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  نمونه آثار يغمائي 
  برگزيده و برگفته از ميان نامه هاي او 

 
آن از  ميان بسياري نامه و يادداشت كه به من نوشته است  

 گوشه هايي را برگزيده ام كه حاالت و روحيات اورا بنماياند.
  فشارايرج ا

  
  1328آبان  12

ايـن   ام. پـيش از ايـن بـيش از    نكرده زيارتخيلي وقت است جنابعالي را 
نائيني را به چاپخانه دادم. بعد ديـدم   پيرزادةلطف داشتيد. اين اواخر مقاله حاجي 

اند و  از سعدي تا جامي جناب آقاي حكمت شرحي دربارة او نوشته ةكه در مقدم
اصل سفرنامة او هم در كتابخانة مجلس اسـت. ايـن بـود مقالـه را بـاز گـرفتم و       

قـت داريـد ايـن دو مأخـذ را هـم      خواستم عرض كنم اگر مصلحت مي دانيـد و 
مراجعه فرمائيد و مطالبي مناسب و دلكش استخراج و به اين شرح احوال ضميمه 
فرمائيد. البته  مالحظه فرموده ايد كه اشعار حاجي پيرزاده خيلي متوسط اسـت و  

  حقيقتاً ارزش انتشار را ندارد.  
لطـف  ار خـود را  عجناب آقاي دكتر افشار مـد ظلـه هـم دو قطعـه از اشـ     

مقـالتي   داشـتم  شود اما بنده از آقاي دكتر توقع ايت افتخار درج ميهبا ن اند فرموده
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نظر مـن درج شـعر بـراي ايشـان      هپرمغز و با حرارت براي مجله مرقوم فرمايند. ب
  خيلي حقير و بدنماست.

رسد و چون مهرباني هر دو سر بـي مـا هـم از     مطلقاً نمي» جهان نو«مجلة 
  قديم نخواهيم داشت.شمارة آتيه ديگر ت

  
  (به فرانسه)  1336ارديبهشت  2

ي رنيستم! چرا نمي دانـم؟.... بـا   هجواب ندادم. شرمند لياز گرفتاري و تنب
گفت:  حكايت من حكايت پيرمرد بيابانكي جندقي است با خرش كه به خرش مي

ـ  ةاز همبدتر بري و  خوري، بار نمي خوري، جو مي كاه مي  روز پيرتـر  هاينها روز ب
تـوانم بكـنم. رزق    طورم. يعني همان خـرم. كـار نمـي    . من هم همينيشو هم مي

شـوم. ببخشـيد ايـن     خريـدارتر مـي   تر و بي روز ناتوان هبلعم و روز ب ديگران را مي
هـا داريـد نيسـت.    وحرفها باب دندان شما كه در قلب اروپا هستيد وجواني و آرز

  براي ما دهاتيهاي وارفته و وازده خوب است.
كاملتر شود.  هه را امسال تصميم داشتم باز هم منتشر كنم كه تلك عشرمجل
رود. انحـالل   جريانم اما خيلي دلسرد و مـأيوس. دلـم دنبـال كـار نمـي      اكنون در

  پسندم. هاي ديگر را نمي چاپخانة مجلس هم خيلي دماغم را سوزانده. چاپخانه
كه دوم ارديبهشـت   ام. حاال اي ديگر شروع كرده رحال فعالً در چاپخانهه به

ام. تصـميم دارم ايـن دو    ام و نه مقاالتش را تهيه كـرده  است نه كاغذش را خريده
  هفته بجنبم و تا آخر ارديبهشت هر دو شماره را انتشار دهم.

 دانم كجاست. حقيقت ايـن  آن دوست عزيز هم رسيده اما عجالتاً نمي ةمقال
 رحمت خواهيـد داشـت. كتـاب و   كردم  مطالبي بهتر از اينها م ست كه  خيال ميا
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شوي اين كتاب را ببرد، از عشق بگو... و از اينكـه در آنجـا جـان     هي كتاب! مرده
  قول مرحوم عباس اقبال). ه(ب .ارزانترين چيزهاست و پول گرانترين آنها

هنوز كار  اكند. ام كوب به جاي شما رتق و فتق امور را مي آقاي دكتر زرين
تمام نشده. استاد مينوي مدتي است بازگشـته. آقـاي    من همان است كه بود يعني

دكتر بياني هم بعد از تحويل گـرفتن كتابخانـة سـلطنتي بـه روسـيه رفتـه. آقـاي        
اش چـاپ نشـده. بهـاي كتابهـاي بنـده       مند است كه چرا مقالـه  پژوه هم گله دانش

دانم چـه بايـد كـرد. آقـاي      همچنان پرداخت نشده، بهاي اشتراك مجله هم و نمي
  آورد... گاه تشريف مي هتر مقربي هم گاه بدك

ايد. دولتها و افـرادي كـه زمـام     اوضاع مملكت هم همانطورهاست كه ديده
شـود امـا    هـا زيـاد مـي    هـا و مـژده   كنند، وعـده  گيرند تغيير مي دست مي به امور را

شود. بنده هم در شانزده روز مسافرتي  تر و بدتر مي زندگاني ما روز به روز سخت
اق عرب كردم به نيت زيارت مشاهد متبركه اما خيلي بد گذشت. جـواني و  به عر

در بـاب   .رفيق و پول و علم الزم است در مسافرت و من فاقد ايـن چهـار بـودم   
كتاب دكتر مصدق اطالعي ندارم. تحقيق و نتيجه را عرض مي كنم. اما در عـراق  

شـوي. خيلـي    هم ميعرب كه همه فدائي دكتر مصدق بودند اگر نام او را ببري مت
  زياد نوشتم كه جبران مافات شده باشد...  

  شائبة تنبل تو دوست صميم بي
  

   (به آلمان) 1336پنجم مرداد 
 ام. پيـرم وخـرف هسـتم و    گفتـه  بايد و چند جوا دانم چند نامه نوشته نمي

مزخرف. دو هفته در كرمان بـودم. بـرادر شـما مهنـدس افشـار را در منـزل شـاه        
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  حبوب و نجيب و دانشمند و مورد توجه و اقبال همه...جمشيد ديدم، م
پريـد، تحمـل    اي به شاخه اي مي گوبينو را به چاپخانه دادم. از شاخه ةمقال

ـ   ةل را نه مدير يغما دارد نه خواننـد مأقدر تحقيق و ت اين مربـوط بـه    ةيغمـا. دنبال
  نم.ليفات او را كوتاه كردم با اين همه زياد است خيلي خيلي هم ممنوأت

خير افتاد خيلي هم بـد  أبه واسطة همين مسافرت انتشار يغما يك هفته به ت
را قرار بـود در   قصص االنبياءداد ركنند و منزجرم و چاره هم ندارم... قرا چاپ مي

چهار هزار يا بيشتر ببنديد. ايشان (دكتر يارشـاطر) بـه دو هـزار و پانصـد گرفتـه      
اخ نكـرده بـودم   سـ مـن اگـر آن را استن   است حاال قرارشده جنابعالي حكم باشيد.

  اي بزنيد تا به كجا خواهيد رسيد. شدم حال منتظرم چانه بدين معامله حاضر نمي
كـم عـادت    استاد مينوي آلمان است... از توقف در اروپا ملول نباشـيد. كـم  

  گرديد.   كنيد و گرانبار باز مي مي
  

   (از حجاز) (؟)  1338
ازگشتتان را شـنيدم. خوشـحال شـدم و دلـم     ر در مدينه مژدة باز آقاي مطي

كني و ديگر در اين مـورد هـر چـه     قرص شد كه امور مجلة يغما را سرپرستي مي
  بگويم زايد است.  

حجه است. همه مناسك حج را به دستور علمـاي شـيعه بـه     ذي 13امروز 
پيـراهن سـفيد و    .ام اهللا يغمائي! شده ام يعني از امروز حاج سيد حبيب جاي آورده
اي سـياه بـر سـر     ام. عمامه ام يك ماه بيشتر است كه ريشم را نتراشيده بلند پوشيده

ام كـه   ام. خالصـه هيكلـي يافتـه    ام و عبائي زردرنگ نجفي بـر دوش افكنـده   بسته
براستي اگر ببيني نخواهي شناخت و اگر با اين ريش و پشم سـفيد و ايـن عبـا و    
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همـين خيـال    كنند و ام رم مي زن و بچهام ناگهان وارد شوم  عمامه و جامه به خانه
  اي چنان. به اميد نتيجه ،را دارم

 موقـع و  انضـباطي و سـخنان بـي    اما از اخالق و رفتار بـد و بـدبيني و بـي   
  ام كه هستم. مزاحهاي بيجا همان بوده

 خر عيسـي گـرش بـه مكـه بـري     
   

ــد      ــر باش ــوز خ ــد هن ــون بياي  چ
  

ند و اميـدوارم مـا   ارا بر اكنون به دستور حكومت سعودي هستم كه حجاج
ام خـوب نيسـت. بيمـاري پرسـتات      از نخستين راندگان باشـيم... حالـت مزاجـي   

 امراض ديگر نيز و اين همه از پيري اسـت و  درد و سرماخوردگي و هست. چشم
  جاي گله نه.

  
  (مدينه) 13

. نه وقت رفـتن تـو در ايـران بـودم و نـه در      داردها  ببين روزگار چه بازي
  داوند عاقبت را به خير كناد.بازگشتن، خ

هواي گـرم،   .نتيجه است اين سفر بنده از جنبة مذهبي كه بگذريم بسيار بي
ناجور، تنهائي و غربت. از رفقا فقـط   رمنازل بسيار كثيف و متعفن، همسفران بسيا

اي  اما  ام. شهرهاي جهان را بسيار ديده بار ديده ر هست كه او را فقط دوآقاي مطي
دنيا نيست. تا بخواهي ... غذاهاي بد و نامناسب و  ةجا شبيه به هيچ نقطاوضاع اين
جدال و گفتگو ميان مسافرين و امثال اينها ... هـر چنـد بـه تـاريخ اسـالم        ستيز و

ثر در مشـاهده و  ؤخـود از عوامـل بسـيار مـ     تفسـير طبـري   ةترجمآشنا نبودم اما 
  زيارت بعضي نقاط بود و به هيچ روي پشيمان نيستم.
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  ) آمريكا(به  1342آبان 
روم يا در طهران عمل  يا به اروپا مي رروم تا اول بها حال دست به عصا مي

  سرطان خواهد بود و سخت بيمناكم. ةخير شود مقدمأكنم. گويا اگر ت مي
ديشب با دكتر (محمد امين) ريـاحي شـام خـورديم بـه يـاد شـما. دكتـر        

دانسـتم تـا    . آدرس شـما را نمـي  رياحي نمايندة فرهنگي ايران در تركيـه شـد..  
اين شماره خيلي خوب شده كه  ةديشب كه در مجلة راهنماي كتاب ديدم. مجل

  اند. البته فرستاده
فرمائيد خوب از آب  مجلة يغما را هم با اين پست فرستادم. اما مالحظه مي

درنيامده مخصوصاً كاغذش خيلي بد شده است. خوشا به حال شما كـه اكنـون از   
ايـم... توقـع نـدارم كـه      نويسي بيرونيد و ما اندر خم يك كوچه ه و مجلهفكر مجل

اي.  پرسـم كـه چگونـه    وقت خود را در نامه نوشتن به بنده تباه كني. دورادور مـي 
  ات از لندن رسيد. آخرين نامه

  
   (به آمريكا) 42آبان  28

 به من گفتند كه پروستاتت را بايد زود عمل كني. به ايران كه آمدم بعضـي 
لرزم. حـاال روز و شـب    اند كه از نامش مي از طبيبان مرض را سرطان تصور كرده

شـدم و از ايـن بـيم و     آمد و راحت مـي  قرار و آرام ندارم. كاش ناگهان مرگي مي
ام و نـاتوان و   كـنم. گـيج شـده    هدانم چـ  يافتم. نمي ترس و دلهرة دائمي رهائي مي

  زباني.   پولي و بي كنم با اين بي گونه عمل هحوصله و نوميد. كجا بروم و چ بي
كنند، اما بـرايم   د در سوئد و انگلستان بهتر ازجاهاي ديگر عمل ميينگو مي

مقدور نيست. شايد همين يكـي دو هفتـه در ايـران عمـل كـنم آنهـم عملـي كـه         
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زيستم تا از پاي  رفتم و همچنان در جهل مي نتيجه است. كاش به اين سفر نمي بي
  آمدم. درمي

اند بدهند. اگر انـدكي اميـد    ناست آخرين عكس را كه از من برداشتهفردا ب
باشد نتيجة اين عكس است كه صرفاً مرض پرستات باشـد. از مجلـه و كارهـاي    

  قدري دلسردم كه گفتني نيست.   ديگر به
  الوداع. خداحافظ

  
   (به آمريكا) 1342دي  29

شدم وكارم از بند  بيماري بنده اخيراً شدت كرده. ديشب ساعتي چند شاش
كـنم بايـد    مسافرت كنم و تصـور مـي   اين چيزها رد است... بلكه تابستان برسد و

تعجيل كرد به ناگزير. ترديد و دودلي به حد كمال است نمي دانم به ژنو بروم يـا  
 گويند انگلستان خـوب اسـت و   همه مي به انگليس يا در همين طهران عمل كنم.

ست و بنده هم در آنجا كسي را ندارم. ژنو متخصص دارد اما سخت گران ا ياطبا
گونـه راهنمـائي    زاده هسـت كـه همـه    مقام ندارد. اما جمـال  گويند طبيب عالي مي
گويـد در طهـران    اي خوب دارد. آقاي حكمت ميباهللا طهران هم اط شاء ان .كند مي

ميل  ر هم به همين عقيده است، دكتر لقمان ادهم هم. خودم بيعمل كن. آقاي مطي
درد و رنـج و زحمـت عمـل     ام و كـاش بـي   ستم بروم به ژنو، خالصه گيج شدهني

گوينـد پروسـتات اسـت ولـي شـايد       شدم. اطباي طهران مي مردم و راحت مي مي
  گويند.   مرض ديگر هم باشد كه به من نمي
كشيدم حاال ديگر سخت شـده اسـت. آقـاي     چندي راحت بودم و درد مي

ه حال بنده خوب اسـت. او انـدك نـاراحتي    ح خيلي حالش نسبت بل(اللهيار) صا
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دارد ولي درد شديد ندارد و محتاج به عمل هم نيست. به هرحال باز هـم نظـري   
كرد كـه تابسـتان    خواست كه تا سه ماه ديگر مرض سختي نمي بده. خيلي دلم مي

  دهد... شد ولي مجال نمي آمد و هوا بهتر مي مي
بـه مجلـة راهنمـا بـا آقـاي       كوب مسافرت كرده. رسيدگي آقاي دكتر زرين

دكتر مهدي محقق است. آقاي دكتـر اسـالمي هـم مقـاالت خـودش را تصـحيح       
دانم چرا؟ آقاي دكتر (محمـدامين) ريـاحي    كند. استاد مينوي به هند نرفت نمي مي
رود. آدرس شـما را   موريـت مـي  أفردا كه سه شنبه اول بهمن است به محـل م  پس

(فرمانفرمائيان) از مسافرت هنـد برگشـته و او   گرفت كه نامه بنويسد. دكتر حافظ 
ام. اندك كسالت سرماخوردگي دارد. به بابك چند بار تلفـن كـردم    را هنوز نديده

  كسي جواب نداد.
  

  (به آمريكا)  1342اسفند  4
حال خانم  ،جه مشغولملهردم آيد غمي از نو به مباركبادم. من خودم به معا

ماه به او مرخصي با  دو گ لطف فرموده وسخت گرفتار است... جناب وزير فرهن
داني تنها بودن و مسافرت كردن زني دهاتي در لنـدن   استفاده از حقوق داد. اما مي

  شود.   خود يك نوع بيماري را موجب مي
كس را ندارم جز دكتر (اصغر) مهـدوي كـه  او بـراي مطالعـه رفتـه و       هيچ

اهللا خودت در  شاء س ندارم. اناكنون بايد گرفتار توقعات بنده شود... هوش و حوا
  لندن خواهي بود تا اين زن برسد...

  
  (به آمريكا)  1342زمستان 

ام زيـرا   اند نگرفته هنوز تصميم قطعي به عمل مثانه كه همه اطبا تاكيد كرده
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تصـميم اسـت و    براي پيران خطرناك است. آقاي (اللهيار) صالح هم چون بنده بي
از بنده بهتر است پريروز رفتم به منزلش. رفته بود  ز عمل نكرده. اما او حالشوهن

زدگان به من گفته بودند مقدمة سرطان است، شايد هم باشـد   به كاشان براي زلزله
ام و اگـر   هرحال دل از دنيـا برگرفتـه   هيد اين نظريه است. بؤكيد در عمل مأزيرا ت

روز اعـدام  تر بودم.حال چون محكومي به اعدام هستم كـه   مردم راحت زودتر مي
  شمرد و به انتظار است.   خود را مي

مــن از نــاجوانمردي دوســتان هــيج خبــر نــدارم. ندانســتم مقصــودتان از  
ناجوانمردان كيست؟ به هرحال از مردم انتظار نبايـد داشـت و اكثـر ابنـاء الزمـان      

  اراذل.
كتاب دكتـر (اصـغر) مهـدوي را بـه بنـده دادنـد آقـاي عبـدالحي حبيبـي          

و اطالع ندارم  )1(كه مجلدي برايش بفرستم و همان را فرستادمزده خواست  شتاب
فروشند. در مجله هم چيزي ننوشتم يعني فراموش كـردم يعنـي حـال     كه كجا مي

ندارم. به هندوستان هم به خرج خودم دعوت شدم و نرفتم كـه بيمـارم... تصـور    
(اصـغر)  كنم براي عمل باالخره به انگلستان  بروم. خوب كرديد ك بـه دكتـر    مي

ده است، در فرانسه دكتر حريـري، بـه   از مهدوي و فرزاد نوشتيد. در سويس جمال
طور اسـت؟ اگـر شـخص بميـرد در وطـنش       هنظر شما كجا بهتر است؟ طهران چ

اي داده اسـت اگـر بخواهـد و بتوانـد      مرده... حاال دكتر (حسن) ارسنجاني وعـده 
  دانم. دانم. نمي يهران، نمروم وگرنه در ط كومكي در مسافرتم بكند به خارج مي

دي برفي بسيار خوب در طهران باريدن گرفت و  4از نيمه شب چهارشنبه 
دانـي بيابـان و    دي است هوا آفتابي و گرم و نرم است. نمـي  5امروز كه پنجشنبه 

كنم در  اي زيبا دارد. جايت حقيقتاً خالي است. تصور نمي دشت و كوه  چه منظره
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ربـط و   لطافت و جلوه و گرمي و خرمـي بتـوان ديـد. بـي    امريكا زمستاني به اين 
جهت در آنجا هستي پاشو زودتر بيا. خانم و فرزندان را هم به زحمت ميفكن.  بي

آيـد.   و به طهـران آمـده اسـت يـا مـي      خواهد در اروپا بماند شنيدم بابك هم نمي
كيـه  ارزد. دكتر رياحي همين هفتـه بـه تر   ها نمي ها و دوري زندگي به اين زحمت

رود. براي من به منزلت استخاره باش بگو من بـروم بـه اروپـا عمـل كـنم يـا        مي
  طهران...
  

   (از لندن) 43مرداد  3
 گـذرد كـه حـد و    چهار روز است كه در لندن هستم. آن قدر به ما بـد مـي  

انـد كـه بيمـاري كشـنده نـدارم در بيمارسـتان        حصر ندارد... چون تشخيص داده
  نخواهم ماند.  
خـون اسـت كـه بـر او      د جراحي شود ولي اينقـدر ضـعيف و بـي   خانم باي

شايد از جراحي او هم انصراف حاصل شود و گرچه بعد از مراجعـت   ترسم و مي
به ما بخندند! به نظر بنده همـه چيـز طهـران بهتـر از لنـدن اسـت حتـي طبيبـان         

مـان تـه    كش او. با اين كه در حدود بيست و پنج هزار تومان آورديـم كيسـه   آدمي
كشيده. توقف در پاريس و كراية راه كمرمان را شكست. تا امروز در هتـل منـزل   
داشتيم شبي سه پوند و نيم يعني به پول ايران هشـتاد و چنـد تومـان... خيلـي از     

آنجـا ايـن    هـا را بيـامرزد كـه در    ترسم. خـدا پـدر عـرب    پولي در اين قاره مي بي
  تصورات نبود.  

بينم. آقاي دكتر (غالمحسـين) يوسـفي    مه روز ميدر لندن آقاي فرزاد را ه
هم محبت بسـيار دارد. خـدمت همـه اصـحاب يكشـنبه حضـرت محـيط، دكتـر         
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اسالمي، احمد راد، دكتر مهدوي (دامغاني)، استاد فرزان، دكتـر شـهيدي و ديگـر    
  دوستان عرض سالم بنده را ابالغ داريد.  

  
  (از مونيخ)  1343تير 

پيمائي با اتوبـوس و خسـتگي    ز نه روز زمينتير پس ا 20نيمه شب جمعه 
قي اايد به مونيخ رسيدم. به زحمت زياد اط بسيار مشاهدة مناظر بسيار زيبا كه ديده

يكصد تومـان...   در هتل گرفتيم به چهل و شش مارك يعني خيلي گران، درحدود
ايم و خيلي موجـب   كنم اين سفر خوش بگذرد. مسيح را با خود آورده تصور نمي

تابم. گر از ايـن منـزل    ت است. با مادرش كه اينگونه توقعات را دارد بر نميزحم
يا اگر آنجا كـه   -ميخانه روم هغربت به سوي خانه روم / نذر كردم كه هم از راه ب

نقـاط   ةدوسـتان خـود در همـ    ةده بـه همـ  از روم عاقل و فرزانه روم. آقاي جمال
ة كاوه راهنمائي كـرد  مر روزناسفارش مرا كرده است. در مونيخ آقاي عاصمي مدي

اي دارد در  فرمايد. منوچهر افشـار را نديـدم. گويـا مغـازه     ها فرمود و مي و محبت
  همين نزديكيها.

هر چه شما كرديد و مجله. اميدوارم شمارة تيرماه تا رسـيدن ايـن نامـه از    
اش را بـا پسـت    كار درآمده باشد. به آقاي (كمال) اجتماعي بفرمائيد يـك شـماره  

زنيـد  نوائي توسط آقاي فرزاد بفرستد براي بنده. روزهاي يكشنبه را حتماً به هم ه
ام.  ام و رسـيد داده  و دوستان عزيز اجتماع فرمايند. كاغـذ مجلـه را يكجـا خريـده    

فرمايـد. مقـاالت را هـم تهيـه      هم كه در چاپ مماشات و رعايت مـي  رآقاي مطي
  اي در كار حاصل نشود. خواهيد فرمود: وقفه
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     1343تير  4
ظلـه. دو جـاي آن از نظـر     فشار مـد اداستاني است منظوم از جناب دكتر  

ادباي قشري خالي از اشكال نيست. اين هيچ، چند سطر آخر آن براي مجله توليد 
فرمائيـد   زحمت و دشواري خواهد كرد. يك بار ديگر نگاه كنيد. اگـر تصـور مـي   

به راستي و به حقيقـت مجلـة يغمـا از     اشكال است خودتان بدهيد به چاپخانه. بي
بيـت آخـر    خودت است. استجازه از بنده الزم نيست ولي تصور مـي كـنم چنـد   

  حذف شود بهتر است. 
  

  (از لندن)  43مرداد 18
كـه هـيچ كـومكي از آقايـان      دانسـتم  در باب اقامت در اروپا خودم هم مي

شـت. اكنـون هـم    د دانـ نخواهد شد. و باري همه و همه كمترين قدمي بـر نخواه 
فايـدة   يوسم و خواهش دارم مطلقاً قضيه را تعقيـب نفرمائيـد جـون بـي    أسخت م

  صرف است.. عطاي همه را به لقايشان بخشيدن اولي.
چه  در نظر دارم چند روزي به سويس بروم. هنوز هم ترديد دارم. چون هر

زودتر باز گرديم دير اسـت. دلـم بـراي يـاران و دوسـتان سـخت تنـگ شـده ...         
زاده دراين سفر بيش از حد انتظار بود. به همه دوسـتانش در   محبتهاي آقاي جمال

همه جا سفارش كرد، پول برايم فرستاد. براي همـين محبتهـا بـا ايـن كـه ديـدن        
روم زيـرا بـيم دارم كـه بـيش از اينهـا       است و بر سر راه اسـت نمـي   زمسويس ال

  شرمندة احسانم سازد.  
آمد و صـحبت فرمـود و بنـده را بـه منـزل        دكتر (اصغر) مهدوي به منزل

خويش برد. اما فراموش كردم كه نشاني منزل او را بگيرم و با اين كه نهايت ميـل  
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اش را  تـوانم مگـر ايـن كـه از فـرزاد نشـاني       را به زيارتش دارم تا تلفن نكند نمي
  )2(بگيرم. از اين كه كتاب همين چند گاه منتشر خواهد شد ممنونم.

  
  (از لندن)  1343مراد  27

بليط برگشتي را گرفتم كـه ديگـر بـاره حـال خـانم بهـم خورد...حـاال نـه         
معالجـه پـاريس و    .پول بليط را باز پس بگيرم متوان حركت كنم و نه مي متوان مي

  ژنو هم از نو شروع كردن دشوار است. 
ـ   رنـج انـدرم از خويشـتنه سخت ب

  
 گم شده تـدبير و خطـا كـرده ظـن     

 
سـرمايه نبايـد    نوشته بودم اصوالً شخصي چون بنده فقير و بيبنده قبالً هم 

را گرفتـار   اش بيرون شود و گناه از زن بنده است و بيشتر از من كه خـود  از خانه
خواستم يكصد پوند آقاي مهدوي را در همين لندن باز گردانم ولي بـا   ام. مي كرده

يب بـه قـدري زيـاد    توانم. خرج بيمارستان و طب وضعي كه جديداً پيش آمده نمي
كننـد.   است كه تصوركردني نيست. گويا پوند را در اينجا يك تومان حسـاب مـي  

آقاي صنعتي چرا دويست پوند حواله كرده؟ و بـه كـه حوالـه كـرده. از لطفشـان      
جان بايد خـود را بـه طهـران     ي هست نيمهرممنونم ولي الزم نيست چون هر طو
فتد سپاسگزارم اكنـون كـه خـانم در بسـتر     ا برسانم. از اين كه مجله از جريان نمي

  ام... افتاده ... و شايد نتواند هم مسافرت كند. درمانده
  

   (از لندن) 1343مرداد  21
وقتي فكر مي كنم كه اين راه دور و دراز را بايد به اتومبيل بپيمـايم دود از  

تا  شود. خيلي سپاسگزار خواهم بود كه كلك كتاب را كنده باشيد و سرم برون مي
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رسم  ازكار درآمده باشد. روزهاي يكشـنبه را فرامـوش نفرمائيـد و     وقتي بنده مي
محفل  يغما را گرم نگاه داريد. آقاي دكتر (اصغر) مهدوي تا چند هفتة ديگر بيش 

  در لندن نخواهند ماند...
  
  (به ساپورو)  1350زمستان 

وانند برد. بعد ت ها و دكترها كاري از پيش نمي بنده سخت بيمارم. بيمارستان
رسـيده اميـدي بـه زنـدگاني نـدارم (احمـد)        76عمرم بـه   1392از حلول محرم 

احتياطي كرده و بـه باركشـي    رضوي اتومبيلي خودكار داشته در هنگام حركت بي
قوي برخورده و نفله شده است. اتومبيـل هـم آتـش گرفتـه او را بـه بيمارسـتان       

پاريس و ژنو مدفون شده. دخترش مريم از اند و در راه جان داده. در بين راه  برده
آمريكا به سرش آمده و دفنش كرده است. اكنون دخترش در طهران اسـت. پسـر   

  بزرگش در زندان...
  

   (به توكيو) 1350بهمن  27
در حدود يك ماه است كه بيمارم و در بيمارسـتان شـوروي و بيمارسـتان     

اعصابم فلج اسـت قلـبم بـد     ر وفايده است. فك كنم و بي دكتر اميراعلم معالجه مي
كند. پيري و فرسودگي ناگهان از چارجانب حمله كرده. اميدي به بهبـودي   كار مي

خود ندارم. الزم نيست عرض كنم كه چاپ كتابهاي مورد نظر همه تعطيل اسـت.  
 ةگردانند مگـر ايـن دو شـمار    مجله را برادرم يغمائي و خانم به وضعي ناجور مي

  كنم سال بعد ادامه يابد.   يد و تصور نميآخر سال از كار درآ
قـدري مـرا    ها مرگ هولناك مهندس رضوي است كه به سربار اين مصيبت
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گذرد كه از ياد  او غافل مانم و هرچه  اي نمي ناآرام و سوكناك دارد كه هيچ دقيقه
 .بميـا  كنم اين كه اجل او را به اين سوي و آن سو كشاند محلي ديگر نمي فكر مي
فهمم. اين اواخر ديگر بـا او   مقصودش چه بود؟ هيچ نمي ،به اروپا رفت آخر چرا

دانم و وجدانم در عـذاب   مالقاتي دست نداد و از اين بابت هم خود را مقصر مي
  است...  

انـد.   رسد، بعضـي از كتابفروشـان نسـيه بـرده     فروش ميه كتابها بسيار كم ب
صـوص بانـك شـماره    وجوهي كه از بابت قيمت آن دريافت شده به حسـاب مخ 

ام اين جزوه ايرج افشار است. ايـن   بانك صادرات  نزديك مجله است نوشته 252
همـه وجـوه از خودتـان اسـت. اگـر       .هم داشته باشيد كـه وصـيتي اسـت   را نامه 

شـود.   تـاكنون حـدود دو هـزار تومـان مـي      خواستيد قسمتي را هم به من بدهيد.
فرستم. شركت سـهامي انتشـار    ه نميآمريكا خواسته ك رعناحسيني هم ده جلد  از

بيست جلد برده به دستور خودتان جلدي سي و پنج تومان، يك جلد هم بنده بـه  
كمال عيني تاجيكستاني به هديه دادم كه پاي بنده محسـوب، يـك جلـد هـم بـه      

دكتـر شـهيدي بـه اسـتاد مينـوي داده شـد.        ةجناب دشتي، ده جلد هم بـه وسـيل  
  رديد بنده بمانم.گ اميدوارم تا وقتي باز مي

  
  بي تاريخ  

دهيـد   دهـم كـه اگـر اجرتـي بـه او مـي       به دوستي و محبت سوگندتان مي
 بنده را نكنيد و هرچه حق او را تشخيص ميدهيد، لطف كنيـد.  ةگونه مالحظ هيچ

كاالجانب. اگر چنـد   الطف و  محبت شما را در اين مورد هيچ قبول ندارم، تعاملو
ديگري خـدمت را رجـوع     هيچ مانعي ندارد كه بهصفحه نوشت و پسندتان نيامد 

  فرمائيد.
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چون حال بنده بسيار بدست و اميدي به زندگاني نيست الزم شـمردم كـه   
محاسبة نامة مينوي را رسيدگي كنم. نتيجة رسيدگي در اين چند صفحه است كـه  

اشـد بسـيار نـاچيز    اهللا اشتباهي در آن نيست و اگر هم ب شاء فرمائيد. ان مالحظه مي
است و بايد يكديگر را حالل كنيم. حاال كه گذشت ولـي خـدمتي خسـته كننـده     

ها بيشتر متوجه اسماعيل بـود و از   ام. زحمت بود، مخصوصاً براي بنده كه فرسوده
  او امتنان دارم و داريد...

  
    (تهران) 1354تير  8

دو هفتـه طـول   بنده عازم لندن هستم واز هر جهت بيمناكم. شايد اين سفر 
ايد كتابي در تجليل بنده  چاپ كنيـد. تـرا بـه جـان      ام در نظر گرفته بكشد. شنيده

  دهم از اين تصميم منصرف شو. بكلي راضي نيستم... آرش عزيز سوگند مي
  

  (از لندن)  1354تير  29
دارم با حالتي نزار از بيماري و فرسـودگي و   از لندن اين ورقه را تقديم مي

ها اميد به آن جنـاب اسـت. خـدمت حضـرت      يم امور مجله و كتابپيري. در تنظ
ظله عرض سالم بنده را بگوئيد. دشتي مد  
  

  1354شهريور  22
كسري براي مقاالت فروغي كاغذ خريدم بـه نـاگزير.    بيست هزار تومان و

(دو قطعه). هفت هزار  تومانديروز قالي اطاقم را فروختم به هفت هزار و پانصد 
اي بـه جنـاب    ت خريد كاغذ دادم باقي مانـد سـيزده تومـان. عريضـه    تومان از باب
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مهندس فروغي عرض كردم با رونوشت صورت حساب كاغذفروش كـه بقيـه را   
لطف كنند. كم يا بيش  هرچه ميلش هست. شما با تلفن مذاكره فرمائيد كـه اگـر   

رساند از محلي قرض كنم كـه دشـوار اسـت خريـد كـردن و پـولش را        مدد نمي
  .  ندادن

  
  (لندن) 1355مهر  6

فرمودند حتماً در دانشگاه مقام تـدريس   آقاي دكتر (محمدامين) رياحي مي
ندارم مگر به حقـوقش... آقـاي دكتـر (محمـود)      ساي به تدري خواهند داد، عالقه

ديگـر دكتـر    ةست و در بيمارستان و او را نديده ام. قرار است هفتـ ا صناعي بيمار
شود. اين نامـه   يد بهبودي نيست و روز به روز تارتر ميچشم مرا معاينه كند اما ام

  كنم. دانم كي مراجعت مي توانم. نمي نويسم و خواندن نمي را به هواي دست مي
  

  (از لندن به خط همسرش) 1355اكتبر  24
گويد چشـم   بنده در لندن ده روز پيش چشم راست را عمل كردم. دكتر مي

ديگـر   . آنگـاه از دو چشـم محـرومم و   چپ را هم در همين هفته بايد عمل كـنم 
دانم سرنوشت من در اين آخر عمر چيست. اگـر در ايـن    بينم... نمي جائي را نمي

آخر عمر خانم با من نباشد و ياري نكند زندگي با كوري دشوار اسـت. در لنـدن   
تواند كرد. فكر كنيد مردي كـور و  كس نمي كند كه هيچ د ميانصافاً خدمتهائي تعه 

مريضخانه افتاده باشد. اگر چنان پرستاري شفيق نداشته باشـد   ةن در گوشندا زبان
چه خواهد كرد؟ به هر حال بسيار از خانم ممنونم و دعاگويش هستم. ولـي اگـر   

فرمايد:  كنم اين محبتهاي او يادم برود. چون سعدي مي چشم خوب شود خيال مي
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قرار اصل رود. به هر حال  باز به دم سگ اگر چند بسته دارند و ديگر بار باز كنند
ام كـه زن   عقيـده  عجالتاً بسيار از ايشان راضي و ممنون هستم و با خانم شـما هـم  

  خوبي است.  
سـفير ايـران در لنـدن كـه      ةبه وزارت فرهنگ و هنر هم نوشته ام، به وسيل

كتابهاي مرا كه در دفتر مجله است خريـداري كننـد و پـولش را بـرايم بفرسـتند.      
به قدري گران است كه حد ندارد. در بيمارسـتان ولينگـتن روزي    مخارج درلندن

  گيرند. صد پوند پول تخت مي
  

  1355آبان  7 
شـود.   بايد دو ماه ديدگانم بسته باشد و بعد هم معلـوم نيسـت چـه مـي     مي

بي استعالم فرمائيـد كـه چـه بايـدم     اخوب است از آقايان دكتر باستان و دكتر ضر
  كرد؟

  
  دن)(لن 1967دسامبر  19

اهللا نخواهم داشـت. بعـد هـم     شاء حاال تا دو سه ماه ديگر گرفتاري مادي ان
كـنم.   آيم وخود را براي مسافرت به آن دنيا آماده مـي  اگر عمري بود به طهران مي

شـوند. آن مينـوي، آن فـرزاد، آن دكتـر       توجه فرمائيد كه دوستان لـت و پـار مـي   
قدر چشمتان را اذيت نكنيـد.   د و اينحميدي و اين هم بنده. قدر خودتان را بداني

ارزد. به باقرزاده دسـتور دهيـد كتـاب     ها و اين كتابها يك پول سياه نمي اين مجله
مقاالت فروغي را صحافي كند و به معرض فروش بگذاريد و بـه پرويـز يغمـايي    

ر از طرف بنده عـرض كنيـد سـال    در تنظيم مجله راهنمائي فرمائيد. به جناب مطي
  ه را چاپ كند.ام مجل سي
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  1356مرداد  29
مسافرت كرمان چه روزي خواهد بود و مـن تـا كـي مـي تـوانم در لنـدن       
 ةبمانم. خواهشمندم صريحاً مرقوم داريد... در لندن جز آقاي (سيد محمد) مشكو

  كسي را ندارم..
  

  1359اسفند  28
عمـر انسـان    ةليفي است. نتيجأكتاب افغان نامه جناب دكتر رسيد. خوب ت

  هاست ديگر هيچ. نهمي
سي ضياء ابراهيمـي از كرمـان فرسـتاده و بسـيار     ياي كه آقاي دكتر ع قطعه

خوب است حتماً در شمارة آينده طبع شود. بنده با فرزنـدان (سـه دختـر و يـك     
روم به خور. اگر خدا بخواهـد شـايد و اميـدوارم بـه دوزخ درافتـادم از       پسر) مي

  رت خواهم كرد يا نه؟دانم ديگربار شما را زيا نردبان. نمي
  

  1361ارديبهشت  15روز چهارشنبه گويا 
رسد... من در تهران تنها و غـريبم. منزلـي    كنم جواب نمي هرچند تلفن مي

هـا غالبـاً    ام نزديك منزل پرويز يغمائي روزهـا بيشـتر در منـزلم. شـب     اجاره كرده
  نيستم.  

كصد تومان طلـب  دانم. ي بينم. آدرس خانه و دفتر شما را نمي مجله را نمي
  شما را چك ضميمه كردم... خانم و (احمد) اقتداري را عرض بندگي برسانيد.  

  
  امضاي حبيب) (به خط پرويز يغمائي و 1362بهمن  13

دارم... اين مقاله بـه   ام و تقديم مي شرح حالي  از مرحوم دكتر افشار نوشته
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خانمـان هسـتم.    بـي بيند. بنده عجالتاً  خط پرويز يغمايي است چون چشم من نمي
ري را كـه در  عكنم. عرض ديگـر اينكـه قطعـه شـ     اگر جائي مستقر شدم تلفن مي

مجله چاپ كرده بوديد به نام استاد اميري فيروزكوهي اسـت و مطالـب آن تمامـاً    
متعلق به اوست كه مردي است مذهبي و انسان. استدعا داريم بيت آخر را به اين 

  عبارت تجديد فرمائيد.
 ميـري بـزرگ اوسـتادچنان چـون ا

  
ــامي بپيمايــــدا    ــك نــ  ره نيــ

 
السلطنه نوشته بودم كه فرموديد مختصرست. دو صفحه  شرح حالي از قوام

هم از مرحوم وثوق الدوله ضميمه كردم. نمي دانم اين اوراق به شما رسيده است 
  يا نه؟ اگر نرسيده در منزل بدرالدين يغمائي است از اومطالبه فرمائيد.

  
  يادداشت:

  )اينده( .الدين اسدآبادي . اسناد و مدارك چاپ نشده دربارة سيد جمال1
  . جنگ نظم و نثر قديم.2



  
  
  
  
  

  موسيقي وزيري 
  علي دشتي 

  
  آقاي مدير

گرديـد در خصـوص آقـاي وزيـري و      از من در شب اول اركسـتر تقاضـا  
  موسيقي او چيزي بنويسم. مدرسة

دسته صفات و اخالق او را  خان وزيري يك من قبل از همه چيز در علينقي
د بـه  همت، ثبات و استقامت، اعتمـا  و پشت كار، عزم و »انرژي«دارم:  دوست مي

حرفه و فن خـود، دوري از آلودگيهـاي   ه نفس، شجاعت در ميدان تزاحم، ايمان ب
ايـن   . ي بيدار اسـت و الكل و ترياك، روح اميدي كه هميشه در شهوت و قمار و

ـ    صفات را در وزيري دوست مي ه دارم و در ميان جوانهاي طهران هنـوز ده نفـر ب
  ام. خصائص روحي نيافته ااين مزايا و

انگلـيس بيشـتر    آلمـان و  قي ماننـد وفّافراد يك ملت زنده مه ث باز اين حي
طهران وسـائل اسـتفاده از حقـوق دولتـي بـراي او      ه شباهت دارد. در بدو ورود ب

                                                            
  كه رسم مملكت اسـت  فرمايند و چنان اء ميطور خطاب انش بعضي از نويسندگان محترم مقاالت را به 

ايـم   برند. ما تصميم گرفتـه  كار مي و امثال آن به» ضمير مدير روشن«،  » جناب...«، ...» حضرت «جمالت 
از اين تعارفات شخصي احتراز كنيم، ولي چون بايد طرز نگارش نويسـندگان را هـم    آيندهكه در مجلة 

  ينده)آ(ادارة مجلةشود.  گذاشته مي» آقاي مدير« تنهاجاي آن عناوين ت احترام كنيم به
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ر و نهه استخدام دولتي ترجيح داده و با اتكاء ب فراهم شد ولي استقالل ذاتي را بر
ده و با پشت كاوعالي موسيقي را ايجاد نم ةت خود مدرسهم ت ر و ثبات و جـدي

ه عظمت كنوني رسانيد. وزيري از لحاظ موسيقي در ايران منحصر به را ب خود آن
طـور حـتم در    همعني حقيقي خود بر او اطالق و به ب» عالم«و » استاد« ةفرد و كلم

  خود در ايران نظير ندارد.   فنّ
است با هوش سرشار ذوق و قريحه » ناالن«وزيري شخصاً داراي قريحه و 

م شده يك نفر مجتهد موسـيقي از آن ظـاهر گرديـده اسـت مگـر يعنـي يـك        أوت
و  مدان فـنّ آاز سر گف و تغيير. لذا قبل از مسافرت فرنتصرّ ةشخص داراي ملك

ا در يروز  هم شبانه آن نگفر ةي و اجتهاد در موسيقي و مسافرت پنج سالأداراي ر
لنتيجـه در ميـان   ا نزد خـود مشـق و ورزش كـردن و با   يمدرسه درس خواندن و 

كنـوني رسـانيده    ةدرجه اول شدن او را ب ةصدها شاگرد موسيقي در امتحان درج
  انقالب موسيقي ايران شود.   أخواهد مبد است كه مي

 عمـق اطالعـات وي   ،كند شخص بصير خان وقتي تحقيقات فني مي علينقي
ي ينهـا دا و اغلـب موسـيقي   شود كه مابين او را دانسته و ملتفت تفاوت فاحشي مي

زنند اما معلومـات آنهـا سـطحي و     زنند ولي فقط خوب ساز مي كه خوب ساز مي
همـان تفـاوتي كـه مـابين اديـب       ـ  اطالعات فني و نظري را فاقدند موجود است

دانـد و مـابين    ري كه عالوه بر فصاحت و بالغت فقه اللغه زبـان را نيـز مـي   متبح
  زند. شخصي كه فقط آن زبان را خوب حرف مي

اي  خان داراي عقيـده  توانم در موضوع موسيقي علينقي است من نمي بديهي
توانم تفاوت دو تابلوي كار دو اسـتاد   كه نمي باشم زيرا اهل فن نيستم. همانطوري

از احساسـات خـود    اي هشم متوان را از هم تشخيص دهم. من در اين موضوع مي
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 كه احياناً وزيري در و ساير قطعات اروپائي» فوست«و » كارمن«من از  را بنويسم.
اين ه آيد براي اينكه گوشم عادت ب گذارد بدم مي ي خود ميياركستر شبهاي پذيرا

  سنخ آوازها ندارد.
قطعـاتي كـه خـودش سـاخته و در ميـان مـردم مشـهور بـه          ةچندان شيفت

قشـنگ و جـذاب و    ةً حقیقـاسـت نيـز نيسـتم. بعضـي از آنهـا      » موسيقي اروپائي«
هـم تقصـير    من مطلوب و دلپسند نيست و اين ةر سامعدلرباست و بعضي ديگر د

ـ  ماستادي و مهارت وزيري نيست، بلكه نقص در گوش  هـاي   آهنـگ ه است كـه ب
خان معتقد نيسـت كـه موسـيقي ايـران      زيرا علينقي ،مخصوصي عادت كرده است

ـ  ما ةي كه تاكنون پيدا شده و سامعيهمان آوازهاه منحصر ب نوس شـده  أآنهـا مـ   هب
افـق نامحـدود و ماننـد موسـيقي اروپـا       ةخواهـد مثـل دامنـ    لكه مياست باشد، ب

  كار حاضرتر است. موسيقي ايران براي اين ةاو زمين ةعقيده نامحصور بوده و ب
خواهد انقالب بزرگي در موسيقي ايران وارد سازد نه اينكـه   خان مي علينقي

ن معمول ارگويند) در اي موسيقي اروپايي را (چنانكه مشهور است و بعضي هم مي
  كند.

شـعر مركـب اسـت از      شعر تشبيه كنم:ه براي توضيح اجازه دهيد موسيقي را ب
حرف صدها هـزار   32حرف. از اين  32كلمات و كلمات مركب است (در فارسي) از 

معني كه از اختالف تركيب  اينه توان ساخت. ب كلمه و از اين كلمات ميليونها شعر مي
معـاني مختلفـه    ف تركيب كلمات اشعار مختلـف بـا  حروف كلمات مختلفه و از اختال

  حرف است.   32ميليونها شعر و كتب فارسي فقط  أه مبدك شود. در صورتي ايجاد مي
طور موسيقي و بلكه تمام اصواتي كه در دنيـا موجـود اسـت مركـب      همين

هاي اصـلي   مابين اين نت» دو، ره، مي، فا، سل، ال، سي«است از هفت نت اصلي: 
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ي يهـا  را اصوات فرعي ناميد، مثل همان رنگ شود آن وجود است كه ميفواصلي م
كه در طيف شمسي مثالً مابين رنگ سرخ و بـنفش موجـود اسـت كـه يـا كـامالً       

  سرخ و يا بين بين است.ه متمايل ب
مجموع اصوات مفردي كه از اين هفت نت اصلي و فواصل بين آنها ايجاد 

ر موسـيقي ايرانـي برحسـب تتبعـات و     و د 12ي بـه  يشود در موسـيقي اروپـا   مي
موسـيقي   ةاين قاعـده زمينـ  ه شود و ب صوت مفرد بالغ مي 24تحقيقات وزيري به 

ـ يمقابل موسيقي اروپا رايران د ر اسـت. خالصـه ايـن    ي بيشتر قابل وسعت و تبح
بيست و چهار صوت از حيث زير و بم و از لحاظ كشش مثل تضعيف و تجزيـه  

ـ  صدها اصوات مفرد بالغ مي وسيع و به» ماتماتيك«در  ـ ه شود كه ب ة حـروف  منزل
كلماتند پيدا شده  هستند. از تركيب چند صداي مفرد، صداهاي مركب كه به منزلة

 ةشـود كـه از جملـ     دكه از تركيب آنها هزارها قطعات موسيقي ممكن است ايجا
ـ    .ايراني است ةآنها همين آوازهاي امروز همـين  ه وزيري معتقد است كـه نبايـد ب

اند اكتفا كرد، بلكه بايد دائماً فكر و قريحه را  قطعاتي كه سابقين از براي ما ساخته
كار انداخت و از اين هزارها صداي اصـلي و فرعـي كـه در موسـيقي موجـود      ه ب

اي بر قطعات سـابق عـالوه كـرد. ايـن قطعـات       است تركيب نمود و قطعات تازه
ـ  موسيقي مي ةمدرس »اركستر«در » سالون«شبهاي  هاي ك مختلفه اسـتثناء   هشنويد (ب

ي) همه از اين قبيل يعنـي از تركيبـات خـود اوسـت كـه      يچند آواز مشهور اروپا
بـا ذوق و   را آنهـا  ،مناسبت اشعار يا خيال و فكر خود انتخاب نمودهه صداها را ب

  ».نيمه شب«مثالً  را گذاشته است. خود  تركيب كرده و اسم آن ةسليق
ليفي او هر كدام بيشـتر صـداها و تركيبـات نزديـك بـه      أدر اين قطعات ت 

ما داشته باشـد بيشـتر    ةنوسأساير آوازهاي م گاه و شور و ماهور و منصوري و سه
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ي يگـوئيم اروپـا   آيد و آنها كه كمتر داشته باشد خوشمان نيامده و مي خوشمان مي
يـد  خـان موسـيقي جد   نقـي علي ةعقيـد ه بلكه ب ،ي نيستيكه اروپا است درصورتي

  ايراني است.
  

