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#jB«Aj��d«»��~«kØ¼w

nB£jn°oQ̈ B̄ ³M

SwAºo«A»h½nBU¥ÄBv«oU�¼�j°oTz¼M�njºAoM»Ø¦d«g½nA±USØ¼ªµA³aoµSiB®{¬B�«A³�̄CpA³T{m£,»Ø¦d«RB�§B�«/SwA{°n¬B¢ªµoM³�
�Ç�A°nj,jpBw»Ç«©ÇµAo�An»½B¼�Ao�]}Øhz«¶p±e�½»h½nBU¤A±eAoTz¼M�½¬ØkªU°¡®µo�»«±ª�nBTiBwnjAnRB½¿°°Bµó{pA�½oµ©́w°²B¢½B]/k®�»«}Øhz«n±z�RB¼e¬±£B̄±£jB�MAnj»h½nBUºB́zµ°sQ·�w±U°k{nRApA±«³M²p°o«A
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»ØTe/jo¼£»«oMnjAn»¢®µo�°»�BªT]A,ºjB~T�Ag½nA±U¬±a»�¦Th«¬±Ã{ºoU�¼w°·®¼«p,̈jo«g½nBUoMoTz¼Mq�oªU¥¼§j³M»Ø¦d«g½nA±U³�S�£¬A±U»«

/k®�»«©µAo�»¢®µo�°»�BªT]A¥ÄBv«JBUpBMŚ]An
n±d«oM»Ø¦d«·�§B�«�½,jnAjnAo�»«Ao£¬B£k®̄A±iº°ny¼Q³�»MBT�
¬Bª¼¦w²B{°̈°jtBL�²B{nB£p°nnjjq½ j̈o«»MjA°»¢®µo�¤A±eA°�B�°A
�¼§FU³MnBz�AZo½AjB½²k̄pRnB�̄°S§¿j³M öTd«o¢zµ°sQ³�SwAº±��
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623.¬Ao½AJjA°¡®µo�¶k®½C°³T{m£
pAy¼M³�ºoª�ºo\µ11å5BU1å52ºB́§Bw¤Àinj»h½nBU���«½A
°½oU²k̄pBwpA»�½j±i�±̄njjo¼£»«oMnjAnº±��ḱ�g½nBUpA¤Bw²B\®Q
»£nqMºB́«B̄BM°j±{»«¥«B{An»̄Ao½ASØ¼̄k«°¡®µo�g½nBU��B�«½oUnBMoQ,»\¼µ¿�AØpo§AkL�ØÀ«,»̄B{B��¼�vd« ØÀ«,»v¦\«o�BMkªd«³«ØÀ�¬±aºq½oLÇUKÄBÇ�°»®MB�®ÇU«ÆÇ«©¼�e,ºnA°qLw�Ø�d«,ºnBv̄A±i¼veB�C/j±{»«³TiB®{
�Ç½AoÇ{¼¼LÇU»ÇQnj»Ø¦dÇ«joÇ�½°n�½K§BÇ�njo�BeJBT�½AoMB®M
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¬C»«±ª�¡®µo�ºBµj±ª̄°RAo¼YFUÂMB�T«°nB£p°n¬C¬Ao½A¡®µo�nBTiBwnj

/kµj¬Bz̄jq½ j̈o«»¢®µo�°»�BªT]AnBT�n°SØ¼®µlnjAn°»¢®µoÇ�»®�SØ¼�o�°�MA±w³M³Ø]±UBMq¼̄»h½nBU���«½Anjjq½»�B®MBUºBµ²óan±́�kµB{°SwA²jB́¯owSzQAnºnBMoQnB£p°n,j±i»MjA
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»½B¼�Ao�]nBTiBw°�B�°A»wnoM³MJBT�pA»Øª́«yhM°n½ApA/j±{©¼woU»MjA°»¢®µo��½Ao{JBUpBMBM¬Ck̄±¼Q°|Bi¶n°j½Anjjq½»̄Bv̄A°ºó{
,k]Bv«,»̄k«RBvwÆ«°BµjB́¯jo�nB�q¼̄°jq½ó{�MA±U°RÀd«njjq½

/SwA³T�B½|B~TiABµ³̄Bi²±́�°tnAk«,RAnAq«
½oU³TÇv]oMpAk®a»®U¤A±eA»wnoM°»�Øo�«³MJBT�o¢½jyhMnj¬B®½A/SwA²k{³TiAjoQ³�§B�«jn±«nB£p°nnjjq½»MjA°»¢®µo�ºB́TØ¼~h{½oTz¼M,¬Bz½AnBYC°¤A±eA·�§B�«nm¢µnpA³�k®Tvµ»�Bh{A²kª�n±�³M

/k½C»«Swj³MnB£p°n¬Cnjjq½»¢®µo�°»h½nBU�½Ao{pARB«±¦�«
�«B]¬±aºo¼�̄©�nBYCKeB�»��BM»�±Tv«k¼�«kØªd«¬B¼«½Anj

»½±MAB�nkØªd«ºnB�ªµBM,nBz�AZo½Ay{±�³M,(º±��o~�nj¼«p¬Ao½AºB¼�Ao�])k¼�«o~Th«/1/1389¬AóU,ºjq½nBz�Aj±ªd«oT�jRB�±�±«RAnBzT̄A,ºq½ó«

³̄B¢½1k¼�«o~Th«q¼̄°º±��ḱ�nj}iB{»Ø¦d«g½nBU�½¬A±®�³Mºk¼�«
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»ÇMjA°»ª¦Ç�·�«BÇ]jq̄°A»MjA°»ª¦�SØ¼~h{SØ¼ªµAoMS§¿j»®{°n/k½Bª̄»«xo�B�«
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njo�BeJBT�nj¬Cbo{°SwA³T{Am£nB£jB½³Mj±ipAº°³�SwA»¢®Ô]K§B]RB�À�ApAØ±¦ª«n±Mq«¡®Ô]/SwA²k«C»��kØªd«³]A±i¤A±eAK§B�¤A±ÇeAnj|±~hÇMjqÇ½óÇ{°¬Ao½A»MjA°»h½nBU¤A±eApAo¼�̄»MH��M°
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WdL«½oiCnB£p°n¬Cu½±®{±i°KUB�ºjq½oØ��«kØªd«¤A±eAo�l²j±Mq¼̄»́¦§ASª�̄y½°AnjpA¤Be¼�nj³�»LUB�¬A±®�³Mº°/SwAJBT�
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/SwA²jAjnAo�
»MjA°»¢®µo�¤A±eApAºA³®¼«pBUSwA²k¼{±�o�BeJBT�¤Beoµ³M
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/kµj
,»¢®µo�°»ª¦�RB«kï°AkUnj̈oTd«o¢zµ°sQºAoM�¼�±Uº°pnCBM
g½nBÇU³ÇM°A³Ø]±ÇU¬±½kÇ«JBTÇ�Ç½ANBa³�,AnnBz�AZo½Ak®ª]nAjBTwAjB½»́§A¬Ao��k¼�wk¼��¬CºAoM°³T{Aj»«Ao£,SwA³½±��¶n°jnjjq½»¢®µo�

/©½Bª̄»«S¦Ãv«SØ½keARo�e²B£njpA
139å²B«ª́M¤Ø°A



  

  

  

  

  

   پهلوان بانو
  دنلواي سجاد

  

  مقدمه ـ1
در داستانهاي پهلواني ايراني و غير ايرانـي، گـاهي بـا دخترانـي رو بـه رو      

شويم كه سخت رزم آور و ستيهنده اند؛ چنان كـه مـردان پهلـوان و لشـكريان      مي
. اين مضمون داستاني مهـم و  1مانند ميبسيار در برابر چاالكي و مردافكني آنها در 

ت و     » پهوان بانو« مايةتوان آن را اصطالحاً بن  ميكرر كه م ناميـد، بـه رغـم اهميـ
تكرار فراوان، كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا در اينجا براي آشنايي بيشتر، 
نخست به معرفي شماري از ايـن زنـان دالور در روايـات ايرانـي و غيـر ايرانـي       

لـل و الگوهـاي احتمـالي پيـدايش ايـن      اي بـراي بررسـي ع   پردازيم تا مقدمـه  مي
  مضمون باشد.

  
                                                            

 ّسال هفتم، شمارة ، دانشگاه شهيد با هنر كرمان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، مطالعات ايراني ةمجل
  1387سيزدهم، بهار 
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  معرّفي زن پهلوانان ايراني و انيرانيـ 2
كنـد كـه    مـي در شاهنامه، گرد آفريد چنـان در مقابـل سـهراب هنرنمـايي     

  سهراب:
 شگفت آمدش گفت از ايـران سـپاه  

  
ــاه     ــه آوردگ ــد ب ــر آي ــين دخت  چن

  )2/134/208(خالقي                      
  

  انگيزد: مياهر بهرام چوبين ، هم شگفتي خسرو پرويز را بر گردبه، خو
 بدو مانده بد خسـرو انـدر شـگفت   

  
 بــاال و آن يــال و كفــت بــدان بــرز 

 )8/232/3057(خالقي                     
  

  دختر گورنگ و همسر جمشيد در گرشاسپ نامه:
 يلـــي گشـــت مردانـــه و شـــير زن

  
 ســـواري ســـپردار و شمشـــير زن 

  )23/28: 1317(اسدي                   
  

در بهمن نامه، سپاهيان تاب پايداري در برابر هماي، دختـر شـاه مصـر، را    
و او در ميـدان چوگـان و رزم   ) 115/1716: 1370(رك: ايرانشاه بـن ابـي الخيـر    ندارند 

و پـارس پرهيزگـار در   ) 1738/ 117همان،  ←(زند  ميآزمايي صد سوار را بر زمين 
  د:گوي ميوصف وي 

ــي    ــي بس ــاش بين ــو هنره ــون ت  كن
  

 كه رستم به چشـمت نيايـد كسـي    
  )119/1772(همان،                      

  



٧ پهلوان بانو

و زر بـانو،  ) 514/8810و 8712-508/8703←( پدر اين منظومه، دختر بوراس
، نيز شير افكن و پرخاشخرند. در شهريارنامه، پر دلي و توان فرانـك  2دختر رستم

) 86و  22-20(رك: شهريارنامه:  كنند ميست كه با شهريار نبرد و دالرام به اندازه اي ا
  خورد: ميزند و  ميو فرانك مانند رستم و گرشاسپ، گور بر درخت 

 چه آمـد يكـي نـامور ديـد سـخت     
 خـورد سـير   ميپخت گور و ه ميه
  

 ه گــوري زده بــر درخــتيكــي نــرّ 
ــر    ــير گي ــير شمش ــه از ش ــد آگ  نب

  )20(همان، ص                          
  

زنامه بـه آورد زرسـپ، پسـر تـوس،     مرسمن رخ، دختر كيد هندي، در فرا
و گـل كامكـار، دختـر شـاه شـام و      ) 897-115/878و  114(رك: فرامرزنامـه:  آيـد   مي

(رك: همـاي نامـه:   كشـد   مـي محبوب هماي، در هماي نامه ، ديو آدم خوار و اژدها 
نظـامي، خاقـان چـين بـه     . كنيزكي كه در شرف نامـة  )995-41/973و  38/900-912

اسكندر بخشيده است، در دو نبـرد بـيش از پنجـاه پهلـوان روسـي را بـه خـاك        
  افكند و: مي

 شــه از شــير مــرديش حيــران شــده
  

 بر آن دست و تيغ آفرين خوان شده 
  )466: 1368(نظامي                      

  
نيـز دارد  در سمك عيار، روز افزون در عين عيارثي و شبروي ، زور مردان 

و مـردان دخـت، دختـري    ) 468و  1/467: 1347(رك: كاتب ارجـاني  كند  ميو مصاف 
. )4/380(همان، » در مشرق و مغرب به مردي و پهلواني وي مردي نيست«است كه 

به تن خويش مبارز عالم «در داراب نامة طرسوسي، انطوطيه، دختر پادشاه مغرب، 
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همـان،  ←(مثالًكند  ميدخت به سختي مبارزه و با بوران ) 2/35: 1356(طرسوسي بوده 
شـود   مـي پاوه، دختر كيداور هندي، با پهلوانان سپاه اسكندر مقابـل  يج). 74و  2/73
مبـارزي بـي همتاسـت و از مـردان جهـانش      «و جمهره هم ) 127و2/126همان، ←(

  ).2/328(همان، آيد،  ميخنده 
پـدر خـويش    در داراب نامة بي غمي، جهان افـروز، دختـر قيصـر كـه بـر     

شوريده و به همسري فيروز شاه ، پسر داراب، در آمده است، چنان ضرب شستي 
ايـن رسـتم دسـتان و    «گويند:  ميدهد كه دشمنان دربارة او  ميبه هماوردان نشان 
گلبوي، دختر ملـك  ). 600و362، 337، 2/290: 1341(رك: بي غمـي  » سام نريمان است

يمنـي، هـم از زنـان جنگجـوي ايـن      مسروق و عين الحيات، دختـر شـاه سـرور    
  ).896و 1/20(رك: همان،  مجموعه اند

(رك: در حمزه نامه، هماي طايفي و خرشيد خاوري دعـوي مـردي دارنـد    
و سكينه، شهربانو و گيسيا بانو، دختر فرامرز، پهلوان ) 439و 420و 92-90حمزه نامه: 

. )207و187-184، 106، 102، 98، 96، 94، 92: 1384(رك: حكـيم  بانوان اسكندرنامه اند 
در طومار نقّالي هفت لشكر ، طوطي دختر چهارده سالة شداد به نبـرد سـپاه سـام    

و خورشيد، دختر زال، بـر اثـر شـدت جنـگ و     ) 131-129(رك: هفت لشكر:  آيد مي
يماني بانو و قمررخ در داستان حسني كـرد،  ). 525و524(همان، شود  ميزخم كشته 

در افسـانة آذربايجـاني   ). 116و108قصة حسـين كـرد شبسـتري:    (رك:كوشند  ميمردانه 
 جنگـد  مـي خنجر زنگ زده، زيبارويي پهلوان چهل روز با دالوري به نام احمـد،  «

گي زني رنو در روايت / نقل تركي شاه اسماعيل، عرب ) 188: 1384(رك: آذر افشار 
يل بر او، يار و پردازد و پس از غلبة شاه اسماع ميجنگجوست كه ابتدا به راهزني 

(رك: نصـري   رهانـد.  مـي شود و معشوق او را از گرفتـاري   ميياور سلطان صفوي 



٩ پهلوان بانو

  ).152و151: 1385اشرفي 
نامدارترين پهلوان بانوان روايات ايراني هم به لحاظ دليري و قدرت و هم 
از نظر حضور و نقش داستاني، بانو گشپ، دختر رستم، و روشنك/بوران دخـت،  

و  3ند. بانو گشسپ نامه شرح دالوري هاي دختـر رسـتم اسـت   دختر داراب، هست
به 245/3967←غير از اين منظومه، در بخش هاي مختلف بهمن نامه (براي نمونه

به بعد) نيز او حضوري پهلوانانه دارد. در داراب نامـة   84و شهريارنامه (ص بعد)
 طرسوسي هم شخصيت و محور اصلي داستان، بوران دخت/روشنك و نبردهـاي 

هيئت و هيبت اين زن پهلـوان بـا گـرز    ). 244-42و  92-2/1؛ 561-1/467←(اوست 
از نظر  و دويست و پنجاه مني و اسب اژدها فش، يادآور گرشاسپ و رستم است

تفصيل روايات و نوع حضور و كنش يا به بياني ديگر، دالوري و پهلواني حتّي از 
ه نگارنده بررسـي كـرده، او   بانو گشسپ هم برتر و برجسته تر است و تا جايي ك

  را بايد نمايان ترين مصداق ماية پهلوان بانو در داستان هاي ايراني دانست.
پهلوانان در روايات غير ايراني هم متعددند. از جمله در حماسـه هـاي    زنْ

آمـوزد و   مـي ايرلندي، اسكاتاخ زني جنگاور است كه هنـر نبـرد را بـه كوكـولين     
كند و به همسري اين پهلـوان   ميا كوكولين رزم آزمايي آئويفه، دشمن اسكاتاخ، ب

در اساطير اسكانديناوي، اسكادي دختري ). Squire 2000:  107، 114(رك:  آيد ميدر 
: 1377(رك: پـيج رود  مـي گيرد و به خون خـواهي پـدرش    مياست كه رزم افزار بر 

ــي اســت  ).28 ــهبانوي جنگجــوي ژاپن ــو ، ش در و ) 169: 1373(رك: پيگــوت جينگ
، توموئه زني است كه بـا ديـوان و غـوالن در    »هايكه مونوگاتاري«مجموعة ژاپنيِ 

در حماسـة  ). 712: 1377(رك: شـاليان   آويزد و به تنهايي با هزار مرد برابر اسـت  مي
زني دلربا  ـ  كه ساكنان نخستين ژاپن بودند ـ  از روايات قوم آينو» كوتان اوتوناي«
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(رك: روزنبـرگ   سـازد  مـي د و از كشته پشـته  تايس ميدر برابر چند صد مرد جنگي 
: 1369(رك: ويرژيـل   پانته زبله، سركردة آمازون هاي انه ايد اسـت ). 739و738: 1379

  4.)72(رك: دده قورقود:  . و چيچك، دختر دالور مجموعة اُغوزيِ دده قورقود)38
  

  »پهلوان بانو«تحليل بن ماية ـ 3
در داسـتان هـاي   » پهلـوان بـانو  «اني زمينه هاي ظهورِ مضمونِ تقريبـاً جهـ  

آييني و جامعه شناختي قابل بررسي و  ـ  پهلواني از سه نظر گاه تاريخي، اساطيري
  ريشه يابي است.  

به لحاظ تاريخي، در مرحلة انتقال تمدن بشري به دورة زندگي كشاورزي، 
به دليل نقش مهم زنان در كارهاي كشاورزي و نوآوري و پيشرفت هـايي كـه در   
اين زمينه ايجاد كردند و نيز تطبيق و مشابهت توان زايندگي بانوان بـا بـاروري و   
حيات بخشي طبيعت، به تدريج، بر پايگاه و احترام اجتماعي زنان افـزوده شـد و   

(در ايـن بـاره ، رك:   آنها عالوه بر سروري بر مردان بـه مقـام ايـزدي نيـز رسـيدند      
و 50: 1381؛ الهيجي و كار 465-461: 1383فريزر  ؛139: 1384؛ بهار 90: 1382اسماعيل پور 

اين برهه از تاريخ تمدن و فرهنـگ انسـان كـه عصـر زن/مـادر سـاالري       ). 81-85
شود، هر چند براي هميشه نپاييد و مرد سـاالري طـوالني جـاي آن را     ميخوانده 

 گرفت، اما با اين حال، آثار و قرايني از آن در جهان گونـاگون آداب و معتقـدات  
  بشري به يادگار ماند.

بر اين اساس، شايد مضمون پهلوان بـانو بازتـاب و ميراثـي ناخودآگـاه از     
كه به تناسب سـاختار و   5تفوق و احترام تقدس آميز زنان در روزگار باستان باشد

هاي داستان پهلواني در قالب زن/دختري نيرومند و بي بـاك كـه مـردان را     ويژگي
انگيـزد، بـه نمـود درآمـده      مـي و احترام آنها را بر كند و ترس  ميمغلوب خويش 



١١ پهلوان بانو

مادرسـاالري، خاسـتگاه    هـاي زن/  تاست. اينكه استمرار و تـأثير ناخودآگـاه سـنّ   
در جامعه اي بـا  «شود، از آن روي است كه  مياحتماليِ بن ماية پهلوان بانو تصور 

مؤنّـث   ارزش هاي مردساالرانه، دادن جايگاهي با اهميت درجة اول به موجـودي 
  ).79و  78: 1382(مزداپور » رسد كه زيبنده و ميسر باشد ميبه نظر ن

تـوان   مـي در بررسي تاريخي اين موضوع و البته با دايرة شمولي محدودتر، 
از احتمال تأثير نظام جنگاور برخي اقوام و قبايـل در عناصـر و شخصـيت هـاي     

) روايات آنها نيز سخن گفـت و مـثالً آنگونـه كـه      داستاني (از جمله زن پهلوانانِ
، شـيوة  )217و 216: 1379(رك: مـؤذّن جـامي   يكي از پژوهشگران هم توجه كرده اند 

زندگي و عادات پارتيان را در تكوين شخصيت زني درشـت خـوي و گـردنكش    
  مؤثّر دانست. -كه شايد داستان هايش منشأ پارتي داشته باشد -سبمانند بانو گش

از اقوام و ملل (اعم از هنـد و   يهاي ديني بسياردر اساطير، آيين ها و باور
اروپايي، سامي و ...) براي برخي از ايزد بانوان ويژگي هاي جنگي و پهلواني ذكر 

ايـزد آب هـا، خصوصـيات نظـامي      شده است. در اسطوره هاي ايراني آناهيتا، زنْ
يشـت) بـه    و در اوسـتا (آبـان  ) 296: 1375؛ بويس و گرنر 299: 1375(رك: بويس دارد 

زورمند و بلند ). 7، بند1(كرده  شود ميداشتن بازواني به ستبري شانة اسب توصيف 
و با چهار اسبي كه به گردونه اش بسته است، بر دشمنمان ) 15، بند4(كرده  باالست

، 1/237) (رك: يشت هـا:  13، بند3(كردهشود  مي(ديوان، جادوان، مردمان و ...) و چيره 
ات ودايي ، سرسوني، بغ بـانوي پهلـواني اسـت كـه دشـمنان      در رواي ).241و 239

ـ   ). 200: 1374(رك: بهـار  كنـد   مـي خدايان را سركوب  نوي پيـروزي و  اآتنـا، خـدا ب
 شـود  مـي ميانجي نبردها در اسطوره هاي يونان است و به صورتي مسلّح پديـدار  

جنـگ   روايات ايرلندي محلّ حضـور الهگـان گونـاگون   ). 1/24: 1384(رك: فضايلي 
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آنــات، زن ايــزد ). 335و  334، 283، 282، 248، 2/247؛ 205و  1/194همــان، ←(اســت 
سامي مظهر جنگجوي خون آشام و نگاهبان فرعون در برابر دشمنانش محسـوب  

ته، بغ بانوي عيالمي، و آنـوني تـوم، الهـة    ينونار). 13و  12: 1385(رك: ليك  شود مي
؛ ليـك  19: 1382(به ترتيب، رك: شيخ فرشي شوند  مياكَدي، هيئت رزم آوران توصيف 

و در اساطير مصر، سخمت، ايزد بانوي نبرد و نابود كننـدة دشـمنان رع    )32: 1385
در روايات ژاپنـي نيـز آماتراسـو، الهـة خورشـيد،      ). 1/505: 1384فضايلي  ←(است 

(رك: روزنبـرگ  شـود   مـي داراي اوصاف نبردگان است و نماد زن جنگجـو دانسـته   
  ).721و719 :1379

با توجه به نمونه هاي مذكور و نيـز طبـق ايـن نظـر كـه در داسـتان هـاي        
و  563الـف:   1384(بهـار  » كننـد  ميايزدان صورت پهلوانان پيدا «حماسي و پهلواني 

توان حدس زد كه شايد پهلوان بانوان تجسم انساني  مي، )216: 1378سركاراتي ←نيز
باشند؛ چنان كه ويليام هنوي نيز هوشـيارانه   و زمينيِ زن ايزدان جنگاور اساطيري

ويژگي هاي پهلواني آناهيتا را الگوي دالوران ادبيات ايران پس از اسالم، به ويـژه  
 1985: 61؛ 75: 1382(رك: هنـوي  روشنك / آبان دخت در داراب نامه دانسته اسـت  

Idem.(  
ـ  ـ  خصوصاً در محدودة روايات ايراني ـ  از نگاه جامعه شناسانه ا در نظـر  ب

داشتن حاكميت ديريارِ نظام مرد/پدر ساالري در فرهنـگ ايـران و خـوار داشـت     
توان بودنِ زنـان پهلـوان و پرخاشـخر در عرصـة داسـتان هـا را        ميزنان/دختران، 

اعتراضي نمادين بر سنّت و تفكّر غالب و كوشـش بـراي نمايانـدن هنـر و تـوان      
بـا ايـن حـال، در بيشـتر      6دانسـت.  ـ  ولو در قالـب داسـتان   ـ  ارزشمند زن ايراني

روايت ايراني، پهلوان بانوان سرانجام به شـيوه هـاي مختلفـي نظيـر: شكسـت در      
فرمان برداري از همسر و ... به طور آشكار يا پوشيده زير سلطه و نبرد، ازدواج و 
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گيرنـد و ظـاهراً بنـابر همـين مالحظـات       ميسيطرة مردان (پهلوان يا پادشاه) قرار 
بـي گمـان بـانو    «دربارة بانو گشسـپ معتقدنـد:    كي از اسطوره پژوهاناست كه ي

گشسپ زادة فرهنگ مرد ساالر و با باورهاي مردانه و اعتقـاد بـه عظمـت مـردان     
است كه پهلـوان هـم هسـت و در    » زن خوب و فرمانبر و پارسا«پهلوان است. او 

دار مردانـه از زن  كنـد؛ چنـان كـه تصـور و پنـ      ميپهلواني ، دلربايي زنانة او بيداد 
  ).174و173: 1383(مزداپور » پسندد مي

در واقع، همانگونه كه زن/مادرساالري در تاريخ فرهنـگ و تمـدن بشـري،    
و فـرّ زنـان    مقطعي و منتهي به مرد/پدرساالري است، در قالـب داسـتان نيـز كـرّ    

جنگجو و مردافكن درخشان، ولي مستعجل است و با تسلّط مـردان بـه صـورت    
  يابد. ميناگون، پايان هاي گو

كه هـر يـك نـام و داسـتان      ـ  در روايات ايراني غير از زن پهلوانان مستقل
از گروهي از زنان جنگجو نيز ياد شده كـه توصـيف آنهـا     ـ  ويژة خويش را دارند

بريدنـد   مييادآور قبيلة آمازون هاست. اينان زناني بودند كه پستان راست خود را 
تا بتوانند به آساني تيراندازي كنند و گويـا هنـر اصـلي     سوزاندند ميو جاي آن را 

؛ 80و  79: 1384(رك: گرانـت و هيـزل   جنگاوريشان نيز همين كمان كشي بوده است 
چند بيت زيـر از گرشاسـپ   ). Shapur Shahbazi 1985: 929؛ 64و  1/63: 1367گريمال 

  نامه ظاهراً توصيف اين گروه از زنان است:
 وي به جـوش  هر سويي انداز، در ز

 يكي كرتـه هـر يـك بپوشـيده تـن     
ــرون    ــاك از ب ــه چ ــن كرت  زده دام
 چو جنگي سـپاهي فـزون از شـمار   

  

 حلّـــه پـــوش بتـــان پرنـــدي بـــرِ 
 همه چشمه چشمه بنفشه بـه رنـگ  

ــاده بـــر ــيمگون گشـ ــينة سـ  و سـ
 زره پوش و جوشـنور و تـرگ دار  

 )18-15/ 38و 339(                     
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در برخـي از تصـاوير و توضـيحات    » يمگونگشاده بر و سـينة سـ  «ويژگي 
شود. در شاهنامه نيز اسكندر بـه شـهري بـه نـام      ميمربوط به آمازون ها هم ديده 

و محـتمالً سـاكنان آن، همـان    » كه آن شهر يكسـر، زنـان داشـتند   «رسد  ميهروم 
  ها هستند: آمازون

ن آنِ زنـان    سوي راست پسـتان چـ 
 سوي چپ بـه كـردار پيونـده مـرد    

  

 دوان نـار بـر بـر زنـان     چو گشـتي  
 كــه جوشــن بپوشــد بــه روز نبــرد

  )1236و 6/85/1235(خالقي             
  

  كنند: خود آنها رزم آوري و پهلوانيشان را چنين براي اسكندر توصيف مي
ــا ز ــزار   همان ــي ه ــود س ــا زن ب  م

 كه مردي ز گردنكشـان روز جنـگ  
  

 ــاج زر ــا ت ــا گوشــواركــه ب ــد و ب  ن
 رنـگ ز چنگال او خاك شـد بـي د  

  )1273و  6/87/1272(خالقي             
  

يكي از ويژگي هاي پهلوان بانوان روايات ايراني و حتّي بيشترِ داستان هاي 
غير ايراني اين است كه آنها هم دالورند و هم بنا بر سرشت زنانة خويش، بسـيار  

  زيبا و دلربا؛ براي نمونه بانو گشسپ:
 بــه رخســار او مــاه تابنــده نــي    

 بـــود بـــاالي او  بـــالي جهـــان 
 يش همتـا نبـود  بچنان چون به خـو 

  

 نـد نـي  قچو شـيرين لـب لعـل او     
ــاالي او    ــود كـ ــان بـ ــاع جهـ  متـ
 بـــه مـــرديش ماننـــد پيـــدا نبـــود

 )64-60/62(بانو گشسپ نامه:           
  



١٥ پهلوان بانو

روشنك/آبان دخت هم، دختري بود سخت با جمال و كمال كه بـي نظيـر   
عهد خويش بود و در هجده سالگي صورت سياوخش و فرّ هوشنگ داشت و در 

  »ماند ... و گرز دويست و پنجاه من كار فرمودي ميقوت و دالوري به اسفنديار 
  ).1/467: 1356(طرسوسي 

ـ آييني، پيش نمونة ز ـ  اساطيري اگر از نظر ه بـانوان  نان جنگجو را برخي ب
ان صفت بدانيم، شايد زيبارويي آنها نيز از همين الگـوي كهـن گرفتـه شـده     پهلو

باشد؛ چون زن ايزدان هم غالباً خوش اندام و خوب رخسار توصـيف شـده انـد.    
براي نمونه، آناهيتا كه پيشتر به بعضي ويژگـي هـاي پهلوانانـة او در آبـان يشـت      

بسـيار  «به صورت دختر زيبـاي  ) 64، بند 16(كرده خشِ اوستا اشاره شد، در همين ب
معرفـي  ) 1/259(يشـتها:  » برومند خوش اندامِ كمربنـد در ميـان بسـتة راسـت بـاال     

شود و ايشتار/ايشتر، يكـي از خـدا بـانوان سـامي، در عـين اينكـه زن ايـزدي         مي
 كنـد، بسـيار دلربـا و    مـي جنگجوست و با خشم و خروش دشمنانش را پي سـپر  

فريباست و سرودهايي در وصف لبان شـيرين و چشـمان درخشـان او بـر جـاي      
  ).70-68: 1385(رك: ليك  مانده است

بر پاية روايات و افسانه هاي پهلـواني ايرانـي اگـر دختـر، پهلـوان بـانو و       
جنگجو باشد، شـرط و آزمـونِ ازدواج بـا او برتـري بـر وي در  ميـدان نبـرد يـا         

دالور شاه مصر پس از اينكه براي بار دوم مغلـوب  زورآزمايي است. هماي دختر 
  گويد: ميشود،  ميبهمن 

  
 مـــرا بـــا خداونـــد ســـوگند بـــود
 كه تا باشد ايـن كـيش و آيـين مـن    

ــود     ــد ب ــوگند در بن ــه س ــم ب  روان
ــن   ــالين مـ ــرد بـ ــر مـ ــد سـ  نيابـ
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 جز آن كس كـه بـا مـن نبـرد آورد    
  

ــر خُــ  ــرد آورد  س ــر گ ــن زي  ود م
  

  )2005-132/2003: 1370(ايرانشاه بن ابي الخير 
  

كه جز تو نباشد كسي «پذيرد  ميخورد،  مياو چون دوبار از بهمن شكست 
  »شوي من.

بوراسپ براي كسي كه خواهان همسري دختر پهلـوانِ اوسـت، دو شـرط    
  گذاشته كه يكي غلبه بر دختر در آوردگاه است:

ــرد آورد   ــا او نبـ ــك بـ ــي آنـ  يكـ
  

ــرد آورد   ــر گـ ــود او زيـ ــر خـ  سـ
  )514/8816(همان                       

  
آذربرزين از عهدة اين كار و آزمون ديگر كه بر زمين زدن سياه پيـل پيكـر   

  ).8920-520/8889-518←(شود  ميآيد و داماد بوراسپ  ميدر كُشتي است، بر 
  گويد: ميدربارة آيين ازدواج دو دختر جنگاور كيد هندي  نوشاد

 دو دختر مـر او را چـو خـرّم بهـار    
 روز آورد و كـــينشـــنيدم كـــه در 

 نباشــد جــز او جفــت آن دختــرش 
  

 گرانمايــة گـــرد وجنگـــي ســـوار  
 هر آن كس كه پشتش نهد بر زمين

ــره ورا ــورش  دو به ــاهي و كش  ش
  )236-70/234(فرازنامه:                 

  
در بانو گشسپ نامه : جيپـور، چيپـال و راي ، مهتـران هنـد، بـه زال نامـه       

كننـد.   مـي خر او، بانو گشسـپ، را خواسـتگاري   نويسند و نوة زيبارو و پرخاش مي
  نويسد:   ميرستم در پاسخ 
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 هر آن كس كـه بـانو ربايـد ز زيـن    
  

 ز هر مهتري نـزد مـن شـد گـزين     
  )108/712(بانو گشسپ نامه:             

  
كشـد و   مـي گيرد و آن ديگري را  ميدر ميدان جنگ ، بانو گشسپ يكي را 

  ).792-766/ 113و  112همان، ←( دگريز ميخواستگار سوم، راي، از ترس 
در ادامه اشاره شده است كه خواستگاران ديگر نيز در زورآزمـايي بـا بـانو    

  درمانده و شرط را باخته اند:
 چـــين ز تـــرك و تتـــارز ز روم و 

 ار كـس يچو با وي به كشتي شدي 
  

 هر آن كس كه وي را شدي خواستار 
ــس    ــيچ ك ــدان او ه ــرد مي ــد م  نب

  )794و 793/ 113ن، (هما               
  

به گزارش داراب نامة طرسوسي، روشنك / بوران دخت به دست اسـكندر  
خواهد كه به همسري او در آيد، اما پهلـوان   ميشود و اسكندر از دختر  ميگرفتار 

بانو با اينكه اسير است، باز شرط ازدواجش را چيرگي خواسـتگار بـر او در نبـرد    
يدان رويم و بگرديم و با يكديگر بكوشيم. اگر او هر دو در م«گويد:  ميداند و  مي

اين مضـمون  ). 1/498(» مرا از پشت اسب بيندازد، من كمترين زن و كنيز او باشم.
و  )239و  188: 1384(رك: آذرافشـار  شـود   مـي در افسانه هاي آذربايجاني هم ديـده  

نـوة  جالب است كه گويا به شخصيت هاي تاريخي نيز نسـبت داده شـده و مـثالً    
دانـد كـه    ميچنگيزخان كه دختري بلند باال و پر زور است، همسر خود را مردي 

تواند اين كـار را انجـام    مياو را در نبرد تن به تن شكسته دهد و البته هيچ كس ن
  ).151: 1377(رك: تودوآ  دهد.



 23/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٨ 

نكتة ديگري كه از دقّت در داستان هاي پهلـوان بـانوان ايرانـي بـه دسـت      
ت كه درخشش و اوج دالوري و پرخاشگري آنها معموالً تا هنگام آيد، اين اس مي

ازدواج است و پس از آن جنبة پهلوانيشان بسيار كم رنگ يا حتّي كامالً فرامـوش  
شود. براي نمونه، منظومة بانو گشسپ نامه با ازدواج بانو گشسپ و گيو پايـان   مي
ن نيز بـه فرجـام رسـيده    يابد، گويي كه ديگر كردارها و روايات پهلواني اين ز مي

است. هماي، دختر پهلوان شاه مصر، هم در بهمن نامه پس از آمـدن بـه شبسـتان    
توان احتمال داد كه بـاكرگي يكـي از    ميبهمن جلوة پهلواني ندارد. بر اين اساس، 

شرايط توانمندي و پهلواني زنان جنگجوست و شـايد از همـين روي اسـت كـه     
  گويند: ميندر دختران دالور شهر هروم به اسك

 ز چندين يكي را نبوده سـت شـوي  
  

ــيده روي   ــيزگانيم و پوش ــه دوش  ك
  )6/86/1261(خالقي                      

  
درميــان كارهــاي پهلــواني زنــان جنگجــو در روايــات ايرانــي، در حــدود 
جستجوهاي نگارنده ، گويا اژدها كشي فقط يك بار به گـل كامكـار نسـبت داده    

و غيـر از او پهلـوان بـانويِ اژدهـا كـشِ      ) 995-41/973: ههمـاي نامـ  ←( شده است
شـود. ظـاهراً ايـن موضـوع در روايـات       مـي ديگري در داستان هاي ايراني يافته ن

غيرايراني هم شواهد بسيار اندكي دارد  و تنهـا نمونـه اي كـه نگارنـده ديـده، در      
ژدهـايي  افسانه هاي قديسان مسيحي است كه راهبه اي فرانسـوي بـه نـام مارتـا ا    

  ).342: 1385(رك: كمپيل كشد  ميزيانكار را به بند 
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  نتيجهـ 4
پهلـواني   ـ  در روايـات حماسـي  » پهلوان بانو«گفته شد، بن ماية  بنابر آنچه

تواند نشان دهنـدة معتقـدات اسـاطيري، شـرايط تـاريخي و       ميايران و ملل ديگر 
قالـب داسـتان و   شناختي و حتّي خواست و پسندهاي انسـان باسـتاني در   جامعه 

  مطابق با منطق اسطوره و حماسه باشد.  
      ت ه به تكرار اين مضمون در داسـتان هـاي مختلـف و نيـز عموميـبا توج
تقريباً جهانيِ علل ظهور زنان جنگجو، ترديـدي نيسـت كـه بـا بررسـي روايـات       
حماسي، پهلواني و عاميانة ديگر، باز بر شواهد اين بن ماية مهـم افـزوده خواهـد    

و احتمال دارد از دقّت در اين نمونه ها و داستان ها ويژگـي و تحليـل هـاي    شد 
دربـارة   ـ  كه در گفتار مختصر حاضر از نظر نگارنـده دور مانـده اسـت    ـ  ديگري

  به دست آيد.» پهلوان بانو«
  

  پي نوشت ها
 

اينگونه زنان و دختران دالور بيرون از عرصة داستان و درگزارش هاي تاريخي نيز وجود دارند؛ براي . 1
اردشير دوم) را ماه رويي تير انداز و زوبين بار معرفي كـرده انـد    نمونه، ركسانه خواهر استاتيرا (زن

  .130: 1385كه در فنون نبرد همپاي مردان جنگجوي زمان خود بوده است. رك: حجازي 
؛ 271/4435ك 1370براي ديدن دالوري هاي زربانو در بهمن نامـه، رك : ايرانشـاه بـن ابـي الخيـر      . 2

  .6065- 362/6052و  273/4464-4465
  .68-60/64براي توصيفي از پهلواني او، رك : بانو گشسپ نامه: . 3
براي ديدن نمونه  هاي ديگري از زنان جنگجو و در روايات قرقيزي، روسي، بلغاري، انگليسي و .... . 4

  .183و 182و  178-176: 1380رك : بورا 
و مردان به رغم ناخشنودي  در روايات آفريقايي در عصر زن / مادر ساالري چند شوهري رواج دارد. 5

از اين كار، نمي توانند كاري از پيش ببرند؛ زيرا زنان، جنگجـو و پهلواننـد و مـردان را فرمـانبردار     
  ).186و 185: 1374خويش كرده اند. (تقارن و ارتباط زن سروري و پهلواني بانوان) رك: پاريندر 
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ن نيسـت و در باورهـا، روايـات و جوامـع     .. اين كهترنگاري و تصور  منفي فقـط ويـژة فرهنـگ ايـرا    6

  .34-38، 1378اي در اين باب رك: وارنر  غيرايراني هم وجود داشته است. براي اشاره
  

  كتابنامه
  ) ، افسانه هاي ايران زمين (آذربايجان)، تهران، ميالد، چاپ اول.1384آذرافشار، احمد، ( .1
  تصحيح حبيب يغمايي، تهران، چاپ اول. )، گرشاسپ نامه،1317اسدي توسي ، ابونصر علي ، ( .2
، زن و فرهنگ »نقش اجتماعي زنان در دوران باستان و ميانة ايران«)، 1382اسماعيل پور، ابوالقاسم، ( .3

 -(مقاالتي در بزرگ داشت يك صدمين سال تولّد بانو مارگرت ميد)، به كوشش محمد ميرشـكرايي 
  .99-90صص علي رضا حسن زاده، تهران، ني ، چاپ اول، 

)، بهمن نامه، ويراستة دكتر رحيم عفيفـي، تهـران، علمـي و فرهنگـي ،     1370ايرانشاه بن ابي الخير، ( .4
  چاپ اول.

)، تصحيح دكتر روح انگيـز كراچـي، تهـران ، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و       1382بانو گشسپ نامه، ( .5
  مطالعات فرهنگي، چاپ اول.

، ترجمـة ميتـرا گلچـين، تـك درخـت      »اندازها در شعر حماسي تنوع چشم«)، 1380بورا، موريس، ( .6
(مجموعة مقاالت هدية دوستان و دوستداران به محمد علي اسالمي ندوشن)، تهران، آثار و يـزدان،  

  .185-159چاپ اول، صص 
، تهـران،  2)، تاريخ كيش زرتشت (هخامنشيان)، ترجمة همايون صنعتي زاده، ج 1375بويس، مري، ( .7

  اول. توس، چاپ
) تاريخ كيش زرتشت (پس از اسكندر گجسته)، ترجمـة همـايون   1375بويس، مري  و فرانتز گرنو ( .8

  ، تهران، توس، چاپ اول.3صنعتي زاده، ج 
جستاري چند در فرهنگ ايران، تهران، فكر روز، چـاپ  » ريشه هاي نخستين«)، 1374. بهار، مهرداد، (9

  .203-187دوم، صص 
، از اسطوره تـا تـاريخ، تهـران،    »تخت جمشيد، باغي مقدس با درختاني سنگي«)، 1384.، (. .............10

  .199-134چشمه، چاپ چهارم، صص 
  .577-559، از اسطوره تا تاريخ، همان، صص »اساطير و حماسه هاي ايراني«الف)، 1384( .11
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 صفا، تهران، بنگـاه ترجمـه و   )، داراب نامه، به كوشش دكتر ذبيح اهللا1341بي غمي، موالنا محمد، ( .12
  نشر كتاب، چاپ اول.

  )، اساطير آفريقا، ترجمة باجالن فرّخي، تهران،اساطير ، چاپ اول.1374. پاريندر، جنوفري، (13
  )، اساطير اسكانديناوي، ترجمة عباس مخبر، تهران ، مركز، چاپ اول.1377پيج، ر.ي، ( .14
  پن ، ترجمة باجالن فرّخي، تهران، اساطير،چاپ اول.)، اساطير ژا1373پيگوت، ژوليت، ( .15
)، از پانزده دريچه (نگاهي به فردوسي و شاهنامة او)، زير نظـر دكتـر محمـد    1377. نودوآ، ماگالي، (16

  كاظم يوسف پور، گيالن، دانشگاه گيالن، چاپ اول.
تا پايـان دورة ساسـانيان)،     )، زنِ تاريخ (بررسي جايگاه زن از عهد باستان1385حجازي ، بنفشه، ( .17

  تهران، قصيده سرا، چاپ اول.
)، اسكندرنامه (بخش ختا)، به كوشش علـي رضـا ذكـاوتي فراگوزلـو،     1384. حكيم، منوچهر خان، (18

  تهران، ميراث مكتوب، چاپ اول.
ن، )، تصحيح دكتر جعفـر شـعار، تهـران، كتـاب فـرزا     1362حمزه نامه (قصة اميرالمؤمنين حمزه)، ( .19

  چاپ دوم.
  محمد حريري اكبري، تهران، قطره، چاپ اول. -)، ترجمة فريبا عزبدفتري1379ود، (قدده قور .20
ــا، ( .21 ــرگ، دون ــين    1379روزنب ــة عبدالحس ــا)، ترجم ــه ه ــا و حماس ــتان ه ــان (داس ــاطير جه )، اس

  شريفيان،تهران، اساطير، چاپ اول.
، سايه هاي شكار شـده، تهـران، قطـره،    »در شاهنامه جابه جايي اساطير«)، 1378سركاراتي، بهمن، ( .22

  .224-213چاپ اول ، صص 
)، گنجينة حماسه هاي ايران، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران، چشمة ، چاپ 1377شاليان، ژرار، ( .23

  اول.
)، منسوب به عثمان مختاري، تصحيح دكتر غالمحسـين بيگـدلي، تهـران، پيـك     1377شهريارنامه، ( .24

  ، چاپ اول.فرهنگ
  )، آناهيتا در باورهاي ايران باستان، تهران، حروقيه، چاپ اول.1382شيخ فرشي، فرهاد. ( .25
)، داراب نامه، به كوشش دكترذبيح اهللا صفا، تهران، بنگاه ترجمه و نشـر  1365طرسوسي، ابوظاهر، ( .26

  كتاب، چاپ اول.
دي، تهران، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي ، چـاپ    )، به اهتمام دكتر مجيد سرم1382فرامرز نامه، ( .27

  اول.
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)، شاهنامه، تصحيح دكتر جـالل خـالقي مطلـق، دفتـر دوم، كاليفرنيـا و      1369فردوسي، ابوالقاسم، ( .28
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  من از ديار حبيبم نه از بالد غريب
  محمدعلي اسالمي ندوشن    

  
هرگاه قرار باشد كتابي به ياد حبيب يغمائي انتشار يابد و كسي چـون مـن   
مطلبي در آن بنويسد، چه بنويسد جز آنكه از آشنائي و اُنس چنـدين سـالة خـود    

غمـا وابسـتگي داشـته    كند؟ دوراني از عصر من با دوراني از عصر مجلّة يياد بايد 
يي اسـت كـه گـرم تـر از آن بـه تصـور در       ها است، و اين خود گرانبار از خاطره

گردم، به حبيب يغمائي بازگشته ام كـه روح   ميآيد. بنابراين چون به يغما باز  مين
مجسم آن بود، و اكنون بايد كوششم بر آن باشد كه در اين چنـد صـفحه اي كـه    

  غلو نشوم و هر كلمه را در حد خود به كار برم.  نويسم دستخوش احساس و  مي
بيـنم، تـا چـه     ميحتّي بايد بگويم كه در مرگ حبيب يغمائي جاي تأسفي ن

اگـر بخـواهم   » بگريـانم.  يقلم را لختي بر و«رسد به آنكه بخواهم به قول بيهقي 
راست بگويم بايد اقرار كنم كه از نظر من يغمائي سه چهار سالي دير مـرد، زيـرا   

شود. مهم آن است كـه هـر كسـي     ميمرگ اگر به موقع نرسد، زندگي كراهت بار 
پيمانة خود را از هستي پر كند، پيش از آنكه لبريز شود؛ چون به لنگيـدن و خـود   

  را بر خاك كشاندن افتاد، پالهنگي است بر گردن.

                                                            

.667تا  665)، صص 1374يادنامة يغما، (تهران     
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يغمائي تا سه چهار سال پيش بر زندگي تسلّط داشت، بـا زبـان و انديشـة    
پاهاي كم و بيش چابك كه در سراسر زندگي به نحو خستگي ناپـذيري   روشن و

راه سپرده بود، ولي اين سه چهار ساله زير بار زندگي و سال خم شده بود. شـايد  
بايد از جهتي بگويم كه پايان عصر مجلّة يغما خـود پايـاني از عصـر صـاحب آن     

لـف يكـي موجـب    بود. در طي سي سال اين دو چون دو همزاد شده بودند، كه ت
  گردد. ميتلف ديگري 

ديدم، زيرا تـا حـدي خانـه بـه دوش      مياين سه چهار ساله من او را كمتر 
بود، گاهي در كرمان، گاهي در تهران، از منزلي به منزلي . آخرين باري كـه بـا او   

بود، و از اين جهت اين تاريخ در يادم مانـده   1361سير نشستم روز چهار خرداد 
ادي خرّمشهر بود. عصرگاه در خانـة او در نارمـك بـودم (سـاغر     است كه روز آز

يغمائي و يك دوست خودي هم بودند) كه راديو خبر داد كه خرّمشهر باز گرفتـه  
شده است، و از شادي اشك در ديدة ما گشت. آن روز با هم سه ساعتي صـحبت  

گيش ولي معلوم بود كه چـراغ زنـد   - كرديم، مانند هميشه نكته سنج و شوخ بود
  سوزاند. ميي روغن خود را ها به پِت پِت افتاده است و آخرين قطره

بعد از آن چند برخورد كوتاه داشتيم و چند تلفن. زبانش پشـت تلفـن بـه    
لقوه افتاده بود. يغمائي داراي بنية كويري واسطقس صحرائي بود كه توانسـت در  

نگاه دارد. گرچه گـاه   طي هشتاد و چند سال اين جسم و جان را بر سرِ پا و فعال
بر سر هم وجودي بـود پرطاقـت    ـ  و اين عادتش بود ـ  ناليد ميگاه از علّت مزاج 
ي امروزي بـه دشـواري خواهنـد توانسـت بـه ايـن مرحلـه از        ها و تناور كه نسل

دانم، نديدم كه پرهيز غذائي داشته باشد (و  ميپايداري دست يابند. تا آنجا كه من 
كشـيد و از گـرايش بـه سـاير      مياشت)، پي در پي سيگار شايد امكانش را هم ند
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ناپرهيزيهايي كه با كهولت سن مغايرت داشت، ابا نداشت. با ايـن حـال، هميشـه    
يافت روزي چندين سـاعت كـار و    ميسرِ پا بود، و تا زماني كه مجلّه اش انتشار 

  كرد.   ميزندگي 
ات     معاصـر رشـيد    نخستين بار كه من به نـام او برخـوردم در تـذكرة ادبيـ

انتشار يافتـه بـود. در آن   » برون«ياسمي بود كه ضميمة جلد چهارم تاريخ ادبيات 
زمان در دورة اول دبيرستان بودم و معلّم ادبيات ما كه نسخه اي از ايـن كتـاب را   

گـذرد. يـك شـعر     مينشان داد. از آن تاريخ چهل و چند سال داشت آن را به من 
  معروف او در آن بود:

ــه ر ــاد درودب  وزگــار جــواش درود ب
  

ــود    ــه دورة خوشــم دورة جــواني ب  ك
  

بود كه به يغمائي برخوردم. چون  1328بعد از آن به تهران آمدم و در سال 
بـه او دادم  » غـروب «گفتم يك شعر به عنوان  ميدر آن زمان هنوز گاه گاهي شعر 

با او آشنا  كه در يغما چاپ كند و اين شعر را به صادق هدايت كه از چندي پيش
ورزيدم، اهداء كردم. شأن نزول تقديم بـه هـدايت آن بـود     ميشده و به او ارادت 

غـروب  «نيـز بـه كنايـة    » غروب«كه شعر در حسرت آزادي سروده شده و عنوان 
به آن بخشيده شده بود. توضـيح آنكـه در بهمـن بيسـت و هفـت كـه در       » آزادي
دوران خفقان و بگير و ببند آغـاز  اه تهران به سوي شاه تيراندازي شد، يك گدانش

گشت. شهر تهران كه يك دورة آزادي نسبي بعد از شهريور را به خود ديده بـود،  
اي به خود گرفت. اين شعر، بيان آن حال بـود، و   قيافة عبوس و شوم و وحشتزده

چون هدايت نسبت به عدم آزادي حساسيت خاص داشت، مناسب ديدم كه ايـن  
  ردد.قطعه به  او اهداء گ
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يافـت، و بـر حسـب اتّفـاق      مياين، نخستين اثر من بود كه در يغما انتشار 
اي هم از طريق آن براي حبيب يغمائي پيش آمد؛ بـدين معنـي كـه چـون      دلتنگي

حوصـله شـدم و نسـخة     انتشار شعر در يغما چند ماهي به تأخير افتاد، مـن تنـگ  
پـيش از يغمـا نشـر داد،     سـپردم كـه آن را   هـا  ديگري از آن را به يكي از روزنامه

درحالي كه همان زمان يغما نيز آن را به طبع داده بود. بار ديگر كه آقـاي يغمـائي   
را ديدم از من گله كرد كه چرا شعر در جاي ديگر سر درآورده بود. تا حدي حق 
داشت ولي من نيز به اين تصور رسيده بودم كه پس از گذشت چند ماه او از نشر 

  آن منصرف است.
پس از چندي من از تهران دور شدم و براي ادامة تحصيل به خارج رفـتم.  

ام قطع بـود.   طي پنج سالي كه نبودم، ديگر به مجلّة يغما دسترسي نداشتم و رابطه
هنگامي كه برگشتم باز ارتباط مختصري برقرار شد و دو سه ترجمـه و مقالـه بـه    

  .1دادم كه همگي با خوشروئي پذيرفته گشتيغما 
آغاز گشت و تا  1337ارتباط منظّم و پرشور من با يغما از اواخر سال  ولي

بيست سال ، يعني تا پايان كار يغما ادامه يافت، هرچند كه در دو سـه سـال آخـر    
  به گرمي سابق نبود.  

» ايران تنها كشور نفت نيست«اين همكاري با انتشار مقالة من تحت عنوان 
بـود  » زدگـي  غـرب «نوان اصلي مقاله را كه ) سرآغاز يافت. ع1337(شمارة بهمن 

زدگي مرحـوم آل   آقاي يغمائي نپسنديد و تغيير داد (در آن زمان هنوز رسالة غرب
احمد انتشار نيافته بود.). من هم حرفي نزدم، زيرا عنوان دوم نيز كه از متن مقالـه  
برداشته شده بود، بقدر كافي گويا بود. خوب يادم اسـت روزي كـه ايـن شـمارة     

آباد بود رفتم.  اي در خيابان شاه مجلّة انتشار يافته بود، به دفتر مجلّه كه در باالخانه
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عالوه بر خود يغمائي، مرحوم سيد محمد فرزان نيز حضور داشـت، و وي بـا آن   
دار خود شروع به تعريف از مقاله كرد كه مرا غرق شعف نمـود.   بيان گرم و زنگ

ن مقاله آغاز گشت، تا پايان عمر آن مرد محبوب لطف فرزان به من كه با انتشار اي
  ادامه  يافت.  

رفـتم و   مـي بار به دفتر يغمـا   اي يك از اين تاريخ ديگر به نحو مرتّب هفته
يكي از روزهاي هفته (عصر يكشنبه يا سه شنبه) اختصاص به مالقـات همكـاران   

د   لـي نزديك مجلّه داشت. اعضاء كم و بيش ثابت عبارت بودند از فـرزان، ع  محمـ
عامري، استاد محيط طباطبائي و احمد راد كـه همـه از دوسـتان قـديمي يغمـائي      

ا پراكنـده   ميبودند، و من نيز بر آنها اضافه گشتم. كسان ديگري نيز  تـر،   آمدند، امـ
چون عباس شوقي، ايرج افشار، سـيد جعفـر شـهيدي، مجتبـي مينـوي، باسـتاني       

ذشـت زمـان در معـرض تغييـر قـرار      پاريزي، اسمعيل رضواني. اين تركيب بـا گ 
گرفت. عالوه بر آن، افراد متفرقّه، از شاعران، نويسندگان و خوانندگان مجلّـه،   مي

نشـين چـون اللهيـار     خوريها، ايرانشناسان رهگذر، وحتي احياناً سياستمداران خانه
  شد.   ميصالح و مهندس رضوي گاه به گاه پيدايشان 

ـ      ود و چـون دو سـه نفـري سـيگار     تنها پـذيرائي، چـاي نيمـه جوشـيده ب
شد از دود. گفتگوها بر گرد مباحث ادبي و تـاريخي دور   ميكشيدند، اطاق پر  مي
بايست قدري با نجوا و شوخي حرف زد، و من بـا شـوق و    ميزد. از سياست  مي

يافتم. به آن حلقة چند نفري ثابت كـه   ميي هفتگي حضور ها عالقه در اين جلسه
داشتم. از حدود چهار و نيم بعد از ظهر تا هفـت و هشـت    بوديم ارادت و احترام

ي زمان حـال منصـرف   ها نشستيم و با سخن از ايران گذشته، خود را از آاليش مي
كرديم. زماني كه دفتر مجلّة يغما به پاساژ اقبال در شاه آباد انتقال يافت، جـاي   مي
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گاه او را بـه ايـن    بخش مجلس بود. هيچ ميتر و تميزتري يافتيم. يغمائي گر وسيع
  تا چند سالي. 1340ي حوالي ها سبكروحي نديدم كه در سال

گذراند و يا چون من خود در  اوج شكفتگي خود را مي ها يغما در اين سال
آذر  21ديدم. در آن زمان خانة مـن در خيابـان    فوران نيرو و نشاط بودم چنين مي

ز اكـه داشـتم غالبـاً پيـاده     در غرب دانشگاه تهران بود. روز موعود از فرط شوقي 
افتادم و قدم زنان و سرخوش اين راه دراز را تا خيابان شـاه آبـاد بـه     خانه راه مي

گذشـتم بـا ايسـتادن و     مـي پيمودم. بين راه چون از خيابان فردوسي  ميدفتر يغما 
، مسـير خـود را گلفشـان    هـا  ي قالي فروشـي ها ي پشت شيشهها تماشا كردن قالي

ز گين جلوه گري نجابت و ظرافت هنرمندان گمنام ايراني كه هركردم، در بهتر مي
  زيبائي اصيل، تا اين اندازه محبوب و متواضع ديده نشده است.

چون دفتر مجلّه در معرض رفت و آمد افراد متفرّقه بود كه بعضـي از آنهـا   
شدند، يغمائي تصميم گرفت (به قول خودش تصميم كرد كـه   مينامحرم حساب 

را به خانة شخصيش انتقال دهد.) بنابراين آن روز معـين   ها ن جلسهچند گاهي اي
ي خيابان ژاله واقـع بـود،   ها به جاي دفتر، به خانة يغمائي كه در يكي از بن بست

بيش از همان پنج شـش نفـر نبـوديم. در آنجـا ديگـر       ها رفتيم و در اين جلسه مي
از دو سـه مـاه بـاز بـه     شد به درد دل سياسي نيز پرداخت. ليكن پـس   ميبراحتي 

كـرد. بدينگونـه از    مـي همان دفتر بازگشتيم. دفتر مجلّه هر چند سال يكبار تغييـر  
پاساژ اقبال به كوچه اي در صفي عليشاه رفت، و از آنجا به كوچة صفي در همان 

  ورق مجلّه در همانجا بود. نصفي عليشاه انتقال پيدا كرد كه تا پايان بسته شد
، هدف خود را نشر ادب اصيل فارسـي قـرار داده بـود،    يغما از همان آغاز

يي كه جنبة ولنگاري و آسان گيـري  ها (ظاهراً خواسته بود در برابر بعضي نوطلبي
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پيدا كرده بود، وزنة متقابلي ايجاد كند)، با اين حال، بدانگونه نبـود كـه سـراپا بـه     
ي تنوعي بـه  گذشته متوجه بماند. گاهي در طرح بعضي مسائل فرهنگي و اجتماع

يي در اين زمينه از مجتبي مينوي و سـيد فخرالـدين شـادمان    ها داد. مقاله ميخرج 
ي مينوي داراي جودت و ارزش خاص بـود.  ها انتشار داده بود كه بخصوص مقاله

ي هـا  يي راجع به سياست و دنيـاي معاصـر از روزنامـه   ها علي محمد عامري مقاله
لحاظ دقّت ممتـاز بـود، و انشـائي خـاص     كرد. اين ترجمه از  ميخارجي ترجمه 

كرد، و گاه كهنگي در آنها با كلمات عاميانه  ميتفاوت  ها داشت كه با زبان روزنامه
رفـت، نمونـة    مـي آميخت، و اگر عبارت گري و تكلّف در آنها كمتـر بـه كـار     مي

  شد. ميشيوائي از  ترجمه شناخته 
پنجـرة خـود را بـاز    منظور آن است يغما علي رغم گرايش به ادب قـديم،  

ـ      نوبـة خـود    هگذارده بود كه نسيم ماليمي از دنياي روز بـر آن بـورزد. مـن نيـز ب
را با مسائل روز پيوند دادم، بدانگونه كه هيچ يك از آنها به كنايه يـا بـه    ميها مقاله

توانست به منـزل برسـد، و آرام آرام زمينـة     ميصراحت از اشاره به بار كجي كه ن
كرد، خالي نبـود. يغمـائي از اينكـه مجلّـه اش انـدكي از       ميم يك سقوط را فراه

ي قلب ايران معاصر را در خـود نشـان دهـد، خوشـوقت بـود، و همـين       ها طپش
موجب گشت كه اوراق آن را بي دريغ به روي من بگشايد و مأمني گرم و دلپذير 

تّخـاذ  به قلم من ارزاني دارد. حبيب يغمائي مرا در مسير فكري اي كه براي خود ا
كنم كـه كـم كسـي     مينموده بودم بهترين مشوق قرار گرفت و از اين بابت گمان 

بوده است در ارتباط با يغما به اندازة من خود را مديون اين مرد بداند. در اوضاع 
در آن بوديم، هيچ مجلّه يا نشـرية ديگـري نبـود كـه مـن       ها و احوالي كه آن سال

ن بسپارم. يغما در طي سـي سـالي كـه  انتشـار     بتوانم با آرامش خاطر خود را به آ
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بازارهـاي  «يافت از همة نشريات زمان خود كم آلوده تر زيست. در واقع دفـاع از  
  كه فرهنگ گذشتة ايران بود بر عهده گرفته بود.» بي رونق

در طي بيست سال همكاري با يغما حدود يكصد و دو مقاله از مـن در آن  
توقّع داشته باشم، يغمائي اين لطف خاص را داشـت   انتشار يافت، و بي آنكه من

كه اكثر آنها را در سرمقاله جاي دهد. عنايت بـيش از حـد يغمـائي بـه مـن گـاه       
انگيخت. يكبار يكي از نويسندگان معتبر قديميش به او  ميحساسيت كساني را بر 

يـز  از زمـاني كـه اسـالمي برايـت چ    «گفته بود (اين را خود يغمائي به من گفت): 
؛ و قول خود را هـم كـم و   » نويسد، من ديگر با مجلّة تو كاري نخواهم داشت مي

بيش نگه داشت، ولي يغمائي اعتنـا نكـرد هـر چنـد كـه كـم التفـاتي آن همكـار         
  محتشم، خسران كوچكي نبود.  

ولي در سه چهار سال آخر اين احساس براي من بود كه يغما رو به تحليل 
ن را ندارد. زماني بود كه تكية عمده اش بر رضـايت  رود، و آن سرزندگي پيشي مي

نمود كه اعتماد به نفـس پيشـين    ميخاطر خوانندگانش بود، ولي آن اواخر، چنين 
در او كاهش پذيرفته است. اين را هم بايد گفت كه همة ما كـم و بـيش فرسـوده    

ـ    مييي نيز بود كه ها شده بوديم. دمده د و خواست يغما را به دلخـواه خـود بگردان
داد. از ايـن رو مـن آن    مـي يغمائي به علّت خستگي، مقاومت چنداني بـه خـرج ن  

شوق پيشين را از دست دادم، بي آنكه فتوري در رابطه ام با يغما پيدا شده باشـد.  
رفتم كه افرادش تغيير كرده بودند. گاه به گـاه بـه    ميديگر به آن جلسات هفتگي ن

نشتيم. يغما نيـز ماننـد    ميزدم، غالباً تنها بود و دو بدو ساعتي  ميخود يغمائي سر 
  ، رو به پيري نهاده بود.ها انسان
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اين سي سال عصر يغما از لحاظ فكري دوران پرولوله اي بود. ايران، آتش 
ات و شـعر را فـرا      زير خاكستر بود. موج نوگرائي كه همة شئون و از جملـه ادبيـ

كرد، و جوانـان ربـودة آن بودنـد.     ميلت را مسخره گرفته بود، ادب گذشته و اصا
بايست برخالف جريان آب شنا كند. شبيه به يـك   ميبنابراين مجلّه اي چون يغما 

. ولـي يغمـائي خيلـي خـوب     هـا  دكّان عتيقه فروشي بود در بازار فابريك فـروش 
 كرد، به گرداگرد خود اعتنا نداشت، هر چند تا حدي از احساس انزوا ميمقاومت 

  بر كنار نبود.  
شام عجيبي ايجاد كـرده بـود، و در آنجـا عـده اي از      رموج نو ادبيات، بازا

دلسوختگان و مخالفان حكومت، با خود دستگاه تبليغاتي حكومـت، و جمعـي از   
شـدند.  هـر كسـي فكـر      مـي ، همصدا و همگام ها چپ روهاي قلّابي، و شارالتان

و  هـا  پنداشتند بـه كمـك ابهـام    ميخالفان برد: م ميكرد كه كار خود را از پيش  مي
رسانند، و حكومت از تزلزلي كه  ميايماهاي شعري صداي خود را به گوش مردم 

يافت، خشنود بود، و بدين صورت از دو سه جانب، بـه فكـر    ميراه  ها در انديشه
  شد.   ميجستند، هجوم برده  مي ها جوانان، كه رهائي را در تازگي

يغما از نظر مشي، از سياست بركنار بـود، و بـه ادب و    با اين حال، با آنكه
ي روحـي  ها كرد، چون مجموعة سي سالة آن را ورق بزنيم تموج ميفرهنگ اكتفا 

بينـيم، زيـرا همـان     ميي سياسي منعكس ها ايران آن زمان را در آن بيشتر از نشريه
توانست  يمگشت،  مييش منعكس ها مقدار اندك از مسائل روز كه در خالل مقاله

در قابل گنگي وحشتناكي كه نشريات سياسي را گرفتـه بـود و همـه همـان يـك      
  رود.   ميخواندند، زبان گويايي به شمار  ميرا » ترجيع بند«
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توانم گفت كه مطالب يغما يكدست بود، عده اي از نويسندگان از  ميالبته ن
اوت بودنـد،  لحاظ مشرب ، وابستگي، مقام اجتمـاعي و ديـدگاه بـا يكـديگر متفـ     

گاهي حتي در دو قطب، از اين رو كساني مجلّه را بـه كهنـه پرسـتي، الك پشـت     
كردند كه انـدكي درسـت بـود و تـا حـدي نبـود.        ميصفتي و واپس گرائي متّهم 

 ةزدند، با حسـاب مجموعـ   ميحساب بعضي از كساني كه در آن گاه به گاه قلمي 
اي است كه بـر نشـريه اي حـاكم     مجلّه بايد جدا كرد. آنچه مهم است روح كلّي

است و اين روح، در يغما به نظر مـن گـرايش بـه آزادگـي و منطـق، تسـاهل، و       
  اعتالي ايران داشت.  

خود حبيـب يغمـائي، بـه عنـوان يـك ايرانـي اصـيل، وجـودش خـالي از          
يي نبود. از آنجا كه از خانوادة متوسط تهيدستي برخاسته و فقر اكثريت ها تعارض

ان را به چشم ديده بود، و سپس در تهران بـا عـدة زيـادي از صـاحب     روستانشين
مقامان و ديوانيان سر و كار پيدا كـرده و از طريـق آنـان بـه درجـة خودخـواهي،       
بيغمي و تعرض دستگاه حكومـت وقـوف يافتـه بـود، تـأثر و خشـم خـود را از        

داننـد   مـي ودنـد  كه با او معاشر ب كرد، و كساني ميدستگاه فرمانروائي ايران پنهان ن
كرد. خوب يادم اسـت كـه در    ميي او نشت ها و جدي ها كه اين حالت از شوخي

شت و ويرانيهائي به بـار آورد،  گدر حوالي تهران جاري  ميسيل عظي 1335مرداد 
و گفته شد كه در آن، حدود پانصد تن از مردم فقير و كومه نشـين تلـف شـدند.    

معنائي گفت كه در شمارة مهرماه همان سال يغمائي به مناسبت آن رباعي بسيار پر
  يغما درج شد، و آن اين است:

 زي كاخ بزرگان نشـدت ميـل چـرا   
ــود    ــه ش ــا آنك ــافلها «ت ــا س  »عاليه

ــرا؟      ــل چ ــي از ذي ــدر نپرداخت ــر ص  ب
 ؟2تهران نسپردي به پـي اي سـيل چـرا   
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اين آرزو كه لحن نيمه جدي نيمه شوخي داشت، آيا بيست ودو سال بعـد  

شوند و تهران تـا انـدازه    ها ، سافله ها نپيوست كه در آن بسياري از عاليه به تحقّق
  اي با سيل خشم مردم در نورديده گردد؟

و شعرهاي او هم جا به جا همـين تنـد گوييهـاي مـزاح آلـود        ها در نوشته
نوشـت،   مي ها ئي كه بر مقالهها و حاشيه ها شد، بخصوص در تك مضراب ميديده 

دانست كـه چگونـه آنهـا را بـه      ميگنجاند، و خوب  مياي كوتاه يا در اظهار نظره
موقع به كار برد. يك بار در مقاله اي كه راجع به هفتاد سالگي فرزان نوشته بودم، 
و در آن اشاره اي به ناچيزي حقوق بازنشستگي ايـن دانشـمند بـود، بـاالي ايـن      

  رده بود:عبارتش ستاره زده و در پاورقي اين بيت محتشم كاشاني را آو
  مكيد ميبودند ديو و دد همه سيراب و 

  كربال  سليمان آب  قحط  ز  خاتم 
  

  

اما از سوي ديگر، ادب و عادت و احتياط يك ايراني مجـرّب در او حكـم   
كرد كه احترام و جانب اهل مقام را نگاه دارد، و يا الاقل در اين مورد از لحاظ  مي

بينيم كه نام و يا تمجيـد   ميوست كه سياسي متّه روي خشخاش نگذارد. از اين ر
شـود   مـي كساني با لحني در مجلّه آمده است كه اليق اين لحن نبودند و يا حتّـي  

گفت كه در درجة بسيار نازلي از انسانيت قرار داشتند. من يقين دارم كه دلـش از  
گرفـت، و چنانكـه    مـي اين معني خبر نداشـت، و مصـلحت روزگـار را در نظـر     

خـونريز بـوده   » همچون چشم صـراحي «تمام دوران عمر او، روزگار دانيم در  مي
  است.  
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اما از سوي ديگر، اين احترام و ادب را شامل صـاحبان دانـش و ذوق هـم    
كرد، ولو هيچ مقامي نداشتند. در اينگونه موارد، به سبب تربيت نسـل قـديم و    مي

علّامـه، را بـا    خوي روستايي، گرايش به غلو داشت، و عنوان  دانشمند و استاد و
نمود. و اين بي ترديد از درجة اصـابت رأي و اعتبـار مجلّـه     ميگشاده دستي نثار 

ي مجلّـه يغمـا   هـا  يكي از ضعف ها و تعارف ها كاست. اين حاتم بخشي عنوان مي
  بود.  

از سوي ديگر بايد قبول كرد كه بدون شيوة مصلحت بيني، ادامة كار يغمـا  
بايسـت مجلّـه    ميسياسي و اجتماعي اي كه بوديم،  نمود. در جو ميامكان ناپذير 

ي امنيتـي  هـا  عبور دهد. گاه بگاه بـا دسـتگاه  » مضايق بسيار«اش را به قول ادبا از 
بكنـد، و بـراي بعضـي از    » ماله كشي«بايست باصطالح  ميكلنجارهايي داشت، و 

م هـ » مقامـات «ي عجيب و غريب بتراشد، كه خـود آن  ها توجيه ها مطالب و مقاله
دانستند به شوخي بيشتر شبيه است، ولي چون يغما يك نشرية گسـترده و پـر    مي

شدند از اين رو، براي آنكه پوشش مصـونيتي بـر    ميتيراژ نبود، چندان پا پي آن ن
بـه   تشد كه  عكسي يا وصفي از يكـي از صـاحب مقامـا    ميتن كند، گاه ناگزير 

  به نوازش آورد. چاپ رساند، يا با اشارة قلمي، خودخواهي او را
بايست كه مقالة يا شعري براي خـوش آمـد نويسـنده چـاپ      ميگاهي نيز 

شود. از حكومت كه بگذريم، خود كنار آمدن با نويسندگان نيز كار آسـاني نبـود.   
اهل قلم در كشور ما نازكدل و پر توقّع هستند، بخصـوص هنگـامي كـه در ازاي    

آنها كه ارزشي داشتند، چه بسـا   نوشتة خود چشم داشت مزدي هم نداشته باشند.
كردنـد، در ارزش   مـي كه خالي از ناز نبودند، آنها كه با اصرار مطلب تقديم مجلّه 

شد ناديده گرفت. مـا   ميرا ن ها و رودربايستي ها كارشان ترديد بود. بعضي دوستي
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شاهد بوديم كه يغمائي از لحاظ جمع مطلب در چه مشكلي غوطه ور بود. خاصه 
همة اينها با تنگدستي مالي هم همراه باشد و يك تن، گاهي تنها و گاهي  آنگاه كه

با يك دستيار، همة بار را بر دوش بكشد. غالبـاً يغمـائي همـة كارهـا را از جمـع      
آوري مقاله، تلفن به اين و آن، تصحيح مطبعه اي، تا رفـت و آمـد بـه چاپخانـه،     

خير كمتر مجلّه اي ساده تـر  توانم بگويم كه در اين سي سال ا ميكرد.  ميخودش 
و فقيرانه تر از يغما اداره شده است. با اينهمه نتيجة كار بيش از حد انتظـار بـوده   

ي ديگـر ايـران   هـا  است. نه تنها از لحاظ درازاي عمرِ متوالي، يغما از همة ماهانـه 
شود گفـت كـه در مجمـوع، چـه در      ميفراتر رفته است، بلكه از جهت كيفي نيز 

دلچسب تر شناخته شده  -اگر نه بهتر -در خارج ايران، از نظائر خودداخل و چه 
، از هـا  وزيد و همة نشـريه  مياست. در دوراني كه در كشور ما باد بر بيرق ترجمه 

روزنامه تا ماهيانه، تا برسيم به كتاب، قسمت عمدة مواد خود را از ترجمه تـأمين  
  شد. ميراني نوشته كردند، بيشترين قسمت يغما با قلم و فكر اي مي

بارورترين دوران عمر يغمائي بر سر انتشار مجلّـه اش گـذارده شـد. تنهـا     
عشق، در اين سودا راهبر او بـود كـه توانسـت از ميـدان  بـه در نـرود و از پـاي        
ننشيند. با آنكه يغمائي يك حسن پرست و نظر باز خسـتگي ناپـذير بـود، و ايـن     

از پيشواي فكريش سعدي فرا گرفتـه  مشرب حسن را گذشته از سرشت كويري، 
توانم به جرأت بگويم كه بزرگترين معشـوقش در زنـدگي مجلّـه اش     ميبود، من 

آوردنـد، آن را عاشـقانه در    ميبود. هنگامي كه شمارة تازه اي از آن را از چاپخانه 
گفتـه  » بركـت «گرفت، مانند نان داغي كه از تنور بيـرون آمـده و بـه آن     ميدست 

كرد كه در چند ورق پيچيده شده  ميصل عمر يك ماهة خود را لمس شود. حا مي
  داد و تري صحافي بر خود داشت. ميبود و هنوز بوي ماشين چاپ 
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آورم. كسـي   ميدربارة خصوصيات اخالقي يغمائي حرف چنداني به ميان ن
كه در زندگي جنبة عمومي داشته، يعني تأثير زنـدگيش از خـانواده و اطرافيـانش    

فته و به گروه انبوهي رسيده، پس از مرگ، بديها و خوبيهايش بـر حسـب   فراتر ر
شود. هر بشري، مخلوطي از عيب و حسن اسـت و   ميميراث اجتماعيش سنجيده 
فراوان تر بود. ايراني اي بـود بـه سـبك     ها از عيب ها به نظر من در يغمائي حسن

ا در خـود نگـاه   ي گذشـته ر هـا  قديم كه فرنگي زدگي پيدا نكرده و محاسن نسل
داشته بود. در تاريخ و ادب ايران پخته شده بود كه نتيجـه اش، وقتـي بـا هـوش     

بوديد، مقداري شكاكيت و رندي بوده است و تسليم به وضع موجود؛ سـاده و   مي
ي ايـران، كـه آن را  در   هـا  قانع و طلبه وار بود، عالقمند بـه خـدمت بـه نخبگـي    

شور و مردم خود. اواخـر عمـر، چنـدين    جست، و دوستدار ك ميفرهنگ و ادبش 
سال در همين خانة محقّر كوچة صفي كه دفتر مجلّـه و خانـة شخصـيش هـر دو     
بود، به تنهائي زندگي كرد و تمام زندگيش در يك اطـاق، بـا يـك قطعـة قـالي و      

شـد.   مـي تختخواب سفري اي در كنارش، با يـك سـماور و ترمـوس ، خالصـه     
خورد. چندين بار او را در اين حال ديدم،  ميپخت و  ميخودش غذاي مختصري 

آورد. روي زمين نشسته  ميكه ايران نجيب و قانع، ايران دوران كودكيم را به يادم 
بود، كاله دستباف پشمين بر سر، عبا بر دوش (اگـر زمسـتان بـود) و پـي در پـي      

شيده خورد. زير شلوار ليفه اي بر پا كه تا  نزديك زانو باال ك ميريخت و  ميچاي 
داشـت.   مـي الغرش را كه مانند دو چوب آلو بود، نمايان  ةي تيرها شد، و ساق مي

سال بـر خـاك گـام     ها پاهاي زمخت (گاهي بي جوراب) كه معلوم بود در طي ده
زده اند و پيچ و خم برداشته و با طبيعت اُنس دارند. در آن اطاق، تنها نشانة تمدن 

  داشت.   ميكه چاي را گرم نگاه فرنگ، سيگار وينستون و ترموس بود 
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شوخ طبع و سبكروح بود و محضر شيريني داشت. براي آنكـه مجلـس را   
بر سر بحث آورد عادتش بود كه به شوخي با بعضي بديهيات مخالفـت ورزد، يـا   

آمـد   مينظري مغاير با نظر اكثر حاضران ابراز دارد. مثالً اگر حرف از شعر به ميان 
كننـد   مـي برد با كساني هست كه دزدي «يا » خورد؟ ميد شعر به چه در«گفت:  مي

  و از اين قبيل.» خوريم؟ ميما به چه درد 
اطالعات متنوع و وسيع از ادب گذشته و تجربيات زندگي امروزي داشت، 
و چون مدتي طوالني با رجال ادب و سياسـت نشسـت و برخاسـت كـرده بـود،      

ر ميان بزرگان ايران به فردوسـي و  توانست حكايت كند. د ميي شيريني ها خاطره
ورزيد و چون در مصاحبت مرحـوم محمـدعلي فروغـي     ميسعدي ارادت خاص 

كتاب آنها را بررسي كرده بود، در هر دو گوينده دقّت و امعان نظر گرانبها داشت. 
دانسـت. بـا آنكـه يغمـائي      مـي سعدي را پيشواي فكري و اخالقي و بالغتي خود 

دهـم. در   مـي ، من نثرهاي او را بر شعرهايش تـرجيح  هسندبيشتر شاعر بود تا نوي
مضامين شعرها و لحن گويندگيش نوعي ضعف اراده و خفض شخصيت هسـت  

كنم، و اين اشتباه  ميدر حالي كه در شيوة نثرش كهنگي لطيفي است. شايد اشتباه 
ناشي باشد از اين مشكل پسندي وسواس گونه كه تـا شـعري درجـة اول نبـوده،     

بود كه خودم خيلـي   ها خواندنش را نداشته ام. (و همين خود يكي از علّت تحمل
  زود شعر گفتن را كنار بگذارم.).

خوشبختانه حـاالت و حركـات روسـتايي وار حبيـب يغمـائي بـاب طبـع        
دستگاه حاكمه نبود، كه بخواهند او را به چنبر بلندپروازيهاي مقام طلبانه بكشانند. 

كه رئـيس فرهنـگ كرمـان شـد (و ايـن بـراي او مقـام         از اين رو به جز چند ماه
كوچكي بود) ديگر سراسر عصر از ماجراهاي اجرائـي و سياسـي بـر كنـار مانـد.      
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ي تأسبـه جـائي نرسـيده    «خـورد كـه    ميف گاهي با لحن نيمه شوخي ، نيمه جد
ولي من شك ندارم كه قماش رياست طلب نداشـت. بـا آنكـه همـواره بـا      » است

ئي را كـه از  هـا  و لـذّت  هـا  به گريبان بو.د با اين حال، تـنعم  تنگي معيشت دست
شمرد از بهره وريهائي كـه اقـرانش بـه بهـاي      ميتر  ميبرد، گرا ميگشايش معنوي 

  كردند.   ميي مهم دولتي عايد خود ها چرم شدن روح، در مقام
ترسيد، و از اين رو گاه بـه گـاه    ميخصوصيت ديگرش آن بود كه از مرگ 

آورد. ولي سرانجام او نيز مرگ را در آغوش گرفت، زمـاني   ميا بر زبان حرفش ر
نمايد. او نيز پيوسـت بـه جمـع     ميكه ديگر اين پتياره، از همة دالرامان دالرام تر 

همقدماني كه مدتي پيش از او رحيل كرده بودند، و باز هم كاروان در راه است و 
  نشيند. مياز پاي ن

  1363آذرماه  
  
  اه پي نوشت

 

  .1335ي فروردين وتير و آذر و دي ها در شماره. 1
  ).74وجعلنا عاليها سافلها (سورة حجر، آية . 2



  

  

  

  

  

  كتابخانة اسكندريه
 محمدابراهيم باستاني پاريزي

  
ي مشهور دنيا كه گذشت روزگاران و غلبة جبـاران آنهـا   ها كتابخانهاز ميان 

را به دست نابودي سپرده و نامشان را از دفتر وجود شسته اسـت يكـي كتابخانـة    
ب و نوع كتاسكندريه است كه در تاريخ اسالم و ايران شهرتي بسزا يافته و ميزان 

اي آن علما و محققين را به حيرت افكنده ببينيم اين كتابخانه را كه تأسـيس   نوشته
  كرد و چه كسي از ميان برد؟

مثل اينكه سـوختن و   ـ  و حتي جديده ـ  اصوالً براي فاتحين عصور قديمه
رسـد و   مـي كاري عادي و بلكه ضروري به نظـر   ها به آب شست كتب و كتابخانه

خوريم. امپراتـور    ميبر  ـ  شايد وحشيانه ـ  ين نمونه از اين عملدر تاريخ به چند
هـاي   گاهشـ ميالدي ضمن از ميان بـردن معابـد و پرست   389تئودوسيوس در سال 

و  هـا  اسكندريه، قسمت اعظـم كتـب و نوشـته   » سراپيوم«مصريان از آنجمله معبد 
حاكمي ايراني بـود   آثار گرانبهاي معبد را نيز از ميان برد. عبداهللا بن طاهر كه خود

                                                            

.514-509صص  )،1331(بهمن  56يغما، شمارة     
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كـه سـلطان محمـود     هجـري)  213با كتب فارسي و پهلوي ايرانـي همـان كـرد (   
  ي معابد هندي روا داشت.ها و كتابخانه ها و بتخانه ها بت غزنوي با

هالكوخان مغول پس از آنكه به راهنمايي و تحريك خواجه نصير طوسـي  
هجري) يكروز دستور داد 656به بغداد راه يافت و مستعصم باهللا را نمد پيچ كرد (

و بايـد   ـ  ن كاخهاي عباسي باقي مانده بـود ئهمة كتب علمي و ادبي را كه در خزا
تعداد آن هم معتنابه بوده باشد زيرا خلفاي عباسي مثـل مـأمون و غيـر او عالقـة     

يك يك به دجله انداختند  ـ  مفرطي به جمع و ترجمة كتب و تعزيز علما  داشتند
ا در دل رودخانه غـرق كردنـد آنچـه را هـم كـه قطـورتر و       و دريايي معلومات ر

آجر در ساختن آخور اسبان بـه كـار بردنـد و    خوش جلدتر و محكمتر بود بجاي 
  .1ي كتاب را هم كاهدان نمودندها جعبه

اروپاييها (صليبيون) در جنگهاي شام و فلسطين پـس از دسـت يـافتن بـه     
كتابخانـه را  » كنت برتران دوسانژل«فرمان فرمانده خود هطرابلس و كتابخانة آن، ب

  .  2سوختند
ها نسبت به كتابخانة اندلس پس از استرداد اسـپانيا   همين عمل را اسپانيايي

  از مسلمين روا داشتند.
امثلة تاريخي زياد است و عالوه بر آن در قرون جديد و اخير نيز مصـداقِ  

يسـندگان كشـورهاي   فراون دارد و هم اكنون هم در كشورهايي آثار بسياري از نو
سوزانند. اين حس بربريت چه وقت و كي از ميان  ميپسندند و شايد  ميديگر را ن

رخت بربندد خدا داناست، بپردازيم به مطلب و مقصود خود، يعني بنا و سـوختن  
  كتابخانة اسكندريه.

***  



٤١  كتابخانة اسكندريه

ق. م بــا آرزوي بــر پــا داشــتن جشــنهاي  323اســكندر مقــدوني در ســال 
فت و پسر او براي جانشيني هنوز نابالغ بـود. سـرداران هـر    فتوحات خود بگور ر

يك گوشه اي را به زير مهميز حكومت خود كشيدند كه ايران نصيب سـلوكوس  
شد و همين مـرد مؤسـس سلسـلة بطالـة مصـر      » بطلميوس الگوس«و مصر بهرة 

  است.  
ه مركز علوم و فنون شـد و الكـس در ايـن شـهر     ساسكندريه در زمان بطال

انه و يك موزة تأسيس كرد كه بعدها شعراء و نويسندگان به آنجا روي يك كتابخ
مورخ مصري در همين ايـام تـاريخ مصـر را بـه زبـان يونـاني       » مان تن«نهادند و 

  نوشت.
در زمان الگوس  عدة زيادي از مورخين و نويسندگان يوناني نيز به مصـر  

از جملـة نزديكـان   بحث فراوان در آنجا تأسـيس شـد،    آمدند و كالسها و مكاتبِ
د كه مورخين عرب ايـن  بو» ديمتري واليروس«بطلميوس دانشمندي يوناني به نام 

نوشته اند، و اين شخص به اشارة پادشاه ، كتابخانة اسـكندريه را   3»رهذمي«كلمه را 
هزار نسخ كتب عالي يك قسمت از كاخ سلطنتي را  ها تأسيس كرد و به زودي ده

  گرفت.
فيالدلفوس مشهور بود (از آن جهت كه با خـواهرش  بطلميوس دوم كه به 

ازدواج كرده بود به اين لقب يعني خواهر دوست معروف شده بود) بخريد كتـب  
گرانبها  كم نظير از انحاء عالم پرداخت و به همين ترتيب اين كتابخانـه در زمـان   

زون شد تا نزديك به ميالد مسيح تعداد كتب آنرا از صد هزار افـ  ميبطالسه وسيع 
  نوشته اند.

ق.م.) كـارش بـه    47ژوليوس سزار ضمن تسخير مصر و ماندن  در مصر (
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افتاد و كوس رسـوايي   ها رسوايي كشيد و قصة عالقة او و ملكه كلئوپاترا بر دهان
او را بر سر بازار زدنـد، مـردم متعصـب كـه از مـاجراي ملكـة هوسـباز خـود و         

را محاصـره   ملـه بردنـد و آن  ژوليوس رومي آگاه شدند ناچار به كـاخ شـاهي ح  
نمودند، اين كاخ رو به دريا بود و ناوگان دريايي مصـر هـر شـب در برابـر كـاخ      

كـرد. خشـم مـردم     مـي نگاهباني داشت و شبهاي مهتابي ملكه و سزار را پاسباني 
بشهوترانيها و تباهكاريهاي ملكة خود از صورت تنفر خارج شده در پيكر انقالب 

  بي شماري اطراف كاخ ملكه به هياهو و فرياد پرداختند. نمودار گرديد و جمعيت
ملكه و سزار كه متوجه خشم مـردم شـدند، فكـري بـراي خالصـي خـود       
انديشيدند ناچار از بستر گرم شهوت برخاسته در پـي راه چـاره برآمدنـد، سـزار     

تـش در كشـتيهاي جلـو كـاخ     آمعني كـه ابتـدا دسـتور داد     تدبيري انديشيد بدين
ي آتش و دود كه از طرف شمالي كاخ برخاست مردم را متوجـه  ها لهافكندند، شع

آن صوب كرد و در اين ميانه ملكه و سزار در ميان دود و شعله توانستند از كـاخ   
دامنة اين آتش سوزي از كشـتيها   .بگريزند تا بعداً موفق به جلب نظر مردم بشوند

كتابخانه پرداخت.  به كاخ و قصر شاهي رسيد و ضمن سوختن سالنهاي مجلل به
مردم در اين ميان اقدام به نجات دادن كتابها نمودنـد كـه البتـه قسـمت اعظـم آن      

ي محفوظ ماند بـدين طريـق شـعلة شـهوت ملكـه اي ناسـزا و       رسوخت و مقدا
  4امپراطوري بيگانه منبع مهمي از معارف بشري را خاكستر كرد.

معذلك اين كتابخانه پاك از ميان نرفت و در ايامي كـه تمـدن مسـيحي در    
مصر حكومت داشت (و اين تمدن با امپراتورهاي رومي به اين كشـور آمـد) كـم    
كم كتابخانة اسكندريه شهرت اولية خود را بازيافـت و دانشـمندان و بزرگـان بـا     

همـانطور كـه در   ي تازه بـر اهميـت آن افزودنـد تـا     ها تنظيم كتب و خريد نسخه



٤٣  كتابخانة اسكندريه

مقدمه اشاره شد، مجدداً آفتي تازه متوجه اين كتابخانة عظيم شد، بدين معنـي كـه   
امپراطور تئودوسيوس مسيحي ضمن از  ميان بردن معابد مصريان، كتب را هم بـه  

  آتش بيداد كشيد.
بايد گفته شود كه ضمن فضيحت كلئوپاترا و سوختن كتابخانه ، قسمتي از 

از چنگ آتش ربوده شده بود به معبد سراپيوم انتقال يافت و كتب گران قيمت كه 
  به دست تئودوسيوس سوخته شد. 389اين همان كتبي بود كه در 

مسلماً شهري كه طي قرون عديـده مكتـب فلسـفي و علمـي بـوده اسـت       
كند، كتابخانة اسكندريه دو مرتبه رونـق   ميسوختن يك كتابخانه را مجدداً جبران 

و اسالم به مصر كشيد و باز نوبت سوختن كتـب فـرا رسـيد.    گرفت تا پاي عرب 
» تراجم الحكماء«قاضي و مورخ معروف مصري در كتابي كه به اسم  5»ابن قفطي«

شخصي به نام يحيي نحوي در مصر و اسـكندريه زنـدگي   «... نويسد:  مي 6نگاشته
شد. پـس از آنكـه كشـور مصـر بـه       ميكرد و از فالسفة اين  كشور محسوب   مي

دست عمروبن عاص كه مردي فهيم بود با او به گفتگـو پراخـت و محضـر او را    
قابل استفاده تشخيص داد، مخصوصاً نكات منطقي و داليل روشن او كه در پـردة  

ـ   و طبعاً تا آنروز به گـوش عمروعـاص نرسـيده بـود     ـ  الفاظ فلسفي پوشيده بود
  پرداخت. مي برايش ارزش داشت، لذا ساعت فراغت را با او به مباحثه

يكروز، يحيي نحوي به عمروعاص گفت، اكنون كه ديگر مصر و شهرهاي 
خورد و حـق   ميآن در يد قدرت شماست، طبعاً چيزهايي هست كه به درد عرب 

تملك آن از عرب است. ولي اشيائي هم هست كه مورد استفادة شما نيست، اگـر  
  آنرا به اهلش بازگذاريد شايسته تراست.

  صود تو چيست؟عمرو پرسيد مق
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يحيي گفت: در خزائن سلطنتي كتب فلسفي و علمي هست كـه اكنـون آن   
مخازن الك و مهر شده و كسي دسترسي بدان ندارد، خوبست اجازه داده شود كه 

  در اختيار هيئت علميه گذاشته شود.
عمرو، پس از آنكه تاريخچة آن كتابخانـه را از يحيـي شـنيد، گفـت، مـن      

اجازة خليفه نيز دستوري در اين باره نخـواهم داد. و طـي   حرفي ندارم ولي بدون 
  اي كه به عمر نوشت از او در اين خصوص استجازه كرد. نامه

  فرمان عمر رسيد و بدين جمله ختم شده بود:
و اما الكتب التي ذكرتها فان كان مافيها يوافق كتاب اهللا ففي كتاب اهللا غني «

». هـا، فتقـدم باعـدامها   يال جـۀتعـالي فالحـا   نه، و ان كان مافيها يخالف كتـاب اهللا ع
عمروعاص هم بالفاصله دستور داد كلية كتب را بين گرمابـه داران شـهر تقسـيم    

نويسد كه براي مدت شـش مـاه كليـة     ميكردند. ابن قفطي در پايان همين مطلب 
  شد! ميي اسكندريه به حرارت كتب كتابخانه گرم ها گرمابه

يا صحت داشته باشد، بـه جـاي خـود ،     دحاال حرف ابن قفطي اغراق باش
مسئله سرنوشت كتابها بي اندازه جالب توجه است، كتابي كه در آن ايام با هزاران 

شد بـدين آسـاني از ميـان     ميخون جگر روي پوست يا برگ يا چيز ديگر نوشته 
  شد! ميرفت و تن سيم تنان اسكندريه به آبي كه با آن گرم شده بود شسته  مي

در كتابي كه به زبان سرياني نوشـته و   »7ابوالفرج ملطي«بنام  مورخ ديگري
به عربي ترجمه شده است ضمن بيان همـين  » مختصر تاريخ الدول«تحت  عنوان 
  رساند. ميتنابهي عا را نيز به حد مه مابهرمطلب تعداد گ

» تـاريخ تمـدن اسـالمي   «جرجي زيدان مورخ معروف اخير مصر در كتاب 
بغدادي كه به مصر مسافرتي كـرده اسـت نقـل نمـوده و از      روايتي از عبداللطيف

  نويسد: ميقول او 
رساند كه هنگـام   ميستونهايي از گذشته دراسكندريه بر جا مانده بود و «... 
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شود رواق و سالن بزرگ آن، محل  مياين محل مسقوف بوده است و گفته آبادي 
جـود داشـته كـه در    بحث و فحص پيروان ارسطو بوده و در آنجا كتابخانـه اي و 

حملة عرب به دستور عمروعاص و با اجازة عمربن خطاب رضي اهللا عنه سوخته 
  »شده است.

اين سرنوشت كتابخانة اسكندريه بـود، محققـاً در ايـام فـتح عـرب چنـين       
سرنوشتي نصيب كتابخانهاي ايران هم شده است كه ابن خلدون ضمن تأسـف از  

اين علوم فارسي التي «نويسد:  ميايراني نابود شدن كتب علمي و فلسفي و عقايد 
بـه   هـا  كتابخانهكسانيكه منكر سوختن » امر عمر رضي اهللا عنه بمحوها عند الفتح؟

شـوند كـه روي    مـي دستور خليفه هستند اين جمله را از قلم كسي (ابن خلدون) 
  نوشيده است. ميتعصب اصرار داشته ثابت كند كه هارون الرشيد شراب ن

نكار كرد كه براي باز كردن جاي پاي نفوذ قـرآن، انجـام چنـين    البته نبايد ا
  اعمالي دور از صواب و دور انديشي نبوده است.
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  اخذ تمدن خارجي، 
  آزادي، وطن، ملت، تساهل

  سيد حسن تقي زاده 
  
  ديباچه  

شود در دو مرتبـه در   مياي كه در ذيل مالحظه  خطابهخطابه يا درواقع دو 
در انجمن مهرگان  ايراد شـد و. بعـد اينـك باهتمـام      1339 ةماه آذر سن 18و  16

ــار    ــع و انتش ــه طب ــاله اي جداگان ــكل رس ــاي درخشــش بش ــي آق ــن  م ــد. اي ياب
مشتمل بر تصورات و تفكراتي است كه در نتيجه تجارب و بحث مـدتي  ها خطابه

از عمر براي اينجانب حاصل شده و در اين موقـع بـا اسـتفاده از فرصـتي كـه آن      
منـدان بيـان    من دادند قسمتي از آنهـا را بـراي جمعـي از عالقـه    ه انجمن محترم ب

عقايد كه اظهار شده موافق آراء بعضـي يـا    كردم. يقين دارم برخي از اين نظرها و
بسياري از فضالي مملكت و اشخاص با معرفت و صاحب نظر نيست و البتـه در  

مثبتـه نيسـت اجتهـادات و عقايـد     اين گونه مباحث و موضوعات كه جزو علـوم  
ف است و چون من خود نيز خود را از خطا مصون ندانسته و دعوي وصول مختل

دانم كـه بعضـي از مطالـب مندرجـه در ايـن       ميو ممكن حقيقت قطعي ندارم ه ب
شـوم اگـر عقايـد     ها مبني بر خطاي اجتهاد شخصي باشـد خوشـوقت مـي    خطابه

                                                            

.476تا  465)، صص 1339(دي  150و شمارة  429تا  417)، صص 1339(آذر  149يغما، شمارة     
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مخالفي كه محصول  اجتهادات و تحقيقات ديگران است طـرح و مـورد بحـث و    
غرضـانه بيـان شـود تـا مـورد اسـتفاده نقـادان دانشـمند و          مل واقع گرديده بـي أت

ديگري مانند خود اينجانب گشته و بر اثر تحقيق برق حقيقت از  صاحبدل و افراد
  تصادم افكار المع گردد.  

در موقع ايراد خطابه چنانكه رسم اينجانـب اسـت تقاضـا كـردم كـه اگـر       
ـ  مطلبي از آنچه بيان شد داشته و نكتـه ه الي راجع بؤشخصي از حاضرين س ه اي ب

ايد و بپرسد. ولي جـز يكـي دو   را اظهار نم مالحظه و مضايقه آن نظرش برسد بي
عمل آمد و جواب مختصري داده شد بعضـي از  ه المجلس  ب ال شفاهي كه فيؤس

االتي كتباً دادند كه مجال جواب فوري نشد و صالح چنان ديده شد كه ؤحضار س
االت را نيز تا جايي كه براي من ممكن است در ذيل اين دفتر بيـان  ؤجواب آن س

ال كننده نرسيده و ؤخاطر سه كه آن نكات منحصراً ب كنم، خاصه كه محتمل است
ـ      سـهولت  ه در ضمير بعضي ديگر هم بوده باشد. اگر مـن خطـايي كـرده باشـم ب

ببـرم و  اگـر بعضـي     ههللا وحـده پنـا   ۀاملعصـمانـد   كالم عقالء كه گفتـه ه توان ب مي
ب برگوينده بسيار برآشفته باشند و ا و را مستحق طعن بدانند  بـاز جـوا   نمنتقدي

  الزم در آخر خطابه داده شده كه تساهل بايد مانع تعصبات گردد.  
  1339دي ماه 

  
  اول   ةخطاب

ل الزم بود و عاقبت با موافقت مأبراي موضوع خطابه امروز بسيار تفكر و ت
اي از  آقاي درخشش كه شوق و عالقه و همت ايشان اين مجلس را براي سلسـله 

ر نموده  موضوع فوق انتخاب شد و مـن  هاي متفكرين و صاحب نظران دائ خطابه



٤٩  اخذ تمدن خارجي، آزادي، وطن، ملت، تساهل

ـ  دو سـبب پيشـنهاد   ه اگرچه در زمره ارباب بصيرت و دانشمندان نبوده و نيستم ب
سخن گفتن در اين موضوع را پذيرفتم. يكي آنكه اين مطلب در اين زمـان محـل   

كه در  اهل معرفت و فكر و مورد توجه خاطر آنان ةبسياري از طبق ةبحث و عالق
و راه ترقي و تمدن  سهمي كم يا بيش دارند بوده و هسـت. دوم  ريزي رسم  طرح

اخذ تمدن مغربي در ايران (اگر هم قدري ه آنكه اينجانب در تحريض و تشويق ب
دانند اولين نارنجـك تسـليم    ميام و چنانكه اغلب  قدم بوده خطا و افراط) پيشه ب

تضيات و اوضـاع آن  پروا انداختم كه با مق به تمدن فرنگي را در چهل سال قبل بي
كنـده   پوست» اخذ تمدن غربي«جاي تعبير  هشد و ب ميزمان شايد تندروي شمرده 

مĤب شدن مطلق ظاهري و باطني و جسماني و روحاني را واجب شـمردم   فرنگي
و چون اين عقيده كه قدري افراطي دانسته شد در تاريخ زنـدگي مـن مانـده اگـر     

 ةه بهتـر آنسـت كـه خـودم قبـل از خاتمـ      تصحيحي الزم داشته باشد البت تفسير و
  تفكر و تجربه بعدي اين مدت را روزي بيان و توضيح كنم.   ةحيات خود نتيج

ـ ّتا حد اخـذ  ه ي توضيح يا عذر آن نوع افراط و موجب تشويق بي حدود ب
 هـا  تمدن غربي در اوايل بيداري و نهضت ملل مشرق آنست كه چـون ايـن ملـت   

بين اينها و آنها  ةمانده و فاصل ن عقبدر علم و تمداندازه نسبت به ملل مغربي  بي
عد مسافت را درك كردنـد   كه تكاني خورده و اين ب تناسب زياد شده بود وقتي بي

ن خيره گرديد گـاهي پيشـروان جـوان    و چشمشان در مقابل درخشندگي آن تمد
ن و اول تمد ةمل زياد و تميز و تشخيص بين ضروريات درجاّأآنها يكباره بدون ت

را چشـم بسـته و    عوارض ظاهري آن اخذ همـه اوصـاف و اصـول و ظـواهر آن    
آن تمدن غربي را الزم شـمرده و دل  ه قيد ب بي صددرصد و درواقع تسليم مطلق و

يك  جهش آن فاصـله را طـي   ه را تشويق  كردند و خواستند ب دريا زدند و آنه ب
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سال تكامل يافتـه بـود   كانون تمدن جديد عصري كه در هزاران ه نموده خود را ب
بيندازند. هوس و شوق و ميل شديد به ترك عادات و آداب و سنن قديمه قـومي  

جائي رسيد كه يكي از متفكـرين  ه و پذيرفتن رسوم و راه زندگي مغربيان گاهي ب
گفـت كـه بايـد همـه      و پيشروان اصالحات عثماني در قريب پنجاه سال پيش مي

را و شايد غالـب حضـار نداننـد كـه كلمـه      » يفرنگ«چيز اروپايي را بگيريم حتي 
معني مرض منحوس جنسي تناسـلي اسـت كـه مـن     ه در تركي عثماني ب» فرنگي«

كـنم (چـون آن مـرض     مـي بيح است ذكـر ن قاسم آن را در فارسي و فرنگي چون 
هرحـال از ممالـك فرنگـي بـه شـرق آمـده و شـايد همـان         ه ظاهراً ازآمريكا و ب

ـ » فرنگي«باشد، لذا در مملكت عثماني لفظ  داءاالفرنج كتب قديمه عربي آن ه را ب
اين حرف كه در حضور خود من هم فاش گفت دكتـر   ةاند. گو.يند استعمال كرده

كـرد بـود    معروف عثماني بود كه بـا آنكـه اصـالً    ةعبداهللا جودت اديب و نويسند
شمرد. و از اين قبيل است  نسخ كل قـوانين شـرعي و    ميروح خود را فرانسوي 

في ناشي از مقتضيات ديني و عادات قومي و اخذ قانون مدني و غيره سـويس  عر
طور مطلق و بدون تصرف و تغيير و بالجمله تبديل غالب سنن و آداب موجـود   هب

ـ   ضدر مملكت عثماني حتي خط و بع ـ  ه ي لغـات زبـان ب دسـت  ه آداب اروپـايي ب
همـان ميـل   حكومت نظامي بعد از جنگ اول جهاني كـه آن نيـز قسـماً ناشـي از     

ترك اصول و آداب شرقي و استحاله در مغرب بـود  ه وقت ب ةت حاكمأشديد هي
  ».  غربيديم«گويند ما  ميقول خودشان ه كه ب

آن اقدامات انقالبي نيسـت، بلكـه    ةي بر حكم به خطا بودن همناين بيان مب
متفكرين ملـل شـرقي   به براي توضيح سبب انقالبي فكري حادي است كه گاهي 

ر مهـم و حتـي   يض غرگردد كه ظواهر و عوا ميشود و موجب آن  ميو  پيدا شده
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اصـول تمـدن علمـي آنـان      ةاندازه گاهي نامطلوب زندگي مغربيان را هم مطلقاً ب
ترويج بكنند و هم از تدريج طبيعي و تكامل صـرف نظـر كـرده طرفـدار تحـول      

مـن بايـد    انقالبي برقي و سريع شده و بخواهند يك شبه ره صد ساله بپيماينـد و 
 ةاقرار كنم كنم كه فتواي تند و انقالبي من در اين امر در چهل سال قبل از روزنام

كاوه و بعضي مقاالت بعدي مبني بر دعوت به تغييرات كلي انقالبي نيـز متضـمن   
الت مقداري از اين نوع افراط بوده، خاصه كه به تجربه ديده شد كه بعضي از تبد

شود و حتي منتهي به  ميهاي نامطلوب  تسلسل در آداب ملي گاهي موجب بعضي
گـردد، و   مـي خلل در زبان هم كه اختالل آن باعث تزلزل اركان مليت تواند شـد  

اين انديشه بايد عايقي جلو سستي و مسامحه در حفظ و حتي تنـدروي در تـرك   
ـ    ته و محرّشآداب ملي ديگر گ ه ك اعتدال باشد. من هـم در آن موقـع در حكـم ب

  ن و آداب فرنگي زبان را استثناء كرده بودم.  مل تمدلزوم اخذ كا
ـ  احتيـاط و حـزم نسـبت بـه     ه اين مختصر اگر براي اخطار الزم و دعوت ب

و تندرويهاي حاد ضرور باشد نبايد داعي بر تفريط هم تلقي شـود  ها  طبعضي افرا
يا حمل بر جايز بودن سسـتي و توقـف در سـير تـدريجي و طـي طريـق در راه       

  تمدن مطلوب شمرده شود.   وصول بغايت
خواهم بگويم كه  ميشويم و ابتدا  مياز اين مقده گذشته وارد اصل مطلب 

معني شهرنشيني و درواقع آن چيزي ه دانند در اصل لغت ب مين چنانكه همه تمد
گوئيم در مقابل صحرانشيني يا زندگي كوچ نشينان  ميرا تخته قاپو  است كه ما آن

 ن. اگرچه حاال اين كلمه در بين بعضي ملل شرقي مثالًوچادرنشينان و شكارچيا
ملل  ةت سادشود و مدني ميتر اطالق  در ميان عربها غالباً به مدارج عالي

زندگي اجتماعي  ةنامند. ولي در حقيقت درجات اولي مي» حضارت«ده را نما عقب
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پايين ن  مراحل و مدارج مختلف بسيار باال و نيز آغاز تمدن است هرچند كه تمد
  دارد. 

زندگي اجتماعي در يك ناحيه شروع هدرحقيقت نوع انسان از موقعي كه ب
كوچك يا بزرگ در كنار هم  ةشكل طايفه يا قبيله بهي بنامعت ةكرد  يعني عد

ثابت گزيدند و زبان مرتبي ولو ناقص و ساده و ابتدائي براي  سكني گرفته و مقرّ
زراعت هو استعمال نموده و كم كم ب تفاهم بين خود پيدا كردند و آتش را كشف

شكل ه و رام كردن و تربيت حيوانات پرداختند و حكومت  يا شبه حكومتي ب
بدوي براي استقرار نظم در امور داخلي و فصل منازعات يا سرداري در جنگهاي 

راه انداختند و عقايد روحاني و پرستشي هر قدر هم ابتدايي و ه با قبابل ديگر ب
آن به ه ترين درجات آئيني كه ب يا آنيميسم يعني پائين مي ند توتخرافي بود مان

كاهنان پيدا  ساي روحاني وؤتسامح عقايد ديني يا شبه دين بتوان اطالق كرد و ر
روح انسان و عاقبت آن داشته و  ةكردند و فكر بعد از مرگ افتاده خياالتي دربار

ه همان موقع درواقع پا باز  ،هاي خود را دفن يا نگاهداري كردند اجساد مرده
اند. طي اين  ت گذاشته اند و نوعي از تمدن ابتدايي را دارا شدهاول مدني ةمرحل

مراحل ابتدائي هم البته محتاج به زمان درازي بوده و شايد بين هر درجه از 
درجات تكامل فكري و اجتماعي و درجه ديگر هزاران و شايد ده هزاران سال 

  فاصله بوده است. 
تدريج باال رفته و مخصوصاً در بعضي نواحي عالم كه  هتكامل مدني باين 

ها و هواي بالنسبه معتدل و يا گرم وجود داشت مانند وادي  هآب فراوان و رودخان
ه زردچين زودتر ب ةالنهرين و سواحل سند و گنگ و رودخان نيل و نواحي بين

 سومر و شايد در سند وكتابت در مصر و  اند. اختراع خط و تر رسيده مراحل عالي
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مل بوده اكريت در حدود شش هزار سال قبل بزرگترين قدم اساسي در راه اين تك
شكل ساختن ظروف گلي خام و ه هايي قبل از آن هم آثار تمدن ب اگرچه در دوره

پخته يا لعابي و نقش و نگارهاي قابل توجه و كاشف از ترقي عقلي و فكري در 
ار سال بوده وجود داشته و بايد جزو مراحل و ظرف مدتي كه شايد دو سه هز
عظيمي كه خط و ثبت مطالب با نقوش  ةدر دور مدارج تمدن بشري شمرده شود.

نگاشته رواج يافت از طرفي هم بناهاي بزرگ و پايدار كه حاكي از هنر و صنعت 
نگارش از  ةواسطه آمدند و از طرف ديگر انتقال معلومات ب وجوده عالي بودند ب

تراكم آنها وسيله تكامل مستمر  تدريج و هبه نسلي و افزايش دانش و هنر ب نسلي
  هنر گرديد.  و منظم علم و

در قرون قديمه كه بين چهل قرن و هفت قرن قبل از ميالد مسيح واقع 
قرن)  تمدن علمي در بعضي نواحل تكامل يافت  33است (يعني در واقع در طي 

دست آمده است. در مصر و سومر (كه  همانده ب يهاي باق نوشته ةوسيله و آثار آن ب
عيالم كه در مشرق سومر بود و آشور در  النهرين است) و در قسمت جنوبي بين

 ةالنهرين و بابل در شمال سومر و سند در مغرب هندوستان و جزير شمال بين
اصطالح بعضي از اروپائيها ميسن (در  هكريت (در بحرالجزاير) و ميگني يا ب

احلي جنوب شرقي يونان) و فلسطين و سوريه و اوگاريت در ساحل  نواحي س
فنيقي در  ةشمالي سوريه (الذقيه) و فنيقيه در سواحل جنوبي لبنان و مستعمر

در آسياي صغير و اورارتو در مشرق ها  قرطاجنبه در شمال آفريقا و مملكت ختي
و ها  ائيها و قتبانيو سبها  آناطولي و قفقازيه و شمال غربي ايران و ممالك معيني

حضرموتيها  در يمن و در بعضي نواحي ساحلي شمال غربي عربستان و همچنين 
ين نوع داراي خط نشو و نما يافتند و در آن ميان خبر از ا در چين تمدنهائي از
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طب در مصر داريم. لكن اين علوم در  ترقي علم نجوم در بابل و علم حساب و
  ل ابتدايي بود حمرا

ن بشري |تمد ةتوان ناميد درواقع اولين دورة خط كه آنرا دوراين دوره 
ن و خ تكامل آن تمديست و فصلي مهم در تارا معني اصطالحي و پايدار آن هب

ه دن در بين ملل ديگر محدود بوآغار علم و هنر بايد شمرده شود. انتشار اين تمد
از اقوام كردند (مانند چند قوم  ميو فقط اقوامي كه خط ميخي استعمال 

هاي هيروگليفي  الذكر) و يا با خط تصويري مصر آشنا بودند (ماندن ختي سابق
ي معرفت را در گاهي تا حد نويس) كم و بيش اقتباساتي از بابل و مصر نموده و

هاي  تكميل و ابتكارهائي كرده اند، مانند فن تربيت اسب نزد ختيها  بعضي رشته
  بوغازكوي. 

 بسيار عالي از تمدن علمي در سرزميني كه آن ةن دوره يك مرحلآ پس از
را بعدها در بعضي از ممالك مشرق و از آن جمله در ايران يونان ناميدند و 

نژاد و خويشاوند يونان در سواحل مشرقي و  نواحي مجاور آن و بين اقوام يوناني
جزاير درياي مديترانه و سواحل جنوب غربي درياي سياه و نواحي مختلف 

تمدن بشري  ةترين درج ظهور آمد و در اين مرحله درواقع عاليه غير بآسياي ص
(يعني » رنسانس«علمي اخير اروپا پس از  از بدو تاريخ  انسان تا نهضت مدني و

وجود  همسيحي) ب 15دوم قرن  ةاحياء علوم و آداب يوناني از نيم تجدد و ةدور
بود موسوم به هلن  روح و عقل و فعاليت فكري و علمي قومي ةمد كه زائيد آ

(يعني يونانيان) اين نهضت علمي و مدني و ادبي و فكري و عقلي كه از قرن 
علم و  ةالس و فيثاغورس تعالي گرفت سرچشمت ششم قبل از مسيح يعني عصر

حقيقت نور عظيمي در آن ه تمدن و منبع فيض كمال بشري براي دنيا بود و ب
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هانتاب جفتاب  لوع كرد كه مانند  آقطعه زمين و در ميان آن قوم ساطع شد و ط
نواحي عالم  يرهاي قوي و ضعيف تمدنهاي ديگر و علم و صنعت سا تمام ستاره

اصلي اين فيض و  الشعاع انداخت. سرّ چه بعد از خود تحت را چه قبل از خود و
جديد (از بابل  ناپذير با تمدنهاي ديگر قديم و العاده و قياس موهبت طبيعي خارق

ن و هند) چنانكه بايد بر من و شايد حتي بر بسياري از محققين و مصر وچي
) معلوم نيست و براي هم نسلهاي بعدي و اقوام  تاريخ علم و تمدن هم (كامالً

خواهم عرض كنم كه  ميجهان نيز مورد اعجاب و حيرت بوده  است. براي مثال 
ربي و عه كتب يوناني ب ةترجم ةواسطه در ممالك اسالمي و ايران هم كه ب

ع و غور در آنها حكماء و استفاده از علوم يونان و قرنها مطالعه و بحث و تتب
رشد و بسياري ديگر از آن  سينا و ابن علماي زياد پيدا شد و مانند فارابي و ابن
د يونان مانده و كمتر چيزي ابتكاري بر منبع فيض كسب روشنايي كردند ولي مقلّ

ل قرن يند افزودند. تا همين عصر ما يعني اواناميد ميل يآن علوم كه علوم اوا
كه در عهد  طوري هشد. ب ميشمرده  فتعلم و سرمشق معر ةچهاردهم يونان كعب

خوانديم هميشه  ميجواني من كه منطق و حكمت قديم نزد علما و مدرسين 
اي بين  شمردند. تا آنجا كه افسانه ميحكمت  ةعلم و سرشت أخاك يونان را منش

گفتند كه در خاك يونان خاصيت  ميشاگردان خود ه اشته و بآنها رواج د
آنجا عبور  كه كاروانهاي مسافرين از  ي هست كه وقتييالعاده سحرآسا فوق
آن سرزمين در خاطر هر كسي از مسافرين همه آنچه در عمر ه كنند در ورود ب مي

آيد و  مي يادشانه شود و ب ميناگهان بيدار ه خود ديده و شنيده و فراموش كرده ب
شود!!! هنوز  مي ششوند باز از  ذهن آنها فرامو يونان خارج مي چون از سرحد

نگرند. چنانكه چند  مينظر اعجاب ه دانايان مغرب زمين به علم و تمدن يوناني ب
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الوزراء انگليس در مجلس ملي آن مملكت در ضمن  ال پيش بالدوين رئيسس
علوم مادي و صنعتي از زمان اين مضمون گفت كه بعضي ه نطق خود قريب ب

العاده كرده، ولي شك دارم كه فهم و عقل  حكماي يونان تا حال خيلي ترقي فوق
ر تفكر انساني قدمي باالتر از عهد ارسطو  رفته باشد. روميها و بو علم مبني 

عظيمي از  ةترجمه از يوناني ماي ةوسيله اسالمي ب ليةو مسلمين قرون اوها  سرياني
  هنر خود را از آن منبع اخذ كردند.  وتمدن و علم 

توان تقسيم كرد:  ميبزرگ  ةبر چهار دوررا نظر من تاريخ تمدن بشري ه ب
خط و كتابت از آغاز ظهور آن در حدود چهار هزار سال قبل از مسيح تا  ةدور

تمدن يوناني از قرن ششم قبل از مسيح تا  ةقرن هفتم و ششم قبل از مسيح و دور
 ةنيه در سنهم، پس از سقوط قسطنط ز مسيح و دو سه قرن بعدقرن اول قبل ا

اميد و آمريكا و ظهور كوپورنيك و  ةمسيحي و اختراع طبع و كشف دماغ 1453
  نيوتون و بيكن و دكارت.

ممالك قديمه و كيفيت آن هم دو نوع مختلف ديده  در حالت تمدن ملل و
ونان عهد قديم و مراكز توان تمدن علمي ناميد مانند ي ميشود كه يكي را  مي

يوناني اسكندريه و سوريه در قرون بعد از خاموش شدن يا ضعف كانون قديم 
آن در مركز اصلي كه بيش از قدرت و زور با علم و آزادي  ارتباط داشت و 
ديگري تمدن جهانگيري و كشورگشائي و عظمت و قدرت و انتظام و تشكيالت 

بارز آن آشور در قديم (تا  ةنمون حكومتي و سلطنتي و استحكات آن بود كه
  ايران و روم بعد از آن بودند.  حدي) و

پس از ظهور و انتشار علم و تمدن يوناني ملل ديگر آسياي غربي و 
تدريج از آن مدنيت  هحتي هندوستان ب اروپاي جنوبي و آفريقاي شمالي و
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داريوش اول استقاضه نموده و بهره يافتند و پيرو يونان شدند. درايران از عهد 
ي از طب هخامنشي تا زمان ناصرالدين شاه قاجار براي رفع احتياجات صح

پاي خود كه مفصل آن پيچ  ةكردند. داريوش براي معالج مياني استفاده نيو
اي نديد. پس به طبيب  اطباي مصري مراجعه كرد ولي فايدهه خورده بود ابتدا ب
ساموس كه در دربار  ةون در جزيراسم دموكدس از اهالي كروته عالقيدر يوناني ب

د پايتخت ردست اوروتيوس والي ايران ساه آن جزيره بود و ب پوليكراتوس جبار
قديم ليدي افتاده و بعدها به شورش آماده شده بود مراجعه نمود و او بدون 

زن  ةد و هم سلعراستعمال فشار و زحمت معمولي اطبا پاي داريوش را معالجه ك
آتوسا را كه در سينه داشت نيز دفع كرد و مقرب دربار داريوش يعني ملكه 

مور كرد سواحل أوطن خود داريوش او را مه داريوش شد و بعد در عودت ب
يوناني را با كشتي دور زده و معاينه كند و نتيجه را اطالع بدهد. اردشير اول 

ق.م.) طبيبي يوناني داشت 424-465هخامنشي (درازدست) هم در زمان خود (
طبيب  ق.م.)359-404سم آپولدنيدس (از اهل كس) همچنين اردشير دوم (اه ب

اسم كتزياس در دربار خود داشت كه مادر آن پادشاه و ه يوناني بسيار نامداري ب
سال) در دربار ايران  20زنش و اطفال او را معالجه نموده و ساليان دراز (قريب 

ح كتاب عظيمي مشهور قبل از مسي 397 ةوطنش در سنه ماند و پس از عودت ب
تاريخ ايران  ةدر تاريخ ايران و هند نوشت كه پس از كتاب هرودت مرجع عمد

بود و هنوز بعضي قطعات آن باقي است. آن پادشاه پس از وي طبيب يوناني 
اسم پولوكريتس. عالوه بر طب بعضي علوم ديگر مخصوصاً ه ديگري داشت ب

كه كتاب  شود كه وقتي ميدر تواريخ ديده ايران آمده بود و ه فلسفه نيز از يونان ب
ايران ه زيست). ب قبل از مسيح مي 500هراكليتوس فيلسوف يوناني (كه در حدود 
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آن فيلسوف نوشت مبني بر اين كه بعضي از قسمتهاي ه رسيد داريوش شرحي ب
اينجا بيائيد كه ه شود و بهتر است خودتان ب ميكتاب شما اينجا خوب فهميده ن

ضيح نماييد. مشاراليه نپذيرفت و جوابي نوشت مبني بر اينكه وي  از براي ما تو
وي موافق است  ةتبختر و درخشاني وحشت دارد و با چيز اندكي كه با سليق

 ةترجم ايران بيايد. متن يوناني  وه تواند ب ميجهت ن اينه قناعت دارد و ب
 (Loeb Classical Library) متون يوناني در ةانگليسي هر دو مكتوب در مجموع

شك دارند. ها  چاپ شده است. اگرچه بعضي از محققين در اصالت اين نوشته
دانان  چنين داريوش سكيالكس يوناني كارياندري را كه از اولين جغرافي هم

پائيني رود  يمور كرد قسمت مجراأقبل از مسيح م 519 ةشود در سن ميمحسوب 
د حركت كرده و پس از طي سن ز مصباسند را معاينه و تفتيش كند و وي 

  سواحل عربستان به سواحل مصر در بحر احمر رسيد. 
ايران زبان و آداب ه ب ها پس از تسلط اسكندر و اخالف او يعني سلوكي

يوناني در ايران خيلي رواج گرفت. حتي پادشاهان اشكاني خود را در سكه هاي 
فين «افتخار  كردند با ميخط يوناني ضرب ه خودشان كه قريب پانصد سال ب

 ةناميدند. در دور ميمĤب  اصطالح امروزي فرنگي هيونان و ب يعني محب» هلن
ها داشتند تا حدي علوم يوناني در  ساسانيان هم با مخالفتي كه با اشكانيان و رومي

ايران رواج محدود داشت و اگرچه از كتب و آثار علمي آن دوره (اگر بوده) چيز 
اشراقي  ةچند كتاب در علم احكام نجوم و اندكي از فلسفدست نيامده، از  هقابلي ب

زبان. ايراني ترجمه شده بوده خبر داريم كه ه و شايد كمي از طب يوناني كه ب
عربي ترجمه شدند. شاپور دوم ه نها بعدها در عهد اسالمي از پهلوي ب بعضي از آ
دوروس اسم تئودوسيوس و يا تئوه ) طبيبي يوناني داشت بم379-309ساساني (
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خود دعوت كرد و بعد در جنديشاپور برقرار كرد. اسم وي  ةكه او را براي معالج
او نسبت داده ه زبان پهلوي هم به در كتب اسالمي ثبت شده و كتابي در طب ب

-242عربي ترجمه شده است. در عهد شاپور اول (ه شده كه بعدها ب
ع آوري و تدوين مسيحي) بنابر آنچه در كتب پهلوي ذكر شده در ضمن جم272

به از علوم يوناني از م كتاب اوستا مقدار معتدĤ خذ يونان و هم چنين هندي و
غيره راجع به نجوم و طب و رياضيات و فلسفه اخد در اوستا درج شد كه 
بدبختانه آن قسمت كه ظاهراً در بخش سوم آن كتاب بوده از ميان رفته و فعالً 

 2ستا تاليف گلدنر در جزو اساس فقه اللغه ايراني جلد (رجوع شود به ادبيات اوموجود نيست 

ايران راه ه در قرون بعد علوم يوناني بيشتر از مملكت روم شرقي ب ).35-34صفحه 
يافت و در ميان سريانيهاي سوريه و بين النهرين مراكز علم يوناني استقرار  مي

ين (اورفا) كه داشت. مانند نصيبين و انطاكيه و ادسا در شمال غربي بين النهر
مراكز روحاني مسيحي هم بودند و سريانيهاي معروف به صائبين دروغي در 
حران كه دين قديم يوناني داشتند و تا حدي كانون علوم  و آداب يوناني در آنجا 
بود رواج داشت. بسياري  از كتب يوناني از هر نوع در قرون چهارم تا هفتم 

ها در مهاجرت از مملكت روم به  مسيحي به سرياني ترجمه شد و نسطوري
ايران آوردن و در مراكز ه مسيحي آن آثار را ب 489  ةقلمرو ايران در سن

سيس نمودند كه يكي از آن مراكز أمدارسي ت استقرارشان در ايران رواج دادند و
علمي جندي شاپور بود كه حاال آثاري از آن شهر در شاه آباد نزديكي اهواز توان 

زبان عربي ترجمه شد و از نيمه دوم ه المي همين كتب سرياني بديد. در عهد اس
آن  كتب سرياني ترجمه شده از  ةترجم ةوسيله قرن دوم علوم يوناني چه ب

عربي در بين مسلمين انتشار ه يوناني و چه از طريق ترجمه مستقيم از يوناني ب
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رمايه بوجود اين وسيله تمدن عالي در ممالك اسالمي با مراكز علمي په يافت و ب
اول تمدن قديم يونان تا قرون اخير، در تاريخ بشري نظيري  ةآمد كه بعد از دور

اي از تمدن يوناني و مشترك با آن  نداشت، اگر تمدن رومي را ذيل و سايه
 ةبشماريم. در اواخر ساسانيان هم كه حكماي اشرافي يوناني را دولت روم در سن

ايران آمده فلسفه و طب يوناني را در ايران ه مسيحي از آتن تبعيد كرد و ب 529
  تعليم كردند باز تعليمات آنها يوناني بايد شمرده شود نه رومي.

ورود تمدن و علوم و فنون يونان به حوزه مسلمين قدرت معنوي  ةدر دور
ادبيات عرب و عجم و  ةو روحاني اسالمي و آداب آن و تسلط قوي و فوق العاد

قدري روح  هل و انبساط زبان فارسي جديد اسالمي بنمو و رشد و تكمل و تشكّ
حكمت و  ةملل اسالمي و ايراني را تسخير كرده بود كه براي بيان مفاهيم عالي

فلسفه و فنون يوناني از حساب و هندسه و نجوم و رياضي و طب همان زبان 
وجود آمد و هر  هعربي را طوري وسعت و صيقل دادند كه تمدن با استقاللي ب

ميزان كم داخل كتب علمي شد آن لغات استحاله شد ه بعضي لغات يوناني بچند 
را كه دفعه اول در بغداد از يوناني  مجسطيثير در زبان ادبي نگذاشت. كتاب أو ت

وجود آمد و نيز  هبهتري را خواستند و ب ةترجمه شده بود نپسنديدند و ترجم
شده بود چون در مقابل  ديسقوريدس را كه در بغداد ترجمه مفردات ادويهكتاب 

طبي كلمات مناسب عربي درج نشده بود يعني  تمعدودي از لغات نباتا
مترجمين پيدا نكرده بودند در اندلس  در زمان خليفه ناصر يعني عبدالرحمن 

خواهش آن خليفه پادشاه قسطنطنيه ه كمك راهبي كه به ) ب350-300سوم (
آن  تري كه در بهتر و صحيح ةجم(ظاهراً قسطنطين هفتم) به قرطبه فرستاد تر

  جاي لغات يوناني گذاشتند پرداختند. ه االمكان لغات عربي را ب حتي
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در قرون دوم و سوم وچهارم نهضت عظيمي بين مسلمين مخصوصاً براي 
قول ويتينگتون ه كه ب حديه تحصيل كتب يوناني و ترجمه آنها پيدا شد، ب

ديد ازجمله شروط صلحي كه كه  انگليسي موجب تعجب قيصر روم شد وقتي
قول او وحشيان) پس از غلبه بر روم بر آنها تحميل كردند تحصيل ه مسلمين (ب
لف يك ةقول همان مه هاي كتب يوناني بود و باز ب آوري و خريد نسخه حق جمع

ديسقوريدس بهترين هدايايي بود كه از طرف سالطين  مفردات ادويهنسخه كتاب 
  داء شود. امير مسلم دوست اهه روم ب

بعد از تمدن يوناني تا ظهور تمدن جديد اروپايي در چند قرن اخير 
بزرگترين  و عاليترين و پرمايه ترين تمدنهاي عالم تمدن اسالمي بين قرن دوم  تا 
هفتم بود كه رونق علوم و فنون عقلي درآن دوره اگرچه با ترجمه كتب يوناني 

حكما و فالسفه و  و علماء و كمال رسيد ةشروع شده بود به باالترين درج
منجمين و رياضيون  ةآورد كه عد وجوده مين و اطباي بيشماري برياضيون و منج

  رسيد.  ميليف آن تنها به قريب هفتصد نفر ةنامدار و صاحب ت
 ةوسيله اساس تمدن اروپايي هم تا آنجا كه مربوط به علوم و فنون است ب

منرجمين  ةوسيله دوازدهم مسيحي ب كتب علمي عربي از قرون يازدهم و ةترجم
نامداري چون آدالرد از اهل بث و قسطنطين معروف به آفريقائي و جرارد 

غيرهم پيدا شده و موجب توليد نهضتي گرديد كه پنج شش قرن در  گروموني و
تكامل بود، اگرچه البته زندگي مدني و اجتماعي اقوام مسيحي اروپا همواره همانا 

مدني يوناني و رومي بود. از قرن نهم (قرن پانزدهم  ثير حياتأدر تحت ت
اين عوامل كه  ةوسيله وجود آمد و به تري در  اروپا ب مسيحي) عوامل تمدن عالي

م با حدي از آزادي اجتماعي و سياسي و نيز (از گاهي بگاهي) صلح و سكون أتو
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ه ي رسيد كيمدارج بااله ممتدي بود علم و حكمت و مدنيت رونق گرفته و ب
تمدن روم هم قابل قياس با آن نبود. از طرفي  اين تمدن جديد مغربي با سرعت 

 اميد و ةمقام بلندي رسيد و با اختراع فن طبع و كشف دماغه ترقي و انبساط آن ب
آمريكا و اصالح ديني لوتر انبساط گرفت و از طرف ديگر مشرق زمين و ممالك  

تمدن بود  ةدور ةجاهليت و خاتم ةاسالمي پس از استيالي مغول كه سرفصل دور
انحطاط فوق العاده گرائيد و مشعل علوم و فنون عقلي در آن ديار جز در ه ب

بعضي موارد استثنايي خاموش و يا خيلي ضعيف شد. مثالً در ايران حتي علوم 
مايه گرديد. براي  بي روحاني و معارف ديني نيز بالنسبه سست و پوچ  و

اوستا و قرآن ه چنگيز كتاب مقدس و متبع گرديده ب يفرمانروايان مغول ياسا
سبقت يافت و در قبال علوم اسالمي از فلسفه و كالم و حكمت الهي و كتب 

هيميا و  اصطالح علوم كيميا و ليميا وه فارابي و رازي و ابن سينا و ابن رشد ب
و جفر آنها كله سر ناميدند) و رمل  سيميا و ريميا (كه آنها را با جمع حروف اول 

 بيني و اختالجات اعضاء و اعداد و خرافات و موهومات مغولي و تركي و كف و
اوزقنق و احكام نجوم عوامانه و جادو  و استخراج خبي و ضمير و تسخير جن و 

جاي علم ه آنها رايج شد و حتي ب ارواح و  تسخير كواكب و طلسمات و نظاير 
مقدار ضرورت، علماي ه تفسير و نحو و صرف و عروض و ادب عالمانه ب

ظاهري و قشري غرق در مباحث الفاظ بي معني و بديع و الغاز و معميات بيهوده 
  شدند. 

كه قول قاسم بيك امين مصري در اعراب بسمله يعني وجوه  تا جائي
مختلف تركيب نحوي بسم اهللا بدون مبالغه القل هزار شق قائل شدند. حتي 
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انحطاط  نادري ةدرو سياست نامه تا گودال  يتاريخ بيهق ةانشاي فارسي نيز از پاي
  گرفت. 

ايران  انحطاط عظيم در ممالك مشرق اسالمي و مخصوصاً در ةاين دور
قرني بعد از قرن دوام داشت و در اين اثنا چنانكه گفته شد نهضت جديدي مدني 

تدريج باال گرفت و بر اثر احياء تمدن و علوم يوناني  هدر مغرب زمين پيدا شد و ب
مدني مغرب و مشرق بيش از  ةكشفيات و اختراعات جديد فاصل در آن سامان و

از حد تصور زياد شد. پيشرفت آزادي سياسي و روحاني و ظهور لوتر و اصالح 
اش با جمود روحانيون قشري نادان عقل را كه بزرگترين موهبت  ديني او و مبارزه

د و تعصب آزاد كرد والهي براي نوع انسان است از زندان جهل و قيود تعب 
عجب آنكه نه تنها در اين چند قرن اخير تمدن و ترقي در مغرب زمين پس از 

طور فاحش و  هرنسانس متوالياً و مستمراً باال رفت و در مشرق اسالمي مستمراً و ب
آور راه سقوط و نزول و  انحطاط گرفت، بلكه ملل شرقي از آن نهضت  ننگ
و ابداً مطلع هم نشدند و اگر هم چيزي  علمي جديد مغرب اصالً ي ونمد
شنيدند عطف نظري ننمودند و شايد سبب عمده همانا اختالف دين بود. چه  مي

ل اجتماعي مثرترين عاؤترين و م ترين و قوي در قرون گذشته دين و مذهب مهم
 افكار و اذهان و اعمال و زندگي افراد العاده بر بوده و استيالء و تسلط عظيم فوق

افكار ديني  ثير عقايد وأداشته و شايد نود  درصد امور زندگي تحت ت ها عهو جام
همين جهت مسلمين تمدن غربي را كه در بين ملل مسيحي ه جريان داشت و ب

ظهور كرده و رواج گرفته بود تمدن مسيحي  شمرده و از نظر اجتناب از تشبه به 
م تقليد كفار را جايز كفار در هيچ امري حتي امور دنيوي صرف و علم و تمدن ه

نشمردند و از بزرگترين عالم اسالمي (يعني ابوريحان بيروني) كه اين نوع 
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سخر كرده است پيروي مت» افرادالمقال«اسم ه خود ب ةاجتناب از تشبه را در رسال
مرور زمان در تحت ه نكردند و اين حالت افتراق و اجتناب در قرون اخيره ب

ار شديدالعمل و مخصوصاً مسلمانان ايراني دوام قيادت پيشوايان متعصب و بسي
جاي ه آن حكايت خاك ريختن است ب ةروز شدت گرفت و نمونه كرده و روز ب

دربار شاه طهماسب صفوي آمده بود و اين جهالت در ه قدم سفير فرنگي كه ب
تر و بدتر هم شد و  قاجاريه هم تخفيف نيافته بلك از بعضي جهات سخت ةدور
تدريج اندك  هاين طرف به سال ب 170كه از قريب  است كه وقتيمين سبب ه به

از علم و تمدن فرنگستان در مملكت عثماني از عهد سلطان سليم ثالث و سلطان 
برقرار  1241 ةري را در سنكمصطفي چهارم و سلطان محمود (كه نظام جديد عس

عنوان ه كرد) و سلطان مجيد (كه تنظيمات مدني را با خط همايوني گلخانه ب
سيس نمود) و در مصر پس از آمدن ناپوليون اول فرانسوي و أت» خيريه ةوقع«

مصر رواج  ةآن ديار و تقليد محمدعلي پاشا از او بعد از تخليه اردوكشي او ب
گرفت باز ايران شيعه به تقليد از ممالك سني رغبتي نشان نداد و نيت اصالحات 

خود در ارزروم انتظامات  ةه سالخان اميرنظام كه در مدت توقف س ميرزا تقي
حسين خان سپهساالر كه  اجديد عثماني را مشاهده كرده بود و تشبثات ميرز

اصالحات در  اجراي همان نوع انتظامات وه مدتي در استانبول سفير بود و ميل ب
بالعيان قدرت نظامي ممالك اروپايي و شكست  ۀايران كرد عقيم ماند. اگر مشاهد

ا و عدم قدرت بر دفع تجاوز آنها به خاك عثماني و ايران نبود خوردن از فرنگيه
  يافت. ميخير أشايد يكي دو قرن ديگر هم آغاز بيداري ت

نظر من بديهي است كه بزرگترين ه خواهد بگويد، ب ميهركس هرچه 
ه ب و عقب ماندگي بصتكاني كه در ايران براي شكستن طلسم جهالت و تع
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ن چهاردهم با طلوع مشروطيت بود و از آن تاريخ وجود آمد در آخر ربع اول قر
اي در بنيان سد جاهليت پيدا  است كه فجر تمدن و بيداري ساطع شده و رخنه

د يسال در وسعت بود و نهضتي ولو ضعيف براي كسب تمدن جده شد كه سال ب
عصري و آزادي آغاز شد و اگرچه اين تحول بسيار ضعيف بوده و هست و 

نمايد هنوز از هزار قدم پنج قدم پيش  مير بعضي متجددين برخالف آنچه در نظ
ايم و دقايقي بيش از صبح نگذشته و تا طلوع كامل آفتاب تمدن مراحل  نرفته

هنوز در غالب نواحي ايران همان روح شاه طهماسب و  بسيار در پيش داريم و
 گيرد مياجتناب از غير مسلم باقي است شكي در اين نيست كه آن نهضت قوت 

و خواهد گرفت و قطعاً اگر آزادي  سياسي و اجتماعي محدودتر نشود طي دورة 
بين الطلوعين يا تاريك و روشني تا طلوع كامل خورشيد خيلي طوالني نخواهد 

نور  (ق)گويي كنم اميد آن دارم قبل از آخر قرن پانزدهم شد و بدون آنكه غيب
تعصبات جاهلي راه زوال تمدن حقيقي در اين مملكت بسط يافته و استبداد و 

هاي مدارس عاليه طهران و  خواهد گرفت و معرفت و تربيت محدود به قلعه
واليات دوردست كرمان و  ةزبانهاي فرنگي نمانده بين سكنه جوانان آشنا ب ةحوز

سواحل خيلج فارس و بلوچستان و اهالي بشاكرد و لرستان و طبس و غيره نيز 
  انتشار خواهد يافت. 

مدتي كه ه شبهه مناسب است گفته شود كه اين اظهار من راجع ببراي دفع 
روشنايي برسيم شايد قدري حمل بر بدبيني شود و تصور ه اميد است از تاريكي ب

كه حاال  ها شود با بسط تعليم و تربيت و تزايد عدد مدارس و عده تحصيل كرده
عرض سرمنزل برسيم، لذا ه شود ممكن است زودتر ب ميسعي در حصول آن 

كنم منظور من از تمدني كه غايت آمال (محدود) ما بايد باشد تنها باسوادي  مي
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اكثريت مردم و فراگرفتنشان مبادي علوم را يا تبديل عادات و لباس و وضع 
معيشت ظاهري آنها به عادات و آداب مغربي نيست، بلكه روح تمدن و فهم و 

آزاده فكري و مخصوصاً پختگي و رشد اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و 
از تعصبات افراطي و متانت فكري و وطن دوستي از نوع وطن پرستي  يخالص

اين مرحله ه مغربيان و شهامت و فداكاري در راه عقايد خود است كه هنوز ب
  ايم.  نزديك نشده

اول بسط آزادي است براي همه  ةن آمال در درجه آشرايط رسيدن ب
امور عامه و شركت و دخالت آنها در حل و  و حق اظهارنظر در طبقات ملت

منسوخ شدن ماليكت زمين زراعي براي غير زارعين يعني اصول   ،آن امور  فصل
شكل ممالك مغربي و آزادي ه ارباب و رعيت قرون وسطايي حكومت ملي ب

تربيت و تكامل تدين حقيقي  ،كامل و حقيقي مردم در اعمال حقوق سياسي خود
هومات و تعصبات متعديانه وطن پرستي حقيقي و عادالنه خالي از خرافات و مو

و با رعايت انصاف و اعتدال و فراهم آوردن اسباب حصول و نمو اين 
وطن ه پرستي از راه رفاه عمومي و عدالت و آزادي  كه موجد دلبستگي ب وطن
پرستي كاذب و بعضي  پرستي كاذب و بعضي ظواهر ملت احتراز از وطن ،باشد

رستي افراطي كه  در ادوار اخير در بين بعضي ملل شرقي شدت پ ظواهر ملت
زبانهاي فرنگي ه را ب اسالمي است و آن ليةيافته و شبيه به غالت شعوبيه قرون او

توان ناميد و غالباً » ملت بازي«را  زبان خودمان شايد آنه گويند و ب» شوونيزم«
مزيت و تفوق بر  مبني بر خودپرستي و خودستايي ملي است با افراط و دعوي

سرودها و  أاغيار و برتري بر اقوام ديگر و غرور تعصب آميز ملي (كه منش
يم كه از پادشهان باج گرفتيم، در ايران ماي حماسه هاي آلمان فوق همه در آلمان و
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ر تواند رسيد و نه لشود) كه افراط درآن  به ناسيونال سوسياليست آلماني هيت مي
ملي و  ةميو عدالت است بلكه موجب مضرات عظ تنها دور از عقل و انصاف

جهت بين اقوام تواند شد.  المللي و خطرات و مولد خصومتهاي افراطي بي بين
دوستي معقول و معتدل مقتضاي طبيعي اقوام است. ولي اگر از اعتدال  البته ملت

فرنگي آن يعني اسم  ةپسند كردن آن ترجم خارح شد ولو براي فرنگي
در » ناسيوناليزم« ةد  باز مستحسن نخواهد بود (كلميبرآن اطالق كن» ناسيوناليزم«

پرستي  حقيقت معني وطنه معني مصطلح بين اروپائيان ب ههاي فرهنگي و ب زبان
پرستي) و از اين قبيل است گاهي خلط و مغشوش كردن تاريخ و  دارد نه ملت
و نژاد خود كه بزرگان تاريخي به قوم  ةنفع خود و نسبت دادن همه تفسير آن ب

حاال در نزد گروهي از غالت قوميب خودپسند بعضي ملل شرقي ت و متعص
اين آمال ه رسد شرط ديگر براي رسيدن ب گاهي به افراط اندر افراط رسيده و مي

اند عبارتست از نشر علوم و مخصوصاً صرف قسمت اعظم و  نچه گفته غير از آ
وسعت معيشت و راحت و علم و  و هبلكه صدي نود عايدات مملكتي براي رفا

تمدن عالي  ها پايين ملت از دهقان و كارگر و اصناف كه بدين طريق ةطبق فتمعر
  شود.  ميتدريج حاصل  هحقيقي ب
دوست  اي دانا و با فهم وطن دبختانه فعال در مملكت ما گذشته از عدهب

ت از متضاد و مختلف وجود داد كه هر سه موجب دور ماندن مل ةحقيقي سه طبق
ب و منهمك در ظلمت كه عوام و متعص ةتمدن حقيقي و رشد است: يكي طبق

تابع پيشوايان جاهل و متعصن و عاري از روح ديانت حقيقي ب و متظاهر به تدي
و غالباً  دنياپرست و طالب منافع خويش هستند، و ديگري ملت پرستان جاهل 

جيح صفات و كماالت مفاخر بشر به قوم خود و تر ةافراطي كه در نسبت هم
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تناسب نموده حتي مملكت و ملت خود  ايراني بر مواهب  اقوام ديگري اغراق بي
گيرند  مياي ن شمردند و جز اثبات جهل خود نتيجه ميرا منبع تمدنها و علوم عالم 

سوم آن  ةشود. طبق ميقبول عامه براي مدعيان  ةو گاهي هم اين دعاوي وسيل
عقيده و ايمان است كه جز  پرست و بي منفعتمĤب خودپرست و  زمره فرنگي

ها و  هر وسيله كه باشد) و عيش و اخذ ظواهر زندگي فرنگيه تحصيل پول (ب
ميل به  جمع مال و يادگرفتن زبان خارجي (نه براي كسب علم) و مسافرت 

ه اروپا و آمريكا هوسي نداشته و به كان دائمي بسموقت و مكرر و يا در صورت ا
البته از شهامت و استقالل نفس  عنويات اعتقاد و دلبستگي ندارد وهيچ چيز از م

 ةوطن و ملت خود عاري هستند. البته در طبقه وعزت و فداكاري در راه خير ب
ذلك آنان كه  شود مع مير چنانكه اشاره شد استثناهايي هم پيدا تربيت يافته و منو

و محدود هستند و داراي حس فداكاري و حيثيت انساني هستند فعال معدود 
بسياري از ملت و وطن خود نفرت داشته عاشق فرنگي و آداب و عادات عارضي 
آنها  هستند و حقارت نفس ملي بر آنها غلبه دارد. اين قبيل اشخاص ميل دارند 

ست از ايرانيت دور بوده و ظواهر كم اهميت و ا زن و فرزندانشان آنچه ممكن
هاي آنها از كودكي زبان  كنند و بچه حتي نامطلوب و جلف فرنگيان را اخذ

د و گاهي در مقابل مالمت براي نفرنگي آموخته و فارسي درست ياد نگير
بيسوادي در زبان ملي خود خط فارسي را مشكل شمرده و عذر جهل خود قرار 

فرقي  االصل را لغات خارجي شمرده و دهند و گاهي هم كلمات فارسي عربي مي
اراي همان معاني قائل نيستند و اين  مخالفت با آن نوع بين آنها و لغات فرنگي د

زنند  دانند و از دشمني با عرب وترك دم مي ميا جزو وطن پرستي خود ركلمات 
  شمارند.  ميو خود را قوم و خوش آريايي فرنگيها 
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لزوم اخذ تمدن غربي  و علم و معرفت و كماالت و ه من البته معتقد ب
ري و بلكه حتي مستحبات و مستحسنات تربيت و فضائل مطلوب و ضرو

ما آداب  ةاوصاف ملل متمدن هستم، ولي آرزومند آنم كه زبده نفوس تربيت يافت
ضرر خود را نيز حفظ كند و آنها را حقير نشمرده با  و سنن ملي مطلوب و بي

ملل ه رعايت آنها مقيد باشند و بدون خصومت به نهايت متانت و سرافرازي ب
  ا يا حقير شمردن آنها حيثيت  ملي خود را نگاه دارند. ديگر و آداب آنه

گاهي در مقال نكوهش براي تقليد كوركورانه از فرنگيها و اخذ همه اصول 
نها و فرق نگذاشتن بين اصول ضروري و عوارض  و ظواهر و عوارض تمدن آ

غير ضروري و بلكه گاهي نامطلوب و مضر گفته شده كه تمدن تجزيه ناپذير 
شود و  ميهمه متعلقات آن بالضروره پايبند شما  را اخذ كرديد ر آناست . اگ

توانيد يك قسمت را قبول و قسمت ديگر را رد كنيد. اين حرف كه شايد  مين
آن  نظر بيايد اساس صحيحي ندارد و اختيار امور معقول و تميزه ظاهراً منطقي ب

ت نفس و از نامعقول بسته به قوت  نفس و قدرت اخالقي و حيثيت و عز
شرافت افراد وملل و  ذوق سليم آنها است و آنها كه حس حقارت نفس ملي 

  اعتنا باشند.  عوارض آداب اجتماعي اقوام ديگر بيه توانند ب ميندارند  به آساني 
چنانكه دو قوم متمدن شرقي يعني ژاپونيها و هنديها با كمال عزت و 

حفظ مدنيت اصيل خود و زبان اند كه اصول تمدن غربي را با  شرافت نشان داده
اند و اين صفت دليل  ظواهر آداب غربيها نكردهه خود اقتباس نموده و اعتنايي ب

ترين درجات  عاليبه  سربلندي و سرافرازي و حيثيت و عزت است. ژاپونيها
اند ولي عادات قديم خود را حتي زمين نشستن و طرز  تمدن و علم وهنر رسيده
كه در حداقل مركب از هفت تا هشت هزار نقش  را دخوراك و خط مشكل خو
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اند و در مدت بالنسبه كمي كل  است و تاريخ و سال و ماه خود را ترك نگفته
نها باسواد شده است. هنديها هم پس از زيستن قريب دو قرن در تحت آنفوس 

اند  نويسند و خط التيني را اخذ نكرده مي» دوانگاري«خط ه حكومت انگليس ب
كنند. در ممالك غربي هم  ميماه هندي و تاريخ خود را استعمال  ل وهم چنين سا

انگيزي حفظ  استقامت حيرته بعضي ملل خصوصيات زندگي اجتماعي خود را ب
كنند شايد از همه ثابت قدم تر مردم انگلستان هستند كه پس از دو سه  ميكرده و 

بين المللي نه  خود و مراوداته قرن روابط خيلي نزديك با ملل ديگر نزديك ب
اند و نه اوزان و مقياسهاي خود را (اگرچه  امالي مشكل زبان خود را تغيير داده

شود) اين صفت ثبات ممكن  مياين نوع ثبات  در نظر ديگران مستحسن شمرده ن
ملتهاي مختلف وجود ذاتي متمايز دارند  است گاهي جمود خوانده شود، ولي تا
ئص ذاتي و فطري يا عادي قديمي خود ميل خواهند داشت تشخيص ملي وخصا

ملت ديگري از دست نداده و عزت نفس قومي را حفظ كرده ه ه ببخاطر تشه را ب
دهند احتراز بكنند.  مياز روح حقارت كه فرنگيها به آن طبيعت پستي نفس نام 

ذاته جمود تعريفي ندارد و استعداد اخذ عادات  حد توان گفت كه في ميالبته 
ت ترك يثباتي مفرط و قابل قوام ديگر بايد پسنديده  باشد. ولي بيمستحسن از ا
سهولت هم نبايد از اوصاف مطلوب شمرده شود، مگردر مواردي كه  هآداب خود ب

كسوت جديد  ةآن آداب مسلم شده و فوايد مهم معايب فاحش و مضرّ
  انكارناپذير باشد. 

انه به زورمندان ت حقيرچون بعضي از آثار اين حقارت نفس ملي و تبعي
حدي كه زبان  هجوان ما نمايان است ب ؤپنجه و با ثروت ملل ديگر در طبق قوي

جاي كلمات معمول ه خود را بدون جهت به تعبيرات فرنگي پر كرده و حتي ب
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جاي فالني ه كنند و مثال ب ميفارسي زبان خارجي را استعمال  ةزبان خود ترجم
گويند  ركت كرد كه زبان فارسي است ميسوي اصفهان حه روز شنبه از طهران ب

 ةنوب هب«گويند  مي» هم«جاي ه كه ترجمه از فرانسه است و ب» طهران را ترك كرد«
گويند  مينقل كالم شخصي در وسط بيان   ةو بدون هيچ جهتي در دنبال» خود

ي الزم است در اين ين باب اخطار جدا و هكذا صدتا تعبير ديگر كه در» افزود«
خلل در زبان كه احداث  شدت است وه ير حاال افراط زياد است و رو بزمينه اخ

سف جدي است. ملل ديگري سربلند و با عزت در دنيا هستند أشود موجب ت مي
كه در مجاورت و حتي زير تسلط ملت بسيار بزرگ و پر زور و با قدرتي زندگي 

در بزرگتر ديده كنند و ابداً از هيچ حيث در آنها اثري از استحاله  ميكرده يا 
بزرگ  ةكوچك است در مجاورت روسي شود. مثال بارزي از اين قبيل فنالند مين

سياسي او بوده ولي  هم در تحت تبعيت كه مدت مديدي (قريب يك قرن ونيم)
قوي  ةآثار ملي خود را كامالً حفظ نموده و معرض نفوذ معنوي آن همساي ةهم

  نشده است. 
صحبت امروز كافي باشد و بايد براي احتراز  جمله براي كنم اين ميگمان 

 ةاز تصديع افراطي خاطر حضار محترم حاال سخن را كوتاه كنم و از بيان بقي
مطالبي كه در نظر بود، صرف نظر شود و شايد در صورت اقتضاء و احتمال مورد 

  عرض آنها مبادرت شود.ه عالقه شدن آن مطالب در موقع ديگري ب
  
  دوم  ةطابخ

گذشته عرض كردم كه من عالوه بر مبحث اخذ تمدن  ةخطاب در آخر 
خارجي كه موضوع آن خطابه بود بعضي يادداشتهاي ديگر هم در باب بعضي 
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ست از  آن مقوالت نيز سخن ا مواضيع ديگر دارم كه اگر فرصتي پيدا شود ممكن
ش كه شناچار موجب ختم كالم شد. ولي آقاي درخ هبگويم، لكن ضيق وقت ب

عرض ه ت من بأجر افكار و بيانات من موجب تشويق وه توجه ايشان ب عالقه و
ت هم البته باعث مزاحمت زياد خاطر أمطالب و تصورات خودم و اين جر

شود تقاضا و اصرار فرمودند كه باز در آن موضوعات  ميشنوندگان شده و 
سخن تعقيب  ةمانده مصدع گردم. اينك در اجابت تقاضاي ايشان دنبال باقي
بايد خشنودي خود را از اين فقره اظهار كنم كه تا آنجا كه متوجه  شود. (قبالً  مي

از  كهغلط بود  خطابه سابق من در جرايد برخالف انتظار كم رشدن طبع و نش
اجتهاد خود حروف چين  هزاء را ظاهراً ب اندر نوادر است اگرچه باز ارزروم با

  روم با ضاد طبع كرده بودند.) ضار
ت كه در نظر بود شرحي در باب آنها بيان شود عبارت بود از: آن موضوعا

هر كدام از آنها  ةملت و تساهل. اينك به ترتيب مجملي دربار ـ وطن ـ آزادي
  سخن گفته شود:

علم و هنر بشري در  شته بيان كردم كه تمدن وذگ ةدر خطاب ـ اول: آزادي
يافته است و حاال بايد  آن قوم كمال عالي آن از يونان ظهور كرده يا در ةمرحل

استقالل و حيثيت انساني نيز  هنر  بلكه آزادي و حب بگويم كه نه تنها علم و
مبارك و معني  ةمنبعش همان سرزمين و همان ملت بوده است. آزادي، اين كلم

واقعي آن بسيار مورد بحث و تحقيق شده است. البته مقصود آزادي سياسي و 
ست و آن همان چيزي است كه يونانيهاي قديم و مردم ا ةمدني و روحاني جامع

  مقام عمل هم آوردند.ه شديد پيدا كردند و آنرا ب ةمردم آتن به آن عالق  مخصوصاً
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ت نصيب ملت ديگري مدر قرون بعد تا نهضت جديد اروپا ديگر اين نع 
ها. آزادي به آن معني كه فعالً در  نشد بجز گاهي در بين روميها در بعضي دوره

شود در قرون اخيره در ممالك فرانسه و انگليس  ميح ملل متمدن استعمال اصطال
اساس گرفت. مشروطيت در انگلستان در قرن هفتم (قرن سيزدهم مسيحي) و 
انقالب عظيم فرانسه در اوايل قرن سيزدهم دنيا را تكاني داده و انظار مردم كم و 

همه جا هزاران سال به آن معني متوجه ساخت. مردم در ه بيش متمدن عالم را ب
چيزهايي نامطلوب و ناگوار عادت كرده و در جزو زندگي خود به آنها انس 

آمد، مانند خريد و فروش  ميذهنشان نه كه منسوخ بودن آنها ب ندگرفته بود
غير زارعين ه تعلق زمينهاي زراعتي ب ت وغالمان و كنيزان و وجود ارباب و رعي

حدود  كاهنان. درهم شكستن آن اوضاع تسلط بيه از روحانيان و و تبعيت عام
 أزمين مبد زبردستان زورمند يا مالدار يا وابستگان به مقامات روحاني در مغرب

گويند. تحقيق در معني  ميآزادي  ةرا دور اي شد كه آن تاريخ جديد و آغاز دوره
منطقي و ماهيت حقيقي آزادي خود موضوع بسيار مهمي است و چون قابل 

فايده نيست و حتي در ميان اهل فضل و  گوناگون است بحث در آن بي ويالتأت
 شوند كه در خوبي و بدي و صالح و فساد آزادي اصالً ميمعرفت  اشخاصي پيدا 

من آزادي كه  ةعقيده كنند. ب ميله غامضي فرض أرا مس ترديد دارند و آن
تاً الزم بزرگترين نعمتي است كه خداوند به نوع انسان بخشيده ضروري و ذا

عقل ميسر نيست. البته  آزادي بدون قيد و شرط  است و بدون آن رشد افكار و
حقوق ه مطلوب و مفيد است و تنها قيدي كه بالبداهه الزم است عدم تجاوز ب

نظر من تصريح نكرده است. اين قيد بدان ماند كه گفته شود ه ديگران است كه ب
سنگ نباشد. در ه نكه مخلوط بغذا براي وجود انسان الزم است مشروط به آ
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بعضي افواه اين حرف جاري شده كه بدون  رشد كافي در ملتي آزادي براي آنها 
  جايز نيست و مضر است. 

اين سخن اگر قول اشخاصي است كه خود در فقدان آزادي منفعت دارند 
قديم  ةغرض گوينده واضح است و هميشه نظير اين نوع داليل براي حفظ سلط

غرض از روي عقيده چنين اظهاري  ه است. ولي گاهي هم اشخاص بيدر كار بود
شود  و عقل  ميرشد حاصل ن زادي اصالًآل از آن هستند كه بدون فكنند و غا مي

در اواخر ايام مظفرالدين شاه كه  رود. كمال نميه ب جز با تجربه ولو ناقص رو
كردند و البته  يممردم جنبشي براي تحصيل آزادي كردند بزرگان مملكت استهزاء 

پادشاه راضي  ةكسر كردن و محدود نمودن خردلي از سلطه درباريان و اعيان ب
شدگان تحصيل كرده در اروپا در مجلس درباري كه براي  نبودند و يكي از تربيت

گفتگو دراين موضوع و تقاضاي مردم منعقد شده بود با كمال استخفاف گفت كه 
يك طفل شش ماهه ه جوشن رستم را بمشروطيت براي ايران مثل آنست كه 
غرض در همين زمان خودمان نيز شنيده  بپوشانند. از بعضي اشخاص عاقل و بي

تر از آزادي است و آزادي بدون عدالت موجب فساد و هرج  شده كه عدالت مهم
شود و عدالت بدون آزادي باعث سعادت و رفاه مردم تواند شد. اين  ميو مرج 

كند. فرض  يست و در مقابل استدالل عقلي دوام نميحرف با منطق سازگار ن
آزادي  سياسي افراطي بدون عدالت اجتماعي و مدني محال نيست و البته آزادي 

رفته در همان  هم غرضانه الزم دارد  كه روي بعضي قيودي معقول و معتدل و بي
حقوق و آزادي ديگران جمع است. لكن حتي فرض وجود ه قيد عدم تجاوز ب

عمل (نه خيال) مجال و ممتنع  ةو بسط و تكامل آن بدون آزادي در دايرعدالت 
مدعي چنين عقيده گفت كه فرضيات وهمي را  هتوان ب ميدر مقام بحث  است و
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كنار گذاشته از واقعيات و وجود خارجي سخن گويد. در دنيا ممالكي هست كه  
وجود دارد و عدالت هم  موجود درآنها آزادي تا حد كمالي كه ممكن است 

 معني متعارفي وجود داشته باشد و هاي آزادي ب البته ممكن است درجامعه است و
عدالت مفقود يا ناقص باشد. ولي آيا شما يك اجتماعي را در دنيا سراغ داريد كه  
آنجا آزادي نباشد ولي عدالت برقرار باشد. اگر چنين جايي را پيدا كرديد حرف 

تر  تدريج نتايج مطمئن هكند. البته تكامل آزادي ب ميو مفهوم پيدا شما معني 
دهد. بعضي اوقات البته در استفاده از آزادي سوء استعماالتي هم شده است و  مي
شود و  ميهمين كارها باعث ارتجاع و نفرت مردم از سيرت آزادي شده و   غالباً

را مشاهده كرديم و حالت  در زمان خودمان هم در ممالك مختلف اين وضع و
گاهي ديده شده كه دشمنان دموكراسي و طرفداران حكومت فردي يا عمداً 

اند و  اند و يا از وقوع آن سالها استفاده كرده خودشان آن  افراطها را تحريك كرده
واهمه هاي دروغ و اعمال قدرت و سلطه و بگير و ببند   ةدر واقع دكاني براي ادام

اهي خالي از دخل  عمده هم نبوده است و هيچ وقت به اند كه گ خود باز كرده
ه شوند. تيراندازي چند نفر بابي نادان و غافل ب ميبسته شدن آن دكان راضي ن

درد او و دستگاه استبدادي وي خورد و ه خيلي ب1268 ةناصرالدين شاه در سن
نافع خواهانه را و هر آنچه را كه برخالف م ساليان دراز هر جنبش آزادي و عدالت

كردند. از اين نكته نبايد غافل  مينام بابيگري تعقيب ه پنداشتند ب ميشخصي خود 
تمرين و تكميل تجربه است.  ةشد و هميشه بايد توجه داشت كه آزادي وسيل
 مرور ايام آن جماعت عالم و  هبراي دادن آزادي به مخلوق خدا انتظار اينكه ب

ني كه ميل به يادگرفتن شنا در آب تر و با رشد شوند شبيه آنست كه جوا ملاك
جلو چشم او شنا كنند  ردارد كنار استخر بزرگي پر از آب بايستد و شناگران ماه
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رفتن به آب داده نشود تا با مشاهده و مراقبت حركات شناگران شنا  ةاو اجازه و ب
در آخر باز اولين روزي كه  ياد بگيرد. اگر آن جوان سالها ناظر عمل مالحان باشد

تدريج در آب  كم عمق داخل نشده و دست  هشود و تا ب مياخل آب بشود غرق د
  گيرد.  ميو پايي نزند شنا ياد ن
آزادي هم  در گذشته در بعضي ممالك خيلي بازي شده  ةبدبختانه با كلم

نيست  يو در هيچ جاي عالم حتي مستبدترين مديران امور نگفته كه در آنجا آزاد
اند بلكه هميشه دعوي آن بوده  فقدان آزادي اقرار نكردهو با شرافت و صداقت به 

و هست كه در آن كشور آزادي كامل وجود دارد و گاهي چنانكه در موقع 
س دوما در روسيه براي اغفال مردم برخالف حقيقت اعالن آزادي هم بدون يسأت

 صالًكه ديگر مردم آن اقليم اعتقاد و اعتمادي ابداً و ا حدي هقصد اجراي آن شده ب
كردند،  ميباور ن ها حقيقت وعدهه كيد هم بأهزار سوگند و ته نداشتند و ب

آزادي حقيقي داده  ةاگر درآن ممالك روزي واقعاً و براستي وعد هك طوري هب
دورغ، عاقبت ه فرياد مكرر آمدن گرگ ب ةكرد و مثل قص ميشد كسي باور ن مي

آن  كنند. گاهي در  ميقين نهم گرگ بيايد به راست بودن آن ي  كه واقعاً وقتي
كنند و حقيقت  ميوضع موجود صدق  كند تفسير  هطوري كه ب هممالك آزادي را ب

خواهان آزادي حقيقي است كه در بعضي از نقاط  آنست كه منظور اصلي ازادي
جا بايد آن نوع  عالم  مانند سوئد و هوالند و انگلستان و غيره وجود دارد و همه

شته باشد اشود فرقي با آن نمونه د ميته شود و اگر آنچه داده آزادي بالتمام خواس
را آزادي ناميد و قبول كرد و راضي شد چنانكه حاال حكومتهاي بسيار  نبايد آن

  دهند.  ميخود اسم حكومت دمكراتيك خلق ه استبدادي كمونيستي نيز ب
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معني زادگاه و مسكن ه اين دو كلمه كه اولي در لغت ب ـ وطن و ملت
معناي ه معني دين و  مذهب بوده در اين عصر به ان و دومي در اصل بانس

ي فعلي از مملكت ناين معاه شوند و هر دو لفظ ب ديگري استعمال شده و مي
  ايران آمده است. ه عثماني ب

ات معين كه معني سياسي آن عبارت است از قطعه زميني با سرحده وطن ب
آن تابع  ةادشاهي باشد و سكندر تحت حكومت واحدي و قلمرو دولت يا پ

شريك باشند، قطع نظر از  يدر منافع و زيان و غم و شاد هقوانين مشتركي بود
نكه داراي دين مشترك يا زبان مشترك يا نژاد مشترك باشند يا نباشند. اتصال و  آ

رفاه و ه همديگر و دلبستگي آنها بيشتر موكول به طن خود و به وب پيوند آن مردم
رضا و رغبت در آن اجتماع ه ن ملك است كه موجب آن باشد كه بآزادي در آ

زيست كنند و خوش باشند. در بسياري از ممالك آزاد جماعاتي هستند كه از نژاد 
نژاد با قومي  انگليسي ممختلف بوده ولي هموطن وفاداري هستند. دركانادا مرد

را حرف كنند و هر كدام همان زبان اصلي خود  مياالصل زندگي  فرانسوي
راي سه يا چهار زبان ساكن هستند كه همه ازنند. در سويس سه قوم مختلف د مي

 ةوطن خود دارند. سكنه دلبستگي شديدي ب عالقه و» هلوتي«تحت عنوان 
ذلك قوم واحدي  مذهبي مسيحي و مركب بوده و مع ةمملكت آلمان از دو فرق

بانهاي كامالً مختلف اهالي مملكت بلژيك مركب از دو قوم مختلف با ز هستند.
زنند و فالمانها كه  كه فرانسه حرف مي ها هستند با حقوق مساوي يعني والون

زبان فالماني (قسمي از زبان هوالندي) سخن ه بيشتر از نصف سكنه هستند ب
زبان ه گويند. در مملكت فرانسه در نواحي برتاني قريب يك ميليون نفر ب مي
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 ةفهمند. در جزيز مينها زبان فرانسه را هم زنند، ولي غالب آ برتوني حرف مي
  بريطانيا سه قوم با سه زبان وجود دارد:

انگليسي كه زبان قسمت اعظم سكنه است و سكوتالندي كه زبان بيش از 
هفت هزار نفر از آنها فقط همان زبان را ه و سي هزار نفر است و قريب ب صد

فرانسه ه كه در قسمت ولس (ب دانند و زبان ولش ميكنند و انگليسي ن مياستعمال 
گويند و قريب دويست هزار نفر از  ميآن سخن  گال) بيش از يك ميليون نفر با 

خوذ أدانند. اين ارقام م ميكنند و انگليسي ن ميآنها منحصراً همان زبان را استعمال 
لش زبان كلتي وليف ميه و كوهن است. زبان أت» السنه عالم«از كتاب معروف 

رون قديمه در انحاء اروپا و حتي در آسياي صغير و آن نواحي كه است كه در ق
 ةآن واقع است انتشار زياد داشته است. در هم تركيه يعني آنقره در  ةپايتخت حالي

ممالك مذكور در فوق زبان رسمي وجود ندارد. در هندوستان بيش از صد زبان 
زبان از  16يا  15 ميليون نفر است و اقالً 290آريايي وجود دارد و زبان قريب 

آنها زبان ادبي و زنده و در قسمتي از مملكت زبان رسمي است و چندين زبان 
ميليون  72دراويدي در آن مملكت موجود است كه عمدة آنها چهار تا است و 

آن زبانها ادبي و مستعمل است و يكي مزاحم  ةزند و هم مينفوس با آنها حرف 
بان رسمي دولتي مقرر شده هيچ نوع ديگري نيست و اگرچه زبان هندي ز

كردي زبان مسلم  ق هم عربي وار زبانها نيست. در عريساراجباري براي غلبه آن ب
است و مزاحم هم نيستند. در بلوچستان هندي كه حاال يك ايالت پاكستان است 

كنند كه  ميچنين بلوچستان ايران دو نژاد بكلي متباين پهلوي هم زندگي  و هم
 ها االصل دارد و ديگري براهوي از نژاد ايراني بوده و زبان ايراني يكي (بلوچي)

از نژاد دراويدي جنوب هند هستند و زبانشان نه زبان آريايي است و نه   كه اصالً
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هند و اروپايي هم نيست. در مصر  ةقرابتي با زبان آريايي دارد و حتي از السن
  ستند و باقي مسلمان. قريب يك ميليون و ربع ميليون از مصريها مسيحي ه

تا دويست سال پيش  ها هاي بومي مصرند (قبطي قبطي ها اكثريت مسيحي
زدند و زبان عربي غلبه نكرده بود). در لبنان  زبان مخصوص خود را حرف مي

به هم نصف ديگر مسلمان هستند كه قسمتي معتد حي ويتقريباً نصف نفوس مس
زيادي هم (قريب پنجاه هزار  ةعد نفر) و 150000از آنها شيعه هستند (قريب 

پرستند) در  مياي منشعب از اسمعيليه كه الحاكم بامراهللا را  نفر) از دروز (فرقه
  آنجا وجود دارد. 

البته در بعضي ممالك دنيا دين تا حدي اساس مليت است. مثالً در  
ك نجا غالب  است مذهب كاتولي ايرالند  (جنوبي) كه با آنكه زبان انگليسي در آ

درصد نفوس آن  9/85حافظ مليت اهالي آنجا بوده و هست. در پاكستان هم كه 
مليت آن مملكت است. اهالي  ةمسلمان است دين بر زبان و نژاد غلبه دارد و قائم

هر يك از اين ممالك مذكور در فوق با اختالف نژاد و زبان و دين ملت واحد 
و در حقوق  انساني و مدني دانند  ميشوند و خود را از همان ملت  ميمحسوب 

  همديگر ندارند و مساوي هستند. ه و سياسي امتيازي ب
سال قبل مسيحيان ايراني (از ارمني و آسوري) و يهوديان  50 در ايران تا

ناميدند و هنوز هم تحت اين عنوان يا  ميايراني حتي زردشتيان را ملل متنوعه 
 ارند. مشروطيت ايران بااصطالح اقليت وكيل مخصوص در مجلس شوراي ملي د

هزار زحمت مساوي بودن اتباع ايران را از هر طايفه در مقابل قانون مملكتي 
  اصوالً برقرار نمود. 
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فرقه هاي ايراني اظهار  وطن دوستي بعضي از طوايف وه گاهي نسبت ب
بعضي از دول خارجي ه را تمايل آنها ب شك و سوء ظن شده است و دليل  آن

  كنند.  ميذكر 
لبته در موقع جنگ هاي ايران و عثمان در قرون سابق احساسات دوستانه ا
توان انكار كرد. گاهي هم سبب مهاجرت  ميعثماني نه هاي ايران را نسبت ب سني

حي ياصفهان را دور كردن آنها از ممالك مسه جلفاي آذربايجان ب ةدادن ارامن
اند. حاال هم در  ردهدولت مسيحي مجاور فرض كه نزديك و بيم تمايل آنها را ب

مملكت ما عناصر و اقوام و مذاهب و زبانهاي مختلف وجود داشته و دارد. ظاهراً 
مذهب و قريب صد هزار نفر مسيحي (ارمني و آسوري)  بيش از يك ميليون سني

كمي صابئي (صبه) و  ةزيادي از اهل حق و عد ةو پانزده هزار نفر زردشتي و عد
  يلي جزو نفوس ايران هستند... اسماع ةچندين هزار نفر شيع

وحدت ملي ايران و ه اين اختالف مذهب و زبان و نژاد ادني خللي ب ةهم
شرط عدالت و آزادي و رفاه اجتماعي  هرساند، فقط ب وطن پرستي  آن ايرانيان نمي

ن اختالف مذهب و زبان  آ گونه نگراني از و اگر اين شرط موجود باشد جاي هيچ
ت به پروتستانت هاي آن مملكت نگراني  بحاال در فرانسه نس نخواهد بود چنانكه 

  نيست. 
ولي در قرن شانزدهم مسيحي كه آنها مورد آزار بودند نگراني بوده و شب 

و در  را قتل عام كردند ها مسيحي كه پروتستان 1572 ةسنت بارتلمي در سن
ننگين تاريخ تعصب در  ةهمين كتاب معروف لغت الروس فرانسوي صفح

نژاد و زبان ادني  هاي آلماني انسه، شمرده شده. در موقع جنگ اروپا نه سويسيفر
فرانسه و  هزبان نسبت ب هاي فرانسوي تمايلي به آلمان نشان دادند و نه سويسي
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ممالك خارجي  ةآنان مملكت خود را كه مقر آزادي و عدالت است بر هم ةهم
ساس آزادي و عدالت دهند پس وطن پرستي حقيقي برا ميمجاور خود ترجيح 

وطن گرچه  كند و حب ميشود، ورنه وطن پرستي اجباري ريشه پيدا ن ميقائم 
يت طبع انسان هم راحت و رفاه و  عدالت و آزادي و حرّ ،حديثي است صحيح

سختي و ه مردن به خواهد و به آساني ب ميدر زبان و دين خود در اقامتگاه خود 
پيشوايان ما گفته اند كه مملك با كفر دوام دهد و  ميظلم و سلب آزادي تن در ن

ناصرخسرو قبادياني بلخي كه افتخار ايران و  .كند ميكند ولي با ظلم  دوام ن مي
عيلي بودن يعني هفت امامي اسبب اسمه شاعر سخنور  با ايمان فارسي است ب

حكم روحانيان و امراي  متعصب ه بودن از وطن خود آواره شد و خانمان او را ب
نام يمكان در ه تاراج كردند و او به بدخشان گريخت و در دره كوهي ب ان ووير

هرحال بيش از  ةعمر خود را كه ب ةجرم كنوني (افغانستان) بقي آباد و حوالي فيض
عسرت و سختي و تنهايي و عزلت و غربت در آنجا گذراند و ه پانزده سال بود ب

  دلسوز شكايت كنان گفت: ةبا نال
ــد  ــخ ايمننــ ــوي در بلــ زهرشــ

ــو  ــولي تـ ــتدار آل رسـ  ور دوسـ
ــر   آزاد و ــر و دختـ ــده و پسـ  بنـ

ــر    ــرف پيغبـ ــتي عتـ ــر دوسـ  بـ
  

 بـاره  خوار و دزد و لوطي و زن مي  
ــان كننــــــدت آواره  از خانمــــ

ــ  پيـر و   گهــوارهه جــوان و طفـل ب
 بيغـــــاره ةكردنـــــدمان نشـــــان

  
عنوان اينكه رافضي است از دفن ه چنانكه معروف است فردوسي را هم ب

هاي عادالنه  سلمانان مانع شدند. خسرو انوشروان كه بقدر مقدر آئيندر قبرستان م
مانويان و مزدكيان تساهلي نشان نداد) ه براي رعايا جاري كرد (اگرچه نسبت ب
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سال سلطنت با استحكام و با آسايش كرد و خسرو پرويز كه  48باز قريب 
وريه و العاده داده و فتوحات عظيمه كرد و س مملكت ايران را وسعت فوق

بوسفور و پشت ديوار  ةنگتفلسطين و مصر و قسمت بزرگي از خاك روم را تا 
 ،ظلم زياد و اسراف و جمع مال از رعايا ةر ساخت و درنتيجخّقسطنطنيه مس

دست خود ايرانيان هالك شد. دولت امپراطوري اتريش تحت سلطنت ه عاقبت ب
و اقوام قلمرو او و تقريباً ژوزف با وجود اختالف عناصر و زبان  ساله فرانسوا 68

بيش از صدي پانزده نبودن قوم حاكم بر پايتخت يعني آلماني نژادها از كل نفوس 
قدر ه آن مدت ب ةميليون نفر) كه قريب شش ميليون بودند در هم 45مملكت (

اساسي جنگ اول اروپا درهم  ةكافي دوام و استحكام داشت و بدون صدم
چه سياست آن پادشاه و آن دولت براساس تساهل و ماند.  ميريخت و پايدار  مين

مدارا و توافق و آزادي بود و بنابر آنكه وقتي در جواني در كتابي خوانده بودم و 
آن ندارم) در مجلس ه ام (و يقين قطعي ب نيست كجا ديده محاال درست خاطر

كه ي داشتند ين امپراطوري وكال ملي آن مملكت نه قوم از اقوام مختلف قلمرو آ
شد و فقط  ن مجلس نطق مي و به هشت زبان از آنها در آ ندداراي نه زبان بود

  آن قوم بالنسه كم بود. ةزبان روتني استثناء بود كه عد
بازي افراطي كه در بعضي از ملل شرقي در قرن جديد پيدا شده و  اين ملت

 ايران هم دره عالمت مزاج غير سالم است و بعضي اوقات آثار سرايت آن ب
 خواهم بگويم لغو و شود هيچ مناسب تقليد نيست و مي ميبعضي محافل ديده 

 خطرناك و مضر بوده و فقط موجب خطر و خصومتها تواند شد و مخصوصاً
وطن مشترك و خاك و ايرانيت و وحدت ايراني و  ةبراي مملكت ما كه بر پاي 

است كي تّوحدت آداب (كولتور) و وحدت تاريخ و تاج و تخت پادشاهي م
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بداً صالح نيست. ااختالف  بعضي تفوهات جاهالنه و احداث نفاق و دوتيرگي و
كنند گذشته  ميها چشم بسته گاهي به عرب و ترك طعن كرده و بدزباني  بعضي

و تعصبات مذموم با روح اسالم كه برادري بين مسلمين  ها از آنكه اين نوع افراط
اسالم دور است براي سياست از جوهر عالي  را ترويج كرده منافات دارد و

  داخلي نيز فوق العاده خطرناك است...
خاك ما هجوم ه عرب براي اينكه بيش از هزار سال قبل به خصومت ب

آورده بودند و ديني مبني بر توحيد با مباني عالي و پرفضيلت و زباني پر ثروت 
ر اين زمان اينكه د ةاند به بهان هم همراه آورده و زبان ايراني را پرمايه كرده

ن مجادالت و اختالفاتي دارند دور از عقل و اايره آن قوم نسبت ب اشخاصي از 
يك مملكت عربي يا گاهي  ةت حاكمأسياست است و براي يك ناسازگاري با هي

تمام قوم عرب را مانند اقيانوس از سرحدات ه يك فرد جاهل از آنان سنگي ب
طور اتصال بسط دارد و پيش از  هقا بآفري ةايران تا سواحل آتالنتيك و اوسط قار

پنجاه ميليون نفر نفوس را شامل است انداختن و توهين كردن شايسته نيست و 
ايران در سيزده قرن پيش نوعي اظهار ه درواقع اظهار كراهت به آمدن عرب ب

سف بر قبول دين اسالم و آرزوي ماندن در كيش قديم است كه ترجيحي است أت
اقوام ه آميز ب هاي خصومت عقلي و انصاف. هم چنين طعنبدون مرجع منطقي و 

تركي زبان كه از شمال شرقي سيبري تا بالكان در قريب نه هزار كيلومتر زمين 
تر و  حساب دقيقه ميليون نفرند و ب 51رسمي  ةانتشار دارند و بر طبق احصائي

لب ميليون نيستند سزاوار نيست زيرا كه ج 50هرحال كمتر از ه تر ب معتدل
جهت وداعي مهم  نخصومت اقوام زيادي منبسط در هزاران فرسخ از زمين بدو
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اينكه اغلب آن اقوام و شايد بيش از صدي نود  ةنه تنها مضر است بلكه با مالحظ
  مسلمان هستند موجب اختالف بين مسلمين است. اآنه

افراط در ضديت با لغات  زبان فارسي و ةبدبختانه همين بدعت تصفي
اي از متجددين شايع شده نه تنها  االصل كه چندي است در بين طبقه بيفارسي عر

زبانان همسايه زيادتر نموده و ما را  افتراق ما را با ملت افغان و پاكستان و تركي
زبان هم كه تا حاال  زبان وتركي كند، خود ايرانيان عربي ميهم پاك بيگانه  هنسبت ب

تر  راك در بسياري از لغات سهلاشت ةواسط هزبان فارسي فصيح ادبي را ب
ه د و بنفهم ميتدريج زبان عجيب تازه را ن هسواد آنها ب فهميدند حاال اكثريت بي مي

هم نزديكتر شود  در  هشوند. ملل اسالمي هر چه زبانشان ب ميزبان رسمي بيگانه 
زو است اگر سعي شود زبان فارسي رشرقي و اسالمي است. جاي آ ةصالح جامع
  طور عمومي تعليم شود. هترك ... بيشتر و بلكه ب غربي و ملل عربي و در بين ملل

ما به خارجياني كه چند  ةكه وزارت خارج معلوم نيست كه چرا درصورتي
ت ياند در صورت تقاضاي آنها  اغلب حق تابع اقامت كرده سال در ايران توقف و

اند حق ايراني  لغات عربي كه هزار سال در ايران توطن كردهه دهد ب ميايراني 
  ند.هد مين ندش

بايد خصومت و كينه زياد بپرورانيم. ولي باز بايد بين نالبته ما به هيچ ملتي 
ملل شرقي و اسالمي و ملل غربي قدري فرق بگذاريم و اين دو گروه اقوام را 

يك چشم ديد. زيرا كه اگر از ملل ه د مقايسه كرده و بييعني غربي و شرقي را نبا
ايم بعضي ملل غربي از دويست سال  قديم صدماتي خورده ةذشتشرقي ما در گ

به اند. و هر زخمي  ما كردهه اين طرف تعديالت گوناگوني مادي و معنوي به ب
خود  ةپذيرد و هنوز بعضي  از آنها در تسلط جابران ميسرعت و سهولت التيام ن
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 آميز آن فاجعه المي اصرار و مداومت دارند. چنانكه همين روزها اخبارسبر اقوام ا
اسالمي بر اثر همدري  ةكنيد و ما گذشته از جهت جامع ميرا در جرايد مالحظه 

توانيم آن ظالمان  ميايم ن با اقوام شرقي چون خود نيز مدتها گرفتار درد آنها بوده
معني تمام برادر خود ه يك جشم ببينيم و استعمارگران را به را با اين مظلومان ب

كه  - سبب آداب مشترك (كولتوره هم از اين جهات و هم ب اينست كه .بخوانيم
فرق عظيمي بين ملل شرقي و  بين ما ةسال راند) هزا در تركي عثماني حرث گفته

كنيم، البته باز  بدون اينكه  ميبعضي مغربيان متجاوز حس  مخصوصاً اسالمي و
سن تمدن ها افراط ورزيم يا از اخذ آثار مستح ميدوه در خصومت و كينه نسبت ب

  آنها بپرهيزيم. 
مايه از آداب  بعضي از جوانان مجذوب ظواهر مدني مغرب و مغربيان و بي

ي اشتراكي و افتراقي گاهي ننهايت غفلت از اين جها و زبان و تاريخ ملي خود در
زبان ما ه گمرك لغات فرنگي ب قيد و بند و بي ه با مخالفين ورود بيدر مقام محاج

خارجي  ةجاي كلمه گويند چه فرقي دارد اگر ب ميقطعي  در غير موارد ضرورت
 كنيد آن هم خارجي است!!! و مياالصل استعمال  فارسي عربي ةفرانسوي كلم
ميان ه نامه و هندواروپايي بودن لغت فرانسوي ب (!) بودن لغت ميحتي پاي سا

 اهللا از اين غفلت و مغالطه و شود كه ديگر چه عرض كنم. سبحان ميكشيده 
  ي! يتدالل سوفسطااس

من وقتي در اين باب و مضحك بودن ترجيح كلمات فرانسوي يا روسي 
قول ه قول متجددين از لغات هند واروپايي هستند بر لغات عربي كه باز به كه ب

آنها از اصل سامي است در مقام تشبيه نوشتم اگر يكي از خوانين ايل عرب 
انلوي خوار صج با يك دختر از ايل اورامين قصد ازدواج داشته باشد آيا از ازدوا
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جاي آن يك دختر حبشي را كه زبان ه خود احتراز كرده و ب ةهمساي ةيعني ناحي
اين دليل كه زبان دختر ه كند ب ميزني اختيار ه عربي دارد به سامي امهري قريب ب

انلو تركي و دور از عربي است و زبان دختر حبشي سامي است و قرابت با صا
  عربي دارد؟

ها همين داستان آريائي بودن اين و  يكي از بالهاي جديد نازل بر مملكت
سامي بودن آن و آلتائي بودن آن ديگري است كه از اصطالحات جديد فن 
زبانشناسي مغربيان است و ورد زبان هوسناكان جديد ما شده است و در مقام 

اهللا  ۀنعمشاه خود دست كمي از حيدريان اتباع قطب الدين حيدر و نعمتيان پيرو 
منازعه ه خود ب مذهبي اسالمي بوده و بي ةولي ندارد كه هر دو از يك فرق

نزاع  ثحام و ياف جان هم افتادند. اوالد نوح هم از سام وه برخاسته و قرنها ب
اند و بايد دعا كرد كه خدا ما را از اينگونه بليات محفوظ  موجهي با هم نداشته

  دارد. 
ما و ه از اقوام شرقي و مسلمان نيز در گذشته باگر گفته شود كه بعضي 
اند درين صورت چه فرقي با متجاوزين عصر  مملكت ما تعدي و تجاوز كرده

قول علماء جواب نقضي است از انحطاط قوه ه گونه فكرها كه ب اخير دارند. اين
عقلي صحيح و موازنه منطقي است، زيرا كه  ةتميز و تشخيص و فقدان محاكم

پرست  مان از احكام معقول طبيعي و اجتماعي است. هيچ ايراني وطنخود مرور ز
ه قهر و غلبه به هزار سال قبل ب اسكندر مقدوني كه بيش از دوه عاقلي نسبت ب

خارجيان دارزنندگان ه كند كه ب ميايران دست يافت آن احساس خصومت ن
كند.  ميل قبل االسالم در روز عاشورا در پنجاه سا ۀثقپرستان تبريز و مرحوم  وطن

ايم و  هم گاهي تجاوزاتي به آنها كرده بعالوه در كشمكش با اقوام مجاور ما
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مجادله از طرفين بوده است. اما ما به ساكنين سواحل نوا و ولگا هيچ وقت 
ايران ه ايم باالي چشمتان ابرو است. اگر يونانيان تحت لواي اسكندر ب نگفته

خاك يونان تاخته و از هيچ گونه ه ش از آن بصدمه زدند ما هم كمتر از دو قرن پي
صدمه خودداري نكرده بوديم. راست است كه يونانيان قريب هشتادسال مستقيماً 
و صدها سال غير مستقيم در ايران تسلط يافتند، ولي آنها تا حدي تمدن خود را 

ط كن كردن نژاد ايراني نكردند، بلكه امتزاج و اختال اينجا آوردند و سعي در ريشه
را ترويج و تشويق نمودند. عربها هم اگرچه سلطنت بومي ايران را برانداختند 
قوم ايراني را از ميان نبردند و فقط ديني آوردند كه اساس آن مبني بر مساوات و 
عدم ترجيح عرب برعجم بود و لغاتي از زبان آنها كه اغلب محتاج اليه بود داخل 

  زبان ايراني شد. 
ترازي از استعمال لغات يوناني داخل در فارسي در طور كه اح پس همان

زبان خود نداريم مانند پياله و ديهيم و سپهر و الماس و درم و دينار و فنجان (از 
و هيون و پسته و نرگس و زمرد و سيم و  پنگان) و لگن و قپان و كالبد و لنگر

ه) همانطور هم ايراني ذكر كرد ةللغا مرواريد (كه پاول هورن آنها را در اساس فقه
عرب را مانند خون سياوش دنبال كرده با كلمات  الزم نيست كه دشمني با

ه ب ها خصومت برخيزيم. اين نوع دشمنيه خودمان ب ةاالصل فارسي شد عربي
ها سلطنت ايراني را  برخاطر جنگهاي هزاران سال پيش منطقي نيست. اگر ع

سالطين بومي در ايران شروع  هاي برانداختند در كمتر از دويست سال بعد سلسله
كه  مانده اهالي آن هم عرب نشدند. درصورتي استقرار كرد و مملكت ايران باقيه ب

هزار و  ايرانيان سلطنت بومي مصر را در عهد كمبوجيه برانداختند و ديگر تا دو
ري و مستقل در آن كشور ظاهر نشد، صپانصد سال بعد دولتي مصري از نژاد م
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كند. ولي بعضي از ما  مياين كينه با ايران ستيزه نه ر مصر بولي امروز كسي د
عرب و شكست قادسيه و جلوال و نهاوند را فراموش كنيم و  ةخواهيم كين مين

را از لغات بدبخت فارسي خودمان كه از اصل عربي آمده  هخواهيم انتقام هم مي
بگيريم و آنها و هزار سال در اينجا توطن نموده و در آغوش فارسي نمو كرده اند 

 را اجنبي و خارجي بشماريم. ولي تريبون و بيوگرافي و بيبليوگرافي و
كونسولتاسيون و پارانتز و انستاله شدن و سوژه و گرامي و پروتست و كادو و 
تيراژ و گيومه و تيتر و سن و  كالس و ليسانس و سالون و ديپلم و رمان و 

فرنگي  ةيون و كنترول و پنجاه كلمسانسور و كنفرانس و سنديكا و كميته و كميس
سراپا بيگانه را خارجي  ندانيم. عرب چنانكه گفته شد با خود ديني مبني بر تنزيه 

زبان ه و تقوي و مساوات آورد و زباني بسيار بسيار غني و وسيع كه با امتزاج ب
شيرين پارسي زباني فوق العاده لطيف و جذاب و دلكش براي ما ارث گذاشت و 

سعدي و غزلهاي حافظ و  بوستانو  گلستانما حالوت عجيبي بخشيد كه  زبانه ب
هاي دلرباي آنست و ما از لغات آن  قصايد عنصري و اشعار ناصرخسرو نمونه

خواهيم اجتناب كنيم. ولي بعضي لغات مغولي را كه زبان قوم  زبان حاال مي
و سباع  ترين چيزها به پلنگ وحشي مغول است كه بالي آسماني بوده و شبيه

ت بشري و فضيلت انساني داشته درنده  و مار و عقرب بود بي آنكه كمترين مزي
سوي ه ن مثل سيل هولناك بباشند و براي تخريب و قتل عام و برانداختن تمد

مملكت ما روي آوردند و قابل قياس با استيالكنندگان قبل نبودند هنوز در زبان 
كنيم مثل لغت نوكر و داروغه و  ميفارسي مانند بومي و يگانه استعمال 

االصل)  سيورسات و غيره و غيره و از آنجمله براي اجتناب از لغت فارسي (عربي
  كنيم.  ميكنگاش مغولي را استعمال  ةمجلس، كنگاشستان و جعل شده از كلم
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خصومت با عرب و ترك زبان كه گاهي از  ةنظر من نغمه غرض آنكه ب
د اختالف و نفاق شود عالوه بر آنكه موج ميطرف بعضي اشخاص خام شنيده 

بين ملل شرقي و اسالمي و همسايه تواند شد ناشي از سوء سياست در داخله هم 
ايرانيان را داراي هر زبان و مذهبي  كه  ةزيرا كه چنانكه  گفته شد ما هم؛ هست

نبايد هيچ وقت اين وهم  دانيم و باشند جزو ملت ايران و برادر وطني خود مي
ايراني ايجاد شود  ةغير مسلم و غير شيع زبان و در اذهان اقوام غير فارسي باطل

 ةخواهند زبان و آداب و مذهب خود را بر سكن كه جماعت ساكن پايتخت مي
خود بشمارند. بعضي  ةواليات تحميل كنند و آن واليات را در حكم مستعمر

چهل سال براي  ممالك كه اين تعصب را داشتند سودي نبردند. آلمانها بيش از
كردند و عاقبت  برانداختن زبان فرانسه  از دو واليت آلزاس و لورن همه نوع جد

گيري شديد براي  نتيجه ماند. در قرون سابق شايد جبر و سخت كوشش آنها بي
داد. در مملكت عثماني  ميهضم يك عنصر قومي بدون سر و صداي زياد نتيجه 

 يك ربع نفوس امپراطوري بيشتر نبود و سابق كه قوم حاكم (يعني تركها) فقط
شايد چهار خمس نفوس يا بيشتر مسلمان بود آن قوم حاكم قرنها با عناصر غير 
تركي و مخصوصاً مسلمين مدارا داشت و با مسيحيان و يهود هم رفتار تا حدي 

ت وزراء هميشه وزيراني از آن عناصر داشت و أل داشت و حتي در هيقابل تحم
رحال ه ن ارمني و اوالح (يعني از رومانيها) در كابينه بودند و بهغالباً وزيرا

مسلمين آن مملكت وسيع (كه در وسعت چند برابر مملكت تركيه كنوني بود) با 
وجود اختالف زبان با دولت خود يكدل بودند. بعد از انقالب مشروطيت سال 

1326 روي سركار دطلبي و فوران ملت بازي تركان جوان تنددر عثماني و تجد
تدريج از بين  هآمدند كه ميل داشتند ساير عناصر و اقوام را در صورت امكان ب
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افتراق برخاستند ه و ميل ب تخصوم  هغير مسلمين ببا ببرند و درنتيجه نه تنها 
شد و زبان قوم حاكم را بر آنها  ميبلكه واليات اسالمي هم كه به آنها سختگيري 

آنجمله عربها و ارناودهاي (آلبانيها) مسلمان قيام كردند و از  ميشدت تحميل  هب
كردند و نتيجه عاقبت شدت عمل و دار زدن بزرگان و پيشروان عرب شد. يكي 

خود اينجانب گفت كه در اين گرفتاريها كه ه از عقالي ترك در استانبول وقتي ب
گردن سلطان محمد فاتح ه با عناصر مسيحي مملكت خودمان داريم همه گناه ب

ه ت كه در آن زمان كه استانبول و قسمتي از بالكان را فتح كرد اگر شمشير باس
كرد  ميغير مسلم گذاشته و آنها را بين قبول اسالم و اعدام مخبر  ةگردن سكن

شدند و ما حاال ملت واحد داشتيم و آسوده بوديم ولي حاال  ميهمه مسلمان 
ه شود. ب ميبا خارجه ديگر در اين عصر آن كار غير ممكن است و موجب جنگ 

واليات  ةكه بعد از جنگ اول جهاني و از دست رفتن هم همين جهت وقتي
آناطولي از آن امپراطوري تنها همان  عرب نشين و غيره و فاني كردن ارامنه در 

قسمت آناطولي و كمي از قسمت اروپايي كه شايد روي هم رفته بيست درصد 
گفتند  ميز همان ملت پرستان افراطي علناً وسعت اولي بود باقي ماند، باز بعضي ا

كه حمد خدا را كه ما خالص شديم و يك ملت متجانس شديم (اگرچه كردها 
 ةمملكت وجود داشتند.) اينگونه عقيد ةعظيمي كه داشتند هنوز در داخل ةبا عد

يكي از ه ناحق و افتراء و محض خصومت به آنچه به شباهت نيست ب عجيب بي
دادند كه بر ضد بعضي تندرويهاي آذربايجانيان  ميهران نسبت رجال ايران در ط

خاطر ه گفته بود كه آن ايالت حكم شقاقلوسي در بدن ايران دارد كه بايد ب
را بريده دور انداخت. يقين دارم كه اين اسناد بي اساس بود  سالمت باقي بدن آن

  ايم.  نظري نداشته هيچ وقت  چنين سياستمدار كوته و ما
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كت عثماني بعد از استقرار مشروطيت بعضي افراطيون از تاتارستان در ممل
روسيه و قفقاز وارد آن مملكت شدند و شروع به تبليغات تند كردند و يكي از 

سه طرز «نام ه اي نوشته و منتشر ساخت ب آنها (كه از تندروان تاتار بود) رساله
سياست  ةت سه طريقو در آن به عثمانيان تبليغ كرد كه براي آن مملك» سياست

توانند يكي از آنها را اختيار كنند: يكي سياست وطني عثماني  ميوجود دارد كه 
سكنه مملكت را يك ملت دانستن و تقويت حس وطني در آنها  ءي هميعناست. 

مسلمان مملكت را ملت خود  ةكردن، و دومي اتحاد اسالم است كه فقط سكن
ديگر دنيا هم باشند، سوم عالقه مندي فقط  دانسته و مايل به يگانگي با مسلمانان

به قوم ترك و بيگانه شمردن اقوام ديگر مملكت. نويسنده سعي كرده بود با 
آن شخص  ةاستدالالت ثابت كند كه همان شق سوم ترجيح دارد. اين عقيد

پرستيد و خود شنيدم كه اسم آن ظالم خونخوار را  ميمتعصب تاتار كه چنگيز را 
هاي لئون كاهون  برد پيشرفت كرد و سفسطه ميهللا عليه و آله ا با دعاي صلي

كه در » مقدمه به تاريخ آسيا«اسم ه يهودي فرانسوي در كتاب قصه مانند خود ب
ترجمه به  ةوسيله شمارد ب آن چنگيز را بزرگترين سياسي و شاه مرد عالم مي

آمد كه  وجوده تركي در بين جوانان ترك رواج گرفت و سياست اتحاد اتراك ب
ديدند و  چندي خواب امپراطوري ترك از حدود بالكان تا حدود مانچوري را مي

اين سياست فقط با ظهور و تسلط مصطفي كمال (آتاتورك) ظاهراً متروك شد. 
ديگري از اين نوع سياست كه مبني بر تفوق  ةدر همين زمان خودمان هم نمون

در بين ملتي كه خود را باالترين نژادي و از ميان بردن نژادهاي ديگر مملكت بود 
مملكت  ةدانست ديده شد كه براي تصفيه و يك نواخت كردن سكن ملل دنيا مي

خود خط مستقيم را كه اقصر فاصله در راه مقصود است انتخاب كرده و قسمتي 
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عمده بيش از هفت هشت ميليون از يك عنصر ديگر اهل وطنشان را كشتار 
  كردند. 

سابق گفته شد نبايد حمل  ةست عثمانيان در دورآنچه در باب وضع سيا
بر انتقاد افراطي يا خداي نخواسته طعن بر آن ملت شود كه امروز هم دوستي با 
صفا در بين ما و آنها برقرار است و هم اولياي آنها آن سياست اشتباهي قديم را 

اند بلكه محض دلسوزي به آنها و بيشتر براي  در مملكت خود متروك داشته
  برت خودمان آن چند كلمه عرض شد. ع

غرض آنكه مملكت داراي عناصر مختلف اگر پيرو سياست عاقالنه باشد 
د رندا وطن مشترك متكي باشد و در بين اقوام مختلف خود تبعيضي روا بايد بر

اتحاد ملي را استوار نگاه دارد. ورنه  ةعدالت قلوب همه را جلب كند و رشته و ب
آن اقوام در تحت حكم يك مركز قوي ممكن باشد آن  اگر هم مدتي نگهداري

اصطالح  هاتحاد ظاهري اجباري است (چنانكه فعالً در مملكت روسيه يا ب
بر اظهار آكادمي علوم روسيه (چنانكه در  بنا» اتحاد جماهير شوروي«خودشان 

ه قوم و نژاد در تحت انقياد ب 169روسيه آمده)  ةالمعارف بريطاني در ماد ۀدائر
عدم آزادي  ةواسطه ك قدرت مركزي هستند. ولي چون قلوب آن جماعات بي

 ةواسطه با اولياي آن كشور متحد و يكرنگ نيست هميشه در موقع تزلزل بنيان ب
 -صدمه و تكان خارجي يا داخلي از بيم تالشي ايمن نخواهد بود). گاهي ملت

را در ايران بالمره پرستان افراطي اصالً وجود اقوام و عناصر و زبانهاي مختلف 
م ضمجادله آن عناصر ه كنند با تندگويي و تندخويي و ميكنند و گمان  انكار مي

 -شوند و متوجه نيستند كه فقط عدالت و تساهل و برادري و توجه فوق مي
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افزايد، نه  ميحكومت مركزي  ةرفاه آنها و آزادي آنها بر قوت هاضمه المعمول ب
  حين در اين باب. گيري و طعن بر ناص جبر و سخت
اجمال و اختصار تمام ه يكي ديگر از مطالب من كه فقط ب ـ تساهل

آن چيزي است كه گويا بهترين لغت براي آن همان  ،خواهم به آن اشاره بكنم مي
 ةتحمل عقايد مخالف خود و درواقع همان جمل تساهل است يا وسعت صدر و

و اين صفت » فيتبعون احسنه الذين يستمعون القول«ارشادي قرآن است كه گويد: 
صفين به آن بين ما زياد نباشد و ترسم متّ بسيار مفيد و مهم و عالي است ومي

خيلي الزم است كه ترويج و تشويق شود و البته مجاهدت و تسلط بر نفس و 
لق و قوي بودن اعصاب براي آن ضرور است. رياضت و تمرين و تهذيب خُ

كه  ، من از اول جواني و حتي ايام صبي وقتيمعني حقيقيه بعالوه وجود آزادي ب
شدند  شدت مانع گفته شدن و نوشته شدن بعضي مطالب مي هاساتيد و علماي ما ب

و طعن شديد و تكفير بلكه قصد جان كسي را كه چيزي برخالف عقايد مسلم 
شنيدم كه  ميديدم و  كرد مي دانستند  مي را حق مطلق و حتي بديهي مي آنها كه آن

آنان براي اين شدت عمل و تندي فوق العاده اينست كه چون راه ما حق دليل 
است نبايد به تقرير و تحرير ناحق اجازه بدهيم و از آنجمله تحصيل علم حكمت 

كردند و حتي خودم ديدم كه استاد ما كه مجتهد عالمي بود  ميغن دقديم را هم غ
توان  ميت و فقط با انبر توان گرف ميرا با دست ن مثنوي موالناگفت كه كتاب  مي
  را گرفت.  آن

گذشت كه اگر  خاطرم ميه هميشه با شدت ايماني هم كه خودم داشتم ب
عقايد ما حق است چرا از ذكر و تحرير خالف آن انديشه داريم و فقط بيم از 

يك گفتار يا نگارش ه قول مخالف وقتي معذور است كه مال ما سست باشد و ب
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 ةرهم بريزد و اين خود عالمت خوبي براي عقيدن متالشي شده و دآخالف 
له أصواب نيست. خالصه آنكه افكار و عقايد با بحث و رد و شنيدن هر طرف مس

ن اشود و بس. ترويج صفت تساهل در اير تر مي در هر امري پخته وكامل و راسخ
پس از وجود آزادي و بهتر از كالم ولتر  .پيشروان و پيشوايان قوم است ةوظيف
اي كه شما داريد كامالً  توان يافت كه گفت من با عقيده ميسوي سخني نفران

مخالفم، ولي حاضرم حتي جان خود را فدا كنم براي آنكه شما بتوانيد آن عقيده 
نزاع جهود با مسلمان  ةدر قصرا ن اي سعدي هم را به آزادي اظهار و تبليغ كنيد.

  كه چون:  هاين معني اشاره كرده ب
  ن عقل منعدم گرددگر از بسط زمي

  خود گمان نبرد هيچكس كه نادانمه ب
  پس بگذار هر كس حرف خود را بگويد. 

سخن ما و تصديع طوالني كه حضار محترم با شكيبائي و حوصله به آن 
گوش داده و خسته شدند تمام شد و ملخص عرايض امروز من درچند كلمه 

اعلي درجه و تا ه گنجد. ضرورت آزادي اجتماعي و سياسي و روحاني ب مي
وطن پرستي ه ك بويل و تفسير) تمسأحقوق غير (آنهم نه با ته سرحد تجاوز ب

فداكاري در دفاع وطن از ه حقيقي و راستين و استوار بودن و حاضر شدن ب
ن در آن وطن با فراهم نمودن اسباب طرف و سعي عظيم  در گوارا كردن توطّ يك

م هموطنان و احتراز از نژادپرستي و ملت برادري با تما ـ رفاه و عدالت و آزادي
با صاحبان عقايد و  اراقدر مقدور براي مد هبازي افراطي و باالخره تساهل كامل ب

  هاي مختلف. سليقه
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  االت و جوابهاي آنها ؤس
علم و تمدن در يونان  يعال ةآيد كه درج مياز بيانات شما چنين بر ـ س

ايم كه ايران مهد  يا آنچه ما اغلب شنيدهبوده و از آن سرزمين ظهور نموده است. آ
  تمدن بوده موافق حقيقيت نيست؟ و آيا يونان مديون ايران نبوده است؟

  احمد جواهري 
اند شكي  قديمه مشرق بوده ةدر اينكه ايرانيان يكي از ملل متمدن ـ ج

نها بدبختانه در بين خودشان  ن آنيست. لكن در آثار مثبت و علوم مربوط به تمد
ري نمانده و نه تنها در قرون اخيره بلكه حتي در قرون وسطي هم از اثري خب

اسالمي پس از ة ادوار قديمه در ايران خبر نداريم. نه تنها در دوره كتبي راجع ب
انقراض سلطنت ساسانيان بلكه حتي در عهد ساساني هم ظاهراً اطالعي از تاريخ 

كه در آن عصر  خداي نامه ه، ورنه درقديم ايران مثالً از هخامنشيان و ماديها نبود
بالفصل قبل از اردشير بابكان يعني  ةشد. شايد حتي از دور ليف شده ذكري ميأت

شاهنامه نيز اطالع مرتبي در دست نبود و فردوسي در  ها اشكانيان و سلوكي ةدور
است در باب  خداي نامهمنثور فارسي ترجمه شده از  ةشاهنام ةخود كه منظوم

  گويد (و بايد نقل از همان خداي نامه عهد ساساني بوده باشد): اشكانيان 
ــز « ــان بج ــنيده  از ايش ــام نش  ام ن
 چو كوتاه شد شاخ و هم بيخشان«
  

ــه در نامــ    ــده  ةن ــروان دي  »ام خس
 »نگويـــد جهانديـــده تاريخشـــان

  
هاي قرون اسالمي مانند كتب طبري و بيروني و مطهربن طاهر  در نوشته

و االخبار الطوال و  االرب ۀنهایاصفهاني و ثعالبي و  ةمقدسي و مسعودي و حمز
و مجمل التواريخ و كتب ابن قتيبه و ابن البلخي و ابن الفقيه و ابن  دينوري



 ٩٦  23/   و ادب ايرانگذشته و آيندة فرهنگ 

هم فهرستهاي بسيار  هالجوزي و بلعمي و سبط ابن الجوزي و مسكويه و غير
هد نقل از تواريخ عه مختلفي از اسامي و عدد و مدت سلطنت اشكانيان (البته ب

ساساني) ثبت شده كه قريب سيصد سال با هم اختالف دارند. در عهد ساسانيان 
 266سال بود  547مدت بين اسكندر مقدوني و اردشير بابكان را كه در حقيقت 

طور مسلم  هشمردند و اين عدد در تواريخ و حسابهاي رسمي آنها ب سال مي
ظهور  ريخ سلوكي را بامنظور شده است كه ناشي از اشتباهي بوده كه بعداً تا

  اند.  زردشت التباس كرده
اين طرف كم و بيش ه اطالعي كه از تاريخ حقيقي ايران قديم از يك قرن ب

دست آمده، ه نقل از كتب فرنگيها به در بين ايرانيان عهد اواخر قاجاربه پيدا شد ب
از مرحوم ذكاء الملك و جمله  مثالً از كتب اعتمادالسلطنه (محمد حسن خان) و

منبع مورخين يوناني قديم معاصر هخامنشيان و بعد از آن است. شايد غالب 
خين يوناني را هم اي از تربيت شدگان حرف مور معاصر حتي عدهي ها ايراني

» غرض«اساس و خالف حقيقت شمرده و حمل بر  كردند و بي قبول نمي
گي در قرن اخير محققين فرن ةوسيله كردند اگر كتيبة داريوش در كوه بيستون ب مي

كم و  هرودوت يوناني بي ةشد كه عيناً با نوشت ميمندرجات آن كشف ن خوانده و
) خداي نامهاصلي پهلوي آن ( ةو نسخ شاهنامهزياد مطابقت دارد. آنچه در 

ها و اساطيري بيش نيست كه حقيقت ندارد.  عنوان تاريخ قديم ايران آمده افسانه هب
شود و آثار بنائي و  ميوجدان دليل عدم وجود ن قول علماء عدم ههمه ب با اين

اي از هنر و صنعت در عهد قديم  منقوشات قديم كم و بيش داللت بر وجود مايه
شود.  در ايران دارد، ولي البته از طرف ديگر عدم وجدان دليل وجود هم نمي

ايران قديم تشكيالت دولتي و لشكر نيرومند و تقسيمات كشوري و تا حدي نظم 
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وجود آورد و حتي داريوش اول پيك ه ي داشته است و كاخهاي با عظمت بادار
هاي اخالقي هم كه  منظم ميان انحاء دور ممالك خود راه انداخته بود. بعضي جنبه

كيد أاز اركان تمدن بايد شمرده شود موجب افتخار ايرانيان تواند شد، مثالً ت
 جاز دروغ چنانكه جار زاترحسالطين و پيشوايان ديني قديم در ا ةالعاد فوق

ثنائي كه   ةيونانيها  با ايرانيها با هم ةالمعارف بريطاني در مقايسۀگروندي در دائر
كند گويد كه  مييونانيان در مقابل ايرانيان  ةاز فضائل و خصال و اوصاف ستود

 دادند، درصورتي گوئي مي ايرانيان بزرگترين مقام را در اخالق و روش به راست
  دادند.  ن آن صفت را تالي مزايا و صفات نيك ديگر قرار ميكه يونانيا

اسالمي و حتي تا قرن نهم و عهد  اوليةعلم در قرون ه خدمات ايرانيان ب
ن ملت يبزرگترين افتخار تاريخ ا ةحقيقت مايه الدين جمشيد كاشي ب غياث

 سينا و بيروني و محمدبن زكرياي رازي و محمدبن موسي شمرده تواند شد و ابن
ترين  الدين جمشيد درخشنده خوارزمي و نصيرالدين طوسي و همان غياث

ستارگان قدر اول تاريخ اين ملت هستند. در باب اينكه يونان در علم و تمدن 
آميز مبني بر  چيزي از ايران اخذ كرده باشد اطالعي ندارم و بعضي روايات افسانه

قي و تعليمات جاماسب (؟) و ها يا فيثاغورس از منابع شر افالطون از مغ ةاستفاد
اشعار مليون مليون بيت زردشت كه پلين رومي روايت كرده و  ةمجموع
هاي منسوب به هرمس و ارتباط او با منابع شرقي شايان اعتماد نبوده و  هافسان

ارزش تاريخي ندارند و ما ايرانيان الزم نيست كه بيروني و خوارزمي و رازي و 
  افرازي خود را مرهون جاماسب بسازيم.سينا را دور گذاشته سر ابن
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ـ   آيا از مضمون بيان شما در باب ملت -س قـول شـما    هپرستي افراطي يـا ب
طور بايد استنباط كرد كه تـرويج ناسيوناليسـم مطلـوب نيسـت و      اين» بازي ملت«

   (بهمن گرشاسبي)جزو فضائل يك ملت نيست؟ 
ن تعصب ملي ناسيونالسيم لغت فرنگي است كه اگرچه معني لغوي آ -ج

است معني معمول و مصطلح آن در زبانهاي فرنگي وطن پرستي است، چنانكه 
گفتند و  ميپرستان ايرالندي را هميشه ناسيوناليست ايرالندي  در انگليس وطن

هاي هندي و  اغلب آنها را  پرستان استقالل طلب هندوستان را ناسيوناليست وطن
ناميدند، و ناسيوناليست  انقالبيون هم مي براي ترسانيدن مردم از آنها آنارشيست و

اين معني البته براي ما مطلوب و مقبول است و جزو فضائل است. لكن اگر در ه ب
موردي مراد از آن معني تعصبات قومي باشد مثالً تعصب كردي بر عليه فارسي 
 زبانان ايراني يا تعصب فارسي زبانان ايران ... و يا تعصب مسلمين ايران بر عليه

كت مضر تواند لوطني مم تاقوام غير مسلم اين مملكت اين مفهوم براي وحد
بازي ناسيوناليسم نيست، بلكه  تر ملت پرستي با تعبير صحيح شد. آن نوع ملت

است كه شدت اعالي آن در » راسيزم«گاهي  و» شووينيزم«فرنگي  ةكلم لمعاد
ر عهد حكومت ناسيونال سوسياليست و در مملكت عثماني د ةآلمان در دور

معني معقول كلمه  ناسيوناليست هستند ه بلژيكيها ب ةاتحاد و ترقي ديده شد. هم
دانند، اما تعصبات قومي ندارند و در بلژيك  البته خود را ناسيوناليست هم مي و

  فالمانها بر ضد والونها يا بالعكس نيستند. 
باشد ا نمرفوم واقعي حكمفهم فرموديد در اجتماعي كه آزادي به -س

  عدل انوشيروان در آن محيط غير آزاد؟  ةفرمائيد دربار عدالت وجود ندارد. چه مي
  ندياري) ف(صديق اس
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نه آزادي و نه عدالت امروزه، آن مفهومي را كه در قرون سابق داشته  -ج
خان زند شباهتي به آزادي حقيقي مملكت  ندارند. مثالً نه؛ آزادي عهد كريم

استبداد نادرشاه قابل مقايسه با استبداد پسرش عادل  سويس اين زمان دارد و نه
خان كه بهترين سالطين مغولي بود در مقابل خونخواري  شاه است. عدالت غازان

» عدالت«كرد نه در مقابل عدالت آبراهام لنكولن.  چنگيز نمود و جلوه مي
العموم و نه ژوري  انوشرواني نه محكمه داشت و نه قضات مستقل و نه مدعي

طينتي نسبي اتفاقي  ت منصفه). بلكه عدالت پادشاهان آن ايام ناشي از خوشأي(ه
اشخاص بين ه شخص سلطان و تفضيل او بود. انوشروان در ماليات سرانه كه ب

درم بود نجباء و اشراف و اعيان و روحانيان و  4و  12ساله بست و بين  50و  20
  ثني كرد. آنها را كه در خدمت دولت بودند و لشكريان را مست

ه بدان زردشتي بوده كه بةشهرت دادگري او شايد بيشتر مرهون ستايش م
  جهت دفع مزدكيان و برانداختن مذهب مزدكي او را جنت مكان قلمداد كردند. 
ه نخويرغ سردار ايراني را كه در الزستان شكست فاحش خورده بود ب

چوب سرتيزي به  امر اوه حكم انوشروان زنده پوست كندند و در چندين مورد ب
ايران در زير حكم «كتاب ه هاي مغضوبين فرو كردند (رجوع شود ب روده

سن). پس عدالت انساني اين عصر فقط در مملكت آزاد  ليف كريستنأت» ساسانيان
كار حركات  ةاخذؤوجود تواند آمد كه هزاران زبان و قلم مراقب حصول آن و م هب

مملكت بسيار متمدن اروپائي با رئيس يك  1313سال  مخالف آن هستند. در
هشتاد مليون نفوس تربيت شده كه حكم مطلق واستبدادي براي خود برقرار كرده 

ي كه چندين قرن در آنجا يشمار قضا بود با وجود قانون اساسي و محاكم بي
را  عساعت قوه قضائيه را ابطال كرده و حكم بالمناز 48قول خود ه مستقر بود ب
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دها اشخاص را بي محاكمه اعدام كرد، زيرا قبالً آزادي را دست خود گرفته صه ب
در آن مملكت سلب كرده بود. اما در فرانسه كه آزادي جاري بود با وجود توطئه 
و همدستي غالب مقامات عالي لشكري و كشوري براي محكوم كردن دريفوس 

خواه  ناحق در مقابل هيجان مردم آزادي هيهودي صاحب منصب كوچك نظامي ب
انتقاد شديد اميل زوال شكست خورده مجبور به عودت دادن دريفوس از  و

فرانسه و تجديد محاكمه و آزاد كردن او ه ن بود ب شيطان كه محبس او در آ ةجزيز
  خود را نشان داد.  ةشدند و در اين مورد آزادي يكي از بزرگترين آثار باهر

د خوانده يجرانام باقر نجفي از كاشان كه خطابه را در ه شخصي هم ب
االتي راجع به موضوع آزادي كرده كه چون با ةاينجانب نوشته و سه شرحي ب

كوچكي بنده نگاه نكرده و ه اميدوارم ب« نويسد: مينهايت تواضع و فروتني 
كشف ه غرضي و ميل ب و آثار بي» عرايضم را بدون جواب نخواهيد گذاشت

ال كننده ؤهر سه ه با كمال ميل باينجانب ك«او پيدا است. البته  ةحقيقت از مراسل
 بدهم اينك جوا اشخاصي از طبقات پايين اجتماع جواب ميه و مخصوصاً ب

كنم خصوصاً كه نظير اشكال ايشان در خاطر بسياري از مردم  خدمتشان عرض مي
نظام عالم و جامعه و موجب  لّخكند مبني بر اينكه وجود آزادي م خلجان مي

معني ه آن فكر مبني بر اينست كه آزادي را ب بشد. لُايجاد هرج و مرج تواند 
كنند كه  ميبند و باري فرض  اخري بي ۀعباره عمل و فقدان قيود در زندگي و ب

ه خواهد بكند ولو آنكه مستلزم تجاوز ب ميهر كسي بتواند هر كاري كه دلش 
غير و اخالل نظم باشد. چنين معني را هيچ ه حقوق ديگران و اجحاف ب

مدني  ةخواهي اراده نكرده و مخالف عقل و نظم اجتماعي و قوانين عادالن آزادي
طلبي حتي آنارشيست وجود نداشته و ندارد كه  بودنش بديهي است و هيچ آزادي
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نازل بر موسي و مخصوصاً لزوم اجتناب از قتل و  ةاصول احكام و وصاياي عشر
نداشته و كسي را در  مال غير و ناموس ديگران و غيره را قبوله دزدي و طمع ب

ه ارتكاب هرگونه تجاوز آزاد بداند و قدرتي اجتماعي براي مقيد داشتن افراد ب
يابد  ميعمل هر كس درحدود حقوق غير پايان  ةرايرعايت آن اصول الزم نداند. د

و مقصود از آزادي انساني در اصطالح مردمان متمدن امروز آزادي سياسي يعني 
و انتقاد از اعمال متوليان امور عامه است و آزادي عقيده ي نطق و آزادي قلم دآزا

و آزادي ذات يعني » لكم دينكم ولي دين«و » الدين الاكراه في«و پرستش بر طبق 
گي و آزادي كار و شغل و اجباري براي كار دبودن هر فرد انسان و نبودن بر حرّ

ام دنيا و نزد بدني مانند اسير نباشد، مگر در مورد ضرورت اجتماعي كه در تم
 آن ضرورت مسلم باشد مانند خدمت نظامي در بسياري از ممالك. ةملل متمدن

ميزان محدود و معين از طرف ه ملت آنهم ب  هطور كلي اساساً دادن آزادي ب هب
ميزاني ه الزم و مفيد را بسنجند و هر وقت الزم ديدند ب ةارباب قدرت كه انداز

كمتر بدهند اگرچه فرضي معقول و مطلوب كه صالح بدانند قدري بيشتر و يا 
است امكان عملي ندارد، يعني اگرچه محال عقلي نيست قريب به محال عادي 

اي كه وي خود را شبان آن  اختيار به گلهه است. زيرا كه هيچ صاحب قدرتي ب
ندرت. چه آزادي رعايا غالباً موجب  هدهد مگر بسيار ب داند آزادي نداده ونمي مي

ات زندگي |عات و ملذو تمتّ ها از هوسها و شهوات و طمع محروميت وي
 ةوسيله خودشان ب ةطشان بر رمشود. روحانيون دنياپرست نيز كه تسلّ مي

شود  آنها پايدار ميه ترسانيدن آنها از عقاب در صورت عدم اطاعت و انقياد ب
ر مروج آزادي مخلوق خدا نيستند و غالباً سازمان عظيم فشار و تضييق آنان ب

كشوري و سياسي حكومتهاي  ةهاي ظالمان سازمان ارواح مردم بدبخت خداترس با
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» انكيزيسيون«روحاني » ميناتأت«اند، مانند دستگاه  جائر عقد اتحاد داشته جابر و
در اسپانيا و بعضي ممالك ديگر در قرون وسطي و حكومتهاي اسالمي اولواالمر 

ه ب لفاي راشدين تا سقوط بغدادخلفاي اموي و عباسي يعني آنان كه پس از خ
بن  استثناي عمر همنين داشتند (بؤناحق لقب و منصب اميرالمه دست مغول ب

  عبدالعزيز). 
براي دفع كامل هر شبهه نظير آنچه گفته شد كافي خواهد بود گفته شود 

آن امروز در بعضي  ةكه مقصود از آزادي بي كم و بيش همان است كه نمون
ايبري) و آمريكاي شمالي و  ةاستثناي شبه جزير هغربي (ب ممالك مانند اروپاي

ممالك اقيانوسيه (اوسترالي و زالند جديد) و هندوستان وجود دارد و بيشتر از 
 ةمند و برخوردارند و خللي در نظام و انتظام عادالن ميليون نفوس از آن بهره 800

تقليدي مطلوب و شود و اگر براي مملكت و ملت ما  ميآن ممالك پيدا نشده و ن
مستحب باشد. همانا تقليد نظام اجتماعي اين ممالك است كه مردم آن سامان 
رفاه و آزادي و عدالت كه محصول همان آزادي است دارند، نه تقليد هوسناكانه 

خواهد » اي دو صد لعنت بر آن تقليد باد«از بعضي ملل ديگر دنيا كه مصداق 
هم كه مستحسن شمرديم همانا محدود بر بود. تقليد از ممالك مذكور در فوق 

نظام سياسي مبني بر آزادي و علم است كه مطلوب است نه بسياري از عادات و 
  آداب نامطلوب آنها.



  

  

  

  

 

  در فرهنگ ايران زيبايي كمال مطلوب در زن
  جالل خالقي مطلق

  
  
 

آل چه در زن و چه در مرد،  عقيده به چگونگي زيبايي كمال مطلوب يا ايده
رد، ملت به ملت، و زمان به زمان متفاوت است واگـر هـم بتـوان نـوع     از فرد به ف

زيبايي را در مورد يك فرهنگ واحد بر اساس توصـيفها و نگـاره هـا و تنديسـها     
تعيين كرد، ولي باز بايد به ديـده داشـت كـه بـه ويـژه در گذشـته نويسـندگان و        

شخصي خـود  سرايندگان و نگارگران و تنديس سازان در كار خود هميشه سليقة 
يا زمانة خود را رعايت نمي كردند، بلكه اغلـب از الگوهـاي معينـي پيـروي مـي      

ت اجتمـاعي  نمودند و غالباً چندين صد سال زمان مي برد تا در اثر برخي تحـوال 
رفته رفته الگوي نويني جايگزين الگوي پيشين گردد. ما در اين مقاله كه در واقـع  

است، نمونه هاي چنـدي از   )1(»ر ادب فارسيتن كامه سرايي د«پيوستي بر مقالة 

                                                            

.716تا  703)، صص 1375(زمستان  4، شمارة 8شناسي، سال  ايران    

 زان چهره، گل به دامن انديشه مـي كـنم  
 خورشيد مي فشارم و در شيشه مي كـنم 

  طالب آملي                                   
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زيبايي ايده آل در زن را در فرهنگ ايران نشان مي دهيم. روشن است كـه اعتبـار   
  نتيجه گيري ما نخست محدود به مثالهاي معدود ماست.

ترين اين توصيفها دو نمونه در اوستاست. نمونة نخستين در توصـيف   كهن
فراواني و پاكي است. در يشت پـنجم بنـدهاي   زيبايي آناهيتا بانوخداي باروري و 

آمده با تغييـري جزئـي    64توصيفي از زيبايي او شده و آنچه در بند  64و 15و  7
بيشـتر بـه    129-127تكرار گرديـده و سـپس در بنـدهاي     126و   78در بندهاي 

  توصيف جامه و زيور او پرداخته شده است:
دا بر مي خيزد. بـازوان زيبـا و   اَردوي سور آناهيتا از سوي آفريدگار مز ]7[

سپيدش كه به زيورهاي با شكوه ديدني آراسته است، به ستبري كتف اسبي است. 
]15[ درخشانِ بلند باالي ب در بزرگـي   -رزمدي كه روز و شباناوست آن زورمند

آن گاه اَردوي سور  ]64[به نيرومندي روان شود.  -همچند همة آبهاي روي زمين
دوشيزه اي زيبا، برومند، برزمند، كمر بر ميـان بسـته، راسـت بـاال،      آناهيتا به پيكر

آزاده، نژاده، بزرگوار، موزه هايي درخشان تا مـچ پـا پوشـيده و بـه اسـتواري بـا       
: موزه هايي زرين در پـا و بـه زيورهـاي بسـيار آراسـته،      78 [بندهاي زرين بسته 

بـه راسـتي    ]127[وانـه شـد.  ر ]: كه جامة زرين گرانبهاي پرچيتي در بـر دارد 126
اردوي سور آناهيتاي بزرگوار، همانگونه كه شيوة اوست ، برسم بر دست گرفته ، 

ه هاي زرين چهارگوشه اي از گوشها آويختـه و گـردن بنـدي بـر گـردن      رگوشوا
نازنين خويش بسته، نمايان مي شود. او كمر بر ميان بسـته اسـت تـا پسـتانهايش     

ـ بـر فـراز سـر اردوي سـور آناهيتـا       ]128[تر شود. زيباتر بنمايد و دلنشين  اجي ت
آراسته با يك صد ستاره جاي دارد؛ تاج زرين هشت گوشه اي كه به سان چرخي 
ساخته شده و با نوارها زيور يافته، تاج زيباي خـوش سـاختي كـه چنبـري از آن     
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اردوي سور آناهيتا جامه اي از پوست ببر پوشيده اسـت؛   ]129[پيش آمده است. 
از پوست سيصد ماده ببر كه هر يك چهار بچه زايـد؛ از آن  روي كـه ببـر مـاده،     
زيباترين جانوري است كه مويي انبوه دارد. ببـر جـانوري آبـزي اسـت كـه اگـر       

  )2(پوستش به هنگام آماده شود، همچون سيم و زر درخشان به چشم مي آيد.
به فارسـي بسـيار   ترجمة باال از خامة آقاي دكتر جليل دوستخواه است كه 

آراسته اي كه بايسته و شايستة چنين كتابي است، نگـارش يافتـه اسـت، ولـي مـا      
دراين جا به يك اختالف كوچك در ترجمه ها كه براي كار ما مهم است ، اشـاره  

  مي كنيم:
و » كمربند در ميان بسته« 127آنچه در ترجمة پورداود و دوستخواه در بند 

اسـت.  » بـاال كمـر بسـته   «ست، در ترجمة ولف و لومل آمده ا» كمر بر ميان بسته«
عبارت اخير را مي توان به دو نوع تعبير كرد. يكي ايـن كـه آناهيتـا داراي پاهـاي     
بلندي است و در نتيجه كمر بستن او باال مي نمايد. ديگر اين كه آناهيتا كمربند را 

(چنان كه در همـان   مانند مردان بر كمر نمي بندد، بلكه در زير پستانها مي بندد تا
آمده است) پستانهاي او زيباتر نمايـد. نگارنـده گمـان دارد كـه اينگونـه       127بند 

  كمربستن زنان را جايي ديده باشد.
نكتة ديگر در نيرومندي او اين كه آناهيتا نه تنهـا پاسـبان بـر پـاكي آبهـا و      

و دانـش و  تخمة مردان و شير زنان، آورندة فراواني و باروري و شكوه و زيبـايي  
خواسته، و آسان سازندة زادن زنان است، بلكه پشتيبان پهلوانان و جنگـاوران نيـز   

آمده است بر گردونه اي چهار اسبه كه  13و  11هست و او خود چنان كه در بند 
همة اسبان آن سفيد و تيزرو و نژاده اند مي نشيند و خود لگام اسبها را در دسـت  

جادوان و دشمنان ايران گردونه مي راند و از همين  مي گيرد و در نبرد با ديوان و
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است، همچنـان كـه اَردوي   » نيرومند«رو يكي از سه نام يا لقب او ، سور به معني 
نمايـانگر خويشـكاريهاي ديگـر او    » نـاآلوده «و آناهيتـا بـه معنـي    » روان«به معني 
  هستند.

مـان تـأليف   در هر حال از توصيف زيبايي آناهيتا چنين برمي آيد كـه در ز 
زنان بلند باال و ورزيده مورد پسند بـوده انـد. بـه ويـژه پسـتانهاي      )3(يشت پنجم

مي بسـته   ددرشت و برآمده زياد مورد توجه بوده است و از همين رو زنان كمربن
ر زنان كـه بـر جلـوة    واند تا پستانهاي آنها بيشتر جلوه كند. همچنين به جامه و زي

اده مي شده است. به ويژه پوشيدن جامه از پوست آنها مي افزوده اهميت زيادي د
جانوران مورد پسند بانوان بوده و ما اين مطلب را از متون متأخرتر چون ويـس و   

  رامين و خسرو و شيرين نيز در مي يابيم.
ت ستوصيف ديگر از هدوخت نسك، يكي از نسكهاي از دست رفتة اوستا

ايـن   8-7بنـد   2است. در بخـش   كه قطعاتي از آن با ترجمة پهلوي آن در دست
نسك آمده است كه پس از پايان سومين شب از درگذشت مرد نيكوكـار، روان او  
در مي يابد كه از سوي جنوب بادي بسيار خوشبوي مـي وزد و در نزديكـي ايـن    

به پيكر دختري پانزده ساله (سال بلـوغ   Daenaخرد روان به نام  )4(باد خوشبوي
توصـيفي   9ران كهن) بدو نمايان مي گردد. سپس در بنـد  و ايده آل در فرهنگ اي

كوتاه از زيبايي اين دوشيزه شده است كه در خطوط كلي توصيف پيشين را تأييد 
  مي كند:

 نـاي او نمايـان مـي گـردد بـه پيكـر دختـري زيبـا،         ئدر نزديكي اين بـاد د
 هبرآمده، نـژاد  درخشنده، سپيد بازو، نيرومند، زيبارو، راست باال، بلند اندام، پستان
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تن ، آزاده ، از تخمة بزرگ، پانزده ساله، در چهره و اندام چنان زيبا كـه زيبـاترين   
  )5(آفريده ها.

از دورة ساساني نيز دو توصيف جالب در دست است. توصـيف نخسـتين   
منسوب به زمان خسرو انوشروان از رسالة كوچكي در زمينـة برخـي دانسـتنيها و    

و مزه شناسي با عنوان خسرو قبـادان و ريـدك كـه در    زيباشناسي و لذت شناسي 
آن خسرو نوجواني را كه گويا مي خواهد به گروه سواران در آيد، بـا پرسشـهايي   
ي          دربارة برخي ورزشـها ، بازيهـا، خنيـاگري، اخترشناسـي، خـوراك شناسـي، مـ
شناسي، پوشاك شناسي، گل شناسي و غيره مي آزمايـد. از جملـة ايـن پرسشـها     

ز دربارة زن پسنديده از نظر اخالق و زيبايي است. جوان در پاسخ خسـرو  يكي ني
  چنين پاسخ مي دهد:» بهترين زن كدام است؟«كه مي پرسد: 

ريدك گفت: انوشه بويـد! آن زن بهتـر كـه در مـنش دوسـت مـرد باشـد،        
بااليش ميانه، سينه اش پهن، سر و سرين و گردنش خوش ساخت، پايش كوتـاه،  

پـامنحني، انگشـتان دراز، انـدامهايش نـرم و سـخت آكنـده،        كمرش باريك، كف
پستان چون به، ناخنش به رنگ برف، گونه اش به رنگ انار، چشمش چون بادام، 
طاق ابرو چون پوست بره، دندان سفيد، گيسوان سياه و درخشـان و  بلنـد ، و در   

  )6(بستر (؟) مردان بي شرم سخن نگويد.
اي از مطالـب ايـن رسـاله را كـه بـه زمـان       رالسير چكيده غرثعالبي نيز در 

  خسرو پرويز نسبت داده آورده است و در آن جا توصيف باال چنين آمده است:
گفت: از زيباترين و جذّابترين زنان برگوي! گفت آن كـه بـر دل بنشـيند و    
خاطر او را بخواهد و بهترين آنان آن است كه نه كم سال و نه بزرگ سال باشـد،  

نه كوتاه قامت، نه الغر و نه فربي، خوش قامت، زيبـا روي، خـوش    نه دراز باال و
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اندام، با پيشاني صاف، كمان ابرو، بادامي چشم ، بيني به اندازة لبها به رنگ عقيـق  
و باريك، تنگ دهان، مرواريـد دنـدان، خـوش خنـده، چانـه گـرد، گـردن چـون         

وي، سـيب  صراحي، رنگ چون دانه هاي انار، با پوستي چون حريـر، مشـكين مـ   
پستان، كمر باريك چون زنبور ، نرم شكم با نافي زرافشان، زيبا سـرين، كوچـك   

  )7(پا، خوشبوي و با آوايي نرم و كم گوي و با شرم.
توصيف دوم از تاريخ بلعمي، ولي آن نيز منسوب به زمان خسرو انوشروان 

را است، به گزارش اين كتاب انوشروان هر سال سه خصي، يعني مرد اخته شـده  
كسـري  «مي فرستاد تا از روم و خزران و تركسـتان بـراي او كنيـزك بياورنـد. و     

صفت آن كنيزكان را بنوشتي از سر تا پاي، فرمودي كه بـدين صـفت خـواهم آن    
به گزارش كتاب اين توصيف در اصل توصيف زيبايي زنـي بـود كـه    ....». كنيزك 

نوشته بود و انوشروان آن  منذر پيش انوشروان فرستاده بود و صفت او را به تازي
رد، كرا به فارسي ترجمه كرده و در خزانه نهاده بود و هرگاه كه كنيزكي طلب مي 

آن نسخه را به دست خصيان مي داد تا براي او كنيزكي بـدان زيبـايي پيـدا كننـد.     
البته اينها مطالبي است كه سپس تر ساخته اند و اصل ايـن توصـيف نيـز بايـد از     

لوي بوده باشد مانند رسالة خسـرو قبـادان و ريـدك كـه در آن از     اي به په رساله
جمله زيبايي ايده آل در زن توصيف شده بوده است. در هر حال در تاريخ بلعمي 
نخست متن عربي و سپس ترجمة فارسي آن آمده است. ترجمة فارسي آن چنـين  

  است:
ذكر صفت كنيزك به پارسي: معني اين چنـين اسـت كـه كنيزكـي راسـت      

لقت، تمام باال، نه دراز و نه كوتاه، سفيد روي و بناگوش، همه تن تا بـه نـاخن   خ
پا سفيد، سفيدي گونه او به سرخي زده، و غالب به گونـة مـاه و آفتـاب، ابـروان     
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طاق چون كمان و ميان دو ابرو گشاده، و چشمي فراخ، سـياهي سـياه و سـفيدي    
يك، روي نـه دراز و نـه سـخت    سفيد، مژگان سياه و دراز و كش، بيني بلند و بار

ه بزرگ و نه خرد، گردن نه دراز و نه نگرد، موي سياه و دراز و كش، سرش ميانه 
كوتاه كه گوشواره بر كتف زند، بري پهن و گرد، پستاني كوچك و گرد و سخت، 

فربـه، انگشـتان    ]يعني دستبند[سر كتفها و بازوان معتدل ، و جاي دست آورنجن 
اگـر مـتن درسـت باشـد ،     [و نه كوتاه، و شكم با بر راست دست باريك نه دراز 

مـتن  [، دو گونه از پسِ پشت بلندتر  ]گويا سرِ شكم با سرِ پستانها هم سطح باشد
و » دو گونه از پشـت بلنـدتر و آكنـده   «درست نمي نمايد، در دستنويسهاي ديگر: 

مدگي سـرين  به گمان نگارنده مي خواهد بگويد كه بر آ». پستگاه از پشت بلندتر«
بلندتر از پشت باشد و محتمالً بوده است: و كون از پس پشت بلندتر و آكنده. در 

) جزو صفات بهترين زن يكي نيـز ايـن اسـت كـه     7، بند60مينوي خرد (پرسش 
ردن بند بـر گـردن باريـك، رانهـا     گ، و ميانه باريك، جاي ]باشد.» زيبا و مه كون«

خـرد و   ]يعني پاشنة پـا [سطبر، شتالنگهاي پا  فربه و آكنده و زانوها گرد، و ساقها
گرد، چون رود كاهل بود از فربهي، فرمانبرداري كه جز خداونـد خـود را فرمـان    
نبرد، هرگز سختي نديده و به عزّ و جاه برآمده، شرمگين و با خرد و با مردمي، و 
 به نسبت از سوي پدر پاك و از جانب مادر كريم، اگر به نسـبت او نگـري بـه از   
روي، و گر به رويش نگري به از نسبت، و اگر به خلقتش نگري بـه از خلـق، بـا    
شرف و بزرگي، با كار كردن حريص، به دست پرهيزگار، و حريص بـه پخـتن و   
شستن و دوختن و نهادن و برگفتن ، و به زبان خـاموش و كـم سـخن، و خـوب     
سخن، و چون سخن گويد، خوش سخن و خوشخوي و خـوش زبـان و خـوش    
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از باشد، اگر آهنگ او كني آهنگ تو كند و اگر از او دور شوي از تو دور شود، آو
  )8(و اگر با وي بباشي رويش و چشمهاش سرخ شود از آرزوي تو.

توصيف بعدي را از كتاب سمك عيار از سدة هفتم هجـري برگزيـديم. در   
ايده  اين كتب مؤلف در چند جا به توصيف زيبايي زنان كه نمونه هايي از زيبايي

آل آن زمان است پرداخته است. يك جا در توصيف زيبايي دختـري بـه نـام مـه     
  پري آمده است:

شاهزاده در آن شخص نگاه كرد ، دختري ديد چـون صـد هـزار نگـار، بـا      
سري گرد و پيشاني پهن، زلف چون  كمند و ابروان چون كمان چاچي، دو چشم 

تيغ و دهاني چون نيمة دينار  چون دو نرگس، مژه ها چون تير آرش، و بيني چون
و عارضي چون سيم، رخي چون گل، زنخداني چون گويي گرد چاهي و گردنـي  
كوتاه و صد غبغب بر غبغب زير زنخ افتاده و سينه چون تختة سيم، و دو پسـتان  
چون دو نار و ساعدي كوتاه و پنجه اي خرد، و پشت دست هزار چال در افتـاده،  

و در هر انگشتي جفتـي انگشـتري، و شـكمي چـون      و انگشتان دست سياه كرده،
يعني  آردي كه آن را دوبار از پارچة حريـر بگذراننـد   [آرد ميده كه به حرير بيزي 

و به روغن بادام بسرشي، و نافي چون غاليـه دانـي ، و دو ران    ]تا كامالً نرم گردد
سـفيد،  چون دو ران هيون، دو ساق چون دو ستون عاج، و پيراهني حريد اسـفيد ا 

ساده در پاي، و مقنعـة قصـب در    ]شلوار ابريشمين نييع[الطوني قو ابزار پايي س
سر افكنده و گلوبند بر گرد عارض و گردن بسـته، و حمايـل در گـردن افكنـده،     

يعني آنچه را كه براي دفع چشم زخم به خـود  [تعويذها به عنبر اشهب كرده  ةهم
، چنان كـه بـوي او بـه جهـان مـي      ]بسته بود به عنبر خاكستري خوشبو كرده بود

  )9(رفت. بر آن خوبي و زيبايي دختر پيش او بر پاي خاست از خواب نيم مست.
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  و در جايي ديگر در توصيف زيبايي دختري به نام آبان دخت آمده است:
اين سخن مي گفت و در جمال آبان دخـت مـي نگريسـت و     ]قزل ملك[

وي مي نگريد و دل خود باز نمي  روي و موي و باال و پهنا و حالوت و مالحت
ديد، و در وي نشانة دختري پيدا بود كه هرگز چنان دختـري نديـده بـود. چـون     
سروي نازان در پيش وي ايستاده، تا او را بنشاند. سري گرد، پيشاني فـراخ، و دو  
چشم نرگسين، و دو ابروي چون كمان، بيني چون تيغ درم، عارضي چـون گـل ،   

يرين، و دنداني چون مرواريـد، و دو گيسـوي چـون كمنـد،     دهاني تنگ، و لبي ش
گردني كوتاه و بري فراخ، مياني باريك ، چنان كه سر تا پاي او همه مالحت بـود  

  )10(و در خور وصال دانان بود و ناز پروريده، چنان كه آفتاب او را نديده بود.
  است:و باز جايي دگير در توصيف زيبايي زني به نام ماهانه چنين آمده 

سياه ابر گفتار وي بشنيد. در وي نگاه كرد و آن روي و موي و حـالوت و  
باالي و پهناي ماهانه بديد. سروي ديد روان، روي ديد چون مـاه شـب چهـارده،    
بااليي چون سرو، گيسويي چون كمند سـياه، خنديـدني چـون صـبح، خراميـدني      

ر بـه حريـري   چون كبك، جلوه كردني چون طاووس، اشكمي چون آرد كه ده بـا 
بيزي و به روغن بسرشي، و زنخداني سيمين، دهاني چون  كه چون سخن گفتـي  
فهم نتوانستي كردن كه سخن مي گويد، بيني چون تيغ درم، چشمي چـون چشـم   
گور، گردني چون گردن غزاالن، دنداني چـون در، جبهـه اي چـون تختـة سـيم،      

و  را بديدي ، زهد در عارضي چون گل، در حسن چنان تمام بود كه اگر زاهدي ا
و اگر صوفي او  را بديدي طاعت صوفي خـود را   ]يعني فروگذاشتي[باقي كردي 

  )11(در باقي كردي، و اگر باد در زلف او وزيدي بوي عطر جهان بگرفتي.
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ما در اينجا از توصيفهاي فراواني كه در شعر فارسي از زيبـايي زنـان شـده    
مشهورترين زنان منظومـه هـاي فارسـي،    است، تنها به توصيف زيبايي سه تن از 

  يعني رودابه ، ويس و شيرين بسنده مي كنيم. در توصيف رودابه آمده است:
 يكـــي نامـــدار از ميـــان مهـــان   

ــ ــس پ ــر اســت رپ ــي دخت  دة او يك
 ز سر تا بـه پـايش بـه كـردار عـاج     
 بران سفت سيمينش مشـكين كمنـد  
ــاردان   ــب ن ــار و ل ــانش چوگلن  رخ

 باغدوچشمش به سان دو نرگس به 
 دو ابــرو بــه ســان كمنــد طــراز    
ــته    ــر آراس ــت  سرتاس ــت اس  بهش

  و:
 به باالي ساج است و همرنگ عـاج 
 دو نــرگس دژم و دو ابــرو بــه خــم
 دهـــانش بـــه تنگـــي دل مســـتمند
 نفــس را مگــر بــر لــبش راه نيســت

  

ــان:    ــوان جه ــا پهل ــت ب ــين گف  چن
 كه رويش ز خورشيد نيكوتر اسـت 
 به رخ چون بهشت و بـاالي سـاج  

 ون حلقة پـاي ونـد  سرش گشته چ
 ز سيمين بـرش رسـته دو نـار دان   

ــرّ   ــرده از پـ ــي بـ ــژه تيرگـ  زاغ مـ
 برو تـوز پوشـيده از مشـك و نـاز    
ــته   ــش و خواس ــش و دان ــر آراي  پ

  
 مشـك تـاج  از يكي ايزدي بر سـر  

 ســتون دو ابــرو چــو ســيمين قلــم
 ســر زلــف چــون حلقــة پــاي ونــد

 12چنو در جهان نيز يك ماه نيسـت 

  
  ويس را چنين توصيف كرده است: فخرالدين گرگاني زيبايي

 چــو قامــت بركشــيد آن ســرو آزاد 
 خـــرد از روي او خيـــره بمانـــدي

 اين باغ بهـار اسـت  «گهي گفتي كه 

 كه بودش تن ز سيم و دل ز پوالد، 
 ندانستي كه آن بت را چه خواندي:
 كه در وي الله هـاي آبـدار اسـت،   
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 بنفشه زلف و نرگس چشمكان است
 اين باغ خزان است« گهي گفتي كه 

 سيه زلفيـنش انگـور بـه بـار اسـت     
 اين گنج شهان است«گهي گفتي كه 

 رخش ديبا و انـدامش حريـر اسـت   
 تنش سيم است و لب ياقوت ناب است

 ايـن بـاغ بهشتسـت   «گهي گفتي كه 
 تنش آب است و شير و مي رخانش
ــره گشــتي ــود ار خــرد زو خي  روا ب
ــود   ــري ب ــار دلب ــارش به  دو رخس
 بــه چهــره آفتــاب نيكــوان بــود    
 چو شاه روم بـود آن روي نيكـوش  
 چو شاه زنـگ بـودي جعـد پيچـان    
 چــو ابــر تيــره زلــف تابــدارش    

 ده ماســورة عــاج ده انگشــتش چــو
ــودش، طبــع جــادو   جمــالِ حــور ب

  

 »چو نسرين عارض و الله رخان اسـت 
 كه در وي ميوه هاي مهرگان است،
 »زنخ سيب ودوپستانش دونار است

 كه در وي آرزوهـاي جهـان اسـت   
 غاليه، گيسو عبير اسـت،  دو زلفش

 »همان دندان او در خوشاب اسـت 
 كه يزدانش زنور خـود سرشتسـت،  
 »هميدون انگلـين اسـت آن لبـانش   

 كجا چشـم فلـك زو تيـره گشـتي    
ــود  دو ديــدارش هــالك صــابري ب
ــود   ــادوان ب ــتاد ج ــزه اوس ــه غم  ب
 دو زلفش پيش او چون دو سيه پوش
 دو رخ پيشش چو دو شمع فروزان

 زهـره گوشـوارش  به ابر اندر چـو  
 به سر بر هـر يكـي را فنـدقي تـاج    

 13سرينِ گور بودش، چشم آهـو .... 

  
توصيف باال، داراي ويژگي اشعار آغاز ادب فارسي ، محـتمالً نمـوداري از   
شعر در ادبيات از دست رفتة پهلوي است. با مقايسة اين توصيف با توصيف زيـر  

شـعر فارسـي را پـس از    كه نظامي در وصف زيبايي شيرين سروده است، تحـول  
فخرالدين گرگاني مي توان در چند نكته مشاهده كرد: گرايش لفظ از سـادگي بـه   
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صنعت، تبديل طبيعت به طبيعت تزييني، نفوذ بيشـتر خيـال در شـعر و سـنگيني     
  ذهنيت بر عينيت.

 پري دختـي ، پـري بگـذار ، مـاهي    
 شب افـروزي چـو مهتـاب جـواني    
 كشيده قـامتي چـون نخـل سـيمين    

 اورد يـاد آن نـوش لـب را   زبس كـ 
 بــه مرواريــد دنــدانهاي چــون نــور
ــداده  ــق آبـ ــون عقيـ ــكّر چـ  دو شـ
 خــم گيســوش تــاب از دل كشــيده
 شــده گــرم از نســيم مشــك بيــزش
 فسونگر كرده بر خود چشم خود را
 زبــه ســحري كــاتش دلهــا كنــد تيــ

 نمك دارد لـبش در خنـده پيوسـت   
 ست از سـيم  اش تيغي تو گويي بيني

 مـزه غنجـي  موكل كـرده بـر هـر غ   
ــم را زده راه  ــويم انجـ  رخـــش تقـ
 دو پستان چون دو سيمين نار نوخيز
ــاده گـــردن آهـــو گـــردنش را   نهـ

 چشــم خــويش گيــرد ز گــر انــدازه
 به چشـم آهـوان آن چشـمة نـوش    
ــزد   ــخ نخي ــه را پاس ــش بوس  ز لعل

ــه ز  ــي ب ــه صــاحب كاله ــر مقنع  ي
ــدگاني  ــو آب زن ــمي چ ــيه چش  س
 دو زنگي بر سر نخلش رطب چين
 دهان پـر آب شـكّر شـد رطـب را    
 صــدف را آب دنــدان داده از دور 
 دو گيســو چــون كمنــد تابــداده   
 به گيسو سـبزه را بـر گـل كشـيده    
ــارخيزش  ــرگس بيمــ ــاغ نــ  دمــ
 زبان بسته به افسـون چشـم بـد را   
 لبش را صد نمك هر يك شـكرريز 

 ك شيرين نباشـد، وانِ او هسـت  نم
 كه كرد آن تيغ سيبي را به دو نيم....
 زنخ چون سيب وغبغب چـون ترنجـي  
 فشانده دست بر خورشيد و بر مـاه 
 بر آن پسـتان گـل بسـتان درم ريـز    
ــنش را   ــته دام ــم شس ــه آب چش  ب
 بــر آهــويي صــد آهــو بــيش گيــرد
 دهد شيرافگنان را خواب خرگوش
ــزد    ــايد در بري ــل ار واگش ــه لع  ك
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 ز رشك نـرگسِ مسـتش خروشـان   
 به فرماني كه خواهد خلق را كشـت 
 رخش نسرين و زلفش بوي نسـرين 

  

ــ ــازار ارم ريحــان فروشــان ....ب  ه ب
 به دستش ده قلم، يعني ده انگشت..

 14لبش شيرين و نامش نيـز شـيرين  
  

اكنون اگر بخواهيم دو توصيفي را كه از اوستا برگرفتيم با سه توصيفي كـه  
از رسالة پهلوي و تاريخ بلعمي و تاريخ غررالسـير آورديـم، بـا يكـديگر مقايسـه      

مي شويم كـه در دو توصـيف نخسـتين بـرخالف سـه      كنيم، با اين مشكل روبرو 
توصيف بعدي شرح يك يك اعضاي تن نيامده است. با اين حـال مـي تـوان بـه     
طور كلي گفت كه اندام بلند به اندام ميانه تغيير كرده است. ديگر اين كه در عهـد  
ساساني سينه را پهن، ولي پستان را كوچك مي پسنديدند، درحالي كـه توصـيف   

مده در هدوخت نسك و اين كه  آناهيتا كمر مي بندد تا پستانهايش بهتر پستان برآ
جلوه كند، با پسند پستان كوچك منافات دارد. همچنين اندام ورزيده زن از پسند 

بـا تمايـل تـدريجي بـه     » نه الغر و نه فربـي «افتاده بود و اندامي را مي پسنديدند 
، ولي نه كامالً چاق، تنهـا  »از فربهيكاهل بود «اندامي گوشتالو كه هنگام راه رفتن 

  پوست سفيد همچنان مقبوليت خود را حفظ كرده بود.  
و اما چون سه توصيف زيبايي ايده آل مربوط به عصر ساسـاني را بـا سـه    
توصيفي كه از سمك عيار نقل شد مقايسه كنيم، مي بينيم در توصيف اعضاي تن 

ان و غيـره تقريبـاً مطابقـت كامـل     از موي و پيشاني و بيني و دهان و سينه و پسـت 
كـه در  » بـاالي چـون سـرو   «است، مگر اين كه اندام را فربه تر مـي پسـنديدند و   

سومين توصيف از كتاب سمك عيار آمده است بايد بيشتر به حساب نفـوذ شـعر   
فارسي گذاشت كه درست از اين بابت، يعني ستايش اندام بلنـد  در زن از پسـند   
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دور و با پسند عهد باستاني مطابقت دارد. از اين اختالف  دورة ساساني و اسالمي
كه بگذريم، ميان توصيفي كه از زيبايي رودابه و ويس و شيرين آورديـم، از نظـر   
وصف اعضاي تن با توصيفهاي پيشين كما بيش مطابقـت دارد، جـز ايـن كـه در     

نمـي  شعر توصيفها در تعابير شاعرانه پيچيده اند و شامل همـة اعضـاي تـن نيـز     
شوند، ولي در اين جا مانند نمونه هاي پيشين به نثر، موي بلنـد و سـياه و تابـدار    
است، چشم بزرگ و سياه، ابرو كماني، مژه بلند و سياه، بيني باريك، دهان تنـگ،  
دندان سفيد، پستان كوچك، انگشـتان بلنـد و باريـك، سرانگشـتان گـرد و رنـگ       

وجه دهم كه اگر چه در نمونه هايي كـه  پوست سفيد. در اين جا به اين نكته نيز ت
از سمك عيار و منظومه ها بر گرفتيم، توصيفها بـه ظـاهر وصـف زيبـايي زنـاني      
خاص اند و نه توصيف زيبايي ايده آل عموماً ،ولي در واقـع هـيچ فرقـي از ايـن     
بابت با توصيفهاي پيش از آنها كه در رسالة پهلوي و تاريخ  بلعمـي و غررالسـير   

، چون در ادبيات توصيف زيبايي غالباً بر اساس الگوي زيبايي ايده آل آمد، نيست
انجام مي گيرد و نه واقعيت زيبايي يك شخص معـين و از ايـن رو نيـز زيباييهـا     
كمابيش يكسان و ايده آلند. همچنين  وصف زيبايي آناهيتا و دثنـا  در اوسـتا نيـز    

  در زمان خود توصيف زيبايي ايده آل بوده است.
و به ويژه در   ـ  ولي نه در مثالهاي ما در باال ـ  اما در متون فارسي عموماً و 

شعر، ما در توصيف زيبايي ايده آل با يك تناقضي نيز روبرو مي گرديم و آن ايـن  
كه از يك روي زيبايي تركان، يعني تركان آسياي ميانه، عموماً يك زيبايي ايده آل 

يـك اعضـاي تـن، و دسـت كـم در      گرفته شده است، ولي هنگام توصـيف يـك   
توصيف چشم و مژه و ابرو و گونه و پيشاني و رنگ پوست، از زيبايي تركي كـه  
به زيبايي مغولي و چيني نزديك است اثري نيسـت، بلكـه زيبـايي همـان زيبـايي      
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ايراني است كـه بـه زيبـايي هنـدي نزديكتـر اسـت. عنصـرالمعالي كـه يكـي  از          
فرهنگ ايران است، متوجـه ايـن تفـاوت ميـان     زيباشناسان و لذت شناسان بزرگ 

زيبايي تركي و غير تركي شده است و معتقد است كه زيبايي تركي در تأثير كلـي  
زيبـايي   آن است كه اگر آن تأثير كلي نباشد، تك تك اعضا زشت است، در حالي كه

و به جمع معلوم كنند كه از تـرك نيكـويي   «هندي عكس آن است. او مي نويسد: 
ر و زشت بي تفسير نخيزد. و هندو به ضد اين است، چنان كـه چـون در   به تفسي

يعني [تركي نگاه كني سري بزرگ بود و روي پهن و چشمهاي تنگ و بيني پخچ 
و لب و دندان نه نيكو، چون يك يك را بنگري بـه ذات خـويش نـه نيكـو      ]پهن

بود، ولكن چون همه را به جمع بنگري صـورتي بـود سـخت نيكـو، و صـورت      
هندوان به خالف اين است. چون يك يك را بنگري هـر يكـي بـه ذات خـويش     

  1»سخت نيكو نمايد، ولكن چون به جمع در او نگري چون صورت تركان ننمايد.
جـذابيت  «و » زيبـايي « ميـان  به گمان نگارنده عنصـر المعـالي در ايـن جـا    

» نمـك «يـا  » مالحت«يا » جاذبه«سهو كرده است. اين » كشش اروتيك«يا » جنسي
كه حاصل از تأثير كلي چهره و اندام و حتي رفتار است و نـه زيبـايي تـك تـك     
اعضاي تن، از دير باز انديشة زيباشناسـان و زيبـايي دوسـتان ادب فارسـي را بـه      
خود گرفته است. مشهورترين و شيرين ترين سخن در ايـن موضـوع از وحشـي    

  ايي ليلي است:بافقي است دربارة گفتگوي مجنون با كسي كه منكر زيب
  به مجنون گفت روزي عيبجويي

  پيدا كن به از ليلي نكويي«كه 
  ست چشم تو حوري چه در كه ليلي گر

  »است! حسن وي قصوري جزوي ز به هر
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  ز حرف عيبجو مجنون برآشفت
  در آن آشفتگي خندان شد و گفت:

  اگر در ديدة مجنون نشيني«
  به غير از خوبي ليلي نبيني

  ست چون نكويي تو كي داني كه ليلي
  ست چشمت همين بر زلف و رويي او كز

  تو قد بيني و مجنون جلوة ناز
  تو چشم و او نگاه ناوك انداز
  تو مو مي بيني و او پيچش مو

  تو ابرو، او اشارتهاي ابرو
  دل مجنون ز شكر خنده خون است

  2»دندان كه چون است بيني و لب مي تو
  

و كه هر يك عفريتة زشت خـود  در طوطي نامه در پايان حكايت آن دو دي
را زيباترين زن جهان مي پنداشت، آمده است كه روزي شاهزادة بدخشان در كنار 
آبگيري غوكي  ديد و چنان عاشق چشـمان او شـد كـه پنداشـت در ميـان همـة       
آفريده هاي جهان چيزي زيباتر از چشم قورباغه نيسـت، و از آن پـس هـر كـس     

 ،در عـالم خـوبي و رعنـايي و لطـف    « يد: بدو مي رسيد، نخست از او مـي پرسـ  
، و انتظارش اين بود كه مخاطب او از چشم وزغ نـام  »زيبايي در كدام چيز است؟

برد، ولي چون پاسخ دلخواه خود را نمي شنيد، آن شخص را مي كشـت. تـا ايـن    
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خـوبي  «كه روزي همين پرسش را از نديم خود كرد و نديم زيرك بـه او گفـت:   
  ن هم او راست كه در دل جاي گيرد:پايافراوان و جمال بي 

  نيكويي رنگ است و پوستحسن نه 
  3»جاي به دلها نكوست! هر چه كند

  
شاعران عارف همچون عطار و سـنائي و مولـوي و خواجـو و حـافظ كـه      

جـذابيت غيـر قابـل    «بسـيار انديشـيده انـد، بـراي ايـن       » جمال«دربارة موضوع 
كه درعلم نظر چيـزي غيـر از    das gewisse Etwasيا به قول آلماني ها» توصيف

حسن است، اصطالح آن را برگزيده  اند و آن را از حسن برتر دانسته اند. سـنائي  
  گفته است:

 از يوسف خوشـتري كـه در حسـن   
  

ــدارد   4آن داري و يوســــف آن نــ
  

  و از حافظ است اين بيتهاي مشهور:
  مويي و مياني داردآن نيست كه  شاهد

  كه آني داردبندة طلعت آن باش 
  از بتان آن طلب ار حسن شناسي اي دل
  كاين كسي گفت كه در علم نظر بينا بود

  اين كه مي گويند آن خوشتر ز حسن
  5ن نيز هميار ما اين دارد و آ

  
اميدوارم از مطلب اصلي پر دور نرفته باشم و در مبحـث زيبـايي ايـده آل اشـارة     
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باشـد. درهـر حـال در ادامـة بحـث      كوتاهي به جذابيت چندان بي مناسبت نبوده 
زيبـايي  «دربارة نظر عنصرالمعالي ، به گمـان نگارنـده در ادب فارسـي منظـور از     

اسـت، و از همـين رو هنگـام    » جـذابيت «دانسته يا ندانسته بيشـتر همـان   » تركي
توصيف تك تك اعضاي تن از زيبايي تركـي كـه بـا سـليقة زيباشناسـي ايرانـي       

ت، بلكه از زيبايي ايراني كه به زيبايي هندي نزديكتـر  سازگار نيست، ياد نشده اس
در عوض در هنر مينياتورسازي، يكي به علت نفوذ سبك نگارگري چينـي   6است.

در اين هنر، و ديگر به علت اين كه كتابهاي مصور غالباً به سفارش طبقـة حـاكم   
و در  كه بيشتر تركان و مغوالن بودند تهيه مي گرديـد، چهـره و انـدام زن و مـرد    

  مغولي و غير ايراني است. ـ تركي ـ نتيجه زيبايي آنها غالباً چيني
از آنچه رفت، به طور كلي مي توان زيبايي ايده آل در زن را دسـت كـم از   

  زمان ساسانيان به اين سو چنين توصيف كرد:
قد متوسط (هر چند آن را به سـرو بلنـد تشـبيه كـرده انـد)، تـن در آغـاز        

ربه و چاق، سر گرد و متوسط، گيسو سـياه و بلنـد و گـاه    گوشتناك و سپس تر ف
مجعد(كه آن را بيشتر به شب و مشك و كمند و چوگان و سنبل تشبيه كرده اند)، 

ن را بيشتر بـه مـاه   آرخسار نه دراز و نه گرد، ولي با گرايش تدريجي به گرد (كه 
(كـه آن را  تمام و آفتاب و بهشت و بهار تشبيه كرده اند) و رنگ گونه هـا سـرخ   

بيشتر به گل و الله و دانه هاي انار تشبيه كرده اند)، پيشاني بلند، ابـرو كمـاني در   
آغاز گشاده و سپس تر پيوسته (كه آن را بيشتر به كمـان و هـالل و طـاق تشـبيه     
كرده اند)، چشم بادامي و سياه و مخمور(كه آن را بيشتر به بادام و نرگس و جادو 

يه كرده اند)، مژه بلند و سياه (كه آن را بيشتر بـه تيـر و   و آهو و مست و فتنه تشب
خنجر و ناوك تشبيه كرده اند)، بيني باريك (كه آن را بيشتر به قلم و تيـغ تشـبيه   
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كرده اند)، لب باريك و سرخ (كه آن را بيشتهر به لعل و ياقوت و عقيق و مرجان 
انه يا زنخدان گـرد (كـه   اب، و در شيريني به قند و شكر تشبيه كرده ا ند)، چو عنّ

آن را بيشتر به گوي و به و ترنج و نارنج تشبيه كرده اند) و گاه باچال (كـه آن را  
بيشتر به چاه  تشبيه كرده اند)، گردن در آغاز متوسط در قد و باريك در قطر (كه 
آن را بيشتر به صراحي تشبيه كرده اند)، ولي سپس تر چـاق و غبغـب دار، سـينه    

انها كوچك و  گرد (كه آن را بيشتر به گوي و انار و سـيب و بـه و   پهن، ولي پست
ترنج و ليمو تشبيه كرده اند)، كمر باريك كه آن را بيشتر بـه ميـان مـور و زنبـور     
رين خـوش        تشبيه  كرده اند(ولي كمر باريك با انـدام فربـه مناسـبتي نـدارد)، سـ

انهـا چاق(كـه آن را   ساخت (كه آن را  بيشتر به سرين گور تشـبيه كـرده انـد)، ر   
بيشتر به ران هيون تشبيه كرده اند)، زانو گرد، ساقِ پا سطبر، بـازوان و سـاعد در   
آغاز متوسط و سپس تر كوتاه (و ساق و ساعد را بيشتر به عاج و پيلسـته و بلـور   
تشبيه كرده اند)، انگشتان در آغاز بلند و سپس تـر متوسـط و كوتـاه، سرانگشـت     

يه كرده اند)، ناخن سفيد (كه به برف تشـبيه كـرده انـد) و    گرد  (كه به فندق تشب
  7رنگ تن سفيد (كه بيشتر به سيم و سمن و برف تشبيه كرده اند).

اين زيبايي ايده آل هنوز هم در ميان اكثريت فارسـي زبانـان معتبـر اسـت،     
  ولي در قشر كوچكي نيز اعتبار خود را كمابيش از دست داده است.

  اور نزديك، دانشگاه هامبورگبخش تاريخ و فرهنگ خ
  

  يادداشتها
  .54-15، ص 1375/1ايران شناسي  -1

2- Avesta. Ubersetzt Von F. Wolff, 2 aufl. Strassburg 1910, S. 174 ff. H.Lommel, Die Yäst ‘s 
des Awesta, Gottingen 1927, S.37 FF. 
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به جلو؛ اوستا، گـزارش   259ص  ،1، ج 1347يشت ها، گزارش ابراهيم پورداود، چاپ دوم، تهران 
  به جلو. 309. ص 1، ج1370و پژوهش جليل دوستخواه ،تهران 

-404در سنگنوشته هاي هخامنشـي نـام آناهيتـا بـراي نخسـتين بـار در سنگنوشـتة اردشـير دوم (         -٣
پ.م) آمده است، ولي بالفاصله پس از نام اهورامزدا و اين مطلب چنان كـه لومـل (همـان جـا     359
(از سدة سـوم پـيش از    Berossosاره كرده است، مطابقت دارد با گزارش مورخ يوناني ) اش31ص 

ميالد) كه پرستش آناهيتا از زمان اين پادشاه رواج يافت و در بسـيار جاهـا تنديسـهاي او را نصـب     
  كردند.

ـ    5از كتابي كه در اين گفتار در پي نويس  170گئوريدن گرن در صفحة  -۴ ن از آن ياد شـده اسـت، اي
مي داند و ارتباط روان  با باد خوش بوي » نجات«بوي خوش را يكي از اصطالحات عرفان و نماد 

راچنان كه در هدوخت نسك آمده است، يكي ديگر از تـأثيرات عقايـد ايرانـي در عرفـان شـمرده      
 است. دربارة همين ارتباط در برخي از اشعار عرفاني فارسي بنگريد به : نصراهللا پورجـوادي، بـوي  

. موضوع مالقات روان مرد پارسا با كردار نيـك او كـه بـه گونـة     213-203، ص 1372جان، تهران 
زيباترين دوشيزه نمايان مي گردد و باد خوشبوي بهشتي كه از همه عطـر هـا خوشـبوتر اسـت، در     

. ت) و برخي ديگر از متـون پهلـوي و عربـي نيـز آمـده اسـ      144-123، بند 1مينوي خرد (پرسش 
  .99، 13-12، ص 1354مينوي خرد، ترجمة احمد تفضلي، تهران  بنگريد به:

5- Hertel, Beiträge tur Metrik des Awestos … , Leipzig 1927. 1927, S. 71 ff.94 
G.Widengren, Iranische Geisteswelf, Baden-Baden 1961, S. 169ff. 
C.Colpe, Die religionsgeschichtliche Schule, Gottingen 1961, S. 130. 

6- The Pahlavi Text, “King Husrav and his boy” puble by J.M.Unvala, Paris, n.d., PP.35 ff. 
، ص 1963، چاپ دوم، تهـران   (H.Zotenberg)نبرگ تثعالبي ، تاريخ غرر السير، به كوشش ه. ز -٧

خ ثعـالبي، تهـران   به جلو ترجمة فارسي به نقل از ترجمة بسيار فصيح محمـد فضـائلي ، تـاري    710
  .453، ص 1368

ابوعلي بلعمي، تاريخ بلعمي، به كوشش محمدتقي بهار و محمد پروين گنابادي، چـاپ دوم، تهـران    -٨
  به جلو. 1108، ص 2، ج 1353

، ص 1374، چاپ سـوم، تهـران   1فرامرز ارجاني، سمك عيار، به كوشش پرويز نائل خانلري، جلد  -٩
  به جلو. 13
  به جلو. 117، ص 1348، تهران 2د سمك عيار، جل -١٠
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به جلو. بيروني نيز در كتاب التفهيم(به كوشش جالل الـدين همـائي،    622، ص 1سمك عيار ، ج  -١١
به جلو) آن جا كه از تأثير ستارگان در آفرينش اعضاي تـن سـخن مـي     381تهران، بي تاريخ، ص 

  گويد، زيبايي و زشتي اعضاي تن را توصيف كرده است.
، بـه  183، ص 1366والقاسم فردوسي، شاهنامه ، به كوشش جالل خالقي مطلق، يكم، نيويـورك  اب -١٢

  .192جلو 
، ص 1349ا. گواخاريـا، تهـران    -فخرالدين اسعد گرگاني، ويس و رامين، به كوشش مـن . تـودرا   -١٣

  به جلو. 24، بيست 43
به  30بيست  ،92ص  ،1960 نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، به كوشش ل. ا. خه تافوروف، باكو -١۴

  جلو.
  .115، ص 1352عنصرالمعالي كيكماووس ، قابوس نامه، به كوشش غالمحسين يوسفي، تهران  -١۵
. مولوي نيـز در مثنـوي و فيـه    216، ص 1339وحشي بافقي، ديوان، به كوشش م درويش، تهران  -١۶

كوشـش محمـد اسـتعالمي،     مافيه اين حكايت را آورده است: جالل الدين محمد بلخي، مثنوي، به
به جلو ، و با اشاره اي كوتاه در : دفتـر يكـم (چـاپ     158، ص 1370دفتر پنجم، چاپ اول، تهران 

، 1358)، فييه مافيه، به كوشش بديع الزمان فروزانفر، چـاپ سـوم، تهـران    27، ص1369دوم، تهران
  .72-51ص 

بـه   313، ص 1353احمد، تهران  عمادبن محمد الشعري، طوطي نامه، به كوشش شمس الدين آل -١٧
  جلو.

  .117، ص 1341ابوالمجد ستاني، ديوان، به كوشش مدرس رضوي، تهران  -١٨
و  414، 258، ص 1359خواجه شمس الدين حافظ، ديوان، به كوشش پرويز ناتل خانلري، تهران  -١٩

726.  
) شـرحي  26-25، ص 1370ايرانشاه بن ابي الخير در بهمن نامه (به كوشش رحيم عفيفي، تهـران   -٢٠

  دربارة زيبايي و خوي و رفتار زنان عرب و روم و ترك و ايران آورده است. زنان عرب:
 وليكن به تن خشك باشند و سخت   يكايك به باال به سان درخت

زنان روم: به خوبي چون ماه اند و سرو و چمن، و: به تن سخت فربه، به رفتار كـش ، و : سـپيدي   
زنان ترك تا چين: همه سرو باال و خورشيد چهـر و زنـان ايـران كـه از همـه       سپيد و سياهي سياه،

  زيباتراند:
 دو ديـــده ز ديدارشـــان ناشـــكيب   بــه ايــران بتــان انــد بــي دلفريــب     
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 به تن چون بهار و بـه رخ گـل بـه بـار    
 چون سرواند، اگر سرو را رفـتن اسـت  
 نگارانـــد، اگـــر كـــام رانـــدي نگـــار 

  

ـ      اردو پستان  چـو نـار و لبـان در ب
 چو ماه اند، اگر ماه را گفـتن اسـت  
 گــل انــدام، اگــر گُــل بــدي پايــدار

  
به زبان فارسي رسالة كوچكي نيز هست كه شرف الدين رامي از شاعران دربار معزالدين ابـوالفتح   -٢١

ضاي تن را در نـوزده بـاب از   ع) تأليف كرده و در آن اصطالحات ادبي ا776-757اويس جاليري (
مرده است: شرف الدين رامي، انيس العشاق، بـه كوشـش عبـاس اقبـال، تهـران      گيسو تا ساق بر ش

1325.  
-197،ص 1365، زمستان 2، ش 5، ايران نامه ، سال » از آذربايجان تا خليج فارس«جالل متيني ،  -٢٢

232.  
-171)، ص 1365، (زمسـتان  2، ش 6، ايران نامـه ، سـال   »Farsi Langugeدرباره «جالل متيني ،  -٢٣

؛ پوهاند دكتور جاويـد در  326-288، همان مجله، همان شماره، ص »فارسي، دري، تاجيكي«؛ 199
)، وزارت اطالعـات و كلتـور،   1349(سـرطان  4، ش 1، سـال  » افغانستان يا مهـد زبـان دري  «مقالة 

...» لفظ دري اخيراً در افغانستان بموجب قانون به جاي فارسي تداول يافتـه  «تصريح كرده است كه 
  .76ص 

  همين مقاله. 1رك . زيرنويس شمارة  -٢۴
مصاحبة محمدرضا لطفي موسـيقيدان و هنرمنـد   [» گفت و شنودي با حسين حيدراف« -رك: الف -٢۵

، ص 1368)، فـروردين  3، ش 4، (سال 39، مجلة پر، شماره ]ايراني با حسين حيدراف در نيويورك
«.. حبه اظهار داشته  بدين قرار است: . برخي از مطالبي كه حسين حيدراف در اين مصا46، 19-20

طبري در دست است نشان مي دهـد كـه در تـاريخ     ]تاريخ[طبق تاريخ عرب و اسنادي كه به زبان 
ميالدي اراضي آذربايجان تشكيل مي شد  از محـدوده اي كـه مرزهـاي شـمال آن داغسـتان       1839

مروزه به آن اعتراضـي نيسـت.   كنوني و جنوب آن زنجان كنوني است. اين اسناد ثبت شده است و ا
طبق قرارداد تركمن چاي اراضي اين مملكت به دو قسمت شمال و جنـوب تقسـيم    1828در سال 

بندي شد كه شمال آن به روسيه و جنوب آن به ايران تعلق يافـت. بعـد از ايـن واقعـه  آذربايجـان      
چند سال گذشـته خبـر خـارج    مرتباً در «... ، ...»جنوبي يك حالت دور افتادگي از فرهنگ پيدا كرد 

شدن آذربايجانيها از ايران به ما مي رسيد. ما فكر مي كنيم كه همين مهاجرتها به ممالك اروپـايي و  
امريكايي و غيره باعث خواهد شد كه هموطنان ما از مملكت و از فرهنگ و زبان خود كـامالً جـدا   
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وطن و فرهنگ را زنده سازيم و شوند. هدف ما اين است كه بتوانيم دراين اشخاص حس عشق به 
 1839نادرست بودن ادعاي حسين حيدراف دربارة اين كـه در  » نگذرايم كه از يكديگر جدا شويم.

مملكتي به نام آذربايجان وجود داشته كه شمالش داغستان كنوني و جنوبش به زنجان محدود بـوده  
بخش شمالي و جنـوبي تقسـيم    تركمن چاي به دو 1828با قرارداد » مملكـت«است، و نيز اين كه 

بـر اسـاس   » از آذربايجان تـا خلـيج فـارس   «شده، دروغي است بزرگ. نگارندة اين سطور در مقالة 
اسناد معتبر تاريخي نشان داده است كه در هنگام عقد قراردادهاي گلستان وتركمن چاي هرگز هيچ 

  شده است.يك  از سرزمينهاي واقعي در شمال رود ارس، آذربايجان ناميده نمي 
بـه زبـان   «در متن مصاحبة فوق الذكر، در اصل بوده است » طبري ]در تاريخ[به زبان «شايد عبارت 

  ».عربي
، ص 1368)، ارديبتش 4، ش 4(سال  40، همان مجله، شمارة »آفت نوظهور«محمود گودرزي،  -ب
8-10 .  

است تشـكيل انجمنهـاي    نويسنده در اين مقاله از جمله موضوعهاي زيرين را مورد بحث قرار داده
فرهنگي بر محور تنگ و محتدود بستگيهاي جغرافيايي و محلي، نـه ملـي ايـران در ايـران در ايـن      

در استراسبورگ، بر محور آذربايجان و مسائل ويـژة آن.  » آذربايجان كولتور جمعيتي«اواخر. تشكيل 
ــا    ــتة سويتوچوســكي، ت ــة مســلمان، نوش ــت در يــك جامع ــري هوي ــاب شــكل گي دوز چــاپ كت

(Swietochuwski. Tadeuzs)      استاد دانشگاه كمبريج، امريكا مترجم: ياشـار آيـدين، بـا كمـك آن ،
-Azerbaijan 1905بي ذكر نام ناشر. سويتوچوسكي كتاب خود را بـا عنـوان    1987انجمن در پاييز 

1920. The Shaping of Natural Identity in Muslim Community Russian  چاپ 1985در سال 
مركز بـين المللـي وودرو   «از » انستيتوي جرج كنان«كرده و هزينه هاي پژوهشي تهية كتاب بتوسط 

امريكا پرداخت شده است. تشكيل انجمن آذربايجان نيويوريك با تالش و پايمردي يـك  » ويلسون
بانوي اصيل آمريكايي ، و دعوت از هنرمندان آذربايجان شوروي بتوسط اين انجمن پذيرفتـه شـدن   

ن دعوت و آمدن گروه موسيقي آذربايجان شوروي به سرپرستي حسين حيدراف به نيويورك براي آ
  اجراي برنامه دراين شهر و چند شهر ديگر آمريكا.

، همان مجله، همـان شـماره، ص   »بهره برداري سياسي از يك ضرورت فرهنگي«علي سجادي، -ج
ذربايجان از جلسه در باكو، نيويورك ، . نويسنده ضمن اشاره به تشكيل انجمنهاي فرهنگي آ10-12

استراسبورگ، و واشنگتن و غيره در ماههاي اخير كه شعار ترويج زبان و ادبيـات تركـي را جـدا از    
بستر فرهنگ ايران مطرح و هدفهاي سياسي خاصي را دنبال مي نمايند، به توضيح دربارة چند كلمه 
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ي از درس خواندگان ايراني شـده كـه يكـي از    اي پرداخته است كه در سالهاي اخير تكيه كالم برخ
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 «فكـري   كـه بنيـان  » ستم ملـي «سرچشمة نظرية «نوشته است 

» احساسات ضد روسي مردم قفقاز بود كه در روسية تزاري و پيش از انقالب اكتبر وجود داشـت.... 
و سپس افزوده است كه قياس حكومت تزاري روي كه قفقاز را اشغال كرده بود با وضع حكومـت  

ت زيـرا وجـوه اشـتراك بـين اهـالي      مركزي ايران، و هموطنان آذربايجاني ما قياس مع الفـارق اسـ  
آذربايجان ايران و بقية هموطنانشان در زمينه هاي گوناگون نظير جشنها، عزاداريها، آيـين و آداب و  
رسوم و هنر و فرهنگ آن قدر زياد است كه تنها مسأله اختالف زبان نمي تواند به آن لطمه اي وارد 

  سازد.
نامه «؛ ذبيح اهللا صفا، 1-11)، ص 1365(پائيز 1، ش 5ه، سال ، ايران نام» علوم عربي«جالل متيني،  -٢۶

نامه «؛ محمدجعفر محجوب، 379)، ص 1365(زمستان  2، ش5همان مجله، سال » ها  اظهار نظرها
نامـه هـا و   «؛ س.س.، 547-546)، ص 1366(بهـار  3، ش  5، همان مجله، سـال  »ها و اظهار نظرها

  .163-159)، ص 1366(پائيز  1، ش 6، همان مجله، سال » اظهارنظرها
، مجلـة  »غـارت معنويـات  «رك. ترجمة تاريخ ايران، تأليف سرجان ملكم، به نقل از : عباس اقبال، -٢٧

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

 2535ي .ا. برتلس، نظامي، شاعر بزرگ آذربايجان، ترجمـة حسـين محمـد زادة صـديق، تهـران       -٢٨
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 
مأخوذ از شهر گتزك كه پيش از اشغال عرب تختگاه آذ رياجيان بشمار مي رفت .... تا اوايـل سـدة   

م. گنجه همچنان تختگاه آذ ربايجان شمرده مي شد چنان كه قاراسنقر، امير آذربايجـان سـالها در   12
مي افتد  آذربايجان جنوبي نيز به دست آق سقريلر«.... ) ، 22(ص ...» آن شهر كاخ حكومتي داشت 

  ).5ص»(كه مراغه را به پايتختي بر مي گزيند. تنها شيروان را دودمانهاي بومي اداره مي كنند.
دربارة پاسخ عباس زرياب خئي به اين ادعا كه نظامي مي خواسته است خمسه را به زبـان تركـي    -٢٩

  به بعد. 3/343، ج1361بسرايد، رك: محمد افشار يزدي، افغان نامه، تهران 
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. 11-1)، ص 1326(خـرداد  10، ش 3مجلـة يادگـار ، ال   » غارت معنويـات «باس اقبال آشتياني، ع -٣٠
اشاره است به تيسفون كـه دربـارة آن در دايـره المعـارف فارسـي آمـده اسـت: تيسـفون  (يونـاني          

Ktesifon     شهر باستاني و قامتگاه زمستاني شاهان اشكاني و ساساني بـر سـاحل چـپ دجلـه ، در (
ومتري جنوب شرقي بغداد قرار داشته و يكي از شهرهاي مداين مقابل سـلوكيه بـوده   كيل 32حدود 

ه.ق. در دوران خالفت عمر كه مداين به دسـت اعـراب افتـاد، خـزاين گرانبهـاي      14است. در سال 
  تيسفون به دست آنان تاراج شد.

نامه «؛ ذبيح اهللا صفا، 8-1)، ص 1364(پاييز  1، ش 4ايران نامه، سال » چرا اسالمي!«جالل متيني،  -٣١
؛ 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، 
ـ 479-476، همان مجله، همان شماره، ص »چرا اسالمي!«دربارة «غروي،  پاسـخ بـه   «ي، ؛ جالل متين

 2ش 4همـان مجلـه، سـال    » هنـر اسـالمي  «آقايان ابوالعالء سودآور، سيد حسين نصر، و ... دربـارة  
، ش 5، همـان مجلـه سـال    »نامه ها و اظهارنظرهـا «؛ بزرگ علوي، 345-337)، ص 1364(زمستان 

ص  ، همـان مجلـه، همـان شـماره،    » نامه ها  اظهارنظرها«؛ محمد غروي، 190)، ص 1365(پائيز 1
(پـائيز  1، ش 7، سـال  »هنر اسالمي علي رغم ايران و اسالم«؛ 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 ،  -٣٢
، ش 6، ايـران نامـه، سـال    »هنر معماري اسالمي، ضرورتهاي تغييـر يـك عنـوان   «مهدي بور بور ،  -٣٣

  .145-112) ص 1366(پائيز 1
  .11-1) ص 1365(پائيز 1، ش 5ايران نامه، سال » علوم عربي«جالل متيني،  -٣۴
جلـدي، چـاپ   دورة سي  (The New Encyctopaedia Britannica)دايره المعارف جديد بريتانكيا -٣۵

اسـتاد علـوم    Jacob M. Landuنوشـتة   ”Islamic dance and theater“ : مقالـة  1981پانزدهم، سال 
  سياسي دانشگاه عبري بيت المقدس.

، اسـتاد   Annernarie Schimmetنوشـتة خـانم    ”Islamic Literature“همان كتاب، مقالـة مفصـل    -٣۶
  فرهنگ هند و مسلمانان، در دانشگاه  هاروارد.

در رژيم پيشين ايران، در جواب هاي وهوي كشورهاي عرب زبان عليه ايران كه خلـيج فـارس را   -٣٧
خليج عربي و خوزسان را عربستان خواندند، دولت ايران نيز نام شط العرب را به اروند رود تغييـر  
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لـيج  داد كه از نظر علمي كاري نادرست و غيرقابل دفاع است بمانند تغيير نام خلـيج فارسـي بـه خ   
  عربي و امثال آن. چه از جمله در شاهنامة فردوسي آمده است:

 اگـر پهلـواني نـداني زبــان   
  

 به تازي تو اروند را دجله خوان  
  

  .294شاهنامه، بكوشش خالقي مطلق، ضحاك، بيت 
، خراسان مجلـة مطالعـات زبـان و ادبيـات (ناشـر      » انديشه هاي رنگين شاهنامه«غالم حيدر يقين، -٣٨

، ش 2مركز علمي و تحقيقي زبانها و ادبيات، ديپارتمنـت دري)، سـال    –دمي علوم ج.د.ا. مجله: آكا
  .69-63)، ص 1362- 1361حمل-، كابل (حوت2
  .4).ص1363ثور-(حمل1، ش 4، همان مجله، سال » راه خراسان« -٣٩
  .91دلو)، ص  –(جدي 1، ش 3همان مجله، سال » بازتاب روز و شب درشاهنامه«سارا،  -۴٠
، همان مجله، همان شماره، »كوتاه گفته هايي پيرامون شاهنامه و سرايندة آن«پوهاند دكتور جاويد،  -۴١

  .67ص 
، آغـاز پژوهشـهاي نـوي در    1267ه.ق=614كشف شاهنامة قبـل از دورة مغـول   «عبدالحي حبيبي، -۴٢

  1)، ص 1363، (زمستان 6، ش 3، ضميمة مجلة خراسان، سال »شاهنامه شناسي
، »بحثي بر گشتاسپ نامة دقيقي بلخي و گرشاسپ نامه. اسدي طوسـي «محمد رحيم الهام،  پوهاند -۴٣

. اين عبارت را بار ديگـر مـرور   58، 36، 31)، ص 1355سنبله-، (سرطان2، ش 24مجلة ادب، سال 
» بلخي«بفرماييد. نويسندة محترم، دقيقي را كه معلومن نيست مولدش سمرقند بوده يا طوس يا بلخ، 

د زيرا بلخ در افغانستان قرار دارد و سمقرند در ازبكستان شوروي، و طوس در ايران. ولـي  مي خوان
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، سـال  ، مجلة خراسان»جلوه هاي فولكلور در ادبيات مكتوب دري«حسين فرمند، -۴۴

  .18-13)، ص 1363عقرب 
  همين مقاله. 20رك. زيرنويس -۴۵
، مؤسسه انتشـارات زوري،  1350محمداكبر شورماج نورستاني، جغرافيايي عمومي افغانستان، كابل -۴۶

. 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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بازتـاب انديشـه هـاي غيـر قبيلـوي در شـاهنامة فردوسـي و        «پوهاند دكتور جالل الدين صديقي، -۴٧
)، ص 1362اسـد   -(سـرطان 4، ش 3، مجلة خراسان، سـال  »مقايسة آن به انديشه هاي نظام قبيلوي

در روزگاران كهن كشور ما در حدود خيلي وسيعي قرار گرفته بود كـه بنـام فـالت آريانـا يـا      : «81
  ».ت ايران ياد مي شد....فال

خورشيدي بـه بعـد. در    1338دايره المعارف آريانا، از انجمن دايره المعارف افغانستان، كابل، از سال  -
اين دايره المعارف مطالب شگفت انگيزي مي خوانيم دربارة تاريخ چنـد هـزار سـالة افغانسـتان، و     

ن طاهريـان و صـفارين و سـامانيان و فـتح     تاريخ سه هزار و پانصد سالة ايران، و غيـر ايرانـي بـود   
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:

كشور ماست. چندين هزار سال پـيش كـه تعيـين آن عجالتـاً از عهـدة كسـي        آريانا: قديمترين نام«
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» ژاد و بيگانگان خود را (آريا) ... ياد كردند.براي تميز خود از ساير شعب همن
ايران: .... ايران عهد يكي از مدنيتهاي باستاني آسياست. در حدود يك هزار و پنج صد سال قبل از «

ميالد يك تعداد از قبايل آريايي از موطن اصلي خود در باختر بطرف غرب هجرت نموده در نقـاط  
دند. اين قبايل بتدريج به دو دستة بزرگ ماد و پارس تقسيم شـدند  مختلف ايران سكونت اختيار كر

مقصــــود [... در در قــــرون دوم و ســــوم اســــالمي دولتهــــاي ملــــي كــــه در خراســــان  
تشكيل گرديد مثل دولت طاهريان، صـفاريان و يـا سـامانيان     ]آريانا=كشورخراسان=افغانستان است

بيـدار   ]كـذا [و اسـتقالل ملـي را در آنجـا    يك قسمت  از خاك ايارن را نيز فتح نموده حـس آزاد  
ساخت. متعاقب آن بعضي دولتهاي ملي در ايران نيز تشكيل شد كه مهمترين آن ديليمان اسـت. در  
قرن چهارم، پنجم و ششم غزنويان، سلجوقيان وخوارزمشاهيان بر ايران حكمراني نمودند تا اين كه 

  .16-4/14ج» ايران را نيز فتح كردند....مغالن چنگيز از شرق بر ممالك اسالمي هجوم آورده 
، 1968: در الروس بزرگ ده جلـدي چـاپ   58-1/56، ج 1359محمود افشار يزدي، افغان نامه، تهران -

اربابان، آريانا يا آريانه نامي است كه در قديم براي تعيين وطن ارينها يعني قسمت شرقي : «1/567ج
ل شده است، و نظير همين مطلـب در دايـره المعـارف    شاهنشاهي پارس (ايران و افغانستان) استعما

يـك  «آمده است؛ در دايرة المعارف چمبرس دربارة بـاختر (بلـخ):    1950كلمبياي آمريكايي، چاپ 
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ايالت شاهنشاهي ايـران قـديم بـوده و حـد جنـوبي آن را (اريانـا) مـي نويسـند كـه ايالـت ديگـر            
  »طبق مي شود.شاهنسشاهي ايران بوده و با هرات يا هري كنوني من

نامي كه جغرافيدانان يوناني به قسمتي از ايـران،   arianaآريانا «در دايرة المعارف فارسي : آمده است:  -
بــه كوهــاي » ل«بــه رود ســند، از » ش«ينــي ســرزمين آرياييهــا داده بودنــد. ارانســتن آريانــا را از 

عمـان و از مغـرب بـه خـط     بـه دريـاي   » ج«پاروپاميوس و كوههاي دگير تا در بند بحـر خـزر، از   
موهومي واصل بين درياي خزر و دهانة خليج فارس محدود مي داند. ولي  اغلب آريانا را از غرب 
تا درة دجله و از شمال تا بلخ و سند ممتد مي شمردند، كه بدين ترتيب شