در شاهنامه يبدان» ونيبرما«صورت دگرگون شدة  هرا ب» هيبرما«
  گاو ماده آمده است.  يمعن

ز يم) نيه را نام خاص بدانين گاو (اگر برمايدر شاهنامه دربارة نام هم
ة ينام گاو ماده و دا» هيبرما«خورد. در چهار مورد  يبه چشم م يتناقض آشكار

 ك مورديو در  )1/54/379، 155-1/42/154، 135 -1/41/131، 1/40/107(دون است. يفر
ك يكه از آن گاو ماده زاده شده است. همچنان كه  ي) نام گاو1/41/120-121(

 يش به رنگيشود چون طاووس نر است و هر مو يكه از مادر زاده م يجا گاو
ن يا )1/54/379، 177-1/43/174، 135-1/41/131(گر يو در سه مورد د )1/411120-121(

  ش پر از رنگ و نگار است.يرنگ و سراپا گاو ماده است كه طاووس
متون  ست چرا دريم، معلوم نيرا در شاهنامه نام گاو بدان» هيبرما«اگر  *

اند نام گاو را ذكر  شاهنامه بوده يت اصليا رواير شاهنامه يكه تحت تأث يگريد
ن ي، با آنكه در ايبه عرب ير ترجمة شاهنامه فردوسد ياند، از جمله بندار نكرده

ان يبه م يبار هم از نام گاو ذكر كي ياد كرده حتيدون را يگاو فر يبايداستان ز
ز يبار ن كينام اسب رستم و » رخش«بار  22 يكه بندار ياورده است. درحالين
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ر و يب السين است حبيز) را در ترجمة خود ذكر كرده است. و چنيشبد شبداز (:
  ده است. يدون ذكر نگرديالصفا كه در آن دو هم نام گاو فر ةروض

ا اسم يزبان اسم عام  يسندگان فارسيگر شاعران و نويو د يفردوس *
اسب «ر ينظ يباتيان را به اسم خاص آنها اضافه نكرده و تركيجنس چهارپا

حت كاربرد باشد بر ص يا نهين طرز استعمال خود قرياند تا از ا كار نبرده هب» رخش
  ». هيگاو برما«

دانسته است كه البته در  يرا از اسم خاص گاو م» هيبرما« ياگر فردوس *
ه) چه ضرورت يا پرمايه يح كرده است (برماين موضوع تصريك مورد به اي

كه با توجه به موارد  درحالي» گاو برمايه«گويد  ديگر بهداشته است كه چهار بار 
» برمايه«گفت  لف در شاهنامه و متون ديگر بايست ميمشابه دربارة نام اسپان مخت

  ».گاو«يا 
ا يش از اسم خاص ينكره ساختن اسم، پ يها از نشانه» يكي«كاربرد  *

اسب  يكي«ر يمركب اسم جنس  چهارپا و نام خاص چهارپا نظ يب اضافيترك
  گر سابقه ندارد.يدر شاهنامه و متون د» رخش

دو  يكيگر بجز ينامه و متون ددرمورد اسم خاص چند اسب در شاه *
اوش)، نام اسب عموماً از رنگ او اقتباس شده است ير بهزاد (اسب سيمورد نظ

ز در ياسب خسروپرو يبرا» زيشبد«اسب رستم در شاهنامه،  يبرا» رخش«مانند 
قت ي، در حقيدر شعر منوچهر» شبرنگ«و » زيشبد«، و ين نظاميريخسرو و ش

  كار رفته است.  هب» اسم خاص«عنوان  هب» صفت«
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) كلمة 614ف مورخ  ةموجود در شاهنامه (نسخ ين نسخة خطيتر كهن *
ه) ثبت كرده يو با حركت ضمه (برما يتاز يرا سه بار از چهاربار با با» يبرما«

  ست.يسازگار ن» ونيرماب«كه با تلفظ 
صورت  همورد بحث ب ةز هرجا كلميشاهنامه ن يميقد يها نسخه ةيدر بق *

ن يشيج در قرون پيه به رسم الخط راجنوشته شده است با تو يتاز يبا با» هيبرما«
  اند. خوانده يم» هيپرما«را  ار محتمل است كه آنيبس

اشخاص،  يبرا» صفت«عنوان  هرا ب» هيپرما«لفظ  يم كه فردوسيديد *
  كار برده است.هب يا ار گستردهيصورت بس هاء بيان، و اشيچهارپا

ره يو غ» هيبرما«و » ونيبرما«گوناگون  يكه ضبطها ييامراجعه به فرهنگه *
  كند. ييراهنما يتواند ما را تاحديز ميدر آنها آمده است ن

لف با ؤف شده، ميتأل يقرن پنجم هجر ةميكه در ن يدر لغت فرس اسد
كلمات شبرنگ،  يا معنير: رخش، بهزاد، شباهنگ و يك از اسبها نظي چيآنكه نام ه

لرنگ را كه در شاهنامه مذكور است ذكر نكرده، لفظ ، گلگون، و گزيشبد
ن موضوع كه يآورده است. با قبول ا يقياز دق يو شاهد يرا با ذكر معن» ونيبرما«

از آنچه دربارة عدم  يار با هم دارد، وليبس يلغت فرس اختالفها يخط يها نسخه
م معلوم يتگر گفياز طرف د» ونيبرما«ز ذكر لفظ يطرف، و ن كيذكر نام اسبها از 

آشنا  خوانندگان فرهنگش نام يرا برا» ونيبرما«لف كتاب لفظ ؤشود كه م يم
 يطوس يا اگر اسديرا در كتاب خود آورده است. آ دانسته است و ناچار آن يم

ف كرده است، در يكتاب خود را تأل يپس از فردوس يقرن ميكه حداكثر حدود ن
باي تازي قرائت با » هيبرما«ث ما را ه او، كلمه مورد بحيدون و گاو دايداستان فر

مانند برمايون با ذكر  دانست، برمايه را نيز به كرد و آن را نام گاو فريدون مي مي
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ت يهشت بآورد؟ زيرا وي حداقل هفتاد و  معني و شاهدي از شعر فردوسي نمي
عنوان شاهد لغات مذكور در فرهنگ خود آورده است  هرا ب ياز شاهنامه فردوس

 يخط ةاورده است. در نسخيرا در كتاب خود ن» هيبرما«م او ينكه گفتچنا يول
شكل  هن كلمه بيم ايديق. چنانكه د 1305د لغت فرس مكتوب به سال يار جديبس
  دون ذكر شده است. يعنوان اسم خاص و نام گاو فره ب» هيپرما«

ف شده است نام يتأل يهجر 8و  7ز كه در قرن يگر نيدر چند فرهنگ د
لغت  ةن باب درباريآمده است و آنچه در ا» ونيبرما«دون تنها با ضبط يگاو فر

  ز صادق است.ين فرهنگها نيم دربارة ايگفت يفرس اسد
در  يقرن چهاردهم هجر ةميازدهم تا نيكه از آغاز قرن  يياما در فرهنگها

ون در يه، و پرمايده است، عالوه بر دو ضبط: برمايف گرديهند تأل ةشبه قار
ون، يگر: بزمانون، بزمايد ي، ضبطهايلغت فرس اسد يميقد يخط يها نسخه

دون آمده است. يه فرينام گاو دا يمعن هز بيه نيون، مايه، مايرماه، پيزماه، بيرمابِ
 ةاند منحصراً از شاهنام آورده» هيبرما« يسان براينو ن لغتيكه همه ا يشاهد
ن يم. در بيا ها را ذكر كردهكه ما تا كنون چند بار آن ياتياست و از اب يفردوس

ق.) اظهار نظر كرده كه بهتر است 1306ف يلف فرهنگ آنندراج (تألؤها منشان تيا
ن يو بد» داده يار داشته و مير بسيه كه شيبرما« يعنيم يبخوان» هيپرما«را » هيبرما«

دانسته  يز ميصفت ن» هيگاو پرما«را در » هيپرما« يشود كه ويب معلوم ميترت
  است.

ران و يق.) كه در ا13مه دوم قرن يف ني(تأل يناصر يآرا فرهنگ انجمن در
» هيپرما«را مبدل » هيبرما«لف، لفظ ؤف شده، ميش از فرهنگ آنندراج تأليپ
لف ؤم ميديرا صفت دانسته است، و چنانكه د جه آنير) و درنتيپرش يمعن ه(ب
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را  ين رأيه، اش در هند نوشتيسال پ 50فرهنگ نظام كه كتاب خود را در حدود 
  شدت رد كرده است.  هب

ران و آلمان، كم و ير در ايسال اخ 50است كه در  ييدستة آخر فرهنگها
 ةن فرهنگها كلميف شده. در ايتأل يسينو فرهنگ يش با توجه به اصول علميب

ه، يون، بِرمايرمايون، و پيون، بزمانون، پرمايون، بزماي: برمايمورد بحث با ضبطها
ون، و يو كلمه)، ما ييبا ذكر ضبط اوستا يه (و گاهيه، پرمايرمايه، پياه، پرميبرما
 يكيت (يدهخدا كه در ب ياستثنا هدون آمده است. بيگاو فر يمعن ه منحصراً بهيما

دون يت نام گاو فرين بيدر ا» هيبرما«ح كرده است يه خواهد بدن...) تصريگاو برما
 يعنيار، ية بسيصاحب ما يمعن هب است» هيپرما«ت ين بين كلمه در ايست، و اين

بيت از پنج بيت فردوسي، رأي مؤلفان فرهنگ ك يدهخدا الاقل در مورد 
  آراي ناصري و فرهنگ آنندراج را تأييد كرده است. انجمن

شاهد از فراالوي، دقيقي، و شمس » برمايون«همة اين فرهنگها براي  *
كه براي  اند، درحالي ردهفردوسي آو ةشاهد از شاهنام» برمايه«فخري، و براي 

مطلقاً شاهدي نياورده و به ذكر اين كه » مايه«و » مايون«ضبطهاي ديگر و ازجمله 
مايون: نام گاوي است كه فريدون را شير داده، و آن را برمايه و برمايون نيز «

(فرهنگ جهانگيري) بسنده » معني مايون است كه مرقوم شد. هگويند. مايه: ... ب
» برمايون«لف همين فرهنگ جهانگيري در ذيل ؤالمثل م كه في حالياند، در كرده

عنوان شاهد آورده  هدو بيت از فردوسي را ب» برمايه«بيتي از دقيقي، و در ذيل 
» برمايون«معني هچهر دو ب» مايه«و » مايون«است. از طرف ديگر وجود دو كلمة 

از فرهنگهاي فارسي در فرهنگهاي شبه قارة هند كه بعداً به بعضي » برمايه«و 
كند كه ممكن است كسي يا  راه يافته، اين نظر را تأييد مي زپنجاه سال اخير ني
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حرف » بر«، »برمايون«و » برمايه« ةرا در دو كلم» بر«كساني در آن خطة پهناور 
را كلمة اصلي تصور كرده باشند. و چنان كه » مايه«و » مايون«اضافه پنداشته و 

نويسان  دهخدا، سعيد نفيسي، و محمد معين اشتباهات لغاتدانيم كساني چون  مي
(مقدمة برهان اند  غيرايراني را در هند و آسياي صغير با ذكر مثالهاي متعدد برشمرده

