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  پسنديدند؟ ميمردم كدام فردوسي و شاهنامه را 
 (بررسي تلقيات عاميانه دربارة فردوسي و شاهنامه)

 
  سجاد آيدنلو

  

  
  مقدمه:

دربـارة فردوسـي و شـاهنامه سـخن گفتـه      » تلقّيات عاميانه«هنگامي كه از 
يم دقيقتر صاحبان تلقّي را بايـد بـه دو دسـته تقسـ    شود، اين نگرشها يا به بيان  مي

ور ثـ ي منهـا  كرد: نخست فرهيختگان و اهل قلمي كه نوع نگاه آنها غالباً در مقدمه
و ضمن روايات متـون ادبـي و تـاريخي نمـود      ها ي شاهنامه، تذكرهها سينو دست

يافته است و  به دليل تعلّق اين آثار و پديـد آورندگانشـان بـه حـوزة فرهنـگ و      
ه بـه مفهـوم        »عاميانـه « به كار بردن صـفت » رسمي«ادبيات  دربـارة آنهـا بـا توجـ

را در اينجا بايـد بـه   » عاميانه«اصطالحي اين واژه چندان درست و دقيق نيست و 

                                                            
 دانشكده ادبيات ، نيپژوهشي) دانشكده ادبيات و علوم انسا ـ  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي (علمي

  .59- 78، ص 1388، زمستان 4دورة جديد، شماره ، دانشگاه اصفهان ـ و علوم انساني
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 و  ـ  دانست. دستة دوم، معتقدات و پسـندهاي اصـناف ديگـر   » مردمي«معناي عام
مـردم اسـت كـه بـرخالف گـروه نخسـت، مجـالي بـراي          ـ  عموماً كم دانش تـرِ 

و چـون خاسـتگاه و حفـظ و انتقـال      اند ت خويش نيافتهگردآوري و كتابت تلقّيا
» هعاميان«اينگونه از روايات، شفاهي و به صورتهاي غير رسمي بوده است، مراد از 

  در معناي خاص  واژه، همين گروه از باورها و داستانها خواهد بود.
و چگـونگي تصـورات موجـود در شـماري از روايـات و       ها حدود آگاهي

رسمي ادبي و تاريخي (بخش نخست از تلقيات مردم ايران) پيشـتر  اشارات منابع 
(رك: دبيرسياقي، در پژوهشهاي چند تن از محققان طبقه بندي و بررسي شده است 

، يا حقّي 164-131: 1371؛ نوريان، 151-121: 1375؛ متيني، 1372؛ رياحي، 201-350: 1383
وضـوعهايي كـه در ايـن    و مطـابق ايـن تحقيقـات ، مهمتـرين م     )68-53كم 1387، 

گزارشها مورد توجه بوده، عبارت است از: پيش بيني شهرت فردوسي، پاسـخ بـه   
اتّهام مجوس ستايي او ، پرهيزگاري و دينداري فردوسي، آزادگي و بزرگ منشـي  

و ايران دوستي او، روابـط فردوسـي و سـلطان محمـود و      شاعر، صراحت سخن
  ).151-121: 1357(در اين باره ، رك: متيني، بار غزنه، بدخواهان فردوسي و .... رد

شـايد بـه سـبب     ـ  اما آن دستة ديگر از روايتهـاي و باورداشـتهاي مردمـي   
 1به طور كامل و دقيق مطالعه نشـده اسـت   ـ  ماهيت عاميانه و تبعاً غير رسمي آنها
 ـ  غيـر از شاعران،نويسـندگان و مورخـان    ـ  تا معلوم شو.د كه عموم مـردم ايـران  

. اين داستانها كه بخشـي  اند خواسته ميشناخته و  ميو شاهنامه را چگونه  فردوسي
، دقيقاً گزارش راويان آنهاسـت  2از آنها به كوشش انجوي شيرازي گردآوري شده

، اعتقــادات و هــا و از همــين روي بــي واســطه و بــدون تصــرّف ، نــوعِ دانســته 
دهد؛ ضمن اينكه  ميان ي عاميانة مردم را دربارة فردوسي و شاهنامه نشها خواسته
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تأخّر تدوين و ثبت مكتوبشان هرگز دليل كم قدمتي يا بي پيشـينگي آنهـا نيسـت    
و محتمالً مأخذ يا درونماية كلّـي برخـي از   ) 83-74: 1387در اين باره، رك: آيدنلو ، (

ي مربوط به فردوسي و شاهنامه نيـز در منـابع رسـمي ادبـي و تـاريخي،      ها افسانه
: 1372(بـراي اشـاره اي، رك: ريـاحي،    هي به اصطالح عاميانه بوده همين روايات شفا

  كه در آنجا قالب و بيان ادبي / رسمي يافته است.) 72
***  

، صـص  1(جه موضوع داستانهاي شفاهي/ عاميانة گرد آمده در فردوسي نامـ 
يا زندگي نامة فردوسي و توجه به جزئيـاتي از احـوال او.سـت و يـا ذكـر       )3-56

ژگيهاي شخصـيتي شـاعر و پـاره اي از نكـات و مسـائل مربـوط بـه        بعضي از وي
سرگذشت فردوسي، همچـون بسـياري ديگـر از بزرگـان     از كه دانيم  ميشاهنامه. 

ي دقيق و كـاملي در اختيـار نيسـت و خالصـة آن     ها فرهنگ و ادب ايران، آگاهي
الـب  توان بر پاية اشارات خود او در شـاهنامه و تحليـل انتقـادي مط    ميچيزي كه 

ي پـر شـاخ و بـرگ بازسـازي كـرد، در ايـن حـدود        ها مĤخذ ديگر و انبوه افسانه
.ق) در روسـتاي پـاژ    ه329ابوالقاسم فردوسـي توسـي در سـال (   »خواهد بود كه 

اي دهقـان زاده شـده اسـت. زن، پسـر و احتمـاالً       طبران تـوس در خـانواده  ناحية 
شـاهنامه را در ميانـة    سالگي درگذشته است. نظـم  37داشته و پسر او در دختري 

.ق) آغاز كرده و از پشتيباني منصور بن محمد بن عبـدالرزاق   ه370-367سالهاي (
.ق) و تـدوين دوم   ه384برخوردار بوده است. تدوين نخست شاهنامه را در سال (

.ق) به پايان رسانده و به دربار غزنه فرستاده است. امـا   ه400اسفند ( 25آن را در 
محمود قرار نگرفته است. فردوسي به هنگام سـرودن شـاهنامه   كتاب مورد توجه 

گرفتار نيازمنديها و دشواريهاي مالي بوده و از فضل بني احمـد اسـفرايني، وزيـر    
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سلطان، خواسته است كه براي دريافت مساعدت از سـلطان ميـانجيگري كنـد. او    
كه  ـ  راهمچنين از برادر محمود نصر بن ناصرالدين خواسته است كه نظر سلطان 

متوجه شاهنامه كند. در ميان بزرگان زمان، فردوسي فقـط   ـ  اند حاسدان برگردانده
كه گويا شاعر را از پرداخـت ماليـات    ـ  از دستگيري حيي قتيبه، عامل مالي توس

ياد كرده است. به احتمال بسـيار، فردوسـي پـس از ديـدن بـي       ـ  معاف كرده بود
جو محمود سروده و سرانجام در يكـي از  مهري نسبت به او و اثرش، ابياتي در ه

  .ق) در گذشته است.   ه416) يا (411دو سال (
به اين آگاهي كلّـي و   اند توانسته ميخوانندگان و عالقه مندان شاهنامه كه ن

ي طوالني متون تاريخي و ادبـي و نيـز   ها كوتاه بسنده كنند و حتّي در ميان افسانه
، بـه گمـان   انـد  يافتـه  مـي ة فردوسـي ن پاسخ بعضي از پرسشهاي خويش را دربـار 

در قالـب روايـات شـفاهي / عاميانـه بـه       ـ  انـد  خواسته ميو آنگونه كه  ـ  خويش
  .اند روشن كردن مبهمات و جزئيات زندگي حكيم توس پرداخته

كـه  » حسـن «پدر فردوسي مردي است كشـاورزي بـه نـام    در اين داستانها 
شـنيد و بـراي همسـاالنش بـاز      مـي  شاعر ملّي ما در كـودكي داسـتانهايي را از او  

پدر فردوسـي در ايـن روايـات    » كشاورزي«). 5و  4/1: 1369(رك: انجوي،  گفت مي
(رك: نظـامي  بودن فردوسي بـه تصـريح چهـار مقالـه     »  دهقان«محتمالً برگرفته از 

ي  »الشـعرا  ۀتذكر«و باغبان ناميده شدن پدرش در منابعي چون ) 75: 1383عروضي، 
نيـز بـراي پـدر وي    » حسـن «ذكر نام ). 428: 1372(رك: رياحي، دي دولتشاه سمرقن

مستند بر مĤخذي است كه اشاره خواهد شد . اينكه پدر فردوسي آشنا بـا داسـتان   
معرفي شده، ظاهراً  بر ايـن  اسـاس اسـت كـه دهقانـان آن روزگـار (در معنـاي        

و روايـات   اصطالحي اين كلمه) فرهنگمنداني ميهن دوست و عالقه مند به آيينها
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مطابق با خواسته و دانسـتة  ). Tafazzoli, 1996: 224-225(رك:  اند پهلواني بوده ـ  ملّي
او در گذشته و خـواهرش نيـز   عامه مردم فردوسي مادري داشته كه در خردسالي 

  ). 1/4: 1369(رك: انجوي، شده است  ميشاد خاتون ناميده 
نيسـت، همچنـان كـه     هيچ يك از اين دو نكته در منـابع احـوال فردوسـي    

به عقيـدة پژوهشـگران   ). 1/5(رك: همان: ناصح الدين و قاسم به عنوان نام خود او 
و » حسـن بـن علـي   «صاحب نظر از بين اشـارات منـابع گونـاگون، دو صـورت     

(رك: حـاكم   براي نام فردوسـي و پـدرش پـذيرفتني تـر اسـت     » منصور بن حسن«
؛ 64: 1375؛ همـو،  479: 1372؛ ريـاحي،  3: 1385مقدمه؛ خالقي مطلـق،   51: 1375نيشابوري، 

در روايات عاميانه » قاسم«). Khaleghi Motlagh, 1999:514؛ 28: 1369محيط طباطبايي ، 
شايد خلطي است ميان كنيه (ابوالقاسم) و نام فردوسي با يادآوري اين نكته كه به 

 ,Shapur Shahbazi(رك:  استناد همين كنيه احتمـاالً نـام پسـر او قاسـم بـود اسـت      

1991:22.(  
فردوسي در ديباچة شاهنامه اشاره كرده است كـه مهربـان دوسـتش بـه او     

  گويد:   مي
ــت   ــت هس ــان و جواني ــاده زب  گش

  
ــت    ــت هس ــتن پهلواني ــخن گف  س

 )14/143: 1368(فردوسي،                
  

شود كه او پيش از آغاز رسمي سرايش شاهنامه (در  مياز اين بيت استنباط 
و به نظم سخنان پهلـواني نـامبردار بـوده     سروده ميسالگي) شعر  40تا  35حدود 

؛ در انـد  ست. اما عامه مردم چـون معتقـد بـه شـاعري مـادرزادي فردوسـي بـوده       
 هاي فردوسي در خانه و مكتب خانه به هنگام كودكي مربوط به ناآرامي ـ  داستاني

ماني كه معلم مكتب او را كه در هفت سالگي و ز اند دو بيت را به او نسبت داده ـ
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  به فلك كشيده  بود، در نكوهش استادش سروده است:
 اگـــر زنـــي كـــور مـــالّ مـــيمـــرا 
 كنــي همچــو ابلــيس كــور مــينگـر  

  

ــر    ــه س ــالم ب ــاك ع ــرا خ ــزد ت  بري
ــور    ــت در تن ــه هيكل ــوزد هم  بس

  )1/3(انجوي، همان،                      
  

متقارب اسـت؛ يعنـي در    طرفه اينكه اين دو بيت در قالب مثنوي و به بحر
در همـان وزن  بايد سرايد،  ميتلقّي مردم، شعري كه فردوسي در هفت سالگي نيز 

و قالب شاهنامه باشد. در روايتي ديگر شروع  شعر سرايي فردوسي در ده سالگي 
  ).1/5» (رك: همان:است 

ت او در   نكتة ديگر در داستانهاي عاميانة كودكي و نوجواني فردوسي، همـ
تواند چيزي در مكتـب   ميوزي است؛ بدين صورت كه وي در آغاز كار ناند دانش

ه        يبياموزد و با ديدن فرسايش كه قطرات آب بـر سـنگ ايجـاد كـرده اسـت، متنبـ
 »به جايي رسـيد كـه شـاهنامه سـاخت    «كوشد كه  ميشود و در آموختن چنان  مي

هدة سـوراخهاي  در اينجا مضمون دگرگوني و بيداري بـا مشـا  . )1/4(انجوي، همان، 
آب بر سنگ ظاهراَ از داستاني در سرگذشت سكّاكي ، دانشمند معـروف بالغـي،   

بپذيرند شـاعري   اند توانسته ميگرفته شده است. در برابر اين داستان، عده اي كه ن
مانند فردوسي در خُردي از نظر ذهني و دانش آموزي ناتوان باشد و سپس دچـار  

تيزهوشي او كه هر شعر و داستاني را با يـك بـار   تحول شود، در روايتي ديگر از 
. در همين موضوعِ فردوسي )1/4(رك: همـان،   اند سپرد، ياد كرده ميشنيدن به خاطر 

و مكتب خانه و تعاليم آغازين او، عالقة مردم به جزئيات فراموش شده به انـدازه  
ده است: دار فردوسي هم آورده شاي بوده كه در يكي از روايات حتّي نام مكتب 
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ايـن نـام در مĤخـذ رسـمي فردوسـي      ). 1/5(رك: همـان،  ملّا ضياء الدين خراسـاني  
شود و بايد بررسي شود كه آيا شخصيتي تاريخي با ايـن عنـوان    ميشناسي ديده ن
شـدن يـا تـداولّ     هاحتماالً در ادوار پس از فردوسي و هنگام سـاخت  ـ  در خراسان

امالً بر سـاخته اسـت و فقـط بـه منظـور      زيسته يا اينكه نام ك مي ـ  روايت مربوط
  دقيقتر كردنِ نكات زندگي نامة فردوسي ذكر شده؟

(رك: همـان:   گيـرد  ميدر روايات مردمي، فردوسي در شانزده سالگي همسر 
و اين به طوركلّي پذيرفتني اسـت، زيـرا فردوسـي در سـوگ سـرودة مـرگ       ) 1/6

ذكـر كـرده    65ش ار يو سالِ عمر خـو  37پسرش سن او را به هنگام در گذشت 
(رك:  سالگي ازدواج كرده بوده اسـت  28و بر اين اساس، پيش از (رك: دنبالة مقاله) 

، ولي چون با قبول شانزده سالگي، )Khaleghi Motlagh, 1999: 514؛ 84: 1375رياحي، 
، شايد منطقي تر 3ميان ازدواج و تولد پسر فردوسي دوازده سال فاصله خواهد بود

(دبيـر سـياقي،   » الاقل در بيست و هفت سالگي همسر برگزيده اسـت «اين باشد كه 
ــ ). 25: 1383 از زادن پســر و دختــري در  سدر ايــن روايــات همســر فردوســي پ
مرگ بانوي فردوسي موضوعي است كـه ظـاهراً   ). 1/6(رك: فردوسي نامـه،   گذرد مي

بـاره، رك:  (در ايـن    4شـود  مـي تر آن در چند بيت شاهنامه نيز ديـده   يادكرد پر دريغ
؛ 89و  25، 24: 1383؛ دبيرسـياقي ،  444: بخـش سـوم /   2009 ،؛ همـو 5: 1385خالقي مطلق، 

و از پسـر و دختـر   ) 709و 708: 1386 ،؛ همو203: 1379؛ كزازي، 34ب : 1386فردوسي ، 
) 83: 1383(رك: نظـامي عروضـي،   فردوسي به ترتيب خود شاعر و نظـامي عروضـي   

: 1369(رك: انجـوي،  ميـرد   ميه كه پسر او در سي سالگي ، اما اين نكتاند سخن گفته
يا بنابر روايت ديگر، با داروي نادرستي كه بدسگاالن شاعر در غيـاب پـدر    ـ )1/6

با گفتة خـود فردوسـي مغـاير     ـ )1/7(رك: همان: شود  ميدهند، كشته  ميو پسرش 



 ١٢  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  است كه تصريح كرده:
 مرا سال بگذشت بر شسـت و پـنج  

 وهفت د سال بر سي... جوان را چوش
  

 نــه نيكــو بــود گــر نيــازم بــه گــنج 
ــت  ــي برف ــت گيت ــر آرزو ياف ــه ب  ن

  

  )2189و  167/2182الف:  1386(فردوسي، 
  

متوني ماننـد چهـار مقالـه، مقدمـة شـاهنامة بايسـنقري و       در منابع رسمي، 
، فقط بـه بـر منشـي او و    اند بهارستان جامي كه دختري را به فردوسي نسبت داده

، 237: 1372(رك: ريـاحي،   انـد  صلة سلطان پس از مرگ پـدر اشـاره كـرده    نپذيرفتن
اما در روايات مردمي غير از اين ويژگي ، اين دختر به سان پدر گشاده   )438و 415

اي از آنهـا   زبان و شاعر  نيز هست و مصراع دوم بيتهايي را كه فردوسي تنها پـاره 
. آنجـا  5دهـد  مـي اسخ پدر را به شعر كند و يا ارتجاالً پ ميرا ساخته است، تكميل 

كند، اينگونه در قالب مثنـوي و بـه بحـر     مي دهم كه پاداش ديرهنگام محمود را ر
  زند: ميدهد و از مهر ميهن دم  ميمتقارب داد سخن 

 چو عمر پـدر آمـد ايـن دم بـه سـر     
ــدر    ــد پ ــا ب ــد ت ــلطان بگويي ــه س  ب
 اگر چه پدر رفـت از ايـن روزگـار   

ــر دشــم  ــه گــوش ب  نانچــرا داد ش
  

 چه كار آيدش ديگر اين سيم و زر 
د در بـه در   ز جورت همي گشته بـ 
ــار     ــي افتخ ــران هم ــر اي ــود مه ب 
 چه شد تا كه قدرش چنين شد عيان

  )1/4(انجوي، همان،                      
  

(چهار مقالـه، مقدمـه بايسـنقري و بهارسـتان) و ايـن      اشارات مĤخذ پيشين
كه يقيناً فرزند مردي مانند فردوسـي   اند معتقد بودهدهد كه ايرانيان  مينشان  ابيات

توانسته جـز   مينيز نظير خود او سخنور، ايران دوست و بلند همت بوده است و ن
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  اين باشد.
چنان كه گفته شد، عامة مردم در معتقدات و روايات شفاهي خـويش غيـر   

نري از دقايق احوال فردوسي به شماري از خصوصيات ديني، اخالقي، فكري و ه
كه طبقه بندي و بررسي  اند يي از شاهنامه هم توجه كردهها فرزانة توس و نيز نكته

كند كه عموم مـردم   ميتا حدودي روشن مجموع اين اشارات از ميان آن داستانها 
و يـا اينكـه    انـد  شـناخته  ميايران فردوسي و شاهنامه را چگونه و با كدام ويژگيها 

اينگونه باشند؛ هر چند كـه شـايد بعضـي از     اند يدهپسند مي/  اند خواسته مياساساً 
يا پسندها با واقعيتهاي مستند و علمي مطابق نباشد كـه البتـه گـاهي     ها اين آگاهي

 ـ  چنان كه نگارنده دريافته و دسته بندي كرده ـ  نيز نيست. اين ويژگيها و اوصاف
  چنين است:

  
  ميهن دوستي .1

واني چـون سـرزمين خـويش و    در يكي از روايات، فردوسي به هنگام جـ 
آيـد،   مـي بيند و كاري نيز از دستش بر ن ميزبان آن را در معرض آسيب و نابودي 

شود كه خود را نابينا كند تا ايـن آشـفتگيها را    مياز شدت پريشاني و اندوه بر آن 
  ).1/10 ،(رك: هماننبيند 

  
  ، آفرينندة رستموسيفرد .2

كه هنوز در ميان عمـوم متـداول    ـ  يكي از باورهاي مردمي دربارة فردوسي
اعتقاد به اين موضوع است كه رستم در مقام جهان پهلواني پيلتن و با فـرّ  ـ   است

 ـ  و چنـين كسـي  ) 1/48(رك: همان، و زور، ساخته و پرداختة تخيل فردوسي است 
هرگز وجـود نداشـته اسـت. در ايـن بـاره       ـ  بينيم ميتوصيفاتي كه در شاهنامه با 
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  به اين بيت مشهور است: استناد آنها
ــتان   ــود در سيس ــي ب ــتم يل ــه رس  ك

  
ــرده  ــنش كـ ــتان مـ ــتم داسـ  ام رسـ

  
و  هـا  تا جايي كه نگارنده جستجو كـرده، در هـيچ يـك از نسـخه    اين بيت 

. بلكه از سوي 6چاپهاي معتبر شاهنامه نيامده است و قطعاً سرودة فردوسي نيست
  تأييدي بر عقيدة آنها باشد. مردم ساخته و بر زبان فردوسي گذاشته شده است تا

دربارة مفهوم اين بيت (منش كرده ام رستم داستان) و استنباط عامـة از آن   
بايد توضيح داد كه اين نكته كه شخصيتي به نـام يـا ماننـد رسـتم وجـود واقعـي       

و داستانهايي كه در ادب حماسـي  نداشته، سخن درستي است و رستم با ويژگيها 
و نـه تـاريخي يـا حتـي      ـ  ناسـيم، پهلـواني اسـت حماسـي    ش ميبينيم و  ميايران 

كه صرفاً بايد در خاستگاه و قلمـرو حضـور خـويش، يعنـي حماسـه       ـ  اساطيري
و هرگونه كوششي ) 50-27: 1378(در اين باره ، رك: سركاراتي، معرفي و بررسي شود 

 ي اساطيري يا اشخاص تـاريخي اگـر از محـدودة   ها براي ارتباط دادن او با نمونه
نشان دادن مشابهات بيرون برود و وارد حـوزة يكسـان انگـاري و تطبيـق شـود،      

 ـ  و غير علمي است. اما اينكه رستم آفريدة ذهن و زبان فردوسـي اسـت   نادرست
درسـت نيسـت، زيـرا     ـ  مخصوصاً با تعبيري كه در آن  بيت به كـار گرفتـه شـده   

/ منابع اصيلي بهره گرفتـه  دانيم كه فردوسي در نظم داستانهاي شاهنامه از منبع  مي
و در عــين حفــظ اســتقالل شــاعري خــويش (در نگهداشــت يــا كنــار گذاشــتن 

ك : ر(در ايـن بـاره،   داستانهاي مأخذ/ مĤخذ خود و احتماالً تغيير پاره اي جزئيـات)  
هرگـز از خيـال خـويش شخصـيت سـازي و يـا داسـتان         )122-114: 1383آيدنلو، 

، هـيچ يـك از كسـان و روايـات شـاهنامه      و به سخن ديگـر   پردازي نكرده است
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از اين روي ، پهلواني به نام رستم با آن ويژگيهاي اَبر انسـاني در   7مجعول نيست.
و نقش يا به بيان دقيقتر ، هنر بزرگ فردوسي در اين  8مأخذ/ مĤخذ فردوسي بوده

شود بـدون   ميتأكيد  ـ  ميان، بازآفريني ادبي چهره و خصوصيات او در قالب شعر
بوده است. گواه صـدق ايـن مـدعا كـه      ـ  صرّف در ويژگيهاي بنيادي داستاني اوت

بوده، اشـارة موسـي   » رستم داستان«رستم پيش از فردوسي هم در روايات ايراني 
ي چهـار و پـنج مـيالدي، بـه     ها خورني / خورنساني ، مورخ نامدار ارمني در سده

دربـارة رسـتم سـگزي    پارسـيان  «نويسـد   ميزورمندي و گردنكشسي اوست  كه 
: 1380(خورناتسـي،  » كنند كه به اندازة صد و بيست پيـل قـدرت داشـت    ميروايت 

100.(  
  

  تشيع فردوسي و رابطة او با امام علي (ع) .3
و  9»خاك پي حيدر«فردوسي همان گونه كه خود در شاهنامه آشكارا گفته 

؛خـالقي مطلـق،   518-337: 1378(در اين بـاره، رك: ابوالحسـني،   شيعه مذهب بوده است 
 :Khaleghi Motlagh, 1999؛ 594-557: 1381؛ مهدوي دامغاني ، 18: 1385، همو، 18: 1380

است كه مرد شيعه مذهب ايران نيز به اين نكته توجه ويژه اي نشـان  طبيعي  ).519
؛ از جمله اينكه معتقدند فردوسـي  اند داده و داستانها و اشاراتي در اين باب ساخته

آشفتگي اوضاع ميهن خويش و زبان آن، در انديشة كـور كـردن    كه از فرط اندوه
شود، حضـرت علـي (ع) را بـه     ميخود بوده است و با داروي حكيمي دچار درد 

(رك: انجـوي،  يابـد   ميبيند و با آب دهان ايشان سالمت ديدگانش را باز  ميخواب 
  ).11و 1/10همان، 

مشوق فردوسي بـراي سـرودن   نكتة در خور ذكرِ اين روايت اين است كه 
شاهنامه به منظور زنده  نگه داشتن ايران (به تعبيـر ايـن داسـتان) امـام علـي (ع)      
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دهد كه در نظر عموم ايرانيان مسلمان و برخالف پندار باطل  مياست و اين نشان 
هـيچ تضـادي    ـ  و چه در روزگـار كنـوني  چه در گذشتة فرهنگي ايران  ـ  عده اي

و مذهب ايراني نيست و چـه بسـا حتّـي دليـل سـاختن چنـين        ميان مليت و دين
روايتي كه در آن سبب معنوي سرايش شاهنامه تشويق و تأييد حضرت علـي (ع)  

يي از نوع مـغ نامـه و گنـه نامـه خوانـدن      ها است، پاسخ و اعتراض به كژانديشي
شاهنامه، متهم كردن فردوسي به مدح مجوس و ممانعت از به خاك سپردن او در 

شاهنامه خواني .... و در تـاريخ و داسـتانهاي فرهنـگ    ورستان مسلمانان، تحريم گ
. در دوازده و بيست و نه و سي مقدمه) –: ده 1387(در اين باره، رك: رستم نامه،  ايران باشد

روايتي ديگر فردوسي از نگراني اينكه نتواند شاهنامه را به پايان برسـاند، سـر بـه    
بيند كه هم حكمت و قدرت  ميامام علي (ع) را به خواب گذارد و آنجا  ميبيابان 

كننـد. در ايـن    مـي بخشند و هم او را به اين كار تشويق  مينظم اثر را به فردوسي 
 رك: كه از زبان امـام نقـل شـده    » ايران از من است و من از ايران«داستان عبارت)
براي مقابله با تفكـرّ   شايد نمود ديگري است از تدبير ايرانيان) 1/12انجوي ، همـان،  

  نادرست تقابل مليت و دين (ومذهب).
تشيع فردوسي در يكي از روايات عاميانه موجـب بـدگويي حاسـدان از او    

(رك: همـان:  نزد محمود و در نتيجه بي توجهي سلطان به شاعر دانسته شـده اسـته   
خذ رسـمي كهـن و هـم در بعضـي     Ĥاي است كه هم در م و اين همان نكته )1/11
وهشهاي معاصران، از جملة داليل مخالفت محمود با فردوسي و شاهنامه ذكـر  پژ

؛ خـالقي  114: 1362؛ تقي زاده، 44و43: 1374(براي نمونه، رك: اسالمي ندوشن، شده است 
، 10)41: 1372؛ مينـوي،  186: 1363؛ صـفا،  235و 234: 1383؛ دبيرسـياقي ،  18: 1380مطلق، 

(رك:  انـد  نظران آن را علّـت موضـوع ندانسـته   ولي در مقابل ، چند تن از صاحب 
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ــاالر،  ــاحي، 269-261: 1381اميدسـ ــو، 77: 1372؛ ريـ ــر 130: 1375؛ همـ : 1386؛ فروزانفـ
  ).292و289

  رنجها و دشواريهاي شاهنامه سرايي .4
گويد و براي تكميـل مصـراع دوم    ميدر برخي روايات فردوسي مصراعي 

گـردد تـا    مـي ماه در شـهرها و روسـتاها    ماند و شش ميآن و يافتن قافية بيت در 
شايد از زبان و رفتار مردم واژه اي در خور بيابد؛ مثالً او براي ساختن بخش دوم 

تنها بر اساس عمل و گفتـار آهنگـري   » بفرمود تا رخش را زين كنند«اين مصراع 
. )47و 1/46(رك: انجـوي، همـان،   » دم اندر دم ناي زريـن كننـد  «گويد :  مياست كه 

فتا كه مردم در اين باره حتي دست فردوسي را به خون بي گناه نيز آلوده(!) و شگ
ك اچكاچـ «كه مطابق آن چون فردوسي از سرودن مصراع دوم  اند داستاني ساخته

رود، غالمـي را كـه    مـي شود و در انديشـه فـرو    ميعاجز » خنجر به گردون رسيد
ين موضوع كرده اسـت، بـه   براي وي غذا آورده و شاعر را با صداي بلند متوجه ا

زنـد و بـا ديـدن خـون روانِ آن      ميدليل گسستن رشتة افكارش به شمشير گردن 
(رك: همـان،  » ز هندوستان خون به جيحون رسيد«گويد  ميبيچاره  بر سطحِ سراي 

  ).48و  1/47
نظـم شـاهنامه و    ياد كه مردم با مرارتهـ ده ميداستانهايي از اين نوع نشان 

و ايـن   انـد  ير باز فردوسي براي اين كار به خـوبي آشـنا بـوده   دي ها يشياند ژرف
س بـوده كـه حتـي كشـته     تأمالت و دشواريها نزد آنها چنان مهم، ارزشمند و مقد

كـرده و قـبح و گنـاه     ميشدن خدمتكاري بي گناه به دست فردوسي را هم توجيه 
  اند. زدوده ميآن را 
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  فردوسي و سلطان محمود .5
آميزترين بخش از سرگذشت فردوسي؛ يعنـي رابطـة او    و افسانه مهمترين

با سلطان محمود غزنوي از جهات گوناگون مورد توجـه مـردم بـوده و باورهـا و     
كه بيشترين داستانهاي عاميانـه   ـ  عاليق آنها دربارة اين موضوع در روايات متعدد

منعكس شـده اسـت. در مجمـوع ايـن      ـ  مربوط به فردوسي و شاهنامه نيز هست
، شش ديدگاه يا گـزارش  يتها ، در باب چگونگي و سبب آغاز سرودن شاهنامهروا

خواهد كه دنبالة كار دقيقي  ميمحمود از شعراي دربار  .1رسد:  ميمختلف به نظر 
را بگيرند و شاهنامه را به پايان برسانند و آنها از بين خود فردوسي را بـراي ايـن   

سـخنوري  .سـلطان بـا شـنيدن آوازة    2؛ )1/12(رك: همـان،  گزينند  ميامر دشوار بر 
(رك: شـود   مـي كند و خواستار نظـم شـاهنامه    ميفردوسي او را به غزنين  دعوت 

يد و شـرط  اخواهـد كـه شـاهنامه را بسـر     مـي .محمود از فردوسـي  3؛ )1/26همان: 
كند كه اگر از عهدة اتمام آن بر نيايد مجازات شود. داستان، دو دليل براي ايـن   مي

كند : الف) بهانه يابي محمود براي از بين بردن فردوسـي در صـورت    ميكار بيان 
باختن شرط؛ ب) كوشش سلطان بيگانه نژاد براي ارزيابي ميزان عالقة يك ايراني 

.فردوسي ، شاهنامه را به زور و اجبار محمود 4؛ )1/11(رك: همان: به ميهن خويش 
  ). 17و  16، 14، 1/13(رك: همان: رساند  ميبه نام او به پايان 

اي كه در اين روايات براي وادار كـردن فردوسـي بـه نظـم شـاهنامه       چاره
و  22، 14، 1/13(رك: همـان:  شود هم زندان كردن او با افراد نادان است  ميانديشيده 

قزويني (تأليف سدة هفتم) دربـارة   از آثار البالدآن پيشتر در روايتي كه مشابه ) 23
و ) 683: 1373قزوينـي،  (رك: يري بـه او آمـده اسـت    خاقاني و قبوالندن  منصب وز

دور نيست كه الگوي احتمالي روايات شفاهي / مردمي مربوط به فردوسي باشـد؛  
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فرستد و از تدوين  مي.فردوسي براي گرفتن پاداش از محمود اشعارش را نزد او 5
. )13و1/12(رك: همـان:  آيـد   مـي مجموعة آنها به فرمان سلطان، شاهنامه به  وجـود  

برپاية اين داستانها فردوسي به شرط اينكه در برابـر هـر بيـت مقـداري زر (يـك      
مثقال، سي مثقال، يك سكّه يا چند سـكّه) بگيـرد يـا پـس از پايـان كـار امـالك        

به او بازگردانند يا چند صـد دينـار و اشـرفي بـه او بدهنـد،      مصادره شده اش را 
ش و نحوة پرداخت آن نيـز پـس از   گيرد. نوع پادا ميسرايش شاهنامه را بر عهده 

اتمام كار مختلف است؛ مثالً : ريختن طال تا زانوهاي او، زر بخشيدن به شاعر هم 
(رك: همان: وزن او يا گرفتن نانِ مورد نياز تا پايان عمر از نانوايي با حوالة محمود 

  ).16و  1/15
ي آنهـا  شود، در اين روايات كه اعتقاد يا مضمون اصـل  ميچنان كه مالحظه 

افسانة مشهور، اما نادرست شاهنامه سراييي به نيت  بهره مندي مادي اسـت، گـاه   
ارزش پاداش محمودي چنان كاستي و پستي گرفته كه به نان رايگان رسيده است 

كه آيا مراد داستان پردازان از اين تنزّل ، نشـان دادن فرومـايگي،    توان پرسيد ميو 
ه است؟ يا اينكه بـا توجـه بـه شـرايط زمـان و      خست و ارج ناشناسي سلطان بود

مكانِ ايجاد و رواجِ اين داستانها و شيوة زيست مردمانِ آن عصر، ايـن امكـان كـه    
شخصي تا پايان زندگي نان رايگان در اختيار داشته باشد، پاداش/توفيق بزرگي به 

هـدف فردوسـي از نظـم     .6اسـت؟   هآمده و كمتـر از زر و  سـيم نبـود    ميشمار 
هنامه دريافت صلة محمود نبوده، بلكه غيرت و حميت ملّي اش او را بـه ايـن   شا

كار بزرگ وا داشته بوده و از اين روي، پيش از آشنايي و ديـدار بـا سـلطان كـار     
در يكـي از ايـن داسـتانها     ). 26و 1/12(رك: همـان:   خويش را آغاز كرده بوده است
زر و مـال ننوشـت، بلكـه     شاهنامه را بـه خـاطر  «تصريح شده است كه فردوسي 
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شود برابري كـرد و ايرانـي    ميماند كه با ايراني نهخواست به سلطان محمود بف مي
  .)1/10(همان: » دالوريهاي ايرانيان را به نام بيگانگان نخواهد نوشت.

كنـد   مـي اين تلقّي درست كه دقيقاً در برابر پندار مشهور قبلي است، اثبات 
راينده   كه بسياري از ايرانيان با د ريافتي كه از محتواي شاهنامه و تبعاً روحيـات سـ

بپذيرنـد   اند توانسته مي، به رغم آن افسانة متداول ناند چنين اثر شكوهمندي داشته
گـرفتن زر و  كه حماسة ملي آنها از آغاز به خواست محمود، به نام او و به منظور 

شناسـي علمـي ايـن     دانيم كه امروز نيز فردوسـي  ميدينار وي سروده شده باشد. 
  كند. مياستنباط عامه را كامالً تأييد 

اي كه تاريخ و افسانه گزارشهاي متنوعي را دربارة علـل و نيـت   » شاهنامه«
شـود و قـدر    مينظم آن آورده است، به هر روي در دربار غزنه مورد توجه واقع ن

اسـت   بيند. توضيحِ يكي از روايات مردمي دربارة سبب اين بي مهـري چنـين   مين
گويد فردوسي در سراسر شاهنامه رسـتم را سـتوده    ميكه محمود به وزير خويش 

دربارة من نياورد است؛ پس بايد تدبيري انديشيد تـا پـاداش موعـود بـه     و چيزي 
توان استنباط كرد/ حـدس   ميآيا از اين داستان ). 1/27(رك: همان:  شاعر داده نشود

هم به سان شماري از شـاهنامه پژوهـان   زد كه شايد برخي از خوانندگان شاهنامه 
معتقــد بودنــد كــه ) 136-130: 1380؛ دوســتخواه، 35-18: 1387(رك: جنيــدي، معاصــر 

تواند سرودة فردوسي باشد و بر اساس همين باور، در روايـت   ميمدايح محمود ن
مذكور نبودنِ ستايش او را در شاهنامه دليل خشم و بي توجهي او نسبت بـه ايـن   

  11؟اند اثر دانسته
در رواياتي كه قصد فردوسي از سرايش شاهنامه و تقـديم آن بـه محمـود،    
برخورداري از صلة سلطان دانسته شده است، هنگامي كه محمـود كمتـر از آنچـه    
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دهد، او چند بيـت در   ميوعده داده بود يا فردوسي انتظار داشت، به شاعر پاداش 
افزايد يا آنها را بر سـر   مينامه سرايد و به پايان دست نويس شاه مينكوهش شاه 

و  32، 23، 21، 18، 1/17(رك: انجوي ، همان ، نويسد  ميمحمود در مسجد يا خوابگاه 
اين ابيات همان هجو نامة معروفي است كه اصيل يا الحـاقي بـودنش مـدتها    ). 38

موضوع بحث پژوهشگران بوده و نظر منطقي نهايي در ايـن بـاره ايـن اسـت كـه      
ي » چهارمقاله«صل هجونامه اي سروده بود كه شش بيت از آنها در فردوسي در ا

نظامي عروضي بازمانده است و بعدها ديگران با جعل ابياتي به نـام فردوسـي يـا    
استفاده از بيتهاي خود او در بخشهاي مختلف شاهنامه، شمار آنهـا را بـه بـيش از     

-142: 1375ريـاحي ،   ؛14و13: 1385(رك: خـالقي مطلـق،    انـد  صد بيـت افـزايش داده  
  ).Khaleghi Motlagh 1999a: 523-524؛144

پرتكرارترين موضوع دربارة هجويه سرايي در روايات عاميانه اين است كه 
  محمود پس از خواندن اين بيتها:

ــدي    ــانو بـ ــاه بـ ــادر شـ ــر مـ  اگـ
 اي همانـــا كـــه تـــو نـــانوا زاده   

ــت    ــانوا زاده اس ــه ن ــه ش ــنم ك  يقي
  

 ديمــرا ســيم و زر تــا بــه زانــو بــ 
ــن داده   ــه م ــان ب ــي ن ــاي يك  اي به

 ام داده اســت بــه جــاي طــال، نقــره
  

شـود و مـادر بعـد از تهديـد      مياز مادرش دربارة پدر و نژاد خويش جويا 
كند كه محمود در اصـل پسـر نـانوايي اسـت كـه مـادرش از بـيم          ميپسر آشكار 

ي، همـان،  (رك: انجو همسر خود او را با دختري كه زاييده بود، جابه جا كرده است
شايد مقصود مردم از ساختن ايـن مضـمون افـزون    ). 37و 36، 34، 33، 24، 19، 1/18

كه در روايـات منـابع    ـ  بر توضيح /توجيه ابيات منسوب به فردوسي در هجونامه
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يكي نشان دادن بدگوهري محمود غزنوي و منشـأ   ـ  رسمي، مبناي داستاني ندارد
بردن مقام و شخصيت فردوسي. از اين نظر دنائت طبع او بوده است و ديگر، باال 

كه آگاهي وي از چنين موضوع پوشيده اي (نانوا زادگي سلطان) نتيجة ارتبـاط او  
با عالم معنا و الهام بوده است. اين دريافت، از عبـارت مـادر محمـود در يكـي از     

دانم فردوسي چگونه فهميده است؟ شـايد او را بـه    مين«شود كه  ميروايات تأييد 
رار ازلي پيوندي است و الهام بخش اشعار او از جايگاهي بلند است كه ما را از اس

  ).1/33ن: ا(هم» آن آگاهي نيست
در هر حال، چنانكه يكـي از شـاهنامه شناسـان بررسـي كـرده، حـرام زاده       
خواندن سلطان از سوي شاعر و نكوهش او بـا صـفت نـانوا  زادگـي، بـن مايـة       

اميانـة ملـل گونـاگون جهـان اسـت كـه ظـاهراً        فولكلوريك كهني در روايـات ع 
ارد بينـيم، و  مـي خاستگاه شـرقي دارد و يكـي از گزارشـهاي آن بـه صـورتي كـه       

جزئيات زندگي نامة داستاني فردوسي در ميان عموم شده و چند بيت از هجونامة 
  ).76-66الف:  1381(رك: اميدساالر، بر ساخته را به وجود آورده است 

ي شفاهي / عاميانه، فردوسي پس از سرودن نكوهش نامه مطابق با داستانها
رود و  مـي گريزد و به توس ، بغداد، هند، عربستان يا طبرستان  مياز دربار محمود 

از ميان اين نامهـا، نـام تـوس،    ). 51و  41، 28، 1/21(رك: انجوي، همان، شود  مينهان 
تيـب ، رك: نظـامي   (بـه تر طبرستان و بغداد در مĤخذ رسمي گذشته نيز آمـده اسـت   

ي هـا  ، اما هند و عربستان از نو سـاخته )360و 285: 1372؛ ريـاحي،  80: 1383عروضي، 
  روايات مردمي است.  

پسـنديده و   مـي مردم از رفتار محمود با فردوسي و حماسة ملّـي خـود را ن  
اين جهاني نيز بي بهره  هاو را از پادافر اند ، نخواستهاند مخالف سلطان غزنوي بوده
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رسـد   مياي  كه در آن محمود با همراهانش به چشمه اند ارند و داستاني ساختهبگذ
بيند و  مي ابرد، بياباني ر ميكند، ولي زماني كه سر به زير آب فرو  ميو در آن شنا 

رسد. بر پاية اين روايـت، سـلطان هفـت سـال در بلـخ شـاگرد        مياز آنجا به بلخ 
رود و چون سرش  مياي شنا به چشمه اي شود تا اينكه روزي دوباره بر مي 12نانوا

گويد  ميبيند. وزير محمود  ميآورد، ياران خويش را  ميكند و بيرون  ميرا در آب 
گويـد كـه هفـت     ميكه  وي سه ساعت است سر به زير آب فرو كرده است و او 

سال را در بلخ بوده است. اطرافيان سلطان اين واقعه را كين خـواهي خداونـد از   
  ).42و 1/41، 1369(رك: انجوي، دانند  ميسبب رفتار با فردوسي محمود به 

ي منابع ادبي و تـاريخي دربـارة فردوسـي نوشـته     ها متيني در تحليل افسانه
همان طوري كه در اكثر كتابهاي فارسي صوفيانه كه مشتمل بـر حكايـاتي   «است: 

است، سلطان محمد غزنوي به عنوان سـلطان غـازي و بـه صـورت يـك انسـان       
رسته و پاك نهـاد و در رديـف صـوفيان پـاك باختـه تصـوير شـده اسـت، در         وا

ي مربوط به فردوسي نيز محمود و اياز از اين حسـن ظـنّ عمـومي تـودة     ها قصه
امـا بـا بررسـي روايـات     ). 140: 1357(متينـي،  » مردم در روزگار پيش برخوردارنـد 

شـهاي مĤخـذ   كه زمان گردآوري و كتابت آنهـا مـؤخر بـر گزار    -شفاهي/ عاميانه
دگرگـوني كـاملي را در تلقّـي مـردم از سـيماي محمـود غزنـوي         -رسمي اسـت 

» حسن ظنّ عمومي تـودة مـردم  «بينيم. در اين داستانها ، سلطان غزنه نه تنها از  مي
بهره اي ندارد، بلكه شخصيت منفوري است كه حتي دختـرش نيـز بـه سـتيزه و     

و چنانكه ديديم، مردم براي ) 44-1/42، 1369(رك: انجوي،  خيزد ميپرخاش با او بر 
و تشفّي خاطر بيابنـد، در روايتـي او راهفـت     اينكه انتقام فردوسي را از او بگيرند
  دارند. ميسال در بلخ به شاگردي نانوايي وا 
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در » فردوسـي و سـلطان محمـود   «نكتة در خورِ ذكرِ ديگر دربارة موضـوع  
انها عالوه بر اشارات، دريافتهـا  روايات شفاهي / مردمي اين است كه در اين داست

و گزارشهاي تازه كه حاصل خواسته و دانستة عامة مردم است، طبعاً روايتهايي از 
كه از متون ادبـي و تـاريخي    ـ  با نكات مشهور رابطة سلطان و شاعر هم ها افسانه

 ـ  گرفته شده و در نزد گذشتگان جزو مسلّمات سرگذ شت فردوسي بـوده اسـت  
اين موارد غير از افسانة نظم شاهنامه به فرمـان محمـود كـه اشـاره      شود. ميديده 

 (رك:شد، چنين است: همزماني رسيدن صلة سلطان به توس بـا مـرگ فردوسـي    
موعـود بـه فريـب و اصـرار وزيـر      ، كاستن محمود از صـلة  )44و  28، 1/20همـان،  
ام ، تقسيم كـردن فردوسـي صـلة محمـو.د را در حمـ     )1/23(رك: همـان:    13خويش

ــه   )1/23( ــود ك ــارت محم ــاد / عب ــتم    «، اعتق ــون رس ــزار چ ــن ه ــپاه م ــدر س ان
، بـه خـاك سـپردن    )31-1/28(، فردوسي و سه شاعر دربـار غزنـه   14)1/27(»هست

، رفتن فردوسـي بـه بغـداد نـزد     )1/34(فردوسي در باغ شخصي او در بيرون شهر 
ه اي از سـورة  ري خليفه از برگرداندن او پيش محمود با نوشتن آياخليفه و خودد

، به كار بردن صلة سلطان بـراي امـر خيـر.  در چهـار     )39-1/37(فيل در پاسخ او 
اما  )83: 1383نظامي عروضي،  (رك:شود  ميمقاله اين مال صرف عمارت رباط چاهه 

 در روايات مردمي از كارهايي ، چـون سـاختن پـل روي رودي در تـوس ، بنـاي     
ي شـهر غـزنين ، آوردن آب رود از   ها چندكاروانسرا به نام فردوسي، تأمين هزينه

بيرون توس به درون شهر، ساختن سدي در تـوس و ايجـاد رصـدخانه اي طبـق     
؛ آمـدن رسـتم بـه    )40و 1/39(رك: انجـوي، همـان،   وصيت فردوسي ياد شده اسـت  

در يكـي  ). 53-1/49(رك: همـان:  خواب فردوسي و نشان دادن محل گنجـي بـه او   
گنجـي  ازگزارشهاي عاميانة اين افسانه ، فردوسي به سان صلة محمود ، حتي  بـه  
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رسـد و پـيش از يـافتن آن     ميت، نكه جهان پهلوان اثرش  نيز به او نشان داده اس
ــيدر ــامر   م ــردم ن ــي از م ــويي گروه ــذرد؛ گ ــتر  اگ ــي را بيش ــادي فردوس دي م
  اند! پسنديده مي

  مناعت طبع فردوسي   .6
ه فردوسي بزرگ منش و بلند همت بوده است . هم از بيتي در مقدمـة  اينك

آيد كه در عين تنگ دسـتي خـويش از مـردمِ دارا     ميداستان رستم و اسفنديار بر 
و هم از داستان  15توجه كنند ـ  و نه فقط خود او ـ  خواهد كه به همة نيازمندان مي

(صـص  در چهـار مقالـه   شناخته شدة پراكندن سيم محمود ميان حمامي و فقـاعي  
، اما در روايات مردمي اين مناعت طبـع بـه كـودكي او نيـز تعمـيم داده و      )80و79

اشاره شده است كه  فردوسي كه در خردسالي در جمعـي صـد نفـره از كودكـان     
گفته است، از پذيرش پولي كه يكي از بزرگان براي تشـويق   ميهمسالش داستان 

(رك: كند  ميم هم از رفتن به سراي او پرهيز زند و شب هنگا ميدهد، سرباز  مياو 
. در هر دو دسته از داستانهاي رسمي و عاميانه، دختـر فردوسـي   )1/5انجوي، همان، 

(رك: همـان:   دهـد  مـي چنين استغنايي را از خود نشـان   ـ  با رد پاداش سلطان ـ  نيز
  ).40و  1/39

  
  مدت زمان نظم شاهنامه .7

شاهنامه، شش، هفت، بيست و سي سال در اين روايات طول زمان سرودن 
سي سال رقم مشهور و پذيرفتـه شـده   ). 40و35، 1/30 (رك: همان:دانسته شده است 

شود. شـايد   مياست. ولي سالهاي ديگر در منابع كهن و پژوهشهاي معاصر ديده ن
ه.ق) باشـد و  400-395سال ناظر بر زمان تدوين دوم شاهنامه (» هفت«و » شش«
  ته از اين بيت خود فردوسي كه :هم برگرف» بيست«
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 سخُن را نگـه داشـتم سـال بيسـت    
  

 بدان تا سـزاوار ايـن رنـج كيسـت     
  )177/1053: 1375(فردوسي،           

  
به سالهاي نظم كامل شاهنامه نيست، البته، در اين بيت مراد فردوسي اشاره 

-384م محمود (بلكه يا فاصلة تقريبي پايان تديون نخست تا اتمام كار كتاب به نا
؛ مينـوي،  514: 1384؛كـزازي،  36: 1372(رك: ريـاحي،  .ق) را در نظر داشته است  ه400
و يا مدت زمان آغاز سرايش شاهنامه تا بر تخت نشستن محمود را  )40و39: 1372

  ).292: 1376؛ دبير سياقي، 6: 1385(رك: خالقي مطلق، .ق)  ه387تا  370-367(حدود 
  

  امهشمار ابيات شاهن .8
در يكي از روايات عاميانه (گزارشي از افسانة فردوسي و سه شاعر دربـار)  

؛ )1/32(رك: انجـوي، همـان،   ذكـر شـده اسـت    » چهـل هـزار  «شمار بيتهاي شاهنامه 
(براي ، اشارات مĤخذ ديگر  و به تبع 16درحالي كه اين اثر به مستند بيتي از متن آن

از دير باز ) 2: 1353؛ علوي طوسي، 196: 1372، ؛ رياحي2/276: 1413نمونه، رك: البنداري، 
به داشتن شصت هزار بيت معروف بوده است. نكتة جالب توجه اين است كه بـه  

.ق)  ه675رغم اين شهرت، كهنترين دست نـويس كامـل شـاهنامه (لنـدن/بريتانيا     
انتقـادي   ـ  و مـتن علمـي  مقدمـه)  10: الـف:  1384(رك: فردوسـي ،  بيـت دارد   49618
بيت است؛ يعني رقم شصت هـزار   49530خالقي مطلق و همكارانش نيز  مصحح

و محتمالً ) 7الف:  138(در اين باره، رك: آيدنلو،  براي شمار ابيات شاهنامه كلي است
رسـيده اسـت. چنـان كـه      مـي حماسة ملّي ايران در اصل به پنجاه هزار بيت هم ن

ابيـات نسـخ و چاپهـاي     مردمي به رقمِ شود، شمارة مذكور در داستان ميمالحظه 
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معتبر نزديكتر است تا عدد مشهور و سـنتي شصـت هـزار و ايـن بسـيار مهـم و       
  سزاوار تأمل است.

  
  واقعي بودنِ روايات و رويدادهاي شاهنامه .9

مطابق يكي از اين روايات ، حاسدان فردوسي نزد محمود بر اين بخـش از  
ن را برداشت و به بيشـه اي در  داستان بيژن و منيژه كه رستم سنگ روي چاه زندا

شـمرند. فردوسـي    مـي گيرند و آن را بسيار اغراق آميـز   ميخرده ، 17چين انداخت
برد و سـنگ و ، مـرز چـين را     ميگروهي از معتمدان سلطان را به محل چاه بيژن 

اين داسـتان  ). 1/16(رك: انجوي، همان، دهد  ميدر نزديكي مكان زندان به آنها نشان 
اعتقاد به واقعي بودنِ كسان و روايـات شـاهنامه اسـت كـه در گذشـتة      بازتابي از 

كـه بـا اشـارات افـرادي      ـ  فرهنگي ما از دورة خود فردوسي تا اواخر عصر قاجار
و تـاريخ روشـن شـد     مانند فرصت الدوله و اعتماد السلطنه تفاوت بـين اسـطوره  

اهنامه را تـاريخ  رواج داشته است و عموم مردم ايـران  شـ   ـ )15: 1381(رك: فـاني،  
. عالوه بر روايـات و معتقـدات   اند دانسته ميخويش  ـ  و نه ملّي يا رواييـ   واقعي

عاميانه دربارة وجود واقعي يالن شاهنامه (به وِيژه رستم) و تعيين مكـان رخ دادن  
در بسياري از منـابع  ) 173-163و 159، 149-2/202(رك: انجوي ، همـان،  داستانهاي آن 

شـود    مـي ديـده  تاريخي نيز نمودهايي از اين باور دير سال ايرانـي  معتبر و رسمي 
؛ 1387:114؛ تـاريخ سيسـتان   89-82: ابن اسفنديار ، بـي تـا:   1348:19ك: آملي (براي نمونه ر

  ).683و  682، 192: 1373؛ قزويني، 230: 1382طوسي ، 
در روايت شفاهي / عاميانة ديگري مربوط به ايـن اعتقـاد، خـود فردوسـي     

كند و شب رستم را به خواب  مييش ترديد ها بارة واقعي بودن رستم و پهلوانيدر
. سپس اند گويد كه او و نياكانش وجود داشته مياز شاعر آزرده است و  بيند كه مي
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براي اثبات اين سخن ، مكان گنجينه اي را  كه در خان هفتم خـويش بـه دسـت    
دهده تـا بـا    ميبه فردوسي نشان  آورده و در برابر غار ديو سفيد نهان كرده است،

(رك: انجـوي،  دهـد   مـي يافتن آن ترديدش برطرف شود و شاعر اين كار را انجـام  
  ).50و  1/49همان، 

  
  تجسم عيني داستانهاي شاهنامه در نظر فردوسي   .10

ــايق    ــدار فردوســي از دق ــه، شــكوهمند و جان توصــيفات بســيار هنرمندان
موجـب  -اظر همة آن رويدادها بـوده اسـت  به حدي كه گويي خود ن -ها آوردگاه

شد كه عامة مردم بپندارند پس از اينكه امام علي (ع) چشمان فردوسـي را بـا آب   
ي هـا  توانسته است هنگام نظم شاهنامه صـحنه  ميكنند، او  ميدهان خويش متبرّك 

طبـق  ). 1/11(رك: همان، نبرد آن را ببيند و حتي بانگ يالن و رزم افزارها را بشنود 
خواهد كه شـاهنامه   مييكي از داستانهاي مربوط به اين پندار، فردوسي از محمود 

را در مكاني دور از شهر و به تنهايي بسرايد و كسي نيز بدان جا نزديك نشـود و  
شـود، بـا تيـري كشـته      مـي چون پسر يكي از وزيران محمود به آن محل نزديـك  

رادر رفته است، با مردي رويارو شود و خواهر آن پسر كه براي برداشتنِ پيكر ب مي
دهد. هنگامي كه از فردوسي دربارة اين حـوادث   ميكه يك طبق زر به او  شود مي

گويد كه پسر وزير زماني به محلّ اقامت او نزديك شده كـه   ميپرسند،  ميشگفت 
را بـه عينـه    غرق نظم داستان رستم و اشكبوس بوده و چنـان صـحنة تيرانـدازي   

ي واقعي به جاي اشكبوس بر سينة وزيـر زاده خـورده اسـت.    مجسم كرده كه تير
دختر وزير هم آن گاه به آنجا رسيده كه او صحنة پاداش دادن كاووس بـه رسـتم   

(رك: همـان،   سروده و از همين روي طبق زر به دسـت دختـر رسـيده اسـت     ميرا 
1/44-46.(  
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و زنـده  توجيه يا استدالل مردمي دربارة علت پويـايي   اين روايت در واقع
و شـايد   -، زيرا عموم خوانندگان شـاهنامه 18ماندن توصيفات دقيق فردوسي است

بپذيرنـد كـه شخصـي كـه آداب و      انـد  توانسـته  مـي ن -بعضي از پژوهشگران هـم 
ي نبرد را با اين همـه ظرافـت و جانـداري بـه نظـم كشـيده، صـحنه/        ها آوردگاه
ز محققان معتقدنـد ، نبـرد   اينكه يكي اي پيكار واقعي نديده باشد. جالب ها صحنه

ه.ق در نزديكي روسـتاي پـاژ    385ميان محمود و ابوعلي سيمجور را كه در سال 
  ).87: 1371(رك: سيدي، روي داده، ديده بوده است 

  
  نبودنِ واژه اي عربي در شاهنامه .11

در يكي از روايات شرط بين محمود و فردوسي براي سـرودن شـاهنامه و   
وعود اين است كه فردوسي هيچ واژه عربي در شاهنامه بـه  مطبعاً دريافت پاداش 

كه در شـماري   ـ  كار نبرده باشد، اما پس از پايان كار ، وزيران سلطان در بيت زير
(رك: از دست نويسها و چاپهاي شاهنامه بر داستان رستم و اشكبوس الحاق شـده  

محمـود نشـان    يابنـد و بـه   مـي را » احسن«كلمة  ـ  )2/ زيرنويس185: 1371فردوسي، 
  :19دهند مي

 قضــا گفــت گيــر و قــدر گفــت ده
  

 فلك گفت احسـن ملـك گفـت زه    
  

گويد كه اين كلمه را فلك بـه كـار بـرده     ميفردوسي هم در پاسخ/ توجيه 
  ).1/27(رك: انجوي، همان، است، نه من! 