  احساسات من  
تار را مثل طفـل عزيـزي    ةدهد كه كاس مي نخان وقتي روح مرا تكا علينقي

در آغوش گرفته و پيشاني هوشمند او بر روي آن خم شده و سرانگشتان او مثـل  
  دوند.   تار پشت سرهم مي ةخيال بر روي دست اطفال بي
ـ    زمهبشار، زمآ ةامواج دريا، ضج ةي همهمروقت وزي آن  ةهـاي جويبـار، نال

با مضراب  .رساند گوش شما ميه م با شاخسارها را بيگردبادها، آهنگ معاشقه نس
هـاي   آلـود بـه صـخره    ي را كـه آبهـاي كـف   يهمان حكايتها ،بر روي سيمهاي تار

سرايد. چشم شما چيزي  اند براي شما مي رودخانه و بادها بر برگهاي سبز خوانده
دستي مثل قلب مضطرب عاشق در ضـربان و خفتـان    ،رتا ة.بر روي كاس بيند نمي

آمـد و   سـرهم در  امـواج پشـت   طـم تار سرانگشتاني مثل تال ةاست، بر روي دست
هـاي ناكـامي،    نالـه  ،س، فريادهـاي اميـد  أهاي يـ  هود: ضجنش شدند ولي گوش مي

ع و اسـتغاثه، رجـز و   هـاي شـيرين، تضـرّ    ههاي تلخ، خند هاي شادماني، گريه نعره
رحمـي و   شـفقت و بـي   ،ضعف و خشونت، ناز و نياز، رقت و قسـاوت حماسه، 

شما مج ةلصدها اطوار روح بشري در مقابل مخيشود.   م ميس  
ـ  گدرن گجاي اينكه درنه خواهد ساز بزند ب خان مي وقتي علينقي امطبوع ن

 هـت و عظمـت، مثـل طنـين     كوك تار گوش شما را خسته كند، يك صداي بـا اب
خلوت كليسا، با صـداي زنـگ سـاعتهاي بـزرگ در ميـان       ناقوس در ميان فضاي
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لين مضـرابي كـه بـه    كند. در اين او ظلمت و سكوت شب افتتاح آواز را اعالم مي
ابهت خوابيـده اسـت    اي شكوه و عظمت و درجهه كند ب روي همه سيمها آشنا مي

  كند. هاي آينده صحبت مي كتاب از نغمه ةديباچ ةمنزله كه ب
ـ   كنيد هيچ خان را گوش مي نقيشما وقتي ساز علي  ةواسـط ه وقت چرتتـان ب

ـ   ود و حتي در انتقال از يـك ش تجديد كوك تار در وسط آواز پاره نمي ه دسـتگاه ب
  وزيري محتاج به تجديد كوك نيست. ،دستگاه ديگر

گـذرد: گـاهي    زند مناظر مختلفه از برابر روح شما مـي  وقتي وزيري تار مي
شاخسـارها را   ةقـ نمعا مـة و پـر از طـراوت همه  در صبح بهار ميان يك باغ خرم 

شنويد، گاهي در تاريكي و سكوت مطلق شب صداي زنگ قافلـه، گـاهي بـر     مي
هاي پاك و روشـن رود صـداي شـكواي آبشـار را      كمرهاي ساكت كوه و صخره

ـ  ةبينيد، گاهي رقص مستان مي سمنعك يـك مـادر،    ةيوسـان أم ةدو عاشق، گاهي نال
  ن بزرگ ...گاهي رجزخواني يك پهلوا

آن وقتي است كه  - وزيري يك مظهر زيبا و دوست داشتني ديگري هم دارد
وقـت   آن - رقصد ويولون مي ةروي سين» رشهآ«چپ كج شده و  ةسرش بر روي شان

كنيـد او بايـد فقـط     خيال مـي  كنيد و گرم وشيرين تارزن او را فراموش مي ةسرپنج
روح شما خوابيـده اسـت بيـدار كنـد     كه در را ي يها هويولون بنوازد و تمام آن ضج

 1كند مثـل صـداي (...)   كه اولين مضراب را بر روي سيمهاي تار آشنا مي ولي همين
دميدن صبح بشارت و تمام خيالهـاي آشـفته را   ه كه بعد از خواب پريشاني شما را ب

ايـن خيـال واهـي را از بـين بـرده شـما فقـط شخصـي          ،كشد از سر شما بيرون مي
شود، جويهـاي خروشـان جـاري و     سرانگشتان او آبشارها سرازير مي بينيد كه از مي

                                                            

  . در اصل چنين است. (ويراستار)1
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خان شـما   كنيد اگر علينقي دوست عزيزم چرا مرا اذيت مي - وزد هاي خنك مي نسيم
  توانم موسيقي  او را بنويسم. هم مي توانست همهمة برگهاي سبز را نت بردارد من
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  عزيز دولت آبادي 
  

خـذ  Ĥم منـابع و » سـخنوران آذربايجـان  « ةليف تذكرأمنظور ت هسالهايي كه ب
نيـز شـاعران و   » ارس«سـوي   كردم، توجه داشـتم كـه در آن   ميح  مربوط را تصفّ

رالـدين  يدانشمندان گرانمايه و جادواني نظير: خاقاني شرواني، نظامي گنجوي، مج
 هـا  ان در تواريخ و تذكرهشاني، حبيسش تفليسي و سايرين بودند كه سرگذشتبيلق

ي داخلـي و خـارجي   هـا  شـان در كتابخانـه  يمضبوط و دواوين و آثار خطي و چاپ
د و مقـام  جـو شـان جـزو دخـاير معنـوي مـا مو      موجود و مظـاهر ذوق و انديشـه  

  ارجمندشان در تاريخ ادبيات ايران بزرگ ملحوظ است.  
مـذكور، تـراجم    ةليف تذكرأموازات ت  هپيوستگيهاي تاريخي، بعلت اين  هب

  كردم. را نيز فراهم مي» گوي قفقاز شاعران پارسي«وال حا
ــ  مســائل عاليــق و روابــط ادبــي ايــران و «تحــت عنــوان:  يــي هانتشـار مقال

مراجع و ه مكرر ب ة) موجب مراجع1362اسفند  ةآينده (شمار ةدر مجل» گرجستان
موجــود و تنظــيم ايــن مقالــه گرديــد. قبــل از بيــان مطلــب تكميــل يادداشــتهاي 

 ةسپاسگزاري از آقاي ايـرج افشـار كـه موجبـات چـاپ ايـن مقالـه را در يادنامـ        

                                                            

.175- 150)، صص 1370 يغماي سي و دوم، يادنامة يغما، (تهران    
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منـدان   شادوران حبيب يغمائي (كه خود از اساتيد سخن و سـخنوران و از عالقـه  
  يي است كه اداي آن ضرورت دارد.   ند) فراهم ساختند وظيفهدچنين مباحث بو

ـ    تراجم احوال و آثار شاعران گرجستاني اينك فارسـي شـعر   ه االصـل كـه ب
ـ    زاند و تعدادشان به شان سروده ايي حـروف اول  بـ ترتيـب الف ه ده تـن بـالغ شـده ب

نگارنده بـه   ةاميد است عشق و عالق گذرد. ميتخلصشان از نظر خوانندگان عزيز 
واه نقـايص  ادبيات غني ميهن عزيزمان و ارادت به صاحبدالن و سخنوران عـذرخ 

    .آن باشد
  

  اختر گرجي  
در اصفهان و شيراز  .احمد بيگ فرزند فرامرز بيگ اصلش از گرجستان بود

پس از انقراض آن سلسله بـر اثـر    .نشو و نما يافت در زمان زنديه مناصبي داشت
شـاه بـه تهـران آمـد و      تهمتي به خراسان گريخت و در اوايـل سـلطنت فتحعلـي   

ـ   و يي در مدح وي سرود قصيده منادمـت  ه مورد عفو قرار گرفت. سپس چنـدي ب
في) محسود اقران گشت و باز از بدي بخت بـه   1300خان قاجار (متوفي  سليمان

تهمتي ديگر گرفتار آمد كه منجر به قطع زبانش گرديد از آن پس كه اختر طالعش 
از اوج شادي روي به حضيض نامرادي نهاد به اصفهان رفت و خود را به تحريـر  

مشغول ساخت و هنوز به اتمام نرسيده بـود كـه   » انجمن آرا«يي موسوم به  هتذكر
  هجري قمري عمرش به پايان رسيد.   1232 ةدر سن

برادر كهترش محمدباقر بيگ نشاطي با استعانت از امضاي دولت او بعد از 
او نيز هنوز كاري نساخته بود كه عمرش وفا نكـرد و   .به تتميم آن همت گماشت

شـاه،   سراي باقي شتافت. پس از مرگ وي فتحعليه دنبال برادر به ب 1234سال ه ب
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مور كـرد و وي بـا   أمزبـور مـ   ةخان راوي گروسي را به تكميل تذكر محمد فاضل
افزودن احوال و آثار بعضي از بزرگان و شاهزادگان  نام آن را به (انجمن خاقـان)  

ـ   اختـر و  » انجمـن آراي «خـود را از   ةتـذكر  ةتغيير داد و با وجود اينكـه خميرماي
  بدي ياد كرد!  ه برادر ب نشاطي گرفت از هر دو

لف است ؤتن از شعراي معاصر م 134انجمن آراي اختر مشتمل بر تراجم 
ـ  ن زند تا اواسط سلطنت فتحعليخا از عصر كريم ليف آن در أشاه. تاريخ و مدت ت
ايـن  ي خطـي  هـا  قيد شده است. نسـخه  1332-1222ي فارسي از ها تاريخ تذكره

ـ  ةالدين همايون فرخ و كتابخان آقاي ركن ةتذكره در كتابخان  ةملي تهران و كتابخان
  برلين هست. ةشخصي آقاي فخرالدين نصيري اميني و كتابخان

 ةاز روي نسـخ  1343مرحوم دكتر خيامپور اين تدكره را در شـهريور مـاه   
تـاريخ  «معاني در  طبع رسانيد، آقاي گلچين به در تبريز» اختر ةتذكر«نام ه برلين ب
ي موجود و اصـيل را  ها تاسف دارم از اينكه نسخه«نويسد:  مي» ي فارسيها تذكره

نها مراجعـه نكردنـد و در نتيجـه    آبه آقاي دكتر خيامپور نشان داده بودم ايشان به 
  ».دون نامبتمام و هم كتاب ناليف نادرست است و هم ديباچه أهم تاريخ ت

مـردي بـود   «نويسـد:   مـي خوي اختـر   ق وخل ةدلگشا دربار ةصاحب تذكر
اندك ناماليمي از دوستان و بيگانگان رنجيدي، و تيغ ه خوشروي و تندخوي، و ب

ي از مردمان را از مجالسـش  رواسطه اكث اينه هجا نظماً و نثراً از نيام كشيدي، و ب
شـعر را   .احتراز بود، و باب التيام كمتر كسي از بيم هجـا بـر روي خـاطرش بـاز    

در اواني كـه در شـيراز بـود بـا      .نوشت ميشناخت و شكسته را خوب  يمخوب 
صاحب ديوان است  .فقيرش كمال وداد و نهايت اتحاد و اكثر فقر را جليس بودي

 ةنويسـان دور  در ميـان تـذكره  » سـت... ن اليكن ديوانش در اين اوقات از نظر پنها
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ز ديگران نوشته است، تر ا تر و مفصل حال اختر را دقيق ةقاجار، وامق يزدي ترجم
  شود:   ميلذا عيناً نقل 

اسـم شـريفش احمـد بيـگ ولـد فرامـز بيـگ، اصـلش از اتـراك           ـ  اختر«
الجمله سياحتي  نما يافته، في گرجستان و خودش غالباً در شيراز و صفاهان نشو و

دفعـه بـه دارالعبـاد آمـده      در زمـان حقيـر دو   .در عراق و خراسان نيز كرده است
ر اين وال مثـل قضـائي و جاللـي از ادراك صـحبتش فيوضـات      در شعراي مشهو

 رو حقير مكـرر از فـيض صـحبتش بهـره     .اند اندوخته رسوم شاعري از او آموخته
الحق مردي بغايت با تمكين و وقار و در تمييز اشـعار نهايـت دقـت را     .ام گرديده

 .دنوشت و بـه رمـوز انشـا نيـز آشـنا بـو       ميبرد، خظ شكسته را خوب  ميكار ه ب
خـالي از سـوء    .صاحب طبع غيور عالي و در حفظ ظاهر شريعت انـدكي الابـالي  

خلقي نبود، و در تحقيق مطالب مشكله وحدت و واليت زياده غور و كنجكـاوي  
نمود، لهذا در باب واليت به سوء اعتقـاد معـروف و بـين النـام بـدين صـفت        مي

ي كـه از منظومـات   خذ اين شهرت اشـتباه و ايـن ربـاع   أالحقيقه م يفموصوف اما 
  ست: ا پاكدامني او گواه هاوست ب

 مشغول نبي گر نشدي اهـل عنـاد  
 ت كـه چنـين  بود از پي ثبات نبـو 

  

 نبـي مگـر فضـولي بنيـاد     كردي ز  
 دعواي خـالف در خالفـت افتـاد   

  

  اين دو رباعي را نيز نگارنده از ديوان وي انتخاب كرده است:
  در خاك نجف كه ايزد از لطف سرشت

  اند چه خوب و چه زشت ه فراغتب» اختر«
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  از روز جزا چه غم چو اندر نجفي
  خ نكند كس به بهشتزانديشه ز دو

  
  عفو تو معذرت پذير همه كس يا

  لطفت همه روزه دستگير همه كس
  رحم آور و به بندگي خود خاصم كن

  مپسند به خواريم اسير همه كس
  

تربيتـي كـه    اگرچه مشاراليه از اصحاب خمخانه است اما بـه پـاداش حـق   
بعض اصحاب اين بزم داشت، احوالش را چنانكه از خودش مسموع افتاده  ةدربار

  بود نگاشت:  
خـان كـه    والدش از چاكران كارگزار دولت زند و خود نيز در عهد لطفعلي

زنديه است به مناصب ارجمند سربلند، در اوايل دولت قاجاريـه نظـر    ةآخر سلس
خراسـان فـراري و  چنـدي در آن سـامان      جانـب ه ب به تهمت جنايتي هراسان و

رو  شاه قاجار ... دلـش از آن  گير و متواري، تا طلوع آفتاب دولت ... فتحعلي گوشه
ـ   يي متين در وصف آن سـلطان بـا داد و   به تنگ آمده قصيده نظـم   ةرشـت ه ديـن ب

خان كه يكي از اعاظم آن دودمـان   سليمان ةواسطه كشيده به اردوي معلي شتافته ب
خصت زمين بوس يافته قصيده را به عرض اقدس رسانيده مورد تحسين و بود، ر

تـو بكـر و تـازه     ةيدصان بعد از استماع آن فرمود كه قدآفرين گرديد، سلطان قدر
ديم، الحـق كـه   ييي، خـودت را بـه خـودت بخشـ     اندازه است، لذا درخورانعام بي

آن چنـدي در   زبعـد ا  .ه به گناهش عفوي خديوانه و گذشتي خسروانه بـود ببالنس
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ن قاجار) نهايت اعتبار داشته تا آنكـه در عـالم   خا الذكر (سليمان خدمت خان سابق
او  ةسكر و مستي سخن ناشايستي ازو مسموع و زبـانش مقطـوع، امـا در محـاور    

يي در احـوال معاصـرين    شد، بالجمله مشاراليه تذكره ميچندان نقصي محسوس ن
بعد از آنكه در هزار و دويست سي و دو نوشت، نهايت به نهايت نرسيد،  ميخود 

اصفهان مرغ روحش از آشيان بـدن پـرواز و بـا طـايران شاخسـار       ةدر دارالسلطن
را  آواز گرديد، برادر كهترش محمد باقر بيـگ مـتخلص بـه نشـاطي آن     طوبي هم

آن نـزد اكـابر دولـت و اعيـان      ةواسطه تهران شتافت، و ب ةبرداشته و به دارالخالف
ي يافت، و با يكي از مقربان درگاه خاليق اميدگاه عاليجـاه حقـايق   حضرت اعتبار

ي و از الحقيقه اسمي است با مسم ن گروسي كه فيخا دفاضلمو معارف اكتناه مح
مراتب فضيلت و كماالت آگاه، همداستان گرديد، اما طـالع مسـاعدت ننمـوده در    

  همان نزديكي رخت به عالم باقي كشيد.
تهـران   ةو سي و پنج كه حقيـر را سـفر دارالخالفـ   هزار و دويست  ةدر سن

كـه آن فاضـل دانشـمند در    » انجمن خاقان«ي به مسم ةتذكر ةاتفاق افتاد، به مطالع
شرح احوال معاصرين مرتب فرموده بود فايز گرديدم، خـان معظـم اليـه در مقـام     
معذرت فرمود كه چنانچه خالف واقع بيني، كوتاهي از جانب من نيسـت، چـون   

جهت التزام ركاب سعادت انتساب اتفاق نيفتاده بود، اعتماد بـه   ه و سياحتي ب تتبع
موالنـا اختـر را مكـرر     ةآنچه محمدباقر بيگ نوشته بود نمودم، حقير چون تـذكر 

را قلمداد و احـوال   مطالعه كرده بودم، دريافتم كه محمد باقر بيگ به اسم خود آن
خـاطري داشـته تغييـرات كلـي داده      رد يا جهت ديگر نقاسبعضي را كه از راه ح

الحقيقه آن فاضـل گرانمايـه را نظـر بـه      مابقي را به حال خود گذاشته است و في
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بلند فضيلت در تحصيل مراتب شعر و شاعري و تحقيق دقايق نظم و  ةحصول پاي
  گستري چندان اعتنا و اهتمامي نبود.   سخن

محـل اعتمـاد و   افسـام شـعر اسـتاد و اشـعارش      ةباري موالنا اختر در هم
استنادست،  مضامين بكر دلنشين در قطعه و رباعي دارد، در حـين تحريـر ديـوان    

  »  دست نيامد، ناچار به نگارش آنچه متفرقه به نظر رسيد اكتفا رفت...ه ايشان ب
والد فقير از آقاداد «نويسد:  ميحال مختصر خود  ةخود اختر در ترجم او ام

الم مشرف شده بود و از جانب مادر از احفاد زادگان تفليس است كه به شرف اس
  حسن پاشاي تركمان هستم. 

تبريز واقع شـده نهايـت در اصـفهان و شـيراز نشـو و نمـا        ةمولدم در خط
هجري است هوس اين معني دامنگيـر كـه     1225 ةام ... در اين وقت كه سن يافته

دانسـته  زعـم خـود رجحـان داده و منتخـب      هخياالت شعراي معاصرين را آنچه ب
آوري و در يك رشته مرتبط و در يك خريطه منخرط گردانيـده كـه مطالعـه     جمع

  جتي كامل دست دهد.  هكننده را حظي وافر و ب
شـود. ملـتمس از مطالعـه     مـي الجرم قدري از خياالت خام خود نيز ايـراد  

نسـياني كـه الزم    و كننده اين است كه چشم از ستم ظريفي پوشيده چنانكه سـهو 
  مالحظه افتد.  انسان است

  قدر وسع در اصالح كوشده ب
  وگر اصالح نتواند بپوشد

بيتـي   7 ةبيتي و يـك قطعـ   21و  24 ةاختر چاپ تبريز دو قصيد ةدر تذكر
  درج شده مطالع قصايد چنين است:
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  جهان را چون طلسمي دان همه وهم و خيال آنجا
  قت را از اينجا گو برون نه پا...يطلبكار حق

*  
  وران بركشد از افق لواپيش كه شاه خا

  هم درد جوشن زنگي هوا...ه مطرد چين ب
  يي از اشعار اوست:  نمونه

  هواي رخت رسته گل از خارهاه اي ب
  داده گل عارضت رونق گلزارها

  كشد ميام سوي كسي  وه كه دگر باره
  ام آزارها دل كه از پهلوي او ديده

  فسق يي در دل مرغ حسرت نظاره
  بازارها خرمن گل ريخته بر سر 

  همه افغان ز چيست بهر رميدن ز دام اين
  بري اي مرغ دل عرض گرفتارها مي

*  
  چون توئي دادمه تا  چرا دل ب

  آنچه با من كني سزاي من است
*  

  رود ميمن در سماع از اينكه حديث تو 
  اين خيال كه گوشم به پند اوسته ناصح ب

*  
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  درو ميجايي ه هر زمانم دل ب
  مباد كس را يار هرجايي هيچ

*  
  كنم وصف لبش اما ز بيم مدعي مي
  كنم برم نام زالل خضر و پي گم مي مي

*  
  ام تا كه راهي بود در ميخانه

  ام دانست راه خانه غم نمي
*  

  خجل ز ماه رخت آفتاب خاوري اما
  كار روز سياهمه چه سود از اينكه نيابد ب

*  
  مجوي خرمي از من درين چمن كه من اختر

  موم ديده گياهمخزان رسيده بهارم، س
*  
  همه از بخت نگونست اختر

  شكوه از اين، گله از آن چه كنم
*  

  بپايان شد حديث دل ز بس گفتيم و نشنيدي
  الفت ز بس بستيم و بگسستي ةسرآمد رشت

*  
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  نه بيم خزان نه غيرت گلشن نه زخم خار و
  واييأخوش آن مرغي كه در كنج قفس بگرفت م

  
 ةز نسخااختر را  ةبيت از: ساقينام 248نه پيما ةآقاي گلچين معاني در تذكر

خط خود شاعر و مشتمل بر قصـايد  ه ملي ملك كه ب ةناكتابخ 4928 ةخطي شمار
 ةبند و ساقينامه و هزليـات در سيصـد و ده صـفح    و غزليات و رباعيات و تركيب

مزبـور اگرچـه ناتمـام     ةاند كه ساقينام يازده سطري است نقل كرده و اضافه نموده
سياسي داشـت و   ةبيت اواخر آن كه جنب 89ست ولي از مقدار موجود هم مانده ا

  از سياق ساقينامه خارج بود حذف گرديد:  
  اوست: ةچند بيت از ساقينام

  گفتار آموزگاره نرفتم ب
  مرا بهره رنج آمد از روزگار
  به دل بار دادم غم نيكوان

  ز اندوه دل تيره گشتم روان
  غم روزگاران و هجران يار

  ده از روزگارم دماربرآور
  دريغا وفا رسم ايام نيست

  كز ايشان نشاني بجز نام نيست...
  دو چيزم خوش آمد به عمر دراز

  ...1رخ دلفريب و مي جان نواز
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  اشتهاي گرجي  
 ةا عبداهللا فرزند فريدون گرجي و متخلص بـه اشـتها از شـاعران سـد    زمير

ا با چنـد تـن ديگـر از    ن قاجار پدر او رخا سيزدهم هجري قمري است. آقا محمد
هجـري قمـري در اصـفهان     1245سال ه نجباي گرجستان به ايران آورد و اشتها ب

تحصيل علوم ادبي پرداخت و از صـرف و نحـو و   ه تولد يافت، در اوان جواني ب
يي گرفت واز خط حظي وافر يافـت و از ايـن    منطق وكالم وعروض و قافيه بهره

ـ  نمود، طبع وي نيـز  ميراه كسب معاش  گفـتن اشـعار قـادر بـود و در اوايـل      ه ب
وي  .تغيير داد »اشتها«كرد ولي در اواخر تخلص خود را به  ميتخلص » سرگشته«
تخلص بختياري اين رباعي را در ه ب» خرم«وفات يافت و عباسقلي  1289سال ه ب

  تاريخ وفات وي انشا كرد:  
  افسوس كه اشتهاي بافضل و هنر

  از ملك فنا سوي بقا كرد سفر
  گفتا پي تاريخ وفاتش خرم

  )1289( »واي كه اشتها نداريم دگر اي«
ـ   24صـفحه هـر صـفحه داراي     108ديوان وي در   ةخـط شكسـت  ه بيـت ب
  هست.   14111دفتر  ةشماره مجلس ب ةاهللا در كتابخان نستعليق ميرزا فتح

طرز حافظ شيرازي ولي مشتمل بر نـام اقسـام   ه اشعار اين ديوان غرلياتي ب
 ةباشد. بنا بـر آنچـه در مقدمـ    ميو از اين جهت نظير بسحق اطعمه  خوراكيهاست

اين نسخه نوشته شده، ميرزا نصراهللا فرزند محمد شفيع خوشنويس اصـفهاني كـه   
ه ميرزا عبداهللا اشتها چند سال معلم خط اطفال وي بود برحسب خواست جمعي ب

ن ديـوان را  جمع و تدوين و تصحيح اشعار اشتها كه متفـرق بـوده پرداختـه و ايـ    
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  ترتيب داده است.
محمد منشي انشا نمـوده و ميـرزا نصـراهللا مـذكور در      ديوان را علي ةديباچ

بيـت   1500حواشي اين ديباچه مطالبي اضافه نموده است. اين ديـوان در حـدود   
  است.  

عدد خداوندي را  بسمله حمد بيحد و ثناي بيعد و ستايش بي«آغاز ديباچه: 
  ...»  دايره وجود د كه در كشور هستي و زس

  آغاز ديوان:  
  ترياقي نماند رحم بر دلها به مسمومان ز

  »اال يا ايها الساقي ادركاساً و ناولها«
  

ـ   چهاركه اطالع داريم  ديوان اشتها تا آنجائي ـ   ه بـار ب چـاپ  ه شـرح زيـر ب
  رسيده است:
  صفحه. 79هجري قمري چاپ سنگي، قطع جيبي، در  1282تهران 
  صفحه.  100چاپ سنگي، در  هجري قمري 1306تهران 
ايـن   ؛صـفحه  80هجري قمري چاپ سنگي، قطع جيبـي، در   1312بمبئي 

  الكتاب شيرازي انجام يافته است.   چاپ به اهتمام ملك
هجري قمري چاپ سنگي، قطع جيبي، به خـط محمدحسـن    1314تهران 

  فرزند مال ابوالقاسم خوانساري.
  يي از اشعار اوست:  نمونه

  كه در مسجد شه استاين گنبد بزرگ 
  قاب طعام ماه سرپوش كوچكي است ب
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  گر روزي تمام خاليق كنند جمع
  گردد غذاي مختصر صبح و شام ما (!)

*  
  پا و سر و پاچه پلشتيم ما پرخور و بي

  كف كله بهشتيمه جان را ب ةسر رشت
*  

  دشت دهر ما هم كشتزاري داشتيمه گر ب
  2ترب و بادنجان و قمري و خياري داشتيم

  
  رهمن گرجي  ب

بـه بـرهمن اصـلش از گرجسـتان و از       صشيرمردان (سر بدال بيگ) متخل
نويسـد:   مي) بود، صاحب صبح گلشن  1077-1105غالمان شاه سليمان صفوي (

كـار طـبعش مـدار الهـام      ،دولت و حشمت او را غالم و مضامين رنگين در سـر «
  ».بود

بـه تخلـص:    84 ةدر فرهنگ سخنوران از او در دو جا ياد شـده در صـفح  
  به نام: (سربدال). 264 ة(برهمن) و در صفح

  از اشعار اوست:
  محابا ريختند خون ما را نوشكاران بي

  همچو برگ الله در دامان صحرا ريختند
  شوخي مژگان بيداد تو در خوابم گرفت

  ما ريختند سر آه از آن مستان كه غافل بر
*  
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  ت گل  آفريدندهتو را از نك
  فريدندمرا  از شور بلبل آ

*  
  پيما سوختم شب ز گرميهاي اشك دشت

  سوختم چون چراغ ناخدا بر روي دريا
  بسكه شوق دام او در آشيانم گرم داشت

  همچو برق از يك پرافشاني سراپا سوختم
*  

  صحرا الله، در محفل چراغمه ب
  3هر صورت كه هستم بي تو داغمه ب

  
  خسرو گرجي 

ن وزير بود. بعد از فتنه آن خا اهيمالدوله حاجي ابر لوك اعتمادماز غالمان م
آن بـه   ايام و ناسازگاري روزگار به آن دودمان اوضاع خدم و حشم كـه منسـوب  

ن قاجار روي آورد و خا رو به اختالل نهاد و اين جوان به محمدحسين سلسله بود
سـر   هن فرزند اعتمادالدوله مذكور بخا مالزمت مشير باهوش اسداهللاه چندي بعد ب

شـاه قاجـار مقـرري و     برد و در خدمت نواب محمـدتقي ميـرزا فرزنـد فتحعلـي    
  نويسد:   ميخوار شد. محمود ميرزا در سفينة خود  جامگي
هجــري قمــري) در دارالســرور بروجــرد از رســوم بنــدگي  1240اينــك («

پـرور اسـت و    كه پنـداري سـليمان   دعمل آرد،... چندانش خوش گذره مسمايي ب
 ةهدايت هم در مجمع الفصحا ترجم» ته كه گوئي اسكندرفرآنچنانش خوب نشس
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فراغـت زيسـت و   ه آقا خسرو را به اختصار نقل كرده و افزوده است كه : مدتي ب
  هجري قمري) نيست. 1284اكنون (
  از اوست: 

  از خدنگ تو مجروح گشت و بيزارم دل
  او كار نيشتر نكند ز مرهمي كه بر

*  
  از حسرت وصل و هجرت اي ماه

  4يم، نشد دل تو آگاهمرد
  

  دوستاق گرجي 
بهزاد بيگ فرزند سهراب بيگ قورچي است. پدرش از غالمان صفويه بـود  

ميل  و رضاي خود ترك مالزمـت   i) ب1052-1077و در زمان شاه عباس دوم (
نويسـد:   مينوشتن يافت، نصرآبادي  نمود و در سن چهل سالگي توفيق خواندن و

ـ       ) در مدرسـه 1083-1090الحال ( ه سـاروتقي واقـع در محلـة باغـات اصـفهان ب
جـوان صـالح و   » دوسـتاق «تحصيل مشغول است. و اما بهزاد بيـگ مـتخلص بـه    

درويشي است  در كمال صالح و پرهيزگاري و شكستگي، در ترتيب نظم طبعش 
ـ    مـي خالي از لطفي نيسـت. نسـخ تعليـق را خـوش      كتـاب  ه نويسـد و مـدارش ب

  معني محبوس است). ه بدوستاق تركي و  ةگذرد. (كلم مي
خوشگو اسم پـدرش بـه محـراب     ةه در سفينكنويسد  ميآقا بزرگ تهراني 

يـي از اشـعار    ف شـده اسـت. نمونـه   ياف تصـح بش به دوشصبيگ گرجي و تخل
  اوست:
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  گردد مدام خون جگر در اياغ ما
  گل همچو غنچه مشت شود بر دماغ ما

*  
  كشم لبت گر جام مي با شيشه بر سر مي بي

  كشم غ الله خون از ريشه بر سر ميهمچو دا
*  

  برآرد گردش دوران اگر گرد اين چنين از من
  به اندك روزگاري آسمان گردد زمين از من

*  
  جمالت گر برافروزم چراغ زندگي بي

  هر سر مويم شود روشن ز داغ زندگي
*  

  تكلف چون چراغ روز در بزم جهان بي
  5دم كو دماغ زندگيرگيرم از هجرت نم

  
 جي  زنيبل گر

ن گرجستاني است كه در عهـد شـاه عبـاس    خا زنبيل بيگ پسر اصالن بيگ
  حكومت مرو سرفرازي داشت. از اوست:ه ) ب996-1038اول (

  خواب گرفتمه يي ب بوسهدهنت ز غنچة 
  6نمردم وز گل آرزو گالب گرفتم
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  ي گرجي  مكا
راني االصل و از جملة شاع ميرزا داود گرجستاني ند كينياززميرزا سليمان فر

زا رميـ  است كه منوچهرخان گرجي معتمدالدوله حاكم اصـفهان را مـدح گفتـه و   
هجري قمري) از او ياد كـرده   1259 ؤلفؤمحمدعلي مذهب در مدايح معتمديه (م

  .7است
  

  كوكبي گرجي  
قبادبيگ متخلص به كوكبي از اتراك گرجستان و از غالمان شاه عباس اول 

هجري قمـري رخ در نقـاب    1033سال ه ب بود. مدتي در حيدرآباد سكني گزيد و
  خاك كشيد. از اوست: 

  هر چه همرنگ به معشوق بود معشوق است
  مهتاب نسوخته نقص عشق است كه پروانه ب

*  
  خلوتگه محبت او در دل من است

  حاصلي ز هر دو جهان حاصل من است بي
  ام آن دوستي كه يار با كاينات كرده

  ستدر هر دلي كه جلوه كند در دل من ا
*  

  چو در كنج قفس ميرم بسوزيدم مگر روزي
  به امداد صبا خاكسترم راه چمن گيرد

*  
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  دل لذتي نهان دارمه ز خندة تو ب
  8كه همچو پسته دل خويش در دهان دارم

  
  كيخسرو گرجي  

سـاالر از اعـاظم و اكـابر گرجسـتان اسـت.       ن سـپه خـا  زادة رسـتم  همشيره
 ة) بـود، سلسـل  1077-1105صفوي ( شاه سليمان ةكيخسرو از رجال برجستة دور

ايشان به مردانگي و شجاعت سرافراز و به مردي و همت ممتاز بودند. نصرآبادي 
نويسد: خصوصاً مشاراليه جواني است در كمال ماليمت و آزرم، با وجود طبع  مي

نويسد، مدتي در سلك آقايان منسوب بـود... بعـد    مينظم خط نستعليق را خوب 
ان حكومت (الكاي درون) كه داخل خراسان است بـه نـامبرده   فرمان شاه سليمه ب

عنايت شـد و او در كمـال اسـتقالل در آن واليـت بـود و بـا مهـاجمين اوزبـك         
  جنگهاي دالورانه كرد و به پيروزيهايي نايل گشت.  

ن مذكور محول و كيخسـرو  خا خان فرزند رستم قلي بعد سمت وي به صفي
وقتي كه فرصت داشتند  گري سرافراز گشت. آقاسي القدر تفنگچي منصب جليله ب

  اند:  فقير نوشته ةمجموعه شدند و اين ابيات را ب ميمتوجه نظم 
  پيش رويش سوختم آخر دل ديوانه را

  چون نگهدارد كسي از سوختن پروانه را
  ناخن سينه چون بينم رخشه سازم ب ميچاك 

  چون برآيد مهر بگشايند روزن خانه را
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  رباعي
  بايد مييي  اندوختهدر عشق غم 

  بايد يي مي وز غير نظردوخته
  تا دل نشود داغ نگيرد آرام

  9بايد مييي  اين سوخته را سوخته
  
  

  مكنون گرجي  
سيزدهم هجري قمـري اسـت    ةآقامحمد متخلص به مكنون از شاعران سد

نويسد: در كازرون از توابع شيراز مقام داشت، مردي سياح بود.  ميمرحوم هدايت 
  جا فوت شد. اشعار بسيار گفته اين چند بيت از اوست: همانآرام در 

  گر رود طفل سرشكم از پي دل دور نيست
  دود طفل از قفا ديوانه را آري آري مي

*  
  كشد شمشير طفلي قلتم ميه ب

  دامن چند سالشه كه پروردم ب
*  

  ي كمان انگيختهچترك چشمش ز ابروان چا
  .تير مژگان از كمان آن تركمان انگيخته ..

  فروش گرچه خصم آتش آمد آب اينك مي
  10مان انگيختهأيكجا توه آب و آتش را ب
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  ممتاز گرجي  
اصالن بيگ كوچك شهرت از نجباي گرجسـتان و در   ةعلي بيگ نواد فضل

آقاسي بـود.   گچينسلك غالمان شاه سليمان صفوي و از نزديكان كيخسروخان تف
مه ه ي در طبع دارد، چون بهنويسد: جوان قابلي است و كمال شوخ مينصرآبادي 

  تخلص دارد.  » ممتاز«جهت از اقران ممتاز است، 
علي بيگ از خدام ممتاز شاه  در صبح گلشن و قاموس االعالم نامش افضل

يي از اشـعار   خوش فكران خوش بيان معرفي شده است. نمونه ةسليمان و از زمر
  اوست:

  عشاق را روزن نباشد چون حباب ةخان
  كس كه دارد ماهتاب بخت آن تا نگردد تيره

*  
  جران تو اي نوگل خندان سازده دل به

  اين سپندي است كه با آتش سوزان سازد
  آنقدر صبح وصال تو نگرديد سفيد

  داغ شب هجران سازد ةكه كسي پنب
*  

  گريه را زين پس گل آلود غم دنيا مكن
  شود آب اين جو داخل درياي رحمت مي

*  
  ه بازمينا به ته رسيد دال وقت شد ك
  ركشيمه سهمچون حباب ساغر خالي ب
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*  
  تا گرمي رخسار تو را ديد نگاهم

  خشيد نگاهمبدر چشم ترم چون مژه 
  غمديده نگارد ةدر ديد تا نقش تو

  از هر مژه صد خامه تراشيد نگاهم
  

  عكس تو به ذرات جهان تافته چون مهر
  برهرچه نظر كرد تو را ديد نگاهم

  »ممتاز« صاف است كه چون آيينه ةاز سين
  راز دلم از خلق نپوشيد نگاهم

*  
  مغز نوبهار معطر ز بوي تو يا

  روي نكوي تو ز تسرو گل سرخ
  كند زلف بتان ز شانه دكان تخته مي

  11هاي خط مشكبوي تو از شرم حلقه
  

  موجي گرجي 
شريفه (شـاه   ةعليخان بيگ فرزند اغلي بيگ گرجي در سلك غالمان خاص

قلـزم ذهـنش مـتالطم بـه     «نويسـد:   مـي گلشن سليمان صفوي) بود صاحب صبح 
از » . خوش طبعي و ظرافت است و هر مصـراع ابيـاتش مـوجي از بحـر لطافـت     

  اوست:  



 ٥٤  20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  زند جوش ميياد تو خم ن بي
  ها را گشتيم شرابخانه

  
  يي گفته و بيت مذكور را چنين تضمين كرده است: موجي قطعه

  قلي شاعر صفي 12چون اودونچي
  در جهان رند الابالي شد

  دوش در هيمه دان مطبخ فكر
  پخت شعري كه وصف حالي شد

  
  باشي كه اين مطلع را گفته بود: قلي بيگ اودونچي در جواب صفي

  شيشه ام سنگ را نهالي شد
  13قدح افتاد و سنگ قالي شد

  
  نشاطي گرجي 

محمدباقر بيگ فرزند فرامرزبيگ و برادر كهتر اختر گرجي اسـت. وي نيـز   
سـر   همالزمت زنديه به ب يو شيراز نشو و نما يافته، چند مثل برادرش در اصفهان

  مدح اين و آن داده است.  ه بزده، آخراالمر قرار معيشت و سامان را ب
حال اختر گذشت نشاطي پس از مـرگ بـرادرش اتمـام     ةچنانكه در ترجم

طهـران رفـت و بـا    ه همت خويش قرار داد و از اصفهان ب ةاو را وجه ةكار تذكر
دنبال بـرادر  ه كار پرداخت ولي ديري نپاييد كه او نيز به كتاب ديوان باستعانت از 

  سراي ديگر برد.  ه رخت ب
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خـان   هاي فارسي، رضاقلي آقاي گلچين معاني در تاريخ تذكره ةبنا به نوشت
محمـدباقربيگ نشـاطي را در شـمار     ةمجمع الفصـحا مجموعـ   ةهدايت در ديباچ

  ها مذكور داشته است.   تذكره
محمـد   شخصي دانشمند معاصر آقاي سـيد  ةدر كتابخان«زايد كه: اف ميهمو 

احـوال و منتخـب    ةكوچكي مشتمل بـر ترجمـ   ةهاشمي كرماني مقيم تهران تذكر
ـ    ه اشعار سي و چند شاعر كرماني كه ب ليف ةاهتمام يكـي از فضـالي آن سـامان ت

قاجـار از   هشـا  فتحعلـي «آن مسـطور اسـت كـه:     ةشده است موجـود و در مقدمـ  
تراجم شعراي كرمـان   ةن ظهيرالدوله، والي كرمان، خواسته بود تا در تهيخا يمابراه

  ».دستور وي نوشته شده استه محمدباقربيگ را ياري كند و اين نسخه ب
) 1234ليف (أليف اين خجسته تأدر سال ت«نويسد  ميلف انجمن خاقان ؤم

مشـرف   صـافي  خلـق  (تهران) آمده اتفاق مالقات افتاد، جوان خوش ةدارالخالفه ب
ـ يـ عالوشي بود. اندك در كار عبادات قليل المباالت يافتمش، و  ميآد يـوم   ه اذ اهللا ب

نحوي كه در احوال برادرش اختر مذكور شد، چند جزوه ه معاد ضعيف االعتقاد، ب
ـ       يامنا ةمصنف برادر را عرض ةاز تذكر جـوايز  ه دولـت داشـت، بـا عـدم قبـول ب

سـال يكهـزار و دويسـت و سـي و      ه هم ب حضرت صاحبقران ممتاز اقران گشته،
  »  دارالخالفه اندر رخت بربست. در غزلگويي طبع خوشي داشت...ه چهار ب

خود از او ياد كرده و نوشـته اسـت: گـاهي كـه      ةا هم در سفينزمحمود مير
خواند، در رسم غزلسرايي  ميمن ه شرف حضورم روزي او بود(!) اشعار خود را ب

  با بهره بود...
صـف اسـت چنانكـه    به بعضي از كمـاالت متّ « نويسد:  مياختر  شرو براد

پسندان حاالت و مقاالت او را پسنديده دارند. بـاري پـنج شـش     جمعي از مشكل
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  »  هزار بيت ديوان دارد...
  يي از اشعار اوست: نمونه

  آن در چون ببينم پاسبانش راه خاك افتم به ب
  كه تا بوسم بدين تقريب خاك آستانش را

*  
  

  دانم ي شب، نميدغير دانم باده خورم بزه ب
  خواب آنجاه كه بيرون آمدي از بزم يا رفتي ب

*  
  خبر از آشيانم نيست، اما اينقدر دانم

  شاخي آشياني راه كه برقي سوخت در گلشن ب
*  

  گلزار هم آواز مراه خواند از دام ب
  ه بود باز مراينگماني كه پر سه ب

*  
  دل آباد است از عشقش مبادا

  اين خراب آباد ما راخرابي 
*  

  محفل جانب هر كس بجز من بيند و من همه ب
  صد خجلت نگاه آنجاه كنم بر روي اين و آن ب

*  
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  توان بيرون شدن ز بيم اسيري نمي
  گلستان قفس مراه آخر شد آشيان ب

*  
  ملتفت ناشده چون بگذري از من گويم
  پي تسكين دل خويش كه نشناخت مرا

*  
  ز ثواب خويشگويند روز حشر چو خلق ا

  مائيم و رحمت تو و كردار ناصواب
*  

  سبب نايد از اين پرده برون آوازي بي
  در پس پرده كسي هست كه آوازي هست

  خبرم از خود و هر سو خبري هست من بي
  دنبال بتان در بدري هسته كافتاده ب

  ست آيد و بر سنبلش از گرد نشاني مي
  در راه وي امروز مگر چشم تري هست

*  
  انمم وقت رفتن بند بر پا مرغ راز كويش 

  كه چون خيزد فتد بر خاك و ديگر بار برخيزد
*  

  كس ندانست كه چون آمد و چون رفت ز بزم
  اينقدر بود كه شد چاك گريباني چند
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*  
  كنم هرگه دعايي كز دلم بيرون شود مهرش

  اثر باشد گويم كه يارب بي خود آهسته ميه ب
*  
  من شويآن مكن با من كه گر از لطف يار 

  خاطر آيدت آن شرمسار من شويه چون ب
  با تو در يك بزم ننشينم كه ترسم پيش خلق

  اختيار من شوي بي ةمنفعل از گري
*  

  ي كه جفايي تواني و نكنييتو آن ن
  توانستي هركه جور نكردي نميه ب

  

  از رباعيات اوست:
  يار گفتم غم دله ديشب همه شب ب
  دمي همدم دل شايد كه شود مرا

  درد دل من گوش نداده كه بديدم 
  14دل ماتم من گرفت و من ماتم دل

  
  ولي گرجي  
خان گرجي از غالمان سالطين صفويه بود و در شعر و شاعري خوش  ولي

  سليقه و نيكورويه، از اوست:   
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  ديوار آورده خوش آن عاشق كه از غم رو ب يا
  15آنقدر گريد كه رحمي در دل يار آورد

  
  يميني گرجي  

ي از موالي شاه طهماسب صـفوي بـود و سـرپنجة طـبعش در     يميني گرج
  .معارك نظم قوي

  از اوست:   
  دستي كه عنان خويش گيرد
  16امروز در آستين كس نيست

  
  يوسف گرجي  

هجـري   1219از پروردگان محمود ميرزاي قاجار اسـت. در حـدود سـال    
 سـالگي دسـت او را از   در هفـت 1226سـال  ه قمري در گرجستان تولد يافت و ب

  اند.   جنگ به ايران آورده يدامن پدر و مادر جدا كرده و جزو اسرا
رسم اسيري ه نويسد: يكي از غازيان او را ب ميخود  ةمحمود ميرزا در سفين

طريق پيشكش گذرانيـد(!) از آن عهـد   ه از كفرش به اسالم خواند و بر حضرتم ب
سلم اسـت و از  حجاب مه سال است... در درگاهم ب 14) كه بيش 1240تا امروز (

در تحريـر شكسـته    نمـوده و  تكفـاف تحصـيل آدميـ    ةاهل عفاف مقدم به انداز
خيال است، هر دو را از من فرا گرفتـه   نويس و در رموز .. غزلسرائي نادره درست

سه هزار شعر است  ةمثاب هو به امر من تخلص را به اسم قرار داده. از دفترش كه ب
  بيت نقل كرده است). 51نتخاب رفت. (اين اشعار جداگانه ثبت گرديد و ا
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ـ    نسخه ـ   ةيي از ديوان يوسـف گرجـي در كتابخان دفتـر   ةشـمار ه مجلـس ب
  هست.   16231

ـ  1297سال ه اين نسخه را محمدعلي قزويني ب نسـتعليق   ةخـط شكسـت  ه ب
ن سـرهنگ نوشـته و پـس از اتمـام غزليـات و      خـا  خوب براي تقديم بـه صـادق  

سسات و ممخمف كه در حدود پانصد و چهل بيت اسـت،  طات و رباعيات يوسم
ابياتي از ديگران و قصيده و غزلي از حكيم شريف و غزلي از محمدعلي ميـرزا و  
سايرين آورده است و پـيش از نگـارش غزليـات يوسـف دو مكتـوب عشـقي و       

  عرفاني از او نقل كرده كه آغاز نخستين آنها چنين است:  
ديع الجمال گرفتارم كه نـه  دام هجرنگاري خوشخو و به چندي است كه ب«

جملـه هسـتيم را    جانم افروختـه و ه از ديده نهان است و نه بر ديده عيان، آتش ب
  ...»  هسراپا سوخت

  ديوان يوسف بدين بيت آغاز گرديده است:  
  ام از هجر يار ماه جبين است ناله

  حسن چنين است...ه ني غلط آن مه كجا ب
  
استنتاج كرده اسـت كـه وي    (ابن يوسف) مجلس ةلف فهرست كتابخانؤم

ـ    1288پيش از سال  سـال  ه قمري وفات يافته و در عنوان ديوان خطـي وي كـه ب
خـان عليـه    من كالم خلدآشيان يوسف«ه اين جمله مسطور است دنوشته ش 1297
در ديوان يوسف عالوه بر ساير انواع شعر، مدايحي از ناصرالدين شـاه و  » الرحمه

السـالم موجـود    هايي از حضـرت سيدالشـهدا عليـه    يهالدوله و مرث شاهزاده احتشام
  است.  
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  اوست: اشعاريي از  نمونه
  كوي يار باش يوسف برو گداي سر

  شايد ز روي لطف ببخشد گناه را
*  

  اول از سنگ ستم بال و پرم را مشكن
  بند غمت آخر كني آزاد مرا چون ز

*  
  جام مي در گردش آور زان كه نيست

  اعتباري گردش ايام را
*  

  بيم آنكه رسد آفتش ز خار مژهز 
  نهد پا را ميچشم راز خيالش نه ب

*  
  جانم كرد عشق روي تو صنم صورت بي

  كافري بودم و اين عشق مسلمانم كرد
*  

  اگر يوسف ز كويت رفت سهل است
  غباري از سر كوي تو كمتر

*  
  اي مه نهاده سر يوسف وتبر آستان 

  اگرچه رفته صنم دين و دانش از دستم
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*  
  ايم فلك دون نموده ةپيال خون در

  ايم عذاري گرفته جامي ز دست الله
*  
  پرده بردار از حديث حسن و عشق

  گوئي سخن تا بكي در پرده مي
*  

  آن كو  برو بيگانه شو يوسف در
  پرسد كسي از آشنايي نمي

  
  از رباعيات اوست:

  عل لب تو ز آب حيوان خوشترل
  و ز سرو بستان خوشترتسرو قد 
  را ز مرهم بهتردل مه زخم تو ب