. با توجه به ؛ در همين مقدمه: علي اكبر دهخدا، فرهنگ شعوري)47قلم محمد معين، ص  هقاطع، ب
زبان «اند، ولي  ه اهل زبان نبودهنويساني ك اين اصل بعيد نيست كه چنين لغت

است، بي » پارسي ديرگاهي زبان رسمي درباري يا زبان ادبي مملكت آنان بوده
به يك شكل و با » پ«و » ب«الخط فارسي كه در بسياري از موارد  توجه به رسم

اند  را با باي تازي در شاهنامه ديده» برمايه«شده، چون كلمة  يك نقطه نوشته مي
زبانان آن را با باي تازي تلفظ  باشند فردوسي و عموم فارسيتصور كرده 

معني گاو داية فريدون در  هب» برمايون«اند، و چون از طرف ديگر با كلمة  كرده مي
اند، محتمالً اصل هر دو كلمه را هم يكي پنداشته  شعر ديگران نيز آشنا بوده

  باشند.
برخي از كلمات  گونه قرائتهاي نادرست نگارندة اين سطور براي اين

نام ه پارسي در شبه قارة هند شاهدي دارد. در شهر الهور مسجد بزرگي است ب
سجد اين نام با رسم الخط قديمي فارسي (كتابت م مسجد پادشاهي. بر كتيبة اين

خط جلي ه در روي كاشي و ب» مسجد بادشاهي«صورت  هشكل ب) و ب هپ ب
ان به زبان فارسي در آن خطه، نام نوشته شده است. ولي امروز اهل محل و آشناي
كنند نه  تلفظ مي» مسجد بادشاهي«اين مسجد را بر اساس صورت مكتوب آن 

  ».مسجد پادشاهي«
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توان پذيرفت همچنان كه  ايم آيا نمي با توجه به مطالبي كه تاكنون گفته
نامه كامالً  مأخذ روايت كودكي فريدون در شاهنامة فردوسي با روايت كوش

است، روايت فردوسي دربارة گاو داية فريدون نيز با روايت ده متفاوت بو
كرده است؟ در روايات اين  فراالوي و دقيقي و شمس فخري كامالً تطبيق نمي

ذكر شده بوده است، ولي در روايت فردوسي » برمايون«سه تن، نام گاو فريدون 
ده و بدين ذكر نام، فقط به فراواني شير توصيف شده بو اين گاو استثنائي، بي
كار برده  هعنوان صفت گاو به را در چهار مورد ب» پرمايه«جهت فردوسي لفظ 

عنوان اسم خاص و نام گاو آورده (همان گاوكش  هاست، و در بيتي هم كه آن را ب
ه را ب» پرمايه«نام پرمايه بود...) با توجه به صفت پرمايگي گاو فريدون، صفت 

باشد، همانطوري كه در مورد نام برخي از جاي اسم خاص و نام آن گاو آورده 
اسبها نيز در شاهنامه و ديگر متون به همين ترتيب عمل شده است. اگر به روايت 

مدت سه سال   هبينيم كه بر اساس آن روايت نيز دو دايه ب نامه توجه كنيم مي كوش
اند. پس در اين روايت هم با آن كه پرورش  داده مشتركاً فريدون را شير مي

ريدون با شير گاو نيست، باز موضوع زيادي شير مطرح است همچنان كه در ف
شاهنامه هم فريدون سه سال از شير گاو مورد بحث تغذيه كرده است. در نتيجه 

خوانده است  مي» پرمايه«توان گفت فردوسي اين كلمه را در هر پنج مورد  آيا نمي
ي طوسي در قرون پيشين، اين زبانان باسواد ايراني و از جمله اسد و همة فارسي

ضم اول ه كلمه را ولو با باي تازي نوشته شده بوده است، با باي فارسي و ب
خوان در  دان و فارسي اند. و چون نوبت به غير ايرانيان فارسي خوانده مي» پرمايه«

را در » برمايه«رسد، آنان صورت مكتوب اين كلمه يعني  شبه قارة هند مي
اي تازي نوشته شده بوده است، صورت اصلي آن پنداشته و آن هايي كه با ب نسخه
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تلفظ و در كتابهاي لغت خود ضبط كرده باشند، بخصوص كه آنان با » برمايه«را 
اند، و  با باي تازي در شعر دو سه تن از شعرا نيز آشنايي داشته» برمايون«كلمة 

لوي، بر تلفظ سپس محققان معاصر با آگاهي از ضبط اين لفظ در اوستايي و په
را » پرمايه«اين كلمه با باي تازي، به كسر يا فتح اول، تأكيد كرده و ضبط 

  نادرست خوانده باشند. 
گاو «در عبارت » برمايه«پيشنهادي است دربارة ضبط و تلفظ و معني كلمة 

  نظران و دانشمندان. فردوسي به پيشگاه صاحب ةدر شاهنام» برمايه
  

  فهرست منابع
  .1320ر، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال، تهران ابن اسفنديا

كوشش محمد پروين ه ل محمد بن عبداهللا بلعمي، تاريخ بلعمي، تصحيح بهار، بضابوالف
  .1341گنابادي،  تهران

 ابومنصور حسين بن محمد مرغني، غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم (يا: غرر السير) تصحيح
zotenberg .H.  
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  زبان فصيح

 پرويز ناتل خانلري
  

مطـرح كـرده بـوديم و از    » جسـتاري «پيش جلسـه سـخن    در چند شمارة
دانشور خود پرسيده بوديم كه دربارة اسـتعمال زبـان گفتـار بـا      خوانندگان آگاه و

مي انديشـند و آيـا ايـن كـار را الزم و     زبان گويشي در نوشته ها و آثار ادبي چه 
  نه؟  سودمند مي دانند يا 

در نظر ما اين بحث اساسي بود و به اين سـبب انتظـار داشـتيم كـه گـروه      
بزرگي از صاحبنظران در آن شركت كنند و نتيجة كلي از آن حاصل شود. اما ايـن  

برنيامد. شمارة شركت كنندگان محدود بود اگر چه غالباً پاسخهاي منطقـي   انتظار
ز انحرافي از اصـل مطلـب   رج شد گاهي نيمعقول رسيد كه در صفحات مجله د و

  در آنها ديده مي شد.  
يقها و سـرودهائي كـه   نيز با تصندر اين ميان گردانندگان راديو و تلويزيون 

به زبان شكستة محاوره سروده شده به مخالفت برخاستند و دامنة ايـن بحـث بـه    
ندانستيم كـه چـه    روزنامه ها كشيد و مخالفت و موافق دربارة آن گفتگو كردند و

  جه اي به دست آمد.  نتي

                                                            
  دورة بيست و چهارم، شمارة دوم1353سخن، بهمن  ،.  
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اكنون با استفاده از پاسخهائي كه رسيده اين بحث را دنبال مي كنـيم و بـه   
  پايان مي بريم.

نخست بايد گفت كه زبان چيست؟ اكنون همـة دانشـمندان زبـان شناسـي     
ه و ابـزار ارتبـاطي ذهنـي و فكـري     زبان امري اجتماعي، يعني وسيل«ه متفق اند ك

  »  ت.افراد جامعه با يكديگر اس
مواضـعه ميـان    بكلمات و عبارات نشانه هاي صوتي هستند كـه بـر حسـ   
هـيچ واحـدي يـا     .افراد يك جامعه بر معاني و انديشـه هـائي داللـت مـي كننـد     

مجموعه اي از اصوات ملفوظ دال بر مفهوم معيني نيست، مگر آنكه اين مواضـعه  
فـط واحـد در   يك جامعه وجود داشته باشد. از اينجاسـت كـه گـاهي ل    فرادميان ا

زبانهاي مختلف معاني متفاوت را به ذهن شنونده القاء مي كند. فارسي زبان وقتي 
را مي شنود ذهنش به آن جانور كوچك دم دراز جونده متوجـه مـي   » موش«لفظ 

را تصـوير مـي كنـد.    » مگـس «شود، اما همين لفظ در ذهن فرانسوي زبان، مفهوم 
عربي اسـت و بـراي انگليسـي زبـان     » شيء«براي  فارسي زبان معادل » چيز«لفظ 

بخودي خود و بدون مواضـعة اجتمعـي بـر هـيچ     مي دهد. پس لفظ، » پنير«معني 
معني خاصي داللت نمي كند. اگر جز اين بود، يعني داللت لفط بر معني، ذاتي يـا  

در ايـن حـال    اج آموختن نبود، سهل اسـت كـه اصـالً   طبيعي بود هيچ زباني محت
ف و متعدد به وجود نمي آمد و همة كساني كه از قوة ناطقـه  اينهمه زبانهاي مختل

بهره مند بودند لفظ واحدي را براي بيان معني واحد ادا مي كردنـد؛ و كـاش كـه    
  چنين بود! 

نكتة ديگر آنكه: هر چه در يك جامعة زباني، شـمارة افـرادي كـه بـا يـك      
تـر و وسـيع تـر    آشنائي دارند بيشتر باشـد آن جامعـه بزرگ  » معني ـلفظ  «مواضعة 
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است، و در نتيجه هر فردي مي تواند معاني و انديشه هائي را كه در ذهن دارد بـا  
  گروه بيشتري در ميان بگذارد، يا از حاصل انديشة افراد بيشتري آگاهي يابد.  

اكنون به يك جنبة تـاريخي زبـان توجـه كنـيم. فـرض مـي كنـيم كـه در         
ين يك خانوادة ده نفري زندگي مـي  بسيار كهن در يكي از نقاط كرة زمروزگاري 

كرده اند كه به زبان واحد با هم سخن مي گفتند. اين خانواده در طي چند  نسـل  
رو به فراواني مي گذارد. شمارة ده نفر به صد نفر مي رسد. در آن نقطـة كوچـك   
وسائل معاش اين عده نيست. خانوادة اصلي به چند دسته يا خانوادة فرعي تقسيم 

ر دسته در جستجوي نان و آب  از مسكن نخستين كوچ مـي كنـد و   مي شود و ه
به سرزميني ديگر مي رود. در اين روزگـار كـه از آن سـخن مـي گـوئيم وسـائل       

گاهي ميان هر دسته با دستة ديگر موانع طبيعي مانند كـوه   ارتباطي وجود ندارد و
عوامل متعـدد،  رود و دريا هست. رابطه قاطع مي شود و بر اثر آن كم كم بر اثر  و

كه اينجا مجال ذكر آن نيست، زبان هر دسته مختصاتي پيدا مي كنـد كـه موجـب    
» دوران تفرقـه «وران را مـي تـوان   تة ديگر مي شود. ايـن د اختالف آن با زبان دس

  ناميد.
در دوران بعد احتياجات ديگري در هر يك از اين جوامع كوچك و متفرق 

اي بازرگاني، اجتماعي، دينـي، سياسـي ميـان    ه وجود مي آيد و بر اثر آن رابطه به
اين پراكندگان ايجاد مي شود. اما اكنون زبان هر فرقه با زبان فرقة ديگـر مختلـف   

گون شده، ن زبانهاي فرعي، يا گويشهاي ديگرشده است. پس ديگر هيچ يك از اي
براي آن منظور اصلي كه ايجاد ارتباط ميان افراد يك جامعـة بـزرگ اسـت كـافي     