روايت مذكور شايد نشان دهندة اين باور عامه است كه فردوسي بـه دليـل   
پهلواني ايرانِِ پـيش از اسـالم،    –سي و پرداختن به داستانهاي ملّي احياي زبان فار
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در شاهنامه واژة عربي به كار نبرده است. اين پندار هنـوز هـم در ميـان عـده اي     
ي كهن ها رايج است، اما از نظر علمي و آماري اين گونه نيست و به استناد نسخه

)(رك: خـالقي   مـتن وجـود دارد  ) واژه عربـي در ايـن    642و معتبر شاهنامه، حدود
  ).374: 1381مطلق، 

  
  ابيات منسوب .12

در ميان داستانهاي شفاهي / عاميانه گاه ابياتي از زبان فردوسي يا به نـام او  
انتقادي شاهنامه الحاقي اسـت، ولـي مـردم     ـ  آمده كه مطابق با ضوابط متن علمي

. بعضي از اين بيتهـا  كه سرودة فردوسي است/ باشد پنداشتند يا دوست داشتند مي
حتّي شايد در نزد برخـي از پژوهنـدگان    ـ  چنان پرتكرار و مشهور است كه هنوز

  شود: مياز فردوسي دانسته  ـ نيز
 پســر كــو نــدارد نشــان از پــدر    

  
 درختي كه تلخ است وي را سرشت
 به بيخ انگبـين ريـزي و شـهد نـاب    
 ســـرانجام گـــوهر بـــه كـــار آورد 

  
 دريد و بريـد و شكسـت و ببسـت   

  
ــدي    ــانو بـ ــاه بـ ــادر شـ ــر مـ  اگـ
ــانوا زاده اي    ــو نـ ــه تـ ــا كـ  همانـ

  

 تو بيگانه خـوانش مخـوانش پسـر    
  )1/8(انجوي، همان،                    
ــ ــرش برنش ــاغ بهشــت گ ــه ب  اني ب

 دهي آبـش از لعـل و در خوشـاب   
ــار آورد    ــخ بـ ــوة تلـ ــان ميـ  همـ

  )1/8(همان،                            
 يالن را سر و سـينه و پـا و دسـت   

  )1/8(همان،                            
 مــرا ســيم و زر تــا بــه  زانــو بــدي
ــه مــن داده اي  ــان ب  بهــاي يكــي ن

                                 )1/81(  
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ــت    ــانوا زاده اس ــه ن ــه ش ــا ك  همان
 اگـــر شـــاه را شـــاه بـــودي پـــدر

  
 ايـــا شـــاه محمـــود كشورگشـــاي
 ســه ده ســال بــردم ز شــهنامه رنــج

  
ــتان   ــود در سيس ــي ب ــتم يل ــه رس  ك

  

 بــه جــاي طــال نقــره ام داده اســت
ــاج زر     ــرا ت ــادي م ــر برنه ــه س  ب

                                 )1/32(  
 زمن گـر نترسـي بتـرس از خـداي    
 كه شاهم ببخشـد بـه پـاداش گـنج    

                                 )1/38(  
ــرده ــنش كـ ــتان مـ ــتم داسـ  ام رسـ

                                 )1/48(  
  

  رواج و شهرت زود هنگام شاهنامه .13
، فردوسي مرد خشت زني را » فردوسي و مرد خشت زن«در روايتي به نام 

ه    ميبيند كه ابيات شاهنامه را نادرست  مي خواند و با رفتاري نمـادني او  را متوجـ
جـز از جنبـة تعليمـي    ). 1/54(رك: همان، اند وكند كه بايد شاهنامه را درست بخ مي
ن داستان، يعني ضرورت ارج گذاري به كوششهاي هـر كـس در فـنّ خـويش،     اي

آيد، اعتقاد مردم به تداول زود هنگـامِ ابيـات    مينكتة ديگري كه محتمالً از آن بر 
شاهنامه و اشتهار اثر در زمان زندگي خود فردوسي اسـت. ايـن موضـوع از نظـر     

نسـخه بـرداري از   شود و فردوسـي خـود در بيـت زيـر بـه       ميتاريخي هم تأييد 
  شاهنامه اشاره كرده است:

ــان  ــا دانـــش آزادگـ ــان و بـ  بزرگـ
  

ــان   ــه رايگـ ــر همـ ــتند يكسـ  نبشـ
  )486/879الف: 1386(فردوسي،        

  
را در بعضي از شاهنامه شناسان هم پراكنده شدنِ دست نويسهاي شـاهنامه  
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؛ 430: 1383(رك: دبيـر سـياقي،    انـد  ميان مردم از همان  عصر خود فردوسي پذيرفتـه 
و اينكه قطران تبريزي احتماالً ) 603: 1363؛ مجتبايي، 96: 1375؛ همو، 50: 1372رياحي، 

.ق) به نسخه اي از شـاهنامه در آذربايجـان دسترسـي داشـته      ه420پيش از سال (
  ، گواهي ديگر بر اين توزيع و شناختگي است.)152-129: 1386(رك: آيدنلو، 

  
  شاهنامه آخرش خوش است .14

نظر بعضي از خوانندگان و عالقه مندان حماسة ملّي ايران، ضرب المثل در 
ناظر بر سه بيتـي اسـت (اگـر شـاه را شـاه      » شاهنامه آخرش خوش است«نامدار 

پـس از ناكـامي از دربـار غزنـه در نكـوهش  محمـود       بودي پدر....) كه فردوسي 
بـه عبـارت   ). 33و  1/32(رك: انجـوي، همـان،   افزايد  ميسرايد و بر پايان شاهنامه  مي

ديگر، اينان چون مخالف سـلطان محمـود بودنـد، ابيـات هجـو او را در مـؤخّرة       
) آن تلقّـي كـرده و مثـل مشـهور را اينگونـه      20شاهنامه ، حسن ختام (خوشي آخرِ

  .  اند توجيه/تفسير كرده
  

  بهشتي بودنِ فردوسي .15
ن امـام علـي   در روايتي دختر محمود غزنوي كه نامش ماه پاره و از شـيعيا 

(ع) است، فردوسي را پيش از وفات بـه همـراه دختـر و پسـرش در بهشـت بـه       
بيند و چون از بي مهري پدرش به شاعر و علّت آن (ذكر نام علـي (ع)   ميخواب 

ايـن  ). 44-1/42(رك: همـان،   21كنـد  مـي شود، به پدر اعتـراض   ميدر شاهنامه) آگاه 
راينده اي      داستان بر مبناي اين يقين قطعي عموم مردم ايران سـاخته شـده كـه سـ

بوده و هم با شـاهكارش بـه فرهنـگ و     مانند فردوسي كه هم شيعة امام علي (ع)
. بـه  22هويت ميهن خويش خدمت شاياني كرده است، حتماً بهشـتي خواهـد بـود   
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احتمال فراوان مضمون و ساختار اصلي اين دو روايت؛ يعني ديـدن فردوسـي بـه    
افسانة معروف گرفته شـده اسـت كـه شـيخي بـه نـام       خواب و در بهشت، از آن 

گزارد و شب او را با لباس و تـاجي سـبز بـه     ميابوالقاسم بر پيكر فردوسي نماز ن
و 231: 1386(رك: عطـار،  » خطم دادند بر فردوس اعلي«گويد:  ميبيند كه  ميخواب 

ابن حسام خوسفي هم مدعي است به خـواب ديـدن فردوسـي در سـرايي      ).232
  ).200و 199: 1382(رك: خوسفي،  هشت شده استچون ب

  
  نتيجه گيري

با استخراج، طبقه بندي و تحليل مضامين و نكات مهـم روايـات شـفاهي/    
ه عالقـه منـدان       ميعاميانه دربارة فردوسي و شاهنامه  توان نتيجه گرفـت كـه عامـ

كه جزئيات بيشتري از زنـدگي فـردي فردوسـي     اند خواسته ميحماسة ملّي ايران 
ي سرگذشت او پاسخ بعضـي از  ها بدانند و چون در منابع رسمي گذشته و افسانه

، با داستان پردازي درپي رفع برخي از ايـن  اند كنجكاويهاي ذهني خويش را نيافته
و الگوهـاي   هـا  از مايـه و در پـرداختن ايـن روايـات، محـتمالً      اند مبهمات برآمده

يا بزرگان نامبردار ديگـر بـه سـان    داستانهاي مشهور پيشين (دربارة خود فردوسي 
استفاده از عناصر افسانه  . همچنين آنها ضمناند سكّاكي و خاقاني) هم بهره گرفته

اي زندگي نامة فردوسي و سرگذشت سرايش شاهنامه در مĤخذ ادبي و  تـاريخي  
و اعتقاد به درستي بسياري از اين گزارشها، گاه در سـاخت و صـورت برخـي از    

. بـراي نمونـه، طبـق    اند آنها را به قالب عاميانه در آورده ست برده واين روايات د
ي فلـورانس و  بايسـنقري محمـود از شـعراي     » شـاهنامه «ي ها داستاني در مقدمه

خواهد كه شعري در وصف خط چهرة اياز بسرايند و فردوسي بر بديهه  ميدربار 
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  گويد: مياين رباعي را 
  مست است بتا چشم تو و تير به دست

  س كس كه ز تير چشم مست تو بخستپ
    هست گر پوشد عارضت زره عذرش

  كز تير بترسد همه كس خاصه كه/ز مست
  )386و 280: 1372(رك: رياحي، 

  
در روايات مردمي، شعري  ـ  و برگرفته از اين افسانه ـ  اما در داستان مشابه

  خواند، چنين است: ميكه فردوسي نزد محمود و اطرافيان او 
 و قامتـت گـل دسـته    شاها تو گلـي 

ــازي نخــريم  ــاز را پي ــا حــرف اي  م
  

 هتدست خـرس خسـ   ما را برهان ز 
ــر .......................... ــا ب ــتهه  ون دس

  )1/32(انجوي، همان،                   
  

شود كه رباعي ادبي منابع رسمي در پرداخت مردمي/شفاهي آن  ميمالحظه 
در مصراع چهارم) شده است، در حـالي  تا چه اندازه ساده، عاميانه و حتي مبتذل (

كه فردوسي در ميان سخنوران ايران يكي از پاك زبان ترين آنهاست و در سراسـر  
از اينجا  23شاهنامه يك واژه ، بيت ياتصوير دور از ادب و آزرم به كار نبرده است.

ات عاميانه در عين توصيف با ويژگيهاي ستوده يتوان گفت كه فردوسي در تلق مي
ماني، گاهي نيز بنابر ذهن و زبان سـازندگان و شـنوندگانِ روايـات شـفاهي/     و آر

  شده است. ميمردمي، به سادگي و عاميانگي خود آنها تصور 
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  ها نوشتپي 
داند، تنها بررسي صورت گرفته دربارة روايات عاميانة مربوط به فردوسـي در   ميتا جايي كه نگارنده . 1

ست كه به ساختارشناسي اين داستانها پرداختـه. رك: مـالمير، تيمـور    اي ا كتاب فردوسي نامه ، مقاله
، مجلـة  » ساختار زندگي و شخصيت فردوسي در مجموعـة فردوسـي نامـه   «دي دهقاني يزدلي؛ ها و

)، بهـار  156دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  فردوسي مشهد، سال چهل، شمارة اول (پياپي 
  .152-141، صص 1386

ي پيرامـون  ها استاد انجوي شيرازي، در كشور تاجيكستان نيز كتابي با نام قصه» ةنامفردوسي «ز غير ا. 2
روايت مردمي) به كوشش بهرام شير محمـديان و دادجـان   34فردوسي و قهرمانهاي شاهنامه (شامل 

م) منتشر شده اسـت. متأسـفانه   1996عابدزاده تدوين و از سوي سفارت ايران در دوشنبه در سال (
كميـل بحـث تلقيـات    تنگارنده نتوانست به اين كتاب دسترسي يابد، اما بررسي روايـات آن بـراي   

عاميانه دربارة فردوسي و شاهنامه، به ويژه از منظر مردماني بيـرون از مرزهـاي جغرافيـايي كنـوني     
فردوسي «؛ ايران سودمند خواهد بود. براي اشاره اي بسيار كوتاه دربارة اين اثر، رك: وكيليان، احمد

فرهنگ مردم(ويژه شاهنامه)، سال هفتم، ، »ي شفاهي شاهنامه)ها نامه (اثري منحصر به فرد از روايت
، زيرنويس صفحه. نمود ديگري از معتقدات و معلومات عاميانه 28، ص 1387، بهار 25و24شمارة 

ـ   ميدربارة فردوسي و شاهنامه را  غ زاده، نويسـنده و  توان در رمان فردوسي ، نوشتة مرحوم سـاتم ال
اي از گزارشـهاي منـابع تـاريخي و ادبـي گذشـته بـا        پژوهشگر تاجيكي يافت كه محتواي آن آميزه

يي از روايت شفاهي / عاميانـة مـردم   ها ي نويسنده است و دور نيست كه مايهها ت و برساختهالتخي
ي ذهـن و خيـال خـود    ها دهتاجيكستان نيز در آن راه يافته باشد كه البته تشخيص اين موارد از آفري

، »فردوسي در تاريخ و رمـان «. دربارة اين كتاب، رك: يا حقّي ، محمد جعفر ؛ نويسنده دشوار است
، صـص  1388از پاژ تا دروازة رزان (جستارهايي در زندگي و انديشة فردوسي)، انتشـارات سـخن   

289-306.  
ي نظـامي  »چهارمقالـه «تري بدانيم كه در مگر اينكه اين پسر را فرزند دوم فردوسي و كوچكتر از دخ. 3

عروضي و سپس شماري از منابع ديگر به او نسبت داده شده است و در شاهنامه اشـاره اي بـه وي   
  نيست.

  منظور اين بيتهاست:. 4
 ايــا آنكــه تــو آفتــابي همــي    

  
 چه بودت كه بر مـن نتـابي همـي     

  )9/81: 1368(فردوسي،            



 ٣٦  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 گذر كرد همراه و مـا مانـده ايـم   
  

 تفـ نخسبد روان هر كه بـاال بخَ 
  

 نگــارا بهــارا كجــا رفتــه اي؟   
  

 زكــار گذشــته بســي خوانــده ايــم
  )467/345: 1375(همان،           

 تو تنها نمـاني چـو همـراه رفـت    
  )230/532: 1384(همان،           

ــه اي   ــاغ بنهفتـ ــش بـ ــه آرايـ  كـ
  )11/ 466: 1386(همان،            

ه درست: دم] انـدر دمـش نـاي    جو سم [كذا.«نسوب به دختر فردوسي اينهاست مصراعها و بيتهاي م. 5
نوجوانان كشيده قد باشند / تو كه خـم گشـته اي   «، »يالن را سر و سينه و پا و دست«، »رويين كنند
  ).48و 9، 8، 1/6(رك: انجوي ، همان، ». چو تاج خروسان جنگي به فرق«و » مگر پشتي

البتـه ، بـدون انتسـاب آن بـه     –ه كهنترين مأخذ مكتوب ذكر اين بيـت  در حدود جستجوهاي نگارند. 6
ه.ق) اسـت.  1292ذي الحجه  3نويس طومار نقّالي هفت لشكر ( به تاريخ كتابت دست  –فردوسي 

  زيرنويس صفحه).570: 1377(رك: هفت لشكر، 
ـ   . 7 ك تقسـيم  اين همان تفاوت حماسة اصيل و مصنوع است كه در مباحث نظري دربـارة حماسـه و ي

  ).6و 5: 1363شود(براي نمونه، رك: صفا،  ميبندي از اين نوع ادبي مطرح 
كـه آبشـخور مهـم و     –ي ابومنصـوري  » شـاهنامه «به نظر دكتر خالقي مطلق، منبع روايات رستم در . 8

  ).43: 1376كتاب آزاد سرو بوده است(رك: خالقي مطلق،  –اصلي فردوسي بود 
)؛ بـراي  1/104: 1368چنان دان كه خـاك پـي حيـدرم (فردوسـي ،     بگذرم  بر اين زادم و هم بر اين. 9

ديدن بيتهاي اصيل، الحاقي و مشكوك شاهنامه دربارة امام علي(ع) و توضيحاتي دربـارة آنهـا. رك:   
، صـص  1379زمسـتان  -، بهـار 36-33، فرهنگ، شمارة »ذكر علي (ع) در شاهنامه«زرشناس، زهره؛ 

43-54.  
علت اصلي مخالفت محمود را با او نيز در صراحت بيـان او در ....  «ق نوشته است: مثالً خالقي مطل. 10

» دانـم.  مـي حقّانيت مذهب تشيع و ابطال مذاهب ديگر اسالمي و بـي اعتنـايي بـه مـذهب سـلطان      
  ).18: 1380(خالقي مطلق، 

خـالقي مطلـق،   ي محمود در شاهنامه بر افزوده اسـت، رك:  ها براي رد اين گمان كه ستايش سروده. 11
  .179و178: بخش چهارم/ 2009

  بينيم. ميرا » نانوا«جالب است كه در اين روايت نيز نقش و حضور . 12
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در بعضي داستانها علت اين كار وزير اختالف مذهبي او بـا فردوسـي دانسـته شـده (رك: انجـوي،      . 13
خواسـت سـرايش    مـي ) و در گزارشي ديگر، حسادت وزير به فردوسي از آن روي كه 1/26همان، 

  ).1/35شاهنامه به يكي از خويشاوندان او سپرده شود (رك: همان، 
  ).53: 1387اين ادعايي است كه در تاريخ سيستان به محمود نسبت داده شده(رك: تاريخ سيستان، . 14
  

15 .  
 مرا نيست فرّخ مـر آن را كـه هسـت   

  
 ببخشــاي بــر مــردم تنــگ دســت      

  )291/4: 1375(فردوسي ،         
16.  

ــو ــزار  ب ــور ه ــار بي ــش ب ــت ش  د بي
  

ــار    ــته و غمگســ ــخنهاي شايســ  ســ
  )259/2389الف:  1386(همان،    

17 .  
ــت   ــرين زور خواس ــزدان زور آف  ز ي

 يشـــة شـــيرچين ببينـــداخت بـــر  
  

 بزد دست و آن سنگ برداشت راست  
ــين  ــنگ روي زمـ ــد از آن سـ  بلرزيـ

  )1051و  381/150: 1371(همان،    
هركس در صـحنة تجسـم و شـاعري    «اين داستان عاميانه شده، اين است كه: استنباط ديگري كه از . 18

  ).151: 1386(مالمير و يزدلي، » شود ميزند، كشته  ميشود و به آن دست  ميحماسة ملي ظاهر 
، كلمات: قضا، قدر ، فلك و ملك نيز عربي است، امـا وزيـران محمـود    »احسن«در اين بيت غير از . 19

  !اند ه گرفتهفقط بر يك واژه خرد
انتقادي دكتر خـالقي مطلـق (و    –برخالف پندار عاميانه، سه بيت پاياني شاهنامه در تصحيح علمي . 20

هـم در مـدح اوسـت(رك:     -از آن سه بيـت -همكارانشان) نه تنها هجو محمود نيست كه يك بيت
  ).894-892/ 488و 487الف:  1386فردوسي، 

دهـد كـه    مـي پس از درگذشت فردوسي، دختر محمود فرمان  در دنبالة همين روايت آمده است كه. 21
شخصي به مدت يك سال بر مزار فردوسي قرآن بخواند و خود او نيز هر ماه يـك بـار بـه زيـارت     

  رود. ميآرامگاه شاعر در توس 
م) 1908-1842نمود ديگري از مقام معنوي و حسن عاقبت فردوسي روايتي است كه فرانسوا كوپه(. 22

يش آورده است و بر پاية آن تيمور لنگ پس از رسيدن به توس وارد آرامگاه فردوسـي  در شعر خو
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). اين داستان كه نشان دهندة طراوت و طهارت روحي فردوسي به اعتقاد پردازندگان آن است، 139

ر تربت فردوسي يادآور اين بخش از گزارش نظامي عروضي از ديـدار قبـر خيـام در    شكفتن گل د
چندان برگ شكوفه بر خاك او ريخته بود كه خاك او در زيـر گـل پنهـان شـده     «نيشابور است كه 

  ).101: 1383نظامي عروضي، »(بود
بـه فردوسـي    –ود در پاسخ ارتجالي شعراي محمـ  -ايت عاميانة ديگري هم باز بيتي بي آزرمودر ر. 23
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  خانلري و صادق چوبك
  صدرالدين الهي

  
دكتـر  ي ادبي آن بعـد از قضـاوت   ها دق چوبك و ارزشاصحبت از كار ص

خانلري در حق مسعود فرزاد پيش آمـد. دكتـر خـانلري در مـورد دو تـن نـه بـا        
ميلي اما با نوعي احتياط، كم و بسيار فشـرده سـخن گفـت، مجتبـي مينـوي و       بي

 حي صـري هـا  كوشيد تـا از پاسـخ   ميتر بود و  ي بستهصادق چوبك. در مورد مينو
دوري جويد و به خُلقيات، سوابق دوستي و اختالف نظرهاي ادبي بپـردازد و بـه   

ي كارش كمتر توجه كند. اما در مورد چوبك تـأثر خـاطر   ها خود مينوي و ارزش
گفـت   ميداشت و چنان كه دوستي از دوستي در گله باشد از او سخن گله مندانه 

  ا اين همه ، هم به انصاف هميشه بود و هم تنگ حوصله نبود.و ب
شگفت آنكه من چوبك را تا به آن روز نه ديده بودم و نـه جـز مجموعـة    

سـنگ  «يش چيزي از او خوانده بودم و اين در حالي بود كه قصـة بلنـد   ها داستان
اد نقل بسيار بود. در آن هفتة آخر خرد در آمده بود و در اطرافش حرف و» صبور

                                                            

.267تا  255، صص 1372شناسي، تابستان  ايران    
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دربـارة چوبـك حـرف    » كوي دوسـت «دو يا سه جلسه در همان خانة  1346ماه 
  زديم. اولين پرسش من اين بود:

بين دوسـت قـديم و از دسـت رفتـة خـود، صـادق هـدايت، و همكـار         -
بينيـد؟ وجـه مشـترك     مييي ها ، صادق چوبك، چه شباهت»سخن«ي آغاز ها سال

  اين دو چيست؟
  گفت:م هميشگي و طنز آلودش دكتر خانلري با همان لبخند آرا

  اسمِ صادق. هر دوي آنها اسم شان صادق است.-
  و بعد از تأملي با نوعي برافروختگي گفت:

را بـه هـم    ها شود آدم ميدانم چه اصراري ست كه در ايران سعي  ميمن ن-
زنيد هر كس چوبك  ميشبيه كنند. شما تنها كسي نيستيد كه از اين شباهت حرف 

پرسد وجه شباهت او با هدايت چيست؟ در حـالي كـه نـه     ميوراً شناسد، ف ميرا 
تنها از نظر ادبي اين دو به هم شبيه نيستند از نظر خُلق و خو هم به هـم شـباهتي   
ندارند. هدايت يك خاصيت آدم جمع كردن و دوره برپا كـردن داشـت در حـالي    

  نيست. ها كه چوبك اصالً اهل اين حرف
  مردم گريزي ست.شنيده ام آدم گوشه گير و -
همين طور است و اين مطلقاً ربطي به  تفـرعن يـا بـداخالقي او نـدارد.      -

حتـي در  چوبك آدم فوق العاده محجوب و مأخوذ به حيايي ست. به اين جهـت  
دهد. هدايت بيشتر و براي همة ما مثل  ميزند و بيشتر گوش  ميجمع كمتر حرف 

و آن را در اسـتعداد يكـي از مـا     كـرد  مـي يك معلم بود اگر به چيز تازه برخورد 
داد كه بخوانيم و استفاده كنيم. چوبـك ايـن طـور نيسـت او خـودش       ميديد،  مي
خواند اما نه دوست دارد مرشـد باشـد نـه دوسـت      ميخواند و خيلي زياد هم  مي
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  دارد آدم دور خودش جمع كند. لجباز و يك دنده هم هست.
سه متأثر است و از آنها پيـروي  ي فرانها گويند او از سبك ناتوراليست مي-

  كند؟ مي
  گويد؟ ميكي  -
  منتقدين ادبي آثار او.-
  هستند؟ ها فرمايند. اصالً اين منتقدين كي ميمزخرف -

وقت پرسيدن و بيرون » گويند ميمزخرف «... گفت:  ميوقتي دكتر خانلري 
  گويم:   ميكشيدن حرف بود. 

دبيـات اروپـايي داد سـخن    هـم دربـارة ا  » سخن«در مجلة  ها واهللا ، همين-
  دهند. مي

شناسند. منتهاي  مياصالً مكاتب ادبي اروپا را ن ها اكثرشان بي سوادند. اين-
ي دورة دوم متوسطه فرانسه است. من اصـالً  ها شناخت آنها خالصة تاريخ ادبيات

مثـل چـوبكم را     مييك نويسندة بو اعتقادي به اين كه يك نويسندة ايراني آن هم
گيـرد. سـر تـا تـه مكتـب       ميبخوانم، ندارم و از اين مقايسه خنده ام  ناتوراليست

هـم از آن بـي    2»فلـوبر «سرچشمه گرفت و  1»بالزاك«ناتوراليسم كه از چند رمان 
تأثير نبود، جمعاً در ادبيات فرانسه كمتر از چهل سال عمر كرد و با اعالميـة پـنج   

  عمرش را به شما داد. 1887نفرة سال 
  معلم مدرسه شد و لحنش را عوض كرد و گفت: خانلري ناگهان

براي اينكه ياد بگيريد. مكتب ناتوراليسم كـه بـه غلـط چوبـك را بـه آن      -
بندند، يك امتداد مبالغـه آميـز از رآليسـم اسـت كـه در آن نويسـنده بـه دفتـر          مي

  ي عيني خود بيش از آفرينش هنري وابسته است.ها يادداشت
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،  5»موپاسـان «، 4»بـرادران گنكـور  «،  3»زوالاميل «در حقيقت ناتوراليسم كه 
توان از مشاهير آن مكتب دانست به هيچ وجه  ميو چند نفر ديگر را  6»هويسمان«

نوع كار چوبك را نكرده اند. و اين نويسنده را اصـالً پيـرو چنـين مكتبـي نبايـد      
بـه   ها دانست، ضمن آن كه او چه از طريق خواندن مستقيم و چه از طريق ترجمه

يسندگاني مثل موپاسان و انـدكي بـالزاك تـوجهي دارد و اثـري از آنهـا گرفتـه       نو
  است.

  
  ما ةچوبك، مستقل ترين نويسند

است يعني اين اواخر خيلي  7»همينگوي«گويند چوبك مثل  مي ها بعضي -
  شايع شده.

اين شايعه از ناحية همكاران روزنامه نويس سركار اسـت و علـتش هـم     -
اي به طور شوخي نوشته چوبـك اداي همينگـوي را    نامه ست كه هدايت درااين 
آورد يا چيزي شبيه به اين. اين حرف هدايت موجب ايـن تعبيـر و تفسـير     ميدر 

شد. البته چوبك به دليل آشنايي به زبان انگليسي و عالقة شخصي، همينگـوي را  
ن زياد و خيلي خوب خوانده است، اما اين كه در كار خـود از او متـأثر باشـد مـ    

مشكوكم. سبك نگارش ساده و گزارش وار و فشردة همينگوي شايد تنها تأثير او 
در چوبك باشد، ولي فكرش اصالً نه. چوبك مستقل ترين نويسنده اي است كـه  

  ايم. ما به خود ديده
از چه جهت مستقل؟ منظورتان از اين كه چوبك نويسندة مستقل اسـت   -
  چيست؟

 هـا  شـود. مـن حـاال بعـد از هفتـه      مـي ا ماللي آشكار بر چهرة خانلري پيـد 
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كنـد و چشـم فـرو     مـي توانم بفهمم كه او چه وقت انـدوهگين اسـت. تـأملي     مي
  بندد. مي

شناسـم. از روزگـار خيلـي دور     مي 20چوبك را من از پيش از شهريور  -
توان يافت. شايد هـدايت   ميجواني. در او يك استغنايي بود كه در كمتر از كسي 

. اما چوبك بي شك از همة مـا در ايـن بـاب جلـوتر بـود. در      هم همين طور بود
ي سياسي بعد از شهريور، همة ما به نحوي با جريان آنروز همراه شـديم  ها بحران

م كه امروز هم از نظـر ادبـي ضـعيف    يو بر اثر اين همراهي آثاري به وجود آورد
هـدايت  رسد. حتـي   مياست و هم از نظر ارزش سياسي مرده و بي فايده به نظر 

هم از اين تحول در امان نماند. اما چوبك تنها كسـي بـود كـه پـا در ايـن دايـره       
گويد  مينگذاشت. حاال هم اگر در مجلسي صحبت سياست بشود، او فقط متلكي 

شود. اين پاكيزگي سياسي، او را از جهت فكري كامالً مستقل نگهداشـته.   ميو رد 
يش چـه  هـا  به شـعار نيسـت. قهرمـان   در آثار چوبك محبت او به آدميزاد آميخته 

انسان و چه حيوان صورت مبالغه آميز نيك و بد را ندارند. همان اند كه با چشـم  
  توان ديد. ميغير مسلح و بي طرف 

اما اعتبار اساسي چوبك كه كسي به آن توجهي نكرده اسـت در دو زمينـه   
  سخت درخشان و ديدني است:

ــا الا  قــل غيــر شــهر بــزرگ در اول: آوردن نــوعي فضــاي غيــر شــهري ي
يش، به كار بردن مصطلحات محلي به طور طبيعي چه در محاوره و چـه  ها داستان

در توصيف به نحوي كه خوانندة آثار او خود را مطلقاً در فضاي داستان احسـاس  
يي كـه حتـي   هـا  كند. هر قدر هم كه اين فضا غريبه باشد و خيلـي زود بـا آدم   مي

  شود. مييش غريبه است نزديك و خودي لهجه و واژگان محلي آنها برا
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ست كه ها دوم: حركت دائم ذهن سيال او ميان درون و برون قهرمانان قصه
ني اسـت  اسازد. چوبك اولين نويسندة اير مياو را در ميان ديگران يگانه و مستقل 

كند و بعد مثل غواصـي كـه بـه     مييش به درون پرآشوب آنها سفر ها كه با قهرمان
آيد روية بيروني آنها را هم كه شايد مثل سطح دريـا صـاف و    ميسرعت به سطح 

  كند. مينمايد، توصيف  ميبي حركت 
  و مانند آن؟9»جويس«، 8»پروست«خواهيد بفرماييد نوع كارهاي  مي-
آيد. اما حتي اگر جويس و پروست در درون عميق  ميمن در مقايسه بدم -

، چوبك بي ماننـد اسـت و   كنند در سطح قدرت رآليستي ميتر از چوبك حركت 
سازد. اگر با تأمل بيشتر به چوبـك و كـارش    ميتلفيق اين دو ، كار او را بي مانند 

را  12»دس پاسـوس «و  11»فـالكنر «و انـدكي   10»ادگار آلـن پـو  «بنگريم شايد تأثير 
ي او بيابيم. اما در طرز بيان بي پـردة او،  ها بتوانيم در طرز گشودن و گستردن قصه

. 13»هنـري ميلـر  «و » عبيـد زاكـاني  «و تن چوبك را تكـان داده  انـد،   به نظر من د
يي كه معتقد نيستند كلمات زشت و زيبا وجود دارند، بلكه معتقدنـد زشـتي   ها آدم

  آيد. ميو زيبايي از مصرف نادرست و درست كلمات 
گيرنـد   مـي وقت آن است كه به يكي از مهمترين ايرادهايي كه بـه چوبـك   

  بپردازم:
را  هـا  بينـد و زشـتي   ميرا  ها ان معتقدند كه چوبك وقتي زشتيخرده گير-
  كند، زبان بي حاجب و درباني دارد و اين شايستة ادبيات نيست. ميوصف 

كند و قضاوت خود را كه انتقاد او بر چوبـك اسـت    ميدكتر خانلري فكر 
  دارد: مياين طور بيان 

كنم. امـا بـه خـود     مينويسم و اين طور به اطرافم نگاه ن ميمن اين طور ن-
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دهم جلو نويسنده اي را كه به دقت و با وسـواس غيرقابـل تصـوري بـه      ميحق ن
كه حقيقت دارند نگاه كـرده ايـرادي بگيـرم. فضـلة سـگ را در خيابـان        ها زشتي
شود شد. اصوالً ادبيـات   ميتوان نديد و از كنارش رد شد، اما منكر وجودش ن مي

انة باب طبع عوام است. يـك خواننـدة عـادي    پودر و ماتيكي ، ادبيات راحت طلب
خواهد با خواندن داستان از حقايق تلخ و سـياه و كثيـف پيرامـونش خـالص      مي

شود و از دست كلمات روزمره كه از صبح تا شام با آنها سر و كار دارد بگريـزد.  
آيـد و ايـن روزهـا يـك      مـي از اينجاست كه ادبيات آسان و مردم پسند به وجود 

ن به صورت ادبيات سوسياليستي تحويل ما شده اسـت كـه در ايـن    شكل ديگر آ
شكل مسخرة تازه، هر چيز بايد اميدوارانه و با سـرود و مـارش پيـروزي جريـان     
داشته باشد و حتي گندم بايد بـا اميـد برويـد. شـايد مطلبـي كـه در اول دربـارة        

  ناتوراليسم گفتم اين جا، جاي بحث بيشتري داشته باشد.
مثل يك عكاس با دفتر يادداشت خود كه به دفتر يادداشـت   ها ناتوراليست
رفتند كه ثبت آنها ثبت حقيقت  ميمانست به سراغ وقايع  مي ها خبرنگاران روزنامه
ي روحي انسان را ناشي از ها يش. به عالوه آنها همة ناهمواريها بود با همة زشتي

وژيكي براي آنها مبناي ي بيولها دانستند. يعني ناهنجاري ميعدم تعادل جسمي او 
و از  هـا  كه از مخالفان ناتوراليسـت  ،14»آناتول فرانس«ي رواني بود. ها ناسازگاري

علَمداران ادبيات پاكيزه بود، آنها را متهم كرد كه اشكالي  در نهاد خـود آنهاسـت   
يي هـا  بينند. اما من اعتقاد دارم كه يكي از بزرگترين لطمه ميكه همه چيز را زشت 

» مؤدب بودن ادبـي «خورد همين  مييات ممالكي مثل ما خورده و هنوز هم كه ادب
است. چوبك از پيشگامان شكستن سنت ادبيات مؤدب اسـت و در كنـار جمـال    
زاده و هدايت اين كار را كرده است و به نظر من او تنها نويسنده اي است كه بـا  



 ٣٠  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ه است كه اثرش بـي  خلق آثارش جامعه را تكان داده و به فكر فرو برده و نگذاشت
  تأثير بماند.

را خوانده » سنگ صبور«پرسد كه آيا آخرين كار چوبك،  ميخانلري از من 
كه دفعة بعد دربـارة  خواهد  ميدهم و او  ميام يا نه؟ و من شرمسارانه پاسخ منفي 

  ي چوبك حرف بزند.ها ي ديگر قصهها و آدم» سنگ صبور«
***  
در تهـران بـه همـت     1325ر تير ماه نخستين كنگرة نويسندگان ايران كه د

خانة فرهنگ شوروي برگزار شده است، يك نقطة عطف است در تـاريخ شـعر و   
تن از شـاعران و نويسـندگان آن    78نثر معاصر ايران. در اين كنگره كه با شركت 

روز تشكيل شد، چهار سخنراني مهم صورت گرفت. علي اصغر حكمـت دربـارة   
ي دربـارة نثـر معاصـر    ركتر پرويـز ناتـل خـانل   شعر معاصر فارسي سخن گفت، د

فارسي صحبت كرد، احسان طبري و خـانم سـياح نيـز دربـارة اهميـت انتقـاد در       
شـاعران و نويسـندگان پيـر و     هـا  ادبيات سخن گفتند، و در خالل اين سـخنراني 

ي خود را خواندند. رياست اين كنگره با ملك الشعراء ها و نوشته ها جوان  سروده
در خانـة فرهنـگ    1325تيرمـاه   12تـا   4ر فرهنگ وقت، بود كنگـره از  بهار، وزي

و سـخنان   هـا  شوروي در تهران داير بود. سال بعد كتاب جامعي از  مجموع نطـق 
چـاپ و   1325تيرمـاه  » نخستين كنگرة نويسندگان ايـران «شركت كنندگان با  نام 

م المثـال بـود   )  جزو كتب نادر و عدي1346منتشر شد كه در زمان اين مصاحبه (
كـرد و دارنـدة آن    مـي ممنوعيت سازماني هم بـر آن سـنگيني   «اي از  كه البته سايه

  در امان باشد.» سؤال وجواب«توانست از عوارض  مين
داشت . به زحمتي از او » امنيت خاص«اما در كتابخانة دكتر خانلري كتاب 
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دهـم   مـي يت كتاب را وام گرفتم و با تعهد اين كه به بريدن هـم دو دسـت رضـا   
كتاب را به ماشين نويس مورد اعتمادم سپردم و نسخه اي فراهم آوردم كه گـاه و  

افزودم. در جلسة بعد كه خانلري  ميدكتر خانلري را بي گاه در حاشية آن نظرات 
صحبت كند، چون هنوز كتاب را نخوانـده بـودم از   » سنگ صبور«قرار بود دربارة 

ه اي باشد براي پوشاندن غفلـت و تكـاهلم. در   سخنراني استفاده كردم كه بهانن آ
  آغاز گفتم: 

يي را كه شما بيسـت و يـك سـال پـيش در مـورد      ها اجازه بدهيد حرف -
خـواهيم بـه    مـي چوبك در كنگرة نويسندگان زده ايد برايتان بخوانم. امروز ديگر 

  سبك و روال و زبان چوبك بپردازيم.
  شما در سخنراني خود گفته ايد:

با انتشار نخستين مجموعة داستاني خـود در سـال گذشـته     صادق چوبك«
نام » خيمه شب بازي«ميان نويسندگان معاصر مقام ارجمندي يافت. اين كتاب كه 

دارد شامل يازده قطعه است كه بعضي از آنها داستان كاملي است  و بعضي ديگـر  
فوري سـت كـه از   طرح يا عكس  دهد و به منزلة ميگوشه اي از زندگي را نشان 

ي اين كتاب، نويسنده كمـال  ها حادثه يا منظره اي برداشته باشند. در اغلب قسمت
دقت را در مشاهده و مهارت و قدرتي شايان تحسين در وصف و تصـوير نشـان   

دهد. نقاشي دقيق هنر خاص اين نويسنده است و شايد براي اشاره بـه همـين    مي
  و قلم موي نقاشي رسم شده است.معني باشد كه روي جلد كتاب تخته رنگ 

» ي گوشـتي ها گل«و » چراغ قرمز«ي اين كتاب مانند ها در بعضي از داستان
توجه به دقايق و منظرة خارجي و رفتار و حركات اشـخاص  » پيراهن زرشكي«و 

در كـار   كه نتيجه و نمايندة حالت روحي خاص آنهاست، نويسـنده، و هنرمنـد را  
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  كند. ميخود، استادي زبردست معرفي 
بعضي از قطعات اين كتاب حاوي هيچ گونه حادثـه يـا داسـتان جالـب و     
غيرعادي نيست بلكه فقط گوشه اي از زندگي طبقه، و دسته اي را بي اظهار نظـر  

زبردسـتي نويسـنده، آن    هـا  دهد. اما در همـين قسـمت   ميواستنتاج از آن نمايش 
شوند چنـان زنـده و    ميوبرو منظرة عادي و ساده را كه همه هر روز با نظاير آن ر

  سازد. ميرا مجذوب  هبرجسته نشان داده كه خوانند
بعد از ظهر آخر «و » يحيي«، »آخر شب«، »عدل«، »نفتي«نمونة اين قطعات 

  شود.   ميقطعات ظاهر است. شيوة خاص و ابتكار نويسنده در آن » پاييز
كوشد  يماسلوب انشاي چوبك نيز همان شيوة جمال زاده و هدايت است. 

تواند انشاي خود را به زبان عامه، خصوصاً عامة تهـران، نزديـك كنـد و     ميكه تا 
دارد. زيرا نـه در نقـل قـول از     ميمبالغه روا  مي كه در اين كار ك شايد بتوان گفت

اشخاص، بلكه گاهي در وصـف و بيـان نيـز همـان  اسـلوب محـاورة عاميانـه و        
خاص داستاني حتـي گـاهي از اشـخاص    برد و اش مياصطالحات عوام را  به كار 
  كنند. ميواقعي هم عاميانه تر گفتگو 

در هر حال  اكنون چوبك مقام خود را در نويسندگي پا برجا كرده و رو به 
  )165-166(ص » رود. ميآيندة درخشاني 

زنـد و   مـي كنـد، بعـد لبخنـد     مـي بعد از خواندن من، دكتر خـانلري فكـر   
  گويد:   مي

خر من امروز مصداق واقعي پيدا كرده. چوبك جوان، جملة آ كنم ميفكر -
  حاال نويسندة بزرگي ست. نويسنده اي است كه نايستاده و حركت كرده است.  

گوينـد كـه چوبـك تحـول پيـدا نكـرده و        مـي بعضي از منتقدان آثـار او  -
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  ضعيف تر است.» خيمه شب بازي«ي بعدي او از ها كتاب
  ويد:گ ميكند و  ميخانلري رندانه نگاهي 

است. چون در آن كنگره مـن از آل  » آل احمد«نكند منظورتان از منتقدان -
احمد هم صحبت كرده ام و گفته ام آينـدة درخشـاني دارد. متأسـفانه او بهتـرين     

اسـت كـه اولـين كـار اوسـت و      » زيارت«كارش در داستان نويسي همان داستان 
. چوبـك ايـن طـور    افسوس بر نويسنده اي كه اولين كارش بهترين كارش باشـد 

  نيست.  
  پرسم: ميخواهم فرصت انتقاد از آل احمد را از دست بدهم،  مين

  گذاريد بين آل احمد و چوبك؟ ميچرا تفاوت -
براي اينكه آل احمد داستان نويسي را وسيله كـرده اسـت و حـاال بيشـتر     -

است. به عالوه فرق نثر او و چوبك بسيار اسـت. چوبـك در   » اليحه نويس«يك 
دهـد. مـن بارهـا     ميرا با وسواس خاص كنار هم قرار  ها يش كلمهها داستان تمام

خواسته ام يك كلمه را در يك جملة او جا به جا كنم و ميسر نبوده. يك داسـتان  
در يك سطر وقتي قضـاوت يـك    در اين قصه». اسب چوبي«ظريف دارد به اسم 

رافش حكايـت  زن خارجي را از زندگي در خـانوادة سـنتي ايرانـي و فضـاي اطـ     
نويسـد:   مـي كنيـد.   ميكند، شما موجزتر و روشن تر از اين احساس بيگانگي ن مي

». يش همشـون ها همه چيز اين جا خشك و فلزي است. آفتابش، سرمايش و آدم«
شما خشك و فلزي بودن آدم، سرما، آفتاب را كه كنار هم بگذاريـد بـه توصـيف    

در حالي كه آل احمـد بـا نثـري     بريد. ميموجز و در عين حال جاندار چوبك پي 
شـما را   -اخيرش» لوايح«مخصوصاً در –كه به خيال خودش شبه  كالسيك است 

با علي و رفقـا رفتـيم شـام و    «نويسد  ميدارد فرضاً  ميبالتكليف و پا در هوا نگه 
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را مـن بـه سـياق او     هـا  البتـه ايـن  ....». دوري زديم و حرفي و گپي و الخ «يا ....» 
كامل و صريح است و ايجـاز و   يراد، اين است كه زبان نثر، زبان بيانگويم و ا مي

  اشاره و حدس و گمان در آن جايي ندارد.
  

  ي زباني چوبك در نويسندگيها ارزش
  فارسي چوبك چطور است؟ منظورم ارزش زبان اوست. -
كنـد بـا يـك آدمـي كـه       مـي خوانـد فكـر    ميكسي كه بار اول چوبك را  -

ات عاميانه را در انبان ذهن دارد مواجه اسـت، در حـالي كـه    مقداري الفاظ و كلم
 اين طور نيست. چوبك از معـدود نويسـندگان ماسـت كـه  بـي تظـاهر، ادبيـات       

داند و مطلقاً به ويرانگري در زبان اعتقـاد نـدارد. او خـود     ميفارسي را خوانده و 
ه و سـنگ  يش زبان قدما را به عنـوان دسـتماي  ها يك بار به من گفت كه در نوشته

سـنگ  «دهـد، چوبـك ، متحـول اسـت و وسواسـي.       ميزيرين مورد استفاده قرار 
  درخشانترين كار اوست.» صبور

سـنگ  «كـنم. خـانلري دربـارة      مـي كتاب را نخوانده ام و نـاگزير اعتـراف   
  گويد: مي» صبور

  امروز ايران گشوده است.اين كتاب فصل تازه اي در ادبيات -
من يـك واقعـة مهـم ادبـي اسـت. چيـزي در        به نظر» سنگ صبور«انتشار 

را خـواص  » بوف كور«با اين فرق كه ». بوف كور«و » يكي  بود يكي نبود«رديف 
، اول دفتـر داسـتان نويسـي امـروز     »يكي بود يكـي نبـود  «پسندند.  ميخواند و  مي

ي رآليسـتي و  هـا  حد فاصلي ست ميـان عكـس بـرداري   » سنگ صبور«است، اما 
. حتماً اين كتاب را بخوانيد. چند ها ر اندرون آشفتة انسانسوسياليستي و حضور د
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و  كردنـد  مينفر از متجددين و دو سه تا از انقالبيون پشت ميزنشين پيش من گله 
ي اين قصه همه مكـروه و توسـري خـورده و در خـود     ها گرفتند كه آدم ميايراد 

تاب در جـايي نوشـته   پيچيده اند. يكي از آنها هم گويا مقاله اي در انتقاد بر اين ك
است كه مبناي آن ،دفاع از اعتقادات ايدئولوژيكي گذشتة اوست. ايرادي كـه ايـن   

گرفتنـد و آن را   مـي شبيه همان ايرادهايي است كه به بـوف كـور    گيرند ميآقايان 
از اين كه چوبك توانسـته   ها كنم اين ميخواندند . من فكر  ميسياه و نااميد كننده 
زشت و پنهان شدة آنها را در قالب احمـد آقـا معلـم بريـزد و     فرضاً تمام حقيقت 

به درون خود خم بشويم دنياي جلو چشم شان بگذارد، ناراحتند. ما اگر هر كدام 
نيست، چه زن و چـه مـرد.   » سنگ صبور«هاي  ميدرون مان قشنگ تر از دنياي آد

بـه شـيوة   با اين همه يادتان باشد كه در اول گفتم من اگـر داسـتان نـويس بـودم     
  نوشتم. ميچوبك ن
  پسنديد؟ ميكنيد، چرا آن را ن ميبا اين تعريفي كه از كار چوبك -
ي ، نويسندگاني هستند كه گپسندم اما نه براي خودم. در دنياي نويسند مي-

كنـد.   مـي نويسند، اما در بزرگي و قدرت شان كسي شك ن مين ها برابر ذوق خيلي
 ها بيند، اما اين كه بايد اين ميبيند، راست  ميبيند، درست  ميخيلي چيزها چوبك 

را  هـا  گويد و اين جرأت را دارد. بسياري همين ميرا گفت يا نه، حرف است. او 
گيرند. تـاريخ ادبيـات مـا از     ميگويند و بعضي هم نديده  ميگويند و به ابتذال  مي

نـام را  نديده گرفتن، لطمة بسيار خورده است. كاش همه ببينند و بگويند ترس از 
را بخوانيـد. ايـن   » سنگ صـبور «كنم  ميبهانة پوشانمدن بي جرأتي نكنند. توصيه 

دستان سنگ زيربناي داستان نويسي آينده ايران است و اولـين تجربـة درتـس در    
رمان ذهني نيست و اين را » بوف كور«زيرا كه –زمينة رمان ذهني در زبان فارسي 
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ي اولـين تجربـه و   هـا  ا همـل كاسـتي  و طبعاً ب -در وقت صحبت از هدايت گفتم
اولين قدم ، ولي با برخورداري از قدرت كامل آفرينش نويسنده. براي ايـن اسـت   

  ، سنگ بناي داستان نويسي آينده ايران است.» سنگ صبور«گويم  ميكه 
» تنگسـير «آورد رمـان   ميبه يادم » سنگ صبور«تأكيد دكتر خانلري بر رمان 

) با تحسين به مراتب بيشتري مواجه شده است. اين 1342در وقت انتشار (مرداد 
اين تفـاوت كـه حماسـه را پـس از گذشـت      يك قصة بلند حماسي است. منتهي 

در عين آن كه بلنـدي  » تنگسير«نويسند و  ميو عبور از صافي سينه و زمان  ها قرن
قهرمـان قصـه را   » محمـد «حماسه را دارد چنان نوشته شده كه پنداري نويسـنده،  

يده و از فضاي عصيان و به كوه زدن ياغي، تازه به صفحات سفيد برگشته چشم د
سـوختة   است و بوي خاك و دود و  باروت را همراه با جامـة سـفيد و صـورت   

  پرسم:   ميياغي روي اين صفحات ريخته است. از دكتر خانلري 
  

  سكوت در برابر تنگسير 
ـ    مـي اين همه » سنگ صبور«شما كه از - » تنگسـير «ارة گوييـد نظرتـان درب
  چيست؟

كنـد   مياندازد و به من اشاره  ميخيزد، يخي در ليوان خود  ميو خانلري بر 
و  دهـد چيـزي نگويـد    مـي به گيالسم برسم. اين در معني آن اسـت كـه تـرجيح    

  دانم چرا؟ مين
» سنگ صـبور «توان در ميان كارهاي چوبك به جز  ميپرسم آيا  مياز دكتر 

را نام ببرد كه بيشتر از همه پسنديده است و دليل آن يي ها كه قصة بلند است قصه
  را ذكر كند؟
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زنـد،   ميكند، ورق  ميي چوبك را روي ميز ريخته است زير و رو ها كتاب
  گويد: ميكند كه به خاطر بياورد و  ميايستد، فكر  ميروي هركدام 

 »را به خاطر توصيف زيبـايي كـه او از درد كـرده اسـت، دوسـت دارم.      » عدل
كنيـد كـه پايتـان شكسـته و      ميخوانيد، احساس  مياين قصه  يا طرح را وقتي 

توي جوي آب افتاده ايد. درد بي انصاف توي ايـن قصـه تـا زيـر گلـوي آدم      
را بفهمنـد بـه كـار    ي نانجيب بي آنكه درد ايـن حيـوان نجيـب    ها آيد. آدم مي

 عدلم يك طرح كامل از حيوان دوستي چوبك است.  «خودشان سرگرمند، 

 »را به خاطر اين دوست دارم كه مظلوميت و تنهايي يك دختر جـوان  » ركنگو
 دهد. البته مثل هميشه چوبك احساساتي نيست. ميو بي پناه را نشان 

 »بـه  » انتري كه لوطيش مـرده بـود  «اولين قصة كتاب » چرا دريا طوفاني شد؟ ،
يـك  ي كوتاه فارسي است. تمـام لـوازم   ها نظر من يكي از شاهكارهاي داستان

داستان كوتاه از ساختمان محكم، زبان توصيفي فشرده، موضع جالب و كشش 
ي اروپايي و ها با بهترين نوول» چرا دريا توفاني شد«كافي در اين قصه هست. 

 زند. ميمخصوصاً آمريكايي، آن هم ادبيات جنوب اياالت متحده پهلو 

 »ي كـه از  را به خاطر لطافـت موضـع و نشـان دادن تنهـايي آدمـ     » اسب چوبي
خــارج از ســنت بــه داخــل ســنت آمــده و گرفتــار حقيقتــي شــده اســت كــه 

 شناخته و مخصوصاً ارائه تفاوت دو فرهنگ ، يك داستان زيباست. مين

 »كنم.پ ميرا به خاطر نيشخند زيركانة نويسنده به آدم تحسين » پاچه خيزك 

 »اجـراي  پسندم كه نشان دهندة فكـر جاهالنـة    ميرا از اين جهت » دزد قالپاق
داننـد.   مييي كه ق؟؟ را ارادة شخصي خود ها عدالت به دست افراد است. آدم

» دزد قالپاق«در ممالك عقب مانده، قانون هم؟؟ تابع تشخيص فردي ست. در 
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حاجي، رئيس ؟؟ قصاب نمونة كامل قدرت مداراني است كه وقتي ضعيف را 
ونـد و  ر مـي بيننـد تـا انتهـاي قسـاوت و خشـونت پـيش        مـي روبروي خـود  

 دانند. ميوحشيگري را قانون 

  پرسم: ميگفتگو از دكتر خانلري در پايان 
نظر شما دربارة آيندة كارهاي چوبك و جـاي آن داسـتان نويسـي ايـران     -
  چيست؟

بـه خـرج    هـا  خانلري با صراحت و قاطعيتي كه هميشـه در نتيجـه گيـري   
  گويد: ميدهد،  مي

ماند. بسـيار تقليـد خواهـد    چوبك، در كتاب داستان نويسي ايران خواهد -
شد و مسلماً مقلدان، ارزش اين مبتكر را نخواهد داشت هر قدر كـه كـار آنهـا از    
نظر تكنيك و زبان كامل تر باشد و اين چيـزي اسـت كـه مـن در آن شـك دارم.      
چوبك از نسل بعد از ماست به قدري در دقايق و ظرايف زبان جدي سـت و بـه   

انه دارد كه مشكل بتوان در اين روزگار شلختة بـي  حدي از ذخيرة پيشينيان در انب
بند و باري، چوبك دومي را انتظار داشت. زبان و سبك او مـال اوسـت، يگانـه و    

كـنم كـه مخالفـان     مـي مثل خود او، دير آشنا و لجباز و حرف گوش نكن. تكـرار  
چوبك كساني هستند كه يا استقالل ف؟؟ او را دوست ندارند و يا كساني هستند 

  ي اين نويسنده در وجودشان نيست.ها جرأت كه
  هر كجا كه خواست:

  در روشناي باران،    
  در آفتابِ پاك.  

  1345اسفند 
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كنم و  ميخواند. تند تند يادداشت  ميرا  ها »كوچ بنفشه«دكتر خانلري شعر 
  گويد: مياو بعد از خواندن 

تمام مشخصات يك شعر كامل در اين شـعر هسـت، از احسـاس، زبـان،     -
  خواهيد؟ مين، و وسعت نگاه شاعرانه، ديگر چه وز

يم ها كنم دربارة نيما كه اين همه مورد عالقة سركار است حرف ميمن فكر 
او در تاريخ شعر ما به عنوان كسـي كـه    اش اين كه بدون شك ام و خالصه را زده

  يابي راهي تازه برآمد، خواهد ماند.  هدر پي را
ق و عادات شخصي است و نـوعي  او شاعري است كه صرف نظر از اخال

تخيل خود قهرمان بيني و بزرگ نگري، در كاري كه كرده نيت نـوآوري داشـته و   
تا حد زياد موفق بوده است ، اما اين كه چقدر شيوة او عمر خواهد كرد؟ چقدراز 

زننـد،   مياو فاصله خواهند گرفت و چقدر به بهانة او به پيكر شعر فارسي صدمه 
  آينده درباره اش قضاوت كند. امري است كه بايد
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  سه ركن سعادت ملت
  تعليم عمومي ،امور صحي ،اقتصاد

  زاده حسن تقيسيد 

  
چون محفل امروزي مجمع سـاكنين طريـق علـم و معرفـت و ادب اسـت      
شايد مناسب باشد كه چند كلمه در بـاب خـود معـارف صـحبت شـود و چـون       
جمعي براي بنده بغير استحقاق معرفت و بصـيرتي در امـور عامـه قائـل و شـايد      

تجربة يك عمر من در امور مملكتي اعتقادي دارند ممكن است انتظـار آن بـرود   ب
ة اصالح و تكميل وسائل معـارف نيـز چنـد كلمـه بگـويم.      قكه در خصوص طري

بنابراين قسمتي از عرايض من كه با احتراز از اطناب خواهد بود و باختصار بيـان  
آن باب نتايج تجـارب  رود مربوط به علم و ادب و معارف است كه در  مي طنابا

سال به اين طرف متراكم شده و تجارب سياسي كه پنجاه  63علمي خود را كه از 
  خواهم بيان كنم. ميسال بيشتر دوام داشته  به طور خالصه 

                                                            
  رك: مقاالت  حزب عاميون). 4 ةدر دانشگاه تبريز ايراد شده است (نشريه شمار 1327اين سخنراني در تابستان

 .142تا  133، صص 4زاده، ج  تقي
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خواهم به يكي دو اساس عمده و اصلي  ميلكن قبل از ورود در آن مبحث 
ديگري در هر رشته  كه مقدمة نشر وتعميم و تكميل معارف و هر اصالح مطلوب
س االسـاس كاميـابي   از  امور عامله است اشاره كنم كـه شـرط اساسـي و بلكـه اُ    

  هستند.
امروزه مهمترين همه كارها علي االطالق كه مقدمة هر امـر ديگـري اسـت    

ي گرسـنه  هـا  اصالحات اقتصادي و عمراني و پادار كردن مردم و سير كردن شكم
راي بيكاران و توليد ثروت عمـومي و وسـيع   يا نيم گرسنه و احداث شغل و كار ب

ادي است كه بدون ترقي و اصالح در اين رشته همة كارهـاي ديگـر از هـر    نه افر
قبيل لنگ است و به قول معروف بي مايه فطير است كه شكم گرسـنه ايمـان هـم    

در » بنـدد  مـي شب چو عقـد نمـاز   «ندارد تا چه رسد به ادبيات و سياست و حتي 
و اگر كسي غير از ايـن خيـال كنـد    » چه خورد بامداد فرزندش«فكر آن است كه 

چنانكـه همـان حكـيم    » سير از گرسنه خبـر نـدارد.  «معلوم است كه سير است و 
  دربارة مهمان گرسنه و ميزبان سير گفت:

 همه شـب نبـودش قـرار و هجـوع    
  

 ز تســبيح و تهليــل و مــا را زجــوع 
  

اسـت. از روزي كـه بـه     جوع اولين قدم زندگي فردي و اجتماعي پس سد
خاك آذربايجان قدم گذاشتم فقر عمـومي و پريشـاني و استيصـال و بـي رونقـي      
تجارت و كساد بازار و بيكاري كارگران زحمتكش و بـدبختي اهـالي و مفلـوكي    
مردم كم مايه يا بيكار ، مضطر بودن بسياري از آنها و محروميت رعايا و برزگـران  

زندگي انساني و حتي گاهي حيواني نظر مرا جلب و روستائيان از هر نوع وسايل 
و مرا متأثر نمود. با اين اوضاع فكر معارف و علم در حكم خريدن لوحـة نقاشـي   
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  شود. ميگرانبها براي خانة بي زغال در زمستان 
نخست بايد همة فكرها معطوف ثروتمند كـردن مـردم و نـان رسـاندن بـه      

ت و همـت و غيـرت در بهبـود ايـن     هاي گرسنه بوده نود درصد قوا و اوقا شكم
توان بنا كرد، نه معلم اجيـر نمـود، نـه     ميخلل متمركز شود كه بي پول نه مدرسه 

  شاگرد جمع آورد.
ديروز در حكم آباد در باغات سبزي كاري پسري با هوش و سالم و پاكيزه 
ولي پا برهنه به سن قريب دوازده سال ديدم كه ما را بـه باغـات راهنمـايي كـرد.     

روي ايـن كـار خيلـي واجـب      ميروي گفت نه. گفتم چرا ن ميسيدم به مدرسه پر
خواهم ولي قـادر نيسـتم.    ميدانم و  مياست. متأثر شد و گفت خيلي ميل دارم و 

خواهند. گفت صـحبت ماهانـه نيسـت     ميگفتم چرا مگر در مكتب چقدر اجرت 
هوش بـود كـه    دلم به آن طفل بسيار سوخت كه اين قدر با». خواهد ميشكم نان «

شد مقصود چيست و با بلي يـا   ميحتي صحبت فارسي را هم  كم و بيش ملتفت 
داد اگر چه سطري نخوانده بود. هزاران اطفال از اوالد خاك در ايـن   مينه جواب 

لسلطنه كه پايتخت دوم ايران است ويالن و سرگردان هستند كه نه اينكه مثـل  ادار
نند، بلكه بسيار هم مايلند ولي وسـيلة زنـدگي   ايام قديم درس خواندن را گناه بدا

ندارند و به پدران و مادران خود براي كسب معاش از شش و هفت سالگي كمك 
  كنند. مي

اصالح كار اقتصادي اين واليت با توسعة صـنايع ماشـيني و غيرماشـيني و    
ي جديد مـدني زراعـت و آبيـاري و    ها ايجاد آب زياد و سدبندي و ترويج طريقه

اجتماعي حال برزگران و بر پا كردن كارخانجات و غيره ميسر خواهد شد اصالح 
ي بزرگ و كوچك فـردي  ها و براي حصول آن مقصود نيز به كار انداختن سرمايه
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و جمعي الزمست و عطـف همـت بابتكـار فـردي و اقـدامات ملـي (نـه توجـه         
انحصاري به كمك دولت)، و جاي تأسـف اسـت كـه سـرمايه داران آذربايجـاني      
مهاجر به واليت خود برنگشته ايجاد كار براي مردم بيكار و منفعت عمـده بـراي   

كنند و عذرشان بيشتر بر حسب ظاهر و لفظ انديشة نـا امنـي اسـت     ميخودشان ن
يعني نبودن امنيت و اطمينان از دوام و ثبات و استقرار وضع مملكـت. ولـي ايـن    

معقول و شايد موجه بـه   عذر هم اگر چه به اقتضاي طبيعت بشري است و ظاهراً
نظر آيد كامالً مقبول نيست و بايد بيش از اين بزاد بـوم خـود دلسـوزي و توجـه     

  نمايند.
پس از امور اقتصادي بايد درجة دوم را به امـور صـحي داد. يعنـي بعـد از     

بدن سالم و چشم بي تراخم الزمست و  براي اين كار كـه اهميـت آن    ،شكم سير
عات فردي و خيريه به ميـزان  الوه بر اقدامات دولتي تبرّمحتاج بشرح نيست باز ع

هـر صـاحب حسـي و هـر صـاحب ايمـاني       كلي و فراوان  ضرور است كه بايـد  
قسمتي از مال خود را به امور خير و مـداواي مرضـي و جلـوگيري از امـراض و     

ي سابقاً نشر معرفت الزم براي آن صرف نمايد. بارها گفته ام كه پيشينيان ما و حتّ
ي با تقوي سالي از مال خود مقدار كلـ در اوان جواني و طفوليت ما مردم متدين و 

مبلغي كلي ديگر صرف عات خيريه داده و خمس و مال امام و تبرّ ةزكوبه عنوان 
حج و زيارت مشاهد مشرفه نموده قسمي از دارايـي خـود را وقـف مسـاجد يـا      

صيت ميكردند كه بعـد از  آستانة رضوي يا مشاهد ديگر كرده، ثلث مال خود را و
مسـتحبات   ،وفاتشان صرف امور خير بشود. در زندگي هـم عـالوه بـر واجبـات    

ـ    اد و فقـرا و دراويـش و   زيادي از قبيل اعانت بر فقراء  دسـتگيري از علمـا و زه
كلـي   لغآوردند و البته مبا ميسائلها، بناي مساجد و آب انبار عمومي و پلها به جا 
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خواني و احسان و آش اربعين و حلـواي رغايـب و    هم صرف عزاداري و روضه
بينـيم كـه آن    مـي شد. حاال  ميخيرات و اطعام مساكين (و اغلب غير مساكين هم) 

حس ديني قديم تا حدي خوابيده و حس ديگري هم به جاي او براي امور خيرية 
و دادن دواي مجـاني و دارااليتـام و غيـره     هـا  جديد از بناي مدارس و مريضخانه

  دل عشر آن حس قديم بيدار نشده است.معا
پس از صحت عمومي در مدارج اهميت، تعليم عمومي را بايد شمرد. لكن 

خواهم عرض كنم كه از يك لحاظ معارف عمومي همدوش صـحت عمـومي    مي
رود و بلكه عامل صحت است. ساليان دراز است كـه ايـن عقيـده را داشـته و      مي

شتة علمي بايد بيش از حد معمول در مـدارس  تكرار كرده ام كه به نظر بنده دو ر
خواهم عرض كنم كه بايـد ايـن دو    ميابتدايي تعليم شود و حتي اگر مبالغه نشود 

علم به طور غير متناسب با مدارس ابتدايي به درجات عالي تري كه شايد از سهم 
مدارس متوسطه هم بيشتر باشد به اطفال خردسال از پسر و دختر يـاد داده شـود.   

در مدارس ابتدايي يك مـن   ني اگر از حساب و جغرافي و تاريخ و علم االشياءيع
خروار به آنهـا عرضـه شـود و آن دو علـم      شاگرد داده شود از آن دو علم يكه ب

عبارت است از علم حفظ الصحه و مبادي علم طب و علم منطق. البته اگر ما همه 
رسـيديم   مياتفاق آراء ه تر بداز عامي و عارف قدري بهره از علم منطق داشتيم زو

ــالي   ــب را زود ح ــيو مطال ــود راه   م ــات خ ــديم و در بيان ــا ش ي دور و دراز ه
پيموديم و مخصوصاً از مغالطه و جدل پرهيز نموده و بصراط مستقيم برهـان   مين

افتاديم و اين فقره در ميزان محاكمة عقلي ما در امـور سياسـي بسـيار     ميو قياس 
توان شرح بيشتري داد و داليـل وافـي ذكـر     مياين مقوله شد. در  ميمفيد و مؤثر 

گـذرم و سـخني چنـد از     ميكرد. ولي چون در اينجا مقصود بالذات نيست از آن 
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صحيي و طبي كه حتي تا حدي عالي و خارج از تناسـب بـا مدرسـة    فوايد تعليم 
كنم. اگر در همة مدارس ابتدايي و حتي كودكستانها سـعي   ميابتدايي باشد عرض 

بليغ به عمل آيد كه همة اطفـال بـدون اسـتثناء و بالنتيجـه همـه افـراد ملـت (در        
) بـه ميكـروب معتقـد شـوند     صورتيكه همه تعليم ابتدايي اجباري ببينند انشاء اهللا

همانطور كه  ما و همـة افـراد ملـل متمـدن از صـغير و كبيـر و انـاث و ذكـور و         
مضرات و خطرات ميكروبهـا   روستايي و شهري معتقد هستيم و هستند و فوايد و

ميكروبهـا و محـل نموشـان و در چـه      أو سرايت امراض به وسـيلة آنهـا و منشـ   
شوند را خوب بداننـد و همـانطور    ميمانند و به چه وسيله تلف  مياوضاعي زنده 

مان اندازه هـم  ه قدند بهتكه امروز بقوة خلل ناپذير آب كر و جاري در تطهير مع
خيلي خيلي ريـز و نـامرئي كـه همـه جـا هسـتند ايمـان        و حيوانات  ها به باكتري

بينيم مثل مورچه و مگس وجود دارد و. آنچـه را   ميبياورند و نگويند كه آنچه را 
بيند نيست، مانند حكم كوري در روشنائي و بينائي در تاريكي كه  ميكه چشم ما ن

ي كند كه اگر خاك زمين را به شدت جاروب كـرده بـه هـوا بدهـد عيبـ      ميگمان 
 تابيـد  مية او گردي در ظلمت وجود  ندارد، ولي اگر آفتاب دندارد زيرا كه به عقي

كرد. اگر اين اعتقـاد و معرفـت در ميـان     ميديد و اين كار را ن ميد را عگرد متصا
تمام افراد ملت مانند ملل فرنگ عمومي شود شكي نيست كه از اين راه دو ثلـث  

شود و همچنين با اعتقاد به فايدة قطعي آبلـه   مييا صدي هفتاد امراض جلوگيري 
كوبي و تلقيح ماية امراض ديگر اكثـر مـردم از آبلـه و خنـاق (يعنـي ديفتـري) و       

مانند، برعكس حاال كه ظاهراَ صدي هشتاد اطفـال   ميحصبه و وبا و  غيره مصون 
و پنج شـش  ي ايران بيش از ها ميرند با آنكه اغلب خانواده ميمتولد در اوايل عمر 

بـا   هـا  شود و نفوس فرنگي ميگاهي ده و دوازده اوالد دارند و كمي از آنها بزرگ 
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گيرد. ولي با رعايت اين اصول نفوس ايران  ميداشتن يكي دو اوالد ميليونها تزايد 
  شود. ميدر اندكي زماني مضاعف 

گـذرم بـه اهميـت عظـيم انتشـار       مـي پس از ذكر اين جملة معترضه حـاال  
م سعادت ملت است. از وقتيكه وارد آذربايجان شده ام آنچـه  معارف كه ركن سو

شنيده ام غالب شكايت مردم از وضع اقتصادي و نقصان وسـايل صـحي و تنگـي    
ـ     دايرة معارف است و همچنين فسـاد اخـالق    دو ه متوليـان امـور عامـه. نسـبت ب

خواهم عرض كـنم كـه    ميموضوع اولي چند كلمه عرض كردم و در باب معارف 
ة معارف نيز نقص عظيمي داريم نه تنها در كميت و بلكه در كيفيـت هـم.   در زمين

البته در صورت امكان تخصيصات معارف آذربايجان از طرف دولت (كـه بودجـه   
شود) بايد آنچـه مقـدور اسـت بيشـتر شـود و كمتـر از آن اسـت كـه          ميخوانده 

تقصـير و  نقيصه ناشي از قصور يـا  استحقاق دارد. لكن قسمت بزرگي هم از اين 
غفلت از حسن استعمال ماية موجود است. افراط در عدة مستخدمين اداري پشت 

شـود   مـي بر آنچـه در تهـران ديـده     ميزنشين و كم كاري بعضي از معلمين كه بنا
كنند، و مخارج گوناگون كم اهميـت و   ميوقت كمي براي تعليم صرف  ها بعضي

كوه و تخصـيص مبـالغي از   صرف وجوه زياد و غير متناسب به بناي عمارت باش
بودجه به تعليمات عاليتر يعني مدارس متوسطه و عالي كه بـه تناسـب آن وجـوه    

شـود  و اشـكاالت طـرز تعلـيم سـنگين و       مـي مخصوص مدارس ابتدايي كمتـر  
ي علمي كم لزوم بضرر وسـعت انتشـار تعليمـات    ها پرشاخه و شايد بعضي رشته
دور است باعال درجـة حـدود امكـان    آنچه مق كند. مياجباري عمومي مجاني كار 

بايد مدارس ابتدايي و بناهاي آن و تعليمات آن و طرز تعليم را خيلي سـاده كـرد   
كه اوالد ملت ايران از ذكور و اناث سواد پيدا كنند و نوشتن و خواندن ياد بگيرند 
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اي هم شـايد جغرافـي و تـاريخ ايـران بيشـتر و تـاريخ عـالم كمتـر و          و تا اندازه
فارسي و عربي در مدارس شهري فرا گيرند و هـر قـدر ممكـن اسـت      مخصوصاً

صحت امالء و اصطالحات و الفاظ كتابي را بياموزند و بس. البته در بناي مدارس 
هر چه ساده تر باشد بهتر است، اما پاكيزه و نظيف و صحي و هوادار بايد باشد و 

و قسـمت عمـدة    ميـداني بايـد داشـته باشـد. مـدارس متوسـطه كـالً        ،براي بازي
دهند اداره شـود نـه بـا     ميي مدارس عالي بايد با اجرتي كه اولياي اطفال ها رشته

پول خزانة مملكت و ظاهراً ايران در روي زمين تنها مملكتي اسـت كـه مـدارس    
متوسطه هم مجاني است يا قسمت كمي از مخارج آن بـا ماهانـة محـدود اطفـال     

  ع بيايد نه از دولت.يد از اهل خير و تبرّگردد. در اين كار هر كمك خارجي با مي
در مدارس ابتدايي شهري قسمتي عمده بايد شعبة صنعتي و حرفتي داشـته  
باشد و در مدارس دهات كمي از طـرز زراعـت و نگاهـداري حيوانـات بطريـق      
علمي ياد داده شود. عرض كردم صرف پول عمده براي بناهاي عالي مـدارس در  

ضرر وسعت دائره و انتشار كامل خود تعلـيم  ه پابرهنه بدم رمملكت فقير و ميان م
ابتدايي است. ژاپنيها كه فقير بودند وقتي كه خواستند در مملكـت خـود خطـوط    

ي مجلل و عمارات بزرگ ها زياد راه آهن بنا كنند مالحظه كردند كه بناي ايستگاه
اه آهـن  با تاالرهاي انتظار و محل خوراك و غيره قسمت هنگفتـي را از بودجـة ر  

و بنابراين مصمم شدند از بناي ايستگاه صرف نظر كنند و بـه جـز يـك    خورد  مي
بان براي توقف و اندكي غذا ايستگاهي درست نكنند و همه پـول را   يق سايهچآال

صرف امتداد خطوط راه بكنند  و بدين طريق در اندك زمـاني تمـام مملكـت بـا     
  خطوط راه آهن به هم وصل شد.

و بسيار واجب براي تعليم در مدارس نيز كه از آن خيلي  يكي از مواد مهم
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شود تاريخ اسالم اسـت كـه بايـد در مـدارس ابتـدايي تـا حـدي و در         ميغفلت 
مدارس متوسطه خيلي بيشتر و كاملتر تعليم شود و همچنـين زبـان عربـي يعنـي     
اصول آن و صرف عربي نه نحو يا متون عربي. صرف عربي براي تسلط در زبـان  

 -اساس بعضي فرنگي ضروري اولي است و خوشبختانه برخالف توهم بي فارسي
مĤبهاي ما ياد گرفتن صرف عربي از صيغ اسمي مجرد و مزيد فيه و ابـواب مزيـد   
 فيه و صفت مشبهه و صيغ مبالغه و صيغ جمع مكسر و اوزان مصدر بسيار سـهل 

ها را كـامالً يـاد   توان آن  مياست و بنده مدعي آن هستم كه در دو  الي چهار هفته 
شـاگرد فـوراً لغـات عـالم و     » علم«طوري كه پس از ياد گرفتن كلمة مجرد  هداد ب

معلوم و عالمه و عليم و تعليم و معلـم و مـتعلم و اسـتعالم و علمـاء و علـوم و      
علمي و اعلم و غيره را خود به خود بداند. در مدارس متوسطه سهم زبـان عربـي   

بايد باشد. زيرا كـه مايـة اصـلي و بـزرگ زبـان       خيلي خيلي بيشتر از آنچه هست
فارسي ادبـي  فارسي فعلي عربي است و هر صاحب سواد بايد كتب معتبر و مفيد 

كتب كالسيك ما را بتواند به سهولت بخواند ماننـد   ها و تاريخي و به قول فرنگي
ي عروضي و مرزبان نامه و تاريخ مسعودي بيهقي و سياست نامـة  مچهار مقالة نظا

خـي و جهانگشـاي جـويني و    لام الملك و قابوس نامـه و فـارس نامـة ابـن الب    نظ
بــات ســعدي و غزليــات حــافظ و حتــي كليلــه و دمنــة گلســتان و بوســتان و طي

هي و قصايد عنصـري و فرخـي و منـوچهري و انـوري و معـزي و البتـه       اش بهرام
 شاهنامة فردوسي را هم. هوس جديدي كه به شكل بيـرون كـردن الفـاظ فارسـي    

دري پيـدا شـده و    عربي االصل از زبان فصيح سخنوران نامي ايران يعني فارسـي 
اختراع كلمات عجيبي منافي ذوق و علم ملي ما رخ آورده بطـوري كـه اسـتيالي    

  اي به بنيان زبان  ما نزد. مغول به ايران چنان صدمه
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يكي از خياالت بسيار عجيبي كه از چندي به اين طرف در ميان قسمتي از 
نان كم سواد و بيمايه و هوسناك فرنگ مĤب ما ظهور كرده و ظاهراً علتي جز جوا

تنبلي جسماني و روحاني  و تقليد جاهالنه ندارد آن است كه زبانهـاي فرنگـي را   
كنند بـه ايـن عـذر  كـه      ميگيرند و زبان خود را اهمال  مياز مدارس متوسطه ياد 

در ايـن  «هسـتند كـه    صـعوبت دارد و مـدعي   يفارسي مشكل است و خط فارس
عصر تمدن مردم وقت كافي ندارند كه هم علوم فرنگي را ياد بگيرند و هم زبـان  

حتـي دلشـان    اآن و امـالي كلمـات ر   كامل و مقـداري عربـي الزم بـراي    يفارس
و » پـوكر «، جهـت بـازي   خواهد براي خاطر صرفة وقت كافي براي اين آقايان مي

شكل و ثاء و سين و صاد هم بيـك شـكل    گنجفه، ضاد و ظاء و زاء و ذال به يك
نوشته شود و ابداً توجهي به اين نكته ندارند كه در ميان ملل فرنگستان يـك نفـر   

االرض  تـي دان يا مـنجم يـا رياضـي يـا عـالم معرف      ميهم مهندس يا طبيب يا شي
كه زبان خود را بر وجه اكمل و اتم با ادبيات آن مثل يك اديبـي  توان پيدا كرد  مين

شـود كـه قسـمتهاي اول عمـر خـود را صـرف        ميد و يك نفر دهاتي هم پيدا نندان
تكميل معرفت زبان خود نكرده باشد در صورتي كه زبانهاي فرانسـوي و انگليسـي   

در انگليسي امـالي هـر كلمـه را     هم در امالء، مشكلتر از زبان فارسي است و حتي
انگلسـتان رفـتم شـنيدم كـه     م در اولين بـار كـه بـه    رجداگانه بايد ياد گرفت. ياد دا

نويسـيد و   ميپرسد چگونه  ميگفتند اگر به يك انگليسي اسم خودتان را بگوييد  مي
كنيـد. يعنـي در    مـي پرسد چطور تلفظ  ميرا نشان بدهيد  اگر كارت ويزيت خودتان

واقع ميان لفظ و كتابت ارتباط زيادي نيست. در ژاپون خط مشكلتر از خـط عربـي   
سـال   50شود. ولـي در كمتـر از    مييست و پنجهزار شكل نوشته است و ظاهراً با ب

همه اهالي ژاپون باسواد شدند و خواندن و نوشـتن بلدنـد. پـس بايـد بـا سـعي در       
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بـر وسـعت    هپرمايه كردن و تكميل كيفيت تعليم مقدمات و شرايط را ساده تر نمود
ت تعليم ابتدايي افزود.و كمي  

اخالق است كه بايد به هر نحو اسـت فكـري    مبحث خيلي مهم ديگر در اين زمينه
تهذيب اخالق متعلمين و بالنتيجه اخالق ملت كرد و مخصوصاً بايـد تشـويق    يارب

» حقـه بـودن  «به معني معمول بين ما يعنـي باصـطالح عوامانـه    » زرنگي«جوانان به 
موقوف شود و از افراط در توجه به ماديات و منفعت پرستي احتـراز شـود و روح   

ي و حميت و جوانمردي و فضـائل اخـالق و راسـت گـويي بـاعلي درجـه       فداكار
  تشويق شود.  

سخن زياد دارم و دامنه اش دراز توانـد كشـيد و مثنـوي     ها من در اين مقوله
و  هـا  ترسم هم وقت خطابه و هم حوصـلة خـانم   ميشود، لكن   ميتاد من كاغذ فه

از بردبـاري حضـار محتـرم     آقايان تمام شده باشد و بايد سخن را با تشكر خالصانه
  ختم نمايم.

   



  

  

  

  

  

  سه ركن سعادت ملت
  تعليم عمومي ،امور صحي ،اقتصاد

  زاده حسن تقيسيد 

  
چون محفل امروزي مجمع سـاكنين طريـق علـم و معرفـت و ادب اسـت      
شايد مناسب باشد كه چند كلمه در بـاب خـود معـارف صـحبت شـود و چـون       
جمعي براي بنده بغير استحقاق معرفت و بصـيرتي در امـور عامـه قائـل و شـايد      

تجربة يك عمر من در امور مملكتي اعتقادي دارند ممكن است انتظـار آن بـرود   ب
ة اصالح و تكميل وسائل معـارف نيـز چنـد كلمـه بگـويم.      قكه در خصوص طري

بنابراين قسمتي از عرايض من كه با احتراز از اطناب خواهد بود و باختصار بيـان  
آن باب نتايج تجـارب  رود مربوط به علم و ادب و معارف است كه در  مي طنابا

سال به اين طرف متراكم شده و تجارب سياسي كه پنجاه  63علمي خود را كه از 
  خواهم بيان كنم. ميسال بيشتر دوام داشته  به طور خالصه 

                                                            
  رك: مقاالت  حزب عاميون). 4 ةدر دانشگاه تبريز ايراد شده است (نشريه شمار 1327اين سخنراني در تابستان

 .142تا  133، صص 4زاده، ج  تقي



 ٤٢  23/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

خواهم به يكي دو اساس عمده و اصلي  ميلكن قبل از ورود در آن مبحث 
ديگري در هر رشته  كه مقدمة نشر وتعميم و تكميل معارف و هر اصالح مطلوب
س االسـاس كاميـابي   از  امور عامله است اشاره كنم كـه شـرط اساسـي و بلكـه اُ    

  هستند.
امروزه مهمترين همه كارها علي االطالق كه مقدمة هر امـر ديگـري اسـت    

ي گرسـنه  هـا  اصالحات اقتصادي و عمراني و پادار كردن مردم و سير كردن شكم
راي بيكاران و توليد ثروت عمـومي و وسـيع   يا نيم گرسنه و احداث شغل و كار ب

ادي است كه بدون ترقي و اصالح در اين رشته همة كارهـاي ديگـر از هـر    نه افر
قبيل لنگ است و به قول معروف بي مايه فطير است كه شكم گرسـنه ايمـان هـم    

در » بنـدد  مـي شب چو عقـد نمـاز   «ندارد تا چه رسد به ادبيات و سياست و حتي 
و اگر كسي غير از ايـن خيـال كنـد    » چه خورد بامداد فرزندش«فكر آن است كه 

چنانكـه همـان حكـيم    » سير از گرسنه خبـر نـدارد.  «معلوم است كه سير است و 
  دربارة مهمان گرسنه و ميزبان سير گفت:

 همه شـب نبـودش قـرار و هجـوع    
  

 ز تســبيح و تهليــل و مــا را زجــوع 
  

اسـت. از روزي كـه بـه     جوع اولين قدم زندگي فردي و اجتماعي پس سد
خاك آذربايجان قدم گذاشتم فقر عمـومي و پريشـاني و استيصـال و بـي رونقـي      
تجارت و كساد بازار و بيكاري كارگران زحمتكش و بـدبختي اهـالي و مفلـوكي    
مردم كم مايه يا بيكار ، مضطر بودن بسياري از آنها و محروميت رعايا و برزگـران  

زندگي انساني و حتي گاهي حيواني نظر مرا جلب و روستائيان از هر نوع وسايل 
و مرا متأثر نمود. با اين اوضاع فكر معارف و علم در حكم خريدن لوحـة نقاشـي   
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  شود. ميگرانبها براي خانة بي زغال در زمستان 
نخست بايد همة فكرها معطوف ثروتمند كـردن مـردم و نـان رسـاندن بـه      

ت و همـت و غيـرت در بهبـود ايـن     هاي گرسنه بوده نود درصد قوا و اوقا شكم
توان بنا كرد، نه معلم اجيـر نمـود، نـه     ميخلل متمركز شود كه بي پول نه مدرسه 

  شاگرد جمع آورد.
ديروز در حكم آباد در باغات سبزي كاري پسري با هوش و سالم و پاكيزه 
ولي پا برهنه به سن قريب دوازده سال ديدم كه ما را بـه باغـات راهنمـايي كـرد.     

روي ايـن كـار خيلـي واجـب      ميروي گفت نه. گفتم چرا ن ميسيدم به مدرسه پر
خواهم ولي قـادر نيسـتم.    ميدانم و  مياست. متأثر شد و گفت خيلي ميل دارم و 

خواهند. گفت صـحبت ماهانـه نيسـت     ميگفتم چرا مگر در مكتب چقدر اجرت 
هوش بـود كـه    دلم به آن طفل بسيار سوخت كه اين قدر با». خواهد ميشكم نان «

شد مقصود چيست و با بلي يـا   ميحتي صحبت فارسي را هم  كم و بيش ملتفت 
داد اگر چه سطري نخوانده بود. هزاران اطفال از اوالد خاك در ايـن   مينه جواب 

لسلطنه كه پايتخت دوم ايران است ويالن و سرگردان هستند كه نه اينكه مثـل  ادار
نند، بلكه بسيار هم مايلند ولي وسـيلة زنـدگي   ايام قديم درس خواندن را گناه بدا

ندارند و به پدران و مادران خود براي كسب معاش از شش و هفت سالگي كمك 
  كنند. مي

اصالح كار اقتصادي اين واليت با توسعة صـنايع ماشـيني و غيرماشـيني و    
ي جديد مـدني زراعـت و آبيـاري و    ها ايجاد آب زياد و سدبندي و ترويج طريقه

اجتماعي حال برزگران و بر پا كردن كارخانجات و غيره ميسر خواهد شد اصالح 
ي بزرگ و كوچك فـردي  ها و براي حصول آن مقصود نيز به كار انداختن سرمايه
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و جمعي الزمست و عطـف همـت بابتكـار فـردي و اقـدامات ملـي (نـه توجـه         
انحصاري به كمك دولت)، و جاي تأسـف اسـت كـه سـرمايه داران آذربايجـاني      
مهاجر به واليت خود برنگشته ايجاد كار براي مردم بيكار و منفعت عمـده بـراي   

كنند و عذرشان بيشتر بر حسب ظاهر و لفظ انديشة نـا امنـي اسـت     ميخودشان ن
يعني نبودن امنيت و اطمينان از دوام و ثبات و استقرار وضع مملكـت. ولـي ايـن    

معقول و شايد موجه بـه   عذر هم اگر چه به اقتضاي طبيعت بشري است و ظاهراً
نظر آيد كامالً مقبول نيست و بايد بيش از اين بزاد بـوم خـود دلسـوزي و توجـه     

  نمايند.
پس از امور اقتصادي بايد درجة دوم را به امـور صـحي داد. يعنـي بعـد از     

بدن سالم و چشم بي تراخم الزمست و  براي اين كار كـه اهميـت آن    ،شكم سير
عات فردي و خيريه به ميـزان  الوه بر اقدامات دولتي تبرّمحتاج بشرح نيست باز ع

هـر صـاحب حسـي و هـر صـاحب ايمـاني       كلي و فراوان  ضرور است كه بايـد  
قسمتي از مال خود را به امور خير و مـداواي مرضـي و جلـوگيري از امـراض و     

ي سابقاً نشر معرفت الزم براي آن صرف نمايد. بارها گفته ام كه پيشينيان ما و حتّ
ي با تقوي سالي از مال خود مقدار كلـ در اوان جواني و طفوليت ما مردم متدين و 

مبلغي كلي ديگر صرف عات خيريه داده و خمس و مال امام و تبرّ ةزكوبه عنوان 
حج و زيارت مشاهد مشرفه نموده قسمي از دارايـي خـود را وقـف مسـاجد يـا      

صيت ميكردند كه بعـد از  آستانة رضوي يا مشاهد ديگر كرده، ثلث مال خود را و
مسـتحبات   ،وفاتشان صرف امور خير بشود. در زندگي هـم عـالوه بـر واجبـات    

ـ    اد و فقـرا و دراويـش و   زيادي از قبيل اعانت بر فقراء  دسـتگيري از علمـا و زه
كلـي   لغآوردند و البته مبا ميسائلها، بناي مساجد و آب انبار عمومي و پلها به جا 
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خواني و احسان و آش اربعين و حلـواي رغايـب و    هم صرف عزاداري و روضه
بينـيم كـه آن    مـي شد. حاال  ميخيرات و اطعام مساكين (و اغلب غير مساكين هم) 

حس ديني قديم تا حدي خوابيده و حس ديگري هم به جاي او براي امور خيرية 
و دادن دواي مجـاني و دارااليتـام و غيـره     هـا  جديد از بناي مدارس و مريضخانه

  دل عشر آن حس قديم بيدار نشده است.معا
پس از صحت عمومي در مدارج اهميت، تعليم عمومي را بايد شمرد. لكن 

خواهم عرض كنم كه از يك لحاظ معارف عمومي همدوش صـحت عمـومي    مي
رود و بلكه عامل صحت است. ساليان دراز است كـه ايـن عقيـده را داشـته و      مي

شتة علمي بايد بيش از حد معمول در مـدارس  تكرار كرده ام كه به نظر بنده دو ر
خواهم عرض كنم كه بايـد ايـن دو    ميابتدايي تعليم شود و حتي اگر مبالغه نشود 

علم به طور غير متناسب با مدارس ابتدايي به درجات عالي تري كه شايد از سهم 
مدارس متوسطه هم بيشتر باشد به اطفال خردسال از پسر و دختر يـاد داده شـود.   

در مدارس ابتدايي يك مـن   ني اگر از حساب و جغرافي و تاريخ و علم االشياءيع
خروار به آنهـا عرضـه شـود و آن دو علـم      شاگرد داده شود از آن دو علم يكه ب

عبارت است از علم حفظ الصحه و مبادي علم طب و علم منطق. البته اگر ما همه 
رسـيديم   مياتفاق آراء ه تر بداز عامي و عارف قدري بهره از علم منطق داشتيم زو

ــالي   ــب را زود ح ــيو مطال ــود راه   م ــات خ ــديم و در بيان ــا ش ي دور و دراز ه
پيموديم و مخصوصاً از مغالطه و جدل پرهيز نموده و بصراط مستقيم برهـان   مين

افتاديم و اين فقره در ميزان محاكمة عقلي ما در امـور سياسـي بسـيار     ميو قياس 
توان شرح بيشتري داد و داليـل وافـي ذكـر     مياين مقوله شد. در  ميمفيد و مؤثر 

گـذرم و سـخني چنـد از     ميكرد. ولي چون در اينجا مقصود بالذات نيست از آن 
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صحيي و طبي كه حتي تا حدي عالي و خارج از تناسـب بـا مدرسـة    فوايد تعليم 
كنم. اگر در همة مدارس ابتدايي و حتي كودكستانها سـعي   ميابتدايي باشد عرض 

بليغ به عمل آيد كه همة اطفـال بـدون اسـتثناء و بالنتيجـه همـه افـراد ملـت (در        
) بـه ميكـروب معتقـد شـوند     صورتيكه همه تعليم ابتدايي اجباري ببينند انشاء اهللا

همانطور كه  ما و همـة افـراد ملـل متمـدن از صـغير و كبيـر و انـاث و ذكـور و         
مضرات و خطرات ميكروبهـا   روستايي و شهري معتقد هستيم و هستند و فوايد و

ميكروبهـا و محـل نموشـان و در چـه      أو سرايت امراض به وسـيلة آنهـا و منشـ   
شوند را خوب بداننـد و همـانطور    ميمانند و به چه وسيله تلف  مياوضاعي زنده 

مان اندازه هـم  ه قدند بهتكه امروز بقوة خلل ناپذير آب كر و جاري در تطهير مع
خيلي خيلي ريـز و نـامرئي كـه همـه جـا هسـتند ايمـان        و حيوانات  ها به باكتري

بينيم مثل مورچه و مگس وجود دارد و. آنچـه را   ميبياورند و نگويند كه آنچه را 
بيند نيست، مانند حكم كوري در روشنائي و بينائي در تاريكي كه  ميكه چشم ما ن

ي كند كه اگر خاك زمين را به شدت جاروب كـرده بـه هـوا بدهـد عيبـ      ميگمان 
 تابيـد  مية او گردي در ظلمت وجود  ندارد، ولي اگر آفتاب دندارد زيرا كه به عقي

كرد. اگر اين اعتقـاد و معرفـت در ميـان     ميديد و اين كار را ن ميد را عگرد متصا
تمام افراد ملت مانند ملل فرنگ عمومي شود شكي نيست كه از اين راه دو ثلـث  

شود و همچنين با اعتقاد به فايدة قطعي آبلـه   مييا صدي هفتاد امراض جلوگيري 
كوبي و تلقيح ماية امراض ديگر اكثـر مـردم از آبلـه و خنـاق (يعنـي ديفتـري) و       

مانند، برعكس حاال كه ظاهراَ صدي هشتاد اطفـال   ميحصبه و وبا و  غيره مصون 
و پنج شـش  ي ايران بيش از ها ميرند با آنكه اغلب خانواده ميمتولد در اوايل عمر 

بـا   هـا  شود و نفوس فرنگي ميگاهي ده و دوازده اوالد دارند و كمي از آنها بزرگ 
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گيرد. ولي با رعايت اين اصول نفوس ايران  ميداشتن يكي دو اوالد ميليونها تزايد 
  شود. ميدر اندكي زماني مضاعف 

گـذرم بـه اهميـت عظـيم انتشـار       مـي پس از ذكر اين جملة معترضه حـاال  
م سعادت ملت است. از وقتيكه وارد آذربايجان شده ام آنچـه  معارف كه ركن سو

شنيده ام غالب شكايت مردم از وضع اقتصادي و نقصان وسـايل صـحي و تنگـي    
ـ     دايرة معارف است و همچنين فسـاد اخـالق    دو ه متوليـان امـور عامـه. نسـبت ب

خواهم عرض كـنم كـه    ميموضوع اولي چند كلمه عرض كردم و در باب معارف 
ة معارف نيز نقص عظيمي داريم نه تنها در كميت و بلكه در كيفيـت هـم.   در زمين

البته در صورت امكان تخصيصات معارف آذربايجان از طرف دولت (كـه بودجـه   
شود) بايد آنچـه مقـدور اسـت بيشـتر شـود و كمتـر از آن اسـت كـه          ميخوانده 

تقصـير و  نقيصه ناشي از قصور يـا  استحقاق دارد. لكن قسمت بزرگي هم از اين 
غفلت از حسن استعمال ماية موجود است. افراط در عدة مستخدمين اداري پشت 

شـود   مـي بر آنچـه در تهـران ديـده     ميزنشين و كم كاري بعضي از معلمين كه بنا
كنند، و مخارج گوناگون كم اهميـت و   ميوقت كمي براي تعليم صرف  ها بعضي

كوه و تخصـيص مبـالغي از   صرف وجوه زياد و غير متناسب به بناي عمارت باش
بودجه به تعليمات عاليتر يعني مدارس متوسطه و عالي كه بـه تناسـب آن وجـوه    

شـود  و اشـكاالت طـرز تعلـيم سـنگين و       مـي مخصوص مدارس ابتدايي كمتـر  
ي علمي كم لزوم بضرر وسـعت انتشـار تعليمـات    ها پرشاخه و شايد بعضي رشته
دور است باعال درجـة حـدود امكـان    آنچه مق كند. مياجباري عمومي مجاني كار 

بايد مدارس ابتدايي و بناهاي آن و تعليمات آن و طرز تعليم را خيلي سـاده كـرد   
كه اوالد ملت ايران از ذكور و اناث سواد پيدا كنند و نوشتن و خواندن ياد بگيرند 
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اي هم شـايد جغرافـي و تـاريخ ايـران بيشـتر و تـاريخ عـالم كمتـر و          و تا اندازه
فارسي و عربي در مدارس شهري فرا گيرند و هـر قـدر ممكـن اسـت      مخصوصاً

صحت امالء و اصطالحات و الفاظ كتابي را بياموزند و بس. البته در بناي مدارس 
هر چه ساده تر باشد بهتر است، اما پاكيزه و نظيف و صحي و هوادار بايد باشد و 

و قسـمت عمـدة    ميـداني بايـد داشـته باشـد. مـدارس متوسـطه كـالً        ،براي بازي
دهند اداره شـود نـه بـا     ميي مدارس عالي بايد با اجرتي كه اولياي اطفال ها رشته

پول خزانة مملكت و ظاهراً ايران در روي زمين تنها مملكتي اسـت كـه مـدارس    
متوسطه هم مجاني است يا قسمت كمي از مخارج آن بـا ماهانـة محـدود اطفـال     

  ع بيايد نه از دولت.يد از اهل خير و تبرّگردد. در اين كار هر كمك خارجي با مي
در مدارس ابتدايي شهري قسمتي عمده بايد شعبة صنعتي و حرفتي داشـته  
باشد و در مدارس دهات كمي از طـرز زراعـت و نگاهـداري حيوانـات بطريـق      
علمي ياد داده شود. عرض كردم صرف پول عمده براي بناهاي عالي مـدارس در  

ضرر وسعت دائره و انتشار كامل خود تعلـيم  ه پابرهنه بدم رمملكت فقير و ميان م
ابتدايي است. ژاپنيها كه فقير بودند وقتي كه خواستند در مملكـت خـود خطـوط    

ي مجلل و عمارات بزرگ ها زياد راه آهن بنا كنند مالحظه كردند كه بناي ايستگاه
اه آهـن  با تاالرهاي انتظار و محل خوراك و غيره قسمت هنگفتـي را از بودجـة ر  

و بنابراين مصمم شدند از بناي ايستگاه صرف نظر كنند و بـه جـز يـك    خورد  مي
بان براي توقف و اندكي غذا ايستگاهي درست نكنند و همه پـول را   يق سايهچآال

صرف امتداد خطوط راه بكنند  و بدين طريق در اندك زمـاني تمـام مملكـت بـا     
  خطوط راه آهن به هم وصل شد.

و بسيار واجب براي تعليم در مدارس نيز كه از آن خيلي  يكي از مواد مهم
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شود تاريخ اسالم اسـت كـه بايـد در مـدارس ابتـدايي تـا حـدي و در         ميغفلت 
مدارس متوسطه خيلي بيشتر و كاملتر تعليم شود و همچنـين زبـان عربـي يعنـي     
اصول آن و صرف عربي نه نحو يا متون عربي. صرف عربي براي تسلط در زبـان  

 -اساس بعضي فرنگي ضروري اولي است و خوشبختانه برخالف توهم بي فارسي
مĤبهاي ما ياد گرفتن صرف عربي از صيغ اسمي مجرد و مزيد فيه و ابـواب مزيـد   
 فيه و صفت مشبهه و صيغ مبالغه و صيغ جمع مكسر و اوزان مصدر بسيار سـهل 

ها را كـامالً يـاد   توان آن  مياست و بنده مدعي آن هستم كه در دو  الي چهار هفته 
شـاگرد فـوراً لغـات عـالم و     » علم«طوري كه پس از ياد گرفتن كلمة مجرد  هداد ب

معلوم و عالمه و عليم و تعليم و معلـم و مـتعلم و اسـتعالم و علمـاء و علـوم و      
علمي و اعلم و غيره را خود به خود بداند. در مدارس متوسطه سهم زبـان عربـي   

بايد باشد. زيرا كـه مايـة اصـلي و بـزرگ زبـان       خيلي خيلي بيشتر از آنچه هست
فارسي ادبـي  فارسي فعلي عربي است و هر صاحب سواد بايد كتب معتبر و مفيد 

كتب كالسيك ما را بتواند به سهولت بخواند ماننـد   ها و تاريخي و به قول فرنگي
ي عروضي و مرزبان نامه و تاريخ مسعودي بيهقي و سياست نامـة  مچهار مقالة نظا

خـي و جهانگشـاي جـويني و    لام الملك و قابوس نامـه و فـارس نامـة ابـن الب    نظ
بــات ســعدي و غزليــات حــافظ و حتــي كليلــه و دمنــة گلســتان و بوســتان و طي

هي و قصايد عنصـري و فرخـي و منـوچهري و انـوري و معـزي و البتـه       اش بهرام
 شاهنامة فردوسي را هم. هوس جديدي كه به شكل بيـرون كـردن الفـاظ فارسـي    

دري پيـدا شـده و    عربي االصل از زبان فصيح سخنوران نامي ايران يعني فارسـي 
اختراع كلمات عجيبي منافي ذوق و علم ملي ما رخ آورده بطـوري كـه اسـتيالي    

  اي به بنيان زبان  ما نزد. مغول به ايران چنان صدمه
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يكي از خياالت بسيار عجيبي كه از چندي به اين طرف در ميان قسمتي از 
نان كم سواد و بيمايه و هوسناك فرنگ مĤب ما ظهور كرده و ظاهراً علتي جز جوا

تنبلي جسماني و روحاني  و تقليد جاهالنه ندارد آن است كه زبانهـاي فرنگـي را   
كنند بـه ايـن عـذر  كـه      ميگيرند و زبان خود را اهمال  مياز مدارس متوسطه ياد 

در ايـن  «هسـتند كـه    صـعوبت دارد و مـدعي   يفارسي مشكل است و خط فارس
عصر تمدن مردم وقت كافي ندارند كه هم علوم فرنگي را ياد بگيرند و هم زبـان  

حتـي دلشـان    اآن و امـالي كلمـات ر   كامل و مقـداري عربـي الزم بـراي    يفارس
و » پـوكر «، جهـت بـازي   خواهد براي خاطر صرفة وقت كافي براي اين آقايان مي

شكل و ثاء و سين و صاد هم بيـك شـكل    گنجفه، ضاد و ظاء و زاء و ذال به يك
نوشته شود و ابداً توجهي به اين نكته ندارند كه در ميان ملل فرنگستان يـك نفـر   

االرض  تـي دان يا مـنجم يـا رياضـي يـا عـالم معرف      ميهم مهندس يا طبيب يا شي
كه زبان خود را بر وجه اكمل و اتم با ادبيات آن مثل يك اديبـي  توان پيدا كرد  مين

شـود كـه قسـمتهاي اول عمـر خـود را صـرف        ميد و يك نفر دهاتي هم پيدا نندان
تكميل معرفت زبان خود نكرده باشد در صورتي كه زبانهاي فرانسـوي و انگليسـي   

در انگليسي امـالي هـر كلمـه را     هم در امالء، مشكلتر از زبان فارسي است و حتي
انگلسـتان رفـتم شـنيدم كـه     م در اولين بـار كـه بـه    رجداگانه بايد ياد گرفت. ياد دا

نويسـيد و   ميپرسد چگونه  ميگفتند اگر به يك انگليسي اسم خودتان را بگوييد  مي
كنيـد. يعنـي در    مـي پرسد چطور تلفظ  ميرا نشان بدهيد  اگر كارت ويزيت خودتان

واقع ميان لفظ و كتابت ارتباط زيادي نيست. در ژاپون خط مشكلتر از خـط عربـي   
سـال   50شود. ولـي در كمتـر از    مييست و پنجهزار شكل نوشته است و ظاهراً با ب

همه اهالي ژاپون باسواد شدند و خواندن و نوشـتن بلدنـد. پـس بايـد بـا سـعي در       
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بـر وسـعت    هپرمايه كردن و تكميل كيفيت تعليم مقدمات و شرايط را ساده تر نمود
ت تعليم ابتدايي افزود.و كمي  

اخالق است كه بايد به هر نحو اسـت فكـري    مبحث خيلي مهم ديگر در اين زمينه
تهذيب اخالق متعلمين و بالنتيجه اخالق ملت كرد و مخصوصاً بايـد تشـويق    يارب

» حقـه بـودن  «به معني معمول بين ما يعنـي باصـطالح عوامانـه    » زرنگي«جوانان به 
موقوف شود و از افراط در توجه به ماديات و منفعت پرستي احتـراز شـود و روح   

ي و حميت و جوانمردي و فضـائل اخـالق و راسـت گـويي بـاعلي درجـه       فداكار
  تشويق شود.  

سخن زياد دارم و دامنه اش دراز توانـد كشـيد و مثنـوي     ها من در اين مقوله
و  هـا  ترسم هم وقت خطابه و هم حوصـلة خـانم   ميشود، لكن   ميتاد من كاغذ فه

از بردبـاري حضـار محتـرم     آقايان تمام شده باشد و بايد سخن را با تشكر خالصانه
  ختم نمايم.

   



  
  
  
  
  

   تن كامه سرايي در ادب فارسي
  جالل خالقي مطلق

  
  ت را حديث زاهد دم سرد، بسته گوشَ

  داني! مي چه   زبان آتش   من  ةتران
 حزين الهيجي

  
بانوخـداي   Aphroditeخداي جنـگ و   Aresپسر  Erosدر اساطير يوناني 

ا و روس به پيكـر نوجـواني زيبـ   ست وخود او خداي عشق است. ا عشق و زيبايي
بالدار تصور شده است، با اندامي لخت، تاجي از گل سرخ بر سر، دارندة كمال و 
تركش، خسته از زخم تير و سوخته از آتش عشق، ولي آماده تا هر دم تير ناپيداي 

  عشق را به سوي خدايان و مردمان رها سازد.
است كه پسر مارس خـداي جنـگ و    Amorبرابر اروس در اساطير رومي 

  بانوي عشق و زيبايي ست.ونوس ايزد
در ادبيات فارسي بهرام يا مريخ برابر مارس، و ناهيد يا زهره برابر ونـوس  

  اند. براي مثال:
ــه ســاز ــه هــم نكت ــادام ب  شــكر و ب
 به ياد بزم تو ناهيد را به كف بـربط 

  

 1زهـــره و مـــريخ بـــه هـــم عشـــقباز 
 2جوشن بر به كين خصم تو بهرام را به
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وزهره با ونوس، و بهرام و مريخ بـا مـارس، تـاثير     گويا برابر گرفتن ناهيد
) 131عربي ست. هرودوت (كتاب يكـم، بنـد    اسطورة رومي در ادبيات فارسي و

و بانوخداي  Uraniaآناهيتا را كه سهواً ميترا ناميده است، مانند بانوخداي آشوري 
ر سـه  كند، ولي ايـن برابـر سـازي در هـ     ميبا آفروديت يوناني برابر  Alilatتازي 

مورد تنها محدود به مؤنث بودن اين خدايان است و نـه هـم صـفتي آنهـا. چـون      
ردي سور آناهيتا كه يشت پنجم اوستا، يعنـي آبـان يشـت، بـه نـام      آناهيتا، يعني اَ

ي برآمده و خوش جامه و ها اوست، اگرچه بانو خدايي زيبا و خوش اندام با سينه
ـ       اك و زادن زنـان را آسـان   خوش آرايـش توصـيف گرديـده كـه آب مـردان را پ

سازد ولي بر خالف بانو خدايان يونـاني و رومـي، يعنـي آفروديـت و ونـوس       مي
ارتباطي با عشق و شهوت ندارد، بلكه بيشتر بانوخداي نگهبان آبهـا و بـاروري و   

و برابـر رومـي آن    Artemisفراواني و پاكي ست و در واقع به بانو خداي يوناني 
Diana  عوض پري در اوسـتا ( نزديكتر است. درpairikā    يعنـي زن زيبـايي كـه (

در صـفت زيبـايي و شـهوت بـه      3كند، ميفريبد و با آنها همخوابگي  ميمردان را 
از اين رو برابرگيري ناهيد بـا ونـوس بايـد     4نمايد. ميآفروديت و ونوس نزديكتر 

 رومي باشد. همچنين برابرگيـري زهـره بـا ونـوس در     ةخر از اسطورأثير متأيك ت
ادب فارسي و تازي (اگرچه پيشينة زهره، يعنـي زنـي كـه هـاروت و مـاروت را      
فريفت، در اساطير سامي غير از پيشينة ناهيد در اساطير ايراني است) بايـد ماننـد   

  رومي باشد. ةثر از اسطورأخر و متأناهيد مت
نه صرفاً عشـق افالطـوني و معنـوي و    » عشق ايزد عشقِ«امروزه از اروس 

شود، نه صرفاً عشق جسماني و ظاهري و مجازي و نه صـرفاً   مييده روحاني فهم
نظر بازي و حس جمال. بلكه معنويت دادن به زيبايي تن و خـواهش تـن اسـت،    
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عشقي ست آميخته با هم آغوشي وهمخوابگي و زيباشناسي كه نگارنـده در ايـن   
    5ياد كرده است.» تن كامگي«گفتار از آن به 

گردد كه نظر ما از تن كامه سرايي آثار الفيه شلفيه  مياز تعريف باال روشن 
ــايش عمــل جنســي     ،نيســت ــي صــرف توصــيف و نم ــلفيه، يعن ــه ش ــار الفي آث

)pornographyاشراف تهيه و پنهاني در گـردش بـود،    ة) كه در گذشته براي طبق
ترين جوامع نيز نفـوذ خـود را داشـت. در حـالي كـه بـراي پيـدايش         در سربسته

ر ادبيات و هنر بايـد در جامعـه در مناسـبات مـردم رويـه آسـان       پردازي د كامه تن
) رواج يافته باشد كـه خـود   Toleranceگيري و روش سازگاري و اخالق مدارا (

بدون پيشرفت نسبي  آزادي زنان كه منجر به آزادي معاشـرت زن و مـرد گـردد،    
  ميسر نيست.

پـيش از   ةدور دهنـد، در  ميتا آنجا كه قرائن برخاسته از شعر فارسي نشان 
ن اثري چون ويـس و  آاي كه در  اشكاني، يعني جامعه ةاسالم، برخي مراحل جامع

 ةاسالمي محيط اصفهان در نيمه نخستين سد ةآمده بود، و در دور رامين به وجود
پنجم هجري يعني در زمان فرمانروايي خاندان كاكويه و سـپس طغـرل سـلجوقي    

رامين) و برخـي از شـهرهاي ايـران در     (زمان فخرالدين گرگاني سرايندة ويس و
همسايگي مسيحيت (گنجه در زمان نظامي و مهستي، و شـروان در زمـان عـارف    

  بيلي)، كما بيش داراي شرايط باال بوده اند.دار
توان يك بار نيز در تفـاوت انـواع ادبـي بررسـي كـرد: در       ميله را أاين مس

ـ  آن جـا كـه بـن    ادبيات داستاني ما، خواه منظوم و خواه منثور، تا داسـتانها از   ةماي
ادبيات پيش از اسالم گرفته شده است، عشق، يك عشـق زمينـي و ديگـر جـنس     

) است كه در آن كوشش جنسـي نيـز دو سـويه اسـت.     heterosexualityگرايي (
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آييم و از يك سو اين پيوند ادبي با ادبيات باستان بريـده   ميولي هر چه به جلوتر 
نفوذ شريعت  ةهان انديشه و ذوق  در ايران به دو منطقشود و از سوي ديگر ج مي

گردد، در ادبيات داستاني غير عرفاني(عاشقانه و حماسي)، بـا   ميو طريقت تقسيم 
آن كه عشق هنوز به تقليد از الگوهاي پيشين زميني و ديگر جـنس گرايـي سـت،    

و در  ولي يك سويه، يعني تنها مرد كوشه، و توصيفها پيچيده و استعارات اسـت، 
شعر غنايي كه اين پيوند ادبي با ادبيات باستان باز هم كمتر و يـا بـه كلـي بريـده     
است، عشق يا يك عشـق افالطـوني و شـبه عرفـاني سـت و يـا شـاهد بـازي و         

گردد كه در ادبيات دورة  مي). از اين جا روشن homosexualityهمجنس گرايي (
زمينـة مـورد بحـث مـا مبلـغ       اسالمي ما كه بازتاب اجتماع آن و يا دست كـم در 

ست، آنچه به اصطالح امروز تابو اسـت، زن اسـت و نـه توصـيف      مياخالق رس
، به سخن ديگر: با فقـدان  تـدريجي زن   ها عمل جنسي، حتي به ركيك ترين واژه

از ادبيات جنسي ما، اين نوع ادبيات نابود نگشته است، بلكـه منحـرف و زمخـت    
ختـه اسـت. مـا در ايـن گفتـار، تحـول شـعر        شده و عنصر زيباشناسي خـود را با 

ي عشـقي، قصـيده،   هـا  اروتيك را در شعر كالسيك فارسي در پنج بخش: منظومه
  كنيم. ميي عاميانه بررسي ها غزل، رباعي و نيز ترانه

ويـس و   ي عشقي، زيباترين توصيفهاي تـن كـامگي را در  ها در منظومه-1
صحنه اي ست كه ويـس در يكـي   يابيم. يكي از اين توصيفها مربوط به  ميرامين 

خواباند  مياز شبهاي زمستان دايه را در كنار شوهر مست خود موبد به جاي خود 
رود و در آن جا جامه سنجاب خـود   ميو خود بر بام كاخ پيش دلدار خود رامين 

خوابند و تـا   ميافكند و با رامين روي آن  ميرا از تن كنده و بر زمين گل آلود بام 
  آوريم:   ميپردازند. در زير چند بيتي از اين صحنه را  ميعشق بازي  سپيده دم به
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 چـار مـن تـو دانـي«به دايـه گفـت:
 كه او خفته سـت، اگـر بيـدار گـردد     

 اگـــر تنهـــا در ايـــن خانـــه بمانـــد 
ــار    ــت ناچ ــد خف ــا وي بباي ــو را ب  ت
 بدو كـن پشـت و رو از وي بگـردان   
ــد     ــك مان ــن ني ــن م ــر ت ــو ب ــن ت  ت

 اوسـت بدان مستي و بيهوشي همي ك
 بگفت اين و چراغ از خانـه برداشـت  
 به پيش دوست شد سرمست و خـرم 
ــر ســيمينش ســنجاب   برآهخــت از ب
ــود از روي ايشــان  ــه ب ــر الل ــين پ  زم
ــالين  ــودي ز دســت ويســه ب  گهــي ب
 بپيچيــده بــه هــم چــون مــار بــر مــار
 لــب انــدر لــب نهــاده روي بــر روي

  

ــاني     ــون ره ــد چ ــت موب ــرا از دس  م
ــردد     ــخوار گ ــا دش ــار م ــر ك  سراس

ــدار و ــود بيـ ــد  شـ ــا بدانـ ــال مـ  حـ
ــار     ــا ي ــار ب ــپد ي ــه خس ــي ك  برآيين
 كه او مست است و باشد مست نادان

 بازدانــــد ياگـــر بپســــايدت، كــــ 
ــد پوســت از پوســت  ــه بازدان  »چگون

 به چاره دايـه را بـا شـوي بگذاشـت    
 را سـاخت مـرهم   به بوسـه ريـش او  

ــل و آب   ــان آن گـ ــتردش ميـ  بگسـ
ــان   ــوي ايش ــود از ب ــوا پرمشــك ب  ه

 هرافــزاي رامــين گهــي از دســت م 
 باشد كه پيچد يار بـر يـار   شچه خو

 6نگنجيــدي ميــان هــر دوان مــوي   
 

ديگر از توصيفهاي تن كامگي داستان صحنه اي ست كه رامـين   ةيك نمون
ويس، دزدانه خود را به باغ كاخ موبد رسانده است، ولـي موبـد قـبالً     براي ديدار

رون رود ويـس بـه محـض    تواند از كاخ بيـ ندرهاي كاخ را بر ويس بسته است تا 
آگاهي يافتن از آمدن رامين، كفش از پـاي در آورده و بـه كمـك ريسـمان پـرده،      

رساند و سپس در آن جا بـا پـاي برهنـه و جامـه      ميخود را به بام و از بام به باغ 
نهـد.   ميدريده و گردنبند گسسته و دست و پاي مجروح، سر به جستجوي رامين 

گفتگوي ويس بـا نسـيم در نهايـت سـادگي، و در      در اين توصيف مهيج، به ويژه
  بيان شور دروني ويس بسيار استادانه است:

ــوان ــيش اي ــود از پ ــه ب ــراپرده ك س
ــاب ســخت بســيار  ــر او بســته طن  ب

 يكي سر بر زمـين، ديگـر بـه كيـوان،      
ـ ـ  درمـان و تيمـار ـ   س رايكايك وي
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 فگند از پـاي كفـش آن كـوه سـيمين
 ن شد، ز پرده جست بـر بـام  اچون پرّ

 برهنـــه ســـر، برهنـــه پـــاي مانـــده
 شكســته گوشــوارش پــاك در گــوش

 شـد شـتابان تـا لـب بـاغ      پس آن گه
 قصب چادرش را در گوشه اي بست
ــاره   ــت پ ــدر خش ــن ان ــرفتش دام  گ
ــايش    ــود ج ــان ب ــرم وآس ــه ن  اگرچ

 ســتي بــر ميــانش  گسســته بنــد كُ 
 نــه جامــه بــر تــنش مانــده نــه زيــور
ــردان   ــاغ گـ ــرد بـ ــاي گـ ــه پـ  برهنـ
 هم ازچشمش روان خون وهم از پاي

 را؟ 8ســـعتري كجـــا جـــويم نگـــار
 مهمـــان بهتـــر كـــه بيهـــوده نپـــوي 

ــبگير     ــاد ش ــتي اي ب ــق دوس ــه ح  ب
 اگــر بــا بيــدالن هســتي نكــوراي    
 دكــه پايــت گــر جهــاني برنــورد    

ــي را    ــابي كس ــا ي ــا كج ــن ت ــه ك  نگ
ــرد   ــي را پ ــزاران پردگ ــت هه  برداش

ــاري    ــرا در مهركـ ــال مـ ــين حـ  ببـ
 هـوش و بـي كـام    بي به صد گونه بال

ــر  ــو بـ ــدان روي نكـ ــن بـ ــام مـ  پيـ
ــارم آالي!   ــر گلن ــك آر و ب  از او مش

ــا  ــو اي نوبهـــ ــتاني ربگـــ  بوســـ
 بگــــــو اي آفتــــــاب دلربــــــايي
ــده    ــدر فكن ــان ان ــه ج ــش ب ــرا، آت  م
ــايي ــدر نيـ ــرا ايـ ــي چـ ــرا گفتـ  مـ

 نــده شــاهينبــدو بــر رفــت چــون پرّ
ــام   ــل و اش ــر لع ــاد از س ــودش ب  7رب

ــانده  ــد و درش برفشـ ــته عقـ  گسسـ
 ابـــي زيـــور بمانـــده روي نيكـــوش

ــش ــر از داغ  روان ــتاب و دل پ ــر ش  پ
 در او زد دست و از بـاره فروجسـت  
ــاره    ــاره پ ــر پ ــنش ب ــر ت ــد ب ــا ش  قب

 آمـد ز جسـتن هـر دو پـايش     به درد
 چو شـلوارش دريـده هـر دو رانـش    
ــر   ــاده يكسـ ــا افتـ ــود يـ ــده بـ  دريـ
 به هر مـرزي دوان و دوسـت جويـان   

 از اين بخت نگون واي!«همي گفتي: 
 كجـــا جـــويم بهـــار دلبـــري را؟   

 شــيد تابــان را نجــويمبــه شــب خور
 بـــراي مـــن زمـــاني رنـــج برگيـــر!
 مــنم بيــدل، يكــي بــر مــن ببخشــاي!
 چو نـازك پـاي مـن خـونين نگـردد     
 كه رسوا كـرد همچـون مـن بسـي را    
ــان راه بگذاشــــت ــرد و در ميــ  ببــ
 بـــدين ســـختي و رســـوايي و زاري
 به صـد گونـه جفـا بـي صـبر و آرام     

ــن دا  ــوبي انجم ــه خ ــر! رك ــدو ب  د ب
 بلش سـاي من  عنبـر بـر و بـر سـن     ز

 ســـــزاي خرمـــــي و شـــــادماني،
ــانروايي،    ــه فرمـ ــوبي يافتـ ــه خـ  بـ
 بــه تــاري شــب بــه بــام و در فكنــده

ــده ــك آم ــن اين ــتم، توكجــايي..م  »س
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و اما رامين هوسباز، در گوشه اي از باغ در انتظار ويـس بـه خـواب رفتـه     

  افتد: مياست. با درآمدن ماه از ميان ابر و روشن شدن باغ، چشم ويس به رامين 
نيمـــه ســـپاه شـــب درآمـــد چـــو 
 چــو ســيمين زورقــي در ژرف دريــا 

 هـــوا را دوده از چهـــره فروشســـت
 او را يـــار خفتـــه آمـــد مـــر پديـــد

 بنفشــه زلــف و نســرين روي رامــين
 مه از كـوه آمـد و ويـس از شبسـتان    

 بــوي ويــس، رامــين گشــت بيــدار ز
ــدر برگــرفتشابجســت   ز جــاي و ان

ــرد  ــر فشــان ك  گهــي از زلــف او عنب
 ان مــيم بــر مــيمبــه ســ لــب هــر دو

ــوي  ــم دو ســمن ب ــر ه ــد ب  بچيچيدن
 تو گفتي شير و بـاده درهـم آميخـت   

ــزار ــرايان  هـ ــل سـ ــاخ گـ  آوا ز شـ
ــد ال  ــي خندي ــان هم ــادي ش ــز ش  هل

ــادند    ــم گش ــا ه ــتي ب ــو راز دوس  چ
  

ــد    ــاور برآمــ ــده از خــ ــه تابنــ  مــ
 در دسـت حـورا،   9چو دست ابرنجني

 شست را ازجان و رو چون ويس چنان
ــگفته     ــل ش ــان گ ــه س ــل ب ــان گ  مي
ــالين  ــرده بـ ــه كـ ــرين و بنفشـ  ز نسـ
ــتان  ــاد مشـــكين از گلسـ ــاري بـ  بهـ
 بــه بــالين ديــد ســروي ياســمين بــار
 پس آن دو زلـف چـو عنبـر گـرفتش    
ــرد   ــان ك ــكر فش ــل او ش ــي از لع  گه
 بــر هــر دو بــه ســان ســيم بــر ســيم 
ــر روي    ــاده روي ب ــا نه ــو دو ديب  چ
 و يا گلنار و سوسن بـر هـم آويخـت   
 همــه شــب عشــق ايشــان را ســتايان

ــت   ــه دس ــا ب ــدرش ي ــهان  قوتين پيال
ــد  ــام يكــديگر بدادن ــه خوشــي ك  10ب

 
  و يا اين توصيف كوتاه از هم آغوشي رامين و ويس:

وزان پــس هــر دوان بــا هــم بخفتنــد
 درآورده بــه ويســه دســت رامــين   
 همه بسـتر پـر از گـل بـود و گـوهر     
 لــب انــدر لــب نهــاده، روي بــر روي

ــرفتن:   ز ــر گ ــت را در ب ــي دوس  تنگ
ــر ــاران ب ــر ب ــراگ ــمنبرآن ه  دو س

 گذشـــته حالتهـــا بـــا هـــم بگفتنـــد  
 و سـيمين چو زرين طـوق گـرد سـر    

ــر  ــر از مشــك و ز عنب ــالين پ  همــه ب
 درافكنده به ميـدان از خوشـي گـوي   
 دو تن بودند در بستر چـو يـك تـن!   
ــر   ــان ت ــينه ش ــتي س ــدي، نگش  بباري
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 چو در ميـدان شـادي سركشـي كـرد
  

ــرد  ــل خوشــي ك ــام در قف ــد ك  11كلي
 

وتاهي كه شهر و مـادر ويـس از زيبـايي دوران جـواني     و چه زيباست توصيف ك
  كند: ميخود 

نديـــدي تـــو مـــرا روز جـــواني
 همــي بــر رســته همچــون ســرو آزاد

 بــودم در بهــاران  شز عمــر خــوي 
ــن راه:   ــدار م ــرد از دي ــم ك ــي گ  هم
ــش   ــت آب ــن رف ــه از م ــا ك ــا روي  بس
ــوي  ــك روز در ك ــتمي ي ــر بگذش  اگ
 جمــالم خســروان را بنــده كــردي   

 سـت اييزان رسـيده  كنون عمرم به پـا 
 زمانه زرد گـل بـر روي مـن ريخـت    
 ز رويــم آب خــوبي را جــدا كــرد   

  

 ميــــان كــــام و نــــاز و شــــادماني  
ــاد    ــا ب ــم بويه ــرد از دو زلف ــي ب  هم

ــرو  ــاخ س ــو ش ــارانب چ ــد از جويب  ي
 به روز پاك خورشيد و بـه شـب مـاه   
 بسا چشما كه از مـن رفـت خـوابش   
ــمنبوي  ــالي س ــا س ــوي ت ــدي آن ك  ب

 ه كـــردينســـيمم مردگـــان را زنـــد
ــت   ــده اس ــن رمي ــوي از م ــار نيك  به
 همان مشكم به كـافور انـدر آميخـت   

ــا كــرد   12بلــورين ســرو قــدم را دو ت
 

ديگر ما زني با اين جـوش و كـوش عشـق كـه در      13پس از ويس و رامين
ي هـا  بينـيم. زن در ديگـر منظومـه    ميي عشقي فارسي نها ويس است، در منظومه

سرد و بـي جنـبش، فرشـته اي سـت     عشقي ما چون الماسي ست درخشنده ولي 
زيبا، ولي در رگهاي او به جاي خون برف جاري ست. بـي گمـان در ميـان ايـن     
زنان، شيرين نظامي استثناست، هرچند در مقايسه با ويس، زني پرده نشين اسـت.  
ولي اين صفت بدان كيفيتي كه نظامي در شيرين آفريده است يك عفت  تحميلي 

  ر آميز شيرين است.سرشت غرو ةنيست، بلكه ميو
يي در قالبهاي كـوچكتري آفريـده اسـت    ها نظامي در هفت پيكر نيز شيرين

كه مهمترين آنها فتنه است. ولي در كنار آنها زناني نيز كـه خداونـد آنهـا را مثـل     
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زن مسـتوره  «يي از هـا  هندوانه براي تمتع مرد آفريده است كم نيستند، يعني نمونه
مانند گرگاني استاد توصـيفهاي تـن كـامگي سـت.     در هر حال نظامي ». محجوبه!

  براي مثال به اين چند بيت از افسانة بانوي گنبد سپيد در هفت پيكر توجه كنيم:
خواجــه كــز مهــر ناشــكيب آمــد 
 گفــت: نــام تــو چيســت؟ گفتــا: نــور
 گفت:پرده ت چـه پـرده؟ گفتـا: سـاز    
ــت    ــا: شس ــيم؟ گفت ــه ده  گفت:بوس

ــه دســت؟  گفــت: ــي ب ــا: زود آي  گفت
 را جوش از استخوان برخاست خواجه

ــنگش   ــون چ ــت چ ــر گرف ــف دلب  زل
 زد گـــاز بـــر شـــكر مـــي  بوســـه و

 گـــرم شـــد بوســـه در دل انگيـــزي
 خواست تـا نـوش چشـمه را خـوارد    

  

 بـــا ســـهي ســـرو در عتيـــب آمـــد   
ــا:  ــو؟ گفت ــد ازت  دور گفــت: چشــم ب

 گفت: شيوه ت چه شـيوه؟ گفتـا: نـاز   
 گفت: هان وقت هست؟ گفتا: هسـت 

ــت: ــراد!   گف ــن م ــاد اي ــود ب ــا: ب  گفت
ــت  ــان برخاس ــايي از مي ــرم و رعن  ش
ــنگش  ــون دل تــ ــر آورد چــ  در بــ
ــد   ــا صـ ــا ده و ز ده تـ ــي تـ  از يكـ
ــزي  ــاط را تيـــ ــي نشـــ  داد گرمـــ

 14... مهـــر از آب حيـــات بـــردارد  
 

در توصيف باال، در عين استادي بي مانند نظـامي در سـخنوري، جـوش و    
نـد شـيوه   كوش عشق چنان كه در ويس و رامين ديديم، دو سويه نيسـت. هـر چ  

پرسش و پاسخ در بيتهاي نخستين، تا حدي اين نقـص را برطـرف كـرده اسـت،     
ولي باز كنش تنها از سوي مرد است و از سوي زن واكنش. در حالي كه، درسـت  
اين دو سويگي كوشندگي دركار عشق است كه در هنر تن كامه سـرايي عنصـري   

  تهييج زاست. مثال ديگر  
ــود خــالي و معشــوقه مســت  ســرا ب

 مــاهرويي چنــان  شــبي خلــوت و 
ــير   ــد شـ ــوان را بيفگنـ ــوزن جـ  گـ
ــاب ــد عق ــل درآم ــيد حواص ــه ص  ب

ــاره دل را ز دســت    ــت يكب ــان رف  عن
ــان  ــيدن عن ــوان در كش ــون ت  از او چ
ــر    ــد دليـ ــاهش درآمـ ــه تاراجگـ  بـ
ــاب  ــاه رفـــت آفتـ ــاني مـ ــه مهمـ  بـ
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ــي ــبش م ــاني چــو شــكر ل ــدزم  گزي
 بــه بــر در گرفــت آن ســمن ســينه را

 گــوار ميــي ديــد روشــن  نخــورده 
ــي  ــويش  عقيق ــر خ ــر مه ــازرده ب  ني

 اي نچيــده گلــي، خــار بــر چيــده    
 ز شـــيرين زبـــان شـــكر انگيختنـــد
ــد    ــرو بلن ــده دو س ــم درخزي ــه ه  ب

ــ ــؤو لچ ــفته را لعــل ســفت ؤل  ي ناس
  

ــي    ــكرش م ــو نيش ــاني چ ــد زم  مزي
 ز در مهــــر برداشــــت گنجينــــه را
ــار   ــيب و ن ــته از س ــاغ دربس ــي ب  يك
ــش    ــته ري ــاس ناگش ــه الم ــي ب  نگين

 اي اديـــدهبـــه جـــز باغبـــان، مـــرد ن
ــد   چــو شــير و شــكر در هــم آميختن
ــد     ــاده قن ــن درافت ــادام و روغ ــه ب  ب

 15خفـت  لهم آسود لولـو و هـم لعـ   
 

پيش از اين در شعر گرگاني ديديم كه ويس چگونه براي ديـدن دلـدار بـا    
برهنه و مجروح  رساند و سر و پا ميبه بام كشاند و از باغ  ميرسن خود را به بام 

رسند. چگونه ميان گل و خار وگـل و الي   ميچون به هم گردد و  ميدنبال دلدار 
پيچند. برعكس در برخي از توصيفهاي نظامي مثـل توصـيف بـاال،     ميدر يكديگ 

كنـد و زن   مـي خانه هميشه خالي و امن است و هيچ خطري دلدادگان را تهديـد ن 
در اين سراي امن چون آهوي سردر كمند، حتي امكان جست و خيز هـم نـدارد،   

نتظر است تا مرد  چون شـيري او را بـدرد. و يـا چـون حلـوايي چـرب و       بلكه م
شيرين منتظر است تا مرد شكمو چون قحطـي زدگـان او را ببلعـد. علـت اصـلي      

ي اصـلي  هـا  ضعف برخي از توصيفهاي نظامي اين است كه اين زنان جزو پيكـره 
نگـين و  ي برفي هميشه دوشيزه ماننـد گلهـاي ر  ها داستان نيستند، بلكه اين فرشته

رونـد و از ايـن رو عمـل جنسـي      ميي شيرين جزو تزيينات كاخ به شمار ها ميوه
تر در ويس و رامـين) نـه برخاسـته از يـك      ي مشابه ولي كوتاهها (برعكس صحنه

ي هـا  مرد است ولي چون بـه پيكـره   ةعشق دوسويه بلكه آبي بر شهوت يك سوي
گيرنـد   ميرنگ و بويي ديگر رسيم، توصيفها  ميويژه به شيرين  اصلي داستان و به
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از اين نمونه است  توصيف بوس و كنار پنهاني شيرين و خسرو در بيتهـاي زيـر.   
تـا بـه محـض آن كـه      انـد  در اين توصيف خسرو و شيرين منتظر فرصت نشسته

چشمي به سوي آنها نباشد، يكديگر را در آغوش كشند. و در اين فرصتها خسرو 
م سـفيد او بـه سـرخي پرنيـان     قت چـون قـا  كشد كه پوسـ  ميچنان را در آغوش 

ي سرخ چون نيلوفرش بـه كبـودي   ها گيرد كه گونه ميگردد، و او را چنان گاز  مي
گرايد و شيرين از شرم از نگاه ديگران، هميشه سـپيداب در دسـت دارد    ميبنفشه 

  تا بر جاي كبود گازهاي خسرو بمالد:
چــو يــك دم جــاي خــالي يافتنــدي 

 ر دسـت يابـد  چه دزدي كاو به گـوه 
 بــه چشــمي پــاس دشــمن داشــتندي

 كشيدي خصـم را ميـل  فرصت در چو
 چنان تنگش گرفتـي شـه در آغـوش   

 از نــيلش بــر كشــيديگــز بــس كــز 
ــاه    ــر مـ ــاي بـ ــرم آن كبوديهـ  ز شـ
ــودي ــت ب ــر سرمس ــيار اگ ــر هش  اگ

  

 چــو شــير و مــي بــه هــم بشــتافتندي  
ــد   پــس آن كــه پاســبان را مســت ياب
ــتندي  ــه ديگــر چشــم ريحــان كاش  ب

ــد ــل  ربودن ــه تعجي ــه ب ــي بوس  ي يك
 كــه كــردي قــاقمش را پرنيــان پــوش
ــد   ــر دميــ ــه بــ ــوفر بنفشــ  ز نيلــ
 كــه مــه را خــود كبــود آمــد گــذرگاه

 16سپيدابش چو گل بـر دسـت بـودي   
 

كـامگي و مشـهور نظـامي، وصـف شستشـوي       تـن يكي ديگر از توصيفهاي 
شيرين در چشمه است. نظامي در ايـن توصـيف ماننـد مثالهـاي فـراوان ديگـر در       

كند. شاهين خيال را با اين  سازي نه سخنوري كه جادوگري مي ارهگاش، در ن هخسم
دهد و با آن دست در يك چشم به هم زدن به زمين  دست تا آسمان هفتم پرواز مي

بنـدد. نتيجـه همـين     آورد و پايش را به ريسمان لفظ، نـه بـه پرنيـان سـخن مـي      مي
انـد و بـه    يتهايي پيچيـده گشـته  سازي ست كه در آثار نظامي گاه ب جادوگري رنگاره

 ـ  سبب آنها شاعر به نادرست به پيچيده گويي شهرت يافتـه اسـت، وگرنـه نظـامي    
در كنـار سـعدي بزرگتـرين اسـتاد      ـ  حقيقتي كه تاكنون كمتر بدان توجه شده است
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سبك سهل ممتنع اسـت. در زيـر بيتـي چنـد از توصـيف شـيرين در چشـمه يـاد         
  گردد:   مي

د ســـپيديســـپيده دم چـــودم بـــرز
ــانگرد  ــرگس از چــرخ جه ــزاران ن  ه
ــارگي را  ــيرين بـ ــرد شـ ــتابان كـ  شـ
 پديــد آمــد چــو مينــو مرغــزاري    
ــاني   ــنده خـ ــرم آب آن رخشـ  ز شـ
 ز رنـــج راه بـــود انـــدام خســـته   
ــاني  ــرد چشــمه جــوالن زد زم ــه گ  ب
 فرود آمد، به يك سـو بـارگي بسـت   
 چو قصد چشمه كرد آن چشـمة نـور  
 پرنـــدي آســـمانگون بـــر ميـــان زد 

 غلطيـــد در آب يمـــتـــن صـــافيش 
 عجب باشد كه گل را چشـمه شـويد  
ــت  ــه شس ــوان انداخت  در آب از گيس

  

 ســـياهي خوانـــد حـــرف نااميـــدي،  
ــل زرد،    ــك گ ــد ي ــا برآم ــد ت  فروش
 بــــه تلخــــي داد دل يكبــــارگي را
 در او چون آب حيوان چشمه سـاري 
 شــــده در ظلمــــت آب زنــــدگاني
 غبـــار از پـــاي تـــا ســـر برنشســـته
 ره انــدر ره نديــد از كــس نشــاني   

ــت  د ــارگي بسـ ــر نظـ ــه بـ  ر انديشـ
ــد از دور   ــم آم ــك را آب در چش  فل
 شــد انــدر آب و آتــش در جهــان زد
 چو غلطـد قـاقمي بـر روي سـنجاب    
 غلط گفتم كه گـل بـر چشـمه رويـد    
 نه ماهي، بلكـه مـاه آورد در دسـت...   

 
  افتد:   ميرسد و نگاهش به شيرين  ميو اكنون خسرو از راه 

ــاهي  ــادت نگ ــر ع ــرد ب ــر ســو ك زه
 تي ديد، از آن ديدن خطر ديـد چو لخ

ــا     ــاهي مهي ــون م ــد چ ــي دي  عروس
ــيماب داده  ــه اي سـ ــاه، آيينـ ــه مـ  نـ
 در آب نيلگــون، چــون گــل نشســته 
 همــه چشــمه ز جســم آن گــل انــدام

 كــرد مــيزهــر ســو شــاخ گيسوشــانه 
 انداخت از دسـت  ميچو بر فرق آب 

ــاده ــتانبان فتـ ــت بسـ ــد از دسـ  كليـ

ــاهي       ــه م ــادش ب ــه در افت ــر ناگ  نظ
 كه پـيش آشـفته شـد تـا بيشـتر ديـد      
ــا     ــر ثري ــه ب ــاي آن م ــد ج ــه باش  ك
ــيماب زاده    ــب از س ــاه نخش ــو م  چ
 پرنـــدي نيلگـــون تـــا نـــاف بســـته
 گــل بــادام و در گــل مغــز بــادام    

ــه   ــر ســر گــل دان ــيبنفشــه ب ــرد م  ك
ــد   ــاه مرواري ــر م ــك ب ــيفل  بســت م

ــاده  ــتان در گشـ ــار پسـ ــتان نـ  ز بسـ
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 دلـــي كـــان نـــار شـــيرينكار ديـــده
 شــــاه ةارنظّــــ ســــمنبر غافــــل از

 مشــكين چــو مــاه آمــد بــرون از ابــر
ــمة آب  ــم او در چشـ ــرم چشـ  ز شـ
 جــز آن چــاره نديــد آن چشــمة قنــد

ــو ــيم اس ــيمين زد از ب ــن س ــر ت  دي ب
  

ــار كفيــده   ز حســرت گشــته چــون ن
 كه سـنبل بسـته بـد بـر نرگسـش راه     
ــيرين  ــد چشــم ش ــه شاهنشــه درآم  ب
 همي لرزيد چـون در چشـمه مهتـاب   
 كه گيسو را چو شب بـر مـه پراگنـد   

 17د سواد نقش بر سـيم كه خوش باش
 

در گرشاسپنامة اسدي نيز توصيفي تـن كامـه و در عـين حـال روانكاوانـه      
كننـد و از ديـدن  آن جمشـيد و دخترشـاه زابـل       ميهست. دو كبوتر عشق بازي 

  شوند:   ميتهييج 
هنـــوز از زمـــاني فـــزون، شـــادكام
 كه جفتـي كبـوتر چـو رنگـين تـذرو     
 نـــر و مـــاده كـــاوان ابـــر يكـــديگر

ــته ــه  فروهشـ ــردن افراختـ ــر، گـ  پـ
ــراز    ــرده ف ــار ب ــر دو منق ــم ه ــه ه  ب
ــه شــرم آمــد از روي جــم   پريــرخ  ب

  

 نپيمــوده بــد شــاه بــا مــاه جــام،       
ــرو   ــاخ س ــد از ش ــاغ آم ــوار ب ــه دي  ب

 ي كرشــمه كــن و جلــوه گــربــه كشّــ
 چــو نــايي دم انــدر گلــو ســاخته    
 چــو يــاري لــب يــار گيــرد بــه گــاز 

ــم  ــه ه ــوتر ب ــاز آن دو كب ــس ن  18ز ب
 

نسبت دادن عشق بازي نه تنها به جانوران كه امـر طبيعـي   در شعر فارسي، 
ست، بلكه به گياهان و حتي عناصر بي جان طبيعت، مثالهـاي فـراوان دارد. مـثالً    
فردوسي روز و شب را فراوان به مرد و زني مانند كرده است كه ميـان آن رابطـة   

ادري عشقي و جنسي ست. براي نمونه در دو بيت زير، شب با دميدن سـپيده، چـ  
پوشـاند،   مـي كشد و روي از خورشـيد   ميعر) بر سر از ابريشم نازك و گرانبها (شَ

گردد. يعني گذشت روز را از پي شب، به رفتن  ميولي خورشيد به دنبال او روانه 
دلداده اي از پس دلداري مانند كرده است كه با رفتار فريباي خـود عاشـق را بـه    



 ٦٦  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  دنبال خود بكشاند:  
ــر كشــيدســپيده چــو از كــوه  ســر ب

ــرد روي   ــان ك ــان نه ــيد تاب  ز خورش
   

ـ       عر بـر سـر كشــيد  شـب آن چـادر شَ
 19پشـت اوي  همي رفت خور از پسِ

 
و يا اين دو بيت كه نگارنده پيش از اين در ارتباطي ديگر از آن يـاد كـرده   

  است:  
چــو از كــوه بفروخــت گيتــي فــروز 
ــيد  ــرون كشـ ــر بيـ ــادر قيـ  از آن چـ

  

ــت رو     ــره بگرف ــب تي ــف ش  ز،دو زل
 20به دندان لـب مـاه در خـون كشـيد    

 
از ميان عناصر طبيعت، به ويژه نسيم در شـعر فارسـي جـايي ويـژه دارد و     
غالباً نماد جواني زن باره و هوسران است كه دمي از كامجويي آرام ندارد. از ميان 
صدها بيت كه در شعر فارسي بر سر اين توصيف سروده شده انـد، بـه بنـدي از    

  ي عشقي ست:  ها كنيم، هر چند بيرون از منظومه مياآني بسنده مسمط بهارية ق
  خزد مينرمك نرمك نسيم، زير گالن 

  مزد ميمكد، عارض آن  ميغبغب اين 
  گزد، ميكشد، گردن آب  ميگيسوي اين 

  وزد، ميچمد، گه به سمن  مي نگه به چم
  21درخت، گه به لب جويبار خگاه به شا

  
ي عشقي به تقليـد  ها ز سرايندگان منظومهپس از گرگاني و نظامي بسياري ا

از ويس  و رامين و خسرو شيرين، به توصيفهاي تن كـامگي پرداختـه انـد، ولـي     
براي مثال زير را از منظومة گل و نوروز خواجـوي   زند. ميكارشان چنگي به دل ن

  كنيم.   ميكرماني نقل 
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بيهـوش   رود كه با گل عشقبازي كند، ولي بـا ديـدن  او   ميشاهزاده نوروز 
  آورد:   ميگردد. گل او را به هوش  مينقش برزمين 

 چو ديد آن سروسيمين را كه چون باد
 ز خاكش برگرفت و در وي آميخـت 
 شـــرابي دادش از لـــب تـــا بنوشـــد
ــارش  ــر كن ــرت ب  كشــيد از بحــر حي
 چو حاصل كرد شه زان شمع منظـور 

ــر آورد ســر زلفــش گرفــت و  ســر ب
 روان در بر كشـيدش تنـگ جـون دل   

 لبنـــدي گـــره زد در كمنـــدشبـــه د
ــرواز  ــه پ  ســوي شــكر شــد از اول ب
ــر را آوازه در داد  ــات مصــــ  نبــــ
 چــو بــاد صــبح شــد ســوي گلســتان
 چمــن را ديــد پــر گلبــرگ و نســرين
 ســهي ســروي بــه ســان خــرمن گــل
ــه و مســت   بــه پــاي گــل درآمــد وال

 سـود  به سحرش ديده بر هاروت مـي 
 باخـت  گهي با مـار زلفـش مهـره مـي    
 نمــودش گهــي پــروين ز عقــرب مــي

ــي  ــي برم ــر  گه ــر از س ــرفتش افس  گ
 جسـت  گهي از سيب سيمين كام مـي 

ــي  ــه م ــرگ ژال ــه ب ــد گهــي از الل  چي
 يافــت گهــي از عنبــرش خلخــال مــي

ــوتر صــيد شــهباز  گهــي مــي  شــد كب
 جســت مــاه از چنبــر شــاه گهــي مــي
ــي ــي م ــقايقگه ــر ش ــنبل ب ــود س  س

 برفت از دست و در پـاي گـل افتـاد،     
 چو شـير وانگبـين بـا او در آميخـت    

ــ ــزز شَ ــح شعر مشــك ري  ه پوشــدلّ
ــارش  ــت داد بـ ــاه قربـ ــه خلوتگـ  بـ
 در آن تاريـــك شـــب پروانـــة نـــور

 ن را بـر سـر آورد  به يك مو خويشـت 
 برون رفتـه قـرار از چنـگ چـون دل    
ــدش    ــبگون پرن ــر ش ــد از قم  برافگن
ــاز  ــرد شــكرخايي آغ  چــو طــوطي ك
 شــكر ريــزان مصــري را خبــر داد   
 گــل افشــان كــرد بــر طــراف بســتان 
ــين     ــة چ ــو بتخان ــت چ ــاري ياف  به
ــل  ــرامن گــ ــه پيــ ــه ريختــ  بنفشــ

 بسـت  چيد و ريحان دسته مي سمن مي
 سـود  به نـازش لعـل بـر يـاقوت مـي     
 سـاخت  گهي از خال مشكين مهره مي

 گشـودش  گهي عقـرب ز پـروين مـي   
ــي  ــي برم ــيدش  گه ــر كش ــور از ب  زي

 جســت گهــي در پــاي ســرو آرام مــي
ــي  ــه م ــي  بنفش ــه م ــد درود و الل  چي

 يافـت  گه از مشك سياهش خـال مـي  
 شـد بـرون از چـنگلش بـاز     گهي مـي 
 بســت شــه پيرايــه بــر مــاه گهــي مــي
 ريخـت ريحـان بـر حـدايق    گهي مـي
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ــر مــي ــر دلگي  جســتگهــش در چنب
ــي  ــت م ــش انگش ــرزد  گه ــر طب  زد ب

ــودش از آ ــي ب ــيه داغگه ــف س  ن زل
 كـرد  گه از لعلش شـكر در پسـته مـي   

 زد گه از شب سـايه بـان بـر مـاه مـي     
 شـدي بيگانـه هـر دم بـا دل خـويش     
 بــه لــب لعلــش شــراب آلــود كــردي
ــاهش   ــرف م ــتي از ط ــب برداش  قص

ــان ــر نهــادي  يزم ــه دوشــش ب  ســر ب
 دگـر سـر بـر گرفتـي همچـو مسـتان      
ــردي   ــيش روي ب ــمع و پ ــي ش  گرفت
ــو  ــد بيشــتر ب ــه آم  دطلــب هــر دم ك

 مست بود آن لحظـه بسـتش   چو شير
  

ــي   ــر م ــوريده در زنجي ــت دل ش  بس
 كه اين تنگ شـكر يـارب چـه ارزد؟   

 ر اين بـاغ؟ چه ره دارد د كه اين هندو
 كـرد  رانش دسـته مـي  مبه دستان ضـي 

 زد ز عنبــر گــرد مــه خرگــاه مــي     
ــر دل ريــش  ــادي ب  كــف دســتش نه
ــوردي  ــفتالود خ ــدي و ش  رطــب چي
ــاهش   ــردي نگ ــود و ك ــي از خ  برفت
 چــو شــاخ ســبز بــر گــل تكيــه دادي
 به گل چيـدن شـدي سـوي گلسـتان    

 پيشــش بمــردي چــو شــمع صــبحدم
 اد و شــهوت نيشــتر بــودغــرض فصــ

 مســتش غزالــي شــيربــه چنــگ آمــد 
 

 پي ن پاچيندروسرانجام نوروز پس از اين همه ورجه ورجه كردنها به راز 
  برد:   مي

شــاخســرچــو بلبــل كــرد پــرواز از
ــت ا ــابي وي روضــه زرياضــت ياف  ي

ــه   ــي در گرفتـ ــام برجـ ــيم خـ  ز سـ
 زده قفلـــي بـــر آن از گـــوهر كـــان
 نــه بــر گــنجش فتــاده چشــم مــاري 
ــده  ــاز دي ــه آن مخــزن كَســش در ب  ن

ــل رو ز ب ــر قف ــيه ــاز  م ــر س ــرد ب  ك
 رفـت  چون پيل مـي  شكميت سركش

 چــو بــاد آن وقــت در فرمــان او بــود
 پــري بــر خــط حكمــش روي بنهــاد

 در افتـــاد از هـــوا در روزن كـــاخ    
ــرابي  ــوثر شـ ــد از او كـ ــي ديـ  زاللـ
ــرگرفته   ــي سـ ــاب درجـ ــل نـ  ز لعـ
 زده مهــري بــر او از جــوهر جــان   
 نــه بــر اطــراف بــاغش رســته خــاري

ــر  ــي ب ــه مرغ ــده  ن ــامش پري ــر ب  س
ــا گ   ــين ت ــدي آهن ــاز كلي ــت در ب  ش

 رفـت  يك ميل مـي ره به هر يك گام، 
ــود  ــادوران او بـ ــوب شـ ــوا مركـ  هـ
 نگـــين مملكـــت در دســـتش افتـــاد
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 همــان دم مــاجراي خــويش بنوشــت
ــاهر    ــود م ــياقت ب ــم س ــو در عل  چ
 به انگشت آن عـدد را عقـد بگرفـت   
 حساب جملـه را در جمـع بنگاشـت   
 چو كلكش بر حريـر آمـد در افشـان   

ــد   ــر شـ ــي تـ ــاطشز آب آتشـ  بسـ
 طبرزد در گـالب افگنـد و بگـداخت   
ــر الم  ــك  دگ ــد و آن ي  يكــي دال آم
 دو نسرين بر دو گل در يك گلسـتان 
ــي   ــرو روانـ ــت در سـ ــي يافـ  روانـ
 شـــبانروزي نپردختنـــد بـــا خـــواب
 عسل در پيش و مي شان در ميان بود
 شــبانروزي دگــر در  عــالم خــاك   

ــان ز  ــو مدهوش ــاب  چ ــادة ن ــام ب  ج
ــوش   ــل در آغ ــار و گ ــقايق در كن  ش
 ســحر گــه چــون تــذرو آتشــين بــال

ــرگ  ســر ز بســتر برگرفتنــد سچــو ن
 به مشك و آب گـل تـن را بشسـتند   

  

 هر آن سيمي كه بودش پيش بنوشـت 
 كســور از حشــو و بــارز كــرد ظــاهر
 هــر آنچــش بــود بــاقي نقــد بگرفــت
 قياس از دخل وخرج خويش برداشـت 
ــدان  ــاد آن گـــه قلـــم را در قلمـ  نهـ
 بــرون جســت آتــش از آب نشــاطش

 م جـان شـيرين شـربتي سـاخت    ابه ك
 يكــي گشــته شــراب و ديگــري جــام
 دو سيمين تن دو سر در يك گربيـان 

 جهــاني جهــاني يافــت از جــان و  
ـ كه در ج  ت بـود ديـدار يـا خـواب    نّ

 رطب در دست و شكر در دهان بـود 
ــالك  ــه از دوران افــ ــد آگــ  نبودنــ
ــش و آب  ــان از آتــ ــد يادشــ  نيامــ
ــوش  ــي شــان فرام  شــده احــوال گيت

ــ ــان گش ــال خرام ــه خلخ ــا زرين  ت ب
ــد  ــور در گرفتنـ ــه زيـ ــنوبر را بـ  صـ

 22ه نقـش بسـتند  دپرستشگه بـه سـج  
 

خواجو در اين توصيف دراز، همة جزئيات را ياد كرده است، حتـي غسـل   
ي كوتاه پيشـين،  ها فرداي آن شب و نماز پس از غسل را، ولي در مقايسه با نمونه

ت. همه چيز را گفتـه، ولـي   از اين ساز ناكوك جز نغمه اي مالل انگيز نساخته اس
هيچ  نگفته است. شاعر از يك سو عطشي شديد در شرح جزئيات عمـل جنسـي   
نشان داده است، ولي از سوي ديگر، شايد به علت مالحظـات اخالقـي و دينـي،    
چنان سخن را به استعارات پيچانده است كه به كلي بي لطـف ومـالل آور گشـته    
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  است.  
ت عشقي و جنسي و نقـش تـزينين زن   همچنين آن يك سويگي در مناسبا

يابد. چنـان   ميكه در برخي از توصيفهاي نظامي ديديم، پس از نظامي رواج كامل 
كه مثالً در همين توصيف شصت و پـنج بيتـي خواجـو، نخسـت در چهـار بيـت       
نخستين سخن از سوي زن، يعني گل، رانده شده اسـت و آن هـم از ايـن رو كـه     

 22ته است و پس از آن تنها در مصراعي از بيتهـاي  مرد، يعني نوروز، از هوش رف
  بينيم.   ميجنبشي نيز از سوي زن  23و 

ي عشـقي تنهـا فرهـاد نامـه اثـر عـارف       هـا  پس از نظامي، در ميان منظومه
اردبيلي، از اين بابت در يك مورد مستثني ست. از آ ن جا كه اين منظومه شهرتي 

  .كنيم ميندارد، ما نخست آن را كوته معرفي 
هجري در اردبيـل   711عارف اردبيل شاعري ست سني مذهب كه در سال 

بيـت   4339هجـري در   771به جهان آ مد و منظومه خود فرهاد نامه را در سـال  
گويد كه هنگـامي كـه از شـهر      ميخذ روايت خود چنين أ. شاعر درباره م23سرود

ن جـا رفتـه   خود اردبيل به خواهش كاوس شاه شروان براي تربيت فرزنـد او بـدا  
 ةبيند دربار ميبود، در نزد يكي از نوادگان فرهاد كه كار او سنگتراشي بوده، كتاب 

فرهاد كه با روايت نظامي در خسرو و شيرين تفاوت كلـي داشـت اسـت.     ةافسان
    24نهد. ميكشد و نام آن را فرهاد نامه  ميپسندد و آن را به نظم  ميشاعر افسانه را 

خش است. بخش نخستين شـرح دل بـاختن فرهـاد    فرهاد نامه داراي دو ب
شاهزادة چيني به دختري ترسا به نام گلستان است. سرانجام پس آن كه فرهـاد از  

كند. بخـش دوم شـرع    ميگرود، با گلستان ازدواج  ميبت پرستي به دين ترسايان 
عشق بازيهاي فرهاد و شيرين است پس از مرگ گلستان. در اين بخش، شـيرين،  
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 -ن عفيف و با وفايي كه نظامي ساخته است نيست، بلكه زني شـهوت ديگر آن ز
پـردازد.   مـي بـازي   بـه عشـق   كند و پنهاني با فرهاد ميپرست كه به خسرو خيانت 

شاعر با آن كه به استادي نظامي در سخنوري خستوست، ولي چند بار بر او ايـراد  
ه انـد سـاخته   گيرد كه از شيرين و فرهاد و خسرو چيـز ديگـري از آنچـه بـود     مي

  است.
آيد كه شـاعر روايـت را از خـود     ميبا توجه به جزئيات داستان چنين بر ن

ساخته باشد به ويژه بت پرست بودن فرهاد و سپس در آمدن او به دين ترسـايان  
و نه به دين اسالم، و سخن گفتن از دير و راهب و ديرنشيني گلسـتان و ديگـر و   

ونه كه خود گفته اسـت، داسـتان را از يـك    دهند كه شاعر همان گ ميديگر، نشان 
  روايت نگارش يافته گرفته است.

ي داستان خسرو و شيرين نظـامي  ها همچنين در اين نظر او كه منش پيكره
و بسياري از رويدادهاي داستان ساخته خود نظامي (برخي از روي الگوي ويـس  

ر خود بارهـا  ورامين) هستند نيز درست است، چه خود نظامي  نيز بدين شيوة كا
آيد كه شيرين پيش از  ميهمچنين از روايت شاهنامه چنين بر  25اشاره كرده است.

   26آ ن كه زن خسرو گردد، آوازة خوبي نداشت.
به عقيدة عارف اردبيلي، در خسرو و شيرين نظامي، خسرو و فرهاد بيشـتر  

ي ايـراد  زن اند تا مرد، و شيرين او بيشتر مرد است تا زن. عارف بر خسـرو نظـام  
بيند،  ميگيرد كه اين چه مرد ست كه هنگامي كه او شيرين را لخت  درچشمه  مي

و يا اين كه شيرين مست افتـاده و   27كند. مي» سستي«كند »چستي«به  جاي آن كه 
گيـرد و يـا ايـن كـه      ميولي خسرو از  او كام  بر ن 28»به باال كرده تا عيوق چفته«

رود و در آن جـا اسـت    ميار فرهاد در بيستون شيرين بي هيچ بهانه اي به محل ك
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آورد و نظـامي ادعـا    مـي ميردو فرهاد شيرين را به دوش گرفتـه و بـه كـاخ     مياو 
. ولي حقيقت كـار ايـن بـوده كـه چـون      29»دركه مويي بر تن شيرين نياز«كند  مي

  كاري از دست خسرو ساخته نبوده. فرهاد به جاي او تالفي كرده است: 
ي بـس قيمتـي بـودچو شيرين گوهر

 بيفتـــاد آن گهـــر در دســـت فرهـــاد
 چو نايـد وقـت كـار از شـير شـيري     

  

ــود       ــدو س ــتي ب ــتي نيارس ــس دس ك
 چنان سفتش كـه حيـران مانـد اسـتاد    

ــري  ــوهي را دليـ ــاو كـ ــد گـ  30درآيـ
 

به عقيدة شاعر همچنين حكمت بستن نظامي به شيرين نارواست، چه زنان 
  اند:   خواني ساخته را براي الفبه

مــــرد ســــخنورايداري يمــــروا 
 از آن كــاو الفيــه خوانــد شــب و روز
ــن    ــر ف ــرد پ ــه، اي م ــوان الفي  فروخ

  

 كه بـر شـيرين كنـي حكمـت مقـرر؟       
ــوز؟  ــازي حكمــت آم ــطويي بس  ارس

 31اگر خواهي كـه دانـي حكمـت زن!   
 

به گمان شاعر، زنان شوخ و شنگ در پي الفيه شلفيه اند و اگـر الزم باشـد   
شاعر سپس براي تحكيم سخن از تجربـة   32سازند. ميه از خود شبي ده بار دوشيز
» صـالحة معصـومه  «و » عفيفـه  ةمسـتور «آورد كه به  ميشخصي خود با زني مثال 

شهرت داشت، ولي در مواقع يك روسپي حرفه اي بـود كـه مـردي را از ايـن در     
شاعر در چند جـاي ديگـر    33پذيرفت. ميكرد و مرد ديگري را از آن در  ميبيرون 
    34گويد. ميخود نيز از روابظ خود با زنان، از جمله زنان مسيحي سخن كتاب 

كند كـه   مياين شاعر اردبيلي چنان زن شيفته است كه حتي يك بار هوس 
به يكي از زنان داستان خود تجاوز كند. داستان از اين قرار است كه هنگـامي كـه   

دهـد و   ميبه دست زني به نام مهين بانو، فرهاد و گلستان را در شب زفاف دست 
خواند  ميكند، شاعر در چهرة مهين بانو آرزوي دل او را  ميخود شبستان را ترك 
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  شد: ميكند كه اي كاش آن جا بود و بدو حمله ور  ميو هوس 
 نهاد آن گاه (مهين بانو) دست سرو آزاد
 ز تخت آمد به زيـر شـوخ سرمسـت   

 كـرد  مـي به عيـاري نظـر هـر سـوي     
ــا مســت گ   ــر پ ــد ب ــان دي ــتهجوان  ش

ــرده  ــاي ك ــر پ ــه خــدمت شــمعها ب  ب
 بـدان گرمـي چـو تـاب شـمعها ديـد      

 شـمع دلگـرم   نشد از تاب درون چو
 در آن حال از شبسـتان رفـت بيـرون   
ــادي   ــارف نه ــان ع ــود آن زم ــا ب  كج

  

 به دست خويشـتن در دسـت فرهـاد     
ــان مســتي رفــت از دســت   در آن پاي

 خـورد  ميغم هر يك به نوعي خوب 
 ز مهـــر دلبـــران پـــا بســـت گشـــته

 ســـتان را بهشـــت آســـاي كـــردهشب
 چيـد يچو زلف از تاب دل بر خـود بپ 

ــد  ــي مالي ــرم نپ ــوم دل ن ــون م  ش چ
 دانم كه او چون رفت و دل چـون  نمي

 35كــه تــا داد مهــين بــانو بــدادي    
 

) بـا  erotomanieپيداست كه از شاعر تا اين اندازه گرفتـار تـن شـيفتگي (   
ستان عاشقانه كه لطـف  چنان نظري سخيف دربارة زن و عقيده اي سبك دربارة دا

بيند، نه داسـتاني همتـا و هـم ارز خسـرو و      ميآن را صرفاً در شرح عمل جنسي 
آيد و نه داستاني همسنگ و همچند ويس ورامين ساخته اسـت، امـا    ميشيرين بر 

رفت كه در داستان خود توصيفهاي تن كامگي هنرمندانه  ميدست كم از او انتظار 
نخستين داستان توصيفي دارد از جشني در خانة استاد،  اي بيافريند. مثالًٌ در بخش

  پدر گلستان كه فرهاد هم در آن شركت دارد.  
رود كه مسـت و تنهـا    ميساعتي بعد، گلستان مست از باده به سراغ فرهاد 

اين صحنه ماننده است به صحنة ديدار ويس بـا رامـين    36در باغ كاخ خفته است.
رديم، ولي برخالف آن فاقد توصيف شـوريدگي  در باغ كاخ كه پيش از اين نقل ك

و تن كامگي ست. سپستر نيز هنگام توصيف همخوابگي فرهاد و گلستان در شب 
و يا همـان توصـيف شـوريدگي     37زفاف، جز مشتي استعارات سرد چيزي ندارد.
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مهين بانو پس از دست به دست دادن فرهاد وگلستان كه در باال بدان اشاره شـد،  
ي داستان لحظة جالبي ست، ولي شاعر به جـاي  ها روانكاوي پيكرهاگرچه از ديد 

آن كه اين صحنه را استادانه بپروراند، به بيان تن شيفتگي خود پرداخته است. تنها 
  در توصيفي كه پيش از آن از گرمابه رفتن گلستان دارد، اين يك بيت زيباست:  

ــوي دلجــوياز آب  ــر م ــاندش ب فش
  

 38هـوي روان مشك مـذاب از نـاف آ    
 

در بخش دوم داستان نيز در توصيف نخستين همخوابگي فرهاد و شـيرين  
، سخن او خشن و بيشتر از نوع الفيه است. اتفاقاً خود شاعر نيز در ايـن  39دوشيزه

جا به درشتي سخن خود اشاره كرده اسـت، ولـي اردبيلـي بـودن خـود را بهانـه       
اعر از همخوابگي فرهاد و ساخته است. و باز از همين نمونه است توصيفي كه ش

تنهـا   40زنـد.  ميكند و در صمن آن باز به نظامي گوشه وكنايه  ميشيرين در خيمه 
يك مورد از توصيفهاي او داراي مايه اي از هنر تن كامه پردازي ست: شيرين بـه  

رسد، شـيرين   ميرود وچون بدان جا  ميبهانة شكار به محل كار فرهاد به بيستون 
انـد، ولـي هـوس     هـاد از رنـج كـار غـرق خـاك و خـيس عـرق       از رنج راه و فر

همخوابگي در آنها چنان تيز است كه نه تنها فرصت شستشو، بلكـه وقـت لخـت    
شدن را هم ندارند. تنها بيت آخر اين توصيف سـخني زشـت و عاميانـه اسـت و     

  پس از آن نيز باز كنايه اي بي مزه به كار نظامي زده است:
دجيـــر كـــرد آن ســـرو آزانخبـــس 

ــت  ــا برانگيخـ ــا از جـ ــمند بادپـ  سـ
 پري سان شـد نهـان از چشـم مـردم    
 عنان پيچيـد و سـوي بيسـتون رفـت    
 ســـوي فرهـــاد رانـــد از راه ابـــرش
 تنش از گـرم رانـدن غرقـه در خـوي

ــاد     ــگ فره ــرد آهن ــر ك  در آن نخجي
 ز نعلش كوه آتـش بـر كمـر ريخـت    

 مند تيزتـــك را كـــرد پـــي گـــمســـ
 چون رفـت كه كس آگه نه ز حال او 

 فروزان گشـت رويـش همچـو آتـش    
 شده در تـاب چـون ميخـواره از مـي    
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ــك ــة مشـ ــش نافـ ــاده در گالبـ  فتـ
 در آن حالــت كــه آمــد ســرو آزاد   
 طريـــق نـــازكي را داده از دســـت  
 شـــده انـــدام او از كـــار خســـته   

ــراق نعـــل اســـب  ــنيدطـ ــار بشـ  يـ
 ز شادي كوهكن را دل شـد از جـاي  
ــيد  ــرد راه بوسـ ــبش ز گـ ــم اسـ  سـ
ــر جايگــاهش  ــه زيــر آورد و هــم ب  ب
 هنوزش كيش و قربان بـر ميـان بـود   
ــدادش  ــادن نـ ــيش بگشـ ــال كـ  مجـ
 سخن گفتتن چه حاجب با سـخندان: 

ــدادش م ــاز َ نـ ــداني از آغـ ــل چنـ  هـ
  

 ز عطرش نافه در چين گشته لب خشك...
ــاد     ــود فره ــدن ب ــوه كن ــار ك ــه ك  ب

  
 لبش كف كـرده همچـو اشـتر مسـت    
 غبـــار ســـنگها بـــر وي نشســـته   
ــد   ــان دي ــر، آرام ج ــرد س ــاال ك ــه ب  ب

 لرزيــد بــر پــاي مــي، نمانــدش تــاب
 پــس آن گــاهي ركــاب مــاه بوســيد...
 چو مردان خواست عذر از گرد راهش

 كمــان بــود هنــوزش در ميــان تيــر و
ــانش،    ــر مي ــركش ب ــيب ت ــوز آس  هن
ــوان!   ــود و آب حي ــنه ب ــديث تش  ح

 41كه سيمين ساق تركش را كند بـاز... 

 
اگر در ويس ورامين علت خيانت ويس به شوهر، بي مهري بـدو و عشـق   

معشوق است و نه بيوفايي ذاتي، در فرهاد نامه علت خيانت شيرين به شـوهر،  به 
صرفاً  تن كامه خوبي و تن كامه جويي اوست. ولي دست همين موضوع خيانـت  

كند، در حـالي كـه ميـان او و     ميبه شوهر، شيرين فرهاد نامه را به ويس نزديكتر 
رو در فرهـاد  شيرين خسرو و شيرين هيچ صفت مشتركي نيسـت. همچنـين خسـ   

ماند، به ويژه از اين نظر كه هـر دو عنـين    ميد در ويس ورامين بنامه بييشتر به مو
هستند. و باز همچنين فرهاد در فرهاد نامه به رامـين در ويـس ورامـين نزديكتـر     
است تا به فرهاد در خسرو و شيرين كه مجنون بي آزاري است كه به جاي آن كه 

  ته است.  به بيابان گريزد به كوه گريخ
ي اصـلي فرهـاد نامـة عـارف در مجمـوع بيشـتر بـه        ها بدين ترتيب پيكره
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ي اصلي و متقابـل  ها ي اصلي داستان ويس ورامين نزديكتر اند تا به پيكرهها پيكره
خود در خسرو و شيرين نظامي. بنابراين اگر فرهاد نامه عارف اردبيلي بـه اصـلي   

د، آن اصل به ويس ورامين نزديكتر كهتر از داستان خسرو و شيرين نظامي بر گرد
بوده است و اين نكته در شناخت داستانهاي عشقي ادبيـات پهلـوي بـي اهميـت     

  نيست.
دهم كه از ميان داستانهاي كالسيك ادب  ميدر اين جا بدين نكته نيز توجه 

گردنـد،   مـي فارسي، چه  حماسي و چه عشقي، در آن دسته كه به اصلي كهن بـر  
در، چه در نقش همسر و چه در نقش معشوقه، خواه با وفـا و  زنان چه در نقش ما

فداكار و خواه بيوفا و خيانتكار، همه در يك صفت شريك اند و آن برخـورداري  
  از خود آگاهي و كوشايي نيست.  

برعكس در آن دسته داستانها كه اصلي كهن ندارند و بيشتر سـاختة تخيـل   
ة ارضاء هوس جنسي مرداند. اين نظر داستانسرا هستند، زنان بي اراده وفقط وسيل

نيز درست است. ما در اينجـا بـراي    ها ، بلكه دربارة منثورهها ه تنها دربارة منظومهن
معرفي نمونه اي از زنان خود آگاه وكوشا در داستانهاي منثور اصيل، بـه مثـالي از    

. بـه  كنـيم  مـي دارد بسـنده   طنامة طرسوسي كه با موضوع گفتار ما نيز ارتبا بدارا
روايت كتاب دو خواهر به نامهاي عنطوسيه و طمروسيه براي همخوابگي كردن با 

برد، هر يـك جداگانـه زنـدانبان را بـه هـزار دينـار        ميداراب كه در زندان به سر 
خرند تا داراب را شبي در اختيار آنها گذارد. اين دو خواهر هنگام همخـوابگي   مي

  فايت خود دارند:با داراب نيز سكان عمل را در كف با ك
...طمروسيه و عنطوسيه هر دو پـيش دارا آمدنـد و خـدمت كردنـد. بسـي      

زود جامـة  » بيا تا جامة خـواب بيفگنـيم و بخسـبيم!   «برنيامد كه طمروسيه گفت: 
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د. يكي بر راسـت  نرا بخوابانيدند و ايشان نيز با او بخفت بينداختند و دارابخواب 
ي كردي آن يكي پشـت او گزيـدي، و   و يكي بر چپ. اگر داراب روي بدين سو

اگر پشت بدان سوي كردي آن ديگر پشت او گزيدي؛ و داراب سيزده ساله بود و 
بايد كردن. تـا آن گـاه كـه     ميدانست كه چي  ميهنوز به حد مردم نرسيده بود و ن

منم، «گفت: »كيست؟«سپيدي بدميد. زندانبان بيامد و در بكوفت. طمروسيه گفت: 
طمروسـيه برخاسـت و در بگشـاد و داراب را    ». اب را به مـن ده در بگشاي و دار

بدو داد. زندانبان دست داراب بگرفت و به زندان برد و بازداشت و هم برين سان 
  .42بودند تا سه شباروز بعد از آن مي

 ي عشــقي در ادب فارســي داســتان پــدماوت از مــالهــا يكــي از منظومــه
هجـري سـروده شـده اسـت.      1028عبدالشكور بزمي گجراتي است كه بـه سـال   

موضوع داستان عاشق شدن رتن سـين پادشـاه چتـور اسـت بـر پـدماوتي دختـر        
گندروسين پادشاه سيالن، پس از شنيدن وصف زيبايي دختر از زبان طوطي او كه 
گريخته است. اصل داستان يك روايت كهن و مشهور هندي سـت كـه نخسـتين    

 947ملك محمـد جائسـي بـه سـال      نظم آن به زبان هندي از شاعري ست به نام
هجري. همين منظومه است كه مأخذ چندين داستان منظـوم و منثـور بـه فارسـي     

شمع و پروانـه   ةشده است، ازجمله همين داستان پدماوت از بزمي و ديگر منظوم
  هجري. 1069ري عاقل خان رازي به سال كاز ميرعس

ن بـا پـدماوتي   از داستان پدماوت سرودة بزمي، در توصيف وصال رتن سي
دو نكتة نو در توصيفهاي تن كامگي هست. يكي آن كه دختر براي آن كـه آتـش   

كند. در اينجـا زنـي    ميعشق و شهوت شوهر را تيزتر كند، نخست خود را پنهان 
  اطه نيز در ماجرا شركت دارد:  مشّ
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ــيو ــه شــ ــاطه بــ ــيةمشــ حريفــ
 كــاي شــاه عــروس تــو كجــا شــد؟ «

ــود     ــا خ ــو ب ــتي ت ــه داش ــار ك  آن ي
ــان ــاپوي   ك ــد تك ــه ص ــده را ب  گمش

ــوانم   ــر تــ ــنم اگــ ــدي بكــ  جهــ
ــن راز   ــرد اي ــوش ك ــه گ ــته ك  دلخس
 حيـــرت بـــه دلـــش چنـــان بيفتـــاد
 مشــــاطه چــــو ديــــد بيقــــرارش

ــت:  ــونريز «گف ــراي خ  اي صــنم از ب
ــيش    ــن بـ ــدار از ايـ ــداد روا مـ  بيـ

 ســت بــه حالــت جگــر تــاب مــيظل
 برخيز، چه جـاي غمـز و نـاز اسـت    

  

ــي،      ــت از ظريفـ ــد و گفـ ــاز آمـ  بـ
 ه ناخوشـي جـدا شـد؟   وز تو بـه چـ  

ــدام جــاي گــم شــد؟   ــه ك ــا ب ــو ت  گ
 من نيز نهـم بـه جسـت و جـو روي    
 »گـــم كـــردة تـــو بـــه تـــو رســـانم

ــاز    ــزد ب ــت و دم ن ــر گش ــران ت  حي
ــاد   ــت از ي ــه رف ــده و گري ــش خن  ك
ــارش  ــه ســوي ي ــان ب ــده كن  شــد خن
ــز    ــن تي ــس مك ــمه ب ــير كرش  شمش

 خــويش ةشــتجــان بخــش بــه نــيم كُ
ــتن آب  ــغ داشـــ ــنه دريـــ  از تشـــ

 »در گــداز اســتمشــتاق تــو بــي تــو 
 

بينيم، شاعر نتوانسته است اين صحنة قايم موشك عشق بـازي   ميچنان كه 
را خوب بپروراند. در هر حال، اكنون دختر از همخوابگي با شوهر تـرس دارد تـا   

  كند:   ميآن كه مشاطه با زبان بازي او را رام 
بشــنيد پــدم چـــو ايــن ســـخن را
ــاب  ــي ت ــزال ب ــه خــود غ  ترســيد، ك

ــه  ــاطة حيلـ ــاه مشـ ــو روبـ ــر چـ  گـ
ــه  ــوبي«زد بانـــگ كـ ــال خـ  اي نهـ

ــل   ــازكي گ ــه ن ــود ب ــه ب ــاخ ار چ  ش
ــا   ــروس زيبـ ــا عـ ــت ز جـ  برخاسـ
 چــون شــه بــه عــروس بــاز پيوســت
ــالي    ــك فـ ــت نيـ ــت ز بخـ  دريافـ
 وان گــــاه بــــه ســــاعت مبــــارك

  

 در لــــرزه فگنــــد ســــرو بــــن را  
 بــا شــير شــود چگونــه همخــواب؟! 

ــيم را راه   ــر بــ ــه مكــ ــد بــ  بنديــ
ــوبي،    ــال خـ ــت از كمـ ــازك تنـ  نـ

 »شكســـته شـــود ز بـــار بلبـــل!نـــه 
ــكيبا   ــاه ناشــ ــب شــ ــد جانــ  شــ
ــت   ــد از دسـ ــان فگنـ ــتانه عنـ  مسـ
ــالي  ــه خــ ــرد خانــ ــار بكــ  ز اغيــ
 بـــر پـــاي صـــنم نهـــاد تـــارك    
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كشـد، تـن بـدو     مـي نكتة نو ديگر ناز كردن دختر است تا شوهر ناز او را ن
شود، ولي بي لطـف   ميسپارد. در اين توصيف نيز چيره دستي چنداني ديده ن مين

  هم نيست:
چون خواهش شه ز حد فزون يافـت
 وز زيــــر نقــــاب مــــاه طنــــاز   

 كاي شـوخ گـدا بـه جـوش مسـتي     «
 پوشــــــيده لبــــــاس پادشــــــايي
ــر  ــي بهـ ــداي بـ ــه اي گـ  آن روز كـ
ــود؟!   ــا ب ــو كج ــاله ت ــاج و ك ــن ت  اي

ــرّ ــايي؟  غ ــبس ش ــه ل ــوي ب ــه ش  ه چ
ــدا دار   ــنم جـ ــت ز دامـ ــان دسـ  هـ
 مـــن آهـــوم و تـــو كهنـــه گرگـــي 
ــوش  ــازنين روپـ ــه نـ  رت گفـــت بـ
ــه حالــت ســخت  ــا بــي تــو بــدم ب  ت
 اكنــون كــه بــه نــزد تــو رســيدم     
 گـــر شـــاه وگـــر گـــدا كنـــي نـــام
 چــون شــه بــه فروتنــي ســخن كــرد 
 آن گـــه گهـــرين حمايـــل خـــويش
 پس شاه ز بس كـه شـوق زد جـوش   
ــر    ــني گي ــرد چاش ــو م ــت چ  برداش

 بخواره شــد مســتچــون تــرك شــرا
 پـــس كـــار غزالـــه را چنـــان كـــرد

 ريــجســت اگرچــه آهــو از ز   مــي
 بــــادة صــــافيكچنــــد خــــراب 

 چـــون بـــاده بريخـــت از ســـبويش
 و آن گـــاه چشـــيده شـــربت نـــاب

 نازنـــده عـــروس رو از او تافـــت    
ــرم آواز   ــه نــ ــان بــ ــاد زبــ  بگشــ

 بـــا مـــن چـــه كنـــي دراز دســـتي؟
ــدايي:  ــود گـ  فرمـــوش مكـــن ز خـ

ــه آمــ   ــن برهن ــهر، ت ــن ش  دي در اي
 وين شـوكت و جـاه تـو كجـا بـود؟!     
ــايي!  ــق بيحيــــ ــذار طريــــ  بگــــ
ــار   ــوي خــون ك ــوز ب ــا توســت هن  ب
 »بـــر مـــن چـــه زنـــي دم بزرگـــي؟

 كــاي جــز تــو مــرا همــه فرامــوش، «
 دريــوزه گــر تــو بــودم از بخــت     
ــدم   ــالم زر خريـــ ــر ز غـــ  كمتـــ
ــرا رام!   ــنم، تــ ــو مــ ــوبردة تــ  »نــ

ــرورد   ــاز پـ ــروس نـ ــده عـ  زد خنـ
ــا كـــيش  ــه عاشـــق وفـ ــيد بـ  بخشـ

 گرفــــت عــــروس را در آغــــوشب
ــير   ــي و شـ ــاغر مـ ــرپوش ز سـ  سـ
ــت   ــر از شسـ ــدنگ تيـ ــاد خـ  بگشـ
ــرد    ــون روان ك ــك خ ــة مش ــز ناف  ك
ــير   ــدنش شـ ــي رميـ ــت ولـ  نگذاشـ
ــاف  ــر ن ــاف ب ــر لــب ســود، ن  لــب ب

ــينه بخفـــــت آرز  يـــــشودر ســـ
ــواب   ــارون خ ــم دو ن ــه ه ــد ب  كردن
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 چـــون بـــاد ســـحر فـــراخ زد گـــام
ــ ــتان ةوز غلغلـــــــ  هزاردســـــــ

ــويش    ــن خ ــل ت ــر آب گ ــتند ب  شس
ــكر ــادنددر شـ ــان گشـ ــدا زبـ  خـ

  

 شــته چــراغ مــاه بــر بــام،    شــد كُ
ــتان ــواب برآمدنـــــد مســـ  از خـــ
 كردنــــد لبــــاس تــــازه را پــــيش

ــر ــد   ب ــود نهادن ــين خ ــاك، جب  43خ
 

ي عاشقي، از اين چند نمونه كه در باال نقل شد بگذريم، ديگر ها منظومه در
رسيم به روزگار مـا بـه    ميخوريم تا  ميبه توصيفهاي تن كامگي قابل توجهي بر ن

سرودة ايرج ميرزا. ايرج شاعري ست كه هم بـه سـرودن هـزل    » زهره و منوچهر«
وصيفهاي تن كامگي، ولي اين هر دو را دقيقاً از يكـديگر  دلبستگي دارد و هم به ت

ي زشت ها بازشناخته است او در حالي كه در هزل، سوزني وار از توصيف صحنه
با آن كه از همة »  زهره  و منوچهر«باكي ندارد، در توصيفهاي تن كامگي خود در 

عارات سرد ي ركيك يا استها سرايندگان پيشين پيشتر رفته است، سخن را به واژه
ونـوس و  «را از داسـتان  » زهـره و منـوچهر  «آلوده نكرده اسـت. ايـرج بـن مايـه     

سرودة شكسپير گرفته است، ولي از ترجمة فرانسـوي آن در زيـر چنـد    » آدونيس
  كنيم: ميبيتي از آن را نقل 

ــرد ــاره ســخن ســاز ك زهــره دگــر ب
 كــاي پســر خــوب تعلــل مكــن    «

 اي بــه تــو از مــن درود! ـ  مهــر مــرا
 ه ايــن خرمــي و ايــن چمــنصــبح بــ

 حيــف نباشــد كــه گرانــي كنــي؟    
ــگ داد   ــن تن ــن ده ــو را اي ــه ت  آن ك
 داد كــه تــو بوســه فشــاني همــي    
ــم    ــيش و ك ــي ب ــه ب ــه ده ثاني ــاه ب  گ
 گــاه يكــي بوســه ببخشــي ز خــويش
 بوســـه اول ز لـــب آيـــد بـــه در

ــرد     ــاز كــ ــري آغــ ــة دلبــ  زمزمــ
ــر ت  ــل خيــ ــن در عمــ ــل كــ  امــ

ــرود؟   ــايي فـ ــب نيـ ــي و از اسـ  بينـ
ــن آرا  ــا چم ــ ب ــن، منص ــو م  ي همچ

 صـــابري و ســـخت كمـــاني كنـــي؟
ــب  ــوان ل ــگ داد، ج ــرور گلرن  ان پ

 گـــه بـــدهي، گـــه بســـتاني همـــي 
 گيري سـي بوسـه ز مـن پشـت هـم     
ــيش   ــه ب ــي بوس ــدت س ــدتي از م  م
 »بوســه ثــاني كشــد از نــاف ســر    
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 جـوابي نديـدباز چـو ايـن گفـت و
 دســت زد و بنــد ركــابش گرفــت   
ــيد  ــنش كش ــر زي ــواه نخــواه از س  خ

ــ ــيده ه ــه ر دو كش ــبزه درازب ــر س  س
 عارض هـر دو شـده گلگـون و گـرم    
 عشــــق بــــه آزرم مقابــــل شــــده
 زهــــرة طنــــاز بــــه انــــواع نــــاز
 تكمه به زيـر گلـويش هـر چـه بـود     

 شكلهــي خوشــتر يافــت چــو بــا بــي
ــرّ رفـــت كـــه بوســـد ز  خشرخ فـ

ــرد كمــي صــورت خــود را عقــب   ب
 ايــن واقعــه بــي تــاب شــد ززهــره ا

 هــر رطبــي را كــه نچينــي بــه وقــت 
ــت: گ ــافتي؟  ز«ف ــه برت ــن رخ ز چ  م

ــتي؟   ــري داشـ ــواي دگـ ــه هـ  دل بـ
 خوب ببـين، بـد بـه سـراپام هسـت؟     
 هيچ خدا نقـص بـه مـن داده اسـت؟    
 ايــن ســر و ســيماي فــرح زاي مــن! 

 ام! اين لب و ايـن گونـه و ايـن بينـي    
 و اين سينه و ايـن نـاف مـن!    اين سر

 ام! اين سر و ايـن شـانه و ايـن سـينه    
ــرا هســـت دو چيـــز دگـــر   بـــاز مـ

 ز درون دل پـــــاچين مپـــــرس! را
ــا   ــس آوازه ــرده ب ــن پ  هســت در اي
 مشت خود از چشـمه پـر از آب كـن   
 غصه مخور گر تـن مـن خـيس شـد    
ــا ــه پ ــا ب ــن ت ــر م ــاش از س  آب بپ

ــد:     ــدر دمي ــن ان ــه ت ــدايي ب  زور خ
ــ   تريشــة جــان و رگ خــوابش گرف

ــيد    ــنش كش ــه زمي ــود ب ــل خ  در بغ
 هـــر دو زده تكيـــه بـــر آرنـــج نـــاز
 اين يكي از شهوت و آن يك ز شـرم 

ــ  ــرف مس ــر دو ط ــدهأب  له مشــكل ش
ــت تمتّـــ    ــر او دسـ ــرد بـ  ع درازكـ

ــود    ــت گش ــت عطوف ــر انگش ــا س  ب
 كج شـد و برداشـت كـاله از سـرش    
ــد از رخـــش  ــوچهر پريـ  رنـــگ منـ

 دلـــي داشـــته يـــا للعجـــب! هرفـــطُ
ــبش   ــان دو لـ ــه ميـ ــدبوسـ  آب شـ

ــت    ــاخ درخ ــه ش ــد ب ــود بع  آب ش
ــه ز ــافتي؟   بلكـ ــوبتري يـ ــن خـ  مـ

ــتي؟   ــي نمــك انگاش ــن ب ــب م ــا ل  ي
 يك سر مو عيب در اعضـام هسـت؟  
 هــيچ كســي مثــل مــن افتــاده اســت؟
 ايــن فــرح افــزا ســر و ســيماي مــن!

 ام! بينـــي همچـــون قلـــم چينـــي   
 اين كف نـرم، ايـن كفـل چـاق مـن!     

ــافي ــينة صــ ــه ســ ــر از آيينــ  ام! تــ
 كـــت نـــدهم هـــيچ از آنهـــا خبـــر
ــرس!   ــايين مپ ــه پ ــاف ب ــفت ن  از ص
ــازها  ــن سـ ــد ايـ ــر زنـ ــة ديگـ  نغمـ
 ســر بــه پــي مــن نــه و پرتــاب كــن 
ــد   ــيس ش ــن ك ــردة م ــو ك  رخــت ات
 هســت در ايــن كــار بســي نكتــه هــا:
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ــرهن ــرا پي ــت م ــگ اس ــازك و تن  ن
ــود    ــدا ش ــه پي ــدي هم ــت و بلن  پس

 ت كنـــدنـــنها بســـي ســـرّ فكشـــ
ــن   ــروي م ــر اب ــاه بكــش دســت ب  گ

 ي مـــرابوســـ كـــهگـــاه بيـــا پـــيش 
ــذر ا  ــر گ ــه گ ــت ز بوس ــد مطلب  كن

ــن     ــايين م ــه پ ــت ب ــري دس ــر بب  گ
 نــاف بــه پــايين نبــري دســـت را    
 گــر ببــري دســت تخطــي بــه بســت
 گـــاه بيـــا روي و زمـــاني بـــه زيـــر
ــاي    ــم ه ــر آري ــوه ب ــب ك ــه ل ــه ب  گ
 ســـبزه نگـــر تـــازه بـــه بـــار آمـــده
ــود  ــاران بــ ــل بهــ ــره فصــ  سرســ

 خــوش بــال و پــر ةهمچــو دو پروانــ
ـ   ر خـوريم دست به هم داده بـر آن س 

 اجـــرام زمـــين رد شـــويمبلكـــه از 
ــير ــور  ســ ــاق نــ ــاييم در آفــ  نمــ

 باش تو چون گربه و مـن مـوش تـو   
ــر  ــازم بگي ــه صــفت ورجــه و گ  گرب
 طفــل شــو و خســب بــه دامــان مــن 
 از ســر زلفــم طلــب مشــك كــن    
 ورجــه و شــادي كــن و بشــكن بــزن
 دســت بكــش بــر شــكم صــاف مــن
 مـــاچ كـــن از ســـينه ســـيمين مـــن

 ل بنـوش چون م همچو گلم بو كن و
 ه چـو رخصـت گرفـت   زهره پي بوس

 همچــو جــواني كــه شــبانگاه مســت

ــن   ــه ت ــبد ب ــك بچس ــود ني ــه ش  ترك
 آنچــه نهفتــه ســت هويــدا شــود     
 راز پــــس پــــرده عيانــــت كنــــد 
ــن   ــن زن ســر گيســوي م ــه م ــاه ب  گ
 رخ چــو بــرم پــيش تــو واپــس گــرا 

ــم   ــي زن ــت  م ــر لب ــت ادب ب  انگش
ــن  ــه خــوري از كــف ســيمين م  ترك
ــت را  ــردي بســ ــكني از بيخــ  نشــ

 زنمــت پشــت دســت مــيتركــه گــل 
 گـــاه بـــده كـــولي و كـــولي بگيـــر
 تـــا بـــه دل كـــوه بچپيـــد صـــداي 
 صـــافي و پيوســـته و روغـــن زده  
 وز پــي ســر خــوردن يــاران بــود    
 داده عنـــان بـــر كـــف بـــاد ســـحر،
ــذريم   ــم بگ ــاه ز ه ــم، گ ــه ه ــاه ب  گ

 د شـــويمرّهـــر دو يكـــي روح مجـــ
 از نظـــر مـــردم خـــاكي بـــه دور   

ــوشِ ــو   مـ ــوش تـ ــار در آغـ  گرفتـ
 ول ده و پــرتم كــن و بــازم بگيــر   
 شــير بنــوش از ســر پســتان مـــن    
ــن عرقــت خشــك كــن   ــا نفــس م  ب
 گــل بكــن از شــاخه و بــر مــن بــزن
ــن      ــاف م ــن ن ــر ده ــزن ب ــه ب  بوس
 گـــاز بگيـــر از لـــب شـــيرين مـــن
 »بفكــن و لخــتم كــن و بــازم بپــوش
 :بوســة خــود از ســر فرصــت گرفــت
 كـــوزة آب خنـــك آرد بـــه دســـت،
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 جست و گرفت از عقب او را بـه بـر
ــا  ــينه جـ ــه دل سـ ــرش را بـ  داد سـ
ــاي داد   ــش ج ــر زنخ ــه زي ــت ب  دس
ــت    ــيدن گرف ــوش كش ــار دو گيس  ت
ــود   ــش رب ــه ز لعل ــي بوس ــره يك  زه

ــه ــرون  بوسـ ــد بـ ــاف درآمـ  اي از نـ
 هــوش ز هــم بــرده و مــدهوش هــم

  

 و پـا حلقـه بـر او چـون كمـر،     دكرد 
 كــــا!بــــه بــــه از آن متكــــي و متّ

 دســت دگــر بــر ســر دوشــش نهــاد، 
 لب به لبش هشـت و مكيـدن گرفـت   
 بوســه مگــو آتــش ســوزنده بــود    
ــدرون   ــاف ان ــه ن ــاره ب ــر ب ــت دگ  رف

ــد در ــر دو فتادن ــم ه ــوش ه  44... آغ
 

ند كـه آن را نسـيب و نشـيب    بيشتر قصايد فارسي آغازي غزل گونه دار. 2
عشق است، ولي سرايندگان بيشتر بـه   غالباً ها نامند. هر چند موضوع اين آغازه مي

توصيف زيبايي دلدار پرداخته اند و كمتر به بيان رابطه اي يا واقعه  اي ميان دلدار 
و دلداده. و توصيف زيبايي دلدار نيز بيشتر توصيف زيبايي اعضـاي سـر اوسـت،    

و، چشم، ابرو، مژه، بيني، لب، دندان، زنـخ، گونـه و خـال. و خيلـي     همچون گيس
كلي توصيف سرو اندام و موي ميان، و به ندرت نار پستان. ولي در هر حال ميان 
سراينده و دلدار او رابطه اي نيست، و اگر هست يكسويه است و شـرح هجـران   

بر سر تعداد و نرخ  ي ناگرفته كه غالباًها ي وفا نشده و بوسهها است وگله از وعده
زنـد. زن در ايـن توصـيفها بـه مجسـمة       ميآن دلداده با دلدار در عالم خيال چانه 

ماند: زيبا، بيجان و دور از دست. و با اين حال شـاعر هميشـه از    ميپشت ويترين 
زيـر از قطـران تبريـزي، دلـدار      دست رقيب شكايت دارد. براي مثال در توصيف

شاعر رفته اسـت، ولـي ميـان شـاعر و او هـيچ اتفـاقي       خود را آراسته و به سراغ 
  افتد، مگر گلة شاعر از بيوفايي يار:   مين

  بتگر چنو داند نگاريدن يكي پيكر اگر
  قي كند بتگر...روا باشد اگر دعوي خالّ
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  به گل برتافته زلفش، به هم بر بافته زلفش
  و زيب و رنگ و فر ته زلفش، به شمبه عنبر ياف

  زو و مه خيره بماند زووبي ستاند پري خ
  من و كافرؤهمي فرياد خواند زو روان م

  ي كرده پيراهنهن ز وشّآدل مانندة  به
  كربه پاي اندر كشان دامن، همي آيد بر چا

  زرد پوشيده به رخ بر ماه جوشيده قباي
  سر خمار و خواب كوشيده هم اندر دل، هم اندر

  خواب شبگيران به سان چشم نخچيراندو چشم از 
  او چون شعلة نيران، شكسته زلف چون چنبردر 
  ر مجلس افروزي، دالراي روان سوزينگا

  همي دارد مرا روزي ز غم سالي به رنج اندر...
  آميز شد كامم، ز كام خويش ناكاممشرنگ 

  دهد كامم، جدا گشته ز خواب و خوركه شايد بر
  و من ماهم، تو افروزي و من كاهمتو خورشيدي 

  45درگشاده بر رخ از غم به رخ مانندة كاهم، 
  

اوج توصيفهاي تن كامگي در ديوان قطران اين سه بيت است در توصـيف  
  جوند: مياين عادت برخي از دختران كه سر گيسوي خود را 

ــياه ــواه و س ــه خ ــف كين ــر آن زل س
ــه دان  ــان غاليـ ــه سـ ــي را بـ  آن يكـ
 گرنه عاشـق تـر از مـن اسـت، چـرا     

  

 بــه دهــان هــر زمــان انــدر آوري  
ــي   ــن يك ــه دان وي ــان غالي ــه س  را ب

 46بــر دهــان تــو هســت بوســه زنــان 
 

يي هسـتند در توصـيف عشـق،    ها بسياري از قصايد امير معزي داراي آغازه
ولي ماية تن كامگي آنها اندك است و دلدار نيز در بيشتر آنها پسر است. دو بيـت  
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  زير بهتريت توصيف تن كامگي ست كه نگارنده در همة ديوان او ديده است:
  

  ساوم به زير دست خويش مية  نرمش چو سين
  47بينم آن سينه به نرمي پرنياني ديگر است

  
  و ديگر اين بيت در توصيف لب گزيدن يار:  

  از لب شيرين او هر گه كه خواهم بوسه اي
  48برفروزد روي و دندان بر لب شيرين زند

  
اظي بيشتر توصيفهاي تن كامگي در قصايد فارسي يا ناتمام اند و يا بـا الفـ  

ركيك به شرح جزئيات عمل جنسي پرداخته انـد، بـه ويـژه در قصـايد انـوري و      
. اين دو تن، از سرايندگاني هستند كه دو شرط را براي تن كامه سـرايي  49سوزني

دارند: توانايي و گستاخي. ولي يك شرط را ندارنـد: لطافـت ذوق. و درسـت بـه     
توصيفهاي تن كامگي فقـط  علت همين عدم شرط سوم، ما در ديوان آنها به جاي 

  يابيم.   ميهزلهاي ركيك 
در ديوان خاقاني بيتهاي بسياري در شرح گاز گـرفتن اعضـاي تـن دلـدار     

ولي توصيفهاي تن كـامگي در ديـوان او يافـت     51و هم اشعاري در هزل 50هست
  ود، مگر بيتهايي تك و توك:  ش مين

  چون ماه سي شبه كه به خورشيد در خزد
  52و در بستر آيمت اندر خزم به بزمت

  
و يا اين بيت كه بسيار پرمايه و لطيف است و در نازك خيـالي و معنـي يـابي بـه     
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  ماند:   ميسبك هندي 
 تو كشان زلف و من چو گربه  بـر آن

   
ــواز   ــنبل دلنــ ــيســ ــم مــ  53غلطــ

 
  ي يار:بو نيز زيباست اين قطعة كوچك از مسعود سعد، در توصيف پايكو

 الـهچو كوبي پـاي و چـون گيـري پي   
 چنـــان گـــردي و پيچـــاني ميـــان را
ــه    ــد پيال ــي باش ــه ته ــر چ ــي گ  ز م

  

تنــت از لطــف گــردد همچــو جانــت   
ــت  ــويي متانـ ــتخوان گـ ــدارد اسـ  نـ

ــ 54ر مــي از عكــس رخانــتنمايــد پ 
 

شاعري داريم به نام ابوالمحامد محمودبن عمر متخلص به جوهري زرگـر  
تنها اشعاري چنـددر  زيسته است. از ديوان اين شاعر،  ميكه در سدة پنجم هجري 

كـه   و جنگها بر جاي مانده است.  از جمله يكي هم قصـيدة كوتـاه زيـر    ها تذكره
چنـداني نـدارد، ولـي شـاعر آن را بـدون       ةكامگي در آن ماي اگرچه توصيفهاي تن

  آاوده به الفاظ ركيك، خوب پايان رسانيده است:
ــر ــاز ديگـ ــا، نمـ ــن ز قضـ ــا مـ بـ
ــوزون  ــف و م ــتي، ظري ــوبي، چس  خ

ــ ــت   از قام ــي پس ــد و ن ــي بلن  ت: ن
 55چدر پـــاي كشـــان كشـــان ســـراغُ

 گـــه بـــر زنـــخ و بـــر و بنـــاگوش 
ربـــر گـــردن و گـــوش گـــوهر و د 

 بر بسته رخـي، چـو مـاه و خورشـيد    
ــدم  ــن دو ديـ ــيه رسـ ــك سـ  از مشـ
 از خــــون دل حريــــف و عشــــاق

 لعـــل بـــر تـــن   عرِپيـــراهن شَـــ 
ــتم و   ــراز رفـ ــته فـ ــت آهسـ  56گفـ

 اي با تـو بـه حسـن مـاه و خورشـيد

 افتـــــــاد پريرخـــــــي برابـــــــر  
ــر   ــف و دلبـ ــنمي لطيـ ــيرين صـ  شـ

ــت: نــه ف  ــه و نــه الغــر  از گوش  رب
ــادر  ــوش چـ ــده گـ ــر دوش فگنـ  بـ
 از شــــوخي تــــاب داده معجــــر  

ــر ــور  بـ ــاق زيـ ــاعد و سـ  زر و سـ
ــكر    ــهد و ش ــو ش ــي، چ ــاده لب  بگش
ــر هـــر رســـني هـــزار چنبـــر      بـ
 انگشـــت چـــو ســـم كـــرده احمـــر
ــر   ــينه و بـ ــيم سـ ــو سـ ــده چـ  تابنـ
ــر،   ــدة تـ ــان و ديـ ــك لبـ ــا خشـ  بـ
ــه در خــور،  ــره و مشــتري ن  هــم زه
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ــر آن ــفداري سـ ــر لطـ ــه از سـ  كـ
 تـــا بـــر تـــو كـــنم نثـــار جـــان را 
 چــون كبــك دري همــي خراميــد   

ــه: ــا ك ــوي  گفت ــر گ ــه راه ب  ســخن ب
 القصــــه، چــــو در وثــــاقم آمــــد 
ــارين   ــره ز روي آن نگـ ــد حجـ  شـ
ــتم   نرمــــك نرمــــك ســــالم گفــ
 ز بــاده ســرش گــران گــران شــد    
 ز چشــــمة نــــوش او چشــــيدم  

  

ــاكر؟   ــاق چــ ــا وثــ ــي تــ  بخرامــ
 گــــوهر و رق و دوز ديــــده عقيــــ

 آن فتنـــة شـــهر و شـــور لشـــكر   
ــذر!  ــه بگـ ــب، ز قصـ ــود طلـ  مقصـ
ــم ســـنگ بـــر در     ــا يـــار زديـ  بـ
ــور  ــاه انــ ــي ز مــ ــون گيتــ  همچــ
 گفتــا كــه: عليــك، جــان خــواهر    

ــ   ــرد در خَـ ــواب كـ ــش خـ  ورآرامـ
ــوثر  ــيش از اجــل، آب حــوض ك  57پ

 
آنچه پيش از اين دربارة قصيده گفتيم، دربارة غزل نيـز درسـت اسـت،    . 3

ي چندي نشان داد كه شاعر توصيفي تـن كامـه   ها توان نمونه مينيز  چون در غزل
را آغاز كرده، ولي به انجام نرسانيده است. براي مثال به اين غزل منوچهري توجه 

  كنيم: 
  شبي دراز، مي سرخ، من گرفته به چنگ

  ي به سان عقيق و گداخته چون زنگيم
  به دست راست شراب و به دست چپ زلفين

  58دهيم به دنگ ميهمي بوسه خوريم و  ميه
  اتي همي چه نيك بوددنبيذ و بوسه تو 

  يكي نبيذ و دو صد بوسه وشراب زرنگ
  گهي بتازد بر من، گهي بدو تازم

  به ساعتي در، گه آشتي و گاهي جنگ
  به گاه مستي چونان شود دو چشم بتم
  59كه نرگسيني غرقه شود به خون پلنگ
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حاال شايد اين غزل واقعاً ناتمام مانده  آيا در اين غزل مطلب ناتمام نيست؟
باشد و يا بقية بيتهاي آن از دست رفته باشد. ولي به ايـن غـزل عثمـان مختـاري     
توجه كنيم كه آن را در همان موضوع آغاز كرده است و آن را زيباتر از منوچهري 

  هم سروده، و باز همچنان مطلب را ناتمام گذاشته است: 
  هاده به گوشگره زده سر زلفين و برن

  چو صد هزار نگار از درم در آمد دوش
  خمارناك به چشم و به لب خمارشكن

  جوي به طبع و به سرسماع نيوش شراب
غانه در ديدهشبانه اندر مغز و م  

  60چغانه اندر دست و چمانه در آغوش
  افزا روح دژم دو نرگس جادو فريبِ

  رم دو الله عاشق نواز نوش فروشخُ
  ه خود كشيد كه بوس!مرا ز روي شكرفي ب

  پياله از سر مستي به من نمود كه نوش!
  مزيدم آن شكر آراي لعل غاليه بوي

  61كشيدم آن شبه كردار شاخ مرزنگوش
  مرا شراب گه از جام داد و گاه از لب

  62از آن به عاقبت او مست گشت و من مدهوش
  

دامـه  گويا شاعر پنداشته است كه اگر پيش از اين اندازه به توصيف خـود ا 
اي  دهد، بايد به شرح جزئيات عمل جنسي بپردازد. از اين رو پس از گرفتن بوسه

رفته است و توصيفي بدين زيبايي را  شو كشيدن گيسويي، از غايت مستي از هو
گونه زيبا، ولي ناتمام است اين غزل از عبدالواسـع   نناتمام گذاشته است. به همي

  جبلي:
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  تميا رب چه عيش بود كه من دوش داش
رجوش داشتمكافاق را ز مشغله پ  

  تا ماه برنيامد و پروين فرونشد
  پروين به دست وماه در آغوش داشتم

  دل آسمان ماه قدح گير ساختم
  جان بوستان سرو قبا پوش داشتم

  هر چند كاو به اول شب مست گشته بود
  من بر نشاط او همه شب هوش داشتم

  هر گز كسي نداشت چنان خلوتي كه من
  62گار زهره بنا گوش داشتمبا آن ن

  
حافظ نيز غزلي مشابه دارد كه آن را بسيار زيبا آغاز كرده است، ولـي پـس   

  از سه بيت موضوع را عوض كرده است:
  زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست
  پيرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست،

  نرگسش عربده جوي و لبش افسوس كنان
  آمد بنشست، نيم شب دوش به بالين من

  سر فراگوش من آورد و به آواز حزين
  64گفت كاي عاشق ديرينة من خوابت هست؟

  
  سعدي نيز غزلي در همين موضوع دارد:

  خواند اين خروس ميامشب مگر به وقت ن
  عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس

  پستان يار در خم گيسوي تابدار
  چون گوي عاج در خم چوگان آبنوس



 ٩٠  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  فتنه به خواب است زينهاريك شب كه چشم 
  بيدار باش تا نرود عمر برفسوس

  تا نشنوي ز مسجد آدينه بانگ صبح
  يا از در سراي اتابك غريو كوس،

  لب از لب چو چشم خروس ابلهي بود
  65برداشتن به گفتة بيهودة خروس

  
غزل سعدي هم كوتاه است هم ماية تـن كـامگي آن انـدك، ولـي مطلـب      

يت دوم آن شـاهكار صـنعت تشـبيه در توصـيفهاي تـن      ناتمام نيست و به ويژه ب
دانم، شاعر ماية  ميكامگي ست. در مقابل در غزل زير از سراينده اي كه نام او را ن

تن كامگي را زياد گرفته و بيت آخر نيز عاميانه و فاقد ظرافت است. با ايـن همـه   
د بـي  اين غزل كه از فرط نگاره سازي چيستان گونه گشته است، در موضوع خـو 

  نظير است:
  اي نقش دو ران تو به سان سم آهو

م آهوي تو آه اوهر كس كه نزد بر س  
ستم زده م آهوي تو بسيارمن بر س  
اي آهو م آهو نبود ذرهدر اين س  

م آهوي تو ديدم كفل گورزير س  
م آهو؟بيند كفل گور كه زير س  

  رجد نيست كش ازنيمه ك چون بيضة سيم
  66بر شكم اوبا غازه كشي نيم خطي 

  از حقه سيمين تو يك مو ندميده ست
  د موسيم آري، هرگز ندم ةاز حقّ

  هر گه كه نشيني چه گل از خنده شود باز
  نگه كه خرامي به هم آيد لب هر دووا
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  رسي از روضة مهماني حوران مييا 
  و برگ گل آورده اي از روضة مينود

  يا گندم صحراي بهشت است كه دارد
  برخطش دو پهلو خطي به ميان وز دو

  خورد آدم از آن گندم و بيرون زجنان رفت
  من خوردم از اين گندم و رفتم به جنان تو

  
زنـد و بيـت ششـم آن     مياين غزل از حبيب خراساني با غزل سعدي پهلو 

  تالي بيت دوم آن غزل است: 
  چه خوش بودي كه شبي در كنار من خسبي

  به بستر اندر، يكتاي پيرهن خسبي
  و سرمست گردي از مي نابقدح بنوشي 

  چنان كه بيخبر از حال خويشتن خسبي
  چو شمشاد و نارون خيزي صگهي به رق

  گهي به بزم چو نسرين و نسترن خسبي
  صبا ز شرم تو از گل سحر گالب كشد

  خسبي ت چمنحشبي كه مست تو در سا
  تو چون به باغ در آيي، ز پا در آيد سرو

  مگر به ساية شمشاد و نارون خسبي
  يش سازي گيسو به روي يشم سرينپر
  سمن خسبييك چمن گل و يك باغ يا چو

  يب در سر داشتبعجب خيال محالي ح
  67مين در دواج من خسبيرين سس اكه ب

  
ولي شاهكار توصيفهاي تـن كـامگي در غـزل، ايـن غـزل از بـانو سـيمين        
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 بهبهاني ست كه بي گمان يكي از استادان بزرگ غزل است و در شاعري دو هنـر 
سازندگي و آفرينندگي را با هم دارد. در اين غزل، سراينده همچنـين بـا گـزينش    

  وزني خوش ضرب  بر شور مضمون افزوده است:
  

  شبي همرهت گذر، به طرف چمن كنم
  ز تن جامه بركنم، ز گل پيرهن كنم
  به دست ستيز تو، سپارم زمام دل

  به پاي گريز تو، ز گيسو رسن كنم
  ا تو آشتيبه قهرم گذاشتي، مرا ب

  تقديم جان نشد، به تسليم تن كنم به
  و دوش و سينه را، به لبهات بسپرمبر

  سپيد شكوفه را، كبود سمن كنم
  ه اعجاز يك نگه، دلت رام اگر نشدب

  سرانجام چاره را، به سحر سخن كنم
  غرور بنفشه را، به چشم تو بشكنم

  سر زلف خويش را، شكن در شكن كنم
  افل از خود شدمگويم اي خدا، چه غ ميچه 

  جواني چه كس كند، به پيري كه من كنم؟
  دگر خسته آمدم، ز بس رنگها زدم

  كه كافور خويش را، چو مشك ختن كنم
  پنجاه منزلي، سه منزل نمانده بيشبه 

  روم، كه آن جا وطن كنم ميغريبانه 
  ه جز آن كه لعنتي، كنم بر حقيقتيچ

  68در آيينه خلوتي، چو با خويشتن كنم؟
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من اين بود كه اين گفتار را به شعر كالسيك محدود كنم، وگرنـه در  قصد 
شعر معاصر قطعات اروتيك باز هم هست. از سوي ديگر اشعار اروتيك شـاعران  

توان ناديده انگاشت و از اين رو بسـتن ايـن    ميزن را كه چندان هم زياد نيست، ن
  اي به شعر فروغ فرخزاد روا نيست. بحش بدون اشاره
ر نخستين فروغ اعترض برخي از مردان را برانگيخت، نـه از ايـن   اگر اشعا

رو بود كه زني ادعاي شاعري داشت، چرا كه ادبيات ما زنـان شـاعر كـم نداشـته     
پـرده از احساسـات جنسـي يـك زن سـخن       است، بلكه از اين رو بود كه زني بي

مندانـه  توان گفت كه تنها به علت اين شـجاعت، اشـعار او هنر   ميگفت. البته ن مي
آمـد، بنـد    مـي است. ولي اين شجاعت كـه از نگـاه كسـاني جسـارت بـه شـمار       

استعدادهاي زنان ايران را گسست، و اغراق نيست اگر بگـوييم بسـياري از زنـان    
ثير أهنرمند سه دهه اخير ايران، نمود خود را به نوعي مديون فروغ هستند و اين ت

ثير ادبـي او كـه فقـط مثبـت     أچه تثير ادبي اوست، اگرأفروغ مهمتر از ت عياجتما
نمايد. ولي اشـعار آغـازين فـروغ در مجموعـة اسـير كـه        ميفعالً بزرگتر  -نيست

اروتيك موضوع اصلي بسياري از آنهاست، چندان استادانه نيسـتند، و پـس از آن   
شـود و جـاي    مـي آييم، نقش اروتيك در شعر او كمتـر   مينيز  هر چه به جلوتي 

دهد چون درد  جهان شمول، در آميخـتن بـا طبيعـت،     ميخود را به موضوعهايي 
سفر به جهان قصه، خاطرات كودكي و نوجواني در خانه وكوچـه، انـدوه گرايـي    
توصيف هيچ و پوچ زندگي، اعتقاد به نيرواناي مرگ، اعتراض تـا حـد عصـيان و    

شكني: كه همه با يك صداقت و دل سوزندان بيان شده اند. اين صداقت و » تابو«
يي هسـتند كـه فـروغ و پـروين را در شـاعري و      هـا  نابه هنگام تنهـا رشـته   مرگ

  ت است.  پيوندانند، و ديگر هر چه هست ديگري ميسرنوشت به يكديگر 
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آيم، نه تنها  مياسير به جلوتر  ةو اما اشعار اروتيك فروغ هر چه از مجموع
گـردد تـا    مـي ده شود وبه روان آنها افـزو  ميشوند، بلكه از تن آنها كاسته  ميكمتر 

شوند و به موضوعات ديگر اشعار بعـدي او   ميسرانجام به يك عرفان زميني بدل 
آب «اي با عنوان  او به  نام ديوار، قطعه ةپيوندند. با اين همه در دومين مجموع مي
  هست كه در عين رواني لفظ، اروتيك آن هم تن دارد و هم روان:  » تني

  لخت شدم تا درآن هواي دل انگيز 
  ر خود را به آب چشمه بشويم  كپي

  خت بر دلم شب خاموش  ير ميوسوسه 
  تا غم دل را به گوش چشمه بگويم  

  
  آب خنك بود و موجهاي درخشان  
  ناله كنان گرد من به شوق خزيدند  

  گويي با دستهاي نرم و بلورين  
  جان و تنم را به سوي خويش كشيدند

  
  ها وزيد و شتابان  ربادي  از آن دو

  گل به روي گيسوي من ريخت   دامني از
  عطر دالويز و تند پونة وحشي  

  از نفس باد در مشام من آويخت  
  

  چشم فرو بستم و خموش و سبك روح 
  فشردم  هتن به علفهاي نرم و تاز

  همچو زني كاو غنوده در بر معشوق  
  به دست چشمه سپردم  يكسره خود را

  



٩٥  تن كامه سرايي در ادب فارسي

  روي دو ساقم لبان مرتعش آب 
  و تشنه و تبدار  قرار  بوسه زن و بي

  ت  سناگه درهم خزيد راضي و سرم
  كارهگن رجسم من و روح چشمه سا

  
سـت   زني هميان آيا اين قطعه توصيف گريز زن از مرد به چشمه نيست؟ در

كه در همخوابگي بيش از هرچيز گرمي آغـوش و دسـت نـوازش و لـذت نجـوا      
مـردي   ـ  رو اين انگاشت ذهني ماست از بطـن شـع   ـ  جويد. از يك سوي زن مي

ست كه گويي هر دو دستش افتاده است و زبـانش الل و آغوشـش سـرد و تنهـا     
اسـت. و از  » كليد كام در قفل خوشي كردن«هدف همخوابگي او به گفته گرگاني 

چشـمه اي سـت كـه     ـ  و اين برداشت عيني ماست از مـتن شـعر   ـ  آن سوي زن
نـوازش مـوج    آغوشي باز و سينه اي گسترده دارد و گوش غـم شـنيدن و دسـت   

گريزد و به آغـوش   ميهمراه با زمزمه نسيم و بوي هوش رباي گياهان: زن از مرد 
  برد كه با هزار پنجة نرم و نوازشگر در انتظار اوست... ميچشمه پناه 

در رباعي نيز غالباً موضوع تن كامگي از همان توصيف اعضاي چهره و . 4
انجامـد بـراي    ود فوراً به هزل مـي و اگر بر درو مييرون نببه ندرت پستان و ميان 

  الدين اصفهاني توجه كنيم: مثال به اين رباعي از كمال
 دي گفــت مــرا ز زيــر لــب خنــدانك

 بــارد مــياهللا كــه چــون فــرو  ســبحان
  

 خــزي پنهانــك؟مــيامشــب بــر مــا ن  
 69چندين همه لطف از دهني چندانك؟!

  

موني خواهـد مضـ   مـي كنـد شـاعر    مـي پس از بيت نخستين خواننده گمان 
ابد كه باز براي صدمين و ي كامه را به شعر كشد. ولي با خواندن بيت دوم درمي تن

  هزارمين بار سخن از همان دهن تنگ است. و يا باز از همين شاعر:  
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 دل رفت به سوي آن دهـن خنـدانك
 گر خـواهي گفتا كه شكر نيست، ولي 

  

ــك    ــكري پنهانـ ــتاند زو شـ ــا بسـ  تـ
 70جايي كه نهان شوي، خم زلف آنـك 

 
گويي دلدار با آن كه اين سـرو روان غالبـاً داراي ران هيـون و كفـل گـور      

پناهگاه ديگري جز خم گيسو ندارد، و اگر دارد، شاعر براي پنهـان كـردن    ـ  است
شناسـد، بـا آن كـه در آن جـا      مـي دل هيچ جاي ديگري جز پيچ و خم مـوي او ن 

  هزاران دل ديگر نيز پنهان شده اند.
كند كه يك شب معشوق را مست خراب  ميشاعر آروز و يا اين كه همين 

  به چنگ آورد:
 يك شب خواهم خـراب و ناپروايـت

  
ــر ســيم آســايت    ــا روز مــن انــدر ب  ت

 
  ولي اگر به آرزويش برسد چه خواهد كرد؟ كفران نعمت:

 گـردمچون خط تو گـرد دهنـت مـي
   

  71فتم به سر در پايتميچون زلف تو  

عي براي توصيفهاي تن كامگي كوچك اسـت.  شايد گمان رود كه قالب ربا
دهـد كـه در    مـي آورد، نشان  مييي زير كه نگارنده گستاخانه از خود مثال ها نمونه
سـخن بـه الفـاظ     هتوان مضموني تن كامـه را بـدون آلـود    مين قالب كوچك يهم

  ركيك پرورد و پرداخت:
ــت ــرابي كهن ــي از ش ــام گران ــر ج  گ
 چنــدان بــزنم بوســه بــه گلــزارِ تنــت

  

 ز خود برَد و كنـد در آغـوش منَـت،   ا  
ــردد ســمنت!  ــبم بنفشــه گ ــز داغ ل  ك

 
     و:

 در پرتـــو مـــاه رفـــتن آمـــوختمش،
 كردميوان گه كه نسيم غنچه را گل

بي جامه به سبزه خفـتن آمـوختمش،     
 بوســان بوســان شــكفتن آمــوختمش!
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     و:

 در نيم شبان كه نيست بانگ و سخني
 برخيــز و رويــم تــا بــه كــنج چمنــي

  

نرگس نگشوده چشم و غنچه دهنـي،    
 در چشــمة مهتــاب بشــوييم تنــي!   

 

     و :
ــر مــن بگشــا بهشــت آغوشــت را،  ب
ــار    ــل در منق ــوتران گ ــت كب  آن مس

  

گيســوي شــب و صــبح بنــا گوشــت   
 و آن تپــة ســيم و چشــمة نوشــت را!

 
ي جالبي نيز با توصـيف تـن   ها با اين همه، در ميان رباعيهاي فارسي نمونه

  كنيم.   ميشود. ما در زير چندتايي از آنها را نقل  يمكامگي يافت 
خاقاني در رباعي زير پريشان شدن گيسوي سياه دلبر را بررخسار او چنين 

  توصيف كرده است: 
 تـو پـرواز كنـدن زاغ سـر زلـفچو

ــ  ف پرانــداز كنــددر بــاغ تــو ز آن زل
  

 در بــاغِ رخــت بــه كبــر پــر بــاز كنــد  
 72تــا بــر گــل تــو بغلتــد و نــاز كنــد 

 
  و يا اين دو رباعي از سرايندگاني كه نام آ نها را به ياد ندارم.   

 گفتم: شكري از آن دهن خواهي داد؟
 لب را بگزيد، گفتمش: سـخت مگـز!  

  

 يا ني كه جوابم به سخن خواهي داد؟  
 تا خود نخوري آنچه به من خواهي داد!

 
      و:

 گفتم كـه دمـي بـا تـو تـوانم دم زد؟
  لت روزي؟گفتم كه چشم شرابِ وص

ــرو   ــدر خــم زد اب  ز ره شــرم خــم ان
 لعلــي بگزيــد و نرگســي بــر هــم زد!

  
  الدين اصفهاني: و اين رباعي از جمال
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دوشم چه شبي بود، ز دل تـاب شـده
 تا روز مرا دو دوسـت در گـردن يـار   

  

ــده       ــراق را آب ش ــده و ف ــل آم وص
 73لب بر لب او نهاده در خواب شـده 

 
  ست:  الدين ا و از فرزند او كمال

ــاني ــردمش مهم ــد دوش و ك ــار آم  ي
 مي خورد و بخفت مست و در دربستم

  

ــاني    ــرد نافرمـ ــتم نكـ ــرچش گفـ  هـ
 74و آن گه با او چه كرده باشم دانـي؟ 

 
  و باز از اوست:

ــه وري هــزار رنــگ آورمــت در حيل
 اي از مـوزوني  هر چنـد كـه در پـرده   

  

تا چون دهن خويش به تنگ آورمـت    
 75آورمـت اي به چنـگ   روزي به ترانه

 
  ست: از ابوالفرج روني

از گرمــيِ خورشــيد رخ روشــنِ او
 يك روز كه فرصـت بـود از دامـنِ او   

  

رنجــورتر اســت از دلِ عاشــق تــنِ او   
 76چون سايه درون شوم به پيـراهن او 

 
 با مطايبه اي سياه آميخته است اين رباعي از عثمان مختاري:

يا خصم من و تو در دهد تـن روزي
 زيم هـر دو يـك فـن روزي:   يا بر سا

  

يــا شــوي تــو ميــرد و زن مــن روزي   
 77تو شوي رها كني و مـن زن روزي! 

 
ي بسيار از عشـقِ نرگسـين   ها رباعي زير از سعدي، همچنين يكي از نمونه

)narcissism) يا خود دلباختگي (autoerotik  :در شعر فارسي ست (  
 چون صورت خويشتن در آيينه بديـد

 توانست شـنيد  مي چنان كه ـ  گفت مي
  

و آن كام و دهان و لب و دندان لذيذ،   
 79!بس جان به لب آمد كه بدين لب نرسـيد 

 
و از سلمان ساوجي ست كه در مصراع چهارم گفتني ناگفتني را در نگفـتن گفتـه   
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  است:  
 خواهم شبكي چنان كه تو داني و من
 من بـر سـر بسـترت بخوابـانم و تـو     

  

اني و مـن  مـ بزمي كه در آن بزم تو وا  
 80دو نرگس مست را بخواباني و مـن 

 
پروايـي بيشـتري در توصـيفهاي     اي بي سرايان، مهستي گنجه در ميان رباعي

اي سـت از   انـد. ربـاعي زيـر آميختـه     كامگي دارد كه البته برخـي از آنهـا هـزل    تن
كامگي و مبارزه براي حق نياز جنسي زن كه نگارنده پـيش از ايـن در    توصيف تن

   81ديگر از آن سخن گفته است.گفتاري 
 تو آنچـه مـرا شـايد نيسـت، ةدر خان

 گويي همه چيـز دارم از مـال و منـال   
  

 بنــدي ز دل رميــده بگشــايد نيســت،  
 82!بايد نيست آري همه هست، آنچه مي

 
رباعي زير مانند آن رباعي كه پيش از اين از عثمان مختاري نقل شد، جزو 

  شوهردار موضوع توصيف تن كامگي ست:  ي اندكي ست كه در آن زن ها نمونه
 مهـر ميـان كـويش،ديدم چـو مـه و

 گفتم كه يكي بوسه دهم بـر رويـش:  
  

ــان از مــويش     ــه زده، آب چك  گرماب
 83!زان سو شويش سو زن من رسيد و زين

 
     و:

 شه كنـده نهـاد سـرو سـيمين تـن را
 افسوس كه در كنـده بخواهـد سـودن   

  

 زين واقعه شيون اسـت مـرد و زن را    
 84پايي كه دو شاخه بود صد گـردن را 

 
     و

 زرد اســت ز عشــق خــاكبيزي رويــم
 اين طرفه كه خاكبيز زر جويـد و مـن  

  

 وين نادره را به هر كسي چون گويم،  
 85جـويم  زر در كف و خـاكبيز را مـي  
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رباعي زير باوجود گرايش سراينده به كار بردن صـنعت جنـاس، توصـيفي    
ني از برخورد مسلمانان و مسيحيان در سـرزمين  تن كامه است و در عين حال نشا

  نيز هست. 86اران
  

اين برخورد بي گمان در اخالق برخي مسلمانان طبقة اشرافي جامعـه بـي   
  تأثير نبوده است:  

 اي بت بـه سـر مسـيح اگـر ترسـايي
 گه چشمِ ترم به آستين خشـك كنـي  

  

 خواهم كه به نزد ما تو بي ترس آيـي   
 87سـايي  گه بر لبِ خشك من لبِ تـر 

 
رسـد   مـي در تك بيتهاي بازمانده از رودكي سه بيـت هسـت كـه بـه نظـر      

  مضمون دو بيت نخستين آنها همين مضمون باال در رباعي مهستي بوده است:
 زيرت انـدرون تـنِ شـوي :يادت كن

ــي    ــده هم ــد كن ــت جع ــد مويان  جع
ــخت    ــودم س ــته ب ــوت گش ــر فرت  پي

  

ــوار   ــر او خ ــو ب ــده ت ــتانخوابني  س
 پســــتان ببريــــده بــــرون تــــو  

ــوان    ــرد جـ ــرا بكـ ــت او مـ  89دولـ
 

گويد: به يادآور كـه شـوهرت    ميشاعر در دو بيت نخستين خطاب به زني 
خوابيده بود و تو روي او به پشت خوابيده بودي و موهايت پريشان و پستانهايت 

  از دو سو آويزان بود.
ـ   ه اين بيتها بي گمان از قصيده اي بوده اند كه تنها همين سه بيت از آنهـا ب

جاي مانده است. در آن قصيده دو بيت نخستين دنبال هم بوده اند ولي بيت سوم 
بايد از اواخر قصيده (و يا اصالً از قصيدة ديگري بـه همـين وزن و قافيـه) بـوده     

توان دنبالة آن را چنين حدس زد  ميباشد. و اما از مطلب ناقص دو بيت نخستين 
   90گي شركت داشته است.كه شاعر نفر سومي بوده كه در اين همخواب
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و اما موضوع بيتهـاي رودكـي و موضـوع آخـرين ربـاعي مهسـتي، يعنـي        
همخوابگي يك زن با دو مرد (با اين تفاوت كـه در شـعر مهسـتي مـرد جـوان و      
بيگانه در وسط قرار گرفته و هم فاعل است و هم مفعول، ولي در شـعر رودكـي   

و نيز موضوع مثالي كه در بخـش  زن در وسط قرار گرفته و هر دو مرد فاعل اند) 
نخستين اين گفتار از داراب نامه نقل شد، يعني همخوابگي دو زن با يك مرد، در 

شـود. مثـال تـاريخي و مشـهور ايـن رفتـار        ميناميده  Triolismاصطالح جنسي 
) و زن او 1725روس پطـر كبيـر (در گذشـته     رجنسي، رابطة همخوابگي ميان تزا

  نام منچيكوف است.   جواني به كاترين اول و
گمان هم از رودكي و هـم از مهسـتي اشـعار ديگـري در موضـوع تـن        بي

كامگي وجود داشته كه به دست ما نرسـيده اسـت. بـراي مثـال بيتـي هسـت كـه        
مصـراع دوم را مهسـتي پاسـخ     گويند مصراع نخستين آن را سنجر گفته بود و مي

كـه  شعري بلنـدتر از مهسـتي   داده بود، ولي محتمل تر اين است كه بيتي باشد از 
  ند: بيتهاي ديگر آن از دست رفته ا

  
 چيست پنهان زير دامان تو اي سيمين بدن؟

  
 سمن برگ چين است برآهويسم نقش  

  
خـوريم. در زيـر    ي عاميانه نيز به توصيفهاي تن كامگي برمـي ها در ترانه. 5

  گردد:   ميچند نمونه از آنها نقل 
ــ   ــرا كش ــنگولت م ــيدايِ ش ــد ش  تق

 به سينه جفـت ليمويـت نـه چنـدون    
  

 به سـينه جفـت ليمويـت مـرا كشـت       
 چو عنبر زلف خوشبويت مـرا كشـت  

 
     و:
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 ال دختـــر كـــه موهـــاي تـــو بـــورها
 روي زودي بيــايي بــه حمــوم مــي  

  

 روي راه تـــو دورهبـــه حمـــوم مـــي  
 كــه آتــش بــر دلــم مثــل تنــوره     

 
     و:

 اجل آن گـه شـود بـر مـن فرامـوش
ــا ــانش ج ــر لب ــب ب ــم ل ــپارمنه  ن س

  

ــوش     ــتاني در آغ ــار پس ــرم ن ــه گي  ك
 بيفتم همچون گيسـويش بـه پهلـوش   

 

     و:
ــتم وِلِ ــر زر داشـ ــياگـ ــرفتممـ  گـ

ــرم دالروم ــينة نـــ ــه روي ســـ  بـــ
  

 گـرفتم  خوب و خوشگل ميجوون و  
ــزل مــــي ــوتروار منــ ــرفتم كبــ  گــ

 
     و:

ــي ــون م ــه قرب ــف نگــارمب  روم زل
 اش گنـــدم نميشـــه بـــه روي ســـينه

  

ــينه    مِ بكـــارماش گنـــدبـــه روي سـ
 همين بس حاصـل اون جفـت انـارم   

 
     و:

 گل از تو و گـل چيـدن از مـن 92وِلم
ــت عاشــق  ــده وِر دس ــتونت ب  دو پس

  

ــن    ــيدن از م ــو و بوس ــل از ت ــب لع  ل
 93تحمـــل از تـــو و ماليـــدن از مـــن

 
نگارنده وقتي از يك شاعر محلي غزلي در وصف سرين يار شنيدم كه تنها 

  م:بيت نخستين آن را به ياد دار
 فداي قُنبلكت مـن شـوم كـه غلتونـه

   
 دهي به فرمونهبه هر طرف كه تواش مي  

 
زيسـت،   مـي به اقليدس، هندسه دان يوناني كه در سدة سوم پيش از مـيالد  

دهند كه گفته بود: زيباترين خط هندسي خط سرين زن اسـت! مـا ايـن     مينسبت 
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  بريم: ميگفتار را به ياد اقليدس به پايان 
 بسي خـط راسـت كشـيد،نقاشِ ازل 

ــرين زن آغازيــد س لــيكن چــو خــط 
  

 خواسـت كشـيد،  ميكج نيز كشيد و هر چه  
 اين خط شگفت بي كم و كاست كشيد!

   
  بخش تاريخ و فرهنگ خاورنزديك، دانشگاه هامبورگ  
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  يران در آينة ديگرانا
 جالل متيني

  
 گرفتم آن كه ديگ شد گشاده سر
 كجاست شـرم گربـه و حيـاي او   

  ملك الشعراء بهار                  
هفتـاد سـال اخيـر برخـي از      تصور نفرماييـد دردسـرهايي كـه در شصـت    

تنها اند،  كشورها و به ويژه همسايگانمان براي كشور عزيز ما، ايران فراهم ساخته
المثل نام خليج فـارس را، كـه بـيش از دو هـزار سـال       منحصر به آن است كه في

شـود، بـا يـك     مـي است در زبانهاي مختلف با لفظي معادل همـين اسـم خوانـده    
دهند و برخي  مينشست و برخاست چند كشور عرب زبان، به خليج عربي تغيير 

امريكايي نيز عمـالً بـر    از سازمانهاي معتبر علمي و سياسي و اقتصادي اروپايي و
كنند. يـا   مينهند و از خليج فارس با نامهاي خليج عربي يا خليج ياد  ميه آن صح

                                                            
  مجلّه مطالعات ايراني، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد با هنر كرمان، سال هفتم، شمارة

  1387سيزدهم، بهار 
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خواننـد و در كتابهـاي    مـي » عربسـتان «كشورهاي عرب زبان، استان خوزستان را 
نماينـد   ميكنند و تأكيد  ميدرسي خود، از خوزستان با همين نام من درآوردي ياد 

يـا در   1مانند  خليج فارس بخشي از ميراث پدري اعراب است!كه خوزستان نيز ب
يعني زبان رسمي مشـترك ايـران و   » زبان فارسي«با تصويب قانوني نام  افغانستان
 كه سازند وانمود چنين تا دهند مي تغيير »دري زبان«را به  ـ  و تاجيكستان افغانستان

 آذربايجـان،  شـمال  در يـا  و 2گوينـد.  مي سخن مختلف زبان دو به افغانان و ايرانيان

 و كننـد  مـي  نامگـذاري  »آذربايجان« ناگهان را ارس رود شمال سرزمينهاي از بخشي
 گـاه  آن و سـازند،  مي برپا همنطق آن در را آذربايجان سوسياليستي شوروي جمهوري

 نيـز  و ايـران  (آتورپاتكـان)  آذربايجانِ با سرزمين اين جديد نام اشتراك از استفاده با

 ايـران  از آذربايجـان  اسـتان  تجزيـة  بـه  عمالً بار يك منطقه دو اين ساكنان همزباني

 اينـك  گـردد،  مـي ن نصيبشـان  تـوفيقي  چـون  و وري) پيشه زنند(ماجراي مي دست

 اصـلي  مـوطن  و شـمالي  آذربايجان را خود جديدالتأسيس آذربايجان كه سالهاست

 براي و جنوبي! آذربايجان ار ايران كهنسال آذربايجان و نامند مي آذربايجاني ايرانيان

 كه چنان 3كنند، مي دلسوزيها و كوششها شمالي آذربايجان به ايران آذربايجان الحاق

 استراسـبورگ،  بـاكو،  شـهرهاي  در طـرح  همـان  اجـراي  بـراي  نيز اخير ماههاي در

 و مـالي  حمايـت  از برخـورداري  بـا  و هماهنـگ  صورت به واشنگتن، و نيويورك،
 (انجمن »جمعيتي كولتور آذرباجيان« تشكيل به ، مؤسسات و افراد از بعضي معنوي

 از نـوعي  چـارچوب  در ظـاهراً  بـار  ايـن  شگفتا اند. زده دست آذربايجان) فرهنگي

 نيويـورك  بـه  شـوروي  آذربايجـان  موسيقي گروه شوروي و آمريكا فرهنگي روابط

 بـه  هـم  اي مصـاحبه  در حيـدراف،  حسـين  گروه، اين سرپرست و شود، مي دعوت

 سـپس  و م.1828 در چـاي  تـركمن  قـرارداد  از پـيش  آذربايجان بنام مملكتي ودوج
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 در كه ايران آذربايجان از هم و كند مي اشاره جنوبي و شمالي بخش دو به آن تقسيم

 آذربايجـان  خود، اصلي موطن به كند مي دعوت اند كرده ترك را ايران اخير سالهاي

  4 گردند. باز باكو، و شمالي
 هر چه است، نبوده مورد سه دو همين به منحصر سالها اين در ما گرفتاريهاي

 همـين  در نيـز  ديگري حقيقت از دور ناصواب سخنان خود عمر دورة در ما از يك

 (رازي رازي زكريـاي  محمـد  كـه  آن جملـه  از ايـم،  خوانـده  و ايـم  شنيده ها زمينه

 ،»)سـت ا تهـران  نزديـك  هـايش  خرابه« كه اي ري شهر همان ري، شهر به منسوب
 نـبض،  رسالة و عالئي دانشنامة فارسي كتاب دو صاحب و بخارا متولد سينا ابوعلي

 زبـان  بـه  سعادت كيمياي معروف كتاب صاحب طوسي غزالي محمد االسالم حجه

 الوائـل  التفهـيم  فارسـي  كتـاب  مؤلف خوارزم سرزمين از بيروني ابوريحان فارسي،

 سـپس  و اروپـايي  دانشـمندان  ترتيـب  بـه  نخست را ايشان نظاير و التنجيم ۀعـالصنا

 دليـل  ايـن  بـه  تنهـا  انـد  خوانده »عرب« -فرنگان از تبعيت به – زبان عرب محققان

 – عربـي  زبـان  بـه  را خـود  آثار از بخشي يا تمام اينان چون كه علمي! استوار بسيار

 است عربي زبان به كه را ايشان آثار ما -اند نوشته دوران آن در مسلمانان علمي زبان

 شـمار  بـه  »عرب« نيز آنان خود نتيجه در و دهيم مي قرار »عربي علوم« عنوان زير در

 فرزنـدان  را بيرونـي  ابوريحـان  و سـينا  ابوعلي نيز برخي البته كه حالي در ،5آيند مي

 ايـن  در هنـوز  مـا  افغـاني  و تـرك  همسـايگان  يا خوانند. مي غيره و ازبكستان خلق

 صـاحب  رومـي  بلخـي  محمـد  الـدين  جالل ناموال كه اند نرسيده توافق به موضوع

 در يا ! »افغاني« يا است بوده »ترك« زيسته مي هجري هفتم قرن در كه معنوي مثنوي

 بـه  البـد  چـرا؟  نامنـد،  مي »بصره خليج« را »فارس خليج« كه سالهاست تركيه كشور

 شـند كو مـي  بجـد  »ايراني« و »ايران« بجاي نيز افغانستان سازان تاريخ كه دليل همان



 ١١٢  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 امـروز  ايـران  حتي خود گمان تا ببرند كار به را »فارسي« و »فارس« كلمة دو بترتيب

 ششم قرن زبان فارسي بزرگ شارع نظامي يا 6 سازند. محدود فارس استان به تنها را

 دانشـمندي  اسـت،  فارسـي  زبـان  بـه  اشعارش تمام و بوده گنجه اهل كه را هجري

 اسـت)  شـوروي  آذربايجـان  فرزنـد  ود(مقصـ  »آذربايجاني« برتلس چون سرشناس

 ايـن  يرمـاد  زبـان  حتـي  كـه  كنند مي ادعا روس فضالي از برخي نيز و 7دنخوان مي

 گرديـده  مجبور معاصرش پادشاه ترس از فقط بيچاره شاعر و است بوده ترك شاعر

  8 بسرايد. فارسي به را خمسه است
 هجـري  مچهـار  و سـوم  قرن در كه را فارسي شعر پدر سمرقندي، رودكي يا

 تشـكيل  .م 1929 سـال  در كـه  شـوروي  تاجيكسـتان  جمهـوري  در است زيسته مي

 سيسـتاني،  فخري چون شاعراني يا و خوانند. مي تاجيك بزرگ شاعر است، گرديده

 اشـعار  تمام و اند بوده غزنوي پادشاهان دربار به وابسته كه را .... و سنائي عنصري،

 ملت« مفاخر از و افغاني اند سروده ري)د دري، پارسي (=پارسي، فارسي به را خود

 را خـود  شعرهاي آنان، كه مطلب اين بر تأكيد با البته شمارند مي »افغانستان كنهسال

    فارسي. زبان به نه اند سروده »دري زبان« به
 ايـن  از يك هيچ است گواه همه موجود  معتبر اسناد و دانيم مي كه چنان ولي

 خـود  حياتشـان  زمان در نويسنده و شاعر و عالم از شمرديم بر را نامشان كه افرادي

 كمتـرين  بـاب  ايـن  در كـس  هـر  انـد.  نخوانده افغاني يا تاجيك يا ترك يا عرب را

 سال هفتاد شصت همين تا  عالوه به كند. مراجعه آنان آثار به تواند مي دارد ترديدي

 ن،افغانسـتا  فعلـي  جغرافيـايي  محـدودة  در كـه  كسـاني  حتي – كس هيچ هم پيش

 افغـاني،  را آنـان  -كردند مي زندگي عراق و تركيه، تاجيكستان، شوروي، آذربايجان

 حقـايق  تحريـف  ايـن  و واهـي  ادعاهـاي  ايـن  است. ناميده عرب و تاجيك، ترك،



١١٣  ايران در آينة ديگران

 به خورشيدي) 1300 سال (حدود مسيحي بيستم قرن دوم دهة تحفة بايد را تاريخي

 در كـه  ديگـري  ته سرو بي دعاوي چه بعد سالهاي در كه داند مي خدا و دانست بعد

 براسـتي  كـه  آشـتياني  اقبـال  عبـاس  شادروان كه بود سبب نهمي به نكنند. باب اين

 مفصـل  مقالـة  در پـيش  سـال  چهـل  از متجـاوز  بود دوست ايران و آگاه دانشمندي

 پـيش  مـا  همسـايگان  از بعضـي  كه مضحك سيرة اين با« نوشت: »معنويات غارت«

 و شـاپور  كـه  عنـوان  ايـن  بـه  هـم  ما عراقي همسايگان كه درو مي آن بيم اند، گرفته
 اند شده متولد بغداد نزديك و  دجله كنار در پرويز خسرو و گور بهرام و انوشيروان

 جـزء  و كننـد  معرفـي  عراقـي  و عرب را ايشان اند، كرده مي سلطنت حدود آن در و

  9 »آرند. بشمار سرزمينشان آن مفاخر
 كشـورهاي  بـه  مربـوط  عمومـاً  كـردم،  اشـاره  نآ بـه  اختصار كمال در  آنچه

 خـارجي  سياسـتهاي  دسـت  بـين،  خوش بسيار افراد است ممكن و ماست همساية

 كـه  كيسـت  ولي ندانند، دخيل آنها ادعاهاي ح طر در وجه هيچ به را منطقه در مؤثر

  و نـوزدهم  قـرن  در ويژه به شناسان شرق از برخي كه شود واقعيت اين منكر بتواند

 و راهنمـا  خـاص،  سياسـتهاي  اجـراي  در قـوي  بسـيار  احتمال به و سيحي،م بيستم
 بـا  يـا  و انـد،  نبـوده  موضوعها اينگونه طرح در ما همسايگان مددكار و يار و همكار

 اسـالمي،  معمـاري  11عربي، هنر محمدي، هنر  10اسالمي، هنر نظير عنوانهايي جعل

 اسـالمي  علـوم  يـا  يعرب علوم 12مسيحي، اسالمي معماري يهودي، اسالمي معماري

 كتابهـايي  مسـلمانان  كه است .... و نجوم رياضي، ، پزشكي نظير دانشهايي (مقصود

 نيـز  و آنهـا  نظاير و 15اسالمي ادبيات ،14اسالمي رقص ،13 اند) نوشته ها رشته آن در

 ايـن  از يـك  هـر  ذيـل  در اروپـايي  زبانهاي به متعدد مقاالت نگارش و كتابها تأليف

 هـر  بردن كار به اينان اند، برنداشته بلند گامهايي زدايي ايران« رگبز كار در عنوانها،



 ١١٤  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 به اسالمي) هنر (نظير اصلي  عنوان از پس يا را ايران نام مجعول، عنوانها اين از يك

 زيركانه »ايران« نام جاي به موارد بيشتر در يا و دهند، مي قرار »فرعي عنوان« صورت

 كـه  حـالي  در كنند، مي اكتفا هنرمند يا نويسنده اي شاعر شهرزادگاه نام ذكر به ، فقط

 هـا  نمايشـگاه  يـا  هـا  موزه به مراجعان يا ها مقاله و كتابها گونه اين خوانندگان اكثر

 خيـام  از حتـي  كه چنان دارد، قرار كشوري چه در دهكده يا شهر آن دانند مين مطلقاً

 اهـل  كه كنند مي ديا »يماسال شاعر« عنوان با تنها ايراني معروف شاعر و دان رياضي

 معرفـي  عـرب  دانشـمندي  ا ر غزالـي  محمـد  االسـالم  حجـه  و است بوده نيشابور

 و نيشـابور  كـه  ايـن  به اي اشاره كمترين بي است، بوده طوس مولدش كه نمايند مي
 فارسـي  تـن  دو ايـن  و دارد قـرار  امروز ايران سياسي جغرافيايي محدودة در طوس

  اند. بوده زبان
 عراقـي،  افغاني، همسايگان ادعاهاي اين تمام در كنيد مي حظهمال كه بطوري

 دعـوا  شناسان، شرق از برخي عالمانة تأييدات و مداخالت با همراه قفقازي، و ترك

 كوشـند  مـي  يا آنها كه ترتيب بدين است. نصرالدين مال لحاف سر بر فقط باصطالح

 خـود  بـه  گذشـته  رونقـ  در را ايـران  فرهنگ و هنر و ادب تاريخ نامداران از برخي

 خـود  رسـيدة  اسـتقالل  بـه  تازه پاي نو كشورهاي براي راه اين از تا نمايند منسوب

 ، مسـائل  ايـن  از برخـي  طـرح  با يا و بسازند، كهن تاريخي با فرهنگي اي شناسنامه
 سـر  از كـس  هـر  مقابـل،  در نمايند. فراهم ايران خاك از ضيعب انتزاع براي را زمينه

 دهة چند در كه است همداستان سطور اين نويسندة با يقين هب بگويد، سخن انصاف

 راه درچنين ما دانشمندان و –16استثنايي مورد يك جز به – ما دولتهاي هرگز ، اخير

 ولـو  را ديگـر  سـرزمينهاي  بـه  متعلق بزرگان و اند برنداشته گام علمي غير نادرست

 ماننـد  كساني هرگز كه چنان اند. نخوانده »ايراني« استه بوده فارسي زبان به آثارشان
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 اهللا خليـل  ،»افغانسـتان  معاصـر  نثـر  پدر« خورشيدي) 1312-1244( طرزي محمود

 صـدرالدين  كشـور،  آن نامـدار  شـاعر  خورشيدي) 1366 سال به گذشته (در خليلي

-1289( الهوري اقبال تاجيكستان، معروف شاعر و نويسنده م)1945-1878( عيني
 زبـان  بـه  آثارشـان  از بخشـي  يـا  تمام كه را هند ارةق شبه معروف شاعر ه.ق) 1357

 پيشـين  قـرون  در كه طوري همان ايم. نناميده خود هموطن و »ايراني« است فارسي

 زبان فارسي شاعران را دهلوي حسن دهلوي، خسرو امير الهوري، سعد مسعود نيز

 و دهنـ  و دهلـي  و الهـور  اهـل  را آنـان  كـه  اين از نداريم بيمي و ايم خوانده هندي
 آن و مكتـوب  تـاريخ  سال پانصد و هزار دو از بيش داشتن با را ما بخوانيم. پاكستان

 ديگـران  فرهنگـي  ميـراث  بـه  كه نياز چه ارجمند فرهنگي و هنري و ادبي آثار همه

 مسـيحي  نـوزدهم  قـرن  اواسـط  تا فارسي زبان برد كه است درست »بزنيم. ناخنك«

 در حتــي  و عثمــاني امپراطــوري در و بــود گرفتــه بــر در را هنــد قــارة شــبه تمــام

 كـه  اند بوده داناني فارسي بالكان جزيرة شبه در دولت آن تصرف تحت سرزمينهاي

 بـه  متعلـق  اند بوده افرادي اينان ولي اند، نهاده جاي بر خود از فارسي زبان به آثاري

 اند،  داشته قرار فارسي زبان و ايراني فرهنگ سلطة زير در تنها كه ديگر سرزمينهاي

 از فراتـر  بسـيار  ايـران  فرهنگي مرزهاي همواره كه است اين جز مگر بس. و همين

   دارد. مصداق امر اين نيز هنوز و است بوده ما كشور جغرافيايي و سياسي مرزهاي
 همسـايگان  بتوسـط  ايـران  معنويـات  غارت كه است آن توجه قابل موضوع

 و اروپـايي  عالمـان  از رخـي ب رهنمودهـاي  از برخـورداري  بـا  و همكـيش،  و برادر
 بيخيالي و بيحالي و سو يك از آنان ناپذير سيري اشتهاي ندارد. يقف حد امريكايي،

 بـي  بـا  اسـت  بـوده  همـراه  كـه  اخير سال هفتاد شصت دوران اين در ايران دولتهاي

 ما مليت و قوميت كه بنيادي مسائل اينگونه به خوانده درس ايرانيان ما كامل توجهي
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 هـر  كه است ساخته گستاخ چنان را ما همسايگان ديگر، سوي از آنهاست هب وابسته

 فرهنگـي  ميراثهـاي  از بخشي  ساختن جدا قصد به و كنند مي سر تازه ايه نغمه روز

 پرسـيد  مـي  نمايند. مين فروگذار كاري هيچ به زدن دست از خود به آن انتساب و ما

 بـه  ناچـار  نگارنـده  كـه  اسـت  گرديده مطرح اي تازه موضوع چه زمينه اين در مگر

 المثل في اگر كه اين از تر دهنده تكان مراتب به خبري است. شده مقاله اين نوشتن

 و تهران است كرده ادعا شوروي آذربايجان يا تركيه يا عراق يا افغانستان شنيديد مي
 ايـن  ساكنان و كشورهاست اين از يكي خاك از بخشي اصفهان و كاشان و يزد و قم

 پژوهشـهاي  و انـد  داشـته  قفقـازي  يـا  ترك يا عراقي يا افغاني مليت دراصل شهرها

 سـال  هـزار  چنـد  از بـيش  »فارس« حكومتهاي كه است كرده ثابت نيز آنها محققان

 بـه  تركـي  يا عربي يا افغاني زبان جاي به دان ساخته مجبور را شهرها اين مردم است

 را خـود  ميلشان برخالف و روغد به نيز و بسرايند شعر و بگويند سخن فارسي زبان

  بنامند! هم ايراني
 حماسـه  بـزرگ  شـاعر  طوسـي  فردوسي ابوالقاسم حكيم به مربوط موضوع

 و وي دربـارة  افغاني قلمان صاحب و دانشمندان كه او شاهنامة و است ايران سراي
 كننـد.  مي سياه را سفيد كاغذ روي و زنند مي قلم ديگر اي گونه به ارجمندش كتاب

 و محققـان  همـة  و شما و بنده تصور برخالف و اند شده اتيبديه منكر كسرهي آنان
 و كهنسـال  ملـت  حماسـة  را فردوسي شاهنامة ايران، فرهنگ با آشنا كتابخوان مردم
 سـال  از حداكثر استقاللش تاريخ كه ملتي حماسة دانند، مي افغانستان باستاني كشور

 ايـن  دربـارة  افغانان صداي و سر نكنيد گمان رود. مين فراتر م. 1747 / ق. ه. 1161

 همين به مربوط است افغانستان ملت حماسة او شاهنامة و است افغاني فردوسي كه

 سـر  قصه اين خير، است. كشور آن در كمونيستي حكومت برقراري اخير سال چند
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 دراز سـالهاي  و كشـور  آن در پادشـاهي  دوران بـه  گردد مي بر آن سابقة و دارد دراز

 شـاه  محمدرضـا  دوران در ويـژه  بـه  افغانستان، با ايران حسنة كامالً روابط يربرقرا

 همكـاري  گونه هيچ از ايران دولت كه سالهايي همان در شاه. ظاهر محمد و پهلوي

 در سـال  هـر  حتي و كرد مين مضايقه خود افغاني برادران با مساعدتي و همدردي و

 از دسـته  چنـد  يـا  يـك  مـا  نـر ه و فرهنـگ  وزارت كشور آن پادشاه روز زاد مراسم

 گسـيل  كابـل  بـه  تهران از را اول، طراز نوازندگان و خوانندگان از ايراني، هنرمندان

 افغانـان  ملـي  جشـنهاي  در ايـران  دولـت  و  ملت طرف از نمايندگي به تا داشت مي

 افغانسـتان  اختيـار  در ترانزيت راه سه كه آن بر عالوه ايران دولت يا جويند، شركت

 در نفـت  شـدة  تمـام  قيمت به (يعني كم بسيار بهاي به نيز را خود نفت د،بو گذاشته

 دولـت  سـفيران  از يكـي  يـا  و داد، مـي  قـرار  آنـان  اختيار در چاه) از استخراج موقع

 فارسـي  زبـان « بـردن  كـار  بـه  با كوشيد مي بود ادب و شعر اهل خود كه شاهنشاهي

 كار كه كند پيدا راهي فغانانا سخت دلِ در »فارسي زبان« بجاي »دري زبان« و »دري

 نشد گرم آبي هم سفير جناب نيت حسن از و نبود كوبيدن سرد آهن جز چيزي وي

 كمونيسـتي  حكومت و سالها، آن به گردد مي بر ماجرا آغاز آري، ديگر. مورد دهها و

 و اسـت  پادشـاهي  دولـت  خوار ميراث حقيقت در موضوع، اين در افغانستان فعلي
 خود بحث كه آن از پيش دوران. آن افغانيِ سازان تاريخ و حققانم تحقيقات مرهون

 دربـارة  افغاني دانشمند نويسندگان ببينيم نيست بد نخست كنم  آغاز باب اين در را

    گويند: مي چه موضوع اين
  »:شاهنامه رنگين هاي انديشه« مقالة در يقين، حيدر غالم
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 تـا  كرد صرف شاهنامه سرودن در را ]كذا[ زندگانيش اعظم بخش فردوسي«

 نظم از كاخي چنان و نگهدارد مصون حوادث گزند از را ما زبان و فرهنگ توانست

  نباشد: بدان رسانيدن گزند ياراي را باراني و باد هيچ كه كند آباد
 خــــراب گــــردد آبــــاد بناهــــاي

ــي ــدم پ ــم از افگن ــاخي نظ ــد ك  بلن
  

ــاران ز  ــابش از و  بــ ــاب تــ  آفتــ
ــه ــاد از ك ــاران و ب ــد ب ــدگز نياب  ن

  

 ارزش پـر  و مهـم  كـار  اين در و كرده اقدام ملي مفاخر احياي به كه اين از و

  گويد: چنين است يافته پيروزي
 سـي  سـال  ايـن  در بـردم  رنـج  بسي

  
 .١٧ پارسـي...  بـدين  كردم زنده عجم 

  
  است) سطور اين نويسندة از مقاله اين در موارد تمام در (تأكيد
  : »خراسان راه« الةسرمق در خراسان مجلة تحريرية هيأت

 فردوســي، ، رودكــي همچــون مــا ادب و زبــان هــاي چهــره درخشــان كــه «....