  17جان ز درمان بهتره درد تو مرا ب
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  ها پي نوشت
، 1343اختر، چاپ تبريـز   ةگلچين معاني (جلد اول ودوم) تذكر يليف آقاأي فارسي تها تاريخ تذكره. 1
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  ق.  1314
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  محمود (جلد دوم) مجمع الفصحا (جلددوم)  ةسفين. 4
  ادبيات تبريز)  ةنشكددا يعكس ة(نسخ -رياض الشعرا -الذريعه -شمع انجمن -نصرآبادي ةتدكر. 5
  روز روشن ةتذكر. 6
  فرهنگ سخنوران   –مدايح معتمدي . 7
  شمع انجمن   -نصرآبادي ةتذكر. 8
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  معني هيزم است. (ويراستار). ادون تركي به 12
  صبح گلشن -نصرآبادي ةتذكر. 13
  اختر.  ةتدكر -محمود ةسفين -ي فارسيها تاريخ تذكره. 14
  صبح گلشن. 15
  رياض الشعرا -صبح گلشن. 16
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   ديت ديطنة هدالژاپنی که خمربالس
  آغاز سخن 

 هاشم رجب زاده 
  

  مخبرالسلطنه ةسفر و سفرنام
دود رجال دانشـور و پرمايـه و   ع) از ممخبرالسلطنه مهديقلي هدايت (حاج

خواهي به ميدان سياست  اي است كه در سالهاي نزديك به جنبش مشروطه قريحه
ران در پايان عصر قاجار تا دورة پهلوي اول آمده و در رويدادهاي تاريخ معاصر اي

هـاي خـويش را    اي برجسته داشته، و نيز با همتي واال يادها و ديدها و يافته چهره
قلم آورده و ه در سياست و انديشه و اديان و فلسفه و موسيقي و دانشهاي ديگر ب

  يادگار گذاشته است.ه ب
ن هدايت اسـت؛ در سـال   خا رضاقلي ةخان مخبرالدوله، و نو او پسر عليقلي

براي تحصـيل   1295گرفتن مقدمات، در سال  قمري زاده شد و پس از فرا 1280
به آلمان رفت، اما بزودي بازگشت و آموختن فارسـي و عربـي و موسـيقي را در    

در دارالفنون پرداخـت و از   نيبه معلمي زبان آلما 1302سال  رايران دنبال كرد، د
شغل پدر و نيـايش رياسـت    ةبه سابق 1316و در  وارد كار دولتي شد 1311سال 

اما چند ماهي بعد از اين كار دل  ،تبريز راه يافت ةپستخانه  و گمرك و تلگرافخان
                                                            

.359-383، صص 1368شناسي، تابستان  ايران    
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ن شـد و  علميه و سرپرستي مدارس ديگر معـي  ةكند و در تهران به رياست مدرس
اصــغرخان   در ســفر دوم مظفرالــدين شــاه بــه فرنــگ بــه خواســت ميــرزا  علــي 

قـانون   ةطان به قافله پيوست. پـس از صـدور فرمـان مشـروطيت در تهيـ     الس امين
هاي ديگـرش  تانتخابات سـهيم بـود و سـپس بـه وزارت معـارف رسـيد. از سـم       

وزارت فوايد عامه  ،حكومت آذربايجان (سه بار)، حكومت فارس، وزارت دارايي
وزيـري رضـا شـاه در سـالهاي      هاي ديگر و سرانجام، نخست تصدي وزارتخانه و

  بود. 1312تا  1306
دوست و آزادانديش كتابهاي ارزنده به يادگار مانـده   مرد ايران از اين دانشي

 ةگمـان مهمتـرين ايـن آثـار دربـار      بـي  خاطرات و خطراتنام   او به ةكه زندگينام
در شـرح    فكـار امـم  رويدادهاي تاريخ معاصر ايران اسـت. از ديگـر كتابهـاي او ا   

در چهـار جلـد شـامل     گـزارش ايـران  ام گوناگون، آداب و انديشه و باورهاي اقو
با ديوان شعرهاي  مخبري ةتحفتاريخ ايران از پيش از اسالم تا برافتادن قاجاريان، 

در علـم   جمـع االدوار مش، و نيـز  ا اجتماعي و فلسفي و سياسي ةاو در بيان انديش
 لوشـر سـفير  بپيرت  نظر بود. و موسيقي است كه حاج مخبرالسلطنه درآن صاحب

نويسـد: هنگـامي كـه ايـن      او مي ةدربار 1312تا  1311آلمان در ايران در سالهاي 
اي مرا مـورد خطـاب    لهجه الوزراي ايراني با آلماني روان و بدون غلط و بي رئيس

قرار داد در حيرت فرو رفتم. وي از شمار ايرانيان محترم روزگار قـديم بـود كـه    
مزيد كرده بود و در برخـورد و سـخن   آلماني را نيز بر اصالت فطري خود  بيتتر

كـرد...   م مـي أگفتن، وقار و صميميت را به نحوي غير قابل تقليد بـا يكـديگر تـو   
  .1اي نيز از او مي تراويد لطف و گيرايي مسحوركننده

معظمـه از راه   ةسفرنامه تشرف به مكنام ه اما كتاب سفر او به گرد جهان ب
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گيرايـي و ارزشـي كـه     ةبا هم 2خورشيدي) 1324مجلس،  ة(چاپخان چين، ژاپن و امريكا
ته  نشده و براي بسياري از مـردم كتـابخوان نيـز ناشـناخته     سدارد محل توجه شاي

ها  مانده است. زبان و اسلوب هدايت در اين كتاب و شرح دل انگيزي كه از ديده
دهـد، شـيرين و    هاي خود در سفر خاوردور، آمريكا و اروپا و عربستان مي و يافته

ويژه كه سفر او و همراهانش به ژاپـن مقـارن اسـت بـا يكـي از       هوزنده است، بآم
ساز در تاريخ اين كشور كه همان جنـگ بـا روس    مهمترين رويدادهاي سرنوشت

 ةدريافت و برداشت او از اين جريان ذهـن بيـدار و انديشـ    ةاست. نگاهي به شيو
ون ما هنـوز ناگشـوده   بسياري از مسائل كه در جهان و پيرام ةدرست وي را دربار

  دهد.   نشان مي تمانده اس
كوتـاه امـا سرشـار     ةگمـان يـك مجموعـ    هدايت بي ةژاپن در سفرنام ةبهر

شناسي است. نويسنده هنگام ديدار از ژاپن مردي چهل ساله، پخته، آموختـه   ژاپن
و با فرهنگ بوده و ديدنيها را با ديده تن و با چشم دل هر دو ديده و به ديدن هم 

ه نكرده و از سخن او پيداست كه پيش و پس از سفر و هم در هنگام آن بـه  بسند
ژاپـن نگاشـته    ةها دربار اي كه ژاپنيان و غربي گردآوردن و خواندن كتابهاي عمده

اين بينندگان و نويسـندگان را موشـكافانه بررسـيده و در      ياند پرداخته و آرا بوده
ـ أخود را پس از پنجاه سال ت ةترازوي خرد و انصاف و علم سنجيده و سفرنام ل م

اي كـه   وي در سـفر بـه هـر داننـده     3قلـم آورده اسـت   هسالگي ب 86ر و در و تفكّ
حسـن   ةترقيات ژاپني نتيج«گرفته است، چه ايتو، كه  خورد از او  آگاهي مي برمي

نيشي مترجم آنها در توكيو و چه خبرنگـار ژاپنـي   اوست، چه كُ» تدبير و تعليمات
) بـا افسـران روسـي تـازه از     25براي مصاحبه با آنها آمده بـود (ص   وكه در چيفُ

) در راه و 20مدرسه درآمده كه در راه منچوري با آنها هم قطار شده بودنـد (ص  
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ري هـم بـا   ادر شهرهاي چين نيز فرصتهاي بررسيدن كم نبـوده اسـت. آنهـا ديـد    
 يسـ يشـناس انگل وزير مختار بريتانيا در پكن و خاور Sir Ernest Satowسرساتور 

 Engelbertپـر ارزش انگليـرت كمپفـر     ة) هـدايت بـا سـفرنام   28(ص  .اند داشته

Kaempfer   فـورد انگليسـي   درژاپن شناس پيشگام آلماني و نيز كتـاب سـر راSir 

Ratherford alcock  آشنا بوده است. از چمبرلنBasil Hall Chamberlain  و كتاب
زده نگاشـته شـده،   وكه در پايان قرن ن Japanese thingsسرشار او چيزهاي ژاپني، 

فرانسـوي در كتـاب او،    Piere Lotiير لـوتي   انديشي پي جا ياد كرده و به كج هجاب
تاخته است. هدايت در ايـن بررسـيدنها    Madame Chrysanthemeمادام كريسانتم 

كنـد و زرق و   ادب خاورزمين جلوه مـي  ن وجا دوستدار و مدافع ژاپن و تمد همه
  شناسد.   باخترزمين را در برابر آن ارجي نميبرق 

هـاي   مخبرالسلطنه جدا از گزارش گشت وگذار او در سفر، اشـاره  ةسفرنام
بسيار به وضع سياسي و اجتمـاعي ايـران در آن روزگـار دارد، و نيـز در بررسـي      

هاي خود در ژاپـن سـود جسـته     ها و شنيده هايش از ديده احوال ايران و در نوشته
نويسد: (رضـا) شـاه در نطـق     ) مي1314مهر  9قاد از پيمان سعدآباد (تناست. در ا

سـابقه بـود و در ايـن     ر مجلس يازدهم گفت: پيمان سعدآباد در مشرق بـي دخود 
  هنگام كه امور عالم مشوش است مدد بزرگ به بقاي صلح خواهد بود.  

و ا در مشرق تظاهر مشت است در مقابل سـندان... در توكيـ  هگونه پيمان اين
صلح وجنگ بين انگليس و ژاپـن   ةسفير انگليس به اتابك گفت روزي كه عهدنام

امضا شد در لندن تظاهر كردند و در توكيو بـه رو نياوردنـد، و مـا در اثـر پيمـان      
(ژاپـن) بـر حكومـت     ةاساس رجزخواني كرديم. متانت حكومت دوهزار سـال  بي

  (پهلوي)،   ةالد تا چه رسد به حكومت ده سي(انگليس) چرب ةهفتصد سال
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روز بسر برده امـا شـرح وي    22 ،روز در توكيو 25او در ژاپن بر روي هم 
اي آگاه و آزموده سالي چنـد احـوال ژاپـن را     كه پژوهنده است ژاپن چنان ةدربار

اش نگـاهي   اي او از ميـان سـفرنامه  ه ها و انديشه جا به يافته بررسيده باشد. در اين
  كنيم. مي

  
  سفر   ةآغاز و بهان

السـطان   فكر سفر به گرد جهان بـا اسـتعفاي ميـرزا علـي اصـغرخان امـين      
ـ   (اتابك) پـيش مـي    22آن زيـارت حـج اسـت. مظفرالـدين شـاه در       ةآيـد و بهان

ـ   ةپذيرد و نيز اجـاز  هجري استعفاي اتابك را مي1321االخر  جمادي  ةزيـارت خان
ت. مايـل  سـ سفر مكـه خوا  ةاتابك اجاز«دهد. هدايت مي نويسد:  خدا را به او مي

به  »فذوق تشرّ«بود من همراه باشم. حاضر شدم و دوستان مالمت كردند. نيز، با 
آمده كه ممكـن اسـت.    ميپيش مركز توجه ميليونها مخلوق اين فكر هم براي من 

). 3افكار اتابك براي اصالحات آينـده سـاخته شـود (ص     ةدر اين مسافرت زمين
صدراعظم قاجـار كـه او را بـه وزارت    او با اتابك و احساس وي نسبت به  ةرابط

پـاس   ةداند، بررسـيدني اسـت. بـا همـ     خود مي ةمعارف برداشته است و بركشيد
گيـري از مـنش و روش او فروگـذار     جـا از خـرده   هفروتني، جاب حرمت داشتن و

نكرده، اما در بازگشت بر اين باور است كه سفر ژاپن و ديـدار بـا دولتمـردان آن    
ديار تنبنويسد: پنج ماه به رسـم   . باز مي1فكري در او پديد آورده است ليه و تحو

مسـافرت از   ةپ باشـد، نقشـ  رحج مانده بود و اتابك نخواست اين مـدت را در اُ 
  .7طرف چين ريخته شد

ا گـروه كوچـك   بهدايت در اين سفر كار دستيار و مترجم اتابك را دارد و 
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االخـر يـا اول رجـب     مـادي اتابك و همراهان در آخـر ج  8او همراه است. ةحاشي
افتنـد. در قـزوين توقـف نشـد... در      راه ميه ) از تهران ب1903(اوايل اكتبر  1321

خيـال اتابـك    ةسنقرآباد... صحبت از ا ختيار طريق پيش آمـد، معلـوم شـد گوشـ    
طرف چين و ژاپن. من هم تقويت كردم. فرمودنـد  ه اختيار راه شرق است يعني ب

  .) 5(صو مكتوم باشد قتا مس
ژاپن در اين روزگار از آزمون تجدد پيروز بيرون آمده، چـين را در جنـگ   

شكست داده با قدرتهاي اروپايي به رقابت برآمده، با انگليس پيمـان اتحـاد    1895
 9انتقام گرفتن از روسيه براي چنگ انداختن بر پـورت آرتـور اسـت.    ةبسته وآماد

سرزمينهاي آسيايي ژاپـن   پس شگفت نيست كه آگاهان وحتي مردم كوچه و بازار
  ستايش بنگرند.   ةرا با ديد

اتابك و همراهانش از راه انزلي و بـاكو و بـاطوم بـه مسـكو مـي رونـد و       
ا راه آهـن سـيبري و   بكنند و پس از سفري سخت  راهشان را با راه آهن دنبال مي

رسـند،   شرقي  چين مي ةآرتور و از آنجا به بندر چيفو در  كنار منچوري به پورت
رونـد و از شـانگهاي در سـفري دو روزه بـا      سين و پكن مي س با قطار به تينپس

دسـامبر   9آينـد. ورود آنهـا بـه ژاپـن روز      ازاكي، بندر غربي ژاپن ميگكشتي به نا
دسـامبر بـه توكيـو     14كيوتـو روز   است، و پس از ديدن ناگازاكي، كوبه و 1902
روز در ايـن   22شـوند،   مريكا ميآ ةكه با كشتي روان 1904ژانويه  6رسند و تا  مي

مانند. راه افتادن  آنها از توكيو همزمان است با درگـرفتن جنـگ روس و    شهر مي
  ژاپن.
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  طنه در سفرنامه  لسخن مخبرالس ةشيو
و قلم هدايت در سفرنامه نيز، چنان كه در كتابهاي ديگر او، اشـارتگر   نزبا

ـ    نوشـته  ةاندازه نويسي هم ب اما زيبا و رساست و در كوتاه ويـژه   ههـاي ديگـرش، ب
رود. گفتـار او شـيرين اسـت و  پـر از موسـيقي و       پيش نمي خاطرات و خطرات

هايي از وصف ژاپـن در   گويي، نمونه فهيپردازي و لط سجع و آهنگ، همراه با نكته
صــفحه از كتــابش را گرفتــه اســت، در اينجــا  50ســفرنامه او را كــه نزديــك بــه 

  خوانيم:   مي
اطراف ناگازاكي ماهور اسـت، دريـا در   «عت ژاپن مي گويد: در زيبايي طبي

مقارن مغرب در پرتو آفتاب گـويي    )92(ص » دره پنجه افكنده آخر دره بندر است
ـ گاي از سونش زر اطراف منظره را گرفتـه، ن  پرده ژاپنـي و نقـش ارژنگـي     ةارخان

و در  )94(ص است... گاهي مهي در هوا بود و منظر چـون مـاه از پشـت آن پيـدا     
عرض راه (كوبه تا كبوتر) تبادل سهال و جبـال، دشـت و  جنگـل، درختـان سـر      

جا اطـراف توكيـو    آب دريا همه« )96(ص درهم و مزارع منظم جالب توجه است. 
  .)121(ص  »پنجه در خاك افكنده اطراف مزارع نيزار است

وچي ژاپـن را بـه دماونـد ماننـد     فنيز شايد او نخستين كسي است كه كوه 
ابيض در بساط اخضر زير  ةوجي ياما كه عروس جبال ژاپن است و جامف«ده : كر

  ) 99(ص  .وجي ياما دماوند ژاپن استف )121(ص » يلي فلك بر سر داردنگنبد 
وموالنـا،   يويژه سعد ههدايت در پيراستن سخنش از بزرگان ادب فارسي ب

سـر   هرا در كشتي ب البد شب«آفريند.  جا خود مضمون مي هگيرد و نيز جاب ياري مي
(ص » يادي از بندر آرطور و رنج موفـور كـرديم  « )25(ص » رحبرديم تا چه زايد س

الزام كارها را... يعني تازه كـردن  « )95(ص » ارها همه زنند و غير زنندهكخدمت« )95



 ٧٢  20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

مختصـر تنظيفـي شـد و مفصـل شـامي      « )96(ص  »سر و صورت، صـورت داديـم  
  ت و تقاص پرت آرطور،  سجنگ روس ا ، (ژاپن) همه فكر)99(ص » خورديم

  ولوله در شهر نيست جز شكن پشت خصم
  فتنه در آفاق نيست جز خم ابروي روس

  )108(ص  
  
خورشـيد در  «، )109ص ( »يمه ظرف خوراكي بود نيم ديگر پاركينغذاها «  

. )117(ص» ه با اقمـار بـود و شـوگون يگانـه فرمانگـذار     بسپهر سرايه مشغول مالع
پـي بـه    ووتيدربار ك«، )120(ص تي را عزت است و از كاتليكي نفرت اخيراً شينطو

خودكشـي) در  «(، )123(ص فرو داشـت را گرفـت   ةآخر كار برده از برداشت انگار
. )125 (ص» درد جاي پيراهن شكم خود را مي هجا آخر چاره است منتها ژاپني ب همه

افظ). قلـم ژاپنـي در   (شايد در اشاره به اين مضمون كه: در غم او جامه قبا كن ح
(يعني ژاپني با تصوير بهتر بيـان   )126(ص » تمثيل به نگار روشنتر است تا به گفتار

ت مغـرور كـرد آخـر معلـوم شـد از تُـف       چينـي را عـد  «كند تا به سـخن). و   مي
برد و از پف تـوپ هـرون آب در دهـن همـه      چهارصد ميليون دشمن را آب نمي

  )137(ص شود. خشك مي
و مدتي مرا  خبرنگار بود«كند:  اه رنگ شيرين عاميانه پيدا ميزبان هدايت گ

بـه تماشـا قناعـت    . «)25(ص » ذوق كرديم و زود وا ذوقيـديم «و » سر طاس نشاند
شوي چنين  مرده«و در سخن از مرد خسيس،   )105(ص » كرديم كرديم، چه مي نمي

... كل و ول طالب هندي« )111(ص» نگ و چه زرسمكنتي را ببرد، براي نهادن چه 
در گذرگاههاي دلربـا گـردش نمـوديم و دل را بـه     « )107(ص ». دانستند فارسي مي
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منورالفكر كـه بيعـاري بـيخ ريششـان را كـه       ةطبق« )112(ص» تماشا اقناع فرموديم
  .  (همان جا)» ندارند گرفته است

 )117(ص» شد هيوكوهاما... بر تجارت خارجه و استقرار دفاتر بي پير گشود«
بودا از چين اندك اندك چه بود چه بـود بـرويم ببينـيم، آن     ةاز آمدن پيكرو پس 

    )121(ص» خانه محل زيارت شد
هاي بيگانـه   هدايت برابرهايي است كه او براي واژه ةگيرايي ديگر در نوشت

خود اوست. از ايـن نمونـه اسـت     ةنوس آورده كه پيداست چندتايي ساختأيا نام
 ).سامورايي=  دار سلحشور و منصب ).ر حاكم ژاپنسپهساال: شوگون = فرمانفرما(
گيـرد و سـمت بزرگـي     وصلت را مي ةسفيدي كه ميان ريش = پدر مقامي و رافع(

 كرسي( .درياي سرزميني) = درياي وسط( .نسبت به عروس و داماد پيدا مي كند)
سـخنان   = اخوانيـات ( .اتاق هتل) = يورد( .)مهماندار = يچ ييپذيرا( .پايتخت) =

 ).زن بـدراه  = مخصـوص  ةنمـر ( .سرسـرا)  = اسيـ كر( .و خوشـامد)  آميز تعارف
 = كـردي  يبـاالپوش و عبـا  ( ).قبـا  = آرخـالق ( ).وكيمون=  قبا). (گيشا=  مطربه(

آوردن گهگاه امثال فارسـي هـم ويژگـي     .بزم) = مجلس انس( .كميونوي مردانه)
  ديگر قلم هدايت است.  

آورده كـه گويـاي ذوق لطيـف اوسـت     هايي نيز در يادداشتهاي سـفر   نكته
آرتور با آنها به كشتي نشسته است فرانسه و آلمـاني   ترخانمي انگليسي كه در پو

چين بوده است. خيلي خانم اسـت. تصـنيفي در آن    داند و سالها مقيم و چيني مي
ريـزه   قر مي ،پاش چه چيزه لب چين د از چين،ااوقات معمول شده بود. از كجا مي

در ناگــازاكي بــه تماشــاي نقــل زغــال از بــاركش بــه كشــتي  )24 (ص »ورچــين...
ـ  «ايستند، كه  مي دسـت رد   هچهل پنجاه نفر زن زنبيلها در دست داشتند و دسـت ب
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چون «گويد كه  و باز مي )94(ص » فعولمفاعيل كردند به ضرب مفعول مفاعيل  مي
رجحـان  العاده از صفاي درياي وسط تعريف كرده بودند حركت با كشـتي را   فوق

  داديم...
گـزارش  «و  (همان جـا)  .مقداري از صفاي موصوف را شب در خواب ديديم

خواهد... در اين موارد بهترين اشتغال خواب است ولـو سـر در    شب نگارش نمي
  .)95(ص » كنار جانان نباشد

ـ  پـارك اوينـو، ده    ةدر ژاپن نيز دل زيباپسند او در تپش است: در مهمانخان
ميان آن جماعت دختري بود به سن هفـده هيجـده   «ان شدند، پذيراي آن دوازه نفر

در لباس فاخر... من دختر به آن وجاهت و زيبايي نديـدم، كريـاس هتـل قـدري     
  دانست جا داشت شعر سعدي را بخوانيم: تاريك بود، اگر دختر فارسي مي
  نهاده ست بآينه در پيش آفتا

  )108(ص بر در آن خيمه يا شعاع جبين است...
  

هم وصف او از جمال دختر روس كه به چين آمـده   )25(صي ديگر در جا
  بود بسيار دلكش است.  

  
  ها   ها و دانستني دانسته

بـزرگ   ةژاپـن شـامل نـه جزيـر    «وصف جغرافيايي هدايت خواندني است 
شـمارند ياسـيما (ياشـيما) (هشـت      است. هشت جزيره از آنها را كه نجيـب مـي  

جرگه خـارج اسـت و محـل سـكناي مـردم       زو) از اينيسو (يگويند.  جزيره) مي
مـاركوپولو   ةو در سفرنام )92(ص گويند  ينو. جزاير را مجموعاً ياماتو ميني آشوح
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ژاپن جيپنگو است كه به انگليسي جپين شده است بـه فرانسـه ژاپـن... در اصـل     
هزار و كسري كيلـومتر   474وسعت خاك جزاير مجموعاً  .فتابآن بوده مطلع هين

ـ يشده است ك از سه مركز اداره مي مربع است كه  1887، توكيـو و اوسـاكا، در   ووت
كوهستانش غالب آتشفشاني است كه  .ميليون بوده است 38جمعيت ژاپن زايد بر 

متر ارتفاع برف دائـم   2850تشفشان داير است. فوجي ياما با  ن جمله بيست آآاز 
احي شمال را سـرما  دارد. جريان استوايي نواحي جنوب را گرما و جريان قطبي نو

ن در چـو دهد اثـري نيسـت... زمـين     بخشد. از طال و نقره كه ادريسي خبر مي مي
چين متعلق به پسر آسمان است و منقسم بين رعايا به شـكل اقطـاع ... محصـول    

  اش برنج است...   عمده
بوميان  .شود اند. ملكه از گروه اول اختيار مي مردم به پنج گروه منقسم شده

جـنس گوريلنـد    وريـل كـه اسـماً هـم از    گاند آئينو كه پشم دارند،  ودهدو طايفه ب
ول يكي را به شمال و يكي را به جنوب پس زده جاي آنها را گرفتند، غ(ميمون) م

ول غـ ريل در نواحي جنوب، ژاپـن از نـژاد م  گُزو اجماع دارند و يآئينو در جزيره 
    )115(ص است. 

به زمان اوست. خاك ژاپـن بـا   پيداست كه دانش جغرافيايي هدايت متعلق 
او پـيش از جنـگ، اكنـون كـوچكتر شـده و       ةاز دست رفتن سرزمينهاي زير ادار
  حدود يك پنجم خاك ايران است.  

متـر   2870وجي را فميليون گذشته است بلندي كوه  110جمعيت ژاپن از 
ا و نام باستاني پايتخت تاريخ ژاپـن اسـت كـه امـروزه نـار     ساند. يامات اندازه گرفته
شود و خوانده شدن كشور به اين نـام شـايد از اينجـا بـوده اسـت. از       خوانده مي

  اند.   هزار باز مانده 20بوميان آئينو كمتر از 
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كيلـومتر مربـع    78000زو) در شمال ژاپن  كه با وسعت يجزيره هوكايدو (
شود پس از جنبش تجدد ژاپـن   بزرگ ژاپن امروز شمرده مي ةيكي از چهار جزير

آباداني رفـت. جزايـر كوريـل در شـمال هوكايـدو       به  بيستم رو ةژه در سدوي هو ب
است نه در جنوب ژاپن و اين جزاير را روسيه در روزهـاي پايـان جنـگ دوم در    

و  1855اختيار گرفت و تالش ژاپن براي بازگرفتن آن و شايد بازگشت به تقسيم 
يده و ايـن جلـوي   كوتاشيري و اوتوروفو به جايي نرسـ  ةدست يافتن به دو جزير

  عادي شدن مناسبات با شوروي را گرفته است.
داند هنوز حل نشـده مانـده    ول ميغنژاد ژاپني هم كه هدايت آن را م ةلأمس

نـام ژاپـن    ةاش پژوهندگان است. اما سخن هـدايت در ريشـ  كبحث و كن ةو زمين
ه آفتاب گا ن برآمدننيپ«درست است. در جاهاي ديگر نيز به اين معني اشاره دارد: 

توكـو   ءمـيالدي) شـاهزاده شـو    628، 593در عهد ملكه سـوبكو (  .)93(ص» است
رسـمي را در سـال    ةانديش ژاپن نخستين فرستاد السلطنه، دانشمند و اصالح نايب
امپراتـور  «شـد   اي به او سپرد كه چنين آغاز مـي  دربار چين كرد و نامه ةروان 607

بـر ايـن   » نويسـد  شدن آفتاب مـي  فرو سرزمين برآمدن آفتاب به امپراتور سرزمين
  توان خواند.   پايه ژاپن را خراسان جهان مي

ــد   ــاو شناس ــر ك ــوي ه ــان پهل  زب
  

 دسـ خراسان آن بود كز وي خور آ  
  (فخرالدين اسعد گرگاني)                

  
ازديـد بنـدر   ب در«پـردازد.   هدايت به مناسبات ديرين ايران و ژاپن هـم مـي  

حضار عنوان كرد كه وزير علوم ما از طوماري كه جوف  نظامي) سر ناهار يكي از
اسكندر يكي از شاهزادگان ايران به ژاپن  ةهيكل بودايي درآورد معلوم كرد در غلب
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دهـد:   و اتابـك پاسـخ مـي   » شـود  سالطين ژاپن بدو منتهي مي ةآمده است و رشت
؟ دانـيم كـه شـاهزادگان ايرانـي متفـرق شـدند بـه كجـا رفتنـد          درآن هنگامه مي«

غـول كـه مقـارن    ودر مهـاجرت قـومي از م  «افزايد  هدايت مي )102(ص » دانيم نمي
همان اوقات است ممكن است از شاهزادگان ايراني كسي همراه ايشـان بـه ژاپـن    

ت گفته بود كه اين را در كتابي ديده است و اين كتاب را أمترجم هي» رفته باشد...
 ةسلطنت ژاپـن را در سلسـل  «نويسد:  دست بياورد. اما مي ههدايت نتوانسته است ب

گـذرد، اگـر تـاريخ     سـال مـي   2275اسكندر  ةدانند، از غلب سال مي 2540حاضره 
كند، لكن كاله آفتاب روي بيرق و طمغاي گل داودي كه  صحيح باشد مطابقه نمي

(همـان جـا،   علـم .  ااهللا  آورد، بـاز  جا هست شبهه مي در حواشي تخت جمشيد همه

گـل داودي  «ر وصف قصـر ميكـادو در كيوتـو نوشـته اسـت:      ، هدايت دزيرنويس)
 10.جا در نقش و نگار ظهور دارد كه طمغـاي سـلطنتي اسـت    شانزده برگ در همه

    )97(ص 
چند وچون مناسبات ايران و ژاپن باستان چنان كه سرچشمه و نـژاد مـردم   

كـه  نامي معاصر ژاپنـي   ةتر سيچو نويسندؤژاپن تاكنون دريافته نشده است. ماتوم
 ةگفته اسـت كـه بـه گمـان او در سـد      هينوكايرواين زمينه را بررسيده در كتابش 

آمـده و در فرهنـگ ژاپـن اثـر      م يا هفتم ميالدي گروهي از ايرانيان بـه ژاپـن   شش
ـ   ةاند. هاياشي ريوايچي پژوهند گذاشته نـام راه ابريشـم   ه ديگر ژاپني در كتـابش ب

كند كه پس از برافتـادن ساسـانيان    ني ياد مياز بزرگان ايرا )1964(شيلكو رودو، توكيـو  
 به چين و از آن راه به ژاپن آمده و ارمغانهاي فرهنگـي بسـيار همـراه آورده و در   

  اند.   اين پهنه رواج داده
ـ    ها و ويرانه يافت شده در تپه  آثار تازه ويـژه در نـارا    ههاي باسـتاني ژاپـن ب
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تري از نمادهاي همانند يا نزديك هاي تازه و فراوان پايتخت قديم اين كشور نمونه
دست داده است. در ادبيات دو كشور نيز رنگي از اين  هبا نقشهاي تخت جمشيد ب

ي تار نشـان  سپيوند ديرين پيداست، هرچند كه در زير رنگ و غبار سالهاي دراز ب
گوينـد كـه پـيش از جنـگ دوم كـه       سر برده مي هدهد. دوستان ژاپني روزگار ب مي

اند كه از آرزوي رفـتن بـه آمـور و آن سـوي آن      اند سرودي داشته رفته مدرسه مي
انـد. آمـور نـام رودي     خوانده گفته است، و اين ترانه را آن روزها مردم زياد مي مي

در چين نيز هست. اما آمور در اين سرود همان ايران و سـرزمين آرياهـا بـوده و    
  شايد كه با آمودريا پيوندي داشته است.

 اســت حــافظ وجــود مــا معمــايي
  

 كه تحقيقش فسون اسـت و فسـانه   
  

  هاي ژاپنيان   فضيلت
نظافت، مناعـت،  «ها را در يك جمله آورده:  ژاپني ةهدايت ويژگيهاي ستود

پدر و فرزندي، احترام بزرگتـر، حـس عـدالت، اسـتفاده از      ةتواضع، رفاقت، عالق
و  )115(ص ،»وطن و تحقيـر مـرگ از خصـايل ايشـان اسـت      زيبايي طبيعت، حب

  هايي براي هريك پرداخته است.   و آوردن نمونه جا نيز به شرح اين فضيلتها  هجاب
عمـارت  «كنـد:   در وصف سادگي زندگي ژاپني از سراي امپراتور آغاز مـي 

سسـات  ؤآنچه از م«و باز:  )100(ص » وصف بيايده تر از آن است كه ب ميكادو ساده
حيرت انگيز، همه كارهاشان بـا   صورت بسيار ساده است و هشود ب ژاپني ديده مي

 ةدربـار  )102(ص  .در كـار ندارنـد   يمتانت و ابهت اسـت، هـيچ زينـت و تظـاهر    
ـ بمقـا «نويسـد:   مـي » تيكـو «آرامگاههاي سرداران تـاريخ ژاپـن  در    كـه   در و معاب

وارد «اي در توكيـو   نيـز در مهمانخانـه   )105(ص » گوييم ... عمارتي است سـاده  مي
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(ص » اندود است و فرش حصير در كمال سـادگي  ديوار گل يكي از سالنها شديم،

هرچنـد كـه   ». قباي راسته است و شال يـا عبـاي كـردي   «ها  هم  ژاپني ةجام )109
گوييم براي به دست آمـدن بـرش و    لباس ژاپني غالب ابريشم است. قدك كه مي«

يـز  زندگي ژاپني ن« زيرنويس) ،110(ص » خودمان ةقواره است و شباهت به مردم ساد
هيچ يـك از  «، )126(ص » داراي صفا و سادگي است و بنيان آن بر تشكيل خانواده

طالق در ژاپـن  «و  )111(ص » اطوار بلوارهاي اروپايي به ژاپن سرايت نكرده است
اند  اند بلكه مضايقه داشته گرفته زنهاي محترم نه فقط رو مي« )128(ص » ندرت دارد

سـتايد كـه سـادگي     ها را مي هدايت ژاپني )120(ص » كه آواز آنها را نامحرم بشنود
هـاي   جلـوه  ةانـد و دريـغ دارد كـه مـا ايرانيـان فريفتـ       زندگي را از دسـت نـداده  

نظافت و ظرافت ژاپني بر لطـف طبيعـي   « )121(ص تمدن فرنگ شديم  ةكنند گمراه
هـاي   مهمانخانـه  جا را از اتاق مدير گمرك گرفته تـا  او همه )94، 93(ص » افزايد مي
عمارت امپراطور در سادگي و تميـزي جالـب    وبه و توكيو و خيابانهاي كيوتو وك

نظافـت از فضـائل   «گويـد كـه    هـا مـي   ژاپني ةو دربار )100، 97، 95(ص بيند  نظر مي
ها به زمـين   آمدن نخستين نياكان ژاپني ةو در اشاره به افسان )115(ص » ايشان است

مين شستشـو كـرده اسـتحمام از آنجـا     نويسد: ايزاناگي برگشت و خود را در ز مي
دانـد    (زيرنويس، استحمام را  همه روزه ژاپني الزم مـي  .جزء آداب مذهبي گشت

در ظرافت و زيبايي دوستي اين مـردم همـين بـس     )121(ص » تا روزي سه نوبت)
كمتر ملتي به گردش باغ و صحرا انس ژاپنـي را دارد، بـه گـل و گيـاه تعلـق      «كه 

  ) 125(ص » لس انسشان دلپذير استمخصوصي دارند؛ مجا

روزي كـه عهـد   «گويـد:   از متانت ژاپني از قول سفير انگليس در توكيو مي
صلح و جنگ بين انگليس و ژاپن امضاء شد در لندن تظاهر كردند و در توكيو به 
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 ة(آسـيايي) بـر حكومـت هفتصدسـال     ةرو نياورند... متانت حكومت دو هزار سـال 
    )412، ص خاطرات و خطرات: و 110(ص » (اروپايي) چربيد

نتين روارد ق«بيند:  چشم مي هپيش از پاي نهادن به خاك ژاپن نظم ژاپني را ب
دفـاتر و   اژاپني با كمال احترام و حدود محفوظ ب ةناگاساكي شديم... طبيب صحي

وارسي كرد. مسافرين از مـرد و زن در ناهـارخوري كشـتي جمـع      ر اسناد كشتي
پله ايستاد، يك  يك را بـه اسـم سـان ديـده رد كـرد، بـه        شديم. جناب دكتر سر

حركت به كشتي داد و رفـت. منظـري معجـب بـود پـس از       ةسطحه رفتيم، اجاز
كنـد كـه بـا     نيز بارها از اين ياد مي )93،  92(ص » اوضاع درهم برهم چين ةمالحظ

 ةجـا آمـاد   اطالع زمان ورودشان بـه وزيـر مختـار ژاپـن در پكـن، در ژاپـن همـه       
  11»اند يراييشان بودهپذ

 ةهـاي عمـد   هـا كـه از مايـه    هدايت سرزندگي و روح تحرك را در ژاپنـي 
هيجاني كه در مردم ژاپن «شناسد:  خوبي باز مي هپيشرفت ژاپن دانسته شده است ب

همـه  «ژاپني نيز پيداسـت.   ةعزم و اراد )93(ص » آورد است شخص را سر دماغ مي
  ) 108(ص» آرطور فكر جنگ روس است و تقاص پرت

چيني را مهموم ديديم، سر پـيش  «كند:  بالندگي ژاپني در نگاه اول جلوه مي
افكنده، اينجا گردن افتخار اهالي بلنـد اسـت. در چـين صـاحبخانه معلـوم نبـود،       

كردند. اينجـا صـاحبخانه مشـخص     الشخورها (بيگانگان) هر طرف خودنمايي مي
  ) 93(ص » است و متشخص، شاد وخندان

ال ديده نشد برخالف ؤدر ژاپن اهل س«نويسد:  اعت ژاپني مينمدر تحسين 
ن بدو داد و يزني سبد سيبي داشت اتابك نيم «نجا كه آتا » چين كه ازدحام دارند

گذشتيم، سراسيمه دنبال ما دويد كه در عوض سيب برداريم. معلوم شد بالعوض 
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رسم نبودن  ةدربار نيز )97(ص  »كند، البد برگشتيم و چند سيب برداشتيم قبول نمي
(ص  »گرفتـه انـد   عام نمـي نگويد و اين مهماندار و پاسبان ا انعام گرفتن در ژاپن مي

داند كه اگر همين رسم در ميان ما مردم بـود   آشنا خوب مي ةخوانند )114، 105، 99
شـد. نيـز از    گر مـي  تا چه اندازه زندگيمان آسان و ارزشهاي فرهنگيمان بهتر جلوه

ـ  نتو و غـرور و روح سلحشـوري در آيـين    يدگي در طريقـت شـ  حقير شمردن زن
و از خودكشي از سر غيـرت يـا بـراي افتخـار،      )138، 134(ص گويد،  سامورايي مي

ژاپني  ة، و سخن يك نويسند)125(ص » درد جاي پيراهن شكم خود را مي هژاپني ب«
نات وؤشكفد دولت آفتاب شـ  مادام كه گل غيرت در دل ژاپني مي«آورد كه  را مي

    )131(ص » كند خود را حفظ مي
تماشـايي در  «مخبرالسلطنه صنعتگري ژاپني را نيز خـوب شـناخته اسـت،    

امي دارنـد  مـ هنر خودشان اهت ةدر عرض« و  )96(ص » ژاپن بيشتر صنايع قوم است
ژاپنـي در  «گويي كه اين وصف ژاپن امروز است،  )97(ص  »و به تجارت توجه تام

سـازد كـه    دست صنعت ژاپني از هـيچ چيـزي مـي   «و  )125(ص  »تتبع قدرتي دارد
ملتي هستند «را مي آورد كه  12رفوردد، و سخن سر را)99(ص » محل حيرت است

سي ميليون صنعتگر و مهربان و با استعدادتر از هر ملتي در جهان ... در هيچ چيز 
  .  )127(ص » آن قدر تعجب نيست كه در استعداد اختراع آنها

ني ژاپني در برابر احوال عالم از فضيلتهاي ديگري اسـت  بي بيداري و روشن
بيند. گفتگو از جنگ نزديك روس و ژاپن گرم اسـت كـه او    كه هدايت آشكار مي

نشـينند:   آرتور كـه در دسـت روسهاسـت در كشـتي  مـي      و همراهانش در پورت
نه بيرون رفتيم... باطريهاي توپ از هكشتي به حركت درآمد، خرامان خرامان از د«

ها بيشتر شد غافـل از   مان از ژاپنيباين احوال تعج ةمعافل قلل پيداست، با مالحظ
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كت آسيايي هست اما مثل ما نخوابيده اسـت و تـدارك اروپـايي    لاين كه ژاپن مم
نمايــان و تحميــل حــق  و در ســخن از بيــداد اروپاييــان و كشــيش )24(ص » دارد

انـداز را پـاداش    ت كه كلوخموقع درياف هژاپني ب«قضاوت كنسولي در چين گويد: 
ژاپني كه در مقابل چنـد   )89(ص » سنگ است، خود را ساخت و مهياي جنگ شد

تجـارت) عـاجز    ةزور گرفتن اجـاز  هكشتي (اشاره به آمدن آمريكاييان به ژاپن و ب
دسـامبر تمـام    13روز «در كيوتو  )119ص (كشد  جنگ با روس مي ةشد امروز كباد

ب خانه زده بودند گويي عيدي بود. معلوم شـد امـروز   سبزي به در ةها شاخ خانه
شوند. پيداست كه ... افكار جمهـور   كيوتو سربازان جديد داخل نظام مي ةدر حوز

نظامي توكيـو بـا ديـدن شـور      ة، دو مدرس)97(ص » تا چه اندازه متوجه امور است
روسـي   منصبان صاحبجنگ گذشته زخم خورده بوده است،  رزمي افسري كه در

تفاوت از كجا تا بـه   .شدند آورد كه از خبر جنگ ملول مي خاطر مي هق راه را برفي
ايـن  «داند:  و به ديدن اين احوال ژاپن را در جنگ با روس فاتح مي )103(ص كجا 

هـا   بينش ژاپني )110(ص  13»زنند گدار به آب نمي قوم شكست نخواهد خورد و بي
ترياك در ژاپـن  «و  )103(ص » هت استهمه كارشان با متانت و اب«ستايد كه  را مي

  ) 121(ص  14»دانند سخت ممنوع است و آن را مرض چيني مي

انـد كـه    آنچه كه هدايت را بيشتر از همه شيفته سـاخته اسـت مـردم ژاپـن    
(ص » خود را به مقامي عالي رسانده و حفظ آداب خود كرده اسـت  و معناً ةً صور«

شود نهـاد و   دبر آنها نميندارد، دام مهرج و مرج زندگي اروپايي را خوش « )119
و آنچـه در خـارج    )119(ص  شود داد هوس نمي ادبآنها را به  ةسرماي يچبه متاع ه
، بـه  )127(ص » كننـد  مسـتحيل مـي   آورند و به آداب خـود  طرز خود درمي ببينند به

كرده و كوتاهي همت او خرده گرفته است كه  راجه هندي كه ژاپن را سياحت مي
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و زينت و زيورها نديده و تنها به بردن چند گيشـا از ژاپـن دل خـوش     جز رنگ
يابـد و بـه رد بـدگويان     او خود را دوستدار و حامي ژاپن مـي  )89(ص كرده است 

  پرست است، آن كه نيست كيست؟ گويند ژاپني اوهام«آيد:  برمي
پندار شكسـتم، رسـتم   گفتي بت 

  
 رستي باقي اسـت باين بت كه ز پندار 

  )119(ص                                  
  

بودايي در اصل مـرام بـر كـاتليكي تـرجيح دارد و اگـر      «گويد: جاي ديگر 
اند و معلوم نيسـت قـوانين معـاش سـايرين      جا به ديانات بسته خرافات است همه

  .)89(ص » وس) باشديوسفبهتر از دستورات كنفوتسه (كن
ـ به ژا 1549كه در سال داعي عيسوي  (Ecanier)او از سخن اكساويه  ن پ

گويد كمپفو و از قول انگلبرت » اين قوم لذت روح من است«كند كه  آمد، ياد مي
تر، نهايت توجه را  ترند و در عمل مراقب از عيسويان در عقيده صادق«ها  كه ژاپني
لـوتي   يـر  ، نيـز بـه پـي   )137(ص » اصطالح خودمـان تقـوي   هگناه دارند، ب ةبه كفار
ت و ژاپنـي معتقـد بـه    سـ ه اياهل سـخر «تازد كه او  فرانسوي ميبدگوي  ةنويسند
ر پيـر  وظـ بدبخت قومي كه دنبال تازگيهاي مغرب از آن جملـه كـه من  «و » جديت
  )119(ص » هاست بروند لطي

  
  ها   ديدارها و ديدني

هـا نيـز خوانـدني     هاي هدايت به قامت و باال و منظر و سيماي ژاپني اشاره
نمودار تصور مردم آن روزگار از اقوام خـاوردور و از آن  اي  گونه است زيرا كه به

قـد و   هـم كوتـاه   ها را بر روي ها است. ايرانيها تا چند سالي پيش ژاپني ميان ژاپني
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انگاشتند، هدايت نيز كه در ورود به   چهره و قامت مي رعاري از لطف و ظرافت د
شـگفتي و سـتايش    خاك ژاپن با ديدن نظم كار و متانت رفتار پزشك قرنطينه بـا 

اوضـاع درهـم بـرهم چـين،      ةمنظري معجب بود.. پـس از مالحظـ  «نوشته است: 
در  )93(ص» و بـاالي ژاپنـي نسـبت بـه هياكـل اروپـايي       قـد ة خصوص با مقايسـ 

ـ  نخستين روز گردش در ژاپـن در قهـوه   نـد كـه   يب نزديـك آبشـار كوبـه مـي     ةخان
آيـد كـه    و باز بـرايش شـگفت مـي    )95(ص يرزننده!ي غخدمتكارها همه زنند و «
ظـاهر   او چشـم  در پيچيـدگي «بـود و  » سـيما  اندام و خـوش  پادشاه مردي خوش«

  )  101(صجازم و جاذب داشت.  ةنبود... قياف

باز كمي كه  .ژاپني داراي پيچيدگي در چشم باشدهر گويي مقدر است كه 
و  )109(ص » شـكل زنهـاي جـوان ژاپنـي زننـده نيسـت      «يابـد كـه    گذرد درمي مي
آمدنـد.   ورود به چين و ژاپن مردم به چشممان غريـب مـي   لما در او«نويسد:  مي

 )126(ص » ديـديم  سيما و شكيل مي ا خوشرپس از چند روز عادت حتي بسياري 
چاپ المـاس بشـرند ...    ةها نسخ ژاپني«كند كه  و از كتابي در تاريخ ژاپن نقل مي
سرانجام هم  )127(ص » علو طبع را رساند و هم اين عبارت هم حقارت جثه را مي

، ژاپنـي رنگـش خفـه اسـت    «بخشـد:   كمبودهاي جسماني را به كمال نفساني مـي 
اش برآمـده   صـندوق سـينه   ،وسـج كريشـش   ،موش سـياه  ،بچشمش قدري مور

در عـوض فكـرش روشـن، نظـرش      ،دماغ (بينـي) پهـن   ،دست كوتاه ،باالتنه بلند
رسا، شـجاعت، مناعـت و غيـرت     راست، يدش در صنعت طولي، طاقتش در كار

دارد... چون راست و كج اعتباري است اگر ژاپني چشم غير ژاپنـي را كـج بدانـد    
آيــد.  عامــه كمتــر درمــي ةامــا ايــن تصــوير هنــوز در انديشــ )126(ص » حــق دارد

آباد  مشـرف شـدم.    نوبتي در فرح«است:  ة اينانپرست نمايند مظفرالدين شاه لوده
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ن نشسته، مجلـس بـه مـزاح    يگرفته بودند و همه روي زم جرگه معتاد دور شاه را
بايست عرض  مي ؛ها تر است يا ژاپني گذرد. از من پرسيدند پسر بحريني بدگل مي

هـاي خـودم   ودتركيبي او در ژاپن نديدم كه تفريحي بشود. يادم از آرزبكرد كه به 
   15»آمد، ببين تفاوت راه از كجاست تا به كجا.