. چه بايد بكنند؟ بيست، سي، صد، هزار واحد اجتماعي به وسـيلة واحـدي   نيست
 براي روابط مادي و معنوي محتاجند. وحدت بازرگاني و اقتصـادي، و گـاهي بـر   
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زبـان واحـدي را بـه عنـوان وسـيلة ارتبـاط       اثر آن وحدت حكومت، اسـتفاده از  
ار بايـد يكـي از   اجتماعي ايجاب مي كند. اما زبان را اختراع نمي توان كـرد. ناچـ  

د و بـه  نـ گويشها را كه از جهتي بر ديگر گويشهاي متعدد برتـري دارد اختيـار كن  
عنوان وسيلة ارتباط جمعي به كار برند. گويشي كه اين امتياز را كسب مي كند يـا  

  گويش مركز بازرگاني است يا مركز حكومتي يعني سياسي.  
هر يك براي رابطـه بـا    به اين طريق، ميان چندين جامعة مختلف كه افراد 

يكديگر زبان خاص خود را دارند يك وسيلة ارتباط ذهني عام به وجود مـي آيـد   
خوانده مي شود. زمان پيدايش چنين زبـاني را در يـك جامعـة    » زبان مشترك«كه 

  مي خوانند.  » دوران تجمع يا وحدت«بزرگ 
كند دليـل   ر آن ديگرها غلبه ميكه گفتيم يكي از گويشها به عللي ب اما اين

خوانـده   »زبان رسمي«بر آن نيست كه هميشه، يا تا مدتي دراز، اين زبان كه ديگر 
مي شود به نقطة جغرافيائي خاصي منتسب و مربوط بماند. زبان رسـمي، بـر اثـر    
احتياجات اداري، سياسي، بازرگاني، و فرهنگي، به سرعت رو به تكامل مـي رود  

ي از زبانهـاي مختلـف ديگـر عوامـل و     و نه تنها از گويشـهاي محلـي بلكـه حتـ    
عناصري را مي پذيرد، يا الفاظ تازه اي را وضع و متداول مي كنـد و در نتيجـه از   
حيث وسعت و شمول و قابليت اداي معاني بر همة گويشـهاي ديگـر رجحـان و    

  غلبه مي يابد.  
متفكران و دانشمندان و نويسندگان طبعاً مايل اند كه حاصل انديشه و فكر 

وقشان قلمرو وسيعتري داشته باشد و بنابراين ترجيح مي دهند كه آثار خود را  و ذ
بيان كنند تا اينكه گويش محلي خود را بـه  » زبان رسمي«يا » زبان مشترك«به اين 

  كار ببرند كه تنها عدة معدودي مخاطب خواهند داشت.  
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بـه   دين قرن بزرگان ايراني آثار مهـم و جـاوداني خـود را   اينكه در طي چن
زبان عربي نوشته اند علتي جز اين نداشته كه مي خواسـته انـد انديشـة علمـي و     

و خالفت اسالمي كه تمـام سـرزمين هـاي    فلسفي و ذوقي ايشان در سراسر قلمر
متمدن آن روزگار را شامل بوده است رواج يابد. در مغرب زمين هـم چنـد قـرن    

رهائي بود كه هر يـك زبـان   زبان مردة التيني وسيلة ارتباط ذهني دانشمندان كشو
اما التيني را به همين منظور براي تأليف كتابهاي علمـي و  خاص خود را داشتند؛ 

فلسفي به كار مي بردند. حتي در روزگار ما مي توان مثالهاي متعـددي نظيـر ايـن    
  معني يافت.

چندين نفر از بزرگان ادبيات فرانسوي، مانند بلز سـاندرار، گيـوم آپـوليتر،    
بــان فرانســوي را بــراي بيــان ميلــوش و ديگــران اصــال فرانســوي نبودنــد، امــا ز

ايرلندي با انگليسيان كينه مي ورزيد، اما  برناردشاوخود اختيار كردند.  يها انديشه
اگر به زبان مـادري خـود، يعنـي    به زبان انگليسي مي نوشت، زيرا مي دانست كه 

  ايرلندي بنويسد خوانندگان معدودي خواهد داشت.  
سرزميني پهناور است و به  برمي گرديم به موضوع خودمان: در ايران ما كه

و فرات  ميان رود بلخ  تا مرز آذربايجان و ارمنستان ايراني تا»قوت حموي قول يا
رش داشته، از ديرترين زمان صدها گست» تا عمان و مكران و تا كابل و طخارستان

گويش متفاوت با يكديگر ميان مردم آن به كار مي رفته كه اكثر نزديـك بـه تمـام    
منشعب بود. اما با يكديگر اختالفهائي كم يا » ائييا اري» ايراني«آنها از اصل واحد 

  بسيار داشته اند.
در دوران از روزگار باستان سخن نمي گوئيم. اما آنچه مسلم است اين كـه  

شاهنشاهي ساساني براي امور اداري اين سرزمين وسيع كه زير حكومت واحـدي  
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اداره مي شد زبان واحدي به كار مي رفت كه آن را دري، يعنـي رسـمي و اداري،   
مي خواندند و همين زبان است كه بعد از اسالم نيز مقام خود را، به عنـوان زبـان   

  اندك اختالفي دوام دارد.   مشترك ايرانيان حفظ كرد و تا امروز با
در دورة بعد از اسالم نيز در شهرها و قصـبات ايـران همچنـان گويشـهاي     
متعدد محلي ايراني وجود داشت. اما زباني كه اديبان و دانشمندان در آثار خود به 

بود. زبان ادبي و علمـي و اداري و  » دري«كار مي بردند همان زبان مشترك يعني 
مختلـف حتـي در قرنهـاي     نها با گويشهاي محلـي متعـد و  سي يكي بود و زباسيا

هـيچ روسـتائي   «چهارم و پنجم مورخان و جغرافي نويسان تصريح مي كردند كه 
». ته باشـد در خراسان نيست مگر آن كـه گويشـي جداگانـه و خـاص خـود داشـ      

ديگران در زندگي روزانه به زباني كه آثـار عظـيم و    وفردوسي و سعدي و حافظ 
خود را به آن نوشته اند سخن نمي گفتنـد، بلكـه هـر يـك گـويش       شگفت انگيز

  محلي خاص خود را داشتند.  
اين گويشهاي محلـي را كـه در دورة بعـد از اسـالم بـه نـام كلـي و عـام         

خوانده مي شود در حكم زبان طبيعي و عادي و بـي تكلـف   » هلويف«يا » يپهلو«
بلبل بـه عقيـدة فردوسـي و    مي شمردند نه زبان اهل ادب و فضل يا زبان كتابت. 

  مه سرائي مي كرد؛ فردوسي مي گويد:  نغ» زبان پهلوي«حافظ و ديگران به خيام و 
ــنوي ــا بش ــحرگاه ت ــن س ــه ك  نگ

   
 ز بلبــــل ســــخن گفــــتن پهلــــوي  

 
  و از حافظ است كه : 

 بلبل به شاخص سرو به گلبانگ پهلـوي
  

 مــي خوانــد دوش درس مقامــات معنــوي    
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معنـي بيـان احساسـات صـادقانه و عـاري از       بـه » پهلوي خواني«اصطالح 
  هاي محلي عاشقانه نيز در غزلهاي فارسي مكرر به كار رفته است.  نغمهتكلف يا 

  شاه قاسم انوار اندكي پس از حافظ مي گويد:  
 پهلوي خوان به سر كوي حبيب آمـده ايـم  

  

  
 بهر درمان دل خود بـه طبيـب آمـده ايـم      

  

    يا  
  

 انـد دوشخوپهلوي خوانان غزل مـي
  

 او به خـود مشـغول و جانهـا در خـروش     
 

اما، اينكه گفتيم زبان عادي يا زبان گفتار اين بزرگان با زبان نوشتن ايشـان  
متفاوت بوده است حدس وگمان نيست، بلكه جسته جسته قرائن وداليلـي بـراي   

كي از كتابهاي خود مي اثبات آن يافت مي شود. از جمله اين كه ابوعلي سينا در ي
اد گاهي بي واسطة لفظي خاص انجام مي گيرد چنانكه در زبان عربي اسن«نويسد: 

و گاهي با واسطة لفظ خاصي چنانكه در فارسي ادبي كلمـة  » زيد قائم«مي گويند 
اي به  يا در فارسي محاوره فتحه» يد استخانه سف«مي آورند و مي گويند » است«

ـ   ». خانـه سـفيده  «د آخر كلمه مي افزايند و مي گوين جـاري و   نابنـابر ايـن در زب
فتحه بـه كـار مـي رفتـه كـه      » است«طبيعي ابوعلي سينا و فردوسي به جاي كلمة 

  اكنون در زبان محاورة بسياري از نقاط ايران به كسره تبديل شده است.  
اما هيچ يك از اين بزرگان، درزبان نوشتن، يعني زبان ادبي و علمـي، ايـن   

بوده كه پيـروي  قواعد خاصي  يرا كه زبان نوشتن تابع شيوه را به كار نبرده اند، ز
و متعـدد   از آن ضرورت داشته است تا همة ايرانياني كـه بـه گويشـهاي مختلـف    

  سخن مي گفتند وسيلة واحدي براي فهميدن و فهماندن داشته باشند.  
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اما امروز، نويسندگان جوان ما گمان مي برند كه اگر تلفظ زبان گفتار را در 
ايـن   ي خود به كار ببرند هنري كرده و مبتكر ترقي و تجددي شده انـد. نوشته ها

تجدد را فردوسي و سعدي و حافظ و مولوي هم مي توانستند به عمـل بياورنـد.   
  اما ظاهراً عقلشان بيش از اين نويسندگان امروز بوده است.  

اكنون به يك نكتة اصـلي و مهـم توجـه بايـد كـرد. كـاري كـه بعضـي از         
جوان مي كنند غالباً به كار بردن طرز تلفظ تهران در آثار ادبـي اسـت.   نويسندگان 

حتي گاهي ديده مي شود كه اشخاص داستاني، اهـل هـر كجـا باشـند، از يـزد و      
كرمان و بوشهر و خوزستان و بلوچستان، در اين نوشته ها لهجـه يـا طـرز تلفـظ     

نويسـندگان مـي    تهراني را به كار مي برند كه يكسره خالف واقع است. آيـا ايـن  
خواهند تلفظ تهراني را در مقابل زبان ادبي و رسمي، كه هزار سال اسـت وسـيلة   
بيان هزاران نويسنده و شاعر فارسي زبان بوده، به همة مردم نواحي ديگر تحميـل  
كنند؟ آيا نمي دانند كه با اين كار رابطه اي را كه ميـان مـردم كشـورهاي فارسـي     

ندين قرن وجود داشته است از ميان مي برنـد؟ البتـه   زبان يا فارسي دان در طي چ
مشاغل مختلف يـا   به كار بردن لغات و اصطالحات محلي يا مربوط به پيشه ها و

مختصات يك نقطة جغرافيائي خاص، امري ديگر است و آنجـا كـه بـه مناسـبتي     
غنـاي   باشد نه تنها به وحدت زبان لطمه اي نمي زند بلكه موجب وسعت والزم 
ني خاصـي داللـت   شود. بسيار از اين لغات و اصطالحات محلـي بـر معـا    آن مي

» لوس«كنند كه براي اداي آنها در زبان ادبي لفظي نيست. من نمي دانم كلمات  مي
را در زبان  ادبي به كدام لفظ تبديل كنم كه درست همين معاني دقيـق  » ملوس«يا 

آنها نـدارم. امـا بجـاي جملـة     از آنها دريافته شود. بنابراين چاره اي جز استعمال 
كه همة فارسي زبانان درست معني آن را مي فهمند كـدام يـك   » ديوار سفيدست«
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را به كار ببرم كه فارسي » سفيدس«يا » هسفيد«يا » سفيد«يا » سفيد«...از صورتهاي 
زبانان همة نواحي در تلفظ آن متفق باشند. البته اگر در مورد خاصي غرض نشـان  

معيني باشد و نكته اي از آن اراده شود كه ثبت كلمه به صورت معهود دادن تلفظ 
ادبي مانع از بيان آن باشد دربارة آن بحثي نيست و از موضوع اين گفتگـو خـارج   

  است.
  