 سـينا،  ابـن  هروي، موفق بلعمي، معمري، ابومنصور مولوي، سنائي، ناصرخسرو،

  »١٨ اند. آراسته بدانها را سخنانشان ... بيهقي، بيروني،
  

   »:شاهنامه در شب و روز بازتاب« مقالة در سارا
 و رود مـي  پـيش  بـه  .... همچنـان  ]=فردوسـي [ رزمـي  شـعر  سـاالر  قافله اين «...
 و كهنسـال  فرهنـگ  و ادبيـات  تـارك  بـر  زرين افسري چونان هم ديگر هاي سده
  ١٩ »درخشيد. خواهد ما زبان بالندة

  
  »:آن سرايندة و شاهنامه پيرامون هايي گفته كوتاه« مقالة در جاويد، دكتور پوهاد
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 يعنـي [ مـا  ميهنـي  حماسـة  بـزرگ  گوينـدة  مورد در ]ندهقا مقصود:[ عنوان اين«

 و افغانسـتان  از قسمتي در دهگان اصطالح هنوز .... است صادق كامالً ]فردوسي
  ٢٠ »رود. مي كار به نشين ده و شهرنشين مردم و زبانان دري مورد در بلوچستان

  
 مغـــول دورة از قبـــل شـــاهنامه كشـــف« مقالـــة در حبيبـــي، عبـــدالحي

  م:1217ه.ق=614
 پهلوانـان  اكثر كه است اي حماسه و جهاني ارج با است كتابي فردوسي شاهنامة«

 (افغانسـتان  بعد ما خراسان و باستاني آرياناي سرزمين به آن، انگيز دل داستانهاي

 بلـخ،  منـاطق  همـين  هم نامور شاهان و گردان اين جوالنگاه و دارد تعلق كنوني)

 غيره و هلمند مجاري و هرات نيمروز، ، زابل ، بست غزنه، كابل، سمنگان، تخار،

  است. بوده
 خراسـان،  از جزوي وقت آن در كه برخاسته طوس سرزمين از هم فردوسي خود

 شاهنامه رويدادهاي باستاني روايات تمام و بوده غزنه فرمانروايان سلطة تحت در

 كه نيرومندي و استوار قريحة با و شنيده سرزمين اين پيرمردان و دهقانان از هم را

   است. كشيده آبدار نظم رشتة به را آن داشت، دري شعر در
 و جغرافيايي و شناسي رجال ازجهت هم و داستاني و تاريخي نظر از هم بنابراين

 مـا  سرزمين و مردم افتخار خور در مواريث از بيشتر لساني، و ادبي ويِلپه از هم

  ٢١ »شود.... مي شمرده
  

 و بلخـي  دقيقـي  نامـة  گشتاسپ بر بحثي« مقالة در الهام رحيم محمد پوهاند
  : »طوسي اسدي نامة گرشاسپ

 حـاوي  و مـا  ملـي  حماسة ارجمند آثار از دو هر نامه گرشاسپ و نامه گشتاسب«

 نـام  بـه  تـن  دو از مـا  حماسي آثار در« ،»ماست.... نياكان آميز افتخار هاي كارنامه

 پيشـداديان  لةسـال  از فرمـانروا  واپسين گرشاسپ يكي است: شده ياد گرشاسپ
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 پهلوان گشتاسپ ديگر و ..... بود آريانا فرمانرواي سال  نه .... كه .... زو پسر آريانا

 زابلـي  رسـتم  اسالف از و بلخي جمشيد اخالف از زابل سرزمين از آريانا آور نام

 ، خراسان -بزرگ آرياناي ام باستاني سرزمين مردم كه بينيم مي سان بدين« ،»است
 منطقـه  ايـن  ادبيـات  و علـم  و فرهنـگ  و تمـدن  ايجـاد  به خدمت در -افغانستان

 بـزرگ  قهرمانـان  شناسـاندن  و ملـي  هـاي  حماسـه  كهنترين درتكوين پيشتازند.

 سـهم  است دالويز و انگيز عبرت نحوي به همه هاي كارنامه و اعمال كه داستاني

 تـا  هگرفت اوستايي و ويدايي هاي دوره از ما بزرگ سرايان حماسه و  داشته بزرگ

 بلخـي  المؤيد ابو و ابومنصوري شاهنامة آورندگان گرد و ها خداينامه نويسندگان

  ٢٢ »دارند. ما بر بزرگي حقوق ديگران و اسدي و فردوسي و بلخي دقيقي و
  

 و بديع آراء ذكر به تنها افغاني محترم دانشنمدان كه است آن توجه قابل نكتة
 هـاي  نوشـته  در بلكه اند، نكرده سندهب اش شاهنامه و فردوسي دربارة خود عالمانة

 چنـين  تـا  اند ساخته دگرگون را آنها متن و دهرب دست عمد به نيز ايراني دانشمندان

 مقالـة  در فرمنـد  حسين كه چنان دارند. نظر اتفاق آنان با نيز ايرانيان كه كنند وانمود

 شـن ندو اسـالمي  محمدعلي سراغ به »دري مكتوب ادبيات در فولكلور هاي جلوه«

 آراء و بـرده  دسـت  شاهنامه در پهلوانان مرگ و زندگي دركتاب او نوشتة در و رفته

  است: داشته بيان چنين اين ندوشن مياسال زبان از را خود علمي غير و نادرست
 كتـاب  ايـن  شـاهنامه  برجسـتة  ويژگيهـاي  شمارش ضمن ندوشن وقتي يا و «....

 پيشـنية  از كـه  خواند مي كبير يانايآر باشندگان نسبنامة و قوميت سند را گرانمايه

 ايـن  بـا   ديگـري  كتـاب  هيچ و ... بخشد مي آگاهي اي افسانه هاي گذشته تا آنان

 و كنـد  ثبـت  خـود  در را كبير آرياناي قلب تپشهاي نتوانسته دقت و روشني همه
  شـناخت  براي آن ارجناكي باشد افسانه با آميخته چند هر شاهنامه كه است معتقد

  23 ...» است. تاريخ از بيشتر ستانبا آرياناي
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 دربـارة  مطلـب  سـطر  يـك  ندوشـن  اسالمي آثار از يك درهر بتواند كس هر

 همـين  (يعنـي  »!باسـتان  آريانـاي « و »!كبيـر  آريانـاي « بـا  فردوسـي  شاهنامة ارتباط

 نويسـندة  از كالن اي جايزه تواند مي كند، پيدا خودمان) معروف و مشهور افغانستان

 دريافـت  اسـت  پايبنـد  سخت علمي شرافت به يقيناً كه فرمند حسين يعني مقاله آن

 آن بـا  مربـوط  صفحة زيرنويس در حتي افغاني، محترم دانشمند كه آن توضيح كند!

 پهلوانان ومرگ ]كذا[ زندگي« است: كرده ذكر شرح بدين را خود مأخذ مشخصات

 نويسـندة  ةنوشـت  كـه  اين به »13 ص ت، ب. ،3 ج ندوشن، محمدعلي ، شاهنامة در

    است. نكرده اي اشاره مطلقاً داده تغيير را ايراني
 كساني بود ممكن كردم، مين نقل دريا از است اي قطره كه را مطالب اين اگر

 رنگ و بريده، ايران از تقريباً هموطنان از برخي يا و ام، پرداخته اغراق به كنند گمان

 از دفـاع  در كـه  را ايرانيـاني  ديگر و سطور اين نويسندة خارجيان، برابر در ما باختة

 نـژادي  و ملـي  تعصب به زنيم، مي قلم غربت در خود ايراني هويت و ملي ميراثهاي

 را فرنگـي  شـناس  ايران يا هنرشناس فالن كه نويسيد مي چيزي چرا كه سازند متهم

  آيد! مين خوش
 همـان  در جاويد دكتور پوهاند كه است آن ديگر توجه جالب بسيار موضوع

 را فردوسـي  آن ضـمن  كـه  »آن سـرايندة  و شاهنامه پيرامون هايي گفته كوتاه« لةمقا

 اهميـت  بيـان  بـراي  است، خوانده ]افغانستان يعني[ ما ميهني حماسة بزرگ گويندة

 اروپايي سرشناس محققان از تن چند آراء ذكر به  جمله از شاهنامه، و فردوسي مقام

 و افغـاني  نويسـندگان  قلـم  از كـه  مطـالبي  بـا  تنها نه كه است پرداخته نيز آسيايي و
 تناقض در بلكه كند، مين تطبيق است كرده تراوش موضوع اين در وي خود ازجمله

  دانشمندان: آن آراء است اين آنهاست. با آشكار
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  ».است ايراني نژاد اصالت مظهر فردوسي« :1892 متوفي رنان ارنست«
  به كه بيتي يك هر از ايراني نانپهلوا و شاهان به نسبت فردوسي عشق« كه: نولد«

  »شود. مي آشكار سرايد مي آنها نام
 هرگـز  كـه  اسـت  متنـوع  و بـزرگ  بقـدري  فردوسي بدايع هاي گنجينه برتلس:«

 در كه مادامي  است بديهي راند. سخن آنها تمام از خطابه يك ضمن در توان مين

 تمـام  كـه  هـم  بزرگ شاعر پرافتخار نام داشت خواهد وجود ايراني مفهوم جهان

  »بود... خواهد جاويد كرده وقف خويش وطن به را خود قلب سوزان عشق
 و فارسـي  زبان فصاحت گنجينة توان مي را آن كه است اي منظومه شاهنامه مار:«

  »ناميد. سخنوري خزينة
 ايران روح نمايندة فردوسي شاهنامة اندازة به اثري هيچ حقيقت در ماسه: هانري«

 تـرين  خـالص  و نتـري  نجيب زمين ايران اجزاي همه به يفردوس محبت نيست،

  »است. پرستي وطن صورت
 در اسالمي تمدن و تهذيب آن وسيلة به كه چيزي تنها (پاكستان): اسحق  محمد«

 بزرگـوار  حكـيم  شـاهنامة  اسـت.  بوده فارسي شيرين زبان يافته، رشن هندوستان

 عميـق  تـأثير  آنـان  دمـاغ  در و بوده ذوق با هنديهاي توجه و مطالعه مورد همواره

 ترقـي  و سـير  هندوسـتان  شمالي نقاط در ايران ادبيات كه هنگامي است. بخشيده

  24 »است. بوده ادبي فتح اين پيشرو فردوسي كرد مي
  
 سؤال به اختصار دركمال كه نمايد مي الزم معترضه جملة عنوان به جا اين در

دنبـال  را خـود  اصـلي  بحث سپس و بدهم پاسخ گرامي خوانندگان شما همة رمقد 

 آريانـاي  نامهـاي  بـار  چنـد  كـردم  نقـل  افغـاني  دانشمندان از كه عبارتهايي در كنم.

 نامهـاي  عنـوان  بـه  خراسـان  مملكـت  نيـز  و بـزرگ  آرياناي كبير، آرياناي باستاني،

 اسـت،  رفتـه  كار به خودمان ديوار به ديوار افغانستان كشور همين پيشين و باستاني

 هـيچ  در و نشنيده كسي از را اسامي اين تاكنون ما چرا كه است نآ شما مقدر سؤال
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 اين در يقين به ايم. نديده را آنها نيز باشد شده چاپ افغانستان از خارج در كه كتابي

 افغانسـتان  نامـدار  محققـان  دمـاغ  محصول كشفيات اين زيرا شماست، با حق مورد

 پادشـاهي  زمان از فغانستانا سياست كه اخير سال پنجاه چهل همين در مه آن است

 آنـان  پژوهشـهاي  چكيـدة  اسـت.  بـوده  اسـتوار  مطالبي چنين طرح بر كمونيستي تا

 هزار پنج از تقريباً و .... است باستاني كشور يك افغانستان« كه نيست اين جز چيزي

 حـال  تـا  زمـان  آن از« و »رود. مـي  پـيش  قديم تاريخ عمق به پيشتر هم (ق.م.) سال

 آريانـا،  ماننـد:  اسـت  شـده  يـاد  تاريخي معروف و بزرگ نام سه به نافغانستا دولت

 »آريانا فالت« نام با خود باستاني كشور از همچنين  آنان .25 ...» افغانستان و خراسان
 ۀدايـر  افغانستان دولت كه است سخنان همين بر تكيه با گاه آن و 26 كنند. مي ياد نيز

 كشـور  هواپيمـايي  شـركت  و كرده چاپ 27ناآريا المعارف ۀداير نام به نيز المعارفي

 زمـين  از محترم دانشمندان اين نوشتة با حقيقت ولي است. ناميده آريانا هم را خود

  دارد. فاصله آسمان تا
 از پيش تا و دور بسيار هاي گذشته در فعلي افغانستان كشور نام اينكه دربارة

 كتـاب  در يـزدي  افشـار  محمود شـادروان  است، بوده »آريانا« م. ق. سال هزار پنج

 جـواب  آنها نقل و اروپايي غير و اروپايي معتبر كتب و اسناد به مراجعه يا نامة افغان

 است نامي آريانا زيرا 28 ندارد. صحت وجه هيچ به ادعايي چنين  كه تاس داده قاطع

 در و بودنـد  داده آريايييهـا  سرزمين يعني ايران، از قسمتي به يوناني جغرافيدانان كه

  29 داشتند. نظر اختالف يكديگر با نيز آن  حدود ينتعي
 به سپس »آريانا« نام كه اين دربارة افغاني محترم دانشمندان ديگر ادعاي اما و

 قابـل  كـامالً  اسـت  موضـوعي  خـود  ،30شده تبديل »خراسان مملكت« يا »خراسان«

 نـام  درگذشـته  و اسـت  زنده امروز به تا ساسانيان دورن از خراسان نام چه . بررسي
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 از قسـمتي  در كه جيحون رود جنوب در واقع است هبود ايران بزرگ اياالت از يكي

 آن ديگـر  قسـمت  و گرديـده،  تأسـيس  افغانسـتان  فعلـي  كشور بزرگ، خراسانِ آن

 كشـور  از بخشـي  جيحون رود جنوب تا آن بقية و دارد قرار ايران خاك در همچنان

 دورة در عربـي  و فارسـي  غرافياييج متون در رود. مي بشمار شوروي جماهير اتحاد

 تقسـيم  ربـع  چهار به كه ايران وسيع اياالت از يكي عنوان به خراسان از نيز اسالمي

 بـه  نـدرت  بـه  بسـيار  كتابها همين در كه حالي در 31 است. شده برده نام گرديده مي

 كـه  افغاني دانشمندان از برخي ديگر سوي از 32 است. گرديده اشاره افغانان و افغان

 نيز صاحبنظرانند و اندركاران دست از افغانستان سازي تاريخ و نگاري تاريخ كار در

 سـرزمين  به تنها هجري هفتم قرن در بار نخستين افغانستان نام كه اند كرده تصريح

 نيـز  و 33 امروزي. افغانستان تمام به نه است گرديده اطالق غزني و قندهار بين واقع

 كتـاب  در نيسـت،  نگـاران  تـاريخ  گروه اين زمرة در هك افغاني مؤلفان از ديگر يكي

 بـالد « عنـوان  زيـر  در  را هـرات  جملـه  از و امـروزي  افغانستان اعظم قسمت خود

 پشـتو  يا نشين افغان واليتهاي به محدود تنها را افغانستان و برده، نام »شرقي فارسي

  34 است. دانسته قندهار نظير زبان
 چنـين  سـاختن  در افغـاني  محتـرم  نداندانشـم  كار اين مختصر، كلمة دو در

 قرن ده حدود در كه كساني كار به است شبيه بسيار افغانستان كشور براي اي  سابقه

 آسـياي  تركـان  (از ترك سبكتكينِ فرزند غزنوي محمود سلطان براي جمله از پيش،

 يزدگرد به را سلطان نژاد و ساختند نسبنامه است بوده البتكين غالمان از كه مركزي)

 يعقـوب  چـون  ايرانـي  فرمانروايان برابر در وي براي تا 35رسانيدند ساساني شهريار

 را آنـان  محمود سلطان كه زيار آل و بويه آل شاهان و ساماني اميران و صفاري ليث
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 اي بيگانـه  »زاده پرستار« سلطنت و كنند پا و دست معتبر اي شناسنامه بود برانداخته

  نمايند. توجيه ايران  بر را
 كـه  آن براي كنيم. دنبال را خود بحث و بگذريم آن پاسخ و مقدر سؤال آن از

 آريانـاي  بـه  فردوسـي  شاهنامة انتساب در افغاني دانشمندان نظر اندازه چه تا ببينيم

 بـه  مراجعـه  راه بهتـرين  اسـت  درست امروزي افغانستان و خراسان مملكت و كبير

  گويد. مي باز پرده بي باب اين در را گفتنيها همة فردوسي چه است، شاهنامه خود
 آريانـاي  كبيـر،  آريانـاي  از (اعـم  »آريانـا « كلمة طوسي فردوسي شاهنامة در

 يـا  كشور نه ( »خراسان« لفظ است. نيامده هم بار يك حتي بزرگ) آرياناي باستاني،

 به جا همه ولي است، آمده كتاب اين در بار هشت و بيست جمعاً خراسان) مملكت

 كـه  آنچنـان  نه اما نيست، خبري هشاهنام در هم »افغانستان« از ايران. از يايالت عنوان

 در افغان لفظ خير، باشد، نيامده فردوسي گرانقدر اثر در هم »افغان« لفظ حتي مطلقاً

 زاري. و فغـان  و فريـاد  معني به تنها هم آن و بار،  يك است، هآمد فردوسي شاهنامة

 آمـده  شـاهنامه  در بـار  هفتصـد  حدود در »يرانا« لفظ مقابل در ولي همين. و همين

 و بـار،  پنجـاه  و سيصـد  حـدود  در ايرانيـان  بخـت  ايرانيـان،  ايرانـي،  كلمات است.
 ايران، دليران توران، و ايران ايران، تخت ايران، بوم و بر ايران، بزرگان مانند تركيباتي

 سـپاه،  ايـران  شـاه   ه،سـپا  ايـران  زمين، ايران شاه زمين، ايران روم، و ايران ايران، راه

 گـردان  ايران، شهنشاه ايران، شهر ايران، شاه ايران، سواران ايران، سپهدار سپه، ايران

  36 بار. هفتصد حدود در غيره و ايران نامداران ، ايران مرز گروه، ايران ايران،
 ناچـار  »قافيه تنگي« بسبب عاميانه، باصطالح فردوسي، كه باشيم داشته توجه

 فن اهل بر كه همچنان زيرا كند، تبديل  »ايران« به را »افغان« لفظ است بوده نگرديده

 بسـادگي  فردوسـي  و برابرنـد،  هـم  بـا  شعري وزن نظر از كلمه دو اين است آشكار
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 آن بـي  ببـرد،  كار به را »افغان« كلمة »ايران« جاي به موارد تمام در است توانسته مي

  37 زيرين: موارد در است جمله آن از بخورد. بهم ابياتش وزن كه
  پسران: بر را جهان آفريدون كردن بخش اندر گفتار

 وچـين  تـرك  دگر خاور، و روم يكي
ــن از ــت دو اي ــه نياب ــرج ب ــيد اي  رس

 وران نيــزه دشــت هــم و ايــران هــم
  

 ..... زمـين  ايران و گردان دشت سيم 
ــر ــدر را او م ــهر پ ــران ش ــد اي  گزي

 ســران تــاج و شــاهي تخــت همــان
  

  منوچهر: شاه نزديك به نريمان سام فرستادن نامه اندر گفتار
  گشت فاش داستان اين كاول در چو
 خوانـد  پيش را وسيندخت آشفت بر

 نيسـت  راي ايـن  جز كاكنون گفت چنين
ــه ــت ك ــا آرم ــاك دخــت ب ــن ناپ  ت
 كـين  و خشـم  ايـن  از ايران شاه مگر

  

 گشــت پرخــاش ز پــر مرزبــان ســر 
ــه خشــم همــه ــر روداب  برانــد وي ب
 نيسـت  پـاي  رامـ  گيتـي  شـاه  بـا  كه

ــم ــان زار كُش ــر بــر ت  انجمــن س
ــايد ــردد رام و برآسـ ــر گـ ــن بـ  ايـ

  
 ايـران  شـاه  و گيتـي  شاه رودابه، پدر است كابلي مهراب مرزبان ابيات، دراين

 پايداري تاب كه كند مي اعتراف سيندخت همسرش به مهراب و است، شاه منوچهر

  ندارد. را منوچهر برابر در مقاومت و
  رستم: سطبتو رخش برگزيدن در

 اژدهـــا كـــاين بپرســـيد چوپـــان ز
ــين ــه پاســخ داد چن ــر ك ــتمي گ  رس

 بهاسـت  ايـران  بـوم  و بـر  را ايـن  مر
  

 بهـا  دانـد  كـه  را اين و است چند به 
 زمــي ايــران روي كــن راســت بــرو
 راست كرد جهان خواهي تو بر اين بر
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  كيفياد: به افراسياب صلح پيشنهاد در يا
 خـواب  بـه  جيحـون  نبينند ما از كس

ــرم ــا گـ ــد و درود بـ ــام و نويـ  پيـ
 افراســـياب انـــدر روزگـــار بـــدين

  

ــران وز  ــد اي ــن از نياين  آب روي اي
  شـادكام  سـخن  زين شود كشور دو

ــد ــه بيام ــران ب ــت و اي  آب بگذاش
  

 مقصـود  و  اسـت،  ايراني قوم حماسة فردوسي شاهنامة كه است آن حقيقت

 و هنـدي  برابر در ايراني و است، ترك و تازي برابر در ايرانيان تنها ايراني قوم از من
 خـاك  از بخشهايي و افغانستان، ايران، امروزي ساكنان حال شامل كه رومي و چيني

 ذكـاء  فروغـي  محمـدعلي  شـادروان  بفرماييد توجه شود. مي شوروي جماهير اتحاد

 سـخن  شـاهنامه  و فردوسـي  از كـه  جا آن ما بحث مورد موضوع در چگونه الملك

 هـاي  دسـته  افراد ميان كه اين براي قومي هر «... است: دهكر ادا را مطلب حق گفته،

 بـه  مـا  ،جامعـه  جهـت  باشـد  موجود تعاون و همدردي و اتحاد و انفاق او مختلف

 در اشــتراك ملــل و اقــوام ميــان در جامعــه جهــت بهتــرين و دارد، الزم االشــتراك

 چـه  باشـد.  نداشـته  واقعيت و حقيقت يادگارها آن چه اگر است گذشته يادگارهاي

 معتقـد  همواره ايرانيان و باشند، معتقد آنها حقيقت به مردم كه است آن اصلي شرط

 كيخسـرو  و كيقبـاد  و فريـدون  و جمشـيد  ماننـد  الشأن  عظيم پادشاهان كه اند بوده

 ميـان  اسـفنديار  و رسـتم  و گـودرز  و گيـو  و قارن و كاوه مانند نامي مردان و داشته

 مشترك دشمنان مقابل در را اجدادشان ناموس و عرض و مال و جان كه بوده ايشان

 هـر  اخـري  عبـارت  بـه  و انـد،  نمـوده  محافظـت  غيره و افراسياب و ضحاك مانند

 و كيقبـاد  و كيخسـرو  و منـوچهر  و  ايـرج  و بيژن و گيو و رستم و كاوه كه جماعتي
 رشـتة  و جامعـه  جهت اين و بودند محسوب ايراني دانستند مي خود از را آنان امثال
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 را تـاريخي  اصـل  ايـن  اگر 38 »است. بوده ايشان مليت و قوميت اتحاد ماية و تصالا

 مسـتقل  و جـدا  كشـور  سه در كه تاجيكان و افغانان و ايرانيان امروز و ننهيم، گردن

 ممكن ديگران، نه ماست مال فقط و فقط شاهنامه گردند مدعي يك هر برند مي بسر

 فـردا  نـاكرده  خـداي  اگـر  كـه  بدهنـد  جـواب  سؤال اين به افغاني دانشمندان است

 دو بـه  فعلـي  داخلي جنگ سبب به افغانستان كه كرد اقتضا بزرگ قدرتهاي سياست

 بخش دو اين از يك كدام آنِ از فردوسي شاهنامة گاه آن شود، تقسيم مستقل كشور

  بود! خواهد كبير آرياناي يا افغانستان
 بسـيار  تأكيـد  بـدان  يافغـان  محتـرم  دانشـمندان  كه ديگر توجه قابل موضوع

 شمارند مي آرياييان ترين اصيل را خود كه حال عين در ايشان كه است آن ورزند مي

 آريانـا  مسـيح  ميالد از قبل سال هزار  پنج از آنان وطن نام كه است سبب همين به و

 در و ايرانـي،  غير و آريايي غير نژاد ترك سلطان غزنوي محمود به چون است، بوده

 گشايند مي وي ستايش به زبان وار شيفته رسند، مي افغاني غير و اسانيخر غير نتيجه

 و گوينـد  مـي  چيزهـا  است، كرده را خود داوري براستي تاريخ كه مرد اين دربارة و
 حيـرت  دچـار  تـاريخ  و ادب فن در را كاري تازه دانشجوي هر حتي كه نويسند مي

 آريانـا  از كشورشان نام تقدندمع محترم دانشمندان اين كه طاليي دوران آن سازد. مي

 غزنـوي  محمـود  سـلطنت  دورة همـين  است بوده يافته تغيير »خراسان مملكت« به

 خـاك  دل در امـروز  كـه  غزنينـي  همـان  بـوده،  غـزنين  شـهر  در پايتختش كه است

 ادعـاي  سـقم  و صـحت  دربـارة  داوري بـراي  بنـده  گمـان  بـه  دارد. قرار افغانستان

 دربـار  همـين  نويسـندگان  و شـاعران  آثـار  به بايد نيز باب اين در افغاني دانشمندان

 آنـان  ديـد  و كـرد  مراجعه اند برده مي بسر غزنين در همه كه غزنوي محمود سلطان

 حكمرانـي  آن بـر  وي كـه  را كشـوري  و سـرزمين  و گفتـه  چه خود ممدوح دربارة
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 انشـاعر  از تـن  چند ديوان سؤال اين پاسخ يافتن براي اند. ناميده چه است كرده مي

  گذرانيم. مي نظر از را دوره اين
 هجـري،  پنجم قرن اوايل و  چهارم قرن اواخر معروف شاعر سيستاني فرخي

 و بيسـت  حـداقل  اسـت  سروده غزنوي محمود سلطان مدح در كه قصايدي در تنها
 شهرياران سرِ« ،»ايران شاه« ، »ايران خسرو« ،»ايران شه« عنوان با محمود از بار شش

  39 است: جمله آن از كه كرده ياد »ايران ملك« ،»زمين ايران
  ناصرالدين: بن محمود سلطان الدوله يمين مدح در
ــد ــا خداونـ ــاه مـ ــتان شـ  كشورسـ

 زمـــين ايـــران شـــهرياران ســـر
  

ــه  ــامي ك ــدو ن ــتان گشــت ب  زاولس
ــه ــران ك ــازه بدوگشــت اي  جــوان ت

  
  همو: مدح در

ــه ــي ب ــاهي و فرخ ــران ش ــاه اي  ش
  

ــه  ــاني ب ــداد بنشــت مهرگ  پگــاه بام
  

  عفو: طلب و سلطان خاطر رنجش و حال حسب در
ــن ــيه اي ــت م ــي گف  دوش را فرخ
 اســـت كريمتـــر آن از ايـــران شـــاه

  

ــب  ــرو اســت داده اس  ايــران خس
ــه ــون دل ك ــي چ ــد من ــان كن  پخس

  
  محمود: سلطان مدح در

 بودتورانيدخواه شاد چگونه ايراني ز
  

 توران برسر ايران ز كĤمد بال چندين از پس 
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 چنـين  در هـم  آن است رفته كار به »افغانيان« لفظ بار يك قطف ديوان اين در

  عبارتي:
 تيـر  و پـره  دو افغانيـان  شـل  گونة به
  

 سـوفار  بي تيرهاي هم به بسته دسته چو 
  

 در كـه  قصـايدي  در نيز غزنوي محمود سلطان همين الشعراي ملك عنصري

 شـاه « ار سـلطان  سـروده،  ميمنـدي  حسـن  بن احمد خواجه او وزير يا سلطان مدح

ــران ــران خســرو« و )249 ،119 (ص »اي  از و خوانــده )266 ،245 ،236 (ص »اي

 (صـفحات  »ايـران « كلمـات  بـا  اسـت  كرده مي حكمراني آن بر محمود كه سرزميني

 ديگر مهم موضوع 40.است كرده ياد )201 ،55 (ص »ايرانشهر« و )،229 ،201 ،197

 خسـرو « را خـود  مـدوح م معـروفش  بسـيار  قصايد از يكي در عنصري كه است آن

 بـه  ».ايـران  شاه« با مترادف دقيقاً ولي است ناميده نيز »خراسان خدايگان« و »مشرق

  بفرماييد: توجه بيت چند اين
 خبـر  بـه  خسروان هنرهاي شنيده ياا

 پيشـاور  دشـت  به خراسان خدايگان
 فرومـاني  عجـب  گويم هياطله از ور
  

 هنر تو ببين عيان مشرق خسرو ز بيا 
  لشـكر  آن جمع بپراكند يا حمله به
 41سفر كرد چگونه آنجا ايران شاه كه
  

 است آورده را »افغانيان« لفظ بار يك اشعارش در فرخي بمانند  نيز شاعر اين

 بـوده  آورده تـاختن  آنـان  بـر  بسـببي  محمود سلطان كه گروهي و اي قبيله معني به

 و تعظيم چنين اين را محمود سلطان نبايد افغانستان دانشمندان سبب بدين و است.
 ساخته منكوب را آنان و برده حمله ايشان نياكان و پدران بر سلطان چه كنند، تكريم

  است: بوده
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ــه ــي ش ــزنين ز گيت ــاختن غ ــرد ت  ب
  

ــه  ــان ب ــر و افغان ــران ب ــر گب  42كهب
  

 خسرو« الفاظ با محمود سلطان فرزند غزنوي مسعود از نيز اسكافي حنيفه ابو

   43است: كرده ياد »ايران
 باشـي  و بـودي  و تويي ايران روخس

  
 عصـيان  بـه  گشت غرّه قويدست چه گر 

  
حكيم سنائي غزنوي شاعر معروف قرن ششم هجري كه خود اهل غـزنين  
بوده است در قصيده اي در مدح خواجه ايرانشاه كـه در دربـار غزنويـان منصـب     

ست، وي زيسته ا مياميراالمرايي داشته و ظاهراً در ايام دولت سلطان مسعود سوم 
  44 خوانده است:» ناصح شه ايران«را 

 ناصح ملك شـه ايـران ايرانشـاه آن   
  

 اد از نجبا دهـر چنـو منتخبـي   زكه ن 
  

يـاد  » ايـران «كرده بـا لفـظ    ميو از سرزميني كه اين سلطان بر آن حكومت 
  كرده است:

  تا در ايران خواجه بايد خواجه ايرانشاه باد
  ادب شاهحكم او چون آسمان بر اهل ايران

  آن كه تا چون دست موسي طبع را پر نور كرد
  ملك ايران را چون هنگام تجلي طور كرد

  
ذكر شاهد و مثال از ديگر شاعران و ديگر كتابها در اين بـاب بحـث را بـه    

كـنم كـه    مـي كشاند، در اين جا فقط به يك سند بسيار مهم ديگر اشـاره   ميدرازا 
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» ايـران «دقيقـاً بخشـي از   » اسانخر«سازد در قرن پنجم و ششم هجري  ميروشن 
تـا چـه   » مملكت خراسان«بوده است، و نه سرزميني مستقل و جدا از ايران به نام 

بـوده باشـد! ايـن سـند     » افغانستان«يا » خراسان«قسمتي از » ايران«د به اين كه رس
مهم تاريخي يكي از قصايد انوري شاعر معـروف نيمـة دوم قـرن ششـم هجـري      

از زبـان  «صيدة مفصل كه در حقيقت نامه اي منظـوم اسـت   است. شاعر در اين ق
، »سـنجر  ةاهل خراسان به خاقان سمرقند ركن الدين قلج طمغاج خان پسـرخواند 

براي دفع تركان غٌز كه بخشي از خراسان را ويران سـاخته بودنـد اسـتمداد كـرده     
  45 است. اين است برخي از ابيات آن قصيده:

  ربر سمرقند اگر بگذري اي باد سح
  نامة اهل خراسان به بر خاقان بر

  كارها بسته بود بي شك در وقت و كنون
  وقت آن است كه راند سوي ايران لشكر...

  خبرت هست كه از هر چه در او چيزي بود
  در همه ايران امروز نمانده است اثر

  خبرت هست كز اين زير و زبر شوم غزان
  نيست يك پي ز خراسان كه نشد زير و زبر....

  يران كه از او بودي فردوس به رشكآخر ا
  وقف خواهد شد تا حشر بر اين شوم حشر...

  بهره اي بايد از عدل تو نيز ايران را
  گرچه ويران شد بيرون ز جهانش مشمر
  تو خور روشني و هست خراسان اطالل
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  نه بر اطالل بتابد چو بر آبادان خور
  هست ايران، بمثل شوره، تو ابري و نه ابر 

  باغ مطر..بر ند بر شوره چو هم بر افشا
  

  روشن است آن كه بر آن جمله كه خور گردون را
  بود ايران را رايش همه عمر اندر خور....
  واندر اين مملكت ابناي خراسان گفتند

  قصة ما به خداوند جهان خاقان بر...
دانيد در برابر صدها و هزاران سند و مدرك در اين باب كه به نمونه  ميآيا 
گوينـد.   مـي ز آنها در اين مقاله اشاره كردم، دانشمندان فاضل افغاني چه اي چند ا

در اين جا رشتة سخن را به احمد علي كهـزاد دانشـمند افغـاني و مؤلـف كتـاب      
سـپارم كـه وي    ميافغانستان در شاهنامه، شاهنامه در خراسان يا شاهنامه در آريانا 

اسـت زيـرا ديگـر    » اولمعلـم  «دربارة موضوع مورد بحث براستي شايسـتة لقـب   
  فاضالن افغاني همگي در تاريخ نگاري از محضر وي كسب فيض كرده اند.

در آغاز كتاب افغانستان در شـاهنامه، نخسـت نوشـته اي اسـت در كمـال      
ايجاز از وزيـر اطالعـات و كلتـور افغانسـتان در دوران پادشـاهي كـه در ضـمن        

  سازد: ميوع مورد مطالعة ما روشن سياست دولت افغانستان را نيز در موض
تذكر: كتاب افغانستان در شاهنامه، چنان كه از  عنوانش پيداست تحقيقـي  «

است جامع و عالمانه دربارة آن چهره ها و قصه ها و سنتهاي ديرينة مردم مـا كـه   
بيشتر آميزه اي از تاريخ و اساطيرند .... وزارت اطالعات و كلتـور بـا چـاپ ايـن     

ر است كه دوستدارانش دانش ....  سهم مردم وطن مـا را در يكـي از   كتاب اميدوا
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بزرگترين و دلنشين ترين حماسه هاي جهان نيك بداننـد. پوهانـد دكتـور نـوين،     
  46».و كلتور  توزير اطالعا

گويـد   مـي رسد وي چون از فردوسي سخن  ميسپس نوبت به خود كهزاد 
گذارد بـدين معنـي كـه مؤلـف      يمدر برابر نام زادگاه او، طوس، نشانة پرسش(؟) 

، و سـپس دز جـاي ديگـر    47دانشمند اطمينان ندارد فردوسي طوسي بـوده اسـت  
بيست سال شاهنامة منظوم خويش را مخفي نگهداشت تـا بـه   «افزايد فردوسي  مي

كه البته تاكنون ديگر محققان جهـان بـه ايـن    » سلطان محمود غزنوي تقديم نمود.
  نويسد: مي. و آن گاه دربارة شاهنامة فردوسي 48اند راز سر به مهر پي نبرده

كسي كه شاهنامه را سر تا اخير يك دفعه مرور كرده باشد و با عقل سليم «
داند كـه ايـران فروسـي     ميكمي در اطراف نامهاي خاص اماكن دقت نموده باشد 

درصـد آن نامهـاي مختلـف     95كجاست؟ در ميان اين اسماء ياد شده در شاهنامه 
پـس فردوسـي مملكـت (خراسـان) يعنـي كشـور خـودش،        «، »است....افغانستان 

(غزني) پايتخت كشور خودش، سلطان محمود زابلي شاهنشاه خـودش كـه او را   
شناسد و از جزئيات آن بكلـي بـا خبـر     ميخواند همه را خوب  ميشاهنشاه ايران 

  49 »تواند باشد. مياست و اين يك امر طبيعي است و غير از اين طور ديگري ن
از سوي ديگر چون به هر حال ايـن دانشـمند افغـاني شـاهنامه را مـروري      
كرده بود و از اين واقعيت نيز آگاهي داشته است كه  فردوسي در تمام شـاهنامه،  
چنان كه در صفحات پيشين گذشت، همه جا از ايران نام برده است نه از آرياناي 

اي حل اين مشكل، به اظهار كبير و نه از كشور خراسان و نه از افغانستان، پس بر
  پردازد كه در عالم تحقيق و پژوهش يگانه و بيمانند است: ميبديع 
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در شاهنامه و ساير مأخذهاي قديم هر جا كه كلمة ايران بـه كـار رفتـه و    «
مراد از آن سرزمين آريانا است و مراكز قدرت در آريانا و كانونهاي فرهنگي آن و 

اجتماعي در آنها جا گرفته تقريباً همه در خـاك  اماكني كه نهضتهاي بزرگ ملي و 
افغانستان بوده است چون كلمة ايران در قديم مترادف با كلمة آريانا بود به همين 
سبب است بزرگان شعر و ادب فرمانروايان بـزرگ كشـور مـا را شاهنشـاه ايـران      
) ناميده اند. فردوسي و فرخي به سلطان بزرگ خراسان محمود غزنوي (شاه ايران

و ايرانشاه و شاهنشاه ايران خطاب كرده اند. كلمـة ايـران در ايـن سـالهاي اخيـر      
متأسفانه معني اختصاصي گرفت و تسميه اي از نوع كل بر جـزء صـورت بسـت    
ولي در هر حال آنچه مسلّم است اين است كه سرزمين افتخار برآور آريانا كه نام 

ن است كه خاك افغانسـتان از آن  متداولتر از آن در آثار اسالمي همان اسم خراسا
  50 ....»كند  امروز نمايندگي مي

كند كه در قـديم   ميفرماييد مورخ فاضل افغاني بصراحت ادعا  ميمالحظه 
متـرادف  » ايـران «و » آريانـا «يعني در دوران فردوسي و در عصر غزنويان دو كلمة 

شاهنشـاه  «را  »فرمانروايان آريانا«هم بود است و به همين سبب است كه شاعران، 
دانيم دو يا چند كلمه را هنگـامي متـرادف    ميناميده اند! ولي تا آنجا كه  مي» ايران
شمارند كه بر يك معني داللت كند، و آن كلمات در زبان عامة مـردم يـا اهـل     مي

فضل در دورة معيني استعمال بشود. اگر هيچ يك از شاعران و نويسندگان فارسي 
را به كار نبـرده   » آريانا«دربار سلطان محمود غزنوي، لفظ زبانان، از جمله شاعران 

شناخته انـد، و بـدين سـبب     ميباشند البد بدان جهت است كه آن لفط را مطلقاً ن
بحث مترادف بودن آريانا با ايران در دوران مورد اسـتناد كهـزاد، بـه كلـي منتفـي      

خت غافلند يـا  گردد. به عالوه كهزاد و هم مسلكانش از اين موضوع بديهي س مي
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كنند كه اهالي هر مملكت، كشور خود را، به زبان خود، بـه نـامي    مياز آن تغافل 
نامنـد متفـاو.ت    ميكه خارجيان، آن كشور را  ميخوانند كه در بيشتر موارد با نا مي

است، چنان كه مورخان و جغرافيدانان يوناني در آثار خود از كشور ايران با لفـظ  
Persis ،بـه  » ايران«در حالي كه ما ايرانيان هرگز اين كلمه را به جاي  ياد كرده اند

نامند در حالي كـه   مي Nippon/Nihonكار نبرده ايم، يا اهالي ژاپن كشور خود را 
، »ژاپـون «في المثل ايرانيان و انگليسي زبانان و عرب زبانان آن كشور را به ترتيب 

Japanوضـوع كـه چـون فـالن     بـدين جهـت طـرح ايـن م     51 نامنـد.  ، و يابان، مي
جغرافيدان يوناني در كتاب خود نام سـرزميني را آريانـا خوانـده اسـت پـس نـام       
كشور ما در آن زمانها آريانا بوده است و نياگان ما كشور ما يعني افغانستان را بـه  

خوانده اند سـخني اسـت نادرسـت و غيـر علمـي. از سـوي ديگـر         ميهمين نام 
ور ضمني نيز اقـرار كـرده اسـت منطقـه اي كـه      دانشمند محترم افغاني خود به ط

خوانند، در آن روزگار بخشي از  ميش » مملكت خراسان«امروز علماي افغانستان 
در عبـارت  » تسميه اي از نوع كل بـر جـزء  «بوده است. مگر معني عبارت » ايران«

  مذكور جز اين  است.  
نيز از ايـن   كند، چه افادات ديگري مياحمد علي كهزاد، به اين حد بسنده ن

، 52»آغاز جنگ آريانا و توران، ترتيـب لشـكر گشتاسـب و ارجاسـب    «دست دارد: 
گشتاســب شاهنشــاه آريانــا محــض در اثــر پــاره اي مالحظــات شخصــي بنــاي «

كه در هـر دو مـورد مقصـود از     53 »لشكركشي را به جانب سيستان .... بازنمود....
همچنين دربارة اصل و نسـب ر  مذكور در شاهنامه است. وي » ايران«لفظ » آريانا«

  ستم جهان پهلوان نيز اين چنين عالمانه و بي تعصب داد سخن داده  است:
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بدين قرار رستم در كابل متولد شده در خاندان كابل زمين بزرگ شـده، و  «
مادرش رودابه دختر پادشاه كابل است. زال شوهر در بلخ آب يا در (البرز كوه) و 

ورش يافته و چون بزرگ شد حيثيـت (سـپه سـاالري)    غور پر» چهل ابدال«يا در 
پهلوان نامـدار كابـل   » تهمتن«غو.ر را يافت. پس رستم جهان پهلوان (روتستخم) 

  54 »است و كابل عيار پهلواني و زورآورترين تمام پهلوانان ديار ماست.
به نظر شما در برابر اين سخنان حضرت احمـد علـي كهـزاد كـه براسـتي      

  ان نيم قرن اخير افغانستان است چه واكنشي بايد نشان داد!پيشواي مسلّم مورخ
از ياد نبريم كه نويسندة كتاب جغرافيايي حدود العـالم مـن المشـرق الـي     

كه معاصر فردوسي طوسي بـوده اسـت حتـي در بحـث از      372المغرب در سال 
پايتخـت   مـي شهرهاي كابل و غزنين كه اولي امروز پايتخت افغانستان اسـت و دو 

محمود غزنوي بوده است، هرگز حتي به وجود گروهي معدود از افغانـان   سلطان
در اين دو شهر اشاره نكرده است، همچنان كـه در آنجـا كـه از خراسـان بـزرگ      

و نيـز   55از آريانـا و افغـان و افغانـان نبـرده اسـت،      ميگويـد مطلقـاً نـا    مـي سخن 
اني نيـز معتقـد   همانطوري كه پيش از اين گفته شد عبدالحي حبيبي دانشمند افغـ 

است لفظ افغانستان از قرن هفتم هجـري بـه بعـد بـه منطقـه اي از خـاك فعلـي        
افغانستان واقع بين قندهار و غزني تا درة سند اطالق گرديده اسـت نـه بـه تمـام     

  56 افغانستان فعلي.
***  

فرماييد كه همسايگان ما در شرق و غرب و شمال ايران از دهة  ميمالحظه 
سيحي تاكنون چگونه هر يك عليه ايران به تكاپو افتـاده انـد و   سوم قرن بيستم  م

سياستمداران و گروهي از عالمـان اروپـايي نيـز آنـان را بـه صـورتهاي مختلـف        
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نماينـد، و كشـورهاي عـرب زبـان نيـز بـا تأييـد برخـي از          مـي راهنمايي يا تأييد 
ي و هنري و سياسي و اقتصادي كشورهاي غربي حتي از سـرآبها  ميمؤسسات عل

دارند. آيا با اين همه اقدامهاي خصـمانه بـاز    ميزبان بستة خليج فارس دست بر ن
بايد سكوت كرد؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است كه هر يك از ما در حـد توانـايي   
در آگاه ساختن هموطنان خود و ديگران از هـر وسـيله اي كـه در دسـت داريـم      

هاي همسايه و غير همسايه بـه  استفاده كنيم؟ هيأتهاي حاكمه در هر يك از كشور
دقت و هوشياري تمام در چند دهة اخير دعاوي خود را، نه به عنـوان ادعـا بلكـه    
به عنوان حقايق تاريخي، با اتباع خود در ميان نهـاده انـد. هـر يـك از آنـان ايـن       
مباحث را حتي در كتابهاي درسي كشورشان مطرح كرده اند، به كودكان خردسال 

ه به مدرسه رفته اند همين مباحث را تعليم داده انـد، سـاكنان   از نخستين روزي ك
فعلي آذربايجان شوروي آنان كه حتي در سنين باالي شصت سالگي هـم هسـتند   
بر اثر آنچـه در مدرسـه خوانـده و يـا در روزنامـه هـا و مجلـه هـا و راديوهـا و          

ارند كـه  تلويزيونهاي خود خوانده و يا شنيده اند در اين موضوع كمترين شكي ند
آذربايجان شوروي و آذربايجان ايران يـا آذربايجـان شـمالي و جنـوبي كشـوري      
واحد بوده است بمانند كـرة شـمالي و جنـوبي، و آنـان وظيفـه دارنـد در الحـاق        
آذربايجان جنوبي به سرزمين اصلي آذربايجان (يعني آذربايجـان شـوروي همـان    

ان نيز وضع به همين قرار است. اران و بخشي از قفقاز سابق) بكوشند. در افغانست
باورِ درس خواندگان اين كشور چيزي جز اين نيست كه نام كشورشان در قـديم   
آرياناي كبير بوده است كه بعد به كشور خراسان و سپس به افغانستان تغييـر نـام   
يافته، و نيز همة شاعران فارسـي زبـان شـاعران دري گـوي هسـتند و چنـان كـه        

شاهنامه نيز حماسة ملت كهنسال افغانستان است. در تركيه مالحظه فرموديد حتي 
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هم هيچ درس خوانده و فرد با سوادي نيست كه در اين موضوع ترديدي به خود 
راه دهد كه موالنا جالل الدين ترك نيست، و يا باور كنـد كـه خلـيج بصـره نـام      

ن در كشورهاي عرب زبان نيز همه در اي 57 نادرست و مجعول خليج فارس است.
بوده اند، نـام  » عرب«چند موضوع متفقند كه ساكنان همة آن كشورها از روز ازل 

اصلي و صحيح و تاريخي خوزستان ايران و خليج فارس، به ترتيـب عربسـتان و   
خليج عربي است و اين دو منطقه نيز از جملـه ميـراث پـدري اعـراب اسـت. در      

رشته هاي اختصاصي شش دانشگاه هاي ازبكستان و تاجيكستان و تركمنستان نيز 
ساله براي اخذ تخصص در هر يك از زبانهاي فارسي، دري، و تـاجيكي تأسـيس   
گرديده است و بر اساس تعليماتي كه به همـه داده انـد، هـم دانشـجويان و هـم      
استادان از آغاز اين اصل را بيچون و چرا پذيرفتـه انـد كـه فارسـي و تـاجيكي و      

ا تفاوتي در حد تفاوت زبان دري بـا تركـي و   دري سه زبان كامالً متفاوت است ب
  .58هندي و چيني و ژاپني

دراز در برابر اين همه تجاوز چـه واكنشـي از    ۀنسـبو اما ايران در اين مدت 
خود نشان داده است و دولتهاي ما دربارة اينگونه مسائل بنيادي چـه آگـاهيي بـه    

دوره كه همسايگان ما تـا  فرزندان ايران زمين داده اند. در يك كلمه: هيچ. در اين 
دندان خود را عليه ايران مجهز ساخته اند، ايـران تنهـا در يـك مـورد، آن هـم در      
دورة محمدرضا شاه پهلوي دربارة تغيير نام خليج فارسي به خليج عربي واكنشـي  

شديد در برابر كشورهاي عرب زبـان نشـان داد، همـين و بـس. و در ديگـر       ۀنسـب
 ـ  كه از آن در اساس خبري نبـود  ـ» حفظ روابط حسنه«نة موارد بي استثناء به بها

در برابر هر يك از اين كشورها باصطالح كوتاه آمده و سكوت كرده و در نتيجـه  
حريفان را جري تر ساخته است. از جمله پيش از تغيير رژيـم  در ايـران، در هـر    
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مـا  جسـتيم خصوصـي بـه     مـي كنگره اي كه در ايران و در خارج از ايران شركت 
شد كه در برابر افغانها و سخنان آنهـا عكـس العمـل نشـان ندهيـد. و در       ميگفته 

مواردي خاص هر يك از ما تنها به عنوان واكنش شخصي در برابر سـخنان نـاروا   
آنان به ترك جلسه، آن هم به صـورتي كـه خيلـي چشـمگير نباشـد،       ميو غير عل

در كابـل ايـن مأموريـت    كرديم. و يا سفارت دولت شاهنشـاهي ايـران    ميبسنده 
داده است كه به تازه واردان بخشنامة وزارت امـور خارجـة    ميخفت آور را انجام 

افغانستان را ارائه بدهد، بخشنامه اي كه در آن تصريح شده بود افغانها از شـنيدن  
شوند و بـر مـا ايرانيـان اسـت كـه از بـه زبـان آوردن آن         ميچه مطالبي ناراحت 

  انستان خودداري كنيم.موضوع ها در خاك افغ
مطالب اين بوده است كه كسي نگويد خيام و فردوسي ايرانـي   يكي از اين

و از همه بدتر و زيانبخش تـر آن كـه در مـدارس ايـران، چـه در دوره       59 هستند!
هايي كه تعداد مدارسمان انگشت شمار بود و چه در دوراني كه تعدد افراد تحت 

ون (از جمعيت سي و دو ميليوني پـيش از  تعليم در سطوح مختلف از هشت ميلي
انقالب اسالمي) متجاوز بود، فرزندان ايران را با  اين گونه دشمنيها و تجاوزهـاي  
همسايگان و غير همسايگان آشـنا نسـاختند و در نتيجـه نـه از طريـق مدرسـه و       

نه از راه وسايل ارتباط جمعي كسي از اقدامات اين همسـايگان   و كتابهاي درسي،
تا در روز مبادا براي مقاومت و نشان دادن عكس العمل با خبر نشده است  مزاحم

آماده باشد، در حالي كه در كشورهاي همساية ما اسـاس آمـوزش بـر ايـن بـوده      
است و هست كه آنان دعاوي خود را كه به آن اشاره كردم بـه مدرسـه و كـالس    

  درس برده اند، آن هم از همان سالهاي اول تحصيل.
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اييد كه گناهكار منحصر به فرد در اين باب دولتهاي ما بوده اند، تصور نفرم
تا به امروز كه به هر حال گروه هاي سياسي مختلـف   1320خير الاقل از شهريور 

قدم در ميان گذاشته و هر يك در دوره اي كرّ و فرّي داشته اند بخصـوص گـروه   
سال در هـر دوره  هاي معروف به چپ يا ملّي كه در درجة اول جوانان كم سن و 

شدند، تقريباً هرگز دربارة موضوعهاي مـورد   مياي مشتاقانه  به سوي آنان كشيده 
بحث ما در اين مقاله با اعضا و عالقه مندان به مسلك و مرام خود و به طور كلي 
با ملت ايران سخني نگفته اند. اگر يك هزارم مطالبي را كه آنها في المثـل دربـارة   

و فرانكو  حقانيت خلق كوبـا و فلسـطين و آنگـوال و امثـال آن     نادرستي راه تيتو 
گفتند دربارة اينگونه مسائل بنيادي كشورشان ايران نوشته بودند و  مينوشتند و  مي

منان ايـران در  شـ گفته بودند جوانان ما و در نتيجه ملت ايـران بـراي مقابلـه بـا د    
رگ و فراموش ناشدني اينگونه موضوعها بسيج شده  بود. و اين خود ، خدمتي بز

و درخور هرگونه تقدير و تجليل. ولي اين گـروه هـاي سياسـي، از ايـن جهـت،      
هماهنگ با حكومت ايران، دانسته يا ندانسته، عمالً همگام با سياسـتهاي متجـاوز   

رود آگاه نساختند و به همين جهت  ميكه بر ايران  ميخارجي، ملت ايران را از ست
گاه تاريخ، گناهشان كمتر از گنـاه دولتهـاي حـاكم بـر     است كه از اين نظر در پيش

  ايران نيست.
در اين مرحلة بحراني وظيفة ما چيست؟ وظيفة ما ايرانياني كه در خارج از 

گوييم تعدادمان بـيش از دو ميليـون تـن اسـت و      ميبريم، و با خود  ميايران بسر 
ان انديشـه و  اين گـروه را نخبگـان و متخصصـان و صـاحب    افزاييم كه اكثريت  مي

دهنـد،   مـي و فارغ التحصيالن بهترين دانشگاه هاي جهان تشكيل  درس خواندگان
» ايرانـي «ما در اين مرحله چيزي جز اين نيست كـه تنهـا بـه عنـوان      ميوظيفة حت
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از ميراث فرهنگـي   -بي توجه به مذهب و مسلك سياسي كه بدان پايبنديم -بودن
يم، هموطنان خود را از توطئه بزرگـي كـه   ايران و از تماميت ارضي ايران دفاع كن

ساخته و پرداختة خارجيان در اين زمينه هاست به صورتهاي مختلف آگاه نمـاييم  
و از رسوا ساختن دايگان بيگانة مهربانتر از مادر نهراسيم و بي پـرده بگـوييم هـر    

و اقليتـي ديگـر دل    ميگاه دولتي بيگانه و يا ايـادي آن دولـت بـراي ملتـي و قـو     
  اي باشد. سوزانند بااحتمال بسيار قوي ممكن است در زير كاسه نيم كاسه مي

  
  پي نوشت ها
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طبري در دست است نشان مي دهد كه در تاريخ  ]تاريخدر [طبق تاريخ عرب و اسنادي كه به زبان 
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بندي شد كه شمال آن به روسيه و جنوب آن به ايران تعلق يافـت. بعـد از ايـن واقعـه  آذربايجـان      
مرتباً در چند سال گذشـته خبـر خـارج    «... ، ...»جنوبي يك حالت دور افتادگي از فرهنگ پيدا كرد 

ذربايجانيها از ايران به ما مي رسيد. ما فكر مي كنيم كه همين مهاجرتها به ممالك اروپـايي و  شدن آ
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امريكايي و غيره باعث خواهد شد كه هموطنان ما از مملكت و از فرهنگ و زبان خود كـامالً جـدا   
شوند. هدف ما اين است كه بتوانيم دراين اشخاص حس عشق به وطن و فرهنگ را زنده سازيم و 
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  يك  از سرزمينهاي واقعي در شمال رود ارس، آذربايجان ناميده نمي شده است.
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Natural Identity in Muslim Community Russian   چـاپ كـرده و هزينـه هـاي      1985در سـال
امريكـا  » مركـز بـين المللـي وودرو ويلسـون    «از » انستيتوي جرج كنان«وسط پژوهشي تهية كتاب بت

پرداخت شده است. تشكيل انجمن آذربايجان نيويوريك با تـالش و پـايمردي يـك بـانوي اصـيل      
آمريكايي ، و دعوت از هنرمندان آذربايجان شوروي بتوسط اين انجمن پذيرفته شدن آن دعـوت و  

وروي به سرپرستي حسين حيـدراف بـه نيويـورك بـراي اجـراي      آمدن گروه موسيقي آذربايجان ش
  برنامه دراين شهر و چند شهر ديگر آمريكا.

، همان مجله، همـان شـماره، ص   »بهره برداري سياسي از يك ضرورت فرهنگي«علي سجادي، -ج
. نويسنده ضمن اشاره به تشكيل انجمنهاي فرهنگي آذربايجان از جلسه در باكو، نيويورك ، 10-12
ستراسبورگ، و واشنگتن و غيره در ماههاي اخير كه شعار ترويج زبان و ادبيـات تركـي را جـدا از    ا
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بستر فرهنگ ايران مطرح و هدفهاي سياسي خاصي را دنبال مي نمايند، به توضيح دربارة چند كلمه 
ز اي پرداخته است كه در سالهاي اخير تكيه كالم برخي از درس خواندگان ايراني شـده كـه يكـي ا   

كـه از  » سـتم ملـي  «، ونيز تأكيد بـر  »خلقها«بودن ايران است و مركب بودن ايران از » كثيرالمله«آنها 
سوي حكومت مركزي ايران بر اين خلقها اعمال مي شود. وي دربارة سابقة كـاربرد عبـارت اخيـر    

مـدعيان خلقهاسـت، از   » مشـروعيت «كـه بنيـان فكـري    » ستم ملـي «سرچشمة نظرية «نوشته است 
» ساسات ضد روسي مردم قفقاز بود كه در روسية تزاري و پيش از انقالب اكتبر وجود داشـت.... اح

كه قفقاز را اشغال كرده بود با وضع حكومت  سو سپس افزوده است كه قياس حكومت تزاري رو
مركزي ايران، و هموطنان آذربايجاني ما قياس مع الفـارق اسـت زيـرا وجـوه اشـتراك بـين اهـالي        

ن ايران و بقية هموطنانشان در زمينه هاي گوناگون نظير جشنها، عزاداريها، آيـين و آداب و  آذربايجا
رسوم و هنر و فرهنگ آن قدر زياد است كه تنها مسأله اختالف زبان نمي تواند به آن لطمه اي وارد 

  سازد.
نامه ها  «ح اهللا صفا، ؛ ذبي1-11)، ص 1365(پائيز 1، ش 5، ايران نامه، سال » علوم عربي«جالل متيني، . 5

نامه هـا  «؛ محمدجعفر محجوب، 379)، ص 1365(زمستان  2، ش5همان مجله، سال » اظهار نظرها
نامـه هـا و   «؛ س.س.، 547-546)، ص 1366(بهـار  3، ش  5، همـان مجلـه، سـال    »و اظهار نظرها

  .163-159)، ص 1366(پائيز  1، ش 6، همان مجله، سال » اظهارنظرها
، مجلـة  »غـارت معنويـات  «تاريخ ايران، تأليف سرجان ملكم، به نقل از : عبـاس اقبـال،   رك. ترجمة . 6

خليج بصره و همسـايگان خـوب   «؛ جالل متيني ، 11-1)، ص 1326(خرداد 10، ش 3يادگار، سال 
  .285-273)، ص 1367(زمستان 2، ش  7، ايران نامه، سال » همكيش ما

 2535جـان، ترجمـة حسـين محمـد زادة صـديق، تهـران       ي .ا. برتلس، نظامي، شـاعر بـزرگ آذرباي  . 7
گنجه زادگاه نظـامي، در آن زمـان بزرگتـرين مراكـز     «شاهنشاهي. برتلس در اين كتاب نوشته است: 

م بنا شده بود. نام آن نيـز  853-845آذربايجان بود. اين شهر در دوران حكومت عربها، ميان سالهاي 
ان بشمار مي رفت .... تا اوايـل سـدة   جتختگاه آذريايمأخوذ از شهر گتزك كه پيش از اشغال عرب 

م. گنجه همچنان تختگاه آذ ربايجان شمرده مي شد چنان كه قاراسنقر، امير آذربايجـان سـالها در   12
آذربايجان جنوبي نيز به دست آق سقريلر مي افتد «.... ) ، 22(ص ...» آن شهر كاخ حكومتي داشت 

  ).5ص»(يند. تنها شيروان را دودمانهاي بومي اداره مي كنند.كه مراغه را به پايتختي بر مي گز
دربارة پاسخ عباس زرياب خئي به اين ادعا كه نظامي مي خواسته اسـت خمسـه را بـه زبـان تركـي      . 8

  به بعد. 3/342، ج1361بسرايد، رك: محمد افشار يزدي، افغان نامه، تهران 
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. اشـاره  11-1)، ص 1326(خرداد 10، ش 3گار ، ال مجلة ياد» غارت معنويات«عباس اقبال آشتياني، . 9
) Ktesifonالمعارف فارسي آمده اسـت: تيسـفون  (يونـاني     ۀاست به تيسفون كه دربارة آن در داير

 32قامتگاه زمستاني شاهان اشكاني و ساساني بر سـاحل چـپ دجلـه ، در حـدود     اشهر باستاني و 
شهرهاي مداين مقابل سـلوكيه بـوده اسـت. در     كيلومتري جنوب شرقي بغداد قرار داشته و يكي از

ه.ق. در دوران خالفت عمر كه مداين به دست اعراب افتاد، خـزاين گرانبهـاي تيسـفون بـه     14سال 
  دست آنان تاراج شد.

نامـه  «؛ ذبيح اهللا صـفا،  8-1)، ص 1364(پاييز  1، ش 4ايران نامه، سال » چرا اسالمي!«جالل متيني، . 10
؛ جـالل خـالقي   330-329)؛ ص 1364، (زمسـتان  2، ش 4، همان مجلـة سـال   » ها و اظهار نظرها

؛ محمـد  476-475)، ص 1365(بهـار   3، ش 4همان مجلـه، سـال   » نامه ها و اظهار نظر ها«مطلق، 
پاسـخ بـه   «؛ جالل متينـي،  479-476، همان مجله، همان شماره، ص »چرا اسالمي!«دربارة «غروي، 

 2ش 4همـان مجلـه، سـال    » هنـر اسـالمي  «حسين نصر، و ... دربـارة  آقايان ابوالعالء سودآور، سيد 
، ش 5، همـان مجلـه سـال    »نامه ها و اظهارنظرهـا «؛ بزرگ علوي، 345-337)، ص 1364(زمستان 

، همـان مجلـه، همـان شـماره، ص     » نامه ها  اظهارنظرها«؛ محمد غروي، 190)، ص 1365(پائيز 1
(پـائيز  1، ش 7، سـال  »اسالمي علي رغم ايران و اسالمهنر «؛ جالل متيني، همانن مجله، 190-191

، همان مجله، همان شـماره، ص  »هنر اسالمي«چند فتوي دربارة كاربرد عنوان «، 22-1)، ص 1367
23-41.  

  .391-381)، ص 1366(بهار 3، ش 5، همان مجله، سال »هنر محمدي«جالل متيني ، . 11
(پائيز 1، ش 6، ايران نامه، سال »رتهاي تغيير يك عنوانهنر معماري اسالمي، ضرو«مهدي بور بور ، . 12

  .145-112) ص 1366
  .11-1) ص 1365(پائيز 1، ش 5ايران نامه، سال » علوم عربي«جالل متيني، . 13
دورة سـي جلـدي، چـاپ     (The New Encyctopaedia Britannica)المعارف جديد بريتانكيا  ۀداير. 14

اسـتاد علـوم    Jacob M. Landuنوشـتة   ”Islamic dance and theater“ : مقالـة  1981پانزدهم، سال 
  سياسي دانشگاه عبري بيت المقدس.

، اسـتاد   Annernarie Schimmetنوشـتة خـانم    ”Islamic Literature“همان كتـاب، مقالـة مفصـل    . 15
  فرهنگ هند و مسلمانان، در دانشگاه  هاروارد.

ي كشورهاي عرب زبان عليه ايران كـه خلـيج فـارس را    در رژيم پيشين ايران، در جواب هاي وهو. 16
ان را عربستان خواندند، دولت ايران نيز نام شط العرب را به اروند رود تغييـر  تخليج عربي و خوزس
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داد كه از نظر علمي كاري نادرست و غيرقابل دفاع است بمانند تغيير نام خلـيج فارسـي بـه خلـيج     
  نامة فردوسي آمده است:عربي و امثال آن. چه از جمله در شاه

 اگـــر پهلــــواني نـــداني زبــــان  
  

 به تازي تو ارونـد را دجلـه خـوان     
  

  .294شاهنامه، بكوشش خالقي مطلق، ضحاك، بيت 
، خراسان مجلـة مطالعـات زبـان و ادبيـات (ناشـر      » انديشه هاي رنگين شاهنامه«غالم حيدر يقين، . 17

، 2، ش 2 سال ،)دريت ديپارتم ادبيات، و زبانها تحقيقي و علمي مركزـ مجله: آكادمي علوم ج.د.ا.  
  .69-63)، ص 1362- 1361حمل-كابل (حوت

  .4).ص1363ثور-(حمل1، ش 4، همان مجله، سال » راه خراسان«. 18
  .91 ،ص)دلو–(جدي 1، ش 3همان مجله، سال » بازتاب روز و شب درشاهنامه«سارا، . 19
، همان مجله، همان شـماره،  »رامون شاهنامه و سرايندة آنكوتاه گفته هايي پي«پوهاند دكتور جاويد، . 20

  .67ص 
، آغـاز پژوهشـهاي نـوي در    1267ه.ق=614كشف شـاهنامة قبـل از دورة مغـول    «عبدالحي حبيبي، . 21

  1)، ص 1363، (زمستان 6، ش 3، ضميمة مجلة خراسان، سال »شاهنامه شناسي
، »دقيقي بلخي و گرشاسپ نامه. اسـدي طوسـي  بحثي بر گشتاسپ نامة «پوهاند محمد رحيم الهام، . 22

. اين عبارت را بار ديگـر مـرور   58، 36، 31)، ص 1355سنبله-، (سرطان2، ش 24مجلة ادب، سال 
» بلخـي «بفرماييد. نويسندة محترم، دقيقي را كه معلوم نيست مولدش سمرقند بوده يا طوس يا بلخ، 

ند در ازبكستان شوروي، و طوس در ايران. ولـي  قمي خواند زيرا بلخ در افغانستان قرار دارد و سمر
بودن فردوسي و اسدي مطلقاً نام نمي بـرد زيـرا روشـن اسـت كـه مـوطن ايـن دو در        » طوسي«از 

  افغانستان امروزي نبوده است.
 -(ميـزان 4، ش4، مجلة خراسان، سـال  »جلوه هاي فولكلور در ادبيات مكتوب دري«حسين فرمند، . 23

  .18-13)، ص 1363عقرب 
  همين مقاله. 20رك. زيرنويس . 24
، مؤسسـه انتشـارات زوري،   1350محمداكبر شورماج نورستاني، جغرافيايي عمومي افغانستان، كابل . 25

. بر اساس آنچه از اين محقق افغاني نقل كرديم تاريخ افغانستان بـه پـيش از هفـت هـزار     7-1ص 
  سال پيش مي رسد.
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بازتاب انديشه هاي غير قبيلوي در شاهنامة فردوسي و مقايسة «پوهاند دكتور جالل الدين صديقي، . 26
در : «81)، ص 1362اسـد   -(سـرطان 4، ش 3، مجلة خراسان، سال »آن به انديشه هاي نظام قبيلوي

روزگاران كهن كشور ما در حدود خيلي وسيعي قرار گرفته بود كه بنام فالت آريانا يا فـالت ايـران   
  ».ياد مي شد....

خورشيدي به بعد. در  1338لمعارف آريانا، از انجمن دايره المعارف افغانستان، كابل، از سال ا ۀداير. 27
المعارف مطالب شگفت انگيزي مي خوانيم دربارة تاريخ چنـد هـزار سـالة افغانسـتان، و      ۀاين داير

تح ن و سـامانيان و فـ  اتاريخ سه هزار و پانصد سالة ايران، و غيـر ايرانـي بـودن طاهريـان و صـفاري     
قسمتهايي از خاك ايران بتوسط اين سه سلسلة البد افغاني! و سپس تشكيل يك دولت ملي ايرانـي  

ايرانيان بتوسط كشور خراسـان يعنـي   » حس آزاد و استقالل ملي«بنام ديلميان آن هم بر اثر تحريك 
  افغانستان و ... بدين شرح:

تعيـين آن عجالتـاً از عهـدة كسـي      آريانا: قديمترين نام كشور ماست. چندين هزار سال پـيش كـه  «
ساخته نيست، شاخه اي از قبايل (هند و اروپايي) كه در جـوار سرچشـمة اكسـوس و سـر دريـا و      
متعاقباً در حوزة وسطي اكسوس در (سند و باختر) ظهوركرد  به دو طرفه (هنـدوكش) منتشـر شـد    

  .1/249ج» ياد كردند.ر شعب همنژاد و بيگانگان خود را (آريا) ... ئبراي تميز خود از سا
هد يكي از مدنيتهاي باستاني آسياست. در حدود يك هزار و پنج صد سال قبل از مايران: .... ايران «

ميالد يك تعداد از قبايل آريايي از موطن اصلي خود در باختر بطرف غرب هجرت نموده در نقـاط  
بزرگ ماد و پارس تقسيم شـدند  مختلف ايران سكونت اختيار كردند. اين قبايل بتدريج به دو دستة 

 = خراسـان  كشـور  = مقصود آريانا[در قرون دوم و سوم اسالمي دولتهاي ملي كه در خراسان  و... 
تشكيل گرديد مثل دولت طاهريان، صفاريان و يا سامانيان يـك قسـمت  از خـاك     ]افغانستان است

بيدار ساخت. متعاقـب آن بعضـي    ]كذا[ن را نيز فتح نموده حس آزاد و استقالل ملي را در آنجا ااير
دولتهاي ملي در ايران نيز تشكيل شد كه مهمترين آن ديليمان است. در قرن چهارم، پـنجم و ششـم   
غزنويان، سلجوقيان وخوارزمشاهيان بر ايران حكمراني نمودند تا اين كه مغالن چنگيز از شـرق بـر   

  .16-4/14ج» ممالك اسالمي هجوم آورده ايران را نيز فتح كردند....
: در الروس بـزرگ ده جلـدي چـاپ    58-1/56، ج 1359محمود افشار يزدي، افغـان نامـه، تهـران    . 28

ريانه نامي است كه در قديم براي تعيين وطن ارينها يعني قسمت آيانا يا آرن، آريا: «1/567، ج1968
 ۀدر دايـر شرقي شاهنشاهي پارس (ايران و افغانستان) استعمال شده اسـت، و نظيـر همـين مطلـب     

المعـارف چمبـرس دربـارة بـاختر      ۀآمده اسـت؛ در دايـر   1950المعارف كلمبياي آمريكايي، چاپ 
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يك ايالت شاهنشاهي ايران قديم بوده و حد جنوبي آن را (اريانـا) مـي نويسـند كـه ايالـت      «(بلخ): 
  »ديگر شاهنسشاهي ايران بوده و با هرات يا هري كنوني منطبق مي شود.

نامي كـه جغرافيـدانان يونـاني بـه قسـمتي از       arianaآريانا «معارف فارسي : آمده است: در دايرة ال. 29
بـه كوهـاي   » ل«بـه رود سـند، از   » ش«ايران، يني سرزمين آرياييها داده بودند. ارانستن آريانـا را از  

بـه دريـاي عمـان و از مغـرب بـه خـط       » ج«گر تا در بند بحر خـزر، از  يپاروپاميوس و كوههاي د
ي واصل بين درياي خزر و دهانة خليج فارس محدود مي داند. ولي  اغلب آريانا را از غرب موهوم

تا درة دجله و از شمال تا بلخ و سند ممتد مي شمردند، كه بدين ترتيب شامل ماد و پارس نيز بوده 
است. اطالعات جغرافيون قديم از بيشتر اين نواحي محدود بـه آنچـه از لشـكر كشـيهاي اسـكندر      

  »وني و جنگهاي پادشاهان يوناني سوريه و يا بتوسط سوداگران بدست آمده بود.مقد
 4 ، ش3مجلـة خراسـان، سـال    » مختصري پيرامون وجـه تسـمية خراسـان...   «پوهاند دوكتور زيار، . 30

خراسان از نگاه جغرافياي تاريخي نامي بود كه با اندك تغييـر بـه   : «75-74)ص 1362اسد-(سرطان
اطالق مي شده و اين خود جانشين نام ميهن عزيز مـا، آريانـا، و يـا آريانـا ويجـه       كشور باستاني ما

(سرزمين آرياييان) بوده است كه امروز عالوه بر افغانستان و ايـران قسـمتهاي از مـاوراي كسـپين،     
؛ احمـد علـي   »تركستانهاي شوروي و چيني و ماوراي شرقي و جنوبي كشور ما را در بر مي گيرد...

غانستان در شاهنامةة شاهنامه در خراسان يا شاهنامه در آريانا، نشرات بيهقي كتاب خير ولو كهزاد، اف
پس فردوسي مملكت (خراسان) يعني كشـور خـودش ...   : «23-22، ص 1355موسسه، كابل ميزان 
  »را خوب مي شناسد.

، 1337لسترنج، جغرافياي تـاريخي سـرزمينهاي خالفـت شـرقي، ترجمـة محمـود عرفـان، تهـران         . 31
=سرزمين خورشيد [خراسان » : «خراسان«المعارف فارسي ، ذيل  ۀبه بعد؛ داير 408، ص »خراسان«

، ناحيه و واليت تاريخي در آسيا، در قسمت شرقي ايـران، مشـتمل بـر سـرزمينهاي واقـع در      ]طالع
ن جنوب آمودريا(جيحون) و شمال هندوكش، كه از جنبة سياسي ماوراء النهر و سچسـتان و قهسـتا  

نيز جزء آن بشمار مي آمده است. در دورة ساسـانيان، خراسـان بوسـيلة يـك اسـپاهبذ (بـا عنـوان        
پاذگوسپان) اداره مي شد، و چهارتن مرزبان تحت فرمـان او بودنـد، كـه هـر كـدام يكـي از چهـار        

هـرات، بوشـنج، بـادغيس،    -3بلخ و طخارستان؛  -2مروشاهجان؛ -1قسمت آن را اداره مي كردند: 
 بلـخ  و هـرات،  مـرو،  نيشابور،–ماوراء النهر. خراسان دورة اسالمي چهار شهر عمده  -4ن؛ ومجستا
 بـه  واليـت  ايـن  و. بودنـد  خراسان پايتخت مشتركاً يا جداگانه مختلف؛ زمانهاي در كه است داشته
 ابيـورد،  نسـا،  طـوس،  خراسـان  ديگـر  شـهرهاي . اسـت  شـده  مي قسمت »ربع« چهار به آنها اعتبار
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. ايالت خراسان ايـران در تشـكيالت اداري   است بوده باميان و جوزجان، بادغيس، زار،اسف سرخس،
اواخر دورة قاجاريه فقط كمتر از نيمي از واليت خراسان قديم را در بر داشته اسـت، و بـاقي ايـن    

  »واليت در افغانستان كنوني و خاك شوروي واقع  است...
تـأليف شـده و قـديمترين كتـاب      372غرب كه در سـال  كتاب حدود العالم من المشرق الي الم در. 32

» سخن اندر ناحيت هندوسـتان و شـهرهاي آن  «جغرافيايي به زبان فارسي است، تنها در زير عنوان 
سول: دهي است بر كوه با نعمت و اندر او افغانانند «در دو جا از افغانان سخن به ميان آمده است : 

اي او مسـلماني نمايـد و زن بسـيار دارد، از مسـلمانان و از     بنيهان جايي است پادش«)، 71(ص ...» 
سخن انـدر ناحيـت   «)؛ مؤلف اين كتاب در زير عنوان 72(ص ...» افغانان و از هندوان بيش از سي 

يعنـي در بحـث از    -»سخن اندر ناحيت حدود خراسان و شهرهاي وي«و » خراسان و مرزهاي وي
از افغانان  نبرده است؛ در تاريخ بيهقـي كـه مؤلـف آن    حتي در يك مورد نيز نامي  -خراسان بزرگ
ان بوده است تنها پنج بار از محلي بنام افغان شال يا افغان شالي نام برده شـده كـه   يدبير دربار غزنو

(ص » امير به كوشك محمـودي بـه افغـان شـال بـاز آمـد.      «كوشك محمودي در آن جا بوده است: 
  .651، 549، 340، 335)، نيز رك. ص 355

به هنگام چنگيز و زمـان  «عبدالحي حبيبي دانشمند افغاني در تاريخ مختصر افغانستان نوشته است : . 33
آل كرت و غوريها نام افغانستان در دفعة اول در تاريخ از همين وقت ذكر شده ... در آن وقت كلمة 

محمـود افشـار   ؛ 1/172ج» افغانستان بر سرزمين بين قندهار و غزني تا درة سند اطـالق مـي شـده.   
در كتـاب تـاريخ نامـة    « ة سابقة استعمال لفظ افغانستان مي نويسـد:  ريزدي دركتاب افغان نامه دربا

هرات  تأليف سيف الدين محمد بن يعقوب الهروي كه در اوايل قرن هفـتم هجـري تـأليف شـده،     
هو را در فرستادن ملك شـمس جـا  «.... عنوان فصل اين است :  169، در صفحة 1943چاپ كلكته 
چون شهور ستة «مي نويسد: » قتل طايفة دزدان افغان«... ذيل عنوان  221و در صفحة » به افغانستان

خمس و خمسين و ستماثه در آمد در اين سال به خدمت ملك اسالم شمس الحق و الـدين طايفـه   
زدان اي از زعما و رؤساي افغانستان عرضه داشتند كه بر طرف جنوبي به هفتاد فرسنگ جمـاعتي د 

از اين سطور بر مي آيد كه افغانها در آن زمان طايفه يا طوايفي بوده انـد كـه   » اند ك راه مي زنند....
  .1/71ج»محل سكناي آنها را هميشه يا گاهي افغانستان مي ناميده اند.

ذكر بالد فـارس  «مؤلف كتاب سراج التواريخ در ذكر حدود كشور كنوني افغانستان و در زير عنوان . 34
اين بالد و واليات محدود است در جانب شامل به «نوشته است: » رقي، حال موسوم به افغانستانش

بلخ كه جزء مملكت تاتار مستقله است و از طرف شرق به چين و هند و از جانب غرب به كرمـان  
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اين واليت از بـالد فـارس شـرقي    «وي دربارة هرات نيز افزوده است: » و خراسان از مملكت ايران.
از » غانسـتان انـد.....  فبلدان و واليت مسكونة طوايف افغان كه معروف به ا«و در ذيل عنوان » ت.اس

 ۀ؛ در دايـر 163-1/162)، به نقل از: محمود افشار يزدي، افغان نامه، ج8-7قندهار نام مي برد (ص 
اسط قرن از او«اين كشور نوشته است:  ةو سبب وجه تسمي» افغانستان«المعارف فارسي نيز در ذيل 

م. كه نژاد افغان در اين سرزمين تفوق يافت به افغانستان (=سرزمين افاغنه) موسوم شد، و قبـل   18
  »از آن اين سرزمين واحد سياسي مشخصي نبود.

سبكتكين: ابومنصور ناصرالدين سـبكتكين  «المعارف فارسي در نست غزنويان آمده است :  ۀدر داير. 35
؛ اسـتاد ذبـيح اهللا   ...»يان آل ناصر. وي در آغاز غالم البتكين بود ه. ق. مؤسس سلسلة غزنو 387ف 

از نتـايج تسـلط   «مـي نويسـد:    1/229، چاپ سـوم، ج  1338تهران  صفا در تاريخ ادبيات در ايران،
غالمان ترك يكي بر افتادن خاندانهاي قديم ايراني است چنـان كـه آل سـبكتكين بـه تنهـايي تمـام       

ن و قريغوريان و خوارزمشاهيان و امراي چغاني و غيره را از ميـان  افاريخاندانهاي مشرق از قبيل ص
بردند و غالمان قدرت يافتة ترك در دولت آل بويه آنها را به نهايت ضعف دچار ساختند و  مستعد 

دربارة نسبنامة مجعول آل سبكتكين (غزنويان) نيز رك به همان كتـاب، و  » فنا و اضمحالل نمودند.
  .320همان مجلد، ص 

 .Fritz Wolff, Glossar zu Firdosis Schahnama, Berlin 1935دربارة استعمال اين كلمات رك : . 36

، دفتـر يكـم، بترتيـب : فريـدون،     1366شاهنامة فردوسي، بكوشش جالل خالقي مطلـق، نيويـورك   . 37
بيتهـاي  ؛ كيقبـاد،  122-120؛ زوطهماسب، بيتهاي 1061-1057؛ منوچهر ، بيتهاي 380-271بيتهاي 

124-130.  
، هـزارة فردوسـي ، وزارت فرهنـگ، تهـران     » مقام فردوسي و اهميت شاهنامه«محمدعلي فروغي، . 38

  .15-1، ص 1321
، 344، 248، بيتهـا بـه ترتيـب ص    1335ديوان فرخي سيستاني، بكوشش محمد دبير سياقي، تهران . 39

267-369 ،256 ،62.  
  .1342ي، تهران ديوان عنصري، بكوشش محمد دبير سياق. 40
  .1/157به نقل از افغان نامه ، ج . 41
  .1/157به نقل از افغان نامه، ج . 43
  .1/157به نقل از افغان نامه، ج . 43
  .736، 734، 619، بيتها به ترتيب ص 1341ديوان سنائي، بكوشش مدرس رضوي، تهران . 44
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  .204-1/201، ج 1347ديوان انوري، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران . 45
بيهقـي   -احمد علي كهزاد، افغانستان در شاهنامه، شاهنامه در خراسان يا شاهنامه در آريانا، نشـرات . 46

  (شمارة صفحه ندارد).» فهرست«، صفحة پيش از 1355كتاب خبر ولو مؤسسه، كابل ، ميزان 
  .16همان كتاب، ص . 47
  .16همان كتاب، ص . 48
  .23-22، 21همان كتاب ، بترتيب ص . 49
. حقيقت آن است كه كهـزاد و ديگـر دانشـمندان محتـرم افغـاني تمـام       180-179همان كتاب، ص . 50

بوده اسـت  » آريانا«خود را دربارة اين كه نام افغانستان امروزي در گذشته هاي بسيار دور  تاطالعا
كتـاب   هسـتند. كهـزاددر ايـن بـاب در     H.H.Wibonو نه چيز ديگر، مديون مردي انگليسي به نـام  

مستر ويلسن معاون انجمن همايوني آسيايي بنگـال كـه شـخص    «افغانستان در شاهنامه مي نويسد: 
نهايت مدقق بود و معلومات دقيقي راجع به مسايل آسيايي داشت ... كتابي به عنوان آريانا انتي كـوا  

راليه بعـد از  نوشته كه در آن عكسها و نقشه ها و آثار باستاني مملكت مـا را جمـع نمـوده ... مشـا    
را پيدا كرده. اين نام سه قرن پيش از عهد مسيح بـود و آن  » آريانا«تحليل و تفحص نام زيباي قديم 

يعني آرياناي عتيق، آرياناي كهن،  آرياناي قديم نشر نموده و بعـد از  » آريانا انتي كوا«را به صورت 
نام كامـل كتـاب مـورد اسـتناد     . 178-17ص » تأييد كرده اند. 19-18او جمعي از نويسندگان قرن 

 ,Ariana Antiqua, A Descripuon Account of the Antiquities and Comsكهزاد عبارت است از: 

Afghanistan  م. در هند تجديد چاپ شده است، در ايـن طبـع از تـاريخ چـاپ اصـل      1971كه در
  به ميان نيامده است. يكتاب ذكر

  .176-175)، ص 1366(زمستان 2، ش 6يران نامه، سال ، ا» Farsi Languageدربارة «رك. . 51
  .117افغانستان در شاهنامه، ص . 52
  .182همان كتاب، ص . 53
  .195همان كتاب ، ص . 54
حدود العالم من المشرق الي المغرب : كابل : شهركي است و او را حصاري است محكم و معروف . 55

  .104ص »ند....به استواري و اندر وي مسلمانان اند و هندوان ا
  همين مقاله.33رك. زيرنويس . 56
-273، ص 2، ش 7، ايران نامه، سـال  » خليج بصره، و همسايگان خوب همكيش ما!«جليل متيني، . 57

285.  
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  .مهدي مرعشي) 1987اوت  18(به نقل از نامة مورخ  188 - 187، ص 51رك. زيرنويس . 58
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  در جستجوي راز بقا
  مسئله رستاخيز فرهنگي خراسان

  احسان يارشاطر
  

  پرسشي در جستجوي پاسخ
  

دانشمند نامـدار فرانسـوي در اثـر      )(Xavier de Planholگزاويه دو پالنول 
 Les nations du Prophète. Manuel de geographie politiqueاساسـي خـود،   

musulmane ماي جغرافيايي سياست مسلمانان) پرسشـي را  هاي پيامبر: راهن (ملّت
مطرح نموده كه ديري است پژوهندگان تاريخ ايران را به خود مشـغول داشـته، و   

نزديك به هزار سال از سـدة پـنجم تـا     1آن اينكه چرا در ايران كه، با يك استثناء،
پانزدهم (يازدهم تا بيستم مـيالدي) زيـر فرمـانروايي امـرا و پادشـاهان تـرك يـا        

 -سر برده و زيستگاه قبايل گوناگون ترك و تركمن بوده، زبان تركـي   زبان به ركت
ايـن  «پرسـد:   زبان ملّي نشد؟ آنگاه پالنـول مـي   -گونه كه در تركيه پاي گرفت  آن

                                                            
   :اين نوشته ترجمة سخنراني دكتر احسان يارشاطر به زبان انگليسي است با عنـوانIn Search of the Secret 

of Survival. The Case of Cultural Resurgence in Khurasan  اضافات توسـط مؤلـف، كـه در    ، با برخي
هاي نوروزي استادان ممتاز ايرانشناسي كه هر سال به دعـوت مشـترك بنيـاد     در برنامة سخنراني 1997مارس  24

، پـاييز  60نامـه، شـمارة    (ايران شود ايراد شد. مطالعات ايران و دانشگاه جورج واشنگتن در اين دانشگاه برگزار مي
  ).568تا  539، صص 1376
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ويژه  توان توجيه كرد، به مقاومت فرهنگ ايران را در برابر هجوم تركان چگونه مي
يزانس در مسافتي دورتر در برابر آنان تـاب  هنگامي كه در نظر بياوريم كه تمدن ب

  »مقاومت نياورد؟
طريق اولي درمورد حكومت اعراب بر ايـران نيـز    توان به اين پرسش را مي

مطرح نمود. چه، پس از فروپاشي شاهنشاهي ساساني در نيمة قرن هفتم مـيالدي،  
ايـن  اعراب بيش از دويست سال متوالي بالمنازع بـر ايـران حكومـت راندنـد. از     

تنها سرانجام اسالم آوردند و مـذهبي را پذيرفتنـد كـه آداب     گذشته، مردم ايران نه
نيايش و كتاب مقدسش به عربي بود، بلكه در گسترش و قوام تمدن اسالمي نيـز  

آيـد كـه چـرا ايرانيـان، هماننـد       سزا ايفا كردند. حال اين پرسش پيش مي نقشي به
رفتـه نيـز بهـره     ز تمـدني كهـن و پـيش   مردم عراق و سوريه و مصر كه هر سـه ا 

  اي را برنگزيدند؟ داشتند، زبان عربي را جانشين زبان خود نساختند و هويت تازه
ويژه دربارة خراسان بزرگ (كه شامل مـاوراءالنهر و   اين هردو پرسش را به

بايد پاسخ گفت. چه، پس از فتح ايران، قبايل عرب بيش از  2شود) سيستان نيز مي
چنين، خراسان نخستين خطّة ايـران   ديگر در خراسان اقامت گزيدند. هم هر ايالت

همه و  نشين و مأواي سكونت ممتد آنان شد. با اين بود كه آماج هجوم تركان باديه
تر، تسـلّط   پي در پي قبايل ترك آسياي مركزي به خراسان و، مهمهجوم با وجود 

تنها زبان فارسي را رها نكرد  نهاين سرزمين  زبان بر ايران هاي ترك پاي سلسلهدير
هاي بومي و مهـد رسـتاخيز ادبـي ايـران شـد.       بلكه سنگرگاه زبان فارسي و سنّت

كـم   زبان، كه قبايل ترك قزلبـاش را دسـت   حتّي در دوران پادشاهي صفويان ترك
براي يك سده بر سراسر ايران مسلّط كردند و تجاوز سياسـي خـود را بـه جامـة     

ند، زبـان تركـي بـر فارسـي چيـره نشـد و بـر جـاي آن         مشروعيت مذهبي آراست
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تنها رايج در تاجيكستان و بيشتر نواحي افغانستان است،  ننشست. امروز فارسي نه
بلكه تاحدودي در سمرقند و بخارا و نواحي اطراف آنها در ازبكستان نيز اسـت...  

ت  و اين با وجود فشار ممتدي است كه از طرف حاكمان محلّي براي تَـرك ه  ويـ
  كار برده شده است. تاجيكي و زبان فارسي به

دسـت   اين ترتيب وضع خراسان با آناطولي، كه در زماني كوتاه آن هم به به
تعدادي نسبتاً اندك از قبايل ترك كه در آنجا ساكن شدند زبـان و هـويتي تركـي    

  نويسد: باره مي يافت، تفاوتي آشكار دارد. پالنول در اين
  

/ 464ان ديوژن، امپراطور بيزانس، در نبرد مالزگرت (در پي شكست سپاهي
روي ايالت ترك گشوده شد و مأواي شمار كثيري  )، سرزمين آناطولي به1071

هايي كـه غربيـان دربـارة سـومين      اي نگذشت كه در نوشته از آنان گرديد. سده
انـد   جـاي گذاشـته   يك باباروسـا بـه  رهاي صليبي به سرداري فرد دوره از جنگ

شود، نامي كه تا امـروز بـر آن    خوانده مي» تركيه«نام  )، آناطولي به1189/ 585(
 3مانده است.

  
  توانايي و پويايي مردم خراسان

جلوة ديگري از نيروي دروني و معنوي مردم خراسان را در قـدرت هضـم   
تنها زبان و فرهنگ قبايل مهاجم  توان يافت. خراسانيان نه و تحليل اقوام بيگانه مي

اعتناء قرار ندادند، بلكه زبان و فرهنگ خـود را نيـز بـه آنـان پذيراندنـد.       را مورد
اي كه دربارة مناقب تركـان   . ) در رساله   ه254-160آور عرب ( جاحظ، مؤلف نام
هاي نژادي خـود   گويد كه مردم خراسان آداب و رسوم و ويژگي پرداخته است مي

سـان   ميـل كردنـد و بـدين   را بر ساكنان اين سرزمين، چه تـرك و چـه تـازي، تح   
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رنگ ساختند. هم او دربارة تازيـاني كـه در خراسـان سـاكن      مرزهاي نژادي را كم
  نويسد: شدند مي

نشـيناني كـه خراسـان را مسـكن خـود       هنگامي كه به اوالد اعراب و باديه«
ساختند بنگريد و آنان را با مردم بومي فرغانه مقايسه كنيـد تفـاوتي بـين آنـان     

  4»بينيد. نمي
  

ايـن اسـت كـه     (Jacob Lessner)آنچه در بيان جاحظ مستتر است، به گفتة 
توان به مردماني كـه در آن رحـل    هاي ديرپاي فرهنگي هر سرزميني را مي ويژگي«

اند منتقل ساخت. از همين رو تازياني كه در خراسان اقامت گزيدند  اقامت افكنده
در   (Moshe Sharon)دن موشـه شـار   5»خود به رنگ بوميان آن سرزمين درآمدند.

) بـه  هاي سـياه از جانـب شـرق    علَم( Black banners from the East نام  كتابش به
تأثير خراسان در مهاجران و مهاجماني كه در آن ساكن شدند با صراحت بيشتري 

  كند: اشاره مي
 

بودند زبان روزمرّه عربي را به  آمدهسل دوم تازياني كه در خراسان به دنيا ن
لغـت  «عربي يا آنچه در برخي از منابع  ـ  ريج فراموش كردند. گويش فارسيتد

لسان اهل خراسان ناميده شده بر جاي عربي نشسـت ..... نـه   «و » اهل خراسان
تنها زبان عربي به عنوان وسيلة محاوره و ارتباط روزمرّه از يادها رفت، نه تنهـا  

م و سوم اعرابي كه در خراسان، و از ميراث آداب و سنن تازي در ميال نسل دو
بيشتر از مادران ايراني، زاده شده بود نشاني نماند، بلكه صورت و سيماي تازي 

  6»نيز به تدريج ناپديد شد.

  
م تجلي اين توانايي بر جذب و تحليل اقوام بيگانه را در اين واقعيـت مسـلّ  
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اندنـد، از  ي ترك زبان كه بـر خراسـان فرمـان ر   ها توان ديد كه همة سلسله مينيز 
ي يازده و دوازده ميالدي گرفتـه تـا تيموريـان در    ها غزنويان و سلجوقيان در سده

انزدهم و قاجاريان در سدة نوزده و اوائل سدة بيستم، همـه  پي چهاردهم و اه قرن
بي استثنا مسخّر و مجذوب فرهنگ ايراني شدند و به حمايت از فرهنـگ و هنـر   

  همت گماشتند.   ها ، و تبليغ و ترويج آنايراني، به ويژه زبان و ادب فارسي
النهر  مندي مردم خراسان و ماوراءننخستين نشان عمدة دوام پويندگي و توا

تـوان   مـي و نيروي دروني آنان را در جريان دو رويداد تاريخي و به غايـت مهـم   
ديد. رويداد نخست شورش و جنبش انقالب خراسان، به رهبري ابومسـلم اسـت   

شـود. در ايـن قيـام  پيروزمنـد سـپاهيان       مـي خوانـده  » ياسـ بب عانقال«كه به نام 
 هـم نمـود موفـق شـدند: لشـكر امويـان را  در      ميخراسان به انجام آنچه ناشدني 

 -شكستند و عباسيان را برجاي سلسلة مقتدر امـوي بـه تخـت خالفـت نشـاندند     
ژه سلسله اي كه از پي آمدهاي مسلمان شدن بخشي بزرگ  از مردم ايران (به ويـ 

ي شـرقي و شـمال شـرقي آن)  و بـه هـم خـوردن تـوازن قـوا در         ها در سرزمين
ي خالفت اسالمي غفلت ورزيـده بـود. هـر چـه دربـارة اهميـت ايـن        ها سرزمين

ي ژرفي كه در جهان اسالم به بار آو.رد گفتـه شـود گـزاف    ها رويداد و دگرگوني
ژه ايرانيـان، در  نيست، چه در پي اين رويداد بود كه مسلمانان غير عـرب، بـه ويـ   

ادارة حكومت اسالمي و استوار ساختن و توسـعة تمـدن اسـالمي ماننـد اعـراب      
  صاحب دست شدند.

از آنجا كه شماري از سپاهيان خراساني ابومسلم كه انقـالب عباسـي را در   
پيروزي رساندند از قبائل عرب ساكن آن خطّه بودند، برخي از مؤلفان معاصر كـه  

زنگري در عقايـد دانشـمندان سـلف دارنـد بـه تـازگي بـه        داعية تجديد نظر و با
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من درجاي  7تفسيري عرب گرا از قيام عباسي و سپاهيان خراساني دست زده اند.
در اين جا كـافي اسـت بـه ايـن نكتـه       8ديگري به نقد اين  تفسيرتازه پرداخته ام.

پاهيان او بودن قيام ابومسـلم و سـ  » خراساني«اشاره كنم كه مؤلّفان اسالمي نه تنها 
انـد.   را در استقرار خالفت عباسـيان تأكيـد كـرده   »« ايرانيان«بلكه بخصوص نقش 

» ايراني و خراسـاني «براي نمونه، جاحظ، مؤلف ضد  شعوبي، حكومت عباسي را 
خوانـد. همچنـين    مـي » شـامي «و لشـكريان آنـان را   » عرب«اما خالفت امويان را 

) ، در كتـاب النـزاع و التخاصـم    15و  14ي هـا  (قرن مقريزي مورخ مشهور عرب
سلب قدرت از امويان و به خالفت رساندن عباسيان را كار ايرانيان و توسط مردم 

افزون بر اين، پي آمدهاي اين قيام و شركت مؤثر و گستردة  10شمارد. ميخراسان 
دوران خالفـت عباسـي    ني نخستينايرانيان را در زندگي اداري ، اجتماعي و عقال

و ضعف عنصر عرب و بي اعتمادي خلفاي اوليه عباسي به اعراب قبيله از سوييي 
اي و روي آوردن آنان به موالي را از سوي ديگـر بـه هـيچ روي نشـان پيـروزي      

  توان شمرد.   مين» تازي«سپاهيان يا عنصر 
رون هـا  رويداد مهم دوم مربوط به اختالفي است كـه بـين امـين، جانشـين    

رون والي خراسان ها از مادري ايراني و هنگام مرگ الرشيد و برادرش مأمون ، كه 
بود،پديدار شد چه امين كوشيد تا برادر را از امتيازاتي كه پدرش به او عطا كـرده  
بود محروم كند. سپاهياني كه از ميان مردم خراسـان و مـاوراء النهـر بسـيج شـده      

بهـه بـر   بودند به فرماندهي طاهر بن حسين، مشهور  بـه ذواليمينـين، در چنـد ج   
لشكريان امين تاختند و پس از پيروزي بر آنان مـأمون را بـه خالفـت نشـاندند و     
آغازگر دوراني شدند كه هر چند به علّت اصرار مأمون در تحميل عقايد معتزلي ، 

توان آنرا دورة آزاد انديشـي   ميبخصوص عقيده به خلق قرآن و قديم نبودن آن، ن
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ازار بحث و تحقيـق در مسـائل ديگـر و    شمرد، ولي بي شك از حيث گرم بودن ب
  متفاوت نظيري در دوران خالفت عباسي نيافت.  ي برخورد آرا

كاميابي خراسانيان در اين دو رويداد مهـم تـاريخي نشـان وجـود نيرويـي      
 هـا  هنوز پويا و طبعي چالشگر در مردم خراسان بود كه آنان را از مردم ساير خطّه

ز ديگر نواحي ايـران ماننـد خراسـان پـذيراي     كرد. هم چنين هيچ يك  ا ميممتاز 
آراء و اعتقادات بديع و بدعت گرا نبود و ايـن نيـز خـود نشـاني از دل زدگـي و      
دوري از خمود فكر ي و ركود عاطفي در مردم خراسان است. تصادفي نيست كه 
در انقالب عباسي پيشوايان شيعه و سپس رهبران عباسي به مردم خراسان بود كـه  

ستند و آنان را پنهاني به خيزش عليه امويان و عليه غصب و كفري كه به توسل ج
داشتند خواندند و از ميان همة مردم مسلمان، مردم خراسان را در  ميآنان منسوب 

خور اعتماد خود شمردند. اينكه برخي دليل اختيار خراسان را از طـرف عباسـيان   
يـان در خراسـان دور   دوري خراسان از مركز خالفت اموي و ضـعف قـدرت امو  
  دست دانسته اند، به دليلي نارسا و سطحي توسل جسته اند.

اقتدار و نفوذ امويان در خراسان، كه عدة كثيري از قبايل مضر و خزرج در 
ي حملـه بـه سـغد و خـوارزم و فرغانـه و      هـا  آن توطّن گزيده بودند و از پايگـاه 

ات امويان در آسياي مركزي رفت، نيرومند بود و فتوح مين تركان به شمار يسرزم
آمـد. دليـل عمـدة     مـي به ياري مقاتالن عرب و همرزمان خراساني آنها به دسـت  

آمد. دليـل   ميپيروزي قيام را در عامل انساني يعني در مردم خراسان آنها به دست 
عمدة پيروزي قيام را در عامل انساني يعنـي در مـردم خراسـان و خُلقيـات آنـان      

  جستجو بايد كرد.
اني هم كه عباسيان به ابومسلم خيانت ورزيدند و منصور خليفه او را به زم
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نيرنگ به قتل آورد، مردم خراسان همان واكنشي را از خود نشان دادند كه از آنان 
مذهبي، ـ   ي سياسيها رفت: پس از كشته شدن ابومسلم، شماري جنبش ميانتظار 

: 11اد در خراسـان ظهـور يافـت   آفريد، و سـنب  سيس، بهذاز جمله جنبش مقنّع، استا
» سـرخ جامگـان  «و » سـپيدجامگان «و هم جنبش  12پيش از آن نيز جنبش ابوخالد

يي عرب ستيز بودند و بـه كـيش مزدكيـان، كـه     ها روي داده بود كه همگي جنبش
  ريشه اي ديرينه در آن منطقه داشت، گرايش داشتند.

دي ادب فارسـي  مهمتر ، در خراسان بود كـه در سـدة نهـم مـيال     ها از اين
تازه يافت و دوران شكوهمند شعر فارسي آغاز گرديد. در آنجـا بـود كـه     يتولد

ي خود را سرود و در خراسـان بـود   ها و قصيده ها رودكي، پدر شعر فارسي، غزل
شعر فارسـي   –عنصري و فرّخي و منوچهري  –كه شاعران بزرگ دوران غزنوي 

ندند. باالتر از همه، در خراسـان بـود   را به اوج تازه اي از فصاحت و شيوائي رسا
ي كهن ايرانـي،  ها و گردآوري داستان» تاريخ ملّي«براي تدوين  ها كه نخستين گام

به نثر و نظم برداشته شد، و سر انجام در خراسان بود كه شاهنامة فردوسـي، ايـن   
د اثر شكوهمند زبان فارسي و استوار ترين هويت ملّي  ايرانيان، پا به عرصة وجـو 

  نهاد.
پهنة زبان و ادبيات نبـود، بلكـه   به ن منحصر ااما پويندگي و همت خراساني

ي تـاريخ خراسـان   هـا  در زمينة دانش و انديشه و تدبير ملك نيز جلوه كرد. بـرگ 
آكنده از نام دانشمندان پرآوازه و دولتمردان تواناست. در خراسان بود كه وزراء و 

حسن بن سـهل پيـدا شـدند و در دوران    دبيران دانشمندي چون فضل بن سهل و 
كشمكش امين و مأمون و سپس در خالفت مأمون منشأ خدمات ارزنده گرديدند. 
ابوعبداهللا جيهاني ، ابوالفضل و ابوعلي بلعمـي، ابوالعبـاس اسـفرايني، احمـد بـن      
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حسن ميمندي ، حسنك وزير، ابوالحسن عتبي و نيـز شخصـيت نامـداري چـون     
لة اين دولتمردان بودند. خراسان هم چنين زادگاه تاريخ نظام الملك طوسي از جم

نگاراني چون گرديزي و ابوالفضل بيهقي و مؤلف ناشناختة تاريخ سيستان بود. از 
دانشمندان بنام، ابو جعفر محمد ابن  موسي خوارزمي، رياضي دان و اخترشـناس  

زمي، مؤلّـف  ابو عبداهللا محمد بن احمد خـوار  13و جغرافيدان و مخترع علم جبر،
ام نيشـابوري ،      مفتاح العلوم؛ ابومعشر بلخي، منجم، ابوالوفا بوزجـاني و عمـر خيـ

ابوريحان بيروني جامع علوم زمـان خـود؛ فـارابي     دان؛ منجم و فيلسوف و رياضي
ابوسليمان سجستاني ، منطق شناسي كـه در قـرن    گذار واقعي فلسفة اسالمي؛ بنيان

لمي و فلسفي بغداد چيره بود؛ ابن سينا، فيلسوف دهم ميالدي آرائش بر محافل ع
و پزشك شهير، ابوزيد بلخي، متكلّم و فيلسـوف؛ و  ابـن قُتيبـة دينـوري، اديـب      
مورخ و متكلّم مشهور و متفكران اسماعيلي چون ابويعقـوب سجسـتاني و ناصـر    

  خسرو، همه از جمله فرزندان نامدار خراسان بزرگ اند.
بزرگاني چون غزّالي ، زمخشـري و شهرسـتاني    در زمينة علوم اسالمي نيز

(كه در تاريخ اديان نيز دست داشت) زادة خراسـان بودنـد. در عرصـة تصـوف و     
عرفان اسالمي نيز كساني چون ابويزيد بسطامي، ابوسعيد ابـي الخيـر، ابوالحسـن    
خرقاني، عبداهللا انصاري، احمد غزالي، و نجم الدين كبري كه سر سلسلة بسـياري  

رود، خراسان را پرآوازه كردند. بـه فهرسـت نـام     هاي صوفيه به شمار مي طريقهاز 
توان افزود اما همين بس كه در گسـترة دانـش    ميبزرگان خراسان بيش از اين نيز 

و انديشه، به كساني چون فارابي ، خوارزمي ، ابـن قتيبـه، بيرونـي ، ابـن سـينا و      
مسلم، طـاهر بـن حسـين، يعقـوب     ي سياسي و نظامي به ابوها غزّالي و در عرصه

ليث و اسماعيل ساساني بينديشيم تا به همت سازنده و نيروي كوشنده اي كه، در 
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ي نخستين اسالم و در بحبوحة رستاخيز خراسـان در ايـن سـرزمين فعـال     ها سده
  بوده پي ببريم.
ي خراسانيان براي بازيابي و احـراز هويـت خـود پـس از هجـوم      ها تالش

ي محلي و نيمه مستقل شكل گرفت. طاهريان ها با ايجاد حكومتتازيان سرانجام 
يي هـا  به نرمي، صفّاريان به ستيز و سامانيان به مدارا به برپاساختن چنين حكومت

دست زدند و هر كدام به سهم خود به جنبش سياسي و فرهنگـي خراسـان، و بـه    
  تبع آن ايران، ياري رساندند.

عباسـيان،  » ديواني«اداري، بر گُردة نظام  باز در خراسان بود كه نظام مالي و
، هـا  كه خود كمابيش اقتباسي از ساختار اداري ساسانيان بود، شكل گرفت كه سده

اي برجاي ماند. هيچ  و دستكم تا حملة مغول و حتّي پس از آن، بدون تغيير عمده
م كـه  در ديگر اياالت، به ويژه اياالت ماد قـدي  ها يك از اين رويدادها و دگرگوني

خاستگاه نخسـتين شـهرياري ايرانيـان بـود و ايـاالت جنـوبي ايـران كـه زادگـاه          
شاهنشاهي هخامنشي و ساساني و پايگاه استوار كيش زردشتي بود، رخ نداد. تنها 
استثنا قيام بابك خرّمدين در آذربايجان و شروان بود. وي در برابر حمالت خليفة 

ام در زمـان مـأمون بـه دسـت افشـين از      بغداد شانزده سال پايداري كرد تا سرانج
سروشنه در ماوراء النهر ، كه سرداري ايرانـي در خـدمت عباسـيان بـود     اَُ نامداران

  شكست خورد و اسير شد و به شكنجه درگذشت.
ت  دي نظـامي،  هـا  پايداري و نيرومندي خراسانيان، كه در پيروزي ر خالقيـ

نيز در قبـول عقايـد پرشـور     گير علمي و ادبي ، در سياست و تدبير ملك و چشم
ي ديني تجلّي يافت، براي  تاريخ جهـان اسـالم اهميتـي ويـژه     ها مذهبي و بدعت

ي شـرقي اسـالم از   هـا  دارد، چه رستاخيز فرهنگي ايران، كه مĤالً بر همة سـرزمين 
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جـاني تـازه    هـا كشور عثماني تا هندوستان پرتـو افكنـد و بـه فرهنـگ  و ادب آن    
درونـي خراسـانيان نطفـه بسـت و ريشـه گرفـت. امـا         در همين نيـروي  ،بخشيد

گسترش و تأثير اين فرهنگ باز زاده را، كه فارسي زبان رسـمي و ادبـي آن بـود،    
ي اصيل اين فرهنگ نيستيم، بلكه حمايت امرا و ها و توانايي ها تنها مديون ويژگي

ان ميانـه و هندوسـتان فرمـ    ةسرداران تركي كه بر ايران و آسـياي صـغير و آسـيان   
راندند و شيفته و پشتيبان ايـن فرهنـگ شـدند نيـز در گسـترش نفـوذ آن نقشـي        

  اساسي داشت.
  

  مرحلة ايراني تمدن اسالمي
اين نكته را بايد بخصوص به خاطر داشت كـه فرهنـگ ايرانـي زمـاني بـه      

تمدن اسالمي، كه از آغاز نيمة سـدة  » مرحلة عربي«شكوفايي و باروري رسيد كه 
نش به بغداد انتقال يافته بود، پوياييش رو به كاستن گذاشـت و  هشتم ميالدي كانو

در آستان ركود قرار گرفت، تا آنكه پس از حملة مغول در سدة سيزدهم و سقوط 
ي خالفت عباسي در امپراتوري عثماني، كه خـود عرصـة نفـوذ    ها بغداد، سرزمين

ي هـا  زمينفرهنگ ايراني بود، مستحيل گرديد. بدين گونه كشورهاي عربي و سـر 
غربي اسالم نيز از راه اندراج در امپراطـوري عثمـاني در معـرض نفـوذ فرهنـگ      
ايراني قرار گرفتند و بسياري از برگزيدگان آنها با شعر و ادب و نقّاشـي و ديگـر   
     صنايع ايران آشنا شدند. نسخ نفيس شاهنامه و گلسـتان و مجموعـة كتـب خطـي

تازي يادگار ايـن دوره از آشـنايي بـا    فارسي در قاهره و برخي ديگر از شهرهاي 
ديـده   Egyptآثار ايراني و شيفتگي نسبت به آنهاست (ايرانيكا، جلد هشـتم، ذيـل   

شود.) دوره يا مرحلة دوم شكوفايي و باروري تمدن اسالمي كه پس از ضعف  مي
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و انحطاط دورة عربي پيش آمد و پي آمد جنبش و رستاخيز خراسان بـود مرحلـه   
تمـدن اسـالمي ناميـد. آرنولـد تـوين بـي       » مرحلـة ايرانـي  «ايد آنرا اي است كه ب

(Arnold Toynbee)  خ نامي ، دربارة قلمرو اين دورانگويد: ميمور  
در اين امپراطوري پهناور فرهنگي [از سواحل بسفر تا خليج بنگـال] زبـان   
فارسي را بايد وامـدار اسـلحة سـرداران و جنگـاوران تـرك زبـان دانسـت. ايـن         

ي ايراني پرورده شده و مسحور ادب فارسي بودند، ها اران، كه در دامن سنّتسرد
از يك سو امپراطوري عثماني را در جاي كانون كليسـاي ارتـدكس پايـه گـذاري     
كردند و از سوي ديگر سلسلة سالطين گوركاني را در هندوستان بنا نهادنـد. ايـن   

ر مسيحيت و آئـين هنـدويي   دو امپراطوري كه با شالودة فرهنگ ايراني بر دو بست
بنا شده بودند در همان مسيري افتادند كه گرايش فرهنگـي بنـا نهنـدگان آنهـا را     

داد و در فالت ايران و حوزة رودهاي سيحون و جيحون، يعنـي در مهـد    مينشان 
ي هـا  پيوسـتند. در اوج قـدرت سلسـله    مـي زبان فارسي و تمـدن ايرانـي بـه هـم     

پهناور حامي و  ة، حاكمان و نخبگان سياسي اين خطّگوركاني و صفويه و عثماني
پشتيبان زبان فارسي به عنوان زبان همگاني ادب بودنـد و در دو سـوم ايـن پهنـة     

راندند، فارسـي زبـان    ميگسترده كه صفويان و سالطين گوركاني بر آن حكومت 
  14رسمي اداري نيز بود.

  
  فرضية دو پالنول  

كه در واكـنش آسـياي صـغير و فـالت     دو پالنول سبب اختالف بارزي را 
ايران در برخورد با هجوم تركان مشهود است، چنانكه گذشت، بيشـتر در عوامـل   

بيند. به اعتقاد او ايرانيان در نخستين مراحل تاريخ خود به  ميكشاورزي و اقليمي 
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ي پيشرفته اي در كشاورزي و آبياري دست يافتند. و از آنجا كه سـرزمين  ها روش
 هـا  ر خشك و كم آب بود، به تجربه آموختند كه چگونه از آب روخانـه آنان بيشت

بهره بجويند. مهمتر اين كـه ايرانيـان    ها و تپه ها براي آبياري كشتزارها در كوه پايه
ي زيرزمينـي را بـه مـزارع خـود در     هـا  توانستند با حفر چـاه  و نقـب قنـات آب   

دة ايران از اين نـوع شـيوة   برسانند. با استثناهاي اندك، همة شهرهاي عم ها دشت
جستند. استدالل پالنول اين است كه گرچه مهاجمـان صـحرانورد    ميآبياري بهره 

را از ميان بردند، اما به انهدام  ها و قنات ها شهرها را ويران كردند و بسياري از چاه
ي فرهنـگ ايرانـي،   ها كامل نظام آبياري در ايران موفق نشدند. از همين رو ، ريشه

  والً فرهنگي مبني بر نظام كشاورزي بود، همچنان به قوت خود باقي ماند.كه اص
بر عكس در آناطولي كه از آب و هوايي مساعد برخوردار است و ريـزش  

ميليمتــر نيســت، كشــاورزي عمــدتاً  200ســاالنة بــاران در آن هرگــز كــم تــر از 
و در نتيجه كشاورزي ديم است و  به آب باران متّكي است  و نه چندان به قنات 

كشاورزان آن دستخوش قهر و آشتي طبيعت اند و اگر بهاري خشك يا زمسـتاني  
شـوند. بـه    مـي سخت  به سراغ آنان بيايد از نظائر خود در فالت ايران درمانده تر 

سخن ديگر، كشاورزي در آنـاطولي دسـتخوش هـوس طبيعـت اسـت، گـر چـه        
هتر دارد. افـزون بـر ايـن،    كشاورز آناطولي از همتاي خويش در ايران سرنوشتي ب

هنگامي كه آناطولي به تدريج، و بـه ويـژه پـس از دوران هلنسـم جـذب حـوزة       
مديترانه شد، توليد محصوالت سر درختي چون زيتوت و انگور و انجير رايج تـر  
شد و كشت غلّات را به نوبة خود تضعيف كرد. به اين ترتيب ، غلبـة فرهنـگ و   

ترك بر سرزميني كه به سبب نداشتن سـنّت ريشـه   ي مهاجم ها  هشيوة زندگي قبيل
  ديد آسان تر بود.   ميداري در كشاورزي توان مقابله و پايداري در خود ن
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آن چنان كه بايد حق نظرية بديع و هوشـمندانة   متوان ميدر اين گفتار من ن
تـوان دو واكـنش    مـي پالنول را در جزئيات آن ادا كنم. با اين همه معتقدم مشكل 

ر برابر تسلط تركان را در فالت ايران و آناطولي تنها و يا حتّي عمدتاً به مختلف د
ي زيرزمينـي نسـبت داد.   ها ي آبياري و بهره جويي از آبها عوامل اقليمي و شيوه

ي كشاورزي ايرانيان، به ويژه نظام آبياري و كشاورزي آنان، در آذربايجـان  ها شيوه
داشـت. امـا آذربايجـان ، بـرخالف     و نواحي مركزي و جنـوبي ايـران نيـز رواج    

خراسان، نه چنانكه بايد در برابر عوامل فرهنگي و عناصر بيگانـه پايـداري نشـان    
داد و نه در دوران رستاخيز فرهنگي ايران پيشگام و پويا شد، چنـان كـه در سـدة    
هشتم هجري (چهاردهم ميالدي) مردم شهرهاي عمـدة آذربايجـان بيشـتر تـرك     

اگر هم اين وضع را بيشتر نتيجة سكني گرفتن عدة زيـادي از  زبان شده بودند. و 
ايالت ترك توسط مغوالن در سرزمين حاصلخيز و علوفه زاي آذربايجان بـدانيم،  
باز اين نكته باقي است كه مردم مغرب و شمال غربـي ايـران سـهم عمـده اي در     

بـا ايـن   ي نهم و دهم ايران نداشتند. هم چنين ها رستاخيز فرهنگي و سياسي سده
كه قنات رايج ترين شيوة آبياري در اياالت مركزي و جنوبي ايران هم بود عوامل 
ديگري كه خراسان را پرچمدار رستاخيز سياسي ايران كرد در آنها فـراهم نبـود و   
اين اياالت نقش شايسـته  اي در آغـاز شـكوفايي ادبيـات فارسـي ايفـا نكردنـد.        

رس و كرمـان نقشـي مهـم در عرصـة     ي بعدي بود كـه آذربايجـان و فـا   ها دوران
  سياست و ادب ايران به عهده گرفتند و فرهنگ ايراني را رونق بخشيدند.

فروپاشي جامعة ساساني در برابر يورش تازيان يا شكست هخامنشـيان بـه   
دست يونانيان يا زوال شتابان سـنن فرهنگـي ايـران در برابـر نيـروي روز افـزون       

ـ د را نيز مشكل بتوان با توفرهنگ غربي از قرن نوزدهم به بع ي هـا  ل بـه شـيوه  س
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آبياري در ايران توجيه كرد. ناچار بايد گفت كه هم ضعف جامعة ايران ساساني و 
شكستش از اعراب و هم سر برداشتن ايرانيان پس از اين شكست كه با رسـتاخيز  

  فرهنگي خراسان شروع شد هر دو همچنان نيازمند توضيح و سبب يابي است.  
تواند مـا   مييح اينگونه رويدادها، جدا از رويدادهاي مشابه، مشكل اما توض

ل ارا به نتيجة مطلوب برساند، زيرا با محدود ساختن خود به يكـي دو مـورد مجـ   
مقايسه و به محك زدن نتايج خود را نخواهيم يافت. ولي  اگر افق ديـد خـود را   

و به عنوان مـواردي از   را در منظري وسيع تر قرار بدهيم ها هدبگستريم و اين پدي
يابند.) در آنها نظـر   ميي مشابه توجيهي مشابه ها يك نظامي كلي (كه در آن پديده

كنيم، شايد بتوانيم به الگويي دست يابيم كه نياز ذهنـي مـا را بـه يـافتن نظمـي و      
  قانوني و منطقي در امور برآورد و ارتباط ميان موارد مشابه را روشن سازد.

نه جامعة ساساني تنها جامعه اي است كـه پـس از شكسـتي    در تاريخ بشر 
نظامي فرو پاشيده و نه خراسان تنها نمونة رسـتاخيز فرهنگـي اسـت . توضـيح و     

ي در خور اعتمـاد كـافي خواهـد بـود كـه از نظـر كـردن در        مسبب يابي ما هنگا
حوادث ايران به صورت وقايعي منفرد و يكتا بپرهيزيم، تا اگر توضيحي به دست 

ورديم نه تنها توالي شكست و رسـتاخيز خراسـان را روشـن سـازد، بلكـه مـثالً       آ
از آشوريان و سـپس غلبـة مادهـا بـر اينـان در       ها روشنگر شكست نهائي عيالمي

ق.م و يا توالي شكست و قيام آلمان پس از دو جنگ جهاني اخير نيـز باشـد.   612
طبعـاً ايـن سـؤال پـيش     د مشابه محتاج مطالعة تاريخ است، و ردر نظر آوردن موا

ي كلّـي و الگوهـاي   هـا  تواند ما را به طـرح  ميآيد كه آيا مطالعة تاريخ عمومي  مي
عامي در توضيح وقايع رهنمون شود كه روشنگر رويدادهاي تـاريخي ايـران نيـز    

  باشد؟
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  ها فرهنگزادن و فرسودن 

ريم اگراصل عليت را حاكم بر رويدادهاي تاريخي بشمريم ناگزير بايد بپذي
ي مشابه اند. حال اگر با توجه به اين معني بـه  ها ي مشابه معلول علّتها كه پديده

خـوريم كـه    ميتاريخ بشر در منظري گسترده بنگريم بي درنگ به اين واقعيت بر 
ي پيشـرفته بشـري بـا يـك اسـتثناء از ميـان رفتـه يـا بـه سسـتي           ها همة فرهنگ

گ نخشان سومر و مصر جز يادي كمري كهن و درها اند. امروز، از فرهنگ گراييده
ي مشـهور باسـتاني ، فرهنـگ بابـل،     هـا  نمانده. از ميان ديگر فرهنگ ها در خاطره

آشور، هيتي، عيالم، اورارتو، اوگاريت، فينيقيه، آناطولي باسـتان، سـورية باسـتان،    
اقريطس (كرت)، ميسنه ، مايا، آزتك ، سلت ، و روم باستان همگي مـرده و رفتـه   

ي هنـدي و يونـاني و اسـالمي، كـه دوام     هـا  ر برخي ديگر، چون فرهنگاند؛ و د
  آورده اند از پويندگي و خالقيت و شكوه گذشتة آنان خبري نيست.  

استثنايي كه نام بردن تمدن و فرهنگ كنوني غرب است كـه جـوان تـرين    
تمدن پيشرفتة بشري است و به رغم پيشگويي بدبيناني چون اُزوالد اشپنگلر هنوز 

تازد و آنها را به زيـر سـلطه يـا نفـوذ      مي ها وشنده و پوياست و بر ديگر فرهنگك
را مـالك داوري خـود قـرار     ها آورد. اگر  ظهور و زوال ديگر فرهنگ ميخود در 

رسيم كه فرهنگ غربي نيز سـرانجام از نفـس    ميدهيم ناگزير به اين نتيجة محتوم 
فنيقـي و يونـاني و رومـي     ي بـابلي و مصـري و  هـا  خواهد افتاد و چون فرهنـگ 

محكوم به ضعف و زوال خواهد شد. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كـه فرهنـگ   
ايتاليا رخ نمود » رنسانس«غربي كه آغاز شكوفاييش در قرن چهاردهم مسيحي در 

قبـل در مسـير    هـا  هنگامي رو به باليدن گذاشت كه فرهنگ عربيِ اسـالمي مـدت  
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ايراني اسـالمي نيـز كـه ريشـه در نهضـت فرهنگـي        انحطاط افتاده بود و فرهنگ
خراسان داشت فاصلة چنداني با دوران  ركود  و فرسودگي نداشت و اينك تمدن 

در خاورميانه و شمال افريقا و اسپانيا تمدن فـائق و تازنـده بـه     ها اسالمي كه قرن
سـپرد. در يـك سـخن،     مـي رفت، كم كم جاي به تمدن نوخاستة غربـي   ميشمار 

شـوند، در طـول زمـان     مـي نيز مانند هـر موجـود زنـده اي روزي زاده     ها هنگفر
رسـد و  بـه    مـي شوند، اما سـرانجام نيـروي آنهـا بـه پايـان       ميبالند و شكوفا  مي

رونـد و يـا در    ميافتند و آنگاه يا مثل عيالم وكارتاژ از ميان  ميسراشيب انحطاط 
ر و حيات فرسودة خـود ادامـه   ساية تمدن جوان تري لنگ لنگان به زندگي كم نو

و در ميـان بوميـان كانـادا و بوميـان     » جنـوبي «دهنـد، چنانكـه در كشـورهاي     مي
  آمريكاي جنوبي مشهود است.