نقـش گـل داوودي   «زهاي ژاپني هم شيرين اسـت  چي ةسخن هدايت دربار
نمايـد. از منقـل    برايش رازگونه مي )97(ص شانزده برگ كه طمغاي سلطنتي است 

گذار مسافران مـا  ) 109(ص گويد و از شراب برنج يا ساكه  مي )101و  95(ص ژاپني 
سـي  مردم عامه نيفتاده است تا كرسي ژاپني ببينند و گرنه آن را همانند كر ةبه خان

يافتند، با اين تفاوت كـه ايـن در ميـان اتـاق اسـت و رختخـواب در        خودمان مي
ژاپنـي بـازي    ةچادرشب پيچيده براي پشتي در پيرامون ندارد. در ميهماني شاهزاد

گويند كه اين بازي امـروزه رواجـي    مي )104(ص كند  چوگان مانند سرگرمشان مي
  شود.   اصي برگزار ميندارد و فقط در يكي از واليات ژاپن در موسم خ

اي شـطرنج اسـت، و    كه اين هم گونه ،وهدايت از شطرنج ژاپني و بازي گ
ـ  ـ  جان«يو كه امروزه  ـ  يويي ـ  نيز از طاق و جفت كردن (يويي گفتـه  » پـو  ـ  نك

به شـعر و ترانـه و ادب و افسـانه و امثـال      )126(ص شود) شرحي آورده است  مي
ز سخن ااي  نمونه آن را يادداشت كرده است و نيز اي از  ژاپن هم پرداخته و نمونه

ژاپنـي را هماننـد    (هفده هجـايي) شعر هايكو  )124تـا   122و 112و  105(ص ژاپني را 
(ص ق ژاپني  پچ ،»با دو سيخچه«غذاخوردن ژاپني  ةداند از شيو گاتاهاي اوستا مي

 )129(ص ، دندان سياه كردن دخترها پس از شوهر كـردن  )130(ص ، آرايش مو )121
و شـكار مرغـابي وحشـي     (همان جـا) ه بطرمو قول ا هرسم و راه زندگي گيشاها يا ب

در صندلي چرخدار يا جـين ويكشـا كـه در چـين و      .هم ياد كرده است )111(ص 
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نيـز  » گوينـد  كشد و آنها را كولي مـي  حمال آن را مي«حركت است و  ةژاپن وسيل
تـرين   اما شايد كـه خوانـدني   )22 (صنشسته اما اين سواري به دلش ننشسته است 

يك اهل فـن و   ةموسيقي ژاپني باشد كه آن را در پاي ةسخنش در اين زمينه دربار
كنفوتسه (كنفوسـيوس) گفتـه اسـت    «نويسد:  يده و بررسيده است. مينشناخت ش

شگفتا كـه از  ».  تعالي هر قومي از تكميل موسيقي آن قوم شناخته تواند شد ةدرج
روده «و در شهر چيني نيز ) 128(ص دهد  چيني بيزاري نشان مي ةخان موسيقي قهوه

زد. چند بار كـه بـر    فروشي در سر راه داشتيم كه هروقت مشتري نداشت رود مي
ـ   واش در ما اثري نداشت؛ بـي ن يماو گذشتيم سير حالش را كرد ثرانگيز أنـواييش ت

گيشـايي   «اي  خانـه  روند و به ژاپني مي ةين به محلست اما چون در تين )27(ص بود. 
از در درآمدنـد كسـي درنيامـده اسـت بـدين خـوبي از دري در        »چند  (مطربـه) 

لباسهاي رنگارنگ و هر كدام سازي در چنگ، سازهايي كه مخصـوص خودشـان   
رقصيدن مشغول شـدند ... تقليـد    گويند... به زدن و سامسون (شاميسن) مي ،است

تر از ساز چيني اسـت كـه    مطبوع كنند سازشان هم حركت پروانه در عشقبازي مي
. در توكيو هم در مجلس انسـي گيشـاها   )32(ص » در گوش ما هم مطلوب نمود...

ساز و آواز ژاپني به گـوش مـا   «شاميسن و كوتو و دهل و نقاره زدند و خواندند، 
  .)110(ص » آمد وحشي نبود و بدمان نمي

و از آن ميـان از   هدايت به رسوم و عادات و اعياد مردم ژاپن نيز پرداختـه 
ديـدن مـاه   » چـوكيمي «رسم تماشاي ماه در يك شب پاييز و لطف آن (به ژاپني، 

) 130و  129(ص، عـزاداري  )109(ص گردانـي در مهمـاني    رسـم جـام  ) 120(ص تمام) 

و  80و  77و  70و  60جشن پنج سـالگي اسـت پسـران و     )120(صآداب زايمان 
ياد كرده اسـت. او بـه آيـين     )131(صسالگي مردان، و آيين چاي  100و 90و  88
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سـتايش و   مردم ژاپن بـا  وراز آيينها و با سلحشوران (بوشيدو) هم پرداخته است.
ايـن   ةنويسـد: در گوشـ   مـي  ووتيكند. در ديدار از قصر ميكادو در ك احترام ياد مي

اند و محل انجام رسومات مـذهبي اسـت كـه بايـد روي      تاالر قدري خاك ريخته
  ) 97 (ص .»خاك باشد

 -گويـد: اسـاس مـذهب ژاپنـي آفتـاب      شينتو آيين باستاني ژاپن مي ةدربار
ان در اثر روشنايي وچه نشر و نماي نبات و حي ،پرستي است و اين داللتي طبيعي

معني بيـداري  ه ودها بب«و نيز  )119(ص » و حرارت است و اثر جانبخش آنها ظاهر
در هـر قـوم و هرجـا روي    «  )122(ص » است... در بودايي ذكري از ارباب نيسـت 

. مـذهب چينـي معجـوني    )124(ص » تصورات بشري بت و بتخانه پيدا شده است
تسه و نياپرستي كـه بـه ژاپـن سـرايت     أه، ال ساست از اصول بودا، برهمن، كنفوت

ـ   ةنموده به شينطوئي آميخته است ... با هم ت باشـد  معايب اگر ايمان و صـدق ني
كننـد بـه شـرط آن كـه راه را برونـد... ريـاي        يمذاهب به يك راه دعوت مـ  ةهم

 ند ومذهب را خراب كرده است... اين همه گفت ةتقوي خان پيشوايان هواپرست بي
  )122-122(ص » حل نگشت مسايل

  
د ژاپن  تجد  

چيني را قناعت، اعتماد بـه نفـس و   «نويسد:  د ژاپن ميسياست تجد ةدربار
فكر خود محصور سـاخت. ژاپنـي    ،هيچ خود به ةاجتناب از آموزش در غير حوز

  ) 137(ص » ضه ساخترزودتر از خواب بيدار شد و خود را براي معا

ها در ژاپن اعتقاد  هدايت را به آموزش و بيداري مردم كه  ها و دريافته ديده
مـاركي ايتـو در كنـار دريـا     «سـازد:   براي تعالي كشور بايسته است، راسـختر مـي  
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ايم كه  ه منزل او رفتيم ... اتابك عنوان كرد كه دانستهكوشكي دارد .... با راه آهن ب
عـالي اسـت... پرسـيد از كجـا      حسن تدبير و تعليمات جناب ةترقيات ژاپني نتيج

شروع كرديد؟ گفت چون دست به كار زديم، ديديم مرد كار نداريم، از جوانهـاي  
س بـه  امريكا فرستاديم. در هر شعبه علمـي تكميـل شـدند سـپ     پ ورآزموده به اُ

اتابـك   مملكـت سـاختيم. بـين مـن و     رسـه د رتشكيالت پرداختيم و هرگونه مد
» صحبتها در اين زمينه رفته بود، فرمايشات ماركي باري از روي دل من برداشـت 

شايد انتخاب اين مدرسه «نويسد كه  دخترها مي ةو در بازديد مدرس )102، 101(ص 
اهتمام در آموزش آن  ةنتيج )102(ص  »در پروگرام براي نمودن تربيت دخترها بود

ژاپنـي در هـيچ فنـي محتـاج خـارجي نيسـت. جوانـاني كـه بـه خـارج           «شد كه 
  .  )111(ص ». اند اند در تحت مراقبت سرپرستان هنر آموخته و ثمر بخشيده فرستاده

 ـ    سياست رهبران تجـد فشـار و تحميـل    ةد ژاپـن در از ميـان برداشـتن بهان
نـوزده   ةاي كـه آنهـا در پايـان سـد     لهأوني مسـ ها نيز چشمگير است و همگ يغرب

اند با احوال كشور ما در آن روزگار حيرت انگيز، در ديدار با كنت كاتسـورا   داشته
ال كرد كه در مدت زمامداري خود براي اقتصـاد چـه   ؤ(نخست وزير) از اتابك س

ايد؟ اتابك گفت عهدنامه با روس داشتيم و از شروط آن حصـر گمـرك بـه     كرده
موفق شديم بـا روس قـرار تـازه     ً  رصد بود در گمرك اختيار نداشتيم اخيراپنج د

  بگذاريم.  
كنت گفت ما هم همين گرفتاري را داشتيم و مبتال بـه كاپيتوالسـيون هـم    «

قواي نظـامي   ،قوانين را تنظيم كرديم ،پ ساختيمربوديم. عدليه را مطابق مرسوم اُ
سخ كرديم. اروپاييان ايـرادي نداشـتند   ف ها را خودمان را تكميل نموديم و عهدنامه

  ديدند تمكين كردند.   سرنيزه را هم مي
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مور كـرد در ظـرف   أات معمر مجرب را مـ قضدولت آلمان شصت نفر از «
ها  جري شود. ژاپنيم 1900اي نوشتند. مقرر بود از ابتداي  بيست سال قانون مدني

» در ژاپن مجري كردند 1899قانون را ترجمه كردند يك سال قبل، (در)  ةآن دور
  .  )100(ص 

اما ژاپني كه مايه و  )123(ص پردازد  در اين زمينه او به آزادي مذهب نيز مي
جوهر تمدن صنعتي را دريافته، در زندگي اجتماعي به آداب خـود وفـادار مانـده    

در صميمت اروپايي ترديـد حاصـل كردنـد... متوجـه بـه عـادات و آداب       «است: 
دموكراسـي و آزادي   ةهرچند كه اجتماعـات غربـي در پـرد   «و » اند خودشان شده

دش فـرو  ژاپنـي زود آتـش تجـد   « )128(ص » سعي و كوشـش را در ژاپـن كردنـد   
) 121(ص » ا طــرز خــود ســاختندبــنشســت ... از صــورت بــه معنــي پرداختنــد و 

  ) 111(ص » است هجستنبيماريهاي تمدن هنوز به ژاپن راه «

ن و بـا دريـافتن ديـدار و     ان آشـ ي درخهدايت با ديدن ژاپـن و پيشـرفتها  
انـد، بـه    صحبت بزرگمرداني كه اين كشـور آسـيايي را در راه تعـالي پـيش بـرده     

ت ايراني أنخستين اينان امپراتور مسيحي است كه به هي .تحسين آنها برآمده است
اي  امپراتور در اتاق جنب تاالر كه قدري هم تاريك بود جلو صندلي«دهد:  بار مي

حركت  سربرهنه و چون مجسمه بي 16فوفل و ظاهراً كار هند ايستاده بوداز چوب 
ام كه هرجا بخواهبد بـراي تماشـا شـما را هـدايت      ... پادشاه گفت: سفارش كرده

منتظرم به شما در ژاپن خوش بگذرد... تا ما از اتاق خارج نشده بوديم سيخ  .كنند
نـد... گفتنـد هشـت سـال     جاي خود ايستاده بود بعد از در ديگر تشـريف برد  سر

از قصر خـود بيـرون    توسط روسها آرطور ف پرتاست كه پادشاه در تقاص تصرّ
نيـز در بيـان سـهم     )101(ص » نرفته است و آني از صرافت تدارك بيـرون نيسـت  
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نويسـد:   د ژاپـن مـي  كه لقب پادشاه است) در تجد» پسر آسمان(«سازنده  ميكادو 
پسري آفتاب گذشته آفتـاب درخشـان تعـالي     موتسو هيتو (امپراتور مسيحي ) از«

   )118(ص  .»ژاپن شد
د ايتو هسيروبومي را بيش از همه ستوده است. از زبان ان تجدراز ميان رهب

 )102(ص اوست » حسن تدبير و تعليمات ةترقيات ژاپني نتيج«نويسد كه  اتابك مي
 )118(ص گويـد   و در جاي ديگر از تدبير و تالش او در بنيانگذاري ژاپن نوين مي

ماركي ايتو، اينوئه و رفقاي ايشان ياماگاتا، يامادا و آكي پنج نفـر  «نويسد:  و باز مي
اند كه مشاورين پادشـاه شـدند و ژاپـن را رو بـه تعـالي       از مبرزين سلحشور بوده

هــا  ســوق دادنــد. ايشــان سياســت را بــه مملكــت گنجاندنــد، شــوكت شــوگون 
از  )128(ص » ) شكست  و ادارات آراسـته شـد  د(فرمانروايان لشكري پيش از تجد

(در  )118(ص » مرد هزار مـرد بـوده اسـت   «و تاكاموري هم نام برده است كه ايگس
د ژاپـن و  گويند) سايگو از سران تجـد » مرد صدمرد«اصطالح ژاپني مردم دلير را 

سامورايي بوده اسـت. امـا اسـتقالل     ةطبق زمانند ايتو و ديگر رهبران اين جنبش ا
سـازد و در برابـر    ي و بلندپروازي  و روح جنگجويش او را از ديگران جدا ميرا

كند و پـس از   سي هزار از سلحشوران گرد خود جمع مي«خيزد،  ياران قديم برمي
  ) 118(ص هفت ماه زد و خورد خودكشي (هاراكيري) 

) 930-898در اخـالق امپراتـور داييگـو (   «نـوازي گويـد:    در سياست مردم
د از وطلبيـد. روزي ديـد د   كرد و بيشـتر نمـي   كه به درويشي زندگي مياند  نوشته

ايـم،   آيد، به زنش گفت، ديگر غصه ندارم، ما متمكن شده روزن خانه رعيتي برمي
اي؟ گفـت   ن شـده لباست مندرس از كجا متمّك ،ات خراب است ملكه گفت خانه
ي رعايـا دود  هـا  بيني كه از سرخانه ن رعيت است نمينش به تمكّرئيس قوم تمكّ
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ـ     )140(ص ن است؟ آيد نه عالمت تمكّ برمي پـروري   تبـا  چنـين ستايشـي از رعي
  دهد. اش پايان مي امپراتور به شرح ژاپن در سفرنامه

  زمين  رژاپن، آسيا و باخت
ن و ژاپن براي هدايت گواهي بـر اصـالت و قـدمت و برتـري تمـد      ةنمون

روزيهاي مردم خاور  ها و تيرهفرهنگ شرق نسبت به غرب است. بسي از نابساماني
دانـد. او بيشـترين    اندازي و جهانخواري باختريان مـي  زمين را پيامد نيرنگ، دست

دهد، چنان كه  عات كاتوليك نشان ميبيزاري را از د»ـ  در جنگ ي  ةكسر، كـه بازماي
فشار د عات مسيحي بود با اغراض محلي، تجـاوزات د  يات دول بـه  عـات و تعـد

(ص » كثيرالحيل تنفر چيني را نسبت به خارجه روز افزون نمودحمايت آن ذوات 

هجري) كه پرتقاليها نغمـه بـر طنبـور افزودنـد،      1542/920 ةدر سن«در ژاپن  )89
رنگـين كردنـد و تـا بـودايي را بـه تمكـين        17عات بساط را به پسر دوم آسمان د

ون ؤكاتليـك شـ   با نفوذ بودايي و تجـاورات «اما  )117(ص » بياورند كارهاي ننگين
 اني همچنان وجهه نظر عـام اسـت بلكـه اخيـراً شـينطويي را عـزت اسـت و       كنيا

پرتقاليـان و  «عـات بـه ژاپـن    پس از باز شـدن پـاي د   )120(ص » كاتليكي را نفرت
رفت... دعوت  (كاتليكي)  كردند و كاله سر ژاپني مي اسپانيليان پا در كفش هم مي

گفتند اروپاييان خود بـر   )123(ص » ناك شدندانديش  نفوذ سياست دانسته ةرا مقدم
خواهند، در يك دست انجيل در دست ديگر تـوپ   ضد مذهبند، ازجان ما چه مي

عات بـد ذات را هـر   د ةگول مدرسه و مريضخان« در  آغاز كار )124(ص و تفنگ، 
  .  )127(ص » ث نفس نگردد به سالها معلومبدو (چيني و هم ژاپني) خورد كه خ

را گرفتــار و پريشــان و نابســامان ديــده اســت، كــه آنجــا  هــدايت چــين 
راه « )93(ص » كردنـد  صاحبخانه معلوم نبود الشخورها هر طـرف خودنمـايي مـي   «



 ٩٢  20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

شرط كشيده است كه پـس از هشـتاد سـال مـال چـين      ه آهن منشوري را روس ب
اسـاكي  گ،  و در تاريخ شـهر نا )20(ص » باشد... اگر تا آن زمان چيني باقي بگذارند

اول بندري است كه ژاپن بـه روي اروپـايي برگشـوده اسـت ... در  سـند      «د: گوي
كه ناپليون هالند را متصرف شـد انگلـيس كـه مترصـد چنـين روزهاسـت        1810

» خـورد  د مـي ندست به مستملكات هالند نهاد فقط در ناگاساكي باد به پرچم هال
نـد بنـدر   از گشوده شـدن يوكوهامـا و چ   1850 ةدر شرح رويدادهاي ده )94(ص 

سـرانجام   )117(ص كنـد   يـاد مـي  » ديگر بر تجارت خارجه و استقرار دفاتر بي پير
 ةجلب نفع به هـر طريـق وجهـ   «كند:  سياست اروپا را در جهان چنين خالصه مي

نظر اروپايي است و دست انداختن به هرجا و اگر مردمـي مـدعي شـوند كـه در     
كه مردم آسيا مربي ملل سـايره   تربيتي است و حال آن خواهيد بي ما چه  مي ةخان
كـنم   خودم را خالصـه مـي   ة. و باز (در اين موقع كه من سفرنام)119(ص » اند بوده

جـا   خورشيدي)... دنيـا روي حـرص دول معظمـه باجـا و بـي      1324(شايد سال 
  .)17(ص » متزلزل است در كنج غارها هم مردم امنيت وآسايش ندارند

بيماريهاي «تازد و آن را از  سخت مي غرب ةهدايت به زندگي افسارگسيخت
» فريب جماعـت شـده اسـت    ةپ مايربنياني كه در اُ آزادي بي«و  )111(ص » تمدن
ـ تر، د كن خراب عات مذهبي خانهاز د« داند،  مي )128(ص  د اسـت كـه لكـل    عات م

. ژاپنـي را تحسـين   )124(ص » د خطيرتر از بالي عقيده اسـت الي مبجديد لذيد، 
در زنـدگي خصوصـي قـديمي از آداب خـود بيـرون نرفتـه اسـت،         كنـد كـه   مي

كنند لباس است و لباس است كه عقايد را در  اشخاص بيمايه اول تقليدي كه مي«
با اروپـايي، اروپـايي اسـت و بـين     «ژاپني  18 )124(ص » دهد فكر تغيير مي مردم بي

نـدارد،  مرج زندگي اروپـايي را خـوش    داب اجدادي ژاپني، هرج وآخودشان به 
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ت و نظم و اعتقاد و فرمـانبرداري را  نيز سنّ )119(ص » شود نهاد د بر آنها نميدام م
پنج فصل از اصـول كنفونسـه   «داند:  ارج مي غربي را بي ةگون ستايد ودموكراسي مي

ي: اطاعـت محكـوم از   يسامورا ةوشيدو است و وظيفب ة(كنفوسيوس) اساس طريق
ن نسـبت بـه شـوهر، تمكـين كـوچكتر از      حاكم، محبت پدر و فرزند، كوچكي ز

سـه (منزيـوس) چيـزي از اصـول     بزرگتر، صداقت دوستان نسـبت بـه هـم ... منُ   
س اساس دموكراسي (كه اول نافرماني است) به مراد افزود... قومي كه عدالت را اُ

  ) 139(ص » اي ندارد... دانند دموكراسي براي آنها حرف تازه ي مييسامورا

شـوهر   در ژاپن از خانواده دختري بي«يابد:  المتري ميس ةاو در ژاپن جامع
اروپـايي تعجـب   «و بـاز   )128(ص » گردند. هشتاد  هرزه ،پ از صدرماند، در اُ نمي
مـادر اسـت.. از بـس (كـه) گفتنـد،       كند كه در مشرق دختر به اختيـار پـدر و   مي

شـده   اندازنـد كـه بـه خانمهـاي تربيـت      ها در مجالس خارجه زن را جلو مي ژاپني
   19برنخورد.

پـردازد:   انديشه و دريافت خود به نقد آراء نويسندگان غربي مـي  ةاو بر پاي
هـا   گويد چيني چين و ژاپنخوشم آمد از انصاف هس وارتگ كه در كتاب خود «

اند كه ما گرمانيان (آلمانيها) سـر و پـا    ليفات بودهأاي صاحب ت ها، در دوره و ژاپني
  ) 135(ص » مدويدي برهنه در جنگلها مي

ـ   فرانسوي را از ژاپنـي  ةير لوتي نويسند باز، بدگويي پي  -غـرض  ةهـا نمون
بدبخت قومي كه دنبال تازگيهاي مغرب از آن جمله كه منظور پير «داند:  ورزي مي

  خواهم:   قول ناصرخسرو عذر ميه هاست بروند، من ب لطي
  با گروهي كه بخندند و بخندانند
  ندانمچون كنم چون نه بخندم نه بخ
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پير لطي اهل س ....تعجـب  «و  )119(ص » د به جـديت خريه است ژاپني مقي
دوز را در پـاي خـود    بيننـد و جـوال   است از مردمي كه سوزن را در پاي غير مـي 

  ) 140(ص » كنند فراموش مي

گفتني است كه در پيش او در باخترزمين باز اروپا بـر آمريكـا شـرف دارد:    
آوري مـال   ام كه يگانه مرامشان جمع ورچه تشبيه كردهزندگي اروپايي را من به م«

سواري  چهاست آن هم به نفع قليلي و ضرر جماعت؛ زندگي امريكايي را به مور
تشبيه توان كرد كه عجله و شتابشـان بيشـتر اسـت... بـراي زنـدگي در شـهرهاي       

 و) 149(ص » تـاجر باشـد و صـاحب عصـبي مخصـوص      نبزرگ امريكا بايد انسا
سـرانجام،   )140(ص » زنـد.  بوسد و در خلوت مي زنش را در جلوت مي امريكايي«

به قول، نه بـه دل،  «همه سر و ته يك كرباسند: » مدعيان تربيت امروز«در پيش او 
پيرو مذهبي هستند كه در معني عبري است و در صورت هلتي و عندالواقع هـيچ  

مـردم   ةعامـ  و كدام، مذهب  موضوعي براي جدال بين علماء و روحانيون اسـت، 
(ص » خواهـد  در ميانه سرگردان و گرفتار عادات، و دولت از بين دو سنگ آرد مي

124 (  
ژاپني رنگـش خفـه   «دهد:  هدايت در رخسار و اندام نيز به ژاپني امتياز مي

ض فكـرش روشـن... حـق دارد بگويـد     وب ... در عـ چشمش قدري مـور  ،است
زمينـي پوسـت    قول خودشان سـيب  هپريده است، ب زميني دراز، كلفت، رنگ مغرب
  .)136(ص » نور ه، چشمها وزغ و بيكند

  
  مشرب نويسنده  

پردازد يا مبحثي اساسي  اي مي جا  به طرح نكته ههدايت در ميان سخن، جاب
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 .او ةكشد كـه درد دلـي اسـت بـا خواننـده و گويـاي مـنش و انديشـ         را پيش مي
  شود.   هايي چند از اين ميان ياد مي نكته

اديان جانبداري او از آيين باستاني ژاپن، شينتو، دسـت كـم بـراي     ةدر زمين
بودها به معني بيداري است وانتباه، همه «ها، و از بينش بودايي آشكار است:  ژاپني
اصـول  ) 122(ص » اند و كسي بيدار نشد، همه ايراد به ماده است و همه ماديند گفته
 ةپسندد. سـرانجام بـا همـ    ا نميمنزيوس ر ءكنفوسيوس را ارج مي نهد، آرا ةفلسف
نويسـد: اگـر ايمـان و صـدق باشـد همـة        مـي  گيري از رسم و راه كاتوليك خرده

برونـد. ريـاي پيشـوايان     شـرط آنكـه راه را   كنند، به مذاهب به يك راه دعوت مي
  ) 123(ص » مذاهب را خراب كرده است ةتقوي خان پرست بي هوي

تنظيم «تلخ اوست  ةبارآمد تجربسخن او در قانونگذاري از دل برخاسته و 
خواهد و آنجا كه مباني در دست باشد زياد دشوار نيست.  بسيار مي ءقانون تجرب

تر تربيت قضاتي قانوندان بخصوص صحيح العمل  اشكال در اجراء است و مشكل
  .  )100(ص » كه رشوه نگيرند و كاله نسازند

 ةبرم نـر و مـاده الزمـ   م ةعالق«نويسد:  ازدواج و اخالق اجتماعي مي ةدربار
سفانه لچر ... و خوي همه مايل به تجـاوز، نظمـي   أبقاي نسل است و طبع بشر مت

شود گفت پسر و دختر از  مي« و باز:  )112(ص دست نيامده است،  هكه بايد هنوز ب
رود و غالب  پيوند ناگزيرند و شوهر بر زن مسلط است. دختر به اختيار شوهر مي

له ... عمـده  أو ايـن مسـ   ه... نفاق روي رنگ و زينت بود شود دچار بداخالقي مي
  ) 128(ص » سبب گرفتاري بشر است

عدد صحيح مفـرداً و مركبـاً نحـس    «نويسد:  در اشاره به خرافه در ژاپن مي
  .  )132(ص » دانم كجاست كه كلثوم ننه ندارد؟ است. نمي
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ود كـه  در اين مسافرت بناي من بر اين ب« خوي و منش خود گويد: ةدربار
ـ خرج ندهم وحرفهاي بجا بگويم. روزي در توكيو اتا هنزاكت بيجا ب ك گفـت از  ب

باشي  ايراني كسي چنين مسافرتي نكرده است. گفتم چرا، گفت كي؟ گفتم صحاف
مكرر به ژاپن آمده است ... حس كردم كه خوشش نيامـد. حـق هـم داشـت چـه      

  مسافرتها يكسان نيست.  
نـوبتي   »حسـنه  ةاتفاقا ةلالدو«بستي گويد:  نوبتي در صحبت گفتم ابوالفتح«

مـن صـحبت بـا نـاظر را قطـع       .الي كردؤكردم اتابك س ا ناظر كشتي صحبت ميب
كردم در چين مخـارج   آوردم و كار خودم را مي نكردم.. البته من به روي خود نمي

فرانسيسكو مخارج نصـف آن شـده بـود كـه از      دست من داد...  پكن تا سنه را ب
  كن و بيشتر خريدها در ژاپن شد.  مسقو به پ

الدوله كه به پيشواز آمده بود متصدي مخارج شـد   فرانسيسكو مفخم در سن
   )115و  114(ص » كرنش حاضر بود..  يالدوله برا و با من ديگر كاري نبود، مفخم

  
  آرزوي بر باد رفته  

گويـد و   نوميدي خود را در پايان سفر باز مـي  ةهايش قص هدايت در نوشته
 بينـد، پـس از   ين هنگامي است كه آرزوهاي خود را براي ايران نقش بر آب مـي ا

حج شدن روزهايي را بـاز   ةشتاب روانه چين و ژاپن و امريكا و اروپا و از آنجا ب
گيـرد.   ند و سپس به سفارش نزديكـانش راه ايـران در پـيش مـي    اگذر در اروپا مي
آفتـاب همـان   «نويسـد:   د، مـي روز در راه است تا به خاك ايـران برسـ   چهار شبانه

كنـد ... بعـد از آن خرميهـاي ژاپـن، كوههـاي خشـك        آفتاب است، افق تغيير مي
راه تازگي نداشت، مكرر « 20»مكه و مدينه ... كجا بوديم، حال كجا هستيم ةسبز بي
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شد گاه اين فكـر   ديده بودم، لكن در هر  منزلش آرزوهاي تازه در دل من پيدا مي
ه اصرار مظفرالدين شاه در مراجعت من باري كسـب اطـالع از   آمد ك براي من مي

اوضاع ژاپن است كه دولت آسيايي است و ترقيات اروپايي كـرده اسـت! زودتـر    
  بروم بگويم شايد اثري داشته باشد.  

ش است و  ورودي انزلي قدري آتش افكار مرا خاموش كرد. ديدم همان آ«
المت به تهران رسـيديم. حـاال مـردي    سه همان كاسه، از بهبودي اثري نيست ... ب

ـ   كـار خـواهم خـورد يـا نـه       ههستم دور كره گرديده، جاها ديده، چيزها شـنيده، ب
ند لكـن از اسـتماع حرفهـاي    سـ پر دانم ... در موارد شرفيايي شاه از ژاپن مـي  نمي

سياسي استنكاف دارند. روزي خواستم از ماركي ايتو و اقدامات او در كـار ژاپـن   
 ةو نيز  نوبتي با ديدن رفتار و سخن لود 21»رمودند از تباتاتش بگو.صحبت كنم، ف

ين تفـاوت  بـ هاي خودم آمـد.  ب زويادم ازآر«آورد كه :  مظفرالدين شاه افسوس مي
 شاه مايل است احواالت ژاپن را از مـن بپرسـد.  «باز  22»جا.كراه از كجاست تا به 

د، جز سيد بحرينـي كسـي   كر آباد مرا خواست، در ايران حركت مي روزي در فرح
  نبود واز هم دور ايستاده بوديم.  

نوبتي به من نزديك شده گفت: ژاپن مجلـس دارد؟ عـرض كـردم: هشـت     
شبهه  نيست كه ايجاد مجلس در ذهن شاه بود و « 23»سال است شوراي ملي دارد.

خواسـتم از ترقيـات    كرد كه هروقت مي قدري مالحظه مي هترسيد اظهار كند. ب مي
  گفت: از درختهاش بگو.   چيزي بگويم ميژاپن 

در اوقات مرض شاه يك شب تا صبح پاي رختخـواب او نشسـته بـودم.    «
   24»بايست از ژاپن صحبت كنم، اما وارد سياسيات نشوم مي

ديدار ژاپـن و نگـارش نهـايي سـفرنامه ايـن       ةگمان در پنجاه سال فاصل بي
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هـايش در   كارها و تصميم و در ها و يادها در ذهن و دل هدايت زنده بوده انديشه
  مقام يك مرد سياست اثر داشته است.

ـ هس ويـژه   هم او در تالش براي سازندگي و ايجاد بنيادهاي نوين در ايران ب
در دوران تصديش، هرچند هم كه اندك بوده باشد باز انكاركردني نيست. او طبعاً 

اي  آن بار نيامـده ميانـه  اي كه با  ويژه براي جامعه ههم با دموكراسي ارمغان غرب، ب
تجاوز اهل حل و عقـد از  «كند،  نداشته است. حتي از انقالب فرانسه چنين ياد مي

هرج و مرج آواز آزادي  ةحدود اعتدال، بلواي كبير فرانسه را پيش آورد و در دور
و مساوات و برادري بلند شد... دموكراسي كشـيد بـه سوسياليسـم و كمونيسـم و     

نيز در مقـدمات مشـروطيت گويـد:     25اليسم (ماده پرستي)يرمذهب رفت روي مات
بـاالخره   ،شود برق درآن جمع  مي ةتدريج قو هملت حكم آكومالتور را دارد كه ب«

شود. ناصـرالدين شـاه گـاهي هـوس      گيرد. بشر از هر وضعيتي خسته مي آتش مي
 دوند و سر جاي خودند، وضـعيت موجـود را بـر هـم     كرد... مي ديزي باغبانها مي

  افزايند.   زنند و بر غم مي مي
ا تفرعن، تندي و لجاج، مقدمات آشـوب  بدست  هالدوله دست ب امساك عين

  26».خواست كه آتش روشن شود را ايجاد كرد. اخگري مي
دارد و درستي زمامداران و كارگردانـان را  » انقالب از باال«هدايت اعتقاد به 

  .)137(ص » د ملي باشديد، سياست باتواند سياسي باش ملت نمي«داند،  ساز مي چاره
  

  پي نوشت ها
ص  ،1362 كيكاووس جهانداري، انتشارات خوارزمي، تهران، ة، ترجمبلوشر ةسفرناموسپرت بلوشر، . 1

174.  
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صـفحه در   ةاز اين پس در اين مقاله هرجا كه نقل از اين سفرنامه يا رجوع به آن اسـت فقـط شـمار   . 2
  ميان كمان خواهد آمد.  

نويسد كـه او هنگـام مسـافرت اتابـك حيـات       ژاپن، مي دو هيرويومي، از رهبران تجدتخن از ايدر س. 3
آوردن  نيز بـا  .اي در چين كشته شد) به دست يك جوان كره 1909) (ايتو در سال 118داشت (ص 

مي نويسد: از شـق   »ژاپني در جنگ شكست نخواهد خورد«ژاپني كه گفته است ةسخن يك نويسند
 و 70 و 60 و 50) و باز در سخن از جشن 121(ص » 24شهريور  5شت، شب دوشنبه اتم خبر ندا

سـال دارم و شـش عهـد     86بنـده اينـك   «سالگي مردان ژاپني گويـد   100 و 90 و 88 و 80 و 77
خودم را خالصـه   ةدر اين موقع كه من سفرنام« نويسد:  ) در آغاز سفرنامه هم مي130(ص » ونمغبم

نج كجا متزلزل است در  جا و بيبامن بگنجد، دنيا روي حرص دول معظمه مي كنم كه به خاطرات 
  ) كه اشاره به احوال پس از جنگ دوم است. 17(ص » غارها هم مردم امنيت و آسايش ندارند

  .412)، ص 1344، (چاپ دوم: 1329، تهران، كتابفروشي زوار، خاطرات و خطرات. 4
قصد من از اين مسافرت نفوذ «نويسد:  در جاي ديگر مي 1317مجلس،  ة، تهران چاپخانگزارش ايران. 5

). تلمـاك  135، ص خطـرات  خـاطرات و » «ت تلمـاك بدر افكار اتابك بود چون منظور در مصـاح 
Telemaque    .پسر اوليس و پنلوپ در داستانهاي يونان هنوز كودك بود كه پدرش راهـي تـروا شـد 

آتنـا همچـون راهنمـا مربـي بـا او بـود.        تلماك بعدها به جسـتجوي پـدر برخاسـت و در ايـن راه    
ـ     و در نوشـتن رمـان معـروف ا    Fenelonالهـام فنلـون    ةرويدادهايي كه براي تلمـاك پـيش آمـد ماي

) شد كه داستاني حماسي به تقليد اشـعار قـديم   Les advertrures de telemaque( ماجراهاي تلماك
 ةهدايت نام آتنـا پـس از كلمـ    ةاست و با هدف تربيت دوك دوبورگني ساخته شده است، در نوشت

  بايد از قلم افتاده باشد.» منظور«
اسماعيلي، انتشـارات خيـام، تهـران،     كوشش اميره ؛ طلوع مشروطيت ب152، ص خاطرات و خطرات. 6

  . 47، ص 1262
در ايرگوتسـك بـه اتابـك گفـتم؛ دو بيتـي باباطـاهر را       «افزايد:  جا مي ، همان 159، ص گزارش ايران. 7

  الدوله بنويس نوشتم:  ست بر كارتي به طهران بنويسيد، گفت: خودت به موثقمناسب ا
 بشم واشم از ايـن عـالم بـه درشـم    

 يـــان حـــج بپرســـمجبشـــم از حا
  

 بشم از چين و ماچين دورتر شـم   
 كه اين دوري بسه يـا دورتـر شـم   

  
  گويي باباطاهر اين دوبيتي را براي اين مسافرت اتابك گفته بوده است.  



 ١٠٠  20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

چـي، حسـين    وثوق حضور، عبـداهللا قهـوه   ،من )،ت نفريم، اتابك، ميرزا احمدخان (پسر اتابكما هف«. 8
) در منـازل ميـان راه   7(ص » آيد و عكاسي بلد است خان پيشخدمت، عبداهللا خان كه همراه من مي
  پيوندند.  گاه كسان ديگري كه آشنا به محلند به قافله مي

اي  روسيه و فرانسه و آلمان ژاپن را واداشتند كه از پـاره  1895 به دنبال پيروزي ژاپن بر چين در سال. 9
  از دعاوي و دستاوردهايش از جنگ بگذرد. از آن ميان بندر آرتور را روسيه برد. 

در «آورد:  او سالها پس از آن و هنگام گشت وگذار در تخـت جمشـيد نيـز از ايـن نشـانه يـاد مـي       . 10
مناسبت حكـايتي كـه در ژاپـن شـنيده بـودم و      ه ست. به رديفهاي گل پنج برگ نقش احواشي صفّ

ـ اختالف درجه شانزده تا پنج ه عالمت دولتي كه گل داوودي است، ب ر، يكـي از آن نقشـها را كـه    پ
جدا شده بود به ژاندارمها سپردم كه به شيراز بياورنـد، در راه از دسـت رفـت يـا بـراي  خودشـان       

  ) 247ص  ،خاطرات و خطرات( .برداشتند
  .161و  159ص  ،نازارش ايرگ. 11

12. Sir Ratherford Aicock K.C.B.the capital of the tycoon, greenwood  pulishesrs new 
York, 1969 (originaiiy pubiished 1863) 

   .161، ص گزارش ايراننيز،  و. 13
  .381، ص خاطرات و خطراتنيز:  و. 14
   .128، ص خاطرات و خطرات. 15
ـ      ةژاپن تخت وكرسي نداشته و نشان پادشاه در. 16  ةپادشاهي در ژاپـن از ديربـاز شمشـير، نگـين و آيين

دانسـته اسـت بايـد    » صندل از چوب فوفل و ظـاهراً كـار هنـد   «مقدس بوده است آنچه كه هدايت 
اي را از  خـود نگـاره   ةسازند، باشد، كمپفـر در سـفرنام   اي خبزران مي داري كه از گونه صندلي دسته
  خوانده آورده است: نگاه كنيد به : » كرسي حكومت«نرواي ژاپن، كه آن را صندلي فرما
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Engelbert kaempfer, A history of Japan, J.G. Scheuchzer (Tras) AMS Press, NY, 1971 
(reprinted from clasgow, 1906)p.2.336. 

  ه است.مراد عيسي مسيح  است. پسر اول آسمان امپراتور ژاپن انگاشته شد. 17
  رضا شاه پيداست. ةدر اين سخن او بيزاري از تغيير لباس وكاله در دور. 18
او از تندرويهاي رضاشـاه در   ةدريغ هدايت از وفاداري ژاپني ها به آداب ديرين، عقد در ستايش بي. 19

 خـاطرات و ت. در سـ صورت گرفـت، پيدا  1314سال  رتغيير لباس و كشف حجاب، كه اين يك د
تمـدن اسـت،    ةدي روز ورود به صـحن  17«نويسد:  ) در رويدادهاي اين سال مي408(ص خطرات

بيـنم خانمهـا در    مسرورم كه مـي «نطق اعليحضرت » تمدن و ترقي فرا گرفته است ةمملكت را آواز
ـ    معرفت به وضعيت خودشان آشنايي يافته ةنتيج حسـاب  ه اند، نصف قواي مملكت بيكـار بـود و ب
داري بودند  آن كه مشغول خانها ب« افزايد:  و در زيرنويس مي» ده استاينك داخل جماعت ش ،نيامد

زنـان و كشـف حجـاب، در همـان      ةنيز ديده شود شرح او دربـار » ولنگاري قدم نهادند... ةبه عرص
  .493و  492، 408، 405كتاب، صفحه 

   137.، ص خاطرات و خطرات .21و  20
  .138جا، ص  همان. 22
  .142و همين دو خاطرات و خطرات، ص  ،162، ص گزارش ايران. 23
  142ص  ٰ، و همين دو خاطرات وخطرات 163، ص گزارش ايران. 24
ه از مـن  اناصـرالدين) شـ  «(در ورود خود به خدمت رسـمي گويـد:    480، ص خاطرات و خطرات. 25

ـ نوو در «داني؟ عرض كردم كمي  پرسيد تو فرانسه مي د بتي ديگر كه شاه او را آزمايش كرد، فرمودن
دانم و چهـار مـاه    اندكي! و سري تكان دادند. اين اندكي نبود مگر جواب من كه فرانسه را كمي مي

 -16جـا، ص   نخوانـده ام، همـان   قبل گفته بودم قصدم اين بود كه از آن كتابها (شرح رولوسـيون ) 
170  

  .140جا، ص  همان. 26
  



  
  
  
  
  

  مثنوي معنوي
  شريعت و طريقت 

  عبدالحسين زرين كوب
  

نـام دارد  » شـريعت «توافق بين محتواي مثنوي موالنا با آنچه در زبان فقهـا  
ال يـا  ؤعه مـورد سـ  طي قرون اخير و حتي در عصر حاضر بارها از جانـب متشـرّ  

 انكار واقع شده است و عجب آنست كه يك تن از روشنگران قـرن اخيـر، ميـرزا   
نـويس قفقـاز هـم بـا اظهـار ايـن        زبان و فارسي حعلي آخوندزاده نويسندة تركفت

مثنـوي   ةبن خوانده است گويند  بنياد كه گويا مثنوي شريف را از سر تا ادعاي بي
و معاد و مثنوي را بالتمام مخـالف شـرع شـريف خوانـده      ءرا منكر اعتقاد به انبيا

  است.
دگان عصر ما هم عشـقي  پس جاي تعجب نيست كه بعضي روشنفكرخوان

اساس بنياد نهاده باشند كـه   م بينمايند بر اين توه را كه نسبت به مثنوي اظهار مي
ديني است و با آنچـه شـريعت خوانـده     گويا محتواي مثنوي يك نوع عرفان ضد

كه ظاهراً از شاگردان  )3/4231(انة مثنوي وجه نسبتي ندارد. اينكه طع هيچ شود به مي
ث و شيخ االسالم قونية عصـر موالنـا بـوده    ن قونوي عارف ومحدشيخ صدرالدي

اسـتادش ابـن   » فتوحات«و » فصوص«وي و » فكوك«هايي چون  است و با كتاب
                                                            

.١٦-٩، صص ٧٠تا  ٦٨)، شمارۀ ١٣٧٤_ دي كلك (آبان     
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و منحصر به قصـة  » اسرار بلند«عربي آشنايي داشته است مثنوي موالنا را خالي از 
ه در بـاب توافـق   عيان موالنا در قونيـ باره كه مد ينا در .خواند پيغمبر و پيروي مي

 ـ  و شـريعت نـام دارد  » قصة پيغمبرست و پيـروي «بين مندرجات مثنوي با آنچه 
گذارد. اما موالنا در جواب اين ادعـا كـه وي    اند جاي ابهام باقي نمي ترديد نداشته

كنـد كـه آنچـه هـم آنهـا       خواند خاطرنشان مي آن را ناشي از حسادت معاندان مي
كه منشأ شريعت اسـت نشـأت   » وحي«مان سرچشمة خوانند از ه مي» اسرار بلند«

اگر با محتواي وحي مغاير باشد جهل و پندارسـت و  » اسرار«دارد و نظاير آنگونه 
  بايد شمرد نه از مقولة عرفان و ارشاد.  » الحاد«آن را از مقولة 
مخصوصاً  همه، اين نكته هم كه گويندة مثنوي در جاي جاي كتاب و با اين
گانه مثنوي امالء كرده اسـت   ه به نثر بر هر يك از دفترهاي ششهايي ك در ديباچه

داند توافـق كامـل آن را بـا شـريعت خاطرنشـان       كيد و اصراري تمام الزم ميأبا ت
نمايد و حتي بر خالف سيرت تواضع درويشانه خويش كه در مـوارد ديگـر از او   

تة وحـي  سـ يي نظيـر آنچـه شا  ا العـاده  القاب فـوق  ست آن را با اوصاف وا معهود
نشاند كه بـه احتمـال قـوي در عصـر و      خاطر مي انبياست بستايد اين انديشه را به

انـد كـه مثنـوي موالنـا را مغـاير بـا شـريعت         محيط خود موالنا كساني  هم بـوده 
بهـره بـودن از ذوق    دعوي آنهـا ايشـان را بـه بـي     اند و موالنا ضمن رد پنداشته مي

نمايد و در دنبال اين دعوي مثنوي را تـا   ميادراك لطايف و اسرار مثنوي منسوب 
ي همانند قرآن كريم كه در حقيقت كالم وي تفسير و تقرير حقـايق و رمـوز   حد

كه بر وفـق روايـت مشـهور     (دفتر اول، ديباچـه) كند  تشبيه مي» نيل مصر«آن است به 
نمـود و در نـزد    من بـود آب گـوارا مـي   ؤنزد سبطي كه م رمذكور در بعضي تفاسي

  رسيد.   مخالف بود خون پليد و گندناك به نظر مي كه منكر و قبطي
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سته از مخالفان موالنـا  ت كه هر دو دهاي ناشي از حساد البته غير از انگيزه
 انگيخت. مجرد اشتمال مثنوي بر معـاني و  را به اظهار طعن و نقد در مثنوي برمي

ند و حتـي سـالها   عان در جايز بودن آن ترديد داشتقرآن هم كه بعضي متشرّ ظالفا
قبل از عهد موالنا هم برخي از امثال آنها سنايي غزنوي را نيز در هنگام اشـتغالش  

قانعي  ،مورد ايراد و اعتراض ساخته بودند ـ  الحقيقه نامه حديقه به نظم مثنوي الهي
الشعراء دربار سلجوقيان قونيه هم وقتي در حضور موالنـا نسـبت بـه     طوسي ملك

به خود موالنا هم  ضكرد در اين اعترا ايراد و اعتراض مي ي اوسنايي و اعتقاد دين
ييد شيوة حديقه و اشتمالش بـر نظـاير ايـن    أنظر داشت اما آنچه علماء بغداد در ت
عالوه قبل از موالنا هم كساني چـون   به ،كرد الفاظ گفته بودند اين شبهه را رفع مي

ابوسعيد، ابـوالخير و ديگـران    امام ابوحامد غزالي، امام عبدالقاهر جرجاني، و شيخ
له را به نحوي از انحاء خاتمه داده بودند و در ين ايام نقـل  معـاني و   أنيز اين مس

توانسـت   هـايي كـه در مثنـوي آمـده بـود نمـي       الفاظ قرآن در طي شعر بـه شـيوه  
  دستاويزي براي مخالفان موالنا و تحريك عوام بر ضد وي بوده باشد.  

) نقـل كـردن   440م در عهد شيخ ابوسعيد (وفـات  چنانكه پيش از موالنا ه
ين باره بر ضد او بـه  ا عاشقانه در منبر به رغم غوغايي كه مخالفان شيخ در» بيت«

ير وي منجـر نشـد و چنـدي بعـد در مجـالس عبـادي واعـظ        فراه انداختند به تك
ها ت) هم شاعران شعر خواندند و از مد606) و امام فخر رازي (وفات 547(وفات 

مثل خواجه  ـ  عهر متشرّباز عهد موالنا نقل شعر و غزل حتي در مجالس و مناقبل 
» مجـالس سـبعه  «نيز معمـول بـود و اشـتمال     ـ  عبداهللا انصاري و شيخ احمد جام

سعدي در همـان ايـام   » مجالس پنجگانه«موالنا بر اشعار سنايي و عطار و اشتمال 
كه ايـن امـر ديگـر بـرخالف     ها و قطعات عاشقانه چنان معمول عصر بود  بر ترانه
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ي براي اسناد دادن اموري خـالف شـريعت   ا توانست بهانه عهد شيخ ابوسعيد نمي
  به موالنا تلقي شود.

الـدين و پيـروان و مريـدان او را در     به احتمال قوي، امري كه موالنا جالل
عه سـاخت و ايـن تعـريض بعـدها در مـورد      قونيه مورد تعريض يامالمت متشـرّ 

» سـماع «باب مباح بودن  ات موالنا هم تعميم داده شد قول موالنا درمثنوي و غزلي
كردند اما در عهد موالنا اين رسم  بود كه بعضي فقها از قديم برآن انكار صريح مي

المسـتنجد بـاهللا عباسـي از     ـ  در بين بيشتر اهل خانقاه رايج بود حتي خليفة بغداد
برقـرار سـازد احتـرازي     م سـماع صـوفيانه  سـ اينكه در مجالس ضيافت خـود مرا 

رغم مخالفتي كه فقهاء قونيه با اين اقدام موالنا اظهار كردند و  رو به ينا نداشت. از
 )559 ، 154 / العـارفين  مناقـب (ين باب نوشتند و نشر كردنـد  ا حتي فتواهاي شرعي در

اين تحريكات در اعتقاد عام در قول بـه توافـق اعمـال و اقـوال موالنـا بـا مبـاني        
  ي ايجاد نكرد.ا رختهشريعت 

عه را در مورد موالنا و حتـي در مـورد آن دسـته از    چيزي كه بعضي متشرّ
مخالفان وي كه مثنوي را به اين عنوان كه محدود بـه شـريعت اسـت و از اسـرار     

ظـن   دادنـد دچـار سـوء    بلند اوليا عاري است معروض طعـن و انتقـاد قـرار مـي    
ر به وجود امري وراي شريعت بود وي و اعتقاد ساير صوفيه عص لقو .ساخت مي

شد و برخي از صوفيه آن را روح شريعت و  خوانده مي» طريقت«كه در زبان آنها 
كردنـد و   ا شريعت تلقـي مـي  بدرواقع كمال غايي در مراتب عبوديت در توافقش 

» بـدعت «ها بعـد هـم ايـن اعتقـاد را      عه كه قرنحتي برخالف اهل ظاهر از متشرّ
شـمردند   مـي » كفر«ن آوردن لفظ طريقت را در مقابل شريعت شمردند و به زبا مي

 صوفيه مدعي بودند كه طريقت، جز مجاهده در تزكيـه نفـس و   )1/59 طريق الحقايق(
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نيست پس  خود آن ممد شـريعت و  » ماسوي اهللا«لق خاطر به عمانع آمدن آن از ت
الهي » وحي« درواقع مؤيد آن است با آن مغايرت ندارد و در اصل شريعت هم كه

است رعايت بعضي آداب آن الزام هم شده است حتي از آنچه موالنـا در مثنـوي   
كـرد چنـان پيداسـت كـه      صحابه) نقـل مـي   حوال پيامبر و ياران او (=اخويش از 

و آن را بـه   )1/251 مناقـب (دانسـت   نمـي  اموالنا طريقت را از سـيرت رسـول جـد   
دفـع  از آن را الـزام كنـد     و ن امـري كـه بـه بـدعت تعبيـر شـود      وجه متضم هيچ
  شمرد. نمي

كـه  » سـماع «كه رهايي از خودي است و بر  »عشق«اينك طريقت موالنا بر 
مبتني بـود البتـه در بـين صـوفيه      ـ  شد شعور به عشق محسوب مي ةنزد وي نشان

سابقه هم نبود اما ترديد فقها در اينكه سـماع بـا شـريعت توافـق داشـته باشـد        بي
ها اصل طريقت را در نزد او بدعت بشمرند و اقـدام او را در  شد كه آن موجب مي

كرد غير  آنچه بر وفق اقتضاي طريقت براي هدايت و ارشاد خلق توصيه والزام مي
  قابل قبول تلقي نمايند.