  
  
  
  
  

   اشعر شعراي عجم كيست
  حسن وحيد دستگيري 

  
ن مقام گرچـه بـه اخـتالف سـخن     در اياساتيد سخن و علم وادب فارسي 

وان اتفاق ادبا را در تقدم ت ينسبت به چند نفر از اساتيد و متقدمين م اند ولي رانده
  دست آورد.  ه و فضيلت ب

بيـل خاقـاني و   قكه تمام شعرا و ادباي بـزرگ از  :اول حكيم فردوسي است
  اند   ف كردههم عظمت و تقدم او را اعترانظامي و سعدي و غير

  رين گويد: ينظامي در كتاب خسرو و ش
  است . حكيمي كان حكايت شرح كــرد

  است. ردحديث عشق از آنجا طرح كــ
  چو در شصت اوفتادش زندگاني   
  شست جواني از خدنگ افتادش  

    آغاز گفت از نگفتم هر چه دانا 
    كه فرخ نيست گفتن گفته را باز 

  نامه نيز فرمايد:  در آغاز كتاب شرف

                                           

 ،182-189، صص 5، شماره 3سال  ارمغان.  
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 ســخن گــوي پيشــينه دانــاي طــوس
 در آن نامــه كــان گــوهر ســفته رانــد

  

 كه آراست روي سخن چـون عـروس   
 بســـي گفتنيهـــاي ناگفتـــه مانـــد   

  
  خاقاني گويد: 

  ست در ديجور غم   شمع جمع هوشمندان
  بود كز خاطر فردوسي طوسي  اي هنكت
  زادگان طبع پاكش جملگي حوراوشند   
  زاده حوراوش بود چون مرد فردوسي بود  

   ابن يمين گويد:
  كاندر سخن فردوسي طوسي نشاند    اي هسك

  رسي نشاند كس از جمله ف كافرم گر هيچ
  از باالي كرسي بر زمين آمد سخن  اول  
  باال برد و بر كرسي نشاند ه او ديگر بارش ب  

  گويد امامي 
  در خواب شب دوشين من با شعرا گفتم   

  با لفظ بهم درسي  معنيتانكاي يكسره 
  كه نيكوتر  شاعر ز شما بهتر شعر آنِ  
  رسي از طايفة تازي وز انجمن ف  

  
 برآوردنـــــــد آوازه 

ــهنامه  ــي و ش  فردوس
  

يكرويه همـه گفتنـد     
 شــهنامه و فردوســي

  



١٧١ اشعر شعراي عجم كيست

  ي رال ادو 
ــد   ــن پيمبراننـ ــه تـ ــعر سـ  در شـ

ــا ــزل را اوصـ ــيده و غـ  ف و قصـ
  

ــدي   ــه النبـــي بعـ ــد كـ ــر چنـ  هـ
ــعدي  ــوري و سـ ــي و انـ  فردوسـ

  
  انوري گويد

ــي   ــر روان فردوســ ــرين بــ  آفــ
ــاگرد    ــا ش ــود و م ــتاد ب ــه اس  او ن

  

ــده    ــاد فرخنــ ــايون نهــ  آن همــ
ــده    ــا بنـ ــود و مـ ــد بـ  او خداونـ

  
  سعدي فرمايد

 چه خوش گفت فردوسـي پـاكزاد  
  

 كه رحمت بـر آن تربـت پـاك بـاد     
  

مي است كه عظمت و استادي وي را تمـام اسـاتيد و ادبـا    ديگر حكيم نظا
ـ   خداونـدي او و بنـدگي خـود اقـرار     ه تصديق كرده و خداوندان شعر و سـخن ب

  دارند.  
اجـع بـه   ما در يكي از نمرات سال اول ارمغـان اشـعار اسـاتيد بـزرگ را ر    

بيـت از ديـوان   نقل چند ه ايم و در اين مقام هم ب ستايش حكيم نظامي طبع نموده
هـا نيسـت قناعـت     ليلي و مجنون شبخ آذري طوسي بيهقي كه نسخة آن در دست

  ورزيم.   مي
   :در خاتمه كتاب گويد 

ــامي  ــو زد در تمـ ــه چـ  ايـــن نامـ
ــه   ــوي يگانـ ــه مثنـ ــته بـ  آن گشـ

 بـــردم بـــر شـــيخ خـــود نظـــامي 
ــانه   ــمان فســ ــده در آســ  گرديــ
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ــن   ــر ف ــه ه ــقان ب ــد عاش  آن مرش
 آن تـــاج بـــه تـــارك فلـــك نـــه
ــر  ــوي مزعفــ ــه ز مثنــ  آن پختــ
ــرو آزاد  ــراز ســ ــوه طــ  آن جلــ

 الكآن در فن شـعر چسـت و چـا   
 آن شــــربت معرفــــت چشــــيده
ــازان    ــق بـ ــذاي عشـ ــاخ غـ  طبـ
ــد   ــيم و  اميـ ــق بـ ــاح طريـ  مسـ
ــرد  ــاب گي  مهــر از نفســش چــو ت
ــان   ــخنوريش بيجـ ــيش سـ  در پـ

 گـــر درش بهـــار اســـت دريـــوزه
 ســازم چــه ز هــاتفي ســخن ســاز
 اينان چـه كسـند و در چـه كارنـد    

  

 نچون رشته روان بـه چشـم سـوز   
 مــرهم بــه جراحــت نمــك نــه    
ــكر   ــهد و ش ــام ش ــن ك ــيرين ك  ش
ــاد  ــروس شمشـ ــو عـ ــاطة نـ  مشـ

 كـــان فهـــم و ادراك آن معـــدن و
 نيـــك و بـــد روزگـــار ديــــده   

 وز دل گـــــدازانرآتـــــش افـــــ
 خيـــاط لبـــاس مـــاه و خورشـــيد
ــرد  ــاب گيـ ــي از او حسـ  فردوسـ
ــروان  ــان شـ ــك جـ ــاني ملـ  خاقـ
 جاميش كمين وظيفـه خـوار اسـت   
ــرداز   ــانه پــ ــي فســ ــا مكتبــ  يــ

 زان در ايـن بهارنـد  چون بـرگ خـ  
  

 بـه عـالم   ميران بلكه ادباي تمادي نيز يگانه شاعريست كه ادباي اشيخ سع
اند ولي ما در اين مقام بواسطه طـول مقـال    استادي و بزرگواري وي اعتراف كرده

ــوره در اســتادي   ــوال منظومــه و منث و تقــدم وي صــرفنظر كــرده ودر از نقــل اق
  ت.  خواهيم نگاش هاي آتيه مفصالً شماره

  گويد:   قام مقايسة شيخ با خواجه چنين مييكي از ادباي آلمان در م
  .»شيخ يك شاعر زميني است و خواجه يك شاعر آسماني«



١٧٣ اشعر شعراي عجم كيست

يعني شيخ اوصاف و رموز طبيعت را در عالم خاك بيان مي كند و خواجـه  
 راند چنانكه در موضـوع اينكـه   از دقايق عالم ملكوت و حقايق آسماني سخن مي

    انديشد، زنش خلق نميعاشق از سر
   :گويد شيخ چنين مي

  را چه غم از سرزنش دشمن و دوست  عاشقان
  يا  غم دوست خورد يا غم رسوائي را 

   :گويد و خواجه مي
  ول گشتمي از نفس فرشتگان من كه مل
  كشم از براي تو  قال عالمي ميقيل و م

، ديگرانتبعين در شعر فارسي مانند صاحب آتشكده و مبعضي از  ادبا و   
نظـامي و سـعدي قـرار داده و  ركـن چهـارم       يف فردوسي وانوري را هم در رد

ن عقيـده  الدين و خاقاني و سنائي اي د كمالسخن محسوب داشته اند ولي با وجو
  انوري را برآنان ترجيح داد.   توان نمياز صواب دور است و البته 

گردد كه تمام شعرا و ادباي فارسـي زبـان    باري از آنچه ذكر شده معلوم مي
بر استادي و تقدم فردوسي و نظامي و سعدي اتفاق دارند و علت اين تقدم عالوه 

ـ     بر  موقـع شـرح   ه شعر شايد چيزهاي ديگر هم هست كـه مـا در نمـرات آتيـه ب
    .خواهيم داد

و اگرچه امثال بنده نگارنده را ابداً حق اين جسارت نيست كـه فيمـا بـين     
 ،يد بزرگ يكي را بر ديگري ترجيح دهد يا مزيت اين را بر آن تصـديق كنـد  اسات

چون رأي و عقيده من در موضوع نقد شاعر حقيقتاً مخالف با تـرجيح دادن  ولي  
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دانـم   يكي از اساتيد بر ديگري است و بكلي حكميت در اين موضوع را غلط مـي 
  اگر اظهار عقيده بنمايم دور از ادب نخواهد بود.  

  عقيدة نگارنده:اينك 
من با عقيدة يكي از ادباي عرب همـراهم كـه در مقـام نقـد شـاعر چنـين       

اعشـي اسـت    سوار شـود. و اشعر شعراي عرب امرؤالقيس است وقتي «گويد:  مي
 كه رغبت و خواستاري پيشه كنـد  كه طرب آغاز نمايد. و زهير است زماني هنگامي

  رد.و نابغه است هنگامي كه بيم و ترس او را فرا گي
  گويم:   من نيز مي

  اشعر شعراي عجم فردوسي است وقتي نبرد و جنگ آغاز كند.  
  كه مجلس نرم و طرب آرايد.   و نظامي است هنگامي
عشق و اسرار محبت ه كه با زبان تغزل و تشبيب رموز و سعدي است آنگا

  را بيان سازد.  
ائي و حافظ است آنگاه كه از حنجرة روحانيت در بوستان قدس دستان سر

  كند.  
و كمال الدين اسماعيل است  آنگاه كه عـروس معـاني دقيقـه را بـا غـازة      

  عبارت روان و دلكش هر هفت كرده بر سر بازار آورد.  
الهي و رموز مدنيت و ديانـت را   و مولوي است وقتي كه حكمت طبيعي و

  با زبان شعر و عرفان برهاني كند.  
وار مدنيـه را قطعـه قطعـه در    و ابن يمين است هرگاه اخالق اجتماعيه واط

  ميزان طبع بسنجد.  



١٧٥ اشعر شعراي عجم كيست

فوق طبيعت بـا سـر انگشـت    و خيام است آنگاه كه از مشكالت فلسفه ما 
  گشائي آغازد.   رباعي گره

در عالم سـخن و شـعر بـراي     گويم حق تقدم و برتري تر مي و با بيان ساده
  اند.   پيمودهتازه بوده و راه  تقليد ن ي ثابت است كه مخترع سبك و روشآن شعراي

 يتوان با يكديگر سنجيد و تقدم و برتري بـراي يكـ   و اينگونه شعرا را نمي
از آنان قائل گرديد زيرا آنان در حقيقت افراد يك صنف نيستند تـا قابـل مقايسـه    

الشـكل گلسـتان    گ گلهاي رنگارنگ و گونـاگون مختلـف  باشند بلكه شعراي بزر
ز بو و ديگـري از بـرگ و شـاخ بـر     كه هر چند يكي از رنگ و يكي ااونديند خد

توان گفت گل سرخ از گل الدن بهتر است يا بـرعكس   ديگري امتياز دارد اما نمي
زيرا هر يك مزاياي خاصي دارند و ذوق و سليقة تماشاچيان گلچين نيز مختلـف  

  است.  
ــبك اســت و در     ــرع س ــم مخت ــيرازي ه ــاآني ش ــره ق ــرون اخي ــن در ق ف

روان دارد و اين طرز سخن سرايي كه جالب بعي ي روشي روشن و طسراي قصيده
ظر عارف و عامي است در ساير قصيده سرايان حتـي اسـاتيد هـم كمتـر يافـت      ن

  شود. مي
هم از پير گمراه)  آن(گويند  كه جز بتقليد سخن نمي در اين زمان اشخاصي

بلكـه شـعراي امـروز را     در حق قاآني نكوهش آغاز كرده و گاهي معاصرين او را
  دهند!   يح ميبر وي ترج

وقوف در دفتر روزگار قابل ضبط نيست زيرا روزگار قاآني  ولي تصديق بي
شــاعري قبــول كــرده و بســا اشــعار وي را كــه در دهــان عــارف و عــامي   هرا بــ
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هـم بـر زبـان     آن(وي جـز نـامي    ينكه از معاصر المثل ساخته در صورتي ضرب
  منكرين تقليد پيشة قاآني) در ميان نيست.  

خـان   (ميـرزا صـادق   اضر و عصـر انتحـال هـم نيـز نـام نـامي      در زمان ح
ت دهندة صفحة تاريخ ادبيات است زيرا مخترع سبك تازه نالممالك) تنها زي اديب

وعـادات   قو سخن سرا پيرامون موضوعات جديده فقط اوست و درآينـده اخـال  
 الممالك براي فرزندان شرح و بسط خواهـد   وهيده پدران كنوني را ديوان اديبنك

  داد.  
باري امروز شعر و سخن با رفتن اين مـردان بـزرگ از ميـان رفتـه و مهـد      

تعلـيم امـروزي هـم قابليـت آن نـدارد كـه چنـان         روزگار كنوني و داية تربيت و
ه نـام علـم   حد بلوغ برساند مگر اين بساط جهل كه به فرزندان سخن سنجي را ب

  در ايران مفتوح گردد. اند بر چيده شود وحقيقتاً مدارس عاليه علميه گسترده
  
  



  
  
  
  
  

  ضعف معني
  غالمحسين يوسفي 

  
مغز انساني به قرن بيستم رسيده است و حـال آنكـه قلـب بيشـتر آدميـان      «

است، يكي از دانشـمندان   1اين سخن اريك فروم». هنوز متعلق به عصر حجرست
معاصــر كــه ســالها در بزرگتــرين دانشــگاههاي جهــان در زمينــة روانكــاوري و  

و تدريس كـرده، تجربـه هـا اندوختـه و كتابهـا      شناسي و مسائل آن تحقيق  جامعه
  نوشته است و اينك از دل مغرب زمين سخن مي گويد.  

وي جنگها، مصائب بزرگ و همگاني بشر وآالم انسان معاصر را بـه چشـم   
بصيرت ديده، شكست نظامهاي اجتماعي گوناگون را از نظر گذرانده است كه نـه  

اض اجتماعي تـازه اي پديـدآورد. ايـن    تنها مشكلي از كار انسان نگشود بلكه امر
تأملها و راه جوييها سرانجام او را به  جهان بيني و مشربي كشانده است كه آن را 

يت و اعتقـاد بـه انسـان؛    عشق به انسـان  :2كنند تعبير مي» اومانيسم علمي«به نوعي 
م اريك فروم داروي تنهايي و بيگانگي و اضطراب روحـي و فلسـفي   آنچه به زع

  بشرست.
اگر در مغرب زمين استيالي روزافزون صنعت و تكنيك از عـوالم انسـاني   
كاسته و ماشين و شيوه هاي اقتصادي وابسته بدان خود را بر همـه چيـز تحميـل    

                                                            
�  565-70، صص 1349، ارديبهشت 2، شماره 23يغما، سال  
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كرده است، جاي دريغ است كه در مشرق، مهـد فرهنـگ و معنويـت، ماشـين  و     
مان هر فـرد  از راه نرسيده عوارضش پيشاپيش دامنگير ما شده باشد! بي گصنعت 
بيند كه فضائل انساني ومظاهر آن در ميان ما كاسـتي گرفتـه    ميروشني ه بصيري ب

نكه فقط به صـنعت جديـد مربـوط    يابد كه اين مسأله پيش از آ مياست و نيز در 
  ضعف تربيت و تفكر ماست و غفلت از اين بنيان مهم زندگي. ، معلوباشد

تن زخـم اگرچـه درد   كنـد. شـكاف   چند مثال حقيقـت را بهتـر روشـن مـي    
انگيزست و مشاهده اش نامطبوع، شايد اهميت واقعه را نشـان دهـد. از خـانواده    
آغاز  كنيم. بدبختانته بايدگفت: در اساس خـانواده و پيوسـتگيهاي آن سسـتي راه    

گيـرد،   گويند ازدواجها اينك با بصيرت بيشتر صـورت مـي   مييافته است. با آنكه 
! ايمان به لزوم ادامة زندگي زناشوئي، در مرد و زن، شود بيشتر به طالق منتهي مي

جاي خود را به امكان گسستن پيوند وجدايي سپرده است. برخـي از نويسـندگان   
مطبوعات به اسم حمايت از خانواده با بدآموزيهاي خود تيشه بـه ريشـة خـانواده    

و فرنگـي  ي پـوچ  اندازند آن هم به بهانه هاي ميزنند و زن و مرد را به جان هم  مي
مĤبانه كه مثال چرا مرد سيگار همسر خود را در حضور ديگران روشن نكرده و يا 

نشـده و   ـ  كه هر لحظه به رنگـي بـت عيـار در آيـد     ـمتوجه تغيير رنگ موي او  
نستوده است! يا مرد بر سر ايرادهايي ديگر از ايـن قبيـل زن خـود را     راسليقة او 

ـ      آزارد. دريغ آنكه اين مصـائب در م  مي نظـر   هيـان طبقـة تحصـيل كـرده ببيشـتر ب
  رسد.   مي

گروهي از فرزندان نه تنها با پدر و مادر انس و تفاهم ندارنـد و از احتـرام   
گذشته خبري نيست بلكه چه بسا با آنان در ستيزند. اين لفظ را هم از راه ترجمه 

مـادر   ر ودر نتيجه اگر سابق رفتار پد». فهمند ميما را ن«آموخته اند كه پدر ومادر 
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توانست سرمشقي براي فرزندان باشد امروز بي اعتقـادي جـاي  آنـرا گرفتـه؛      مي
كوشد بر خالف والدينش  بينديشد و رفتار كند. روزگاري كودك  ميدختر يا پسر 

حـق واجـب   «خوانـد كـه پـس از     مـي در سالهاي نخست مدرسه از زبان اوحدي 
ك برخـي از مطبوعـات و   ، رعايت حق پدر و مادر بر او فرض اسـت. اينـ  »مطلق

كنند كـه بايـد    ميبعضي عوامل مؤثر ديگر پدر و مادر را دشمن خانگي او معرفي 
در دل او شـيرين  » آزادي«با ايشان بستيزد و هر نوع بـي بنـد و بـاري را بـه نـام      

  هر قيمت گرفت!ه را از پدر و مادر ب» حق«گردانند كه بايد اين  مي
شاگرد و معلم فتوري آشـكار راه يافتـه    در مدرسه ها نيز در روابط انساني

ميل به گردش و سينما و مهمـاني و   ـ  از هر طبقه ـدر گروهي از شاگردان   .است
رقص و جفت جويي بر شوق آموختن و فهميدن غلبه يافتـه اسـت. در برخـي از    

بر عهده گرفته انـد نقصـان   معلمان، در سطوح مختلف، ايمان به اهميت كاري كه 
نگرنـد  نـه وظيفـه اي شـريف و      مـي » وسيلة ارتـزاق «به چشم  ميلپذيرفته، به مع

روحاني. وقتي مسألة مهم تربيت معلم در همة درجات مورد غفلت شد و دسـت  
هر كسي را تربيت نيافته و نيازموده گرفتيم و تعليم و تربيت فرزندان مملكـت را  

تان و دبيرستان بوديم زيرا ما خود دبس ميبايد منتظر چنين روزي  ،به آنان سپرديم
آورديم و اسـتعداد و  ت سازمان كاريابي و تأمين شغل درصوره حتي دانشگاه را ب

لياقت را در نظر  نگرفتيم فقط در اين فكر بوديم كه هم مدرسه بي معلم نمانـد و  
هم گروهي جوياي شغل، بي كار نگردند. در نتيجه اينك در دبستان و دبيرستان و 

  بايد پرتو افكن نيست.   دانشگاه روح تربيت چنانچه
خوانيم كه چون شيخ صنعان گرفتـار عشـق دختـر     ميعطار  در منطق الطير

ترسا شد و زنار بست، چهارصد مريد او وقتي از توبه كـردنش نااميـد شـدند بـه     
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كعبه باز گشتند يكي از شاگردان شيخ كه در كعبه ايشان را ديد مالمـت كـرد كـه    
  د: را تنها گذاشتيد و برگشتيچرا او 

  
ــود ــاري ب ــن ي ــاد آخــر اي ــرمتان ب ش
 چون نهـاد آن شـيخ بـر زنـار دسـت     
ــت   ــق بودنس ــاري و مواف ــه ي ــن ن  اي
ــاور شــود  ــار خــويش را ي  هــر كــه ي

  

ــود    ــاداري بـ ــزاري و وفـ ــق گـ حـ
ــي  ــار م ــه را زن  بايســت بســت جمل

ــافق بودنســت  ــد از من ــه كردي  كانچ
ــود     ــافر ش ــر ك ــود اگ ــد ب ــار باي  ي

  
ست كه وقتـي حسـام الـدين چلبـي، از     افالكي در مناقب العارفين نوشته ا

شاگردان و مريدان مولوي، به شيخي خانقـاه ضـياء الـدين وزيـر برگزيـده شـد،       
شاگردش را بر دوش گرفت و به خانقاه آورد و فرمود آنرا بر مولوي خود سجادة 

چنين به شاگردش نمـود. ايـن گونـه     ميصدر صفه گستردند و بزرگواري و احترا
فرهنگ و ادب ما فراوان اسـت ولـي شـگفت آن كـه بـراي      تمثيلها و روايات در 

را  ميبا قرنها سابقة فرهنگ و تربيت اينك دستور عمل رابطة شاگردي و معل ميقو
از زبانهاي ديگر بايد ترجمه كنند و نيز افسوس بايد خـورد كـه امـروز شـاگرد و     