  
  عامل جغرافيايي يا عامل انساني

و توضيح و تفسير خصوصيات آنها  ها در بررسي زايش و فرسايش فرهنگ
شود.  ميو اقليمي آنها معطوف  نخست به اوضاع و احوال جغرافيايي ها طبعاً ديده

ي فرهنگي هر جامعه و محيط طبيعـي و جغرافيـاي آن توجـه    ها پيوند بين ويژگي
مردم شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي را ديري است به خود جلب كرده و بـه  

ي گوناگون انجاميـده اسـت. از جملـه نظريـه اي اسـت كـه عامـل        ها نظريه ةارائ
  شمارد.   ميفرهنگ و كيفيت آن عامل قطعي و اساسي جغرافيايي را در تكوين 

ديگر نظريه اي است كه بر عكس عامل انساني و رفتار آدمي را در واكنش 
داند. البتـه مشـكل    ميبه طبيعت و ساير عوامل اصل و اساس خصوصيات جامعه 

بتوان انكار كرد كه شيوه و نحوة زندگي، به ويژه در مراحل آغازين هر فرهنگي ، 
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ثر از اوضاع و احوال جغرافيايي و اقليمي محيط آن است. آرنولـد تـوين بـي    مـتأ
دانـد كـه حـد معتـدلي از      ميي برتر ها اقليمي را مساعد رشد و شكوفايي فرهنگ

 (golden mean)»ميانگين زريـن «حدي كه وي آنرا  -دشواري را در بر داشته باشد
ارزه با آن نبايد چنان دشوار باشـد  خواند. به اعتقاد او استفاده از طبيعت و يا مب مي

كه كوشش مردم يكسره صرف برآوردن نيازهـاي نخسـتين شـود (ماننـد نـواحي      
قطبي) و نه چنان آسان كه زندگي روزمره بـا انـدك تالشـي ميسـر گـردد (ماننـد       
سواحل آمازون). مثالً وي بين النهرين و يونان و مسير رود يانگ تسه در چـين را  

اند  ي كه براي رشد فرهنگ بشري از ميانگين زرين بهره داشتهيها در زمره سرزمين
 (Kulturkreis)» محـيط فرهنگـي  «شمارد. هم چنين بر اساس نظريـة هـواداران    مي

ي مغرب آسـيا و مشـرق   ها عناصر اصلي فرهنگ هند و اروپايي در آغاز در دشت
وه اي نشأت گرفت و از آن رنگ پذيرفت و اساس شـي  (Eurasian steppes)اروپا 

از زندگي مبتني بر كوچ و صحرا گردي گرديد كه به تدريج به ساير نقـاط اروپـا   
ي پيش از شهرنشيني در ايـن قـاره مرسـوم شـد. تـأثير       ها سرايت كرد و در دوره

توان ديد. مثالً شيوة زندگي  ميمحيط زيست را در برخي نقاط ديگر نيز به آساني 
ر قلب آفريقا را بـا محـيط طبيعـي آنهـا     د ها اسكيموها در نواحي قطبي و بوشمن

ت   مي توان توضيح داد. هم چنين زندگي در سواحل درياي اژه طبعاً با آنچه در تبـ
  گذرد تفاوتي اساسي دارد. مييا مغولستان 

با اين همه بايد گفت كـه پـس از آن كـه فرهنگـي ريشـه گرفـت رشـد و        
متأَثر از تالش و رفتـار و  تكاملش بيش از آن كه تابعي از عوامل جغرافيايي باشد 

ي مردم آن است. در واقع، دربارة اثـر عوامـل طبيعـي اغلـب راه گـزاف      ها ويژگي
  گرفته اند و به گمان من از توجه كافي به خصوصيات عامل انساني بازمانده اند.
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كافي است توجه كنـيم كـه طبيعـت و محـيط جغرافيـاي يونـان از دوران       
يش از ميالد، يعني هنگامي كه فرهنـگ يونـان   پريكلس و قيدياس در سدة پنجم پ

در اوج اعتالي خود بود، تاكنون تغييري نيافته است، امـا فرهنـگ جامعـة يونـان     
امروز به فرهنگ جوامع كنوني خاورميانـه شـباهت بيشـتري دارد تـا بـه فرهنـگ       

دهـد   مـي باستاني آن كشور. نكتة مشهود ديگري كه اصالت عامل  انساني را نشان 
ي جغرافيايي مختلف به بار آمده ها با آنكه در اقليم ها كه  برخي فرهنگ اين است

اند در بسياري وجوه با  يكديگر همسانند، مثل شباهتي كه ميان فرهنـگ بسـياري   
از كشورهاي امريكاي التـين و خاورميانـه و پرتغـال و جزيـرة سيسـيل و قفقـاز       

و قوم كه محيط جغرافيايي ي فاحشي ميان دها بينيم. از سوي ديگر گاه  تفاوت مي
كنيم، مانند تفاوتي كه ميان فرهنگ و شـيوة زنـدگي    ميواحدي داشته اند مشاهده 

شود. به ايـن ترتيـب،    ميبوميان امريكاي شمالي و تمدن كنوني اين سرزمين ديده 
بـه جسـتجوي    هـا  بايد براي پي بردن به دالئل اختالف يا شـباهت ميـان فرهنـگ   

  جغرافيايي برآمد.عواملي غير از عوامل 
براي پي بردن به دالئل اختالف ، مثالً ميان فرهنگ باستاني و امروزي مردم 
يونان يا مصر، در بادي امر عوام گوناگوني از جمله هجوم بيگانگان يا تن دادن به 

شود كه هجـوم بيگانـه    ميآيد. اما چون نيك بنگريم آشكار  ميكيشي تازه به ذهن 
به ويـژه اگـر    -شود ميكند و يا مانع باليدن آن ن ميابود نهميشه فرهنگ بومي را ن

بلكـه حتّـي ممكـن اسـت      -توش و توان فرهنگ بومي يكسره از ميان نرفته باشد
  به سوي مراحل برتر شود.  هجوم بيگانه عاملي تازه در حركت جامعه اي 

ي شكسـت كامـل خـود در    هـا  در دنياي معاصر، آلمان و ژاپن كه از ويرانه
دسـت   اقتصاديي تازة صنعتي و ها جنگ دوم جهاني سر بر كشيدند و به پيروزي
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ي فرهنگـي  ي بارز امكان تأثير مثبت تهاجم اند. نمونة ديگر بالنـدگ ها يافتند، نمونه
خراسان در دوران ساماني است. اما هنگامي كه جامعه اي بـه سراشـيب انحطـاط    
افتاد يا توان خويش را يكسره از دست داد، هجـوم خـارجي بـر شـتاب زوالـش      

افزايد، همان گونه كه آشور بانيپال عيالم را متالشي كرد، و كوروش بابل را از  مي
تمـدن روم را   هـا  مضمحل نمودند وگُـت  نيرو انداخت و روميان تمدن اتروريا را

و  ها ند و تازيان هويت مصر و سوريه را دگرگون كردند و اسپانيايييددرهم نورد
  ي بومي امريكاي مركزي و جنوبي را محو نمودند.ها تمدن ها پرتغالي

در مورد تحميل يا پذيرفتن كيشي تازه نيز دليلي در دست نيست كه چنـين  
رسـد   مي. برعكس، چنين به نظر بينجامدطاط و زوال فرهنگي تغييري لزوماً به انح

شود. اسالم آوردن تازيان بت  ميكه تغيير كيش و آئين اغلب موجب تحرّكي تازه 
پرست، بودائي شدن سكاهاي ختن، يهودي شدن تركـان خـزر و مسـيحي شـدن     

ن توان شمرد. اگر گسترش مسيحيت به سوي غرب دورا ميارامنه  را از موارد آن 
تاريك قرون وسطا را با خود به اروپا آورد، بايد به خـاطر آورد كـه دريـن زمـان     

خـود نقصـان گرفـت بـود و      ها نيروي دروني روميان و متصرفات سلت نشين آن
بطوريكه گيبون مورخ انگليسي نيز يادآور شده است هنگـامي كـه كنسـتانتين (م.    

دولـت روم را بـه هـم     ) به كيش مسيحي گرويد و كوشيد تا دين مسـيحي و 337
بپيوندد، فرهنگ رومي خود به مرحلة انحطاط رسيده بود، و بايد گفت كـه اقـوام   

  ژرمني هم هنوز آمادة جنبش فرهنگي نبودند.
ضـعف و   عامـل به هر حال اگر به پرسش نخستين باز گرديم و بپرسيم كه 

فرهنـگ  فتور فرهنگي در بين النهرين و مصر و يونان و روم و ايـران چـه بـود و    
چين و هند و مايا و اينكا و آزتك و سلت را چه عاملي از نيرو انداخت و طعمـة  
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ي جوان تر و مهاجم ساخت، به شگفتي در خواهيم يافت كه از شـدت  ها فرهنگ
سادگي است كـه پاسـخ از نظـر مـا دور مانـده اسـت. و ايـن عامـل جـز عامـل           

  سالخوردگي نيست.
  

  ها اصل اول: عمر محدود  فرهنگ
ر راهنمايي تاريخ را بپذيريم، ازين نتيجه گريز نيست كه هـيچ فرهنگـي   اگ

نيز، مانند همة موجودات زنده، عمري  ها ماند. فرهنگ ميپيوسته در اوج بالندگي ن
محدود دارند كه در طي آن از دوران شباب، كه با شور و نيرويي خروشنده قرين 

جام بـه تـدريج راه انحطـاط    رسند و سران مياست، به دوران ميانسالي و شكفتگي 
گذارند و سپس خـود عمومـاً    مي اپيمايند و جاي خويش را به فرهنگي تازه  و مي

شوند. نـه   ميآيند و يا در آن مستحيل  ميبه صورت پيرو و تابعي از تمدن تازه در 
و نهادهـا نيـز راه پيـري و     هـا  و سلسـله  ها تنها فرهنگ جوامع بشري، بلكه دولت

ند و بـا عبـور از دوران نيرومنـدي و بالنـدگي و ركـود فرتـوت       سپر ميكهنسالي 
كاهند. تاريخ بين النهرين گواه بـارزي بـر ايـن مدعاسـت.      ميشوند و از درون  مي

ي سومريان، اكتيـان، كاسـيان، آشـوريان، بابليـان، پارسـيان،      ها و سلسله ها فرهنگ
نوبـت دوره اي بـر   هر يك بـه   ها سلوكيان، اشكانيان، ساسانيان، اعراب و عثماني

اين خطّه مسلط شدند و حكم راندند، اما هيچيك ابد مدت نبودنـد و جـز نوبـت    
  پنج روزه اي نداشتند و آخر منزل به ديگري پرداختند.  

اين كه سالخوردگي عامل اساسي در فروماندگي جوامـع بشـري اسـت بـا     
ن تـوا  مـي شـود. بـه عنـوان نمونـه      مـي نگاهي بر ديگر نواحي جهـان روشـن تـر    

تـوان   مـي يي را كه در يونان و ايتاليا ظهور كردند در نظر آورد. در يونان ها فرهنگ
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رت ، فرهنـگ ميسـنه (پايتخـت آگـاممنون) در         به ترتيب از فرهنـگ مينـوآ در كـ
پلوپونز و سپس فرهنگ كالسيك يونان نام برد كـه يكـي پـس از ديگـري بـارور      

تروريا و فرهنگ رومي و سـپس  شدند. در سرزمين ايتاليا از فرهنگ اتروسك در ا
زاده شـدند، بـه مرحلـة     ها توان كرد. هر يك از اين تمدن ميفرهنگ رنسانس ياد 

بلوغ و باروري رسيدند و سرانجام راه زوال گرفتند، مگر تمدن رنسانس كه هنوز 
  به صورت تمدن غربي پوياست.

نيـرو   البته اين اصل كه جوامع نيز چـون موجـود زنـده اي ديـر يـا زود از     
روند اصل تازه اي نيست. برخي از فالسفة تـاريخ از جملـه    ميافتند و از ميان  مي

)، 1665-1744م) جانباتيستا ريكر (1333-1406ابن خلدون (قرن هشتم هجري، 
 هـا  ) به سير تمدن1889-1975) و آرنولد توين بي (1880-1936ازوالد اشپنگلر (

تـاريخ معتقدنـد   » نظريـة ادواري «نيز كه به  اشاره كرده اند. همة آناني  ها و جامعه
شوند. آنچه در اعتقاد صاحبان ايـن نظريـه    ميتلويحاً از معتقدان اين اصل شمرده 

تـوان بـه    ميت اينست كه با پژوهش در تاريخ و مطالعة گذشته بشري خمستتر سا
الگوئي و قاعده اي از بروز حوادث تاريخي دست يافت كه به نوبة خود فهميـدن  

ناختن رويدادهاي منفرد را كه به ظاهر غيـر عـادي و بـي ارتبـاط و نـامفهوم      و ش
  سازد. مينمايند ممكن است  مي

بر عنوان اثر مشهور گيبون ، تاريخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم، خود 
كنـد، همانگونـه كـه طعنـة طنزآميـز و معـروف        ميداللت   ها نظرية ادواري تمدن

آمريكا از مرحلة توحش بـه مرحلـة انحطـاط رسـيده     : «اسكار وايلد بر آمريكائيان
اما واضـع نظريـة ادواري قـدرت    » است بي آن كه از مراحل مياني گذشته  باشد.

همان مورخ نامي سدة هشـتم هجـري ايـن خلـدون اسـت كـه پيـدايش و زوال        
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قـدرت در   أرا به تفصيل بر رسيده اسـت. بـه نظـر وي منشـ     ها و سلسله ها دولت
ناميده و آن همبستگي و پشـتيباني  » عصبيت«ري چيزي است كه او ي بشها جامعه

س گـروه اسـت، مثـل همبسـتگي كـه در قبايـل ديـده        ياستوار از يكديگر و از رئ
تشكيل دولت ماد و هخامنشي و اشكاني و سـلجوقي و   أشود و در  ايران منش مي

نـون  ي غربـي اك هـا  ي ديگر گرديد و در جامعهها صفوي و قاجار و برخي سلسله
عصبيت حزبي جانشين آن شده است. ابن خلـدون مراحلـي را كـه خانـداني يـا      

تواند از خامي و خشونت و جنگ آرمـاني،   مييابد و  ميقومي كه به قدرت دست 
كه مخصوص اقوام بدوي يا صحرا گرد است، بگـذرد و بـه مرحلـة سـازندگي و     

گذرانـد.   مـي اً از نظر تمدن برسد و توجه به حرفه و صنعت و دانش پيدا كند دقيق
مرحلة اخير كه با پيشرفت اقتصـادي و كسـب ثـروت مالزمـه دارد سـرانجام بـه       

انجامـد و   مـي ي طبقة حاكم و عشرت جويي و غفلت از مصالح زيردستان يآسا تن
اين وضع به اعتقاد ابـن خلـدون بـه سسـت شـدن مـالط همبسـتگي اجتمـاعي         

از سويي، و توس (تعصبي)خشونت براي سركوب مخالفان و  ل حاكمان به زور و
شود؛ قـدرت پايـه و جـوهر بـاطني خـود را از       ميمعاندان، از سوي ديگر، منتهي 

منـد اسـت    بهره» عصبيت«دهد و سرانجام دولت و سلسلة تازه اي كه از  ميدست 
از ميـان مورخـان    15شـود.  مـي جانشين قدرتي كه درون ماية خود را باخته اسـت  

از آرنولد توين بي عوارض و پـي آمـدهاي فرسـودگي و    معاصر شايد كسي بهتر 
  16فروپاشي جوامع را بررسي و تشريح نكرده باشد.

و نهادهـا   هـا  شگفت آور اين است كه گر چه نظرية فرسوده شدن فرهنـگ 
ست كه مطـرح و معلـوم شـده، بـاز هنگـام بحـث دربـارة احـوال جوامـع          ها قرن

تـوان داشـت كمتـر سـخن از مرحلـة       ميسالخوردة امروزي و انتظاري كه از آنان 
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يي از هـر عـاملي و سـببي، از اوضـاع     هـا  آيد. در چنين بحث ميسنّي آنها به ميان 
اقليمي و جغرافيايي گرفته تا وضع آموزشي و تركيب نژادي و عوامل مـوروثي و  

ي اسـتعماري سـخن   هـا  ژنتيك تا رويدادهاي ناسازگار تاريخي و مطامع و توطئـه 
از همه مؤثر تر و اساسي تر است: عامل طول عمر فرهنگي.  رود جز عاملي كه مي

ي هـا  و كشـمكش » هـا  نبرد تمـدن «نتينگتون در نظرية خود دربارة ها حتي ساموئل
ي پرشوري را برانگيختـه اسـت، بـه    ها ي اخير بحثها آينده ميان ملل، كه در سال

ي مـذهب  هـا  متوجهي نشان نداده است. به اعتقاد او نبرد مـرا  ها مسئله عمر تمدن
مانند سياسي و اقتصادي كه تا چنـدي پـيش در رويـارويي ميـان اتحـاد جمـاهير       
شوروي و كشورهاي عضو ناتو منعكس بود، حال به پايان رسيده و از اين پـس ،  

ي آينده ريشة اختالف و ستيز نه سياسي و اقتصـادي بلكـه فرهنگـي    ها و در دهه
سياست جهـاني ميـان كشـورهايي    خواهد بود. به گمان او تضاد اصلي در عرصة 

جبهـة  «يي متفاوت و ناسازگار دارند. بـه گفتـة او.   ها زبانه خواهد كشيد كه تمدن
نتينگتون هـا  17»شكل خواهد گرفـت.  ها نبردهاي آينده در امتداد شكاف ميان تمدن

ي گوناگون غربـي، چينـي، اسـالمي ، هنـدي، آمريكـاي      ها در اين نظريه به تمدن
ارتدوكس و افريقايي چنان نگريسته كه گويي همه عمري برابر و التيني، مسيحي 

ه بـه نكتـه اي اساسـي      تواني يكسان دارند.  به اعتقاد من در اين مورد او از توجـ
يي ها گويد ميان گروه ميغفلت كرده است. نبردهاي سدة آينده اگر هم چنانكه  او 

ان يـا چينيـان يـا    روي دهد كه فرهنگي مشـترك دارنـد (مثـل مسـلمان     ها از ملت
ي هم قوه نخواهد بـود، بلكـه ميـان    ها اروپائيان) چنين نبردي بي شك ميان گروه

ييي از ملل خواهد بود كه طول عمر فرهنگي آنها متفاوت است. نتيجة اين ها دسته
ي متخاصـم تعيـين   هـا  نبردهاي احتمالي را به گمان نگارنده ميـانگين عمـر ملّـت   
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  خواهد كرد.
معي كه پيشتر از ديگران به مرحلة برتر فرهنگي يـا تـوان   به طور كلي، جوا

سياسي و اجتماعي خود رسيده اند زودتر از ديگران نيز از نفـس افتـاده و رو بـه    
اند ( هرچند اين سخن البته به اين معنا نيست كـه عمـر فرهنگـي     انحطاط گذاشته

به عنـوان يـك   توان جامعة سومر را،  ميجوامع گوناگون برابر است.) براي نمونه، 
شناسـد، در نظـر    مـي واحد سياسي مستقل و كهن ترين جامعة متمدني كه تـاريخ  

پيش از ميال ده نشيني را آغاز كرده بـود. بـا قـدرت     5.000 دآورد. سومر از حدو
ق.م بـه   2340يافتن ساميان اكّدي كه به پيشوايي سارگن همة بين النهـرين را در  

سـومر عمـالً بـه پايـان رسـيد و پـس از        زير سيطرة خود درآوردند عمر سياسـي 
تجديد حيات كوتاهي اقوام عموري و گـوتي مقاومـت آن را در هـم شكسـتند و     

ق.م. پس از حدود دو هزار سال تالش فرهنگي  1950سرانجام جامعة سوري در 
در فرهنگ فاتحـان   ها و سياسي از تاب و توان افتاد، هر چند تمدن پيشتاز آن قرن

چنانكه تمدن يونان نيز در دل تمدن روميان كه دولت يونـان   سومر تجلّي داشت،
را برانداخته بودند تا فرا رسيدن اقوام ژرمني و آغاز قرون وسطي پاينـده مانـد، و   
همانطور كه تمدن  ايراني و تمدن هلني (اين يكي به وسـيلة مترجمـان و نـاقالن    

  د.سرياني) در بطن تمدن اسالمي به حيات خود ادامه دادن
عيالم نيز هنگامي كه ديگر تواني برايش نمانده بود در سدة هفـتم پـيش از   
ميالد در حملة آشور باني پال ويران شد و ديگـر برنخاسـت و ديـري نپائيـد كـه      

ق.م وارد بابل شـد جامعـة    539منقاد  قوم پارس گرديد. هنگامي كه كوروش در 
افتاده بود و ديگـر هرگـز بـه     باروري از توان ها سامي بين النهرين نيز پس از قرن

عنوان يك واحد مشخص و مستقل سياسـي كمـر راسـت نكـرد و سـرانجام نيـز       
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جذب جامعة عرب شد و هويت تازي به خود گرفت. بـر سـر مصـر نيـز همـين      
پيش از مـيالد بـر آن چيـره     525ماجرا گذشت، زيرا هنگامي كه ايرانيان در سال 

ن پس مصر نيز هرگز بـه اعتاليـي كـه در    شدند جامعه اي فرسوده بيش نبود. از آ
خور تمدن درخشان ديرينه اش  بود دست نيافت و پـس از دورانـي كـه بطالسـه     
فرهنگ هلني را بر آن پيروز كردند اسالم آورد و هويت تازي پذيرفت. شكسـت  

ي بومي در امريكاي مركزي و جنوبي به دست مشتي مهاجمـان  ها و سقوط دولت
آن كه نتيجة استفادة مهاجمان از معدودي اسب و تفنـگ باشـد   اسپانيا نيز بيش از 

اميـدوارم   هـا  نتيجة از رمق افتادن اين جوامع و فتور فرهنگي آنان بود. ازين مثـال 
انـدرين سـپنج سـراي و    » دول«اين قاعده روشن شده باشد كه اوالً به نوبت انـد  

  گويند. ميد ديگر اينكه عموماً آنان كه زودتر رسيده اند زودتر نيز بدرو
براي اثبات اين نكته كفايت نكند كه تالش مستمرّ سياسي  ها اگر اين نمونه

و اجتماعي و فرهنگي پس از چندي سرانجام نيروي خلّاقه و توان ذهنـي جوامـع   
كشـاند، شـايد بررسـي     مـي سـايد و آنـان را بـه فتـور سـالخوردگي       ميپيشرو را 

ديگري از عهـدة ايـن مقصـود برآيـد.     ي معاصر خاورميانه به عنوان مثال ها جامعه
خورد آن است كه ايـن جوامـع از    مينخستين نكته اي كه دراين بررسي به چشم 

آن جمله جوامع بين النهرين و مصر (كه از نظـر فرهنگـي متعلـق بـه خاورميانـه      
است) و آناطولي و سوريه و ايران همه كمابيش كهنسال اند. شـايد شـكي نباشـد    

ي درخشان ها امع كهنسال كه همه در گذشته صاحب تمدنكه هيچ يك از اين جو
ي بارور بوده اند نتوانسـته انـد خـود را دوبـاره بـه سـطح خالقيـت         ها هنگرو ف

فرهنگي و حتي خودكفائي اقتصادي ديرينه برسانند. امروز اينان بـا همـة انكارهـا    
، اعراب پيش هبراي بقاي خويش نيازمند فرهنگ پويا و چيرة غربي اند. پانزده سد
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ي خاورميانه دميدند. جامعة اسالمي، كه در ها اي در كالبد جامعه و اسالم جان تازه
طي تاريخ خود مسيري طبيعي پيموده اسـت، در دوران خالفـت امويـان و آغـاز     
حكومت عباسيان در سدة دوم هجري (قـرن هشـتم مـيالدي) بـه  بـاالترين حـد       

و پنجم (دهم و يازدهم ميالدي) با ي چهارم ها اقتدار سياسي دست يافت، در سده
خوارزمي و فارابي و رازي و ابن قتيبه و بيرونـي و ابـن سـينا در زمينـة دانـش و      

ا حافظ، بو در پهنة ادب در قرن هشتم (چهاردهم ميالدي)  18انديشه به اوج رسيد
و در عرصة هنر در سدة نهم (پانزدهم ميالدي) با بهزاد، به برتـرين درجـه ارتقـاء    

، نحال اگر اوضاع امـروز خاورميانـه را، در مقايسـه بـا سـابقة درخشـان آ       يافت.
يابيم، سبب را بايد در ضعف نيروي درونـي   ميچندان غرور آفرين و اميد بخش ن

و ركود قواي خلّاقه اي بدانيم كه با طول عمر عارض جوامع خاورميانه شده و نه 
ـ     ه كـيش اسـالم و يـا در    آنچنان كه برخي منتقدان گمان بـرده انـد در گرويـدن ب

ي پنهاني غربيان. سخن برخي نقّادان شرقي را كه در فـرار از  ها و دسيسه ها توطئه
ص  » ديگـري «ي فردي و ملي و انداختن هر تقصيري به گردن ها مسوؤليت تخصـ

غـرب مـانع پيشـرفت و موجـب ركـود       ةيافته اند و مدعي شـده انـد كـه توطئـ    
جدي گرفت. اگر اين جوامـع خـود فرسـوده    توان  ميي خاورميانه شده نها جامعه

ديدند. نا موجه تر  مينشده بودند در برخورد با غرب و دول استعماري شكست ن
از اين شكوة واهي و سخن فريبنده اما بي اساس ديگري اسـت كـه ايـن ايـام بـا      

(شرق شناسي) ادوارد سعيد رواج يافته و حربـه اي بـه    Orientalismانتشار كتاب 
گيرنـد و   مـي گرايـاني داده اسـت  كـه هـيچ تقصـيري را بـه گـردن ن       دست ملّت 

يي ها و كوتاهي ها را كه غرب باشد مسئول همة مصائب و عقب ماندگي» ديگري«
رم شـرق        ميكه محصول سالخوردگي است  شمارند. در ديـد آنـان، ايـن همـه جـ



 ١٨٠  22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 شناسان غربي است كه با تحقيقات خود در آگاهي از احوال و سابقة ملـل شـرقي  
و مذاهب آنان كوشيده اند و آنگاه علم خود را وسيلة تضـعيف و بهـره    ها و زبان

برداري ازين ملل كرده اند. بيش از يك قرن است كه مردم خاورميانه در مـدارس  
و نيز علم غربي مشغولند، امـا ايـن علـم و     ها به فراگرفتن تاريخ و جغرافيا و زبان

  ي خاورميانه نشده است.اه آگاهي از غرب موجب تفوقي براي جامعه
نه تنها احوال خاورميانه ، بلكه تاريخ تمدن و فرهنگ در آفريقا و اروپا نيز 

كند. بنا بر نظرية  ميي ديگري الزم باشد، تأييد ها اي را كه گذشت، اگر مثال نظريه
-L.S.B.Leakey )1973شناس مشهور  شناسان به پيشوائي باستان گروهي از باستان

اي در تانزانيا كه  امروز قبـول عامـة يافتـه    رالدو ةف آثار باستاني درم.) كاش1903
را در راه تمدن كـه سـاختن ابـزار و اشـياء سـاده از       ها بشر نخستين گام 19است،

-Cavilli)استخوان و چوب و سنگ بود، در افريقا برداشته است. كـاويلي اسـفرزا   

Sforza)     نيـز در كتـابHistory and Geography of Human Genes    تـاريخ و)
كند كه آفريقا زادگاه نخستين  ميجغرافياي ژن بشر) در تأييد نظرية ليكي استدالل 

جامعة انساني بوده است. اگر اين نظريه را بپذيبريم ( و دليلي بر رد آن در دسـت  
نيست) بايد در برابر تالش سازنده و نيروي خلّاقه آفريقاييـان ، ايـن كهـن تـرين     

ي جهان،  سرتحسين فرود آوريم كه با اختراعـات خـود راه را بـراي    جامعة انسان
ي انساني گشودند و اجتماعات بشـري را وامـدار   ها پيشرفت و ترقّي ساير جامعه

  خود كردند.
نظريـة اعتبـار    ـ  اما شايد اروپاست كه بارزترين دالئل درستي ايـن نظريـه  

تـوان ديـد كـه     مـي را دهد. حتّي در مـروري گـذ   ميرا به دست  ـ  ها سنّي فرهنگ
جوان ترين عناصـر   ـ  كه تمدن چيرة دوران ماست ـ  تواناترين عناصر تمدن غرب
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اين تمدن اند، يعني آن گروه از مردم اروپا كه ديرتر از ساكنان ديگر  اين قـاره در  
ي جديـدتر بـه ترتيـب سـن     ها عرصة اين تمدن فعال شدند. مردم اروپا در دوران

لتفرهنگيشان يعني فعن عبارت اند از سهـا  ، ايتاليكها ال شدنشان در صحنة تمد 
كه كمابيش با طبقه بندي ديگري از مردم اروپا، يعنـي تقسـيم آنهـا بـه      ها و ژرمن

  افتد. ميآلپي ، مديترانه اي و شمالي (نورديك) برابر 
ي مختلف اند، امـا تركيـب آنهـا    ها اي از اليه مردم بيشتر نواحي اروپا آميزه

ن نيست. از اينرو رفتاري متفاوت دارند و در نيروي بـاطني و آفريينـدگي و   يكسا
بينـيم كـه ايـن     مـي ي اجتماعي يكسان نيستند. چون درست دقّت كنـيم  ها واكنش

بيشتر بسته به اين  ـ  مثالً تفاوت رفتار ميان مردم پرتغال و دانمارك ـ  تفاوت رفتار
ي جـوانتر دربـر داشـته    هـا  و  اليهي كهن تر ها است كه هر يك تا چه حد از اليه

ي كهن بيشتر باشد مردم آن جامعه ها ي جوان به اليهها باشد. هر چه نسبت به اليه
توان مردم سيسـيل و جنـوب ايتاليـا را بـا      ميكوشاتر و سازنده ترند. براي نمونه، 

ساكنان نواحي شمالي اين كشور، كه بيشتر در معرض هجوم قبائل جـوانتر يعنـي   
مني بوده اند و بيشتر امور صنعتي و اقتصـادي ايتاليـا را در دسـت دارنـد     قبائل ژر

مقايسه كرد. تفاوت مشابهي بين ايرلند، كه بخش بزرگي از جمعيتش از تبار مردم 
لتي و رومـي    سلت اند و انگلستان كه در آن عنصر شمالي (نورديك) بر عنصر سـ

، يـا ميـان پرتغـال و    چربد، محسوس است. در مقايسة ميـان اطـريش و آلمـان    مي
كاتالونيا در شمال اسپانيا نيز كه عدة بيشـتري از قبايـل تـازه نفـس ژرمنـي در آن      

خورد. حتي تفاوت ميان مردم باواريا  ميسكني گرفتند باز چنين تفاوتي به چشم  
در جنوب آلمان، كه الية سلتي در آن مثل اطريش قوي است، بـا ناحيـة صـنعتي    

  توان بر اين اساس توضيح داد. مي  راين در شمال آلمان را
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شويم كه مذهب غالب جـوامعي كـه ميـانگين سـنّي      ميدر اروپا باز متوجه 
شان بيشتر است، يعني كم و بيش اروپاي جنوبي و ايرلند، مذهب كاتوليك اسـت  
كه ولي و مرجع معصوم و بري از خطائي چون پاپ دارد؛ تصميم خيـر و شـر و   

توكّل بر او و تكيه بر دستگاه كليسا مؤمنـان از خارخـار    روا و ناروا با اوست و با
ي فردي فارغ اند و به شكوه بارگاه كليسا دلخـوش.  ها انديشه و لزوم اخذ تصميم

برعكس ، در شمال اروپا مذهب غالب يكي از مذاهب پروتستان است كه مرجـع  
كمتـر بـاور   تقليد و اتّكايي ندارد و مؤمنان آن عموماً به واسطة ميان خلق و خـدا  

 هـا  دارند و به ظواهر و زرق و برق كليسا چندان پاي بند نيستند و مصرّند كه آئين
كمتـري   هـا  و ادعية مذهبي به زبان رايج آنها باشد تا معني آنرا دريابند؛ به قـديس 

را در طلب اعتراف و بخشودن گناه و تخصـيص قسـمتي از    ها معتقدند و كشيش
  دانند. مين اختيارات خداوند به خود مجاز
ي جنـوبي اروپـا و ايرلنـد    هـا  شويم كه جامعـه  ميبا اندك دقّتي باز متوجه 

بيشتر اهل شعر و موسيقي و دلدادة سرخوشي و اهل احسـاس انـد و در ابـراز و    
 هـا  ي سوگواري و عروسي و جشنها دهند و آيين ميشادي كمتر خودداري نشان 

تـوان بـه تفاوتهـاي     مـي رد. طبعـاً  ي مذهبي ميان آنان رواجي بسزا داها و عزاداري
ديگري نيز از قبيل تفاوت در مراعات مصالح جامعه در برابر مصالح فـردي و يـا   
دقّت و وقت شناسي و تشكيل نهادهاي مدني و شيوة تربيت فرزندان و رفتـار بـا   

بينيم كه هر چه مردم اين جوامع كهن تر باشند  ميمجرمين اشاره كرد. در حقيقت 
ي و رفتار بيشتر شبيه مردم خاورميانه و مـردم امريكـاي مركـزي و    در شيوة زندگ

جنوبي اند. در جزيرة كرت كه اليـه اي از مـردم بسـيار كهـن دارد برخـي ازيـن       
خصوصيات پررنگ تر از نقاط ديگـر اروپاسـت. مقايسـة ميـان ايرلنـد شـمالي و       
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  جنوبي نيز آموزنده است.
شـود، فرسـودگي و ركـود و     ميهمانگونه كه در مورد افراد آدمي مشاهده 

را بايـد تـابعي از    ها و فرهنگ ها ، ملّتها ، دولتها سپس انحطاط تدريجي سلسله
بنابراين جاي شگفتي نيست اگر جامعـة ايرانـي پـس از     20دانست ها طول عمر آن

اقالً هزار و پانصد سال كوشش سياسي و تالش فرهنگي، كه پس از آمـدن اقـوام   
مان كهن تر اين سرزمين آغاز شد، فرسوده شده دبة آنها بر مرآريايي به ايران و غل

باشد و تاب و توان مقاومت در برابر موج خيزندة تازيان نو مسـلمان را در خـود   
نيافته باشد. درين هزار و پانصدسال ايرانيان به تشكيل اقـالً پـنج سلسـلة مقتـدر،     

اني و چند سلسلة ي مادي و هخامنشي و اشكاني و ساساني و كوشها يعني سلسله
ي سـكائي در  هـا  ميالدي) و خاندان 334ا ق.م ت350وچكتر مثل سلسلة پارسي (ك

مشرق و شمال هند كامياب شدند، و مهم تر آنكه كيش جامعي مشتمل بر اصـول  
 هـا  ي عبادي در جامة كيش زردشتي به جهـان آوردنـد كـه قـرن    ها ئينآاخالقي و 

قضائي و اصول تربيتي و ضابطة روابـط  ستون استوار حيات معنوي و پاية قوانين 
اجتماعي ايرانيان بود. ايـن كوشـش مسـتمر در ادارة كشـوري پهنـاور و دفـاع از       
مرزهاي آن و نبرد با اقوام مهاجم و مجاهـدت در حفـظ متصـرّفات و مبـارزه بـا      

ي بيگانـة طبعـاً   هـا  ي مذهبي و منـع گـرايش بـه كـيش    ها مدعيان داخلي و بدعت
  گرايد. ميدروني است كه در طول زمان به كندي و ناتواني  مستلزم صرف نيرويي

  
  ي موقّتها اصل دوم: فرسودگي

حال پرسش اينست كه آيا سسـتي و ضـعفي كـه در سـدة هفـتم مـيالدي       
موجب سقوط دولت ساساني و زوال قدرت كيش زردشتي شـد فتـوري گـذرا و    
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دولت هخامنشـي،  عالج ناپذير بود، مثل شكست ايرانيان از اسكندر و فروپاشيدن 
و يا ناتواني و ماندگي پايداري چون سقوط بابل و مصر در رويارويي با سـپاهيان  

  ايران و پريشيدگي جوامع اينكا و مايا به دست مهاجمان اسپانيولي؟
پاسخ اين پرسش را بايـد در پـي آمـد مصـاف بـا اعـراب جسـتجو كـرد.         

تهاجم تازيان دير نپاييد و همانگونه كه اشاره شد فروماندگي جامعة ايراني پس از 
هنگامي كه دهشت و آشفتگي نخستيني كه از شكست حاصل شـده بـود از ميـان    
رفت ايران چون سمندر از درون خاكستر شكست سر برآورد و در جهـان نوپـاي   
اسالمي هويتي تازه براي خـويش رقـم زد. رسـتاخيز فرهنگـي و سياسـي ايـران،       

دهايي  اساسي در بر داشـت زيـرا سـنگ    چنانكه گذشت براي جهان اسالم پي آم
ايـن تمـدن را   » دوران ايرانـي «بناي دومين دوران شكوفايي تمدن اسالمي، يعنـي  

آن نيرويـي و حيـاتي تـازه    » دوران عربـي «فراهم آورد و عالم اسالم را در پايـان  
  بخشيد و از خطر ادامة ركود و فتور فرهنگي رهانيد.

ردن مجـدد ايـران پـس از شكسـت از     آنچه دربارة برخاستن و قد علـم كـ  
شد و در مورد شكست از مغـول نيـز مصـداق دارد اصـل      هيونانيان و تازيان گفت

سازد. و آن اينكه هر فروپاشي و  ميرا روشن  ها دومي از نظرية بقا و زوال فرهنگ
شكستي دليل ضعف كلّي و نهايي و نشان به پايان رسيدن نيروي پويندگي جامعه 

دهـد كـه نتيجـة     مـي يي روي هـا  زندگي هر ملّتـي گـاه  شكسـت    نيست. بلكه در
خستگي و فتور دولتي يا سلسله اي يا نحوه اي از حكومت يا حيات ديني اسـت،  
ولي گذرنده است و پايدار نيست، بلكه جامعه پس از مدتي ، مانند رهنوردي كـه  

رد و گيـ  مـي نشـنيد و نفـس    مياز طول راه و دشواري آن فرسوده شده و به زمين 
خيزد و چون هنـوز   ميپس از مدتي استراحت و خستگي از تن به در كردن به پا 
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دهد (هـر   ميافتد، به مسير خود ادامه  مينيروي جواني در او باقي است باز به راه 
  چند با اثري از فرسودگي پيشين).

اينگونه توالي فروپاشي و باز پيوستگي، يعني برخاستن دولتي يا سلسله اي 
ي و رونق كار آن و آبادي قلمروش، و سپس رواج تـن پـروري و فسـاد و    يا آيين

غفلت از حال مردم، و آنگاه طغيان داخلي و يا حملة اقـوام مجـاوز كـه موقـع را     
يابنـد، در زنـدگي طـوالني     مـي براي هجوم و غلبه و تشكيل دولتي تازه مناسـب  

هخامنشيان بـر شـمال    شود. مثالً در هند ، پس از استيالي ميديده  ها بيشتر جامعه
غربي اين سرزمين و سپس غلبة اسكندر بر آن، چاندراگوپتا بنيـان گـذار سلسـلة    

ق.م ) دورة بسيار درخشـاني را در تـاريخ هنـد آغـاز     Maurya )225-172مائوريا 
كرد كه در پادشاهي نواده اش آشوكا به اوج رسيد. پس از سـقوط ايـن خانـدان،    

 ها اقوام آسياي مركزي مثل سكاها و اشكانيهند نزديك دو قرن دستخوش هجوم 
م.)، كه شاهان آن 325-550و مغلوب آنان بود تا آنكه خاندان گوتيا ( ها و كوشاني

معاصر ساسانيان بودنـد، برخاسـت و دورة شـكوفا و درخشـان ديگـري در ايـام       
حكومت آنان براي هند پيش آمد كه به آثار مهم هنري و ادبي و فلسفي و علمـي  

در رياضيات و نجوم) ممتاز اسـت و عصـر زريـن تمـدن هنـد بـه شـمار         (بويژه
بـر قسـمت    هـا  رود، و باز پس از آنكه خاندان گوتيا دچار سستي شد و هـون  مي

عمدة شمال هند مستولي شدند، اين  جامعه توانست در نيمة اول قرن هفتم دوره 
  اي از رونق فرهنگي را تجديد نمايد.

و فـراز و نشـيب     دنهـايي نيسـتن   هـا  همة شكستآيد كه  مياز اين همه بر 
تاريخ را با تحليل رفتن تدريجي نيروي اجتماعي و فرهنگـي نبايـد اشـتباه كـرد.     

دهد. از بـارزترين   ميي روشني از اين اُفت و خيزها به دست ها تاريخ ايران نمونه
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 150آنها فروپاشي شاهنشاهي هخامنشسي به دست اسـكندر مقـدوني اسـت كـه     
مت سلوكيان را در پي داشت. اما با برخاستن اشـكانيان تـازه نفـس در    سال حكو

سدة سوم پيش از ميالد و گسترش فروپاشي آنان به سوي غرب، تا حدود فـرات  
و سوريه، حكومت بيگانه از ايران رخت بر بسـت و دولتـي مقتـدر در ايـران پـا      

در خـاور   آزمايي خود توسعة دولت تواناي روم را گرفت كه با سرسختي و جنگ
عمالً محدود و متوقّف ساخت. اين دولت نيز پس از چند قرن دچار سستي شـد  
و چند بار از روميان شكست خورد و آشفتگي در كشور پديد آمد و نارضايي باال 
گرفت و ناتواني در اركـان حكومـت افتـاد و خـان خـاني رواج يافـت. امـا اگـر         

نيرو داشتند. اردشير بابكـان در اوايـل   اشكانيان از نفس افتاده بودند ايرانيان هنوز 
م.  224سدة سوم ميالدي از فارس بپا خواست و آخرين شاهنشـاه اشـكاني را در   

برانداخت و به پنچة قدرت و تدبير همة ايران را مسخّر و متّحد ساخت و دوباره 
اي نيرومند پي افكند و مدعي ميراث پدران خود از روميان شد و فرزندش  سلسله
اول روميان را شكست داد و بين النهرين و قسمتي از سوريه را از آنان بـاز  شاپور 
  گرفت.

پس از چهار  قرن، حكومت ساساني نيز بـه سراشـيب ضـعف و انحطـاط     
ت آزاري بـاال گرفـت و      ل پرستي و تن آسائي و مال انـدوزي و رعيـافتاد و تجم

ون كاسته بود به كشور آشفته و مهياي شكست شد و شاهنشاهي ساساني كه از در
دست معدودي از تازيان تهيدست و پيكارجو كه همتشـان از نيـروي كيشـي نـو     
خاسته و اميد غنائمي ناشنيده الهام گرفته بو فـرو ريخـت و كشـوري بـار ديگـر      
خواري شكست و كوتاهدستي را آزمون كرد. امـا ايـن شكسـت عميـق نيـز، بـه       

ايت از پايان نيـروي درونـي   خالف آنچه در برخي كشورهاي ديگر روي داد، حك
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كرد. جنبش تازه اي از خراسان آغاز شد و دوران پرفروغي از فرهنگ  مين ناايراني
و ادب و هنــر پــيش آورد. ايــن نيــرو تــا قــرن هفــدهم و زمــان شــاه عبــاس بــه 

يي كـه در  هـا  ي سخت، بخصوص بحرانها ي مختلف و با وجود بحرانها صورت
  تيموري روي داد، جلوه گر بود.ي ها نتيجة هجوم مغوالن و تاتاري

از وفات شاه عباس به بعـد اسـت كـه ضـعف واقعـي ايـران، نخسـت بـا         
حكومت آخرين شاهان صفوي و شكست از افغانان، سپس در حكومت قاجاريان 
و شكست از روسيه و انگليس و مداخالت اينان در امور داخلي ايـران و نـاتواني   

متر سپر انداختن ايـران در برابـر علـم و    ايران در رفع اين مداخالت و از همه مه
  شود. ميصنعت غرب و تقليد و اقتباس ظواهر آن آشكار 

مختصر  آن كه تمـدن و فرهنـگ ايرانـي ديرتـر از تمـدن و فرهنـگ بـين        
النهرين و مصر و آناطولي و فينقيه و فلسطين باستان در صحنة تاريخ ظاهر شد و 

الش تاريخي خود را آغاز كردند و بـه همـان   ت ها تر از مردم آن جامعهرايرانيان دي
ت    ن آنان نيز ديرتر زيست و هنگامي كه آنان، غير از آناطولي كـه هويـترتيب تمد
ت   ت تازي پذيرفتند، ايران كه نيرويش پايان نيافته بود هويـتركي يافت، همه هوي

 فرهنگـي زاينـده و   أو  زبان خود را به پيشوايي خراسـانيان نگـاه داشـت و منشـ    
  فروزان شد.

  
  اصل سوم: اثر پيوند نو بر ساق كهن

تـوانيم بـه    ميآيد  ميي ديگر به دست ها حال با بينشي كه از مطالعة جامعه
مسئله خراسان بازگرديم و سبب پيشوايي آنرا جويا بشويم. در اينجـا اصـل سـوم    

 شود و آن اينكه وارد شدن خون مينظريه اي كه در اين گفتار مطرح شده كارساز 
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بخشـد و موجـب تحـرّك و پوينـدگي      را نيرو مـي  اي كهن آن تازه در بدن جامعه
شود. به عبارت ديگر پيوند قوم تازه نفس تر و جوانتري بـا قـوم    مياي در آن  تازه

تواند از لحاظ فرهنگي اثري مثبت و سازنده داشته باشد و قـومي را   ميكهن تري 
  كه نيرويش نقصان گرفته تقويت نمايد.

تـوان ديـد.    مـي ني را در تاريخ اروپا و آمريكاي التـين بـه روشـني    اين مع
هجوم اقوام جوانتر ژرمني به واليات رم و سكونت جستن در آنها خوني تـازه در  

ي نخستين مĤالً موجـب نيرويـي   ها ي آنها وارد كرد و با وجود ويرانگريها جامعه
انگليس و اسپانيا در طـي  تازه در آنها شد كه در كشورهايي مثل ايتاليا و فرانسه و 

توان تصور كرد كه اگر سرزمين گُلِ سلت نشـين   ميرنسانس فرصت بروز يافت. 
(فرانسة بعدي) نخست مـورد هجـوم روميـان و سـپس اقـوام ژرمنـي فرانـك و        
ويزيگُت و بورگندي قرار نگرفته و از آنها كسب نيرو نكرده بود، امروز جامعه اي 

يست، و يا اگر اسپانيا، هـر چنـد بـه اكـراه، ميزبـان      ز ميفرسوده و بي رمق در آن 
م. از جبـل طـارق   711واندالهاي ژمرني و سپس پذيراي اقوام عرب و بربر كه در 

گذشتند و جنوب اسپانيا را متصرف گرديدن نشـده بـود امـروز اثـري از نيـروي      
نگـريم   مـي ي اروپـايي  هـا  شد. امروز كه به جامعـه  ميزاينده در ساكنان آن ديده ن

بينيم كه هر كدام كه بيشتر در معرض هجـوم اقـوام شـمالي (نورديـك) قـرار       مي
داشته و بيشتر با آنها اختالط يافته اند به همـان نسـبت از پوينـدگي و سـازندگي     
بيشتري برخوردارند و هر كدام كمتر به ايـن آميـزش دسـت يافتـه انـد عـوارض       

بالندگي تمـدن غـرب    كهولت و فرسودگي در زندگيشان نمايان تر و سهمشان در
  كمتر بوده است.

در آمريكاي التـين نيـز آنچـه از تحـرّك و پويـايي در كشـورهايي چـون        
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خورد بيشتر از آن كه دستاورد ساكنان بـومي   ميآرژانتين، شيلي و برزيل به چشم 
آنها باشد ارمغان جمعيت نسبتاً جوان تر اروپايي (به ويژه اسپانيولي) استه كـه بـه   

  وچ كرده اند.اين كشورها ك
حال اگر به پرسش نخستين باز گـرديم و در صـدد توضـيح تفـاوت ميـان      
خراسان و ايران غربي برآييم، بايد به ياد آوريم كـه آذربايجـان و ايـران غربـي و     
مركزي جزئي از سرزمين مادها بودند و مادها پيش از ديگر اقوام ايراني به اقتـدار  

به عرصة تـاريخ گـام نهادنـد و دوران    سياسي و تشخّص فرهنگي دست يافتند و 
درازي توان خود را صرف مقابله و كشمكش با آشور و ديگـر همسـايگان خـود    
كردند و در نتيجه زودتر از ديگر اقوامي كه در سـاير نقـاط فـالت ايـران اقامـت      
گزيده بودند فرسوده شدند. اگر مردم اين نواحي در نهضت ادبي و سياسي ايـران   

يري داشتند و اگر زبان مردم شمال غربـي ايـران بـه تـدريج     كمتر شركت چشم گ
ي سـازندة آنـان   ها جاي به زبان تركي سپردن بايد گفت اين نتيجة قدمت كوشش

بود كه زودتر نيز آنها را نيازمند استراحت و سهل گيري نمود. امـا جنـوب ايـران    
ن كـانو  هـا  نيز، كه زادگـاه دو سلسـلة بـزرگ هخامنشـي و ساسـاني بـود و قـرن       

رفت، هنگامي كه سپاهيان اسالم به ايران سـرازير   ميي سازنده به شمار ها كوشش
شدند چندان توش و تواني براي مقاومـت و خالقيـت نداشـت. از سـوي ديگـر      
خراسان نقش رهبري سياسي و مسئوليت تأسيس دولت و دفاع از مرزهاي ايـران  

، بـه نـام   21اي از ايرانيـان  را تا سدة سوم پيش از ميالد، يعني تا هنگامي كه قبيلـه 
زيستند وارد صـحنه   مي 23، كه در نواحي مرزي شمال شرق شهرياري ايران22داهه

  شدند و حكومت اشكانيان را تأسيس كردند، بر دوش نگرفته بود.
اما تأخير نسبي ورود اشكانيان به صحنة فعاليت تـاريخي و جـواني نسـبي    
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ي نخسـتين اسـالمي شـمرد.    ها ان در سدهتوان تنها عامل پويايي خراس ميآنان را ن
عامل مهم تر را بايد در اصل سوم نظريه اي كه در اينجا مطرح شده، يعني پيونـد  
عناصر تازه نفس با اقوام كهن تر جستجو كرد، چه خراسـان پيوسـته در معـرض    
هجوم اقوام صحراگرد قرار داشت و امواج  متوالي مهاجمان كه از آسياي مركزي 

گرفتنـد و   مـي شـدند و در آن سـكني    مـي اط به طرف خراسان سرازير و  ديگر نق
شـدند هـر بـار مـردم خراسـان را نيـرو و تـوان تـازه          مـي سپس در آن مسـتحيل  

بخشيدند. از آن جمله، نخست يونانيان و مقدونيان بودند كه، در پـي پيـروزي    مي
ـ  ها اسكندر، در شمال شرقي ايران اسكندريه س از آن ي چند بنا نهادند و چنـدي پ

ايراني باختر را برپا كردنـد، سـپس اقـوام گونـاگوني چـون      ـ   يننيز پادشاهي يونا
كـه   24هـا  ، و سرانجام تـازي ها ، هياطله، كيدرها، تركها ، هونها ، تخاريها سكاني

پس از پيروزي اسالم شماري انبوه از آنان در خراسان اقامت گزيدند به اين خطّه 
. به اين ترتيـب خراسـان   25ي آن وارد نمودندها گروي آوردند و خوني تازه در ر

مكرّر به منبعي سرشار از نيروي انساني، كه تا اين حد در دسترس سـاكنان ديگـر   
گرفت و جان تـازه اي   مييافته و از آن نيرو  ميي فالت ايران نبود، دست ها بخش

ن خطّـه  د سر چشمة نيروي فزايندة ايميد ميكه از اين رهگذر به كالبد خراسانيان 
گرديد. پس جاي شگفتي نيست اگر  ميشد و به جذب و حلّ عناصر تازه توانا  مي

ي هـا  اسي را بر عهده گرفت و جايگاه نخستين سلسـله بخراسان رهبري انقالب ع
ايراني پس از فتح اعراب و مهد تجديد حيات ادبـي و هنـري و علمـي ايـران در     

  ي شد.ي نهم و دهم و اوائل سدة يازدهم ميالدها سده
هر چنـد تـازه نيسـت.     ها و جامعه ها نظرِية زادن و باليدن و فرسودن تمدن

ي ئشود، بخصوص در نقد احوال مللي كه روزگار برنا مينتايجي كه از آن حاصل 
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آنان سپري شده، كمتر مورد توجه قرار گرفته، و در توضيح وجوه تاريخ ايران در 
البتـه فرصـت پـرداختن بـه همـة       ي اخير بـه كـار نرفتـه اسـت. در اينجـا     ها سده

انگيزد نيست. با اين همه بجاست كه اقالً به  مييي كه طرح اين نظريه بر ها پرسش
يك پرسش عمده پاسخ داده شود. يكي دو مورد قوم اوسـتائي اسـت و آن اينكـه    
اين قوم كه كيش زردشتي از ميان آنان برخاست در خراسان و به احتمال قوي در 

زيستند. سابقة كهن آنان با جواني نسبي  ميع مرو يا بلخ يا هرات ناحيه اي از تواب
تواند بود؟ در جواب بايد گفت كه آئين زردشت  ميمردم خراسان چگونه سازگار 

و » بـد دينـان  «در ميان قومي روي نمود كه همة نيروي خـود را در كشـمكش بـا    
الت اين آئين بـه  مبارزه با مخالفان و استوار كردن كيش تازه صرف كرد. آنگاه رس

اقوام ديگر سياسي آنان رواج گرفت. قوم اوستايي از تحرك افتاد، چنانكه زبان آن 
هم به تدريج متروك شد و حتي بـه دوران ساسـاني نكشـيد. آنچـه در خراسـان      
بعدها روي داد در حقيقت دستاورد اقوام تازه نفسي بود، بخصـوص سـكاها، كـه    

آوردند و در آن ساكن شدند و مـĤالً كـيش    پس از دورة اوستايي به خراسان روي
  اوستايي را نيز پذيرفتند.  

اينكه كيشي در ميان قومي ظهور كند و سپس رسالت دين به دست قـومي  
ر و خارج از حيطة اصلي آن بيفتد نظائر تاريخي دارد. مثالً اسالم در حجاز و گدي

ا توسـعه و تـرويج   در ميان مردمي نسبتاً بدوي (نظير قوم اوستايي؟) برخاست، ام
و  ها آن پس از اندك زماني به دست مردم عراق و سوريه و ايران افتاد و مĤالً ترك

ي تازه نفس بودند كه آنرا در آسيايي صغير و قارة هندوستان و تركستان ها تاتاري
چين و برخي نقاط ديگر پراكندند. هم چنين آيين بودايي كه در هندوسـتان آغـاز   

رخت بر بسته و رسالتش آخر در چين و ژاپن و هندوچين و شد از ميان هندوان 
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طين سـ تبت بود كه فرصت گسـترش يافـت. مـذهب مسـيح نيـز هـر چنـد از فل       
گرفت و در اروپا منتشر شـد و در فلسـطين جـز     ميان قوامبرخاست در دست رو

ساية كوتاهي از آن  نماند. حتي شايد بتوان ايـن معنـي را در مـورد كـيش يهـود      
ت كه در مصر و به تأثير مذهب مصري آغـاز شـد امـا در فلسـطين و     ساري دانس

ميان اقوام آن پا گرفت. كيش زردشت نيز كانون قدرت و توسعه اش ظـاهراً ديـر   
زماني در زادگاه آن نپاييد و مثل اسالم كه زادگاهش، حجاز، جز نيم قرني كـانون  

  افكند. اصلي اسالم نماند. در شمال غربي و مغرب و جنوب ايران بار 
و اين طنزهاي شـگفت تـاريخ اسـت كـه خراسـاني كـه، پـس از اسـالم،         
پرچمدار نهضت ادبي و سياسي ايران و به همت و نيروي  خود پيشواي رستاخيز 
فرهنگي ايران گرديد اين نيرو را به بركت هجوم اقوام خودي و بيگانه و شكست 

ه ، خراسان پيوسته بـيش  از آنان و جاي دادن آنها در دامان خود به دست آورد. چ
از ديگر نواحي ايران در معرض هجوم و حمله و اشغال مردم تازه نفس و پرتوان 
بيگانه بوده و در هر موج تهاجمي كه از آسياي ميانه برخاسـته همـواره در صـف    
اول آتش قرار داشته است. اين مهاجمان در خراسان اقامت گزيدنـد، بـا سـاكنان     

ش جان و نيروي تازه بخشيدند، و چنان توانايش ساختند در آميختند، به زندگي ا
  .26كه توانست در تاريخ جهان اسالم سهمي اساسي بر دوش گيرد

  
  ها پي نوشت

م. در  1353تـا   1337. ق. برابـر بـا    ه 755تـا   625 ة.استثناي مـذكور دورانـي بـود، كـه بـيش از سـد      1
ا بودند. اما حتّي در اين دوران نيز سـپاهيان مغـول   . ق.، مغوالن در ايران فرمانرو ه772النهر تا  ماوراء

طبق رسم معمولسشـان قبـايلي را كـه در مسـير خـود       ها بيشتر ترك و ترك زبان بودند. چه، مغول
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به خدمت مغوالن درآمده بودنـد. حكومـت خانـدان زنـد     خاورميانه تركان آسياي مركزي بودند كه 
  ميان نادرشاه و قاجاريه كوتاهتر از آن بود كه استثناي عمده اي محسوب شود.
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  .1070-71طبع دوم، جلد چهارم، ص  Encyc. Of Islamو  759ص 

  .515، جلد پنجم ، ص  A Study of History. ن. ك. به: 14
بـه   278، جلـد اول ، ص  1967، پرينسـين، طبـع دوم،   Franz Rosenthal.ن. ك. به: المقدمه، ترجمة 15

رية خود  را دربارة ادواري بودن تاريخ و زايـش  ي گوناگون اين اثر نظها بعد. ابن خلدون در بخش
و مراحلي كه هر قدرت سياسي ، از پيدايش و توسـعه و بـاروري،    ها و سلسله ها و فرسايش دولت

پيمايد تشريح كرده است. از جملـه در   ميي و سرانجام انحطاط و شكست يآسا تجمل خواهي و تن
به  317توان به جلد اول صفحات  مي، 1352ران ترجمة فارسي محمد پروين گنابادي ، طبع دوم، ته

رجوع نمود، و در ترجمة انگليسي بخصـوص بـه    566-79و  333-344بعد و بخصوص صفحات 
. صفحات متن عربي طبـع كـاترمررا رزنتـال در ترجمـة     353- 55و  344-45و  280-99صفحات 

  دهد. ميخود منظماً به دست 
  به بعد. 11د پنجم، ص ، جل A Study of History. ن. ك. به: 16
  . ن. ك. به:  17

Samuel P. Huntingtom , “The Clash of Civilization,” Foreign Affairs   ص 1993شمارة تابسـتان ،
22.  

زيست و از نام آوران انديشة اسـالمي اسـت بايـد بـه      مي. ظهور ابن خلدون را كه در قرن چهاردهم 18
 A Literary History of the Arabsعده دانسـت. ن. ك. بـه:   گفتة رنولد نيكلسون استثنايي بر اين قا

  .442-43، ص 1929طبع دوم، كمبريج، 
  . ن. ك. به:  19

UNESCO History of Humanity, Vol. I: Prehistory and the Beginning of Civilization, ed. S. J. 

Last et al 31-43، ص 1944ورك، ي، لندن و نير.  
رسند عموماً بيش از سـه   مييي كه به مسند قدرت ها يا خاندان ها لدون نيروي سلسله. به اعتقاد ابن خ20

شـود (ن.ك. بـه ترجمـة     مينمايان  ها پايد و در نسل چهارم آثار فتور در آن ميسال، ن 120نسل، يا 
. در حقيقت اين اصـل  345و بعد و ص  278و ترجمة انگليسي رزنتال ، ص  424-26فارسي، ص 
ي ايرانـي  هـا  يي كه عمر بيشتري داشته اند ماننـد سلسـله  ها دارد، حتي در مورد سلسله غالباً مصداق
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آيـد كـه نيـروي واقعـي      مـي ي و امويان اسپانيا. چنين به نظـر  يش از اسالم و خلفاي اموي و عباسپ
عموماً درين حدود و گاه حتي زودتـر (مـثالً در مـورد صـفاريان و تيموريـان و زنديـه و        ها سلسله
يـا در ضـعف فزاينـده بـه حكومـت ادامـه        هـا  گذارد. پس از آن سلسـله  مي) رو به كاهش افشاريه

آنگونه كه در مورد عباسيان پس از مأمون ، و سلسلة مائوريا پـس از آشـوكا يـا صـفويان      -دهند مي
يا، در پي يك انقالب دربـاري، نيـروي تـازه اي در سلسـله دميـده       –پس از شاه عباس اتفاق افتاد 

چنان كه در مورد هخامنشيان پس از تسلط داريوش به مسند پادشاهي و در مورد امويان با  شود، مي
  تسلط مروان بن حكم پس از وفات معاوية دوم روي داد.

ــه: 21 ــزء  Iranistik، در 93. ص .Mitteliranische”B.Henning“. ن. ك. بـ ــه در جـ ــي«كـ » زبانشناسـ
Handbuch der Orientalistik  ،به طبع رسيده.، 1958، ليدن  

از  Daivaآمده اسـت و در كتيبـة معـروف بـه      144، بند 13. نام اين قوم براي نخستين بار در يشت 22
. ايـن قـوم در   151ص  R.Kent, Old Persian, Xphخشـايار شـاه در تخـت جمشـيد، ن. ك. بـه:      

و  Haumavargaهمسايگي دو قوم از سكاها، كه نامشان در كتيبة بيستون داريوش آمده است، يعني 
Tigraxauda  ،زيست. ن. ك. به :  ميBivar, Cambridge History of Iran  851-52ص.  

  .581-82، جلد چهارم، ص W.Vogelsang, Encyclopaedia Iranica. ن. ك. به: 23
، 146-84، جلد سـوم، جـزء اول، ص   The Cambridge History of Iran. دربارة اين اقوام ن. ك. به: 24

. بايد توجه داشت كه نخستين هجوم قبايل تـرك  851-52، 770و بعد؛ و جزء دوم، ص  191، 156
م)، كـه خـود از   579-90به نواحي شمال خاوري ايران در سدة ششم ميالدي بود و هرمزد چهارم (

)  با آنـان  41، ص  H.Schaeder, Iranica، و 990، ص 2مادري ترك زاده بود (ن.ك. به: طبري: ج 
  ت.به نبرد پرداخ

25 .Julius Wellhausen ش يفصلي از كتاب خوDas arabische Reich und sein Sturz  ،1902، برلين ،
)را بـه بحـث و   1927، كلكتـه،  Arab Kingdom and its Fall(ترجمـة انگليسـي آن:   247-306ص 

ت ئل به دويسـ ابررسي قبائل تازي در خراسان اختصاص داده است. به تخمين او شمار افراد اين قب
و بعـد)،   65، ص Black Bannersشده است. اين رقم با رقم ربع مليون موشه شارون ( ميهزار بالغ 

، جلد  (Arab Sentlements in Persia”. Encyclopaedia Iranica“)در  E.Danielو رقم مشابهي كه 
  كند كم و بيش برابر است. ميب ارائه 213دوم ، ص 

برخي از محققان را به خود معطوف كرده نقش خراسان در قيام  ي اخير نظرها . موضوعي كه در سال26
به سنن فرهنگي و صفات ذهني و نيروي دروني خراسانيان  ها عباسيان است. متأسفانه در اين بحث
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تـوان از يـاد بـرد. بـه      مـي كمتر توجه شده و اين گرچه عيني و قابل اثبات نيست ولي قرائن آن را ن
نقـش خراسـان را در گسـترة     هـا  و پـژوهش  ها ر در اين گونه بحثحقيقت نزديكتر خواهيم شد اگ

  وسيع تري بررسي نماييم.
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