ها قبل از عهد موالنا و الاقل از دوران حيات ابن سـينا (وفـات    اما از مدت
اسالمي به اين نتيجه رسيده  ةدر جامع ) و شيخ ابوسعيد ابوالخير حيات ديني428

اخـروي در   باست با التزام آن انسان از عذا» راه بهشت«بود كه شريعت هرچند 
يابد، ليكن اين راه آنگونـه كـه در نـزد     مي يماند و به نعيم آن هم دسترس امان مي

االشـارات والتنبيهـات   (معمول است از حد نوعي معامله تجاوز نمي كند  هاكثريت عام
نمايند از ديدگاه خود آ نهـا جـز    از آن راه عايد مي» زاهد«و » عابد«و آنچه  )1/441

كه ديدار خداست هرچند با عمل صالح » لقاء وجه«كه  اجر عمل نيست درصورتي
شريعت است بستگي دارد اشـارت قـرآن در قولـه تعـالي: و ال يشـرك       ةكه الزم
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اهللا از قلب سالك منوط است و آن كل ما سوي  جبه اخرا )110/ 8(بعباده ربه احدا 
جز از راه تمسك به طريقت ممكن نيست. پس حصر عبـادت بـه خداونـد قطـع     

كند كه جز با عشق به اهللا حاصل شـدني نيسـت و    را الزام مي» غير«ا برابطة قلبي 
شود و شريعت نام دارد فقط  سلوك) كه از عبوديت شروع مي پيمودن راه خدا (=

سـازد قابـل حصـول     را در عبادت حـق شـريك مـي   » غير« با قطع هر پيوندي كه
جا  است كه اساس طريقت الاقل در نزد موالناست، و به» عشق«خواهد بود و اين 

آوردن اعمال عبادات هم اگر با عشق به حق و قطع عالقـه از ماسـوي اهللا همـراه    
 ناچار بـراي  شود و نشود تحقق واقعي انسان به معني و سر آن عبادت ممكن نمي

نفـس الزم اسـت آن    ةتزكيـ  -نه نيل به اجر و بهشت –جستجوي راه نيل به حق 
هم به مجاهدة طوالني و مبارزه با شهوات نفساني نيـاز دارد كـه بـه قـول غزالـي      

يـن راه  ا آنسـت و سـلوك موفـق در    ةق در انواع مكايد و امراض نفس الزمـ تعم
اه توجـه بـه   طريقـت هـم چـون ر    .بدون وقوف بر اسرار طريقت ممكـن نيسـت  

خداست با شريعت كه راه نيل به رستگاريست مغاير نيست و پنـدار مخالفـان در   
ي بـراي اظهـار   ا تصور مغايرت و منافات مابين آنهـا اسـاس نـدارد و فقـط بهانـه     

  مخالفت اهل ظاهر با طريقت صوفيه است.
» وجـداني «هرحال  البته طريقت هم چون غالباً يك راه بالنسبه شخصي و به

مختلف و حتي بر وفـق يـك قـول معـروف     » طرايق«شود الجرم به  مي محسوب
تقسيم شد و بعضـي از آنهـا كـه    » بِعدد نفوس الخاليق«منسوب به مشايخ صوفيه 

تـدريج از شـريعت    گشت در طي زمـان بـه   منسوب به مشايخ مختلف االحوال مي
م يشـرع  لاه عـ د بتعب«عه آن را به عنوان فاصله گرفت يا زهد افراطي شد كه متشرّ

 مباالتي به شريعت شد كه به تعبير معروف عبيد محكوم كردند يا افراط در بي» اهللا
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  عالم نشان داد.  » عجايب«را جزو » قلندر نمازگزار«زاكاني 
مباالتي بعضي از اهل طريقت، آنگونـه كـه در عصـر وي     در مثنوي، اين بي

اهـل طريقـت از ايـن    رايج بود، مورد طعن و طنز واقـع شـده اسـت و در تنزيـه     
شـد مقـاالت و دالالت هسـت.     ها كه گاه گاه در بين اهل طريقت ظاهر مـي  افراط

شـرح  جالب است كه حتي قديمترين متن موجود تصـوف در زبـان فارسـي كـه     
يابد و  هاي نامشروع الزم مي كاري طريقت را از اين افراط هنام دارد نيز تنزي فتعرّ

هب (يعنـي طريقـت) راسـت اسـت كـژي در      كند كه اين مذ يكجا خاطرنشان مي
  )277/ مقدمة شرح تعرف( ».مدعيان است نه در مذهب

صورت موزون و متعادل طريقت درواقع صورت يك شـيوة ترتيبـي مبنـي    
نقـد  (بر عشق به خدا بود با رعايت تمام آداب  شريعت كه به قول  موالنـا جـايي   

كـالم، احتـراز از اخـتالط بـا     تقليل در طعام، اجتناب از زيادت  )175/ نقش النصوص
ـ صـ عزلـت در حـد متعـادل، كثـرت      انام، التـزام خلـوت و   ت نـوم و ذكـر   وم، قلّ

  الدوام از آنجمله آداب بود.   علي
فقـط بـا    -تلقي موالنا هم از طريقت همين صورت متعادل معمول آن بـود 

كيد در شريعت را به صورت يك اشـتياق  أتكيه بيشتر بر عشق كه عبوديت مورد ت
الـدوام   د و ذكر حق را كه در طريقت در آن باب تا حد التزام عليرآو ياز درميو ن
شد از طريق سماع به صورت حصر توجه سالك در تمام احـوال بـه    كيد ميأآن ت

داد و آن را  تجربة حضور حاضر بودن حق در قلـب و قالـب انسـاني شـكل مـي     
دقـايق شـريعت   زام تـ يع سـالك در ال جعشق به حق و موجب تشويق و تش ةانگيز

  داد.   نشان مي
وقفـه در   آميـز و بـي   كرد حركتـي شـوق   طريقت بدانگونه كه وي تعليم مي



 20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١١٠ 

ـ ا شريعت بود با الزام تزكيه هجاد يمحاذ ق خـاطر  ي كه هر تعلقي ديگر غير از تعلّ
هـايي را كـه    كرد و با توصـية الـزام سـماع، لحظـه     به ذات حق را از دل بيرون مي

آساني و دفع مالل  داشت و به تن از استمرار در ذكر باز مي طبيعت بشري انسان را
حـال هـم    ج و در عـين حضور را در شكل يك موسـيقي مهـي   هخواند در تجرب مي

  داد. رمزي و هم تعليمي مجال استمرار مي
» كالسـيك «براي موالنا، شريعت و طريقت هردو تقريباً در همـان تعريـف   

ز وي شيخ ابوسعيد ميهنه در طي دو مصراع ها قبل ا شد كه قرن زيبايي خالصه مي
ت و ايجاز آن موجـب تحسـين و   يك بيت مكمل يكديگر نشان داده بود و جامعي

كه در باب تفاوت شريعت و  اليؤخراسان شده بود وي در جواب س ةاعجاب ائم
ا يك توضيح كوتـاه برخوانـده   با رف يطريقت ازش كرده بودند اين دو مصراع لط

  بود:
  يام آمد كاراسته كن كاراز دوست پ«

  .اين است شريعت
  مهر دل پيش آر و فضول از ره بردار

  .اين است طريقت
  )80/ اسرار التوحيد(                                  

ـ   ك بـه  سبب آنكه موالنا در التزام طريقت و در الزام طالبان سلوك به تمس
غير از داعية حسـادت   ،شدعشق و ذكر و سماع بارها مورد اعتراض و انتقاد واقع 

ها قبل از عهـد   عه از سالاين نكته بود كه متشرّ ،ك اصلي معترضانش بودكه محرّ
موالنا بلكه از روزگار جنيد و يايزيد همواره صوفيه و طريقـت آنهـا را بـه چشـم     
امري كه موجب كساد بازار خود آنها و انصراف عامه از حصر تكريم و توجه بـه  



١١١ مثنوي معنوي؛ شريعت و طريقت

كه نزد موالنا طريقت و شريعت مـالزم   كردند. درصورتي ي ميشد تلق خود آنها مي
ؤل و درواقع مو مكمو در نيل به حقيقت كه هدف سلوك طالبـان   ـ د يكديگرندي

آمد. شريعت شـمع بـود    شمار نمي هنظر كردني ب يك از آنها صرف راه حق بود هيچ
ميا بود جـز  شد طي كرد، كي دشوار و نشناختة طريقت را نمي هبدون روشني آن را

عمال آن تشـد، دارو بـود بـدون اسـ     با  استفاده از آن مس وجـود سـالك زر نمـي   
گونـه بـا تقريـر     شـد و بـدين   ق طريقت بود حاصل نميت كه تعبيري از تحقّصح

موالنـا طريقـت را امـري موافـق و      (دفتر پنجم /ديباچه)جميع اين معاني و لوازم آنها 
داد و انحراف از شـريعت   با آن نشان مي نه مغاير و مخالف ـ  هماهنگ با شريعت

  يافت. را در سلوك طريقت موجب گمرهي و سرگشتگي مي
الـدين   قونيه امثال شـيخ صـدرالدين قونـوي، قاضـي سـراج      ةعاينكه متشرّ
تهاشان كه در آغاز كار نسبت به طريقـت  فالدين هندي مخال فيصارموي، و بعدها 
ليم و تصـديق نسـبت بـه  وي گشـت     دادند سرانجام منجر به تسـ  موالنا نشان مي

بـود. ايـن معنـي هـم كـه      » طريقـت «ناشي از همين طرز نگرش خاص موالنا بـه  
كـه اصـل مفهـوم تكـاليف شـريعت بـود، و       » عمل صالح«ت حق از طريق عبودي

ت حق بود و طريقـت  توحيد خالص كه شامل نفي شركت هر امر ديگر در عبودي
كـه  » اهللا الوصـول الـي  « ةي بـراي مرتبـ  ا شد هردوشان جزء وسيله عبارت از آن مي
كند نيست و الجرم در نهايت سلوك كه وصول  تعبير مي» حقيقت«موالنا از آن به 

بـود حاجـت بـاقي     يـل آن مـي  لممكن گردد به آنچه وسيله و د» حقيقت «به اين 
ماند هرچند خارخار نوعي انكار مبني بر سوء تفاهم را در مورد تلقـي موالنـا    نمي

كس كه به فكـر و زبـان موالنـا     براي آن ،گذارد ت در اذهان ساده باقي مياز شريع
شـود چـرا كـه ايـن چنـين كسـي        آشنايي دارد موجب بروز اين فقدان تفاهم نمي
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تعلـق  » عـالم خلـق  «دو بـه  رداند ك در طرز تلقي  موالنا شريعت و طريقت ه مي
ت اط و اعتبـار دارد كه به قول حكما امور آن تدريجي الوجود و مشروط به شـرو 

گنجد چون دفعـي الوجـود و     نمي» عالم خلق«است اما حقيقت امري است كه در 
پس قـول موالنـا كـه در تقريـر حاصـل پايـان        .شرط و ضد و متعلق ندارد حد و

 ديباچه) 5(» طلب الدليل بعد وصول المطلوب باطل«گويد .و  سلوك راه طريقت مي
فقط در آنجا به كمـال  »  حقيقت«كه » عالم امر«است چون » عالم خالق«به نسبت 
ـ  تحقق مي سـت منـزه و   رق و قسـمي شـرط و اعتبا  رسد از دليل هم كه نوعي تعلّ

مستغني است و قول به نفي آنها در آن مقـام بـرخالف آنچـه متبـادر بـه ذهـن و       
  شود متضمن نفي نهايي شريعت و طريقت نيست.   موجب سوء فهم آنها مي

بين مفهوم شريعت و طريقـت را يـك بـار در    موالنا در متن مثنوي تفاوت 
كـه در آنجـا    آ) 962/ 3(» نبـوت  ةقصه طلب كردن موسي خضر را با وجود مرتبـ «

هر شريعت محسوبست و خضـر در مقـام ولـي    ظموسي در مقام آورندة شريعت م
آيد، بـر   شمار مي هطريقت ب ةد احتراز از اختالط با عام است نمايندمستور كه متعه

ل در آن اشارت اين نكته حاصـل  مأكند از ت ليكن به اجمال مطرح ميسبيل تمثيل 
شودكه شريعت راه تعبدست براي پويندگان آن راه، فهم آنچه وراي آن مرتبـه   مي

ه است ضرورت ندارد و بيشترين اهل شـريعت از همـان   لجم است و عشق از آن
شـريعت در   كسانند الجرم طرح مفهوم حقيقت كه خود موسي نيز به عنوان مظهر

مواجه شد براي آنها  و در ضمن اين تمثيل » لن تراني«تمناي نيل به آن با جواب 
  حاجت به تفرير و بيان ندارد.

 ثيـن تثليـ  ا اما بار ديگر و در جاي ديگر موالنـا بـاز تصـويري تمثيلـي از    
موسي  ةسلوك عارفانه را كه عبارت از شريعت و طريقت و حقيقت است در قص
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نمايد و اينجا غير از شريعت و طريقت  با تفصيل بيشتر مطرح  مي آ) 2/73(و شبان 
را هم كه » حقيقت«كه موسي و شبان به ترتيب نمايندگان آن دو مفهوم محسوبند 

آميـز   در خطاب رضايت» ارجعي«ي احال واصالن و سرنوشت كساني است كه ند
آنچـه در   خوانـد ضـمن   خـويش بـه عـالم امـر مـي      أدلنواز الهي ايشان را به مبـد 

آزادي وي را از قيـد   ةدگرگوني غير قابل تفسير حال شبان بدانگاه كه موسي مـژد 
 نمايـد و در  كند به صراحت تقرير مـي  آورد تصوير مي تكاليف شريعت به وي مي

كه حال اين چوپان بشارت » اهللا وصول الي«آنكه  ي دارد برا گونه ين تقرير تصريحا
ـ شريعت و طريقت كه اولي راه عبود ةيافته است حالي است كه در محدود ت و ي

ان بشـارت يافتـه حـال كسـي     پوچدومي راه عشق است گنجايي ندارد. حال اين 
است كه ناسوت در وجود او به الهوت پيوسته است، از خودي خود بكلي رسـته  

و بر وفق فحواي آنچـه صـوفيه در حـديث معـروف قـرب النوافـل نقـل         -است
شم و گوش و زبان ندارد. دسـت خداسـت   چ و پا واند ديگر از خود دست  كرده

نگـرد و   چشم خداست كه از وجود او به جهان مـي  ،آيد كه از آستين او بيرون مي
آيد، وجود او در چنان حال مثل همـان   سخن خداست كه از زبان او به گوش مي

شريعت و طريقت هم  ،است صدايش صداي خود او نيست )1-1/16( نامه ني» ني«
جا حـاكم بـر وجـود وي بـود از وي      مراتب سلوك تا اين مرحله همهكه در طي 

خالي اسـت دود و   ين مقام كه او از خود  فاني وا عقب مانده است. وجودش در
ن است كـه بعـد از وصـول بـه آنچـه راوي او و مطلـوب       تعي وزن و بي غباري بي
محـو شـده اسـت و از ميـان     » عـالم خلـق  «آفـاق دوردسـت مرزهـاي     اوست در

  استه است. برخ
آيد شـريعت و طريقـت را بـه     خود موالنا چنانكه از احوال و آثارش برمي
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هم آميخته بود حقيقت را هم، المحالـه در   نحو تفسيرناپذيري در وجود خويش به
روزهاي آخر عمر، وقتي در حيرت و سكوت نهايي به مرزهاي تجربة فنـا رسـيد    

منـازل السـايرين در زبـان     طريقـت  تبدر معرض ديد شهودي يافت. در سير مرا
ادامـه داشـت هرگـز از شـريعت فاصـله      تبتُّل تا فنا كه نزد وي از مقامات  صوفيه

معنـي اعمـال    را بـه سـرّ  » عبـد «نگرفت در مورد شريعت ضرورت تحقق يـافتن  
عبادات دريافت و تعليم داد. نماز خود او عاشقانه بود وخود او در مثنوي در طي 

آنچه را در بـاب ضـرورت    )2/743(م كه تازه خريده بود الغحكايات پادشاه با آن 
شريعت به بيان آورده بود بـه درسـتي بـه     ق يافتن به معني نماز به عنوان سرّتحقّ

آورد، استمرار در صوم، تقليل در نوم و التزام ذكر را هم كـه در طريقـت    جاي مي
ه مريدان نيـز  نمود، الزامش ب كرد خود نيز رعايت مي خويش به مريدان توصيه مي

كـرد. بـه صـاحب شـريعت      در حدي بود كه از مرز رخصت شريعت تجاوز نمـي 
داد.  ورزيد و اين را در جاي جاي مثنوي به صراحت نشـان مـي   صادقانه عشق مي

تزلزل داشت كه در پايان عمر وصيت  در باب معاد و حيات اخروي چنان يقين بي
تا در قيامـت زودتـر از ديگـران از     كرد تا در قبر جسد او را باالي لحد قرار دهند

  مردگان برخيزد.
با پروردگار خويش  .عاشقانه بود» شبان موسي«طريقت او نيز مثل طريقت 

هـاي دشـوار را از    هشت ساله رياضت كه به تمناي لقاء او طي يك عمر شصت و
ل تا فنا طي كرده بود مثل همان شبان موسي عاشـقانه، صـميمانه و بـا   تُّمقامات تب 

كرد. به آداب عاشقي هم آن اندازه آشنايي داشت كه مثل  ق و اميد برخورد ميشو
ـ در گفت و شنود دروني  )1/3056(» آن يكي آمد در ياري بزد«حال  » مـن «ا حـق  ب

خود را بيرون در بگذارد و خشوع و خاكساري عاشقانه را كه الزمة هرگونه عشق 
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عصر بـا   ةمالّين شيرازي يك عالد ي كه قطبا واقعي است از ياد نبرد. در مصاحبه
او كرد در جواب او كه پرسيد طريقة شما چيست پاسخ داده بود طريقة مـا مـردن   

ي را ا توانسـت طريقـه   ين بهتر كه ميا و ازـ   است و رخت از خودي بيرون بردن
شگر كنجكاو اما بيگانـه از  ساست به يك پر» نفي خودي«كه غايت سير آن نيز به 

آنكه راز عشق را برمال سازد چيزي از ايـن راز را كـه يـك     بيدرد تقرير نمايد و 
  سلوك روحاني خودش بود به وي تفهيم كند؟ ةعمر انگيز

شود  محسوب مي» اهللا الوصول الي«را كه در نزد او » حقيقت«با آنكه موالنا، 
شمرد خودش مدعي وصول به آن مقام نبود.  نهايت سلوك طريقت و شريعت مي

و لحـن   -كـرد  ه اين مقام رسيده بودند با خرسندي خاطر ياد مـي بكه از حال آنها 
حال نشان وصـول   آميز بود. با اين شوق ،آميز نبود ين يادكردها حسرتا كالمش در

 نفحـات (و نيز سنايي در پايان  عمـر   )136، 1/127 تذكره(به آن مرتبه را كه شيخ عطار 

انش در بـاب  سمناقب نوي در حيرت و در سكوت نشان داده بودند، در آنچه )596/
آنكه گفته بـود مـن بـا     اند نشان داد: حيرتش را در قل كردهنروزهاي آخر عمر او 
پسـندي عرضـه كـرده بـود. آيـا آن سـكوت        ام به نحـو دل  هفتاد و سه ملت يكي

او » شـعور «و از » قـرب «گرفته بـود از   طوالني هم كه روزهاي آخر عمر او را فرا
  اكي نيست؟هاي وصول ح يت نشانهؤبه ر

خواند و از آن تعبير بـه حقيقـت    مي» اهللا الوصول الي«ي را كه او ا البته مرتبه
و حـداكثر در  » عـالم خلـق  «ا در مدارج فـرودين حيـات   م  كند كساني كه مثل مي

م تلقـي  يا يا يك تـوه ؤبردند چيزي بيش از يك ر سر مي همراحل بدايات سلوك ب
نا در مراتب اوساط و نهايات سلوك خويش از ي كه موالا توانند كرد اما مرتبه نمي

تحقـق   -دهد و مثنوي و غزلياتش از لطايف آن مراقب حـاكي اسـت   آن نشان مي
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ياسـت بـراي سـالك راه نـوعي واقعيـت      ؤاست كه اگر هـم ر » زنده«يك بهشت 
هـايش آن را بـه    عيت وجداني هم در دنيايي كه اكثر واقعيتقوجداني دارد. اين وا

بخش و اميدانگيزست! با  يكند چقدر تسلّ ناپذير تبديل مي تحمليك جهنم سوزان 
هاي وجداني هم آنچه  كند كه در واقعيت حال وقتي موالنا به ما خاطرنشان مي اين

ي بـه  ا كنند معني واقعي بسيار نيست هشدار آگاهانه بسياري از اهل دعوي نقل مي
افتد كه حـرف   ار اتفاق ميداند در دنياي ما بسي دهد. چرا كه مي طالبان طريقت مي

خواند بر سليمي زان فسون. طالب بدزدد، تا  پرداز مدعي مي يشان را يك گزافهودر
كند بايد مراقب باشد كـه بـه دام صـيادان،     اين معاني چنانچه موالنا خاطرنشان مي

جـا حتـي در غـرب دام تزويـر      گويان كه اكنون همـه  به دام رهزنان و به دام دروغ
روي هست. و بسي طبيبان مدعي براي صيد  فتد، چون بسي ابليس آدماند ني گشاده

  اند و السالم.   جا كمين گشاده احمق، همه
  مونيخ، آلمان 

   1374تيرماه 
  
  
  



  
  
  
  
  

  يكي دخمه كردش ز سم ِ ستور 
 محمدرضا شفيعي كدكني 

  
 شكاريم يكسر همه پيش مرگ

ترگ  تاج و سري زير سري زير   
) 924(رستم و سهراب، بي   

  
رد كـه  افردوسي بيتي وجود د ةدر بخش پاياني رستم و سهراب، از شاهنام

هراب جـزء  بحث بوده است. در سالهاي اخير كه داستان رستم و سـ هميشه مورد 
هـا شـده اسـت بـه تناسـب افزونـي و        دانشـگاه  يادبيات فارس ةمتون درسي رشت

گسترش كالسهاي درسي و تعداد  استادان و دانشجويان، به جستجو پرداختم. در 
هـاي فـراوان    ين باره بحثا ن بود كه ناشران مختلف داستان دراي آغاز تصورم بر

يـن بـاره گفتگـوي  چنـداني  وجـود      ا اند بعد از مراجعه متوجه شدم كه در هكرد
ندارد. اولين رجوعم به رستم و سهراب چاپ مرحوم مينوي بود. ديدم ايشـان بـا   

» درس«در چاپهـاي   1موضوع را با سكوت برگزار كـرده اسـت.   دار خاص خوقو
  ةاند و دربار دهاار دشرستم و سهراب  هم كه استادان نسل بعد از مرحوم مينوي انت

  ه است.  د، يكي دو سطر اجمالي و با ترديد اظهار شآن سخن خواهم گفت

                                                            

.31-17)، صص 74دي  - ، (آبان 70تا  68كلك، شمارة     
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بيت مورد بحث اين است كه: بعد از كشته شدن سهراب فردوسي از زبـان   
  گويد: رستم مي

ين كنمهمي گفت اگر دخمه زر  
سيه گردش آگين كنم ز مشك  

  چو من رفته باشم نماند بجاي
  وگرئه مرا  خود همين است راي

  ستور مدخمه كردش ز س ييك
  2زاري همي گشت كور هجهاني ب

  
ستور است كـه يعنـي    مه كردش ز سمخيكي د اعتمام پرسش بر سر مصر

چه؟ چرا دخمه از سستور؟ در هيچ جاي ديگر شاهنامه به چنين رسمي ظـاهراً   م
 نلفـا ؤرستم و سهراب كه مـن ديـده ام م  » درسي«در چاپهاي  .اشارت نرفته است

  اند. اجماالً چنين اظهار نظر كرده
ـ  3سهراب ةدر چاپ دكتر محمد جعفر ياحقي با عنوان سوگنام   از نقـل ه ب

انـد كـه رسـتم گـور      اغلب تصور كرده«ي چنين آمده است كه رآقاي دكتر رستگا
سهراب را از ست تا با گذشت زمان از ميان نرود اما اين امـر نـه   خچارپايان سا م

  ».  ا سم ِ ستور ساختنمايد نه عملي است كه بتوان بنايي را ب معقول مي
 هاي كنده شده در زيـر  معني خانهه سم ب«آنگاه از ايشان نقل شده است كه 

هاي جهانگيري و برهان هم اسـتنادي شـده    ين مورد به فرهنگا و در» زمين است
اي از  دخمـه  برايش«آمده است كه  معني بيت فردوسي چنين است و سرانجام در

ودر چاپي كه توسط آقاي دكتر منصـور   4»كردزيرزميني ستوران درست  ةنوع خان
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رستم و سهراب شده است،  ةين بخش شاهنامه به عنوان حماسا ي ازئرستگار فسا
 آن مطلبـي از اسـتاد   ةهمين مطالب آقاي دكتر ياحقي نقل گرديده است و در دنبال

نظـر آقـاي يـاحقي اسـت و      فييد خالأاند كه ت محمدعلي اسالمي ندوشن آورده
ن كه: اگر دخمه او را با زيور و مشك بيارايم وقتي كه من از اينجا بروم، اجماالً اي

بنابراين آن را بـه طـرزي    يا مرده باشم، بر جاي نماند (آن را غارت خواهند كرد)
دهم. با توجه به پهلوانيِ سهراب، و اينكه بـا اسـب    آرايش مي» ستور مس با«ساده 

ين موارد به صورت تزييني بـه  ا اسبان را در منمايد كه س سروكار داشته بعيد نمي
ـ « 5كار برده باشند. در چاپ دكتر حسن انوري و دكتر جعفر شعار سور، بـه  تسـ  م

اطالعـي   ايـن كـار، اظهـار بـي    أ در باب منش نلفاؤمعني لغوي كلمه گرفته شده وم
 ةاز سـياق عبـارت و نيـز از شـاهنام    «... در آن كتاب چنين آمـده اسـت:    اند. كرده

چهار پـا سـاخت تـا بـا گذشـت       آيد كه رستم قبر سهراب را از سم داري برميبن
آمـده  » ستور مچو س« ،»ستور ز سم«جاي ه روزگار از بين نرود ... در نسخه اي، ب

كه بنا به اين ضبط معني روشن اسـت يعنـي منحنـي سـاخت و در پايـان چنـين       
    .»وم نشدچارپا معل ساختن گور از سم أمنش«اند كه  افزوده

به عربي ترجمه  624كه شاهنامه را در سال  6)643-586بنداري اصفهاني (
يـن مـورد   ا كرده و تا آنجا كه توانسته است در رعايت امانت كوشـيده اسـت، در  

  گويد:  
من حوافر الخيل و قال رستم: انـي اعلـم لـو حشـوت قبـره       تربـةو بنو عليه 

الي الفناء مصيره و اليبقـي مـن ذلـك    ه فنيت تربته من الذهب و الفضّب بالمسك و
   7العصور.. الدهور و كرّ علي مرّ

نبِ اسـ   » حوافر الخيل«را به » سم ستور«بينيم كه بنداري  مي م يـا سـب(س( 
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ترجمه كرده است. از آنجا كه او دو قرن با عصر فردوسي فاصله داشته، فهمش از 
است و بايد پـذيرفت كـه   تر  شعر فردوسي، نسبت به مردم روزگار ما، بسي اصيل

م «مردم عصر فردوسـي و روزگـار بنـداري از     همـان قسـمت فـرودين پـاي     » سـ
اند نه گـودالي كـه بـراي     فهميده (و جمع آن: حوافر) را مي» حافر«چارپايان، يعني 

  چارپايان در زمين كنده شده باشد.  
چارپايـان  » سمِ«حال بايد ديد كه آيا وجه قابلِ قبولي براي ساختن بنايي از 

وجود دارد يا نه؟ با شاهدي كه هم اكنون از يكي از بزرگان قدماي فرهنگ ايراني 
زيسته، باستان رواج داشته است و يـك نمونـه از    كه يك قرن قبل از فردوسي مي

است هنـوز تـا يـك     هآن كه در عهد ساساني و در قرن سوم ميالدي، بنا شده بود
همـدان بـاقي بـوده     ةغرب ايران و در ناحيصد سال قبل از روزگار فردوسي، در 

  است.  
مورخ و جغرافيانويس و اديب بزرگ ايرانـي قـرن سـوم     8اين فقيه همداني

 ةداستاني از شاپور پسـر اردشـير (دور  » لدانالب«هجري در كتاب گرانقدر خويش 
دهد شاپور خود بنيانگذار يكي  كند كه نشان مي ) نقل مي272-241شاهنشاهي او 

  بوده است.  » سمِ ستور«بناهاي يادبود ساخته شده از از همين 
كيفيـت بنـاي سـاخته     داستان در حدي كه ما را به مقصود اصلي و ةخالص

شناسان دربار شاپور، بـه او خبـر    آشنا كند اين است كه ستاره» سم ستور«شده از 
چند از سلطنت بدور خواهـد افتـاد و در    دادند كه وي قراني در پيش دارد كه يك

شوربختي و مسكنت خواهد زيسـت و سـپس بـار ديگـر پادشـاهي خـود را بـاز        
شوربختي را در جـواني يـا    ةهد يافت. و به او گفتند كه تو آزادي كه اين دوراخو

  در پيري برگزيني.  
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و او هم چنين خواست كه اين واقعـه در روزگـار جـواني او باشـد بـدين      
پادشاهي خويش را  ةجام ازيانه وبيني شده بود او تاج و ت سبب در زماني كه پيش

همدان بـه   ةرفت تا در روستايي در ناحي در انباني نهاد و اين سوي و آن سوي مي
او كـار   ةدرآمد در مزرعـ  ،صورت گمنام به مزدوري مردي كه بزرگ آن قريه بود

شاهي خويش را كه در آن انبان بـود نـزد آن    ةمي كرد. شاپور تاج و تازيانه وجام
شوربختي ماند. وقتي كه  ن وآقر ةت نهاد و منتظر سپري شدن آن دورمرد به وديع

ن خبر كرده بودند، شاپور از ايشان پرسيده بـود كـه   آين قرا شناسان او را از ستاره
  پايان شوربختي من چه خواهد بود؟ ةنشان

پـس از  » ين بر خوان آهنين خورينان زر«و آنان گفته بودند اين است كه 
 مهارتي ديد و مزدوري آن مرد پرداخت آن مرد در او، امانت و مدتي كه شاپور به

يـن  ا خواستار اين شد كه يكي از دختران خود را به او دهد و چنين كرد. سالها بر
آن مرد بود. شبها به آبياري و راندن  ةگذشت شاپور همچنان سرگرم كار در مزرع

او بـرد تـا بخـورد،    پرداخت. يكبار كه همسرش ناني براي  حيوانات از مزرعه مي
توانست از آب بگذرد و نان را نزد  سوي نهر آب بود و همسرش نمي شاپور در آن

بيل آهني خود را به اين سوي آب گرفـت و زن نـان را    راو برد. اين بود كه شاپو
       رس بسـيار  برآن بيل نهاد. چون شاپور بيـل خـويش را بـر زمـين نهـاد نـان گـاو

شناسـان گفتـه    كه سـتاره » ين بر خوان آهنيننان زر«رنگي در بيل ديد و از آن  زرد
شوربختي و قـران او بـه پايـان آمـده اسـت       ةبودند به يادش آمد. دانست كه دور

ماجرا را با همسر خويش در ميان نهاد و لباس شاهي خود را از آن انبان بدر آورد 
ـ  را از  او ةو پوشيد و تاج خود را بر سر نهاد و از پدر همسرش خواست تا تازيان

پس از ساعتي ديد كه از همه سو لشـكريان و   سر دهكده بياويزد و او چنين كرد.
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ـ   سواران پادشاه روي به آن نقطه نهادند و هر سواري كه مياُ  ةرسد، با ديـدن تازيان
بـرد. سـرانجام وقتـي كـه      آيد و در برابر آن نماز مي شاپور، از اسب خود فرود مي

شـوربختي   ن وآقـر  ةز محل اقامت او و پايـان دور سواران شاپور اوزيران و اُ ةهم
و پرسيد كـه دشـوارترين   ايشان از ا وي، آگاه شدند و در آنجا جمع آمدند يكي از

  ين مدت بر پادشاه گذشت، چه بود؟ ا چيزي كه در
و » راندن حيوانات وحشـي (گـورخران) از مزرعـه درشـب    «شاپور گفت: 

نون تا آنجا كه در تـوان اوسـت،   هركس مرا دوست دارد بايد هم اك«سپس گفت: 
مايشان مناري عظيم برآورم كه همچون  به شكار اين حيوانات بپردازد تا من از س ِ

درنـگ سـپاهيان او بـه اطـراف      بـي » يادگاري در طول قرون و اعصار باقي بمانـد 
مِ      پراكنده شدند و خيل انبوهي از آن حيوانات را شكار كردند، چنـدان  كـه از سـ

عظيمي فراهم آمد. آنگاه شاپور فرمان داد تا بنايان را حاضر كننـد و بـه    ايشان تل
دست و استاد بود فرمود كـه منـاري    يكي از ايشان كه در كار خويش سخت چيره

به ارتفاع پنجاه ذراع و عرض سي ذراع بسازد و آن را از ساروج پر كند و قسمت 
بپوشاند و با ميخهاي آهنين آنهـا را  خرها ربيروني منار را از باال تا پايين با سمِ گو

  استوار كند.
عين عبـارت ابـن فقيـه در     ةداستان، تفصيل آن را با ترجم ةاين بود خالص

  پايان اين گفتار خواهيد خواند.
كه يـك قـرن قبـل از فردوسـي      ـ  بينيم كه به روايت ابن فقيه بدينگونه مي

» حوافر خيـل «يا » مِّ ستورس«ساختن دخمه يا برج و يا مناري از  ـ زيسته است مي
ايـران عصـر ساسـاني و قـرن سـوم       بنداري) چيزي بوده است كـه در  ة(به ترجم

ميالدي، هنور رواج داشته و بقاياي آن تا قرن سـوم هجـري، در غـرب ايـران در     
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  گويد. نقل داستان مي ةمشاهد مردم قرار داشته است، زيرا ابن فقيه، در دنبال ةحوز
المكـان و لشـعرا    ةهورشـ ه القريـه الـي يومنـا هـذا، م    فالمنار قائمه في هذ«

  ».همدان وغيرهم فيها اشعار
يـن دهكـده   ا يعني آن منار، هم اكنون درروزگار ما (قرن سوم هجـري) در 

  را درباره آن شعرهاست. يغير همدان و يباقيست و شاعران همدان
ين شاهنشاهي شاپور، در روشنايي تاريخ قـرار دارد و چنـ   ةاز آنجا كه دور

اي براي او روي نداده اسـت و اگـر بـود در اسـناد كهـن ايرانـي و يونـاني         واقعه
يافت، بايد بپذيريم كه اين بناي ساخته شده از سمِّ گورخرهـا كـه تـا     انعكاس مي

هـاي   در همدان هنور باقي بوده است يكي از نمونه مروزگار ابن فقيه در قرن سو
 ةمردم قـرن سـوم هجـري كـه از فلسـف     اين رسم و آيين بوده است و  ةبسيار كهن

ـ      وجودي آن آگاهي نداشته ل اند، اين افسانه را در باب پيـدايش ايـن  بنـا بـا تخي
كننـد و اگـر هـم     آور را خردپـذير  اند تا اين عمل شـگفت  وسيع خويش برساخته

بپذيريم كه براستي اين بنا از بناهاي شاپور ساساني بوده است، تمام قـراين گـواه   
يك رسم و آيين بسـيار كهـن و باسـتاني بـوده      ةگونه بنا ادام ن ايناست كه ساخت

ت ديرينه قرون و اعصار آن را مثل هر عادت و رسمي است كه شاپور بر طبق سنّ
مِّ   «هاي بناي يادبود ساخته شده از  كرده است و بدينگونه يكي از نمونه» اجرا« سـ

  وجود آمده است.ه را در روزگار خويش ب» ستور
اين رسم و آيين به دورانهاي بسـيار   ةحدس زد كه بازگشت پيشين توان مي

جمعي بـوده اسـت و ظـاهراً     ويژه شكارهاي دسته هدوري است كه عصر شكار و ب
گونه بناهـا را از   اند اين ص داشتهمردماني كه در كار صيد و شكار چيرگي و تشخّ

انـد، و انـدك    سـاخته  شمار خويش به عنوان ياد و يادگار مي ل شكارهاي بيصحا
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اي چنـين بنـاي    اندك تبديل به رسمي شده بوده است و براي هر قهرمان برجسته
  چيرگي او در كار جنگ و دليري. ةاند، به نشان داشته يادبودي بر پاي مي
در بيت فردوسي يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه » ستور« ةدر باب كلم

هـاي جديـدتر آن و در مـتن     در زبانهاي ايراني كهن و حتي بعضي شاخه» ستور«
مِّ داران) را   » (=ذوات الحـوافر «شاهنامه زير، منحصر در اسب نيسـت و تمـام    سـ

چيزي در حـدود چارپـاي كـه شـامل گوسـفند و آهـو و        9خوانده اند. مي» ستور«
را بايـد  » حوافر وحش«ن فقيه هم بشده است. بنابراين در عبارت ا گورخر نيز مي

جمه كرد و اين نكته را عبارت صاحب مجمـل التـواريخ و   تر» سمِّ گورخران «به 
القصص كه خود اهل همدان بوده و طبعـاً اسـناد كهنـي در اختيـار داشـته كـامالً       

  گويد.   آشكار است كه مي
در  10هاء بسيار است كـه عبـدالرحمن   بهمدان) عجاي (= و در حوالي آن«

بـوده   12ديه خسـنجين   هب كه » سنب گور منار«آورده است چنانك  11»همدان نامه«
   13..»است و ناوس آهوي بهرام گور و شير سنگين و 

شـود   در بيان صاحب مجمل التواريخ چنين دانسته مي» بوده است«از تعبير 
آور بـاقي نبـوده    ين منار شـگفت ا هجري، ديگر اثري از 525كه در عصر او يعني 

ن عيسي كاتب الرحمعبد ةاست و او خود اين مطلب را از طريق كتاب همدان نام
   14همداني نقل كرده است

و نيز معجم البلـدان   15كهن آستان قدس ةنام اين دهكده كه در ضبط نسخ
نـداري  ب ةكند كه با توجه به ترجمـ  است آدمي را وسوسه مي» اسفنجين« 16ياقوت

دهـي كـه در    اي بجويـد بـه معنـي    رابطـه » اسب«ميان اين نام » خيل«به » ستور«از 
دهد كه ايـن   ويژه كه ابن فقيه توضيح مية قرار دارد ب» اسب آجين«ره نزديكي منا
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ـ      منار را در صحرايي بنا كردند كه هيچ چيز در آ نـام  ه نجـا نبـود و آن قريـه كـه ب
وجود آمـده اسـت و آبـادان شـده     ه است بعد از بنيادگذاري اين منار ب» اسفجين«

مِّ  » حـوافر وحـش  « گونه شايد بتوان گفت كه در اصل داسـتان  و بدين 17است سـ)
ويژه در  هبوده است. شايد به اين دليل كه در قرن سوم و ب» سمِّ اسب «گورخران) 

يـن  ا . مردم اين سم هاي موجود در18فقه ابوحنيفه، كشتن اسب مكروه بوده است
توان حدس زد كـه در تعبيـر    اند. و از سوي ديگر مي بنا را سم گورخر تلقي كرده

نداري بوده است كه از نباشد. اين استنباط ب» اسب«دقيقاً سم » ستور«فردوسي سم 
ترجمه كرده اسـت در صـورتي   » خيل«را در نظر آورده و به » اسب«فقط » ستور«

خر بـوده اسـت. اگـر    ركه در اصل مطلق سم چارپاياني از نوع آهو و گوزن و گو
دان و هاي ديگر كتـاب البلـ   و خشفجين كه در نسخه» خسفجين«هاي ديگر  ضبط

ين تنيز متن مجمل التواريخ و القصص آمده است  اصيل باشد، ظاهراً بخش نخسـ 
داشته باشد: ماين كلمه بايد مفهومي در حدود س  

هاي بعـد، جسـتجو شـود شـواهد      جغرافيايي دوره اگر در متون تاريخي و
ـ ا ةديگري  از استمرار اين رسم و آيين در دور آيـد. اغلـب    دسـت مـي  ه سالمي ب

يـادآور  485-465ملكشاه بن الب ارسالن (دوران سلطنت  ةدر زندگينام خانمور (
اند كه وي مردي شكارباره بوده است و در چنـدين نقطـه از نقـاط مختلـف      شده

شـكارهاي خـويش   » سـم «قلمرو پهناور فرمانروايي خويش بناهـاي يـادبودي از   
 ةاديب برجسـت او كه ابوطاهر خاتوني، » شكارنامه«ساخته بوده است و. اگر كتاب 

چه بسا كـه اطالعـات بسـيار     19ه باقي بودزليف كرده بوده است امروأعصر وي، ت
ن  گونـه بناهـاي يـادبود را در آ    دقيقتري از آداب و رسوم وابسته بـه سـاختن ايـن   

  توانستيم بيابيم.  مي
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مِّ   «خـويش از شـاهنامه بـه عربـي      ةنداري اصفهاني كه درترجمهمين ب سـ
ترجمه كرده است، در كتاب بسيار  معـروف ديگـرش   » ر الخيلحواف«را به » ستور

كه تلخيصي است از اثر عماد كاتـب اصـفهاني در شـرح    » ةصـرالعُ  ةبـو خُن  ةصرالنُ  ةزبد«
گويند شكارهايي را  .شكار بود ةاو سخت دلبست« گويد: حال ملكشاه سلجوقي مي

كاري دينـاري  كرده ده هزار بـود، در برابـر هـر شـ     هكه خود صيد كرده بود شمار
حاجيـان از شـهر بيـرون رفـت از      ةصدقه داد و سالي كه از كوفه به قصـد بدرقـ  

رسـيد، از شـاخ آهـوان و سـم     » واقصه«در حوالي » بيعهس«گذشت و به » عذيب«
گورخرهايي كه در راه شكار كرده بود، مناري بنباد نهاد، و آن منار تـا هـم اكنـون    

شـاخ منـار)    » (=القـرون  ةمنـار «و به  ) برجاست623ليف كتاب، يعني أسال ت (=
    20شهرت دارد.

گويـد:   مـي » القـرون  ةمنار«.ق) در ذيل عنوان  ه 626-574ياقوت حموي (
الدوله ملكشاه بـن الـب    اي است در راه مكه نزديك واقصه، كه سلطان جالل مناره

ارسالن بنا كرد به هنگامي كه در يكي از سالهاي پادشاهي خود به تن خويش بـه  
ترتيـب داد و شـكار    21اي حاجيان بيرون شده و در بازگشت شـكار جرگـه   ةرقبد

اي سـاخت و   آنها را گرد كـرد و بـدان منـاره    ةبسياري كرد. آنگاه شاخ و سمِّ هم
ين كار به شاپور اقتدا كرده است. وفـات او در سـال   ا چنان است كه گويي او در

   22»مشهورامروز در آنجا باقي است و بود و آن منار، تا  485
 ة) كـه در نيمـ  739الدين بغدادي (متوفي  ع يعني صفيالطاال لف مراصدؤم

البلدان ياقوت را تلخيص كرده و بعضي نكـات هـم بـر آن     ماول قرن هشتم معج
چيـزي كـه    كند و به همين مطلب اشارت مي» القرون ةمنار« افزوده است در ذيل 

ها را در بناي منـاره بـه كـار     اخسم و ش«افزايد اين است كه آن  ياقوت مي ةبر گفت
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اول قـرن   ةر شاخي يا سمّي نهاد  و آن منار هـم اكنـون (نيمـ   جبرد و ميان هردو آ
كاربردن سـم و شـاخها را ، در ميـان     هب ةو از توضيح او شيو 23باقي است. هشتم)

  دست آورد.   هتوان ب آجرها مي
هجـري   599 الصدور راوندي اسـت كـه در   ةحـاين اسناد را ةتر از هم كهن

  گويد:   ملكشاه مي ةراوندي دربار .ليف شده استأت
و سلطان از لهو و تماشا شكار دوست داشتي و به خط ابوطاهر خـاتوني،  «
او  ةزد و قاعـد باو ديدم. آورده بود كه سلطان يك روز هفتاد آهو به تير  ةشكارنام

بـه هـر    و يچنان بود كه به هر شكاري كه بزدي ديناري مغربـي بـه درويـش داد   
مِّ آهـو و گـور    و بـه واليـت    ،شكارگاهي از عراق و خراسان، منارها فرمود از سـ

عرب و به مرج و به خوزستان و واليـت اصـفهان، هـر جـا      ةءالنهر و به بادياماور
   24شته است.اشكار فراوان يافتست آثاري گذ

زيرا از بناهاي بسياري در سراسر ايران  است توضيحات راوندي بسيار مهم
  دهد.   عرب و اصفهان نيز خبر مي ةءالنهر تا خوزستان و باديازرگ از ماورب

به شكاردوسـتي بـيش از حـد     479و حوادث  485نيز در حوادث  ابن اثير
مِّ شـكارها اشـارت دارد. در حـوادث     املكشاه و سـاختن او منارهـايي    485ز سـ 

ارند. ده هـزار بـود   بار شكار فراواني كرد و فرمان داد تا آنها را بشم گويد: يك مي
پس فرمان داد تا ده هزار دينار صدقه دهند و گفت: از خداي بـيم دارم كـه جـان    

هيچ ضرورتي و نيازي به خـوردن پـس جامـه و امـوال      اين جانوران را گرفتن بي
كـرد بـه    بسياري ميان ياران خويش پراكنده كرد و چنان شد كه هر گاه شكار مـي 

   25»داد ن ديناري صدقه مي آ ةشمار
در » عييسـب «القـرون را در   ةو او منار«گويد:  ابن اثير در آغاز اين گفتار مي
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عين اين مطلب را ابـن  » ءالنهر نيز ساختاراه مكه بنا كرد و همانند آن را در ماور
   26»نيز آورده است 479اثير در حوادث 

دهـد كـه    خواند نشان مـي  اين كه ياقوت عمل ملكشاه را اقتدا به شاپور مي
ن رسم يك رسم كهن ايراني بوده است و از آنجـا كـه قـديمترين مـورد آن بـه      اي

 ز پيروي از راه ويابن فقيه، بر دست شاپور انجام شده است، كار ملكشاه را ن ةگفت
  اند.   رسم شاپور دانسته

القرون يادآوري شده اسـت كـه ايـن بيـت      ةدهخدا، ذيل منار ةنام در لغت
   27خاقاني

  به تا مناره يكسره  رانده از رحبه دواس
  اند از سمِّ گوران سر شيران هراسان ديده

 
واقصه است كه در راه مكه به دسـتور   ةالقرون ناحي ةاشارت به همين منار
  . 28ملكشاه ساخته شده است

ن و باســتاني نــواحي مختلــف ايــران بــزرگ بــه هــحــال بايــد در اســناد ك
گـردد، باشـيم    اپور باز ميش ةتر از آنچه به دور جستجوي شواهدي و اسنادي كهن

انـد.   تا بدانيم كه اين عمل رستم، با آنچه پردازندگان داستان رستم و سهراب گفته
  ريشه در كجاي تاريخ و آداب و رسوم باستاني ما، يا اقوام مجاور دارد.  

يكـي دخمـه كـردش ز    «رسد كه مصراع  نظر ميه در نگاه نخستين چنين ب
سه است كه در اصل پهلوي داسـتان وجـود داشـته و    ن مفاهيمي بود از آ» ستور م

فردوسي نخواسته است در آن تغييـري ايجـاد كنـد و بـراي خـودش هـم نـوعي        
مِّ ستور؟ و به همين دليل با تخيف ل و تصرّپرسش بوده است كه چرا دخمه از س

استحساني،  ةبه شيو ،خويش و با گفتاري كه در دهان رستم گذاشته است ةشاعران
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جاد كرده است كه اين عمل تا حدي خردپذير جلـوه كنـد آنجـا كـه از     فضايي اي
ين براي او بسازم بعد از من بـاقي نخواهـد   اي زر اگر دخمه«گويد:  زبان رستم مي

  ستور ياد مي كند.   ةآنگاه از دخم و » ماند
ـ  مـرگ و   ةمالت شخصـي او دربـار  أاما اگر به نگرش فلسفي فردوسي و ت

شويم كه او بهترين تفسير فلسفي را  ا باشيم، متوجه ميزندگي و اسرار حيات، آشن
ارائه داده اسـت آنجـا كـه     climaxاوج داستان  ةين در نقطا پيش از» رمز«ين ا از

كشـد تـا خويشـتن را بكشـد و      واقعه، خنجـر برمـي   ةترين لحظ رستم در بحراني
رز، او را چنين دارند و گود ن كار باز مياي آويزند و او را از بزرگان ايران در او مي

  دهد كه:   اندرز مي
  اگر زانك ماند به گيتي زمان

  رنج با او بمان بماند. تو بي
  گر زين جهان اين جوان رفتنيست، و

  به گيتي نگه كُن كه جاويد كيست؟
  شكاريم يكسر همه پيش مرگ
  29سري زير تاج و سري زير ترگ

  
تان بسـيار  در اين لحظه اوج  داسـ » شكاريم يكسر همه پيش مرگ«مصراع 

سنجيده انتخاب شده است و شايد فردوسي، در موارد مشابه، در داستانهاي ديگر 
بينم كه سهراب را نيز يكي  از مرگ نداشته باشد. پس بدين گونه مي يچنين تعبير

سـازد   اي براي او مي آورد و دخمه شمار صياد مرگ به حساب مي از شكارهاي بي
  ها رسم بوده است. »ارشك«از آن گونه كه به يادبود ديگر 

اينك براي تكميل اين مطلب و براي اطالع كساني كه طالب دقت بيشتري 
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كنيم تا نيازي به مراجعه  او را در اينجا ترجمه مي ةمتن گفت ،اند فقيه در عبارات ابن
شويم كه از  به اصل عبارت او نباشد و قبل از آنكه ترجمه را آغاز كنيم يادآور مي

ن فقيه، دو چاپ اصل و چند چاپ بازاري در اختيـار اسـت و مـا    كتاب البلدان اب
  در ترجمه به هر دو جاپ اصلي توجه خواهيم كرد. 

ابـن فقيـه را خاورشـناس بـزرگ     » مختصر كتاب البلدان«نخستين چاپ از 
مـيالدي انتشـار داده    1885قمـري   1302) در سال 1909-1836هلندي، دخويه (

رونويسي و بازاري  ةافست و هم به طريق ةريقو از روي چاپ او هم به ط 30است
   31ين صد سال عرضه شده است.ا چاپهاي ديگري در

دومين چاپ معتبر از كتاب ابن فقيه، چاپي است كه آقاي فـواد سـزگين از   
ـ   ةفضالي اهل تركيه از روي نسخ آسـتان قـدس    ةبسيار كهن موجـود در كتابخان

با چاپ دخويه تفاوتهاي عظـيم و   اطالع بوده است و كه دخويه از آن بي ،رضوي
در سلسـله   facsimileيـن بـه صـورت عكسـي     ا بنيادي دارد چند سـال پـيش از  

   32دانشگاه فرانكفورت آلمان منتشر كرده است. تنشريا
ديگري كه بايد در اينجا يادآور شوم اين است كه از كتاب ابـن فقيـه،    ةنكت

ياد فرهنگ ايران انتشار يافتـه  بن تبخش ايران آن سالها پيش توسط انتشارا ةترجم
و مترجم آن كه يكي از مشاهير استادان عصر ماسـت و از نـوادر مـردان فضـل و     
فضيلت، از سر فروتني نخواسته است نام اصلي خويش را بر روي كتاب بگـذارد  

فضـل تقـدم و تقـدم     33اين ترجمه را انتشار داده اسـت. » مسعود ح.«با نام مستعار
ايشان كـه در كمـال شـيوايي و     ةكرد كه من از ترجم ب ميفضل آن بزرگوار ايجا

چـاپ بنيـاد اينـك در     ةآنجا كـه نسـخ   امانت است اين بخش را نقل كنم ولي از 
بسـيار   ةمن در ترجمه بر روايـت نسـخ   يةدسترس من نيست و از سوي ديگر تك
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مهم آستان قدس رضوي، يعني چاپ عكسي فواد سزگين است، ترجيح دادم كـه  
ديگري كه جامع تمام جزئيات روايات اسـت   ةش كتاب ابن فقيه ترجمين بخا از

شيواي آن بزرگوار را بخواهنـد   ةدر زبان فارسي وجود داشته باشد. آنها كه ترجم
  توانند در چاپ بنياد فرهنگ ايران بخوانند.   مي

تمامي داسـتان، بـا تمـام دقـايق وجزئيـات از       ةاينك اين شما و اين ترجم
عكس چاپ سزگين. البته به بعضي از تفاوتهـايي كـه ميـان ايـن نسـخه و       ةنسخ

حاشيه اشارت خواهد شد و مواردي كه متن دخويـه   چاپ دخويه وجود دارد در
  ) خواهد آمد.    افزودگي بر چاپ سزگين دارد در داخل قالب (

توان به روشني دريافت كـه هـم چـاپ دخويـه      اين دو چاپ مي ةاز مقايس
سزگين. اينها همه دليل ايـن اسـت    ابن فقيه است و هم چاپ فوادتلخيص كتاب 

اي بوده اسـت، سرشـار از    كه كتاب ابن فقيه همداني در اصل كتاب بسيار گسترده
  تاريخ و فرهنگ و جغرافياي ايران بزرگ. ةنظير در حوز اطالعات بي

  
مآجين   سرگذشت منار س  
م «و سبب بناي  در همـدان كـه منـاري     ذات الحـوافر)  » (=آجـين  منار سـ

گورخرها كه با ميخهـاي آهنـين آن را   ته شده از سم (عظيم) و بلند است (و ساخ
 36اي كـه آن را اسـفجين   هيـ و در قر 35نام ونجـر ه ب  34اند) در رستاقي استوار كرده

بـزودي  «شناسانش آگاه كردند كه  گويند اين بود كه شاپور فرزند اردشير را ستاره
ند زوال خواهد بود و تو سالياني چند در شـوربختي خـواهي   پادشاهي ترا يك چ

مسكنت رسي، و سپس دوباره پادشاهي به تـو   فقر و ةزيست، چندان  كه به آستان
» بازگشت پادشاهي چـه خواهـد بـود؟    ةنشان«شاپور پرسيد كه » بازخواهد گشت
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ـ    ةين بر خوان آهنين خوري، نشـان آنگاه كه نام زر«گفتند  و بازگشـت پادشـاهي ت
ستاره شناسان، آنگاه، بدو گفتند كه اينك برگـزين كـه ايـن كـار بـه      » خواهد بود

ـ  روزگار جواني تو باشد يا به هنگام پيري ه ات؟ شاپور چنين برگزيد كه اين كار ب
روزگار جواني او باشد. ستاره شناسان از براي او زمـاني را تعيـين كردنـد چـون     

ن خويش را برداشت و در انباني نهـاد) و  بدان هنگام رسيد (تاج و تازيانه و پيراه
 ةرفت تا آنگاه كه به همين قري از پادشاهي كناره گرفت و هر روز به سرزميني مي

اي ناشناس درآورده و به مزدوري بزرگ اين  اسفجين رسيد و خويشتن را به گونه
 قريه درآمد. انباني به همراه خويش داشت كه جامه و تاج خود را در آن نهاده بود

كه به مزدوري او درآمده بود نهاد كـارش ايـن بـود     ـ  آن را به وديعت نزد آن مرد
پرداخت و آنگاه كه از  كرد و شب به آبياري مي كه روزها براي آن مرد زارعت مي

 37گـورخران)  راندن و دوركردن حيوانات وحشي (= بهشد  آبياري كشت فارغ مي
سال بر اين احوال باقي ماند و آن پرداخت  تا صبح شود. شاپور يك  از مزرعه مي

مرد در او وثوق و مهارت و نشاط و امانتي در كارها ديد، پس بدو رغبتـي يافـت   
او را برگزيد و يكي از دخترانش را به همسري او درآورد آنگاه كه دختـر را بـدو   

گيري كرد و با او نزديكي نكرد. چون مـاهي سـپري    سپرد شاپور از آن دختر كناره
شكايت برد و پدر او را از شاپور بازگرفـت. و شـاپور    38به پدر خويششد دختر 

  همچنان در نزد وي به كار مشغول بود.  
چون سالي ديگر سپري شد از شاپور خواست (تا دختر ميانين او را به زني 
بگيرد و به توصيف جمال و كمال آن دختـر پرداخـت. و چـون او را بـه شـاپور      

رفت و با او نزديكي نكرد. چون يك ماه برآمد دختـر  و كناره گاسپردند شاپور از 
به مادر خويش شكايت سر كرد و پدر او را از شاپور بازگرفت و شاپور همچنـان  
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و خواسـت تـا دختـر    اكـرد تـا آنگـاه كـه مـرد از       يك سال ديگر براي او كار مي
كوچكتر او را به همسري برگزيند و به توصيف جمال و كمال و خـرد آن دختـر   

  ت تا به همسري شاپور درآمد.  پرداخ
چون آن دختر را به شاپور سپرد، شاپور همچنان با او نزديكي نكرد وچون 

گونه  جوياي احوال دختر شد كه با همسر خويش چه 39يك ماه سپري شد پدرش
است؟ آن دختر پاسخ داد كه در بهترين و خوشترين زندگيهاست. گويند كه چون 

ك شـد  يمود و نيكي خدمت او را دريافت به او نزدشاپور شكيبايي آن دختر را آز
و صاحب پسري شـد چـون سـالي چهـار، بدينسـان بـر       ااو گرديد و از  دلبستةو 

شت. ايزد تعالي خواست تا پادشاهي او بدو بـاز گـردد و چنـان اتفـاق     ذشاپور گ
زنان ومردان قريه در آن جمع  ةي بود و هما افتاد كه يكي روز در آن قريه عروسي

چنـان بـود    نها بود و شاپور در صحرا بـود) و آد و (همسر شاپور نيز در ميان بودن
ين كار غفلت ز اين روز اا كه همسر شاپور هر روز طعام او را نزد وي بردي و در

ورزيد تا نزديك  عصر شد و هيچ چيز نزد او نبرد بعد از عصر به يادش آمد. بـه  
رس جز يك گـرده نـام گـاو   سراي خويش رفت. چيزي جست تا نزد شاپور برد. 

نيافت آن را نزد همسرش برد. وقتي بدو رسيد كه وي سرگرم آبياري مزرعه بـود  
همسرش نهر آبي فاصله بود. زن چون بـه او رسـيد نتوانسـت از آب    و و ميان او 

كرد به سـوي او گرفـت و آن زن    بگذرد. شاپور بيل خويش را كه بدان آبياري مي
بيل نهاد (چون شاپور بيل را در برابر خـويش نهـاد) و   رس را بر آن نان گاو ةگرد

آن را سخت زرد رنگ يافت و آن را بر روي آهن ديـد گفتـار    ،آن نان را شكست
ويژه را  هين بر خوان آهنين) را به يادآورد كه آنان زماني بزر نستاره شناسان (= نا

ه اسـت. پـس   براي او تعيين كرده بودند انديشيد و ديد كه آن روزگار سپري شـد 
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و آنگاه داستان خويش » اي زن! بدان كه من شاپورم«روي به آن زن كرد و گفت: 
خانه تن شست و موي خويش را كه بـا بنـدي   درا با او در ميان نهاد. سپس در رو

سر آمد و شوربختي من پايـان   هد و به همسرش گفت: آن كار من بوبسته بود بگش
اد تا همسرش آن انبان را كه تـاج و  فرمان د .گرفت. سپس به سراي خويش رفت

شاپور تـاج   نها را بيرون آورد. جامه (پادشاهي او) در آن بود بدر آورده و آن زن آ
چون پدر همسـرش او را ديـد، دسـت بـر      شاهي در پوشيد و ةبر سر نهاد و جام

سينه نهاد و سر فرود آورد و او را نماز برد. و بـر او درود گفـت از آن گونـه كـه     
اند كه شاپور با وزيران خويش عهده كـرده بـود و از    را درود گويند. آوردهشاهان 

شوربختي خويش آنان را آگاه كرده بود و بديشان خبر داده بود  ةآن آزمون و دور
كه روزگار اين شوربختي چند سال است و بديشان گفته بود كه به هنگام سـپري  

بايد بجوينـد و از آن لحظـه    آنان او را در كجا نشدن اين شوربختي و زوال آزمو
اي كه بـه همـراه    كه رهايي او در آن است ايشان را خبر داده بود پس آنگاه تازيانه

اين تازيانه را بر در دهكده بياويز «داشت برگرفت و به پدر همسرش داد و گفت: 
و آن مرد چنين كـرد. لختـي   » بيني. باروي دهكده رو و بنگر كه چه مي يو بر باال

بينم كه در پـي   اي شهريار! لشكري انبوه را مي«. سپس فرود آمد گفت: درنگ كرد
هنوز چندي نگذشته بود كه لشكر، گروه گروه در رسيدند و هر » آيند يكديگر مي

برد  آمد و آن را نماز مي ديد از اسب خويش فرود مي پادشاه را مي ةسوار كه تازيان
جـايي   در آنجا گرد آمدند شاپور در تا آنگاه كه لشكري انبوه از ياران و وزيران او

فرسـتادند   شدند و به پادشـاهي بـر او درود مـي    جلوس كرد. ايشان بر او وارد مي
ين گذشت از براي ايشان نشستي فراهم كـرد و (از دشـواريها   ا چون چند روز بر

كه بر او گذشته بود) با وزيران (و بزرگان قوم) و سپس فرمـان داد تـا آن گـاو را    
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اينك اين گاو! هر كس خواهد كه مرا گرامـي بـدارد او را   «د و گفت: حاضر كردن
سواران هر چه داشتند از جامه و زيور و دينار و درم، پس وزيران و اُ» گرامي دارد

شمار فراز آمد. سپس  اي بي ين رهگذر خواستها بر آن گاو نثار كردند چندان كه از
ل از آن تـو، آنهـا را از بـراي    ايـن امـوا   ةهم« روي به پدر آن دختر كرد و گفت: 

ين هنگام) وزيري ديگـر از  ر اد هآنگاه (باز بر سر سخن رفت» دختر خويش بردار!
يـن  ا ترين چيزي كـه در  و پرسيد كه اي شهريار پيروزبخت! دشوارترين و سختا

در شب از مزرعـه.   40راندن گورخرها«مدت بر تو گذشت چه بود؟ شاپور گفت: 
افكند. پس هركس كه شادماني خاطر  رنج و بيدارخوابي مي اين كار بود كه مرا به
م  اين گورخرها چندان كه در توان اوست شكار كند تا ا مرا خواستار است از ز سـ

آن با گذشت روزگاران و سپري شدن روزها و شـبها   ةنها بنايي برآورم كه خاطر آ
اكنده شدند پس آن قوم در پي صيد گورخرها به هر سوي پر» همچنان باقي بماند

م ايـن       و شكاري كردند كه از شمار بيرون بود. پس او فرمـان داد تـا نخسـت سـ
شكارها فراهم آمد. آنگاه بنايـان  » سم  «شكارها را بريدند چندان كه تلي عظيم از 

عظيمي ازين سم ها برآورنـد   ةرا فرمان داد تا حاضر آيند و بديشان فرمود كه منار
باشد و فرمود تـا آن منـار را از    41اع و پيرامون آن سي ذراعكه بلنداي آن پنجاه ذر

ها را بر گرداگرد آن از فراز تا فرود، با نظم به » سم «و آن انبوه  42كنند انساروج ب
كار برند و با ميخهاي آهنين استوار دارند ايشان اين كار را كردند و  چنان شد كه 

  ها .  » سم «گويي مناري است از 
منار كار خويش را به پايان برد شـاپور نشسـته بـود و در آن     ةدچون سازن

يافت و بدان مرد بنا كه آن را برآورده بود  انديشيد. آن را سخت ظريف و نيكو مي
يـن  ا آيا بر ساختن چيـزي زيبـاتر از  «هنور فرود نيامده بود گفت:  رو از باالي منا
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وگند كـه تـرا (در آن   بـه خـدا سـ   «شاپور گفت: » آري«هم توانايي داشتي؟ گفت: 
يـن و نـه   ا كنم  تا د يگر براي كسي چنين بنايي نسازي! نه فروتر از رها مي 43باال)

ين آنگاه تازيانه بر اسب زد و او را در همان باالي منار رها كرد و خود با ا برتر از
ي بنا كرده بود كـه در نزديكـي آن هـيچ    تيارانش روانه گرديد (و اين بنا را در فال

اي «وجود آمده است) آن مرد گفت: ه ود وآن قريه كه در آنجاست بعدها بكس نب
كرامت بودم حال اگر چنان است كـه تـو قاتـل     شهريار! من از تو خواستار عطا و

من خواهي بود مرا از تو يك حاجت اسـت كـه بـرآوردن آن بـر پادشـاه دشـوار       
دشاه فرمـان  اين است كه پا« گفت:» آن حاجت چيست؟«شاپور پرسيد كه » نيست

ي خويش در اينجا، پناهگـاهي سـازم و   ادهد كه قدري چوب به من دهند تا از بر
آن باشم تا آنگاه كه مرگ من فرا رسد، عقابـان و كركسـان و ديگـر پرنـدگان     در 

چـوبي بـه او   » آنچه مي خواهد بـدو  دهيـد  «شاپور گفت: » شكاري، مرا نشكرند
بـراي خـود بالهـايي سـاخت      بچـو  دادند و او ابزار نجاري با خويش داشت. با

همچون پر مرغان آنها را به يكديگر پيوسـت و در يكـي از شـبها كـه بـاد تنـدي       
وزيدن داشت آن بالها را بر خويش بست و باد در آن بالها پيچيده و او را به زمين 

آنكه هـيچ آسـيبي بـدو رسـد (و از آنجـا گريخـت و هرچـه جسـتند          رسانيد، بي
چـون آگـاهي بـه شـاپور      شاپور بر مرگ او دست نيافت. گونه نيافتندش) و بدين

  » پيشه بود! خداش بكشد كه چه  استواركار و صنعت«بردند گفت: 
ين قريه تا روزگـار مـا   ر اآن منار د كه فقيه همداني) گويد لف (يعني ابنؤم

ن شـعرهايي   آ ةجز ايشان را دربـار  باقي است و سخت مشهور. شاعران همدان و
است و شعر نيكـي   تسس كنيم زيرا غالباً از آن شعرها نقل نمي است كه ما چيزي

شـبديز و جـز او، از آثـار     ةشود. همچنـين ايشـان را دربـار    در ميان آنها ديده نمي
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ي نـدارد و مـا   دهست، اشعاري است كه نقل آن سو 44ديگري كه در ناحيت جبل
  ه است:يكي از شاعران گفت» منار سم آجين«آن  ةم و درباريآن را ترك كرد

  نيافتم، » مناره سم آجين« ةمانند
  آفاق را اگرچه بگشتم به تاب و توش!  

  روزگار ه ي شگرف كز آنسان، با هردواكَ
  چشم و بنشنيده هيچ گوش. چناديده هي

  
  ا:پي نوشت

داستان رستم و سهراب، از شاهنامه، مقدمه و تصحيح و توضـيح مجتبـي مينـوي، از انتشـارات بنيـاد      . 1
  .1047، بيت 1352ردوسي، تهران، شاهنامه ف

تجديـد چـاپ توسـط     ،احسان يارشـاطر، دفتـر دوم   ةشاهنامه، به كوشش جالل خالقي مطلق با مقدم. 2
، 1966و نيـز شـاهنامه تحـت نظـر بـرتلس، مسـكو،       198، صـفحه  1370انتشارات روزبهان، تهران 

  . 2/249ج
چو «، » ز سم«از نسخه بدلها بجاي  مصراع دوم بحث در هر دو چاپ به همين شكل است در بعضي. 3

  آمده است. » سم
رستم و سهراب، براساس چاپ دكتر خالقي مطلق، توضيح و گزارش از دكتر منصور رستگار  ةحماس. 4

  .223، صفحه 1373جامي ، فسائي تهران
، 1 رةادب فارسـي، شـما   ةرستم و سهراب از دكتر حسن انوري و دكتر جعفر شعار، مجموعـ  ةغمنام. 5

  .167، صفحه 1363ر ناشر، تهران نش
6 .نداري در منابع قديمي، تا آنجا كه ديده ام، ضبط نشده است و اين تاريخ برگرفته سال تولد و وفات ب

استنادش بـه   است و نلف آن از معاصراؤكه م 5/332رالدين زركلي است يشده از كتاب االعالم، خ
نـداري مراجعـه شـود بـه     ب ةابل اعتماد باشد. دربـار العرفان كه نبايد چندان ق ةاي است در مجل مقاله

الجزء الثالث من مطلع القرآن الهجري الي الفتح العثماني، تاليف  ،تاريخ االدب العربي، از عمر فروح
  .493-7 ة، صفح 1984الرابعه، ةلطبعا تعمر فروح، دارالعلم للمالبين، بيرو

ي و ترجمها نثر الفتح ين علي البنداري و قارتها باالصـل  الشاهنامه، نظمها بالقارسيه ابوالقاسم الفردوس. 7
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 فالتـالی ة(جلنـ ةبالقـاهر ةدارالکتـب املصـری ةمطبعـاالولي،  لطبعةام، االفارسي ... و قدم لها الدكتور عبدالوهاب عزّ
  .147 ة، صفح1350/1932)  و النشر ةو الرتمج

فقيـه، از دانشـمندان    همداني معروف بـه ابـن  ابراهيم اخباري  بن ابوعبداهللا احمد بن محمد بن اسحاق. 8
ين اليف كرده اسـت بنـابر  أهجري ت 290دوم قرن سوم كه كتاب البلدان خود را در حدود سال  ةنيم

را » ابوعبـداهللا «و كنيـه  » االخباري«جاست. نسبت  اند بي ترديدي كه بعضي در همداني بودن او كرده
تماالً اصل كتاب ابن فقيه يـا كتـابي از قدماسـت،    ظاهراً رافعي فقط نقل كرده است كه مستندش اح

شود ايـن اسـت كـه نـام اصـلي و        فقيه در التدوين رافعي ديده مي بسيار مهمي كه در باب ابن ةنكت
و ذكـر اصـحاب   «ضبط كرده است اينك عين عبـارت رافعـي:   » كياشيرويه ديلمي«فقيه را  ايراني ابن

كياشيرويه الديلمي و هو ابوعبداهللا  محمد بـن احمـد بـن    لف كتاب البلدان، قال الؤالتواريخ منهم م
الفقيه يروي عن ابيـه و ابـن ديزيـل  و محمـدبن      اسحاق بن ابراهيم االخباري الهمداني، يعرف بابن

مـن در  ...»   ةمـغيره و مـنهم ابـولفرج قـدا    (نسخه بدل : الل) الرازي روي عنه ابوبكر بن الله بايو
اسـكندريه مصـر كـه فـيلم آن در      ةكتابخان ةن ترديد داشتم و نسخاصالت اين عبارت نسخه التدوي

الله لي تركيه كه فـيلم آن نيـز    ةكتابخان ةمركزي دانشگاه تهران موجود است و نيز به نسخ ةكتابخان
  در آنجا هست مراجعه كردم. 

لم كه عا -پذيرفت كه از ديد رافعي دشكل بود بنابراين باي نها  عبارت به همي در تمام نسخه
» كياشـيرويه ديلمـي  «نام اصلي و ايراني ابـن فقيـه    -سنج وصاحب اطالعي است بسيار دقيق و نكته

ليف عبدالكريم بن محمد رافعـي  أبوده است. مراجعه شود به التدوين  في ذكر اصل العلم بقزوين ت
ـ كتابخا 1914 ةفـيلم شـمار   666مكتوب به تاريخ  1007مصر  ةاسكندري ةكتابخان ةقزويني، نسخ  ةن

مـورخ هفـدهم رجـب     2010 ةكتابخانه الله لي به شـمار  ة) و نسخ29مركزي دانشگاه تهران (ورق 
) و درچاپ نه چندان قابل اعتمـادي  29مركزي دانشگاه تهران (ورق  ةكتابخان 203 ةفيلم شمار 890

ت ين كتاب كرده است و حتي نام كتـاب را تغييـر داده اسـ   ا كه آقاي حاج شيخ عزيزاهللا عطاردي از
شـايد بتـوان    1/31، ج 1408/1987رالكتـب العلميـه   ابه عنوان التدوين في تاريخ قزوين بيـروت، د 

ـ    ا ين مورد افتادگيا اصل كتاب التدوين در ةحدس زد كه در نسخ  ني وجود داشـته باشـد يـا او اي
ـ ؤاست از مورخي و م» ابوعبداهللا احمد بن محمد...«فقيه  نكته را كه نام و مشخصات ابن نـام   هلفي ب

ح حال يـك  ركياشيرويه ديلمي نقل كرده باشد كه احتمال آن هست زيرا در همين كتاب التدوين ش
خرين علمـاي  أاز مت» شيرويه بن شهردارين شيرويه بن فناخسرو و ابوشجاع الهمداني«نفر به عنوان 

لـف كتابهـاي   ؤهجري از شافعي بن داود در قـزوين سـماع حـديث داشـته و م     480حديث كه در 
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بگـذريم   3/85چـاپي   ةالتدوين نسخ .كند بوده است ياد مي» الفردوس«و كتاب » بقات الهمدانيينط«
مراجعه شود به كتاب الفهرست نديم، چاپ رضا تجـدد، تهـران   «ابن فقيه،  ةدربار ين،وعالوه بر التد

صالح الـدين عثمـان    ةاز كراچكوفسكي، ترجم يرافي العربغو تاريخ االدب الج 171 ةصفح 1350
ـ  177-76 ة، صـفح 1408/1987م، بيـروت، دارالغـرب االسـالمي،    شها ابـن فقيـه از دكتـر     ةو مقال

ي، جلـد چهـارم، تهـران    دالمعارف بزرگ اسالمي، زير نظر كـاظم بجنـور   ةاهللا رضا، در داير عنايت
1370.  

  » دستور«ذيل  2/1102ات شادروان دكتر محمد معين بر برهان قاطع، قين باره رجوع شود به تعليا در. 9
  همين مقاله مراجعه شود. 14 ةبه شمار. 10
لف آن خود از مردم همدان بـوده  ؤنام اين كتاب ظاهراً فقط در مجمل التواريخ و القصص آمده كه م. 11

  .522و  521است. صفحات 
  همين مقاله   36 ةمراجعه شود، به يادداشت  شمار» خسفجين«اسفجين و «صورت  ةدربار. 12
ـ  ؤيخ و القصـص، از مـ  مجمل التوار. 13 هجـري، بـه تصـحيح     525ليف شـده بـه سـال    ألفي نـامعلوم ت

، قابل يادآوري اسـت كـه در   522 ةالشعراء بهار، تهران، كالله خاور، افست بدون تاريخ، صفح ملك
ذكر شده در صورتي  520ليفأسال ت» 5« ةشادروان بهار صفح ةروي جلد اين چاپ و نيز در مقدم

  گويد.  هم سخن مي 525ز سال ا 405 ةلف در صفحةكه م
نامه است، هويتش چندان روشن نيسـت. اگـر او    لف همدانةعبدالرحمن عيسي كاتب همداني كه م .14

لف االلفاظ الكتابيه باشد كه نـديم در الفهرسـت   ؤهمان ابوالحسن عبدالرحمن بن عيسي الهمداني م
ريخ االدب العربي، االعصر العباسـيه،  عمر فروح در تا ةياد كرده و بنابر نوشت وااز  152چاپ تجدد، 

عربي بوده ه ليف اوست. اصل بأنامه اگر ت پس بايد بپذيريم كه همدان 327سال وفاتش  428 ةصفح
  چنين عنواني يافته است.   و بعداً به فارسي ترجمه شده است و

  .263مجموع في الجغرافيا، چاپ عكسي،  .15
  .1/177صادر،  وي  الرومي البغدادي، بيروت، دارمعجم البلدان، ياقوت بن عبداهللا الحم. 16
  .265مجموع في الجغرافيا، . 17
 ةمباح يا مكروه يا حرام بودن گوشـت اسـب مراجعـه شـود، بـه المبسـوط، از شـمس االئمـ         ةدربار. 18

و  ةقیـدعالو  4/51، ج 1355/1936مرغيناني، مصـر   ۀیـو شرح هدا 11/233السعاده،  ةمطبعـسرخسي، 
الثانيـه،   ةلطبعـالسالم از اجناس جولد تسيهر، نقله الي العربيه محمد يوسف موسـي و ... ا في ا ةالشـریع

  .2/634و تعليقات اسرارالتوحيد، چاپ انتشارات آگاه،  65 ةالمثني، صفح ةو مکتب ةحلدیثدارالكتب ا
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  .132الصدور، به تحقيق و تصحيح محمد اقبال،  ةراح. 19
نداري، چاپ شده تحت ليف عماد كاتب اصفهاني، اختصار فتح بن علي البأ، تةالعصـر ةخنبـ و ةالنصـر ةزبـد. 20

چـاپ   47 ةصفح 1889بريل  M.Tn.houtsmaعنوان تواريخ آل سلجوق به سعي و اهتمام هوتسما 
و نيـز   65 ةد. السـيد محمـد العـزاوي، صـفح     ةبا مقدمـ  1974اد فرهنگ ايران، يقاهره، انتشارات بن

 ةبـا عنـوان تـاريخ سلسـل    » بيـدار «محمد حسين جليلـي كرمانشـاهي    فارسي آن از شادروان ةترجم
كله منارهايي كه پادشاهان جبار، تا «. گويا 78-79 ة، صفح1356سلجوقي تهران بنياد فرهنگ ايران، 

  ين رسم بوده است.  ا گري ازيساختند، شكل د همين عصر قاجاري، مي
  ت.تعبير ياقو» صيد ةحلق«برابر است با » شكار جرگه«. 21
  .5/201معجم البلدان، . 22
من بـن عبـدالحق البغـداي، تحقيـق     ؤ، صفي الدين عبـدالم عوالبقا ةمکنـمراصد االطالع علي اسماء اال. 23

 ةبيـروت) صـفح   ةفـ(افست توسط دارالمعر 1374/1955وتعليق علي محمد البجاوي، الجزء الثالث، 
1314.  

  .132الصدور،  ةحرا .24
، 1385/1965بيـروت،  ر الدين ابوالحسن علي بن االثير، بيروت، دار صادر و داالكامل في التاريخ، عزّ .25

  .1/213ج 
  10/156همانجا،  .26
  90ديوان خاقاني، . 27
  القرون  ةدهخدا، ذيل منار ةنام لغت. 28
  2/191شاهنامه، چاپ دكتر خالقي مطلق، . 29
  1302/1885ن ليد De Goeteتحقيق و تعليق دخويه ه مختصر كتاب البلدان، ب .30
كه هيچ چيز   1408/1988احياء التراث العربي، بيروت،  از حمله چاپ بازاري منتشر شده توسط دار. 31

الجغرافيـه،   ةلسلسـلچيني شده است. با عنـوان ا  ه حروفيآن معلوم نيست و ظاهراً از روي چاپ دخو
  . 5 ةشمار

ابـن الفقيـه و ابـن فضـالن و ابودلـف       ةلفـمجموع فـي الجغرافيـا، ممـا ا    عنوان كامل آن چنين است:. 32
 يبـار ، مـازن عمـاوي، ايكهاردنو   هاد سزگين بالتعاون مع عالء الـدين جوخـو  ؤالخروجي، يصدرها ف

  المانيا االتحاديه.   ةفرانکفورت مجهوری ةفی اطار جامع ةو االسالمی ةالعربیمعهد تاريخ العلوم  1407/1987
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ح. مسعود، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران  ةيران، ترجممختصرالبلدان، بخش مربوط به ا ةترجم. 33
1349.  

اسالمي آن را بر نواحي وابسته به يـك شـهر    ةروستاست كه جغرافيانويسان دور ةرستاق، همان كلم. 34
  اند.   كرده وقصبات باشد اطالق مي ءتواند شامل بسياري قرا كه خود مي

35 .وز، ظاهراً اثري باقي نيست ولـي در بخـش اسـدآباد همـدان، در     ن رستاق، به اين نام امراي نجر، ازو
ندر ارتباطي وجود داشـته باشـد   وهست كه شايد ميان ونجر و » وندر آباد«اقشار، دهي به نام  ةجلگ

  و لغت نامه دهخدا، ذيل وندرآباد.   15/471رجوع شود به فرهنگ جغرافيايي ايران 
ـ هاي ي)  و در متن چـاپ دخو  (بدون نقطه» فجيناس«عكسي چاپ سزگين به صورت  ةدر نسخ. 36 ه ي

ياقوت در معجم البلدان » خسنجين«و در مجمل التواريخ » خشقجين«خسفجين و در نسخه بدل آن 
اي  آن به عنـوان قريـه   از  ـ  است و جيم» فاء«ن ساكنه يز ساگويد: بعد  كه مي ـ  ذيل اسفجين 1/177

 آن در و خبـر » ذات الحوافر ةمنار« آنجاست  گويد: در يكند و م ياد مي» ونجر«در همدان از رستاق 
چنـين   »خـاء «احتياطاً  و» حاء«كه من جستجو كردم در باب  جانوشته شده است اما تا آن» حاء«باب 

داسـتان  » خسـفجين « مةدر كل» خاء«چيزي ديده نشد. ظاهراً قصد ياقوت آن بوده است كه در باب 
از «گويـد:   مـي  5/384ج » ونجـر « ةنكـرده اسـت فقـط در كلمـ    را نقل كند كـه  » منار ذات الحوافر«

در آنجاسـت   » ذات الحـوافر «ذكر آن آمـده اسـت ومنـاره    » اسفجين«هاي همدان است و در  رستاق
فقيه گرفته و چون در يكـي از   نبذات الحوافر را از ا ةتصور من بر اين است كه ياقوت اطالع دربار

را به حرف خاء ارجاع داده است و بعدها كـه متوجـه شـده    بوده خواننده » خسفجين«هاي او  نسخه
آن مـدخل كنـد    است ديگر مجال اينكـه داسـتان ذات الحـوافر را وارد   » اسفجين«است كه صحيح 

در بخش مركزي زنجان هست، مراجعـه شـود بـه    » اسفجين«اي به نام  نيافته است هم اكنون دهكده
  ذيل اسفجين. دهخدا ةنام و لغت 2/13فرهنگ جغرافيايي ايران 

  در اصل عربي طرد الوحش عن الزرع . .37
  ها (مادرش)  در چاپ دخويه، ام .39و  38
  در اصل عربي طرد الوحش . 40
كـه سـي ذراع در عـرض     250 ةصـفح » ثالثين ذراعاً في عرض عشـرين ذراعـاً   «در چاپ دخويه :  .41

 ةصفح» ثالثين ذراعاً هاستدار خمسون ذراعاً في«بيست ذراع بايد ترجمه شود ولي در چاپ سزگين 
265  
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و ان «ودر چـاپ سـزگين    250چاپ دخويه » و بناها مصمته بالكلس و الحجاره«عبارت اين است :  .42
  ما در ترجمه تركيب آهك و سنگريزه را ساروج گرفتيم.» ه بالكلس و  الحجارهتيجعلوها مصب

  قرينه افزوده شده ب .43
از ايران كه آن راعراق عجم نيز مي خوانده اند، ميان خراسان و فـارس  پهناوري  ةجبل يا جبال، ناحي. 44

  و آذربايجان و خوزستان.
  



  
  
  
  
  

  آيندة فرهنگ نويسي در ايران
دجعفر شهيديسي  

  
دهخـدا   ةنامـ  ليف و چـاپ لغـت  أسرانجام چنانكه ديديم سال گذشته كار ت

اكبـر   گـذار آن، شـادروان علـي    پايان يافت و اين اثر بزرگ فرهنگي به همت پايـه 
دهخدا، و با كوشش و فداكاري بيش از دويست تن استاد، پژوهنـده، دانشـجو، و   

آموز و بيست و شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج صفحه با قطع نيم ورقـي   دانش
  مندان نهاده شد.   سه ستوني در دسترس عالقه

فرهنگي است جامعتر از مجموع فرهنگهايي كـه تـاكنون    ةنام گمان لغت بي
هاي غير فارسي متداول در اين زبـان نوشـته شـده.     براي زبان فارسي دري و واژه

 تن چنـين امتيـاز پاسـخگوي بسـياري از مشـكالت نيازمنـدان و      نامه با داشـ  لغت
  كنندگان است. مراجعه

نامـه پايـان كـار     توان كرد اين است كه آيـا انتشـار لغـت    اما پرسشي كه مي
  نويسي در زبان فارسي است؟ مسلماً پاسخ اين پرسش مثبت نخواهد بود.  فرهنگ

اند، پديد  مانند كردههاي هر زبان را به موجودات جاندار ه چرا؟ چون واژه
ميرند. چنين سير تكـاملي در   رسند و سپس مي كنند، به كمال مي رشد مي ،آيند مي

هاي بيشتر، رساتر، آسانتر، و ذوق پذيرتر از يـك   نيازمندي مردم به واژه ةلغت زاد
                                                            

  787-792، صص 1360اسفند  ، بهمن و 12و  11 ة، شمار7آينده، سال.  
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هاي گردآمـده در   پذير زبان از سوي ديگر است. بررسي واژه و و طبيعت تكاملس
هـا   دهد كه بسياري از كلمـه  ها (شاهدها) نشان مي ر كاربرد واژهنامه و دقت د لغت

اي  انـد. نخسـت واژه   با پذيرفتن اين دگرگوني، يك يا چند بـار تغييـر معنـي داده   
ده شده و سپس همان واژه به نوعي عالقه در معني نزديـك  امقابل معني معيني نه

آن معنـي اسـتعمال   ك به كار رفته وگاه در ضد يبدان و سپس در نزديك بدان نزد
ر شده كه معني دوم وسوم جاي معني نخسـت  گرديده و اين استعمال چندان مكرّ

ها، از ياد رفت است. پس طبيعي است كـه بـه مـوازات ايـن      را گرفته ديگر معني
ها نيز دگرگوني پذيرد و پي در پـي بايـد در آن    ها، فرهنگ واژه دگرگوني در واژه
آن برطرف گـردد و كـاملتر شـود چنانكـه در     نقص يا نقصهاي  ،تجديد نظر شود

هـا انجـام گرفتـه     طول زندگي زبان فارسي دري چنين كار پي در پي در لغت نامه
  است.  

صحاح الفرس بـا برهـان قـاطع و فرهنـگ      رس اسدي وفُ ةنام مقايسه لغت
     ل و سـير  آنندراج، ناظم االطباء، و معين و باالخره لغـت نامـة دهخـدا ايـن تحـو

  دهد.   شان ميتكاملي را ن
گيـرد، در   ه دگرگوني معموالً در زمـاني دراز انجـام مـي   نگو دانيم كه اين مي

ه تا اين تـاريخ، پنجـاه سـال نگذشـته     مليف لغت ناأحالي كه از آغاز كوشش در ت
  است.

تا در اين مـدت، كمبـودي چنـين در فرهنگـي      هپنجاه سال مدتي نيست ك
اي كـه   سسهؤها خالي نيست و م قيصهچنان ديده شود با اين وصف، لغت نامه از ن

هـا بكوشـد    مندان تقديم كرده بايد در رفع اين نقيصـه  چنين اثر ارزنده را به عالقه
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شود به قـرار   ها كه از جهت كميت و كيفيت در لغت نامه ديده مي مهمترين نقيصه
  زير است.
دارد كه هنگام  بررسي كاربردهاي واژه در مجلدات لغت نامه، معلوم ميـ 1

ت رايج استادان ادبي دارالمعلمين عالي و گردآوري شاهدهاي منظوم يا منثور، سنّ
دانشسرا (ارزش نهادن به ادبيات پيش از عصر مغول) رعايـت شـده اسـت و بـه     

(مگـر در مـوارد انـدك)     وري، صـفويه، زنديـه و قاجاريـه   مـ تي ةمتنهاي ادبي دور
چيزي كـم ارزش نيسـت    ادبي ةاند، در حالي كه هفتصد سال ذخير توجهي نكرده

تا ناديده گرفته شود، بخصوص ادبيات عصر صفوي و پايـان دورة قاجاريـه، چـه    
هاي فارسي و تركيبات آن در اين دو عصر، به طـور چشـمگيري    دانيم كه واژه مي

  بارور گرديده است.
نظم و نثر اين چند صـد   يها وتركيبها از كتابها نمايد اين واژه پس الزم مي

لغت نامه با شـاهدهاي آن ضـبط گـردد. بـديهي      ةيد و به همان شيوسال بيرون آ
است كه چنين نقيصه از جهت فرهنگ نويسي موجب خللي در لغت نامه نيست، 
گردآوري اين شاهدها بيشتر براي رفع مشكل پژوهندگان است نه مراجعه كننـدة  

  به فرهنگ به خاطر دريافت معني كلمه.
و چاپ لغت نامه كتابهاي گوناگوني از  ليفأت ةدر طول پنجاه سال دور ـ2
نثر: در تفسير قرآن، فلسفه، عرفـان، اخـالق، داسـتان، تـاريخ، داورسـازي،       نظم و

پزشكي، و غيره به چاپ رسيده كه هـر يـك كميـت قابـل تـوجهي از مفردهـا و       
ليف و گـردآوري يادداشـتهاي   أتركيبهاي كهن را در بر دارد. اين كتابها به هنگام ت

هـا را از آن كتابهـا بيـرون     نمايد اين واژه لفان نبوده است الزم ميؤيار مآن در اخت
  و در لغت نامه بگنجانند. آورند
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هاي علمـي گـاه تفصـيل غيـر الزم (اطنـاب) و گـاه        در شناساندن وازهـ 3
شود. نيز پيشرفتهاي اخير موجب شده است  اختصار بيش از حد (ايجاز) ديده مي

  ين كلمات ناكامل به نظر رسد.تعريفها در مورد ا يكه بعض
 ةسسـ ؤها و كمبودهاي ديگري از اين قبيـل اسـت كـه م    توجه بدين نقصيه

ها و تجديد نظـر   ليف فرهنگي بزرگ را براساس گردآوري چنان واژهألغت نامه ت
 لـة تكم« 489آن را در صـفحه   دةه خود نهاده و مـژ مدر تعريفهاي لغوي جزء برنا

واژه هـا و   ةاست، فرهنگي كه تا حد ممكن دربردارنـد مندان داده  به عالقه» مقدمه
سـير   ةتركيبهاي مستعمل در زبان گذشته و امروز با پشتوانة كاربرد و نشان دهنـد 

  ها باشد. تحولي واژه
ه كتابي اسـت پـرحجم و اسـتفاده از آن بـراي     مبينيم لغت نا چنانكه ميـ 4

د نظـر را در حـداقل   مور ةهمگان دشوار، مخصوصاً كساني كه بخواهند معني كلم
لغت نامـه بـدين نيازمنـدي نيـز توجـه داشـته و        ةسسؤوقت بيابند. خوشبختانه م

  ليف و چاپ فرهنگهاي دو جلدي و يك جلدي را وعده داده است.  أت
زبان و ادبيـات   ةنويسي در محدود بينيم تا آنجا كه گسترش فرهنگ پس مي
اي  ده و بـا همـت و عالقـه   لغت نامه وظيفة خود را انجام دا ةسسؤفارسي است، م

انـد   رود فرهنگهايي را هم كه وعـده داده  ايم اميد مي سسه ديدهؤلفان آن مؤكه در م
  چاپ و منتشر كنند.

 ،كه لغت نامه پايان فرهنگ نويسي در زبان محاوره و ادب نيست اما آنچنان
نويسـي را   زبانان و گشودن همة مشكالت آيندة فرهنگ رفع همة نيازمندي فارسي

  سسة لغت نامه نبايد توقع داشت.ؤز ما
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دهـد   كه دويست و بيست جزوة آن نشـان مـي   لغت نامه، چنان ةسسؤكار م
هاي گردآمده در فرهنگها و يا به كار رفته در نظم شـاعران    اين بوده است كه واژه

نثر نويسندگان را بيرون كشد. سپس اين واژه ها را با تركيبـات آن بـه صـورت     و
نويسان گذشته را استدراك كند. پس  ازد و احياناً خطاهاي فرهنگالفبايي مرتب س

هايي است كـه   آنچه در لغت نامه فراهم آمده و آنچه بدان افزوده خواهد شد واژه
  اند. بان فارسي به كار رفته و نويسندگان و گويندگان آنها را پذيرفتهزدر 

در اين زبان سال  رهاي فارسي خالص و يا غير فارسي كه در طول هزا واژه
  فارسي گرفته است. ةاحياناً تغيير معني داده و شناسنام عمال شده تغيير شكل وتاس

هاي غير ايراني است كه  نويسي در آينده واژه مشكل زبان فارسي و فرهنگ
ها در زبـان   شود. درآمدن اين واژه تدريج وارد زبان شده و مي هدر صد سال اخير ب

سوي ديگر خطـري اسـت كـه در آينـده زبـان را       ما از يك سو ناگزير است و از
جانبـة   كند. چنين خطر را آسان نبايـد گرفـت و بايـد بـه كوشـش همـه       تهديد مي

  دانشمندان براي برطرف كردن آن اقدام كرد.  
نخستين قرن اول هجرت ضرورت ديني سبب شد زبان  ةدانيم كه از نيم مي

ن در ادبيات و يا توان گفت تفنّ فارسي مفرداتي را از زبان عربي به وام گيرد و مي
منشـيان عصـر غزنـوي و سـپس عصـر سـلجوقي را        ،برتري فروشي بر ديگـران 

  واداشت تا در اين راه به افراط بروند.  
اما در عصر ما پيشرفتهاي صنعتي غرب از يك سو، و نياز يا نيازمند نمودن 

ر مواردي همان عامل ما به استفاده و يا تقليد از آن پيشرفتها از سوي ديگر و نيز د
عصرهاي بعد را به راه افراط برد، از نو دروازة زبـان   كه منشيان عصر سلجوقي و
هاي غيـر فارسـي بـاز كـرده      هايي از واژه اي يا دسته فارسي دري را به روي دسته
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آينـد و بـراي    است. هر سال و گاه هر ماه، ميهمانهايي خوانده يا ناخوانـده درمـي  
 ةعلم و فرهنگ بلكه در همـ  ةكنند. نه تنها در زمين ي باز ميخود در اين زبان جاي

شئون زندگي از شناخت بيماري و درمان و دارو و ابزارهـاي پزشـكي گرفتـه تـا     
خـارج كشـور    برداري از زمين، از سفر با هواپيما به داخل و افشاني و حاصل تخم

انـه و  تا گوش دادن به راديو و نگـاه كـردن بـه تلويزيـون، حتـي گـرم كـردن خ       
همــه جــا بــا ســاخته و  ،ك پخــتن در آشــپزخانهاشستشــوي در حمــام  و خــور

هـا نـام خـاص     هاي فرنگيان سروكار داريـم و هـر يـك از  ايـن سـاخته      پرداخته
شـته و  ذها در گ سرزميني را دارد كه در آنجا ساخته شده است. هر جا اين ساخته

ا كرده و نامهـاي فرنگـي   ن داشته، ذوق ايراني كار خود رايا حال  همانندي در اير
  جاي خود را به نام فارسي داده است.