اده استاد بجاي آن احترام وعواطف متقابل گاهي چون دو صف در برابر هم ايسـت 
صراحت، به زبان و قلم، بنوعي ريشة اعتقاد ه كنايه و يا به تواند، ب مياند. هر كس 

خشكاند. اگر در كار جمعي از معلمان با استادن نقصي بـوده   ميشاگرد را به معلم 
يا هست حريم گروهي ديگر نيز مصون نمانده است. زيان بزرگ اين طـرز عمـل   

اخالقـي   قگاه معنوي بزرگ و يك سرمشـ  براي جوان آن  است كه وي يك تكيه
دانسـت   مـي ديگر خود را از دست داده است: كسي كه ممكن بود نه تنها هرچـه  

گرفت و بـا او   ميشفقت ه ب را بدو بياموزد بلكه در فراز و نشيب زندگي دست او
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جـاي نشـانة   ه جوان خود بياران  كرد اما وقتي در چهرة ميو راهنماييش  ميهمقد
  گردد.   ميعناد را ببيند اگر فرشته هم باشد پاي همتش سست  اعتقاد، كدورت

بديهي است آنچه بايد در مدرسـه حكمفرمـا باشـد روح محبـت اسـت و      
ه اين وضع تفاهم احترام متقابل. اين اصل معني نيز اينك شكست برداشته است؛ ب

  ».  يك اهل دل از مدرسه نامد بيرون«وار بايد گفت:  خيام
دان معنويت بنحو محسوسي آشكارست. چه بسا موارد در پهنة زندگاني فق

ان شـغلي، درسـتكاري جـاي خـود را بـه      بينيم احساس مسـؤوليت، وجـد   ميكه 
لياي امور بـه متصـديان    از وظيفه داده است. اين همه تأكيدهاي او رنادرستي و فرا

ستكار و خدمتگزار مردم باشند و نيز ضـرورت بازرسـيهاي گونـاگون    كارها كه ر
وداري از ضعف روح خدمت در دستگاههاي اداري ماسـت. در برخـي از   خود نم

 -ته باشـد شـ اه هـايي كـه بايـد شـرافتي معنـوي دا     سازمانها و ادارات حتي دستگ
خـورد. فكـر    ميبندي و توسل به راههاي پست براي احراز مشاغل به چشم  دسته

اتومبيل هـر  تأمين اضافه حقوق، مزايا، مأموريت، سفر به خارج از كشور، خانه، و 
فضيلتي را از يادها برده است. مصراع ايرج و صـف خـوبي اسـت از ايـن گـروه       

  بدبختانته اكثرشان نيز درسخواندگانند.  » چشم بر منصب هم دوخته ها«مردم: 
كارش گرفتاري روي دهد يا از عزت بيفتد گويي وبايي  اگر براي كسي در

آن كه بر مسندسـت و مـورد   گريزيم؛ بر عكس دور وجود  مياست كه همه از او 
گـرديم. همـه در سـخن  گفـتن مـرد ميـدانيم و طرفـدار         مينظر، همه پروانه وار 

  توان جست. ميحيثيت انسان ولي در مقام عمل كمتر از ما نشاني 
بيرون از اين عوالم  نيز جوانمردي، ايثار، دوستي، وفا، گذشت و محبت از   

مروز بنگريد كـه چگونـه روح نيـاز    رواجش كاسته شده است. در ادبيات فارسي ا
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زند، آنچه انسان در تكاپوي آن است و بايـد   ميبه حقيقت و معنويت در آن موج 
بدان انديشيد. ضعف معني در بين ما شايد بيش از هـر مسـألة ديگـري در خـور     

كنيم كه تقـوي   توجه و عنايت است. به همين دليل وقتي به اشخاصي برخورد مي
بينيم هنوز فضاي  ميشكفد زيرا  ميدار و استوارست روح ما و فضيلت در آنان پاي

  پنداشته ايم نيست.   ميآن صورت  كه ه معنوي حيات ما ب
ل  شـده اسـت.   ديري است كه در مغرب زمين مباني دين و مذهب متزلـز 

ـ   دنياي جديد هر تكيه جـاي آنهـا    هگاه مقدس محترم را از انسان گرفت وچيـزي ب
پيروان را بحد تعصب گرفتار خود  كه گاهي ـ  وناگون نيزها ومرامهاي گننهاد. حزب
نـوع  كارشـان بـه انشـعابها وخصـومتها كشـيد. اينـك فقـط چنـدين          ـ  كرده بود

كند تا چه رسد به مشـربهاي ديگـر! درنتيجـه     نمائي ميسوسياليسم در جهان خود
اصـي دچـار شـده اسـت.     انسان در زمينة انديشه و معنويات بـه سـر گشـتگي خ   

گري، و امثال آن همه چنگ آويزهايي است در اين وادي ناايمني و  هيپينيهيلسم، 
  گمگشتگي.  
مصائب مردم غـرب   هدريج بت شگفتي است كه ما بطور مصنوعي و بهجاي 

شويم بي آنكه ديروز و امروزمان شـبيه آنـان باشـد. از يكسـو سـرعت       ميگرفتار 
 ي كوتاه هر چيز بدمدت  در ،كه از مزاياي تمدن جديدست ـ  ارتباط و انتقال اخبار

پراكند. از طرف ديگـر فرزنـدان    ميچيز خوب به همه جاي جهان  ررا نيز مانند ه
يابند كه بر مبناي فرهنگي خود متكـي و اسـتوار باشـند وهـر      ميتربيت ن ما چنان

موجي آنان را نربايد. كسي كه از خود بنيـاني فكـري و اعتقـادي نداشـت چـون      
 ـ  اي. بعالوه سرعت و شـتاب  روز دستخوش جاذبههي است سرگردان و هر پركا

تفكـر و تعمـق و داوري را از    لمجا -يعني يكي ديگر از پديده هاي دنياي حاضر
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رانـد   مـي رسويي كه بخواهد   كند و نيروي عظيم تبليغات او را به ميانسان  سلب 
  دهد.   ميحتي هر انديشه اي را الزم بداند در مغز او رسوخ 

خبران از تمدن فرنگ از سـوي   تگان ازيكسو، بعضي بياز فرهنگ رفبرخي 
از راه ترجمه براي ما وارد  ـ  مانند ديگر كاالها ـ  ديگر، مصائب مغرب زمين را نيز

بعضـي از  شناسـند.   مـي كنند و اكثر افراد اين هر دو گروه ايـران و ايرانـي را ن   مي
آن طـرح   زننـد نمونـه   مـي مطبوعات نيز بطرز حيرت انگيزي اين آتـش را دامـن   

گـرفتن دختـران و پسـران اروپـايي      رقيعـه فرنگيـان و رفيـق و   مسائل خانوادگي 
  وامريكايي است از راه ترجمة مقاالت مجالت آنها، در ميان خانواده هاي ايراني.  

نويسندة اين سطور نه كهنه پرست است و نه بـدبين؛ اعتقـاد دارد كـه هـر     
سازگار باشد بايـد فراگرفـت.    چيز نو را بشرط آنكه خوب و با حاجات محيط ما

بيند ملت ايران تشنة فضيلت اند وچشـمة معنويـت بخصـوص در     ميخوشبختانه 
ميان عامة مردم خشك نشده است. اما غرض آن است كه امـروز مـا بـراي آنكـه     
خود را از ورطة مصائب قرن برهانيم بيش از هر وقت ديگر به مبـاني فرهنـگ و   

نه فقط بدان معني كه اهل اقتصاد و » روي انسانيني«تمدن معنوي خود نيازمنديم؛ 
منش بشري از حاجات مهـم   معني احرازه گويند بلكه ب طراحان سازمان برنامه مي

يا ايجاد تغييـرات  » آدم گري«ماست. اگر غرض  از تربيت به قول اقبال  الهوري 
 در انسانها باشد، بايد خوگر شدن به فضيلت و تقـوي و پابنـد بـودن بـه     مطلوب

ان  تـا  اصول و معنويات را در همة برنامه هاي تربيتي ايـن مملكـت  از كودكسـت   
اين بـر   ،ه ايران خود گنجينة سرشاري از معنويت دارددانشگاه گنجاند. خوشبختان

عهدة برنامه نويسان و مجريان اصول تربيت اسـت كـه بـا دلسـوزي و ايمـان بـه       
نائي بـا ايـران و ايرانـي،    عوامـل مـؤثر اجتمـاعي و آشـ    خدمت و با توجه به همة 
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فرزندان ايران را انسانهائي استوار، آزاده، و شريف بپرورند. براي وصول به چنـين  
هدف بزرگي بي گمان بذل همت و كوشش و همگامي هر ايراني وطـن دوسـتي،   

  در هر درجه و مقامي از شرايط كاميابي است.  
  

  نوشتها: پي
1. ERICK FROMM 
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SwB¼w°g½nBUºB́MBT�Swó�°¡®¼®µÇ(²°B�·¦\«)ÇJA±{Ço�̄p:pA
oTv̄±«jo§n±Twj³M



   
   

 

Ç1Ç

(»®½°q�kªd«³«ØÀ�ºB́T{AjjB½)³¼v½nBQ¥ÄBv«
(ºk¦]nB́a·�±ª\«pA)̈ ±w°̈°jk¦]
o®µkØªd«»¦�°nBz�AZo½Ay{±�³M146°134nBzT̄A¶nBª{

139å¤°ANBa
(16+2å8̈°jk¦])°(16+234¤Ø°Ak¦])RBd��jAk�Uºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄

oT�jRB�±�±«jB¼®MRAnBzT̄A³¦v¦wnj1385¤BwnjJBT�½A¤Ø°Ak¦]·«ØÀÇ�S«BÇ�A¬An°jnB£jBÇ½,BÇµS{AjjB½½A,k{ozT®«°NBanBz�Aj±ªd«°SwA¬Ao�BepA²k¼®{¤A±�A°¬B¢T{m£nBYCnj°A¾Ao�TwA°u½nBQnj»®½°q�
kªdÇ«³«ØÀ�ºBµS{AjjB½·¼�MS�¼�enj°²k¼«B̄<³�½n°>AnB́ C̄j±i»®½°q�Çvek¼ÇwjB́®z¼ÇQ³MB®M,(x1354Ç1337)ºBµ¤Bw¼M³�SwA»®½°q�
njnBz�AZo½AjB½²k̄ppA¬AóU²B¢z̄AjºnBTwA±i°»®½°q�kªd«Ø»�°²jAp»�U/k¼wnNBa³M²B¢z̄Aj¬CRAnBzT̄A³¦v¦wnjk¦]²j
³�ºk¦]nB́a³�±ª\«pAo¢½jk¦]³w³�SwA»T�±{±iK]±«¬±®�A
°»w·��°�½pAuQSwA²o¼�°º±d̄°º±�§°»h½nBU°»MjARB�̄º°Be
toTwjnj°NBanBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«y®½q£RF¼µS��A±«BM,³§Bwk®a
/j±{NBaºj°p³Mq¼̄¬C n̈B́ak¦]SwAk¼«A°jo¼£»«nAo��¼�dU¥µA

»̄°o¼MAn(x1328·T{m£nj)»®½°q�kªd«³«ØÀ�,²jAp»�Uvek¼w:kv½±̄»«°A¶nBMnj°k̄A±i»«»̄BY
³�§BL«³Mo£A°©½A³T{Ak̄»®½°q�̈ ±eo«o¼�̄k®ªz̄Aj»�Ø�d«o¼iA¬°o�njßRoX�BM,B«pAnjg½nBU B̈ªUnj¬Bz½Ao¼�̄³�©½±¢M©̄A±U»«̈ ±z̄J±v®«B�i°
»̄BY»̄°o¼MAnº°¬A±U»«°SwAnjB̄³�¦M°©�nB¼vM¥��°©¦�¥µA¶Øk�ß©¼��</k̄A±i



   
   

 

°A©¼��·�BeA°RB«±¦�«RoX�B́®U»®½°q�»ª¦�S¦¼��½oT£nqM///>°¤B]n°�o�°±d̄°S�§°©\�°Jo�RB¼MjA°g½nBT̄±®�°̈±¦�oMºAo�{½°A°j°¼ª¦v«KT�pA°A¾B~�TwA°¾Ao�TwA°»«ÀwA¥d̄°¥¦«�½°AoØdLÇUKUAoÇ«·ªµpAoU¿BMK̄B\®½Ao�̄³M³�¦M,j±L̄»wnB�°Jo�³MS�£¬A±U»«»«ÀwAg½nBU³�¦M°B«g½nBUnj³�j±M°A¶jB�§A�±�S¦¼��
MAºØkeBU°H�¦�«»̄°o¼M���°j±MnjB̄»¦¼i³�¦M°S{Ak̄ºo¼�̄³]nj¬CpA¼«Øk�TÇ«pAoÇ¢½jo�Ç̄³Çw°j°ºjAk�ÇMnjB�§AkL�°ºj±�v«°¬°k¦i³ÇMSØ�jpAj±MRnBL�SØ½q«¬C°k̄A²j±Mk®«²óMS¦¼��¬CpA»½BµSªv�q¼Ç̄°³d«BÇv«pA¥«B�JB®T]A°»®¼M²nl�Øª�U°�¼�j�¼�dU°À�A·]nj

/2å1|,»®½°q�kªd«³«ØÀ�ºBµS{AjjB½)³¼v½nBQ¥ÄBv«/1

1<///»MjA q̈e°�B~̄A
²B«k®a·¦�B�³M³�o®µkªd«»¦�°nBz�AZo½A¬AjB½²k̄pb°nSwAk¼«A
nB�T̄A©za²nA±ªµ³�ÇÇB́MBT�½AnBzT̄A°NBaBM,k®TvM¬B́]pA©zao¢½k�½pA

/j±{j±®ziÇÇk̄j±MB́ C̄¬k½j
Ç2Ç

»wnBQnØo�«k®�»h½nBU°»MjAnBT�£²k\¼µ
kªeAo½m̄pA

tBL�vek¼woT�j·ª]oU
139å¤°ANBa

18+486RBd��jAk�U
ºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄

²o¢¼¦Ç�²BÇ¢z̄Aj¼z¼ÇQjBTÇwA°ºk®Çµk®ªÇz̄AjkªÇeAo½mÇ̄¬A°njBÇ{
oLT�A©µjp±̄njnBz�Aj±ªd«oT�j»h½nBU°»MjA¶q½B]¼§Ø°A¶k̄oM°¬BTw°k®µ

(4)



   
   

 

¬Ak®ªÇz̄Aj½oU³TÇv]oÇMpA»Ç�½k½joÇU¬°kM,k¼{±Q¬B́]pA©za/̈2åå8
©¼�dU°¬C»h½nBU°oª¦�nj»wnB�¬BMpxoTv£nj³�SwAºk®µtB®{¬Ao½A
°²jAj̈ B\̄AºA²k̄pnARB«kik®µ°¬Ao½An±z�°jº±®�«�½À�°»¢®µo�»̄BL«

/SwA¥ÄB�»�BïAoTeA°AºAoM»¢®µo�·�«B]
»wnBQk®�°,°Ay{±�³M(x1379)»½B®wK¼UB�«JBT�,©µ½ApAy¼Q
,x1383°1371ºB́§BwnjtBL�vekØ¼woT�j�w±Uºn°Cjo£k¦]°jnj/SwA³T�B½nBzT̄A°NBanBz�ARB�±�±«RAnBzT̄A³¦v¦wnj

:pAk®UnBL�³�²k{©¼�®UyhM³wnj»wnBQnØo�«k®�JBT�BMjA°Ao�{:¤Ø°AyhM(1Bµ³hv̄°B́MBT�:̈ °jyhM(2
Ś]nj³�»wnB́�°»ª��ß¦Ò«n±́z«°n±z®«ºBµ³§Bwn:̈±wyhM(3/SwA²k{²j°q�A¬AkMo{B̄�o�pAo�̄jn±«K§B�«³M²k®̄A±i»MB¼Twj
:j±{»«¥�̄¬C67·d��pAºo�wk®a,JBT�T«BM»½B®{CºAoM

/SwA³̄B�nBÇ�RB�̄pA¬±dz«y«À�³�SwA½A»½B®wS¼§±L�«///>°¾ÀT�A°AS¼~h{³M,j±M°Aj±]°nj³�»�ÀiA°ºjoª̄A±]½AoM²°À�¼�Àwbk«njAnj±i©¦�°j±L̄S�°²B{jBQJ±�o«°A/j±M²k¼zhM»£nqM©wBÇ�§A±ÇMAR±Ç�j°A³�SwA{°nº°ºBµ³T{±̄»ioMpA/joM»ª̄nB�³M³M»½B®w»¢TvMA°̈k�GoµB�/jo�jn»Thw³MAno\®w¬B�¦wo½p°»®½q£njB̧��§A¼�¬k{³Tz�º°»ª¦�§A»�{Rk{ß¤BX«°j±M°AK¦�R°Bv�,°A<///SwA»̄Akªµ
:SwA²k«C(311|)³®«j³¦¼¦�nj°²j°owºnB�{AB¼̄j¥µASØ«m«nj°A

SwAºnAjo«¤BX«oM¬B́]½AnAqµ nAqµ °A jo£ ¬Bv�o�
K¦hÒ«k̄p»ªµAn¬Co«½AnB�®« k̄p»ªµAn½A o«¬C
³ªµ k̄oQoM o«¿AoiC!nAjo«½A k̄B« pBM ³ªµp°

k½BMq¼̄nB�³®½o½jnBTwAo½°°K½jA»�k®]»�BªT]A¤Bª�jBTwApAB\®½Anj
(5)



   
   

 

y{±�nBz�AZo½AjB½²k̄pSwA±inj³MJBT�½A�¼�jºnBTwAo½°nj³�jo�jB½
/SwA³T{Aj¤°mL«»̄A°Ao�

Ç3Ç

(̈°jk¦])»v¼�̄k¼�wR¿B�«
»wB®zMBT�ÇJjA¬B£nqM

Sz£B½nj¤±wnkªd«ºnB�ªµBM¬B¼̄B́��A©½o�y{±�³M
³d��28+1å6ånj³§B�«81

152nBzT̄A¶nBª{
139å¤Ø°ANBaºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄

j±MJjA°¥��JBd�A¬B¢Lh̄pA»�½(x1345Ç1274)»v¼�̄k¼�w
¬Ao½A»MjA·�«B]nA±TwAºBµ¬±TwpA»�½y£o«BMnBz�AZo½AjB½²k̄p¤±�³M³�
RB«kixn±z�¬BMp°g½nBU°¡®µo�³M,S{Aj»«Sw°jAn¬Ao½A/Sv�{
nj°B\ÇMȳAjoÇ£BÇ{°¬BTÇw°jºB́§jnj³z¼ªµxjB½³�¬B®a¬C,jo�nB¼vM

/²k�µ|,JBT�·«k�«/1

1/k«CkµA±i¬Aj°B]»̄Ao½ARB�¼�dU°»wnB�¬BMpKT��½Bd�
nBYC½ARoX�/jq¼¢̄A»«oMAn²k®̄A±i¼vdU°JB\�A»v¼�̄k¼�wnBYC
oµ±]°A³�kµj»«¬Bz̄²o¼�°»wB®zMBT�,»h½nBU,»MjA�¦Th«ºBµ³®¼«pnj
°�¼§FU°uv\U°�¼�dU�°o~«»̄B£k̄p̈ j¼vQA°BU»̄A±]pB�CpAAnRB¼e

/¬Bªµ/2

2/SwA²jo�xnB¢̄
RB½oÇz̄°RÀ\Ç«nj,n°jºB́§BwpA»v¼�̄k¼�wR¿B�«³�»½B\̄CpA
njR¿B�«½ASØ¼ªµA³M�±�°BM,nBz�AZo½AjBTwAjB½²k̄p,j±M²k®�AoQ�¦Th«

(6)



   
   

 

³�k«jo�jB́®z¼QnBz�ARB�±�±«JBT�y®½q£RF¼µ³MAn¬CNBa1381¤Bw
/S�o£nAo�S��A±«jn±«

NBa1386¤BwnjSz£B½nj¤±wnkªd«¬A°njB{y{±�³M¬C¤Ø°Ak¦]±̈eo«¬C·¦¼w°³M³�,©¼ª~U½A °̈AkUnj,°AS{m£njpAuQ/k½jo£ozT®«°
j±�v«°¬B¼̄B́��A©½o�¬B½B�C³MnBz�AZo½AjBTwA�o�pAj±M²k{ºn°Cjo£

/k{nAm£A°¬B¼̄B�o�
nBz�AZo½AjBTwA³�R¿B�«½A °̈jk¦]³�SwA»T�±{±iK]±«¬±®�A
njk®T{Aj©¼�Tv«RnB�̄¬Cc¼d~U°ºnB¢̄�°oe°K½±LU°©¼�®UnjH~h{
/j±{»«³T{Am£¬Ak®«³�À�nB¼TiAnj°NBa³�±�±«jB¼®M½ARAnBzT̄A³¦v¦w
°NBÇaºj°p³M¬B¼̄B�o�j±�v«ºB�CSØªµ³Mq¼̄ ±̈wk¦]SwAk¼«A/jjo£²jn°CoMjBz̄A°n¬CºBµ°pnCpAo¢½j»�½BUj±{ozT®«

Ç4Ç

k¼�«o~Th«
º±��o~�nj¼«p¬Ao½AºB¼�Ao�]

ºq½ó«»½±MAB�nkªd«ºnB�ªµBMnBz�AZo½Ay{±�³M
³d��38+466RBd��jAk�U

154nBzT̄A¶nBª{
139å¤Ø°ANBaºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄

/µ1å91nj²k̄p)»��BM»�±Tv«kªd«B̄¿±«�¼̄B~UpAºoYAk¼�«o~Th«
º±��ḱ�oiA°Anjºo\µ©µjpB½¶kẅ°j·ª¼̄¬B¼̄A±½j°¬Ak®ªz̄AjpA(/�
/SwA²k«Cnjo½odU·T{n³M¬Ao½A�§Bª«ºB¼�Ao�]�±�±«njJBT�½A/SwA
ºB¼�Ao�]°g½nBUnjºk¼�«�«B]xoYAo¢½jBMq½BªUnjAn¬C»�±Tv«k¼�«kªd«

/SwA²k¼«B̄k¼�«o~Th«,jq½
(7)



   
   

 

»¦�A�]Ao«pA³�»�±Tv«&AkªeJ±¦�§A¹µq̄pA B̈́§ABMAnJBT�½Aº°
/SwA³T{B¢̄ºóz̄Ao½A»½B¼�Ao�]°»wB¼w·z½k̄AºB®L«oM,²j±Mº°

»ÇioMk]A°,j±i»¦�A�]Ao«K§B�«pAºnB¼vMnAo�UoM²°À�oYA½A
°tnB�¬±̀ªµ,¬CJA±MApA»ioMnj|±~i³M³�SwA�½kMRB¼Äq]°nBLiA

/SwA³Ø]±U¬B½B{tnB�[¼¦io½Aq]°¥eA±w®Çw�¼�¦ÇU¶±¼Ç{¬k̄B½BªÇ̄ njºA²kÇ̄pnAoÇÇYAk¼�ÇÇ«o~ThÇÇ«¼®̀ ªÇÇµ
¬±aº±��ḱ�|Bi»¢®µo�ºBµ³½B«BM¼z¼Q»v½±̄g½nBU°ºnB¢̄B¼�Ao�]
»¦Ç«°»®Ç½j»̄BLÇ«³M²s½°³Ø]±UBM²Aoªµ,ºnBLiA°»�¼{ºBµn°BM°B́z½Ao£/SwAnB£p°n¬Cnj¬B½±��nAk«¬Ao½AS®�¦wSØ¼§±L�«°S¼�°oz«

k¼�«o~Th«oX̄·̄±ª̄
²±�p°oL�ºjq½A·¦«B�Rnk�³M»µ±�B\̄C»§A±enj°ºjBMC¤Bª�njSwA»¦d«ºBQnB�°BM»h¼{k®̄B«°²k¼wnnB¢̄npóPw³My«B�qLw�¼Uow³�²k{��A°ȳA°n�{ow¥¼w¬B½o£ºBµ³ªzapA°,²k¼z�Ø�ªU¬B«Aj³MnAo�°RBLY/²k¼wn¬B«Aj³MtBÇwA»§BÇ�·�¦Ç�²±Ç�¬Cº¿BÇMoÇM¬B¼Ç�¬BµB{jBÇQ°¬Ank̄pBÇ«¬BÇ¼§A°pA»v�oTª�[J216]³¼�B«¬°o�°³�MBw·®«pAnj³�k̄A³TiBwtBª«óPw(299|)/³Tz£oØv¼«³L¦�°ó�³M¬Co¼hvUAn¬B́]¼�Àw

Ç5Ç

¤±~�§A�ÄB�§»�¤±��§A¹µq̄
»�±�»¼d½kªd«Mkªd«oµB�±MA�¼§FU
ºozMjA±]ºnB½BM°nBz�AZo½Ay{±�³M

³d��16+3ååRBd��jAk�U
155nBzT̄A¶nBª{
139å¤Ø°ANBaºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄
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�w±ÇUJBT�½A/¥~�¥́aoM¥ªTz«�ÀiAnj»wnB�³MSwA»MBT�

²jAj»Uó{o¼�mU�njJBL{¬A±�®�°wo��njÇ»§B�U°³̄BdLwÇ�e�¼�An»�Aj½A¬±a>/1
An¬C¥ÇµA³Ç�SwA±i¬±a/Sv̄Aj»«j±i�½Ao�pAAn©¼v]SLµ±«°©¼��Sª�̄½Ao�{,j±M
»®�Ç«¥ªÇ]nj¥~Ç�¥́Ça,k®�»T«kik̄nAj»�±i²±¼{½Anj³�[An]»T�Bª]°jnAm£ºnB£jB½

(²jq̄BQ|)/<///SiAjoPM

³Ç�»�±Ç�»¼d½kªd«Mkªd«oµB�±MA³M ±̈w±«n±́z«B̄(»��A°)1ºoØ�m«
©T�µB½©z{¬o�nj,jnAk̄JBL§¿AJBL§°RB½B�d§A�«A±]KeB�»�±�BM�BLUnA

/SwA³T�B½xnB¢̄ó®§A¾An°B«nj
°¼z®§j»̄BMp³M¬CWeBL«°j±{»«pB�CW½ke°³½C�½BM¥~�oµ
�L�oM�§Æ«/k½C»«³§BL̄j³M»UB½B�eB½S½B�e²B¢̄C°/jjo£»«¼¼LU³̄B��A°
�ÀÇiApAAnj±ÇiBÇ]�½°A/k®�»ªÇ̄ºjBÇ½xoÇYA�MB®Ç«pA,¬B½oL®ÇÇ«¶±¼ÇÇ{
/©½nAjSwjnj°ApA³�SwA»�À�AB́®U½A°,k®�»«»�Øo�«�±�ªeo§AkL�SwA²k{o�l³aBL½jnj°²k̄Bª̄ºB]oM³TL§A³�ÇÇ°Ao¢½jJBT�°j̈ B̄

/SwA»§B�ª§A»M¿»§B�ª§A̧kMp°�BØ�±§A¹¼®«°�B�°¿A¹¼®�»ª��§A¹½C·̄BhMBT�nj�±�d«¬C»�i·hv̄³̄B¢½º°npA³�oYA½AT«
c¼d~U(SwA²k{»«ºnAḱ¢̄Bª®µn¼ve·̄BhMBT�nj¬CpAy¼Q)(²n)»z�o«
³ÇM³Ç�SwAnBÇz�AZoÇ½AjB½²k̄pºB½±QxÀUºB́§Bw½oiCnB�¥�Be°²k{

/SwA²k{©½k�U»wB®{¬Ao½A·�«B]
Ç6Ç

»L§B�Yo¼v§AnoÔ�°»w°jo�·«B®µB{jB́ ōMAoM
º°ny½oQtBL��¼§FU

(»¦en���)³d��16+728RBd��jAk�U
138nBzT̄A¶nBª{
139å¤Ø°ANBa
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ºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«jB¼®M:o{B̄
JBT�½AoM³�»¦~�«Ó¹Lv̄°�ØTª«hwy¼Qnj�¦�«»�§Bi¤À]jBTwA:k®v½±̄»«¼®ak̄A³T{Aj̈±�o«nBz�AZo½AjB½²k̄pºB�B�U³MB®M
SwA»ª¦�ºB́zµ°sQ�k̄AnBª{nj,k̄nAjSwjnj¬B£k®̄A±i³�»MBT�>/SwA²k{�¼§FU»w°jo�·«B®µB{¶nBMnj»wnB�¬BMp³Mo¼iAºB́§Bw½Anj³�owAownB¼vMS�°°SØ�j¬jo�³®½qµBM²k®µ°sQJBT�¼Tvh̄yhMnj
ºnAk®M·ª]oU°ºoL�¥ØwoT§Ag½nBUBMºjnA±«nj°»L§B�Yo¼Øv§Ano�BMAn³«B®µB{/SwA²jAj¬Bz̄AnB́ C̄ºBµ»̄A±hªµB̄°Bµ»̄A±hªµ°²jo�³v½B�«,»wØk�«,ºoL�¬±a»̄B�§Æ«nBYCpA An»L§B�YºBµ³T�o£oM °̈jyhMnjo�lBMyhM½A¬B½BQnjuPw°SwA²k̄B½Bª̄»̄B́��A²qªe°³MjAjoiMA»L§B�Yo¼Øv§Ano�pA¬A±U»«³«B®µB{T«y½Ao¼Qnj³�SwA²jAj¬Bz̄»½B́§BX«</S�o£²óMq¼̄
BM²k̄pnAnB¼vMyµ°sQ¬A±®�³MAnoYA½A�¦�«»�§BijBTwA³�®½Aj±]°BM
°¬BTw°j³«B®µBÇ{°²jAjnAoÇ�y½BTÇwjn±Ç«nB¼ÇvMS�°�o�°»ª¦�SØ�j
Amµ�«,k̄Aj»«x±�Shwo¢zµ°sQ½AnAq¢wBPw°nAk«A°An¬Bµ°sQ³«B®µB{

/joM²óM°k̄A±ik½BM³�jnAj»«pAoMA�§Æ«·Ø§jABMAn»U°B�T«¥½¿j
ºB́v½±̄Swj·«k�«nj²BU±�ºnBT�£·½BQoM,¬Bµ°sQ³«B®µB{�§Æ«o�̄³M
ºn±~®«±ÇMA·«B®µBÇ{³�k̄nAjn°BM,¬BTwBM·«B̄¶nBMnj»w°jo�hw°³«B®µB{
·½Bwnj°³«B®µB{y½AowpAuQJBT�½A°SwA»w°jo�·«B®µB{·½BQnB�JBT�

/SwA²kz̄³T�B½¬CpA»v½±̄Swjq£oµ°²jBT�A©zapA,¬C
noÇ�JBTÇ�,Svw°BwnBÇ̄»zµ°sÇQ////(©Ç̄A±hÇM©TÇv̄A±TÇ̄)////�½jqÇ̄
»MoÇ�¬BÇMp³ÇMºn±~®«±ÇMA·«B®µBÇ{oM»̄Ajo£oMAn»L§B�Y©µo¼w°�±¦ª§AnBLiA
»¦«·wBªeJBT�¶k®v½±̄³�k§±̄º±wpA²B£k½j½A°SwA²k̄BwB®{°³Tv̄Aj
°oz¼ÇQÇ½ApAº°o¼ÇQ³ÇM»Ç̄AoÇ½A¬Bµ°sQ³«B®µBÇ{°kÇ{³TÇ{AjnA±TÇÇwA¬AoÇÇ½A
,k®{BÇM²jB́Ç̄ oÇMAoÇM»½BÇwn°»TÇwnj³ÇMAnJBTÇ�°j³�̄C»ÇM,»µ°sQ³«B®µB{
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/k̄A²k¼zhM¬B«Bw²B£k½j°BTwAn¬BªµnjAnj±iºB́zµ°sQ
¬jAj¬BÇz̄ºAoM»L§B�Yo¼v§AnoÔ�°»w°jo�·«B®µB{jB́ ōMAoMJBT�o¢zµ°sQ
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°³̄B¢¼ÇM¬BMp³M»�½©µ¬C°JBT��½¬Ajo£oMnjU°jºnAjnB́ p̄B½CºpBv́Mnj¬CpAkµA±hM»v�³�k{BMk̄A±U»«²pAk̄A¬CBU,j°ow³Mºo¢½j³ÇMÇUnB́Ça³Ç�ºn±~®«±ÇMA·«B®µBÇ{BÇ½C?jo¼Ç¢M²óMºo®µnB�µB{�½»£k®v½±̄njºnB�µB{j±i,k̄A²jn°C©µAo�n±~®«±MAo½p°ºoª�«»TwoQowuQ?SwA²j±Mºo®µºB́TiAjoQ°»v½±̄³«B®z½Bª̄°»½Aov̄BTwAj·̄±£pA°ºpBwk̄°BÇvQ°ºpAjoÇQ²rA°BÇM³Ç�²j±ÇM»Twj²o¼Ça¶k®Ç½AowB́®U»w°jo�///!jn°Cnjj°ow³MAn»®hw°³T{±̄oµ³Tv̄A±U»«

(11)



   
   

 

Ç7Ç

¬Ao½A»wB®zMBT�[®Q
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