گرم كن، زودپـز، آرام پـز و    ننا ،تراش هايي چون سرخشك كن. ريش واژه
اروپـايي را جزئـي از    ةمگر در تداول كساني كه به كـار بـردن واژ   ،دهها نام ديگر

بـه كـار    هاي اروپـايي ايـن ابزارهـا را    دانند و باز واژه يا شخصيت خود مي شدان
دار بسيار اندك است. آنچـه موجـب نگرانـي     هاي پيشينه برند. اما شمار ساخته مي

اي در محيط علمـي و   آن پيشينه ةبراي آينده زبان است نامهايي است كه نام دارند
  شود. ها هر ماه و يا هر سال بيشتر مي شمار اين واژه عملي كشور ما ندارد و

  
  يد كرد؟براي اين دسته از واژه ها چه با

داننـد در حـدود پنجـاه سـال      كه ساليان دراز عمرشان كفايت دارد، مي آنان
ي پديد شد و به دنبال آن جنجالي درگرفت. شو سه سال كمتر، جنبد يپيش يا يك

اي نشستند و گفتند تا دير نشده  آن روزها خيل ميهمانان بدين شگرفي نبود. دسته
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بينيـد اسـاس انديشـه     ها معادلي فارسي گزيد. مي بايد فكري كرد و براي اين واژه
داشت زبان (مهمترين عامـل وحـدت    بسيار منطقي بوده است، دلسوزي براي نگاه

  هاي از هر جهت بيگانه. مردم ما) از آلودگي با واژه
اما اين فكر درست و پختـه، در عمـل بـا اعمـال نظـر و بلكـه كارشـكني        

ترند. اينان به جاي آنكه به گفتـة   ز آش داغرو شد كه هميشه كاسة ا هرواني روب تند
كلمات فرنگي را گذاشـته  » پاها را رها كرده و پادارها را بگيرند بي«همشهري من 
  هاي پذيرفته شده رفتند.   به جنگ واژه

راستي آن دسته افراطي بـه يـاري    هتوان گفت ب پس از گذشت نيم قرن نمي
دل چيـز ديگـري را    فتنـد و در گ زبان و مليت برخاستند يا بـه زبـان چيـزي مـي    

  خواستند؟   مي
آنچه شد و كار بدانجا كشيد كه كارگـاه لغـت سـازي بسـته      به هرحال شد
  ه كارگاه گردانان يكديگر را به باد نفرين و لعنت گرفتند. ك شد. سالياني نگذشت

ت مـردم  حگفتند و به مصل آن جمع چون دو سه تن آن راست مي ةاگر هم
امـروز كتابهـاي علمـي و     ،انديشـيدند  از گرمي بازار خود ميو زبان فارسي بيشتر 

كشـورهاي شـرقي    يغيرعلمي ما پر از اصطالحات فرنگـي نبـود (چنانكـه بعضـ    
خوب بردند، باري اگر در آن سالها شـمار ميهمانـان نورسـيده در     ةكردند) و نتيج

شـد. گسـترش نفـوذ فرهنـگ غـرب در كشـور مـا         ت محدودي خالصه مـي كمي
هاي بيگانه را در زبان  چهل سال پس از جنگ جهاني دوم، رقم واژه مخصوصاً در

  فارسي به حد نگراني بلكه وحشت باال برده است.  
اي در سـتاد ارتـش تشـكيل دادنـد.در آن      تقريباً پانزده سال پيش بود جلسه

اروپـايي در سـازمانهاي    ةجلسه گفته شد رقمي بين دوازده تـا پـانزده هـزار كلمـ    
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ها فكري كـرد.   يابي اين واژه است و تا دير نشده بايد براي معادل نظامي وارد شده
دانم. اما حاصل كـار   ها افزوده شده نمي چه مقدار بر اين واژه زاز آن تاريخ تا امرو

بـه  » فرسـت و نهسـت  «ها چه بود؟ تنها چيزي كه به يادگار مانده است،  آن جلسه
  است.»  لحمل و نق«به جاي » ترابري«و » بيحاضر و غا«جاي 

ـ يكي دو سالي بعد از تعطيل اين جلسه، فرهنگستان زبان،  ا آيـين خـاص   ب
گشايش يافت، ولي ماهها گذشت تا محصول آن عرضه شد. امـا از يـك سـو بـه     

هـا بـاب ذوق مشـتريان     فصل كسادي بازار برخورد و از سوي ديگر برخي نمونه
  نگرديد.  

دانـم   يندگان دادند، اما نميچند رقم از آن كاال را به خورد نويسندگان و گو
هـايي از ايـن دسـت خريـداراني      و واژه» فرنشين، رايانه، رازيگر، ديمه، همـايش «

  يافت يا نه؟
ش آن روز رقمي درست را عرضـه  تستاد ار ةدهندة جلس باري اگر گزارش

وزارت دفاع به بـاالتر   ةهاي اروپايي و امريكايي در حوز واژه ةكرده باشد و شمار
برســد، حــال وزارت بهــداري، صــنايع و معــادن، كشــاورزي و نيــز   از ده هــزار
هاي علوم پزشكي و صنعت چه خواهد بود؟ و زبان فارسي تا پنجاه سال  دانشكده

ديگر به چه روزي خواهد افتاد؟ و به چه صورتي خواهد درآمد؟ معلـوم نيسـت.   
گونـاگون، و   هايي از مليتهاي واژه شايد سرنوشتي نظير زيان اردو را پيدا كند، تك

  روابط. ةفارسي براي خالي نبودن عريضه به اضاف ةچند واژ
بركنـار از تشـريفات انجمنهـاي     اسـت  شنويم چنـد سـالي   خوشبختانه مي

هاي  اداري يعني در حوزه ةرسمي و دور از جنجال فرهنگستان و بيرون از محدود
ت ل دامن همها، تني چند از استادان فاض  ها و جز دانشكده دانشكده يعلمي بعض
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مربـوط   ةهاي بيگان اي بر آن است كه برابر واژه اند، هر گروهي يا دسته به كمر زده
خود معادلهايي بيابد و يا بهتر بگوييم برابرهايي بسازد. اين كوشش بحـق   ةبه رشت

دهـد زبـان و ادبيـات فارسـي در هـر عصـر از        شايستة سپاس است و نشـان مـي  
  مندان مخلص محروم نيست. عالقه

اين يادداشت، كه خود از خدمتگزاران زبان و ادب فارسي اسـت،   ةنويسند
ساز است و  نه ادعاي رسالت دارد نه دعوي رهبري و نه صالحيت ارشاد؛ نه لغت

سازي لك زده است (بخصوص  نه دلش براي عضويت فرهنگستان يا انجمن لغت
)، فارسي زبـان  اين روزها كه كار چنين بازارها از كسادي به تعطيلي كشيده است

اي آموختـه و آن را   است و در طول نيم قرن خدمت زبان و ادبيات فارسي تجربه
دارد. شـايد بتـوان در آينـده از مجمـوع ايـن       بدين اسـتادان ارجمنـد عرضـه مـي    

كوششهاي گروهي و پراكنده سود بيشتري براي پيشرفت زبان فارسـي بـه دسـت    
  آورد:

سـازي نظـامي و دو    نجمـن لغـت  هـاي دو ا  برخورد مـردم بـا فـراورده   ـ 1
فرهنگستنان نشان داد كه ذوق لطيف ايراني (چه در محيط علمي و چه در تـداول  

  پذيرد:   عموم) دو دسته معادل را مي
اگر معادل مركب است آنكه هر دو جزء يا الاقل يك جـزء آن بـراي    الف)

گونه  يناستعمال دارد. ا ةآن به نحوي سابق ةهمه آشناست و. اگر بسيط است ريش
هيچ اعمال قدرت و صدور بخشنامة تهديدآميز در نوشتن و سـپس در   كلمات بي

  گفتن پذيرفته شده است.
رمد. يعنـي   كلماتي كه سابقه استعمال ندارد اما گوش از شنيدن آن نمي ب)
عقلـي، شـنيدن آن ذهـن را بـه مفهـومي زشـت و يـا ناپسـند متوجـه           ةبه مالزمـ 

  سازد.   نمي
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كه يكي از اين دو امتياز را نداشت از مرحلة وجود كتبـي  اما ديگر كلماتي  
ها نوشـته   گونه واژه هايي از اين فراتر نگذاشت. حق اين است كه در اينجا نمونه پا

ايـن   ةها خداي نخواسته گمان نكند نويسند شود، ولي براي اينكه گزينندة آن واژه
  زند. ز مياشت در مقام ستيز يا انگشت نهادن بر كار اوست تن بادياد

هـاي علمـي تنهـا     بـريم بـراي گزيـدن واژه    از همين برخوردها پي مـي ـ 2
آيـد و نبايـد    شناسي هم به كار مـي  تخصص در علم، بسنده نيست، آگاهي از زبان

آن را نديده گرفت. اما مهمتر از اين دو همكاري كساني است كه با ادبيات هـزار  
بـا هـم تركيـب     هاين سـه سـليق  و دويست سالة فارسي دري سرو كار دارند. اگر 

  مطلوب به دست نخواهد آمد. ةنشود، نتيج
دهـد   مـي چون اين گروهها غالبـاً از كـار يكـديگر ناآگاهنـد، بسـا رخ      ـ 3

گزيند و  اي از كلمات معادل يا معادلهايي مي اي خاص براي دسته گروهي از رشته
ن آن رشـته  ديگري از علم نيز كـاربرد دارد، متخصصـا   ةچون اين كلمات در رشت

بينـيم گـاه    شود كـه مـي   نهند. نيتجه آن مي بيگانه مي ةديگري را برابر آن واژ ةكلم
بيگانه چند معادل نهاده شده است و اين معادلها از جهت رسـاندن   ةبرابر يك واژ

  آن در گوشها در يك درجه نيستند.   زمفهوم كلمه و زيبايي لفظ و آوا
گروههـا از كـار    ةرود و همـ  براي اينكه كوششها در يـك جهـت بـه كـار    

يكديگر باخبر باشند، بهتر است گروههاي گوناگون پس از آنكه معادلهاي خود را 
هـا بـه    رشتهةانتخاب كردند، نتيجه را در اختيار گروه ديگري مركب از استادان هم

شناسان و اديبان بگذارند. اين گروه مجدداً اين معادلها را بررسـي كنـد    زبان ةاضاف
  ان همه بهترين گزيده شود.  تا از مي
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اين كار در كشورهاي همسايه سـابقه دارد و تـا چنـدي پـيش  كـه مبـاني       
الشعاع سياست قرار نگرفته بود، مركزي براي هماهنگي  علمي از همه جهت تحت

سيس گرديد كه هنوز هـم  أبين فرهنگستانهاي مختلف كشورهاي عربي در رباط ت
است كه مصطلحات علمـي را در چنـد    به كار خود مشغول است و همان مركزي

  مجلد چاپ كرده است.       
نبايد انتظار داشت چنين مركزي را وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا  ـ4
سيس كند. تجربه نشان داده اسـت كـه دخالـت سـازمانهاي دولتـي در      أدانشگاه ت

ام كشـاند و سـرانج   ب ميقبيل، كار را به كندي و نوعي تعص كارهاي علمي از اين
رسد. گذشته از اين توقـع انجـام دادن كـاري چنـين از دولـت، كـه        به جايي نمي

هميشه با صدها گرفتاري دست به گريبان است، دور از انصاف خواهد بـود. ايـن   
  كاري است كه اجراي آن از خدمتگزاران علم متوقع است.  

ه از  اين كارها بايد دو كار ديگر كـرد، آنچـ   ةاما به نظر نويسنده پيش از هم
ها و يا  نيم قرن پيش بايد شده باشد، يكي گردآوري لغات و اصطالحات در لهجه

اي،  و ديگري گردآوري اصطالحات فني و حرفـه  ؛به اصطالح نوگويشهاي محلي
معمــاري، بنــايي، آهنگــري، درودگــري، بافنــدگي، رنگــرزي اســت كــه اســتادان 

  د.  رن خواهند باوياب از اين دو دسته واژه براي كار خود سود فرا معادل
مهمـي را كـه بايـد در نظـر داشـت ايـن اسـت كـه اگـر واژه يـا            ةنكتـ 5

هـر چنـد    انـد،  اصطالحي علمي  پيشينة ديرينه دارد و اهل فن با آن انـس گرفتـه  
فارسي صحيح النسب هم نباشد، نبايد بدان با ديدة خصومت نگريست و آن را به 

رود و از  نوس از دسـت مـي  أمـ  ةدور افكند. چه در اين صورت از يـك سـو واژ  
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نوس گردد و براي خـود جـايي   أمعادل آن م ةسوي ديگر مدتها بايد بگذرد تا واژ
  باز كند.  

  ها  نويسي اين واژه حاال بياييم سر فرهنگ
 لغت در حال حاضـر  ةسسؤنويسان عمومي حتي م به نظر نويسنده، فرهنگ

شـود   چنين شـرايط گزيـده مـي    هايي را كه به وسيلة اين استادان و يا با نبايد واژه
حتـي اجتمـاع    ـ  جزء فرهنگ همگاني درآورند، زيرا هنوز معلوم نيست ا جتمـاع 

  پذيرد يا نه. ها را مي اين واژه ةهم ـ علمي
ن و محدودي است بايـد بـراي آنهـا    معي ةچون كاربرد اين كلمات در حوز

ظيفة آيندگان فرهنگهايي اختصاصي تهيه شود و در دسترس مراجعان قرار گيرد. و
است كه به هنگام نوشتن فرهنگ عمـومي، تشـخيص دهنـد چـه مقـادير از ايـن       

  كلمات قبول عام يافته است، تا آنجا كه بتوان آن را در فرهنگ عمومي درآورد.  
  



  
  
  
  
  

   اي خيامه صادق هدايت و ترانه
  سيدعلي ميرافضلي 

  
  شناسي خيام ةنگاهي به تاريخچ

ترين شاعر ايراني در آن سوي مرزهاي  پرآوازهحكيم عمر خيام نيشابوري، 
جبـر   ةآثار علمي او بود. رسـال  ةايران است. شهرت او در اروپا تا ديرگاهي بر پاي

 ةد وچند سال بعد نخستين چـاپ ترجمـ  ميالدي ترجمه ش 1851ومقابله در سال 
از رباعيات خيام در سـال   ـ  شاعر انگليسي ـ  جرالد ادوارد فيتز ةگون آزاد و اقتباس

  - كنسول فرانسه در رشت ـ   فرانسوي اين رباعيات به قلم نيكوال ةو ترجم 1859
فيتز جرالـد در   ةانتشار يافت. اما پس از انتشار ويرايش دوم منظوم 1867ال در س
  گرفت.  جهان غرب را فرا بود كه موج ستايش خيام و رباعيات او 1868سال 

روس، بررسيهاي انتقـادي رباعيـات خيـام     سمينورسكي، خاورشنا ةبه گفت
 ةخيـام و طـرح مسـئل    ةوالنتين ژوكوفسكي دربـار  ةبا مقال 1897در اروپا در سال 

  آغاز شد.  » رباعيات سرگردان«
بـارون ويكتـور روزن، بـا عنـوان      ةيادنامـ خود كه در  ةژوكوفسكي در مقال
) عالوه بر معرفي تعدادي از منابع كهن 1897ترزبورگ، پمظفريه، به چاپ رسيد (

                                                            

.39-27، صص )1378، (بهار 1، شمارة 16نشر دانش، سال     
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فقـره از رباعيـات منسـوب بـه خيـام را كـه در        82زندگي خيام،  ةناشناخته دربار
ها به نام ديگر شاعران فارسي يافته بود. جزو رباعيات سـرگردان   دواوين و تذكره

  ت و در انتساب آنها به خيام ترديد كرد.  دانس
آرتوركريستن سن دانماركي در كتابي به نـام پـژوهش در رباعيـات خيـام     

ربـاعي را   12) به راهي ديگر رفت و با شك و احتمال، اصالت 1904(هايدلبرگ، 
 مرصاد العبـاد الدين رازي در كتاب  رباعي را كه نجم 2كه نام خيام در آنها آمده و 

بررسـيهاي انتقـادي   وي در كتاب  .دمر.ق) نقل كرده است. معتبر ش ه 621-620(
تر خود را  ارائه كـرد و بـر منبـاي     ) دريافتهاي تازه1927(كپنهاك،  رباعيات خيام

تـوان گفـت از آن    رباعياتي كه مـي «رباعي را به عنوان  12مكانيكي،  ةيك محاسب
  خيام است برگزيد.  

كـه بـه    االحرار في دقايق االشعار مونسخطي  ةدر همان ايام، كشف نسخ
جاجرمي گردآوري و به ثبت رسـيده اسـت    درب.ق به دست محمدبن  ه 741سال 
ـ   ةحادث ثير گذاشـت. ايـن   أخوشايندي بود و در جريان مطالعات رباعيات خيـام ت

  اتفاق مبارك حاصل دقت نظر و پيگيري محمد قزويني است.  
مرصـاد  رباعيـات منقـول در    ةبه اضاف مونس االحراررباعي مندرج در  13

ص به نام خيـام  .ق) و شش رباعي كه متخلّ ه 658(جويني،  تاريخ جهانگشا، العباد
ربـاعي را   23پژوهش فردريخ روزن آلماني شد تا به اسـتناد آنهـا    ةاست، دستماي

به  1925معرفي كند. كتاب روزن در سال » رباعيات كليد«اصيل بداند و به عنوان 
   1چاپ رسيد.
پژوهشها كه عمدتاً در ربع اول قرن بيستم صـورت گرفـت، مطالعـات     اين

  اي كرد.   مربوط به رباعيات خيام را وارد مرحله تازه
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خسـتين بـار در   تـوان ن  بازتاب اين تحقيقات را در آثار محققان ايرانـي مـي  
 ةنظامي عروضـي سـمرقندي (هلنـد، مطبعـ     ةتعليقات محمد قزويني بر چهار مقال

رچه اين كتاب نيز در اروپا به چاپ رسـيده و  گ) مشاهده كرد؛ ا1909بريل ليدن. 
اي اسـت از مطالـب تـاريخ ادبيـات ايـران       تعليقات مربوط به خيام تماماً خالصـه 

  ادوارد براون انگليسي. ةنوشت
تـوان نخسـتين    مـي ش) را  1281-1330با اين حسـاب، صـادق هـدايت (   

گـذار   شناسان اروپـا، پايـه   ايران دستاوردهاي ةپژوهشگر ايراني دانست كه با مطالع
اي نسبتاً تازه در بررسي انتقادي و تدوين رباعيات خيام شد. وي احتماالً در  شيوه

ش)  1305-1309بـار دوم   1300-1304دوران تحصيل خود در فرانسه (بار اول 
اي بـر رباعيـات    ا آثار اين دسته از پژوهشگران آشنايي پيدا كرد. هـدايت مقدمـه  ب

گذشـت. بـه    ميسال از عمرش ن 22ش، زماني كه بيش از  1303ر سال خيام را د
مطالـب   ةعنوان اولين كتاب خود به چاپ رساند. او نيز مانند قزويني بخش عمـد 

كتاب را از تاريخ ادبيات ايـران ادوارد بـراون و تحقيقـات ديگـر ايـران شناسـان       
 80د. حـدود  برگرفته و از خود حرف و حديث تازه و ديدگاه جديدي ارائه نكـر 

دهد كه بالغ بـر   مياي را رباعيات خيام تشكيل  صفحه 60درصد حجم اين كتاب 
اي بـر   اي حروف قافيه تنظيم شده است. مقدمـه برباعي است و به ترتيب الف 195

اي آن بـه   صفحه 12ديگر منتشر نشد، اما مقدمه  1303رباعيات خيام جز در سال 
  2صادق هدايت به چاپ رسيد. ةدهاي پراكن طور جداگانه در كتاب نوشته

(نشـر تـاريخ    .مقدمه اي بر رباعيات خيام چندي بيش دومين بار انتشار يافت
   )1377بهار 

هاي خيام را بـه همـراه شـش     ده سال بعد از چاپ اين كتاب، هدايت ترانه
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مجلس تصوير از درويش نقاش (آندره سوريوگين) با تغييرات كلـي در شـكل و   
ن زمان آش) از 1313خود منتشر كرد ( ةاشتها و نگرشهاي تازمحتوا و افزودن برد

تاكنون اين ويرايش دوم، بارها به صورت رسمي و غير رسمي تجديد چاپ شده 
  است.  

 ةبخـش اسـت. هـدايت در مقدمـ     ههاي خيام داراي يك مقدمه و سـ  ترانه
خيـام  «كتاب، روش كـار خـود را توضـيح داده، در دو بخـش ديگـر بـه معرفـي        

 ةترانـه گزيـد   143پرداخته و در بخش پاياني كتاب نيز » خيام شاعر«و  »فيلسوف
خيام را كه به گمان خود اصيل تشخيص داده، تحـت هشـت موضـوع كلـي درج     
ــدگي، از ازل نوشــته، گــردش دوران، ذرات   ــرينش، درد زن كــرده اســت. و از آف

دتاً به بررسي گردنده، هرچه باداباد، هيچ است و دم را دريابيم. ما در اين مقاله عم
هاي خيام خواهيم پرداخت، چرا كه اين كتاب حاوي ديـدگاههاي   محتويات ترانه

آن ضـروري   ةجانب پژوهي است كه بررسي دقيق و همه خيام ةلي در عرصأمقابل ت
  3نمايد. مي

  
  محك شناسايي رباعيات خيام
ـ   ةهدايت در ابتداي مقدم ه كتاب، با اذعان به اينكه مجموعه رباعياتي كـه ب

رباعي اسـت. آنهـا را فاقـد     1200تا  80اسم خيام شهرت يافته، كم و بيش داراي 
داند و معتقد است كه ايـن حجـم عظـيم     ميتشكل و انسجام معنوي و ساختاري 

دهـد... بـه    مينگ مغلوطي از افكار مختلف را تشكيل ج«رباعي منسوب به خيام، 
دو مرتبه كيش و مسلك  طوري كه اگر يك نفر صد سال عمر كرده باشد و روزي

 خود را عوض كرده باشد، قادر به گفتن چنين  افكار (پريشاني) نخواهـد  ةو عقيد
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ت و پراكنـدگي در يكـي از قـديمترين مجموعـه     به نظر او، اين تشنّ )9(ص ». بود
 865با دليان آكسـفورد (مـورخ    ةرباعيات منسوب به خيام، يعني رباعيات كتابخان

  معروف فيتزجرالد نيز راه يافته است.  ةدر ترجم ق، شيراز) و به تبع آن
خذ كهن فارسي Ĥتري از خيام، به منابع و م تصوير روشن ةهدايت براي ارائ

انـد و در آنهـا ذكـري از     و  عربي كه در تحقيقات ايران شناسان اروپا معرفي شده
تنـد  آمده و شعري از او نقل شده، روي آورده است. اين كتابهـا عبار  نخيام به ميا

صوان الحكمـه ابوالحسـن بيهقـي،     ةنظامي عروضي سمرقندي، تتم ةاز: چهار مقال
الـدين رازي و مـونس    خريده القصر عمادالدين كاتب اصفهاني، مرصاد العباد نجم

جاجرمي. از اين منابع تنها در دو فقرة اخير رباعيات فارسي  االحرار محمدبن بدر
ت منـدرج در ايـن دو كتـاب را كـه بـا      شود. هدايت رباعيـا  ميبه اسم خيام ديده 

شود، معتبر دانسـته و بـه    ميرباعي بالغ  14احتساب يك رباعي مشترك، جمعاً بر 
عنوان رباعيات اساسي و كليدي خيـام تلقـي كـرده اسـت. از نظـر او ، اعتبـار و       

ق) به همراه طعـن و تعـريض    620-621سنديت دو رباعي كه در مرصاد العباد (
لف كتاب به ؤم ـ  الدين رازي ام آمده از اين جهت است كه نجمفراوان به اسم خي

افكار  سبب نزديك بودن زماني و آثار او داشته و مخالفتش با خيام دليلي بر اعتبار
رباعي منقول در مونس االحرار نيز از ايـن جهـت    13خيام است. اهميت و اعتبار 

گارش خيـام درسـت   عالوه بر قدمت تاريخي، با روح و فلسفه و طرز ن«است كه 
رباعي  14اين ». لف مرصاد العباد بر آنها نيز وارد  استؤآيند و انتقاد م ميجور در

مستقل و طرز فكر  ةآنها يك فلسف ةگويند«گذارد كه  ميبراي هدايت شكي باقي ن
بـا  «و زاييدة طبع فيلسوفي مادي و طبيعي اسـت. بنـابراين   » و اسلوب معين داشته

را از خود شاعر بدانيم و آنهـا را   هگان يم اين رباعيات چهاردهتوان ميكمال اطمينان 
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 14. وي ايـن  )14(ص » كليد و محك شناسايي رباعيات ديگـر خيـام قـرار بـدهيم    
آنهـا و بنـا بـه سـليقه و      ةكتاب خود دانسته و بـه پشـتوان  » سند اساسي«رباعي را 

ـ «رب خاص خود در رد انتساب رباعياتي كه شم مشـكوك و   ةيك كلمه و يا كناي
  .)15(ص  دارد ميدارند درنگ روا ن» صوفي مشرب
خذ و مبنا قرار دادن Ĥخيام براساس منابع قديمتر، و م» رباعيات كليد«يافتن 

آنها براي سنجش و گزينش ديگر رباعيات منسوب  بـه خيـام روشـي اسـت كـه      
ن دسـت بـه   آروزن آلماني آن را مطرح كـرد، امـا بـر مبنـاي      خنخستين بار فردري

  تخاب رباعيات خيام نزد.  ان
اي نكرده است بـه اينكـه ايـن روش را از     هاي خيام اشاره هدايت در ترانه

ربـاعي مـونس االحـرار را از     13روزن آلماني گرفته، اما يادآور شـده اسـت كـه    
  كتاب او نقل كرده است.   ةخاتم

اي ديگـر از محققـان ايرانـي از جملـه      اين روش بعد از هدايت مقبول عده
علي فروغي قرار گرفته و تكامل يافت. فروغي بـه سـبب نفـود و موقعيـت     محمد

اي از  سياسي و اجتماعي و دانش و قابليت علمي و  ادبي خود و به دستياري عده
خذ جديدتري دسترسي پيدا كنـد و اثـري بـه مراتـب     Ĥفضال توانست به منابع و م

و تـاريخ جهانگشـا و    تر پديد آورد. وي عالوه بر مرصاد العباد تر و مستدل روشن
المجالس كه هلمـوت ريتـر آن را    ةهـرباعيات نفيس نز ةمونس االحرار از مجموع

ق  731خطي منحصر به فرد آن در سـال   ةميالدي شناساند و نسخ 1933در سال 
نگ خطي ديگر از قرن هشـتم  رباعي به اسم خيام دارد، و دو ج 31كتابت شده و 

ربـاعي   113د و شـاخص اصـالت و گـزينش    رباعي را كلي 66هجري بهره برد و 
ش  1320ديگر قرار داد. رباعيات خيام را فروغي با كمك دكتر قاسم غني در سال 
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  منتشر كرد.  
بجز فروغي، محققان ديگري همچون علي دشتي، رشـيد ياسـمي، محسـن    
فرزانه، حسن دانشفر و محمد روشن مطابق همين روش به گزينش رباعيات خيام 

اند كه مغتـنم اسـت. امـا     در اين راه به منابع جديدي نيز دست يافتهاند و  پرداخته
طربخانـه، ضـمن    ةاين روش مخالفاني نيز دارد از جمله مرحوم همايي در مقدمـ 

توان انكار كـرد   مين«گويد:  ميرباعي كليد،  66مورد اصالت  رنقد گفتار فروغي د
منسـوب بـه خيـام    رباعي كه فروغي مفتاح تشخيص ساير رباعيـات   66كه مابين 

مـابين آنهـا   «وليكن » قرار داده قطعاً آثاري اصيل از خود حكيم خيام موجود است
بنا به  4»هاي قطعي ديگران يا آثار مشكوك وجود داشته باشد نيز ممكن است گفته

خذ قديم به اسم ديگـران  Ĥهمايي، تعدادي از رباعيات منسوب به خيام در م ةعقيد
فسكي آنها را شناسايي و از مجموعـه رباعيـات خيـام    آمده كه بايد به روش ژوكو

  حذف كرد.  
مخالف ديگر اين روش اسماعيل يكـاني اسـت كـه بـه چهـار دليـل آن را       

توان قسمتي  مير بوده و نل و تطواوالً افكار هر كسي در معرض تحو« پسندد: مين
كـه خيـام طبـع     ر قسمتهاي ديگر قرار داد، ثانياً مـادام از آن را معيار ثابت و اليتغي

سرشار و رواني داشته، معقول نيست كه فقط به نظم نكات فلسفي كفايت ورزيده 
و از مضامين ديگر صرف نظر كرده باشد؛ ثالثاً احراز سبك شاعري به نحـوي كـه   
بتوان آن را معيار تشخيص قطعي اشعار او از اشعار مشابه غير او قـرار داد بسـيار   

شخصـي   ةبسـيار بعيـد اسـت كـه ذوق و سـليق      ر اسـت، رابعـاً  مشكل بلكه متعذّ
(پژوهندگان) در تطبيق سبك شاعري با اشـعار مـورد شـبهه و ترديـد دخالـت و      

  .5»تاثيري  نداشته باشد
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تواند با تمام داليل ايشـان موافـق باشـد امـا بـا مـورد        مياگرچه نگارنده ن
فت چهارم آن موافق است كه در اين روش ذوق و سليقه و نگرش و درك و دريا

آنهـايي كـه از    ةشخصي پژوهشگران دخالت و نقش بسيار دارد. به طوري كه هم
اند، به رغم داشتن منابع نسبتاً مشـترك، انتخابهـاي متفـاوتي     اين روش بهره جسته

انـد   پسـنديده  مـي اند و در نهايـت در اغلـب مـوارد رباعيـاتي را كـه خـود        داشته
م اين گزينشها با در نظر داشتن آنچـه  مبناي تما«اي  اند. به قول آقاي بدره برگزيده

شـود و آن خـود مسـتخرج از     مـي خيـام تصـور    شـة لبـاب اندي  جوهر فكر و لب
شخصـي اسـت و    ةاند، البتـه ذوق و سـليق   ي است كه اصيل پنداشته شدهيرباعيها

ويل و استداللي است كـه محقـق در اثبـات و حقانيـت گـزينش خـود       أتعبير و ت
هاي هدايت و دشتي و فروغي و ديگران  حق ميان گزيدهكند؛ و از اين بابت به  مي

ايـن امـر در مـورد     6»فرقي نيست، چرا كه همه مبتني بر ذوق گزينندگان آنهاست
رباعيات دو  ةهدايت چشمگيرتر از ديگران است. براي روشن شدن مسئله، مقايس

ن واي بر رباعيات خيـام، بـد   بود. هدايت در كتاب مقدمه كتاب او كارگشا خواهد
رباعي را بر مبناي ذوق و پسند خـود   195آنكه از روش روزن آلماني بهره گيرد، 

هـاي   ا در كتاب ترانهماو بدون ذكر هيچ نوع مالك مشخصي انتخاب كرده است. 
شـناخته  » رباعي كليـد «رباعي را به عنوان  14خيام از روش روزن استفاده كرده و 
 143(مجموعـاً   ديگـر زده اسـت   ربـاعي  129و بر مبناي آنها دست بـه انتخـاب   

شـود و   ميفقره از رباعيات كتاب نخست ديده  110رباعي) در كتاب دوم هدايت 
 رخود از مونس االحـرا أآن م ةرباعي جديد به آن اضافه شده كه هفت فقر 33تنها 

رباعي بقيه نيز اغلب جزو رباعيات مشكوكي است كـه هـدايت آنهـا را در     26و 
شخص كرده است. در واقـع، ايـن نگـرش و نظـام فكـري      متن با عالمت ستاره م
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چاپ كتابهـاي اول ودوم او تغييـر اساسـي يافتـه، نـه       ةفاصل هدايت است كه در
رباعيات منسوب به خيام، به عبارت ديگر، مستندات هدايت كه  همـان رباعيـات   

 اند اما احكام و نتايجي  كه بـر مبنـاي ايـن رباعيـات     اند تغيير چنداني نكرده خيام
  دهد. ميشكل گرفته تفاوتي عميق و بنيادين را نشان 

اي از  تـوان مجموعـه   مـي جان كالم اينكه، با روش انتخاب رباعيات كليـد،  
تـوان رباعيـات اصـيل خيـام را از ميـان       مـي رباعيات خيامانه را فراهم آورد، اما ن

وش طبع شاعران ديگر است باز شناخت. اين ر ةرباعيات مشابه يا اقتباسي كه زاد
اما مانع نيست؛ بنابراين بـه تنهـايي كـارايي الزم را نـدارد و بايـد از        ،جامع است

روشها و دانشهاي ديگر نيز براي تكميل و تكامـل كـار انتخـاب رباعيـات اصـيل      
خيام مدد جست. يعني روش تلفيقي در شناخت رباعيات اصيل كارگشاتر خواهد 

روش يـاري رسـان محققـان     بود يكي از روشهايي كه ممكن است در كنـار ايـن  
خذ كهن و معتبر و استخراج رباعيـات مشـابه، كـه بـه     Ĥباشد، مراجعه به منابع و م

 ةسازان داخـل مجموعـ   برداران و مجموعه مرور زمان بر اثر تسامح و لغزش نسخه
رباعيات منسوب به خيام شده است و تعيين گويندگان اصلي آنهاست.  اين همان 

ر پيش گرفته است. منتهاي مراتـب، منـابعي كـه او    روشي است كه ژوكوفسكي د
تحقيقات خود را بر آنها استوار كرده است چندان قابل اعتمـاد و اعتنـا نيسـت و    

توان كمابيش همان نتـايج را بـا    ميشود. اما  ميباعث اطمينان خاطر پژوهشگران ن
  تر حاصل كرد. بخش تر و اطمينان مجسمنابع من

  
  ان  ژوكوفسكي و رباعيات سرگرد

شاعر فارسي (و گاه همزمان در دواوين  39والنتين ژوكوفسكي در دواوين 
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رباعي، كه در چاپ نيكوال بـه نـام خيـام درج شـده      464فقره از  82چند شاعر)، 
ناميـد كـه ميـان دو يـا چنـد شـاعر       » رباعيـات سـرگردان  «است، يافت و آنهـا را  

داد رباعيـات  كريسـتن سـن، تعـ    انـد. پژوهشـهاي بعـدي دنيسـن راس و     مشترك
اين روند در تحقيـق دانشـمند هنـدي سـوامي     « 7فقره رساند 108سرگردان را به 

رباعي منسـوب بـه    2213به اوج خود رسيد. وي از ميان  1941گويند اتيرتها در 
رباعي از  753قلمداد كرد. اين » رباعيهاي سرگردان«جمله  رباعي را از 753خيام، 

   8»تول شش قرن اسزماني به ط ةشاعر و از گسترد 143
روش ژوكوفسكي كه بيشـتر ارزش سـلبي دارد مـورد اعتـراض بعضـي از      
پژوهشگران قرار گرفته است. علت اصلي اين اعتراض هم شـايد ايـن باشـد كـه     
بدين شيوه انتساب تعدادي از رباعيات مشهور منسـوب بـه خيـام كـه در اغلـب      

عدادي از رباعيات سست شود، اما مشكل ت ميها به اسم او ثبت شده نفي  مجموعه
ماند. بـا كمـك ايـن روش شـايد بتـوان       ميو سخيف همچنان به قوت خود باقي 

معلوم كرد كه كدام رباعي از خيام نيسـت يـا ميـان او و شـاعران ديگـر مشـترك       
توان به طور مستقيم دانست كه كدام رباعي از خيام است. به همـين   مياست، اما ن

زمان بهره گرفته و تكليف رباعيات اصـيل و  مه دليل بايد از هر دو روش به طور
  مشكوك را معلوم كرد.  

باري از جمله مخالفان روش ژوكوفسكي و پيشقدم آنها در ايـران هـدايت   
است. وي معتقد است ژوكوفسكي مدعيات و مستندات خود را بر نفـي انتسـاب   

كـرده كـه   تـذكره نويسـاني اسـتوار     ـ  اين رباعيات از خيام، بر اقوال اغلب اشتباه
فروغـي نيـز بـا هـدايت      )21(ص اند  بيشتر رباعيات خيام را به ديگران نسبت داده

طريقي كه ژوكوفسـكي بـه نظـر گرفتـه  مـا را بـه مقصـود        «همداستان است كه: 
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رساند زيرا نسبت به شعراي ديگر هم اين معامله شده است و از كجا معلـوم   مين
بـه اعتقـاد آقـاي     9»ن نكرده باشـند است كه از رباعيات خيام داخل دواوين ديگرا

مطلوب نبوده و دليل كافي بـراي آن نيسـت كـه     ةاين روش منتج نتيج«يكاني نيز 
باشد... زيرا چنانكه اين رباعيها در بعضي جاها   ميرباعيات گردنده حتماً از خيام ن

به نام ديگران ثبت شده، در جاهاي ديگر هم به نام خود خيام ضبط گرديده است 
علـي دشـتي نيـز     10»ح اسـت اول تـرجيح بالمـرج   ةن اعتبار قطعي بـه دسـت  و داد

 ةكند. به نظر دشتي در بهتـرين حالـت، فايـد    ميكمابيش روش ژوكوفسكي را رد 
نشان دادن اين معني است كه بسياري از رباعيهاي منسوب بـه  «گونه تحقيقات  اين

خطي  ةناد به نسخخر ديده شده است ... (و) صرف استأخيام در ديوان شاعران مت
بنـابراين  »  كند ميبدون رعايت جهات ديگر جوينده را به اشتباهات فاحش دچار 

هـا  مـورد    سخن و طرز فكر شاعران بزرگ بايد بيش از مسـطورات نسـخه   ةشيو
   11توجه قرار گيرد.

سخن و طـرز فكـر    ةالبته دشتي به اين نكته توجه نكرده كه رسيدن به شيو
  هاي خطي ندارد. و رجوع به نسخهشاعران راهي جز توجه 

روش ژوكوفسكي به اين استدالل عجيب روي  ةصادق هدايت براي تخطئ
اگر بخواهيم نسبت اين رباعيات را از خيام معروف سلب بكنـيم، آيـا   « آورده كه 

به كي آنها را نسبت خواهيم داد؟ البد بايد خيام ديگري باشـد كـه همـزاد همـان     
م هم مقامش بزرگتر باشد... پس ايـن بـه   خيام منج خيام معروف است و شايد از
او  حكرده و يا شب ميمانند او به انواع گوناگون تجلي  غير از خود خيام كه ژني بي

كسي ديگري نبوده. اصالً آيا كس ديگري را بجز خيام سراغ داريم كه بتواند ايـن  
در زبان فارسي آيد كه هدايت  مياز اين سخن بر  )64(ص » سرايي بكند؟ طور ترانه
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دانسته كـه بتوانـد از عهـده گفـتن      مياين ن ةتسبه غير از خيام هيچ شاعري را شاي
اي ديگر از محققـان زبـان فارسـي در     منسوب به خيام برآيد. وي و عده ترباعيا

خذ به نام او درج شده Ĥدانند اما در م ميتخطئه رباعياتي كه به زعم خود از خيام ن
پسـند و بـه    كه پاي رباعيـات مـورد   اكنند. ولي آنج مياز هيچ كوششي فروگذار ن

ن رباعيات را به خيـام جـايز    آيد، ترديد در انتساب آ ميبه ميان » اصيل«گمان آنها 
برند كه با سلب اين رباعيات از خيـام، اعتبـار و اهميـت     ميدانند. اينان گمان  مين

يك شعر امري ذاتي  شود. غافل از اينكه ارزش و اعتبار مياين رباعيات نيز سلب 
و مربوط به خصايل خود شعر است نه نام و عنوان شاعر آن. از همين منظر است 

 اندكـه رباعيـات خـود را موافـق مـزاج و      شعرايي پيدا شـده « گويد ميكه هدايت 
اند كه از او تقليد بكنند، ولـي سـالمت كـالم     اند و سعي كرده مشرب خيام ساخته

خيام  ةمضمون يك رباعي را مخالف سليقه وعقيد آنها هر قدر هم كامل باشد اگر
  توانيم نسبت آن را از خيام سلب بكنيم.   ميببينيم با كمال جرئت 

هاي خيام با وضوح و سالمت كامل و بيان سـاده گفتـه شـده در     زيرا ترانه
شـود نتيجـه    مـي پرواسـت. از ايـن مطلـب     استهزاء گوشه كنايه خيلي شديد و بي

كه در يك قالب متكلف و غيرمنتظم ديده شود از خيام گرفت كه هر فكر ضعيف 
هر ... كه شراب خـورده و يـك   «گويد:  ميو در جاي ديگر  )23(ص » نخواهد بود.

 ةاما بـه عقيـد  » رباعي در اين زمينه گفته، از ترس تكفير آن را به خيام نسبت داده
د و داراي زننـ  مـي بـازي   رابخواري و معشوقهشاو شناسايي اين رباعيات كه دم از 

هاي فلسفي است و از  معاني مجازي سست و درشت، و فاقد جنبه نكات زننده و
تـوان آنهـا    ميافكار نپخته و افيوني ناشي شده كار آساني است و با كمال اطمينان 

  .)22(ص را دور ريخت 
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ناگفته پيداست كه در صدور اين نوع احكام كلي، هـيچ نـوع اسـتنادي بـه     
نيست، بلكه اصل در آن قضاوت شخصي است و بر مبناي  مدارك و منابع در كار

پسنديم از خيام سلب كـرده و رباعيـاتي را    ميتوان انتساب رباعياتي را كه ن ميآن 
استنتاج غير علمي و غير مستند در كار  ةپسنديم به او نسبت دهيم. اين شيو ميكه 

 اش جـور در  سـليقه شود. به نظر او انتساب رباعياتي كه با  ميعلي دشتي نيز ديده 
آيد به هر شاعري غير از خيام مانعي ندارد. اما اگـر بـرعكس آن عمـل كنـيم      مين

شـود كـه ايـن روش مطـرود      ميايم و معلوم  دچار خطاي روش ژوكوفسكي شده
   12موارد نيست. ةاست و قابل انطباق به هم

  
  خيام، دانشمند يا شاعر؟

لفش ؤروضي سمرقندي كه مع ةاي از منابع كهن همچون چهار مقال در پاره
ق در شهر بلخ زيارت كرده و تتمه صوان الحكمه ابوالحسن  506خيام را در سال 

ق به همراه پدرش محضر خيام را دريافته  507بيهقي كه او نيز در جواني به سال 
ـ أاي به شاعري خيام نشده است و اين امر محققان را به ت است. اشاره داشـته  ال وم

كمـي از   ةاند. عـد  آن توجيهات و تفاسير مختلفي اقامه كردهو در جستجوي علت 
س آنها محيط طباطبايي بدون توجه به گواهي ديگر كتـب معتبـر   أر رمحققان و د

بالكل راه انكار پيموده و معتقدند كـه هـيچ   ، قديم كه به شاعري خيام اشاره دارند
نيسـت. لـذا بـه    كدام از اين رباعيات اعم از اصيل وغير اصيل از خيـام دانشـمند   

انـد. امـا ايـن نظـر      م قائـل شـده  وجود خيام ديگري جدا از خيام فيلسوف و منج
  چندان جدي گرفته نشده است.  

خـود   ةخيام اصـالً شـاعري پيشـ   «اي ديگر از جمله  فروغي  به اعتقاد عده
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علمـي   ةگاهي كه از بحث و  مطالع« اما » از آن بوده است نساخته و مقام او اجلّ
يكـاني   لو به قـو  13»سروده است ميخواسته ، شعري  ميني يافته و تفنّ ميفراغت 

داده و آنها را در دفتر و دستكي ثبـت   ميساخته اهميت زيادي ن ميبه اشعاري كه «
نموده و بسيار محتمل است كه رباعيات خود را در مواقع مخصـوص   ميو ضبط ن

مجـامع درس   سـاخته و در مجـالس انـس يـا در     مـي برحسب اتفـاق و بالبداهـه   
شاعري نداشته، بـا توجـه بـه     ةبنابراين طبيعي است او كه پيش 14»خوانده است مي

عنـي  يشـعر در بـين معاصـران خـود (     ةاش، در زمينـ  مـي آوازه و منزلت بلنـد عل 
  عروضي سمرقندي و ابوالحسن بيهقي) شهرتي پيدا نكرده است.

امـا طبـع روانـي    اي نبوده،  ر نيز معتقدند كه خيام شاعري حرفهاي ديگ عده
اشعار فراواني هم گفته است، اما اغلب  آن اشعار به دليل مضامين آنها و  داشته و

ب مردم زمانه از بين رفته و در زمان خود او مكتوم مانـده و فرصـت انتشـار    تعص
خيام اگرچـه سـروكار   «اين افراد بوده و معتقد است  ةنيافته است. هدايت از جمل
خشك مانع از تظاهر احساسات رقيق و  ةه، ولي اين پيشبا رياضيات و نجوم داشت

اغلب هنگام فراغت را بـه   ت بردن از طبيعت و ذوق سرشار شعري او نشده ولذّ
سالمت طبع، شيوايي كـالم، فكـر روشـن    « )58(ص » گذارنيده ميتفريح و ادبيات 

ين هـد كـه يقـ    د ميموشكاف كه از خيام سراغ داريم، به ما اجازه  ةسفلسرشار و ف
كنيم بيش از آنچه از رباعيات حقيقي او كه در دست است خيام شعر سـروده كـه    

شـمار   اند و آنهايي كه مانده به مرور ايام تغييرات كلي و اختالفات بـي  از بين برده
كننـدگان و   اخسـ مباالتي و اشـتباهات استن  پيدا كرده و روي گردانيده، عالوه بر بي

به ميل خودش در آنهـا تصـرف و دسـتكاري     تغيير دادن كلمات خيام كه هركسي
كرده، تغييرات عمدي كه به دست اشخاص مذهبي و صوفي شده نيـز در بعضـي   
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گويـا  «گويـد:   مـي . و نيـز درجـاي ديگـر    )22(ص » شـود  مـي از رباعيات مشـاهده  
ـ  ةهاي خيام در زمان حياتش به واسط ترانه ب مـردم مخفـي بـوده و تـدوين     تعص

از دوستان همرنگ و صميمي او شهرت داشته و يا در  نشده و تنها بين يك دسته
چنـد ربـاعي از او ضـبط     ازانـد  طور قلم جنگها و كتب اشخاص با ذوق به ةحاشي

اند  شده و پس از مرگش منتشر گرديده كه داغ المذهبي و گمراهي رويش گذاشته
  .)12(ص » آوري شده دين و دشمنان او جمعو بعدها با اضافات مقلّ

 15بينـيم.  مـي قل شده كه مشابه آن را در كتاب دمي با خيام نيز در عبارات ن
هـاي خيـام در زمـان     شود. يكـي مخفـي بـودن ترانـه     ميجداگانه ديده  ةدو مسئل

ب مردم زمانه است و ديگر تحريف و تغيير رباعيات پس از حياتش به سبب تعص
دسيات مرگش به دست افراد صوفي و مذهبي است البته شايد بخشهايي از اين ح

اي از حقيقت داشته باشد، اما چون اسـناد و مـدارك معتبـر بـراي      و مدعيات بهره
ويـژه آنكـه در ادب فارسـي      پذيرش آنها در دست نيست محل اتكا نتواند بود. به

اي از متعصبان بتوانند جلو نشر افكار و اشعار كسي را  كمتر سراغ داريم كه طايفه
اشعار از آغـاز تـا امـروز در بسـتر ادب      افكار و گونه بگيرند، كما اينكه نظاير اين

فارسي جاري و ساري بوده و اختصاص به خيام نداشته و كسي هم نتوانسته مانع 
هـاي   پرواتر از اين به صورت نسـخه  تر و بي پرده انتشار آنها شود و حتي افكار بي

خشـي از  ها موجود است. البته در بعضي موارد تمام يا ب ي و چاپي در كتابخانهخطّ
در زمان حيات خود آنها يا پس از مرگشان بر اثـر عـدم    ـ  دواوين بعضي از شعرا

برداري كافي با جمع و تدوين يا باليا و حـوادث و آفـات روزگـار از بـين      نسخه
يافته است. اما در هـيچ كـدام   » النادر كالمعدوم«ي آن حكم هاي خطّ رفته يا نسخه

  شود.   ميقشريان مشاهده نبان و پاي از متعص از اين موارد رد
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همچنين بديهي است كه هـر نـوع فكـري موافقـان و مخالفـاني دارد و در      
تـوان يافـت كـه بـا      مياشعار فارسي نيز كه اغلب با حكمت درآميخته، شعرهايي 
هايي بر آنها  يهها و رد طعن و تعريض شاعران و غير شاعران مواجه شده و جوابيه

است. رباعيات خيام يا رباعيات منسوب به او نيز  نثر پديد آمده به صورت نظم و
از طعنه و تعرض شاعران يا حكيمان يا دينـداران در امـان  نمانـده و اتفاقـاً ايـن      
مخالفتها، به جاي آنكه مانعي در انتشار آنها ايجـاد كنـد. باعـث شـيوه و رواج آن     

اي آن يـا  هـ  آوري نسخه رباعيات و احتماالً حرص و ولع مردم و مشتاقان به جمع
  امثال و نظاير آن اشعار شده است.  

مرصاد العبـاد حـدود    فلؤالدين رازي م آن دو رباعيي است كه نجم ةنمون
يكصد سال پس از مرگ خيام از او نقل كرده و اين عبارات را در مورد آن به كار 

ين هر دو مقـام محرومنـد و   ا بيچاره فلسفي و دهري و طبايعي كه از«برده است: 
و گم گشته، تا يكي از فضال كه بـه نـزد ايشـان بـه فضـل و حكمـت و        سرگشته

كياست معروف و مشهور است و آن عمر خيام اسـت، از غايـت حيـرت در تيـه     
شك قصـد   بي 16»بايد گفت و اظهار نابينايي كرد.. ميضاللت او را جنس اين بيتها 

ر آنها نبوده، امـا  الدين رازي از نقل اين عبارات و آن دو رباعي ترويج و انتشا نجم
  آيد.   ميخذ رباعيات خيام به شمار Ĥامروزه كتاب او جزو يكي از مهمترين م

گونـه مخالفتهـا بعـد از انتشـار      تـوان حـدس زد كـه ايـن     ميعالوه بر اين 
رباعيات منسوب به خيام پديد آمـده اسـت؛ چـرا كـه مخالفـت زمـاني صـورت        

ه باشد. ضـمناً عـادت ناپسـند    گيرد كه موضوع و متن مورد مخالفت شيوع يافت مي
اي نيسـت كـه    تبديل و تغيير  و تصريف و تصحيف كلمات و تعابير شعرا پديـده 

حتـي در   ،منحصر به خيام باشد و تقريباً اشعار تمامي شعراي بزرگ زبان فارسـي 
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 -زمان حيات آنها در معرض آسيب و تصرف معتقدان و مريـدان خـام يـا نسـخه    
ادان و بعضاً كم اهل ذوق بوده است. اين طايفـه نـه از   كاتبان ن و شدان كم انبردار

روي رشك و كين و نيت سوء و توطئه آن گونه كه هدايت تصو م كـرده  ر و تـوه
معيارهاي  ك اغلب آنها ذوق و سليقه واند، بلكه محرّ بدين امر ناخوشايند پرداخته

  مقبول خود يا مردم يا جريان ادبي زمانه بوده است.
مذهبان نيسـت، بلكـه در ايـن قضـيه      دايت تنها متوجه قشريالبته بدبيني ه

كوشد تا به كمك چهار رباعي  ميوي آنجا كه  .پاي شاعران نيز به ميان آمده است
 ن ومعـي  ةاز جـواني تـا پيـري پيـرو يـك فلسـف      «منسوب به خيام ثابت كند وي 

ب تـا  از سن شبا«و  )17(ص » او كمترين تزلزل رخ نداده رمشخص بوده و در افكا
ادبي و فلسفي او بـه طـور    ةقياف«و  )18(ص » ي بودهبموقع مرگ مادي، بدبين و ري

هـايي را كـه طبـق آنهـا      ، شيوع روايات و افسـانه )21(ص » كلي تغيير نكرده است
خيام به اقتضاي سن چندين بار افكار و عقايدش عوض شده در ابتـدا الابـالي و   «

سعادت رفيق او شده و راهي به سـوي   شرابخوار و كافر و مرتد بوده و آخر عمر
فين و شـعراي  عـوام و متصـو  «جمعي از  ةمحصول توطئ )15(ص » خدا پيدا  كرده

» ديـده انـد   مـي افكـار خيـام در خطـر     منافع خود را از«كه » سوم و چهارم ةدرج
هـاي جعلـي و رباعيـات سسـت و      سته كه براي خراب كردن فكـر او، افسـانه  ندا

  .)17و  16(ص اند  را داخل زندگي و شعر او كردهاصل و نسب  مشكوك و بي
اين احكام قاطع نيز هيچ سـند و كتـابي نيسـت. بلكـه احساسـات       ةپشتوان

 ةكرده است كه وجود خيام تهديد كنند ميهدايت است كه دوست داشته يا تصور 
سوم و چهارم بوده است. منظور هدايت از شـعراي   ةاي از شعراي درج منافع عده

چهارم شعرايي است كه افكار و اشعارشان بـا افكـار و اشـعار خيـام     سوم و ةدرج
نهـا كـه   آجهت نيست. در واقع معيار سنجش شعرا، نه كيفيـت شـعر    سو و هم هم
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بيـان  » خيـام  «كه بـه اسـم    شان با افكار مورد پسند هدايت است نسبت و نزديكي
  شود. مي

  
  خيام با شاعران ديگر  ةمقايس

خـوريم   مـي ر جاي جاي كتاب هدايت بدان بـر  يكي ديگر از مسائلي كه د
آنها با خيـام اسـت    ةنقد و داوري او درمورد شعر و شاعران زبان فارسي و مقايس

ا سليقه و بشود.  ميوري بدبيني مفرط و منفوري نسبت به شعرا ديده اكه در اين د
 توان شعرا را به دو دسته تقسيم كرد: شعرايي كه با مضـامين  ميطرز فكر هدايت، 

انـد. بـه    اند و شعرايي كه پيرو مسلك و سبك خيام بوده خيامانه سروكاري نداشته
ف الهيات و تصـو «شعراي گروه نخست كه در » پردازي در اشعار و قافيه« نظر او 

گونـه ذوق   انـد، تقريبـاً هـيج    شـعر گفتـه  » يا عشق و اخالق و يا مسائل اجتمـاعي 
 -ثير تسلط عرب يك نوع لغـت أير تز«خورد و شعر آنها  مياي به چشم ن شاعرانه

و اگـر در   )59(ص » معنـي شـده   گـويي خشـك و بـي    بازي و  اظهار فضل و تملق
دم » فمحبت، عشق، اخـالق، انسـانيت، و تصـو   «سخن خود از افكاري همچون 

  .  )39(ص اند  فريبي داشته اند، از سر اعتقاد نبوده، بلكه قصد عوام زده
خيام اندك اعتباري  ةتبع سبك و انديششاعران گروه دوم اگرچه به سبب ت

نزد هدايت دارند، ولي اعتبار آنها تنها در قياس با شاعران گـروه نخسـت اسـت،    
اين شاعران  ةوگرنه حتي شعراي اين گروه نيز قابل مقايسه با خيام نيستند، ازجمل

ت ذره، ناپايداري دنيـا،  Ĥنش«كه به تقليد مستقيم از خيام، در موضوعاتي  همچون 
حـافظ و سـعدي را    )55(ص » انـد  نيمت شمردن دم و مي پرستي اشعاري سرودهغ

بـه  «انـد   شاعران هيچ كدام نتوانسـته  چه ديگر توان نام برد. ولي چه اين دو،  و مي
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مولوي نيز وضعي بهتـر   )54(ص » سادگي و گيرندگي و به بزرگي فكر خيام برسند
انه در شعر او مشهود است خصوص آنكه افكار صوفي از حافظ و سعدي ندارد، به

 ةو اين  از نظر هدايت بزرگترين نقطه ضعف يك شاعر است. براي اينكه به نحـو 
قضاوت هدايت در مورد شعراي بزرگ زبان فارسي بهتر پـي ببـريم، يـك بنـد از     

  كنيم:   ميخيام شاعر اختصاص دارد نقل «هاي خيام را كه به  بخش سوم ترانه
اي متفكر ديگـر، اگرچـه ايـن شـورش و     حافظ و مولوي و بعضي از شعر

قدري مطالـب   اند، ولي به اند و گاهي شلتاق آورده رشادت فكر خيام را حس كرده
اند كـه ممكـن    آميز پوشانيده خودشان را زير جمالت و تشبيهات و كنايات اغراق

است آن را به صد گونه تعبير و تفسير كرد. مخصوصاًّ حافظ كـه خيلـي از افكـار    
توان گفت او يكـي از بهتـرين و    مييافته و تشبيهات او را گرفته است.  خيام الهام

ر تصـو  ةقو ،ياؤاگرچه حافظ خيلي بيشتر از خيام ر .متفكرترين پيروان خيام است
باشد، ولي افكار او به پـاي   ميو الهام شاعرانه داشته كه  مربوط به شهوت تند او 

رسد و شراب را به صـورت اسـرارآميز صـوفيان     ميمنطقي خيام ن مادي و ةفلسف
شود، مثالً شراب حافظ اگرچـه   ميدرآورده، در همين قسمت حافظ از خيام جدا 

در بعضي جاها بـه طـور واضـح همـان آب انگـور اسـت، ولـي بـه قـدري زيـر           
ف دهد و يـك نـوع تصـو    ميتعبير را  ةاصطالحات صوفيانه پوشيده شده كه اجاز

پوشي و رمز و اشـاره نـدارد،    كرد. ولي خيام احتياج به پرده شود از آن استنباط مي
پـروا و صـراحت    بـي  ةگويد. همين لحن سـاد  ميكنده  افكارش را صاف و پوست

  ) 56(ص كند.  ميز ساير شعراي آزاد فكر متمايز ااو را  ةلهج

دانـد امـا    مـي هدايت اگرچه حافظ را از بهترين و متفكرترين پيروان خيـام  
را كـه در اشـعار او وجـود دارد بـه هـيچ وجـه       » ياي شديديؤر صوفي و ةجنب«
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ـ    ةگويد: حملـ  ميعالوه بر اين  )56(ص پسندد  مين اد چنـدان قـاطع   حـافظ بـه زه
بـا  «و » كنـد  مـي تر و ترسوتر از خيام بـه بهشـت اشـاره     خيلي با نزاكت«نيست و 

لك و مسـ «بـه اعتقـاد او    )57(ص » رود مـي كاري به جنگ صانع  احتياط و محافظه
عالوه بر شاعران ذكر شـده بـر شـاعران ديگـري همچـون عطـار و       » خيام ةفلسف

آنها » ميدان وسيعي براي جوالن فكر«ثير كرده و أ) هم ت1الي (زخاقاني و محمد غ
  .)55(ص فراهم نموده است 

ثير به ادب فارسي منحصر نمانده و خيام در ادبيات انگليس و آمريكا أاين ت
اينهـا نشـان    ةهمـ «ثيرات شاياني برجـاي نهـاده و   أروز نيز تو در دنياي متمدن ام

   )58(ص » هاي خيام با ديگران تا چه اندازه فرق دارد هد كه گفتهد مي
لطافـت  «گويد،  ميوي همچنين معتقد است آنجا كه خيام از طبيعت سخن 

نزد شعراي ديگر كميـاب  «كه  كند ميدر شعرش ظهور پيدا » و ظرافت مخصوصي
هـاي   تنها به الفاظ ساده اكتفا كرده بلكه در ترانه نه«. به عالوه خيام  )59(ص » است

خود استاديهاي ديگري نيز به كار برده كه نظير آن در نـزد هـيچ يـك از شـعراي     
  .)60(ص » شود ميايران ديده ن

كند و معانيي  ميآنچه هدايت به عنوان مشخصه و ويژگي شعر خيام عنوان 
كوشد تا به كمك آن خيـام   ميشمرد و  ميافكار او بر كه از مبدعات و مخترعات 

را شاعري منحصر به فرد در ميان شعراي فارسي قلمداد كند كه جرئت  اظهـار و  
ـ  تان اي و از  مالت را داشـته يكـي از چنـد معـاني پايـه     أشار اين قبيل تفكـرات و ت

م اغلب هاي اصلي شعر فارسي است كه از قديمترين زمانها تا امروز در كال بنمايه
شعرا در قوالب مختلف مجال ظهور و بروز يافته و به مروز زمان، مكتب خاصـي  
پديد آورده كه بيشتر در قالب رباعي و با نام خيام پيوند خـورده اسـت ايـن نـوع     
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طـور كـه    تـوان يافـت و همـان    مـي رباعيات را در اشعار شعراي قبل از خيام هـم  
يك نفـر، بلكـه    ةطبع و انديش ةيد زادسن به درستي متدكر شده آنها را نبا كريستن

  17بايد مولود و محصول خصايص و خصلتهاي روح ايراني دانست.
چنان كه حتي عاليمي از اين عوالم را در بـين رباعيـات شـاعري دربـاري     

  توان ديد:   ميق) نيز  431همچون عنصري (متوفي 
  سان و چه سخت آ گذرد كار چه ميچون 

  چه بخت   وين يك دم عاريت چه ادبار و
  بايد رخت   ميچون جاي دگر نهاد 

  نزديك خردمند چه تابوت و چه تخت  
  

  چون مهره به روي تخته نرديم همه 
  گاهي جمعيم و گاه فرديم همه  

  چرخ الجورديم همه  ةسرگشت
   18تا در نگريد، در نورديم همه

  
  آشنايي ناقص هدايت با قواعد شعر 

يت در داوري شـعر و شـاعران   اي از لغزشها و اشتباهات هـدا  بخش عمده
فارسي ناشي از مطالعات ناكافي و شناخت ناقص او در مورد تاريخ ادب فارسـي  

ادوار شـعر   ف عميق بر مباني ادب و اختصاصـات زبـاني و سـبكها و   او عدم اشر
فارسي به خصوص شعر پس از اسالم است. اين نكته را كاتوزيان در كتاب خـود  

گويد، در قلمـروي   ميشعر خيام سخن  ةيت دربارآنجا كه هدا«متذكر شده است: 
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غلتـد.   مـي خطاهايي منحصـراً فنـي در   ةپيمايد و گاه به ورط ميبه نسبت ناآشنا ره 
كند شاعر عمداً قواعد كالسيك كاربرد برگردان شعر را زيـر پـا    ميمثالً وقتي فكر 
كاتوزيـان   ةاشـار  19»شود كه رديف را با قافيه اشتباه گرفته است ميگذاشته معلوم 

در آخـر بعضـي از رباعيـات    «هاي خيام اسـت:   كتاب ترانه ةبه اين بخش از مقدم
  (خيام) قافيه تكرار شده شايد به نظر بعضي فقر لغت و قافيه را برساند مثل:  

  دنيا ديدي و هرچه ديدي هيچ است...ـ 
  بنگر ز جهان چه طرف بر بستم، هيچ ...ـ 

  )61(ص » ار هيچ جمع شدهولي تمام تراژدي موضوع در همين تكر
دانـد كـه    مـي شعر فارسي داشته باشد،  ةهركس اندك آشنايي با اصول اولي

آن)  ةدر هر دو رباعي، به سبب آنكه جزو رديف شعر است (نه قافيـ » هيچ«تكرار 
از جمله الزاماتي است كه شاعر مجبور به مراعات آن  است و ربطي به فقر لغـت  

عدم  ةهاي خيام نشان رباعي در كتاب ترانه ندلط چو قافيه ندارد. همچنين ضبط غ
وط و نامعتبر است مثالً بهاي نامض شعر و اتكا به مجموعه ةاطالع او از اصول اولي

  ها درج شده:   گزيده ترانهردر بخش ب 100 ةدر اين رباعي كه به شمار
  ست   از من رقمي به سعي ساقي مانده

  ست   وفايي مانده وز صحبت خلق، بي
  دوشين قدحي بيش نماند   ةاز باد

  ست   از عمر ندانم كه چه باقي مانده
  

در مصراع دوم رباعي، از لحاظ قافيه غلط است و تناسبي » بي وفايي« ةكلم
همچنـين اسـت    20اسـت. » وفـاقي  بـي «اين كلمه  حندارد صحي» باقي«و » ساقي«با 
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  : )77هاي خيام، ش  (ترانهضبط غلط رباعي زير 
  خواهم كرد  امشب مي جام يك مني 

  خود را به دو جام مي غني خواهم كرد 
  اول سه طالق عقل و دين خواهم گفت 

  پس دختر رز را به زني خواهم كرد  
كه بدين شكل مصراع اول آن معناي محصلي ندارد. صورت صحيح ايـن ربـاعي   

ـ   ةالدين شفروه اصفهاني (از شعراي سد كه در اصل به شرف ق ششم هجـري) تعلّ
  خطي ديوان او چنين است:   ةخدارد. مطابق نس

  امشب ره جام يك مني خواهم كرد 
  خود را به دو رطل مي غني خواهم كرد  
  اول سه طالق عقل وجان خواهم گفت 

   21پس دختر رز را به زني خواهم كرد
  

بي توجهي به اصالت و سالمت الفاظ و عبارات رباعيات منسوب به خيـام  
آنها با  ةتي كه هدايت فراهم كرده ديد و همرباعيا ةتوان در جاي جاي گزيد ميرا 

ديگري از عدم تسلط و  ةمراجعه به منابع اصيل و قديمي قابل اصالح است. نمون
دال و ذال فارسـي   ةشناخت هدايت انتخاب رباعياتي است كه در قوافي آنها قاعد

  رعايت نشده است.  
ايـت  شـعراي بـزرگ ايـن قاعـده را رع     ةتا اواخر قرن هشـتم تقريبـاً همـ   

گذاردنـد.   مـي كردند و اگر هـم در مـواردي نـادر از سـر ناچـاري آن را فـرو        مي
شعر متوجه شود اين كار بنـا بـه ضـرورت شـعري      ةاي دلپسند كه خوانند گونه به
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اطالعي نبوده ، آن را در شعر خود  صورت گرفته و ارتكاب آن از سر غفلت و بي
عي انـوري (سـده ششـم هجـري)     بارز اين مدعا، اين ربا ة. نموندكردن ميگوشزد 
  است:  

  دستت به سخا چون يد بيضا بنمود  
  از جود تو در جهان، جهاني بفزود  

  كس چون تو سخي نه هست و نه خواهد بود  
  22دال شو، زهي عالم جود هگو قافي

  
هدايت بدون توجه به اين نكته نه چندان هم اما اساسي و راهگشا در تميز 

رباعيات خيـام   ةات غير اصيل در ابتداي بخش گزيدرباعيات اصيل خيام از رباعي
دال وذال رعايت  ةقافيه را كه در يكي قاعد اين دو رباعي همگون و هم )3و  2(ش 
  و در ديگري نشده پشت سرهم آورده: شده

  آورد به اضطرارم اول به وجود  
  جز حيرتم از حيات چيزي نفزود 

  رفتيم به اكراه و ندانيم چه بود 
  بودن و رفتن مقصود  ن آمدن و يز
  

  از آمدنم نبود گردون را سود  
  جاللش نفزود   وز رفتن من جاه و

  وز هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود  
  كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود  
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ظاهراً هدايت از خود نپرسيده است كه چرا بايد شاعري يك معنـي واحـد   
صـطالحات و تعـابير و   رات اندكي در كلمـات و ا يرا در دو رباعي جداگانه با تغي

آن بگنجاند. همچنين متوجه نبوده يا اطالع نداشته كـه در زمـان خيـام     ةحتي قافي
(ذال و » نفزود«و » بود«(دال عربي) را با » مقصود«و » وجود«هيچ شاعري كلمات 

البته اين موارد شايد كم اهميت جلوه كند، امـا   23كرده است. ميقافيه ن فارسي) هم
هاي خيام، با صـدور احكـام    د كه كسي كه در سراسر كتاب ترانهنبايد فراموش كر

ادب فارسـي و تحقيـر    ةسـرماي  نسند، اهتمام بليغي در ناچيز جلـوه داد  كلي و بي
شعرايي كه به هر دليل به آنها اعتقادي ندارد داشته، پيش از هر چيز بايد دانـش و  

  ند.  صالحيت خود را در موضوع مورد نقد و قضاوت به اثبات برسا
سفانه هدايت بدون آنكه مقدمات الزم را براي رد و نقد اشـعار فارسـي   أمت

هايي  پروايي تمام سخن گفته است كه نمونه كسب كرده باشد. در اين عرصه با بي
  كنيم:   مياز اظهارنظرهاي او را نقل 

اند، ولي بدبيني آنها وابسـتگي مسـتقيم بـا     اغلب شعراي ايران بدبين بودهـ 
(ص  عالي و فلسـفي دارد  بةند و ناكام آنان دارد. اما بدبيني خيام جنحس شهوت ت

37(    
فريبـي از   اند كه بـراي عـوام   خود دانسته ةاغلب نويسندگان و شعرا وظيفـ 

افكاري همچون عشق، اخالق و انسانيت دم بزنند بدون آنكـه بـه آنهـا اعتقـادي     
  ) 39(ص داشته باشند. 

خربگيـري اسـت.    ةيـام) مزخـرف و تلـ   هاي ديگران (بـه غيـر از خ   گفتهـ 
  .  )47(ص

انـد امـا    گفتـه  مـي انـد كـه شـعر     ر از خيام، دانشمندان ديگري هم بودهغيـ 
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هاي آنها كه بيشتر تكرار اشعار ديگران است با خيام از زمين تا آسـمان فـرق    گفته
  .)59(ص  .دارد

در  اگر رباعيات منسوب به خيام را از او سلب بكنيم. آيا كس ديگـري را ـ 
  )64(ص اند اين طور رباعي بگويد؟ زبان فارسي سراغ داريم كه بتو

  
  »  نوروزنامه« ةداوري هدايت دربار

كند، زيرا به نظـر   ميبراي كتابهاي علمي خيام اعتبار زيادي منظور ن هدايت
ـ   ةاو خيام در اين كتابها كه بنا به دستور و خواهش بزرگان زمانه نگاشته شده روي

هاي خودش اين كتمان و تقيه را كنـار   ولي در ترانه«پيش گرفته،  قيه درت كتمان و
» رود مييط خودش نحم ةخورد وجه زير بار اصول و قوانين كرم گذاشته و به هيچ

كدام از آثار علمي، فلسـفي و ادبـي خيـام كـه      هدايت هيچ ة. به عقيد)29و  28(ص 
را به شـناخت فكـر و    ما توانند مين» شود ميق و تظاهر از آنها استشمام بوي تملّ«

زنامـه  وآثار خيام هدايت براي نور ناما در ميا )26(ص  ،خيام رهمون گردند ةفلسف
اي باز كرده است. چرا كه در خالل اين كتـاب   (منسوب به خيام) حساب جداگانه

توان بعضي مطالب علمي يافت كه برخالف ديگر كتابها از دست خيام در رفته  مي
كند. هدايت با استناد به يكي دو جمله از اين كتـاب   ميآشكار و افكار نهان او را 

اعتقاد پيدا كرده كه ما عالوه بر فيلسوف و شاعر با يك نفر عالم طبيعـي سـروكار   
سـال بعـد    800داريم كه توانسته به كمك فراست عجيب خود افكار علمي را كه 

كه چنين اثـر معجـزه   در اروپا ولوله به پا كرده به سادگي بيان نمايد. اين جمالت 
ايزد تعالي آفتاب را از نور بيافريـد و آسـمانها و   «آسايي دارند از اين قرار است : 

 زمينها را بدو پرورش داد به فرمان ايزد تعالي حالهـاي عـالم ديگرگـون گشـت و    
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زنامـه كـه   واما نور 24»چيزهاي نو پديد آمد مانند آنكه در خور عالم و گردش بود
  سرگذشتي خواندني دارد.   )61(ص نامد  مي» ادبي گرانبها ةسالر«هدايت آن را يك 

جديـدي از رباعيـات خيـام     ةنخستين بار فردريخ روزن آلمـاني در ترجمـ  
خطـي ايـن كتـاب كـه بـه       ةزنامه خبر داد. نسـخ واز كشف كتاب نور )1930(لندن، 
 تر از محمد قزويني كهن ةق كتابت شده است و به گفت 767د روزن در سال ربرآو

برلن آلماني خريداري شده  ةميالدي براي كتابخان 1928قرن هفتم نيست. به سال 
و سه سال بعد عكس اين نسخه را قزويني از اروپا تهيه و بـراي وزارت معـارف   

  ه به چاپ برسد.  ر شد جزو انتشارات اين وزارتخانسال كرد و قرارا
ـ      -راه آمـاده  ةتصحيح كتاب را مجتبي مينوي بر عهـده گرفـت، امـا در ميان

سازي كتاب گويا وزارت معارف از تصميم خود انصـراف داد و نهايتـاً كتـاب در    
كاوه انتشار يافـت. انـدكي بعـد از انتشـار      ةكتابخان ةشمسي به سرماي 1312سال 

زنامه ونور«نوشت:  يميالد 1934اي به قزويني به تاريخ  كتاب، مينورسكي در نامه
ن ندارم كه مال عمر خيام باشد، بلكه اثر يكي از شناسم ولي هيچ اطمينا ميرا بنده 

سيد المحققين ... الـخ  «شاگردان اوست. خود عمر خيام خطاباً به خود البته القاب 
رانـد كـه    مـي كند. و ديگر در بـاب زيـج ملكشـاهي طـوري سـخن       مياستعمال ن

شود تصور كرد كه همين شخص يكي از آنها بوده كه نوروز را بـه فـروردين    مين
    25»ده بودند...آور

لـف نيسـت و   ؤرساله حاكي از دانش عميق م«اي ديگر آورده:  وي در مقاله
مينورسـكي  » صحت صدور آن به داليل عديده، به نحو قطعي قابل احراز نيسـت 

نوروزنامـه كـه در    ةناقصـي از همـين رسـال    ةهمچنين يادآور شده است كه نسخ
شـود   ميبريتانيا نگهداري  ةموز ةحدود يك دوم متن چاپ شده است، در كتابخان
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    26اي به نام خيام ندارد. كه اشاره
انتشار نوروزنامه و انتساب آن به خيام، بازتابهاي متفاوتي در بـين محققـان   

شـار  تهـاي خيـام كـه يـك سـال بعـد از ان       هدايت در ترانـه  ايراني در پي داشت.
سـت كـه   اشـاره بـه همـين واكنشـهاي مثبـت و منفـي ا       زنامه منتشر شد، بـا ونور
و بـه   )26(ص » ه خيام شك بياوريم؟بتوانيم در نسبت اين كتاب  ميآيا «پرسد:  مي

  دهد:   مياين شبهه چنين پاسخ 
البته از قرايني ممكن است ولي بر فرض هـم كـه از روي تصـادف و يـا     «

آن  ةتـوانيم بگـوييم كـه نويسـند     مـي د اين كتاب به خيام منسوب شده باشد، تعم
م داشته و در رديف همان فيلسوف نيشابوري و به مقام ادبي و فكري با خيا ةرابط

رسيده. به هر حال تا زماني كه يك سند مهم تاريخي به دست نيامـده   ميذوقي او 
تواند نسبت آن را از خيام سـلب بكنـد. بـرعكس،     ميفرضي ن گونه حدس و هيچ

خيلي طبيعـي اسـت كـه روح سـركش و بيـزار خيـام در خرافـات عاميانـه يـك          
خـر   از ايـن عبـارت آ   )63(ص » ع براي خودش پيـدا بكنـد.  تفريح و تنو ةرچشمس

ت كه هدايت به علمي بودن مطالب نوروزنامه چندان اعتقادي نداشـته و آن  سپيدا
دانسته است. مشابه استداللهاي احساساتي هدايت  مي» خرافات عاميانه«را در حد 

زنامـه  ومينوي بـر نور  ةدر مقدمرا در مورد استحقاق خيام به داشتن چنين كتابي، 
توان يافت. وي پس از ذكر امتيازهاي ادبي و تاريخي رساله نوشـته اسـت:    ميهم 

ـ   ةكلي«  ةليف و طـرز فكـر و انشـاي سـاد    أاين مميزات از حيث زمان و مكـان و ت
ليف آن به خيـام  أتكلف، در هر كتاب جمع شد ا گر در خود كتاب هم ت لطيف بي

   27»دانم. چرا ندانم؟ مين آن را از خيام نسبت داده نشده باشد م
انتسـاب آن بـه    ةترين مخالف اعتبار و امتيازات كتاب و مسئل اما سرسخت
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شفق باعث جدال قلمي  ةخيام محيط طباطبايي بود كه چاپ مقاالت او در روزنام
آنها اعم از چاپ شـده   ةمينوي با او شد. طباطبايي در سلسله مقاالت خود كه هم

در كتابي بـه نـام خيـامي يـا خيـام       1370ه به صورت يكجا در سال و چاپ نشد
، بيش از هـر چيـز بـر ارزشـهاي علمـي و فنـي كتـاب        (انتشارات ققنوس)منتشر شد 

تر از حدود انتظارات اهل فضـل از مقـام علمـي     انگشت نهاد و آن را بسيار پايين
رود، سـطح   مـي الت آن سخن نجا كه از نوروز و تحو خصوص آ به«خيام دانست: 

كنـد و گـويي بـا     مير ديواني عادي چندان تجاوز نمعلومات نويسنده از يك محرّ
(خيـامي  يـا خيـام، ص    » گونه ارتباط اساسي نداشته است مسائل علمي و نجومي هيچ

ج يـ پـنجم هجـري) در ز   ةعبارات عبدالرحمن خازني (سـد  ةسپس با مقايس )176
زنامـه  ونور ةگويـد: نويسـند   مـي زنامه در خصوص كبيسه، ولف نورؤسنجري و م

مطلبي در مورد سال و ماه و كبيسه و نوروز در كتابي خوانده ولي بر اثـر ضـعف   
ص  (همان،اداي مطلب برآيد  ةانس با موضوع نتوانسته از عهد ةحافظه يا عدم سابق

علمـي و نجـومي (يعنـي تعيـين كبيسـه) بـا        ةسابق در نتيجه از اين اقدام بي )1780
ه، وصفي جاهالنه به دسـت داده كـه بـه هـيج وجـه ارزش فنـي و       عباراتي عاميان
  ) 145(همان ص  .تاريخي ندارد

 ةنورسكي بـر صـحت انتسـاب رسـال    يمحيط طباطبايي با تكرار ايراد مهم م
زنامه به خيام يعني عدم ذكر شـركت و دخالـت خيـام در تعـديل و اصـالح      ونور

زنامه خيام نبوده و ا بداً در كار ونور ةداند كه نويسند ميتقويم، آن را بهترين دليل 
تعديل و اصالح تقويم شـركت نداشـته و داسـتاني را در ايـن بـاب دسـت و پـا        

  ) 179(همان ص شكسته از ديگران شنيده و نقل كرده است 

خطي كتـاب نيـز    ةمحيط طباطبايي با توجه به اين ايرادات، در اعتبار نسخ
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ي دسترسي نيست تـا  خطّ ةزنامونور ةگويد: ما را به اصل نسخ ميكند و  ميترديد 
اول و دوم نسـخه بـا هـم     حةمثالً معلوم شود كه آيا جنس كاغـذ و مركـب صـف   

 -اختالفي دارند يا نه چرا كه شايد بتوان از اين طريق ثابت كرد كه يكي از نسخه
سري را به دست آورده و از مطالب مربوط به نوروز و  دست كتاب بي سازان چيره

مناسبي براي انتساب رساله بـه خيـام يافتـه و آن را بـا افـزودن      شراب آن محمل 
برلن فروخته  ةت داده و به بهاي گزاف به كتابخانبورقي به آغاز نسخه به خيام نس

  .)180(همان، ص  .است
كتاب را دليلي بر اين ادعا دانسته است.  ةوي ابهام و اغتشاش مطالب مقدم

زنامـه  ونور ةلـف اصـلي رسـال   ؤكـه م  در همين زمينه، محيط طباطبايي حدس زده
الدين عبدالرافع هروي از شـعراي خراسـان در عهـد خسـرو ملـك غزنـوي        ضياء

جالليه  ةق) باشد كه عوفي نام او را در لباب االلباب ذكر كرده و رسال 582-555(
ســت. وي بــا نقــل عبــاراتي از مــتن اليفــات او دانســته أرا در تفســير نــوروز از ت

بخشد. اما بعداً  ميلف را با شهر هرات قوت ؤشنايي و ارتباط مآ ةزنامه، شائبونور
جالليه به نظـم اسـت نـه بـه نثـر،       ةبا توجه به اين نكته كه به تصريح عوفي رسال

زنامـه اسـت كوتـاه    وجالليه همـان نور  ةاندكي در حدس خود مبني بر آنكه رسال
روي بر انتسـاب آن  الدين عبدالرافع ه انتساب آن را به ضياء هآمده است با اين هم

   )181و  180(همان، ص دهد.  ميبه خيام ترجيح 
ـ أدر مقابل ايرادات محـيط طباطبـايي كـه خواننـده را بـه ت      دارد.  مـي ل وا م

تـرين آنهـا    اند كه يكي از جـدي  طرفداران انتساب اين رساله به خيام نيز كم نبوده
ملـك طلـق خيـام     اسماعيل يكاني بوده است. وي با اطمينان تمـام نوروزنامـه را  

شبهات مينورسكي و ديگران در خصوص آنكه چـرا نـام    ةكلي شمرده و ضمن رد



١٨٥ هاي خيام صادق هدايت و ترانه

لفان اسـت،  ؤخيام در ابتداي رساله با تكريم و تجليلي كه خالف قاعده و عادت م
كه شايد شاگرد خيام بوده دانسـته نـه    ـبردار درج شده، اين امر را اثر دست نسخه

مبحث تعيـين   زنامه به نام خيام درونور ةنويسند ةلف رساله، در مورد عدم اشارؤم
مقصود نويسنده تحقيق مطلب بر طبق اصول علمي نبوده، بلكـه  « كبيسه نيز گفته:

منظور او بيان موضوع در سـطح معلومـات عامـه اسـت. زيـرا ايـن كتـاب را بـه         
خواهش دوستي سردستي و به همين منظور نگاشته و بدين سبب هم نام خـود را  

اي هـم بـه اينكـه خـود او نيـز جـزو حكمـاي         اثري نگذاشته و اشارهروي چنين 
خراسان بوده و در كار آنان شركت بلكه رياست داشته نكرده و اين هم مقتضـاي  
مناعت طبعي است كه  از خيام سراغ داريـم و آن را جزئـي از احـوال روانـي او     

  .28»شناسيم مي
اتفاق افتاد كه دوران اي  زنامه در دورهونور ةبه هرحال كشف و چاپ رسال

اي از روشنفكران و فضالي ايـران   گرايانه در ميان عده اوج افكار واحساسات ملي
اي به زبان فارسي كه نوروز، جشن باسـتاني   بود. طبيعي است كه پيدا شدن رساله

و ملي ايرانيان را موضوع بحث قرار داده و از عادات و آداب ملوك عجـم سـخن   
ن است اين احساسات را برانگيزد، به خصوص آنكه اين گويد، تا چه حد ممك مي

رساله به كسي نسبت داده شده است كه به سبب تحقيقات و تعريفهاي اروپاييـان  
  ير ايراني شهرتي بسزا يافته بود.در ميان ايراني و غ

  
  خيام   ةنگرش هدايت به فلسف

 هـاي خيـام   انگيزترين بخش كتاب ترانـه  مهمترين و بحث» خيام فيلسوف«
برداشتها و احساسـات خـود را از رباعيـات     ةاست. هدايت، در اين بخش، چكيد
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منسوب به خيام ابراز داشته است. به نظر هدايت به طـرز فكـر خيـام تنهـا از راه     
توان پي برد و كتابهاي علمي و حكمي او كه به مقتضـاي وقـت و    ميرباعيات او 

ق و تظاهر و كتمان و تقيه تملّشده و از  ها به دستور و پسند ديگران نوشتيمحيط 
برداشـتهاي   ةتواند مستند شناخت ما از خيام قرار گيـرد. فشـرد   مين ،خالي نيستند

  توان در عبارات زير مشاهده كرد:   ميهدايت را در اين باره 
رسـد كـه فهـم بشـر      مـي مشاهدات و تحقيقاتش به اين نتيجه  ةاو در نتيج

رود. هيچ كس بـه اسـرار    ميو به كجا  داند از كجا آمده ميمحدود است و كسي ن
ي نيست و اگر هست در زنـدگي مـا   رازل پي نبرده و نخواهد برد و يا اصالً اسرا

شـود. در وراي   مـي ثيري ندارد. معماي كائنات به دستياري علم و دين گشوده نأت
كنيم. نه سـعادتي هسـت و نـه عقـوبتي، گذشـته و       مياين زمين كه بر آن زندگي 

ايـم دريـابيم. زيباييهـا و     است و مابين آن دو بايد دمي را كـه زنـده   آينده دو عدم
  .گذرد خرميها و خوشيها يگانه حقيقت زندگي است كه همچون كابوس هولناكي مي

مـادي او پديـد آمـده و تربيـت      ةفكر جبري خيام بر اثر علم نجوم و فلسف
و شقاوت بر  ه شرّآنها معتقد شده ك ةثير بسزا گذاشته و در نتيجأعلمي او بر آن ت
اراده، بـه قضـا و قـدر مـذهبي      چربد. چرخ ناتوان اسـت و بـي   ميخير و سعادت 

كنـد و بـدبيني در او    مـي عليه سرنوشت شـورش   تاعتقادي نداشته به همين جه
شود. اين بدبيني از سن جواني در او وجود داشته و هيچ گاه گريبان او را  ميزاده 

اختصاصات فكر خيام است كه پيوسته با غم و رها نكرده است و درواقع يكي از 
اندوه و نيستي و مرگ آغشته است. درد او يـك درد فلسـفي و همچـون نفرينـي     

فكـر   ةدهـري انجاميـده و اراد   ةبوده كه نثار آفرينش كرده و بـدبيني او بـه فلسـف   
چيز به نظرش بيهوده آمده است. از مردم زمانه بري و بيزار بـوده و   حركت و همه
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يات جامعه را نپذيرفته است در او يك نوع ميل و رغبـت و  اه تلقينات و تلقّگ هيچ
ايران باقي بوده است و از اين لحاظ بـا حسـن    ةسف نسبت به گذشتأهمدلي و ت

اند حسن صباح بـا اختـراع يـك مـذهب جديـد اسـاس        صباح در يك جبهه بوده
ن منظـور را خيـام   آن زمان را لرزانيده و شورش ملي به راه انداخته و همي ةجامع

ثير حسن صباح آنـي  أهايش عملي كرده است! تفاوت آنها  اين است  كه ت با ترانه
مادي خيام كه بر عقل و منطق استوار بوده پايدار مانـده   ةو زودگذر بوده اما فلسف

  است...  
مرگ اسـت بـراي خيـام     ةخيام دقيق شدن او در مسئل ةويژگي ديگر فلسف

دنيا بر اثر اجتماع ذرات به وجود آمده كه بـر حسـب    ماوراء ماده چيزي نيست و
ذرات  ةكنند. او در موضوع بقاي روح، معتقد بـه گـردش و اسـتحال    مياتفاق كار 

بيند كه خـاك   ميشراب، ذرات تن مهرويان را  ةبدن پس از مرگ است و در كوز
اند اجزاي كوزه، تجسم اعضاي بدن انسان و شرابي كـه در آن اسـت، حكـم     شده
فهمـيم كـه خيـام در خصـوص ماهيـت و       مـي را در تن دارد. از اين مطالب  روح

مهمي داشته است. عدم درك چگـونگي اشـياء    ةارزش زندگي يك عقيده و فلسف
 ةهاي ديگران، بيهوده بودن كوشش ما در مقابل رفتار و وظيفـ  مزخرف بودن گفته

ن و زوال شكوه رويا طبيعت، پر از درد بودن هميشگي دنيا، مرگ پادشاهان و پري
  گذشته همه و همه حاكي از سستي و شكنندگي چيزهاي روي زمين است.

آينده مجهول است. پـس حـال را بايـد     ،ياستؤگذشته يادگاري درهم و ر
ت اسـت. پـس بايـد انتقـام     دريابيم و خوش باشيم، مقصود از زندگي كيف و لـذّ 

  ز زندگي بستانيم.  اخود را 
شادي بوده، ولي شادي او هميشـه بـا فكـر     هرچند خيام از ته دل معتقد به
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ـ  ميم است. بنابراين تصويرهاي زيبايي كه أعدم و نيستي تو ثرآور أآفريند تزييني ت
ـ   ل و تـزيين  است؛ مثل كسي كه بخواهد خودش را بكشد و قبل از مرگ بـه تجم

كيـف   ةاك بوده و در پيري فلسفاتاقش بپردازد. چون خيام از جواني بدبين و شكّ
س و حرمان اسـت.  أرا انتخاب كرده، بنابراين خوشي او آغشته با فكر ي و خوشي
كند و مرگ از الي دنـدانهاي   ميهاي خيام سنگيني  شراب، روي  ترانه ظبوي غلي

  گويد:   مياش  شده كليد
  خوش باشيم! 
آراء و احساسات بعضاً متناقض هدايت در مورد خيام. وي  ةاين بود چكيد

ت بعضي از شعراي  فارسي كه رباعياتشان بـه  يام در مذمهاي خ در جايي از ترانه
گويد: هر كس شراب خـورده  و يـك ربـاعي در ايـن      ميخيام هم منسوب است 

تكفير آن را به خيـام نسـبت داده اسـت! بـا آنچـه گذشـت        سزمينه سروده از تر
بينيم كه اين سخن در حق خود هدايت بيشتر صـادق اسـت چـرا كـه در ايـن       مي

 ةاي بازگوكننـد  يك قهرمان افسـانه  ةامي ساخته و پرداخته كه به گونكتاب وي خي
كرده  ميفكر  افكار و آمال اوست. هدايت كاري به اين نداشته كه خيام هم مثل او

داشته است كه خيام هم مثل او  پنداشته يا بهتر بگويم دوست مي ميبلكه او  ،يا نه
خيام را بشناساند، طرز فكـر   ةلسففكر كند. بنابراين او به جاي آنكه طرز فكر و ف

ده است. به قـول  رو نگرش خود را به نثري كمابيش شاعرانه، نه محققانه مطرح ك
شود كه خواننده به عوض خيام، شناخت قابل تـوجهي از   اين باعث مي«كاتوزيان 

   29»افكار دروني هدايت كسب كند
اسـت  » فكنيفرا«درواقع تفسير هدايت از رباعيات منسوب به خيام، نوعي 

ييـد بـر   أتـوان از دل آنهـا ت   اي است كه به دشواري مـي  و مستند او رباعيات ساده
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براي اثبات اين موضوع كـه خيـام بـه     تطور مثال هداي افكار هدايت پيدا كرد. به
از  ن عالقه و گرايش خاص و نوعي همدلي داشته و از ته قلـب اتاريخي اير ةگذشت

  ) 41(ص  .رباعي منسوب به خيام را نقل كرده استبوده، اين دو  قرراهزنان عرب متف

  زد پهلو  آن قصر كه برچرخ همي
  ندي رو ندبر درگه او شهان نها
  اي  اش فاخته ديديم كه بر كنگره

  كوكو   گفت كه : كوكو بنشسته همي
  

  آن قصر كه بهرام درو جام گرفت 
  شير آرام گرفت  آهو بچه كرد و

  گرفتي همه عمر   بهرام كه گور مي
  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت 

  
شـاعر از  « ده در ايـن رباعيـات  كـر اما همان طور كـه كاتوزيـان يـادآوري    

قـدرت   دوامي زندگي، كند تا بر بي هاي باستاني به عنوان استعاره استفاده مي خرابه
كيد ورزد. اين كار در ادبيات كالسـيك فارسـي مرسـوم اسـت و     أو شكوه ت و فرّ

هـاي مشـابه بـراي برحـذر      رگ از جمله سـعدي از اسـتعاره  بسياري از شعراي بز
اي  بنابراين بغـض و كينـه  » اند داشتن زورمندان از سرنوشتي شبيه به اين سود برده

آنها به ايران در دل داشته، در تفسير و نگـرش او در   ةكه هدايت از اعراب و حمل
ـ  ربـاعي،   ثير گذاشـته و بـه مسـتند يكـي دو كلمـه از يـك      أمورد رباعيات خيام ت

پسنديده پرداخته است. آنچه خود نمي انشاهاي پر آب و تاب در ذم  
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  نتيجه
ي مي توان گفت كه صـادق هـدايت   عدر پايان اين مقاله در يك نظر اجتما

شناسـان اروپـا بـه محـيط      پژوهشـهاي ايـران   موقع مطالعات و توانست با انتقال به
اخت و بررسي رباعيات خيام ك شنتحرّ كم ةاي وارد عرص فرهنگي ايران نگاه تازه

گـردد امـا ا يـن     كسـوت محسـوب مـي    كند و در اين زمينه، يك پيشـرو و پـيش  
هاي ادبي به دسـت آورده، مـانع از آن    كسوتي و توفيقي كه او در ديگر زمينه پيش

ب، چشم بر معايب آن مريدي خام و متعص ةنيست كه در مواجهه با اثر او، به گون
و كار داريم، بنـابراين آن را همچـون    يك پژوهش ادبي سر ما با ببنديم، در اينجا

اثري پژوهشي از جوانب مختلف بايد سنجيد. در اين مقاله، كوشيديم تـا بـه دور   
پژوهـي   خيام ةهاي خيام را در حوز انديشي، ارزش واقعي ترانه ب و خشكاز تعص

ور  شگام بهـره سن يك اثر پيدر ايران نشان دهيم و ديديم كه اين اثر اگرچه از محا
آن امـروزه فقـط ارزش    ةنگـري و شـعارزدگي نويسـند    ما به سبب سطحياست، ا

دهد كه صـادق هـدايت اگرچـه در شـعر فارسـي       تاريخي دارد و بس و نشان مي
مطالعه داشته، امـا بـر آن چيرگـي و اشـراف جـامع نداشـته و بـه دام داوريهـاي         

كننـده، احكـام    مطمـئن و قـانع   خذĤم ةپشتوان زده و يكسونگرانه، افتاده و بي شتاب
اي تكليـف تـاريخ    صـفحه  60 ةكلي صادر كرده و خواسته است كه در يك مقدم

  شمار آن را روشن كند. كهن ادب فارسي و شاعران بي
  
  :پي نوشت

ـ  . 1 ارزشـمند والديميرمينورسـكي در    ةاين بخش مقاله با افزودن بعضي نكات تكميلي برگرفتـه از مقال
م است كه به قلم آقاي خرمشاهي ترجمه شده و در كتاب زير به چـاپ رسـيده   المعارف اسال ةداير

  است.:
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رباعيات خيام، به تصحيح محمدعلي فروغي، ويرايش جديد بهاءالدين خرمشـاهي، تهـران، ناهيـد،    
  .25-41، ص 1373

  .189-201، ص 1344صادق هدايت، حسن قائميان، تهران، اميركبير، چاپ دوم،  ةنوشته هاي پراكند. 2
بـه اهتمـام انتشـارات     1353هاي خيام است كه در سـال   خذ نقل ما در اين مقاله، چاپ ششم ترانهĤم. 3

  صفحه به چاپ رسيده است. 112اميركبير در قطع جيبي و در 
رباعيات خيام، طربخانه، ياراحمد رشيدي تبريزي، به تصحيح جالل الدين همايي، تهران نشـر همـا،   . 4

  (مقدمه). 44، ص 1367چاپ دوم ، 
  .306ص  1342ايام حكيم عمر خيام و رباعيات او، اسماعيل يكاني، تهران، انجمن آثار ملي  ةنادر. 5
، ص  1374اي، تهران، توس  فريدون بدره ةخيام، آرتور كريستن سن، ترجم تبررسي انتقادي رباعيا. 6

  (مقدمه مترجم). 31و  30
  .35و  34مينورسكي، همان، ص . 7
  مترجم)   ة(مقدم 29قادي، رباعيات خيام، ص بررسي انت. 8
ـ ج -محمدعلي فروغي و قاسم غنـي، بـه اهتمـام ع    ةخيام، تصحيح و تحشي ترباعيا. 9 دار تهـران،   زهرب

  .25، ص 1371اساطير 
  .305ايام حكيم عمر خيام، ص  ةنادر. 10
  .258و  257، ص 1354دمي با خيام، علي دشتي، تهران، اميركبير، چاپ سوم: . 11
  257و  256همان، ص  .12
  19و  17رباعيات خيام، محمدعلي فروغي، ص . 13
  .160ايام حكيم عمر خيام، ص  ةنادر. 14
گفته هاي وي در ذهن ارباب معرفت و تمامي آنهايي كه از غوغاي محـدثان  : «25دمي با خيام، ص . 15

همـين امـر علـت اخـتالف     تنگ آمده بودند نقش بسته و از سينه به سينه رفته و  و فقيهان قشري به
تغييرات و كثرت نسخه بـدلهاي بعضـي رباعيـات اسـت... پـس از وفـات خيـام در ميـان اوراق و         

  » .متعصبان انتشار نيافته بيم قشريان و آمده كه از يادداشتهاي او رباعياتي، به دست
هنگي، چاپ سـوم،  مرصاد العباد، نجم الدين رازي، به اهتمام محمدامين رباحي، تهران ، علمي و فر. 16

  .31، ص 1366
  .243رك، دمي با خيام، ص . 17
؛ هيچ كدام 296و  288، ص 1342عنصري بلخي، به كوشش دبيرسياقي، تهران سنايي،  اشعارديوان . 18
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خر به اسم خيام نيامده وگرنه شايد ادعا مي شد كه اينها نيز از أاز اين دو رباعي در منابع متقدم و مت
  به ديوان عنصري راه يافته است. اًخيام بوده و بعد

صادق هدايت از افسانه تا واقعيت، محمدعلي همايون كاتوزيـان، متـرجم: فيـروزه مهـاجر، تهـران،       .19
  .106، ص 1372طرح نو، 

. يكي از شاعران معروف معاصر نيز كه رباعيات خيام را دكلمه كرده و نوار كاست آن موجود است، 20
  است. دچار همين اشتباه واضح شده

هجـري قمـري، ميكـروفيلم     1027الدين شفروه، نسخة خطّي بايگاني ملي هند، مـورخ   . ديوان شرف21
  كتابخانة دانشگاه تهران. 1415شمارة 

، 988، ص  1340، 2. ديوان انوري، به اهتمام مدرس رضوي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، جلد 22
  ق) با مطلع: 769يومدي (متوفّي مشابه آن را در يكي از غزليات ابن يمين فر

  عشق تو گر ضالل دل ماست گر رشاد      
  ما را تويي ز هردو جهان غايت مراد      
  توان ديد كه در آخر آن شاعر قافية دال را ذال كرده و گفته: مي  
  ابن يمين به پاي تو خواهد فكند سر      
  گر ذال كرد قافيه و هرچه باد باد      
  ).233، ص 1343ريومدي، به اهتمام حسينعلي باستاني راد، تهران، سنايي (ديوان اشعار ابن يمين ف  

  )، 204. اين نكته را علي دشتي نيز متذكر شده است (دمي با خيام، ص 23
زنامه، چاپ مجتبي مينوي، تهران، كتابخانـه  و، اين عبارات را هدايت از نور29. ترانه هاي خيام، ص 24

  . نقل كرده است 4و  3، ص 1312كاوه 
  .294ايام حكيم عمر خيام، ص  ة. نادر25
  .31. مينورسكي، همان، ص 26
  .185ص  1370. خيامي يا خيام، محمد محيط طباطبايي، تهران، ققنوس، 27
  .295و  294. نادره ايام حكيم عمرخيام، ص 28
  .104صادق هدايت از افسانه تا واقعيت، ص  .29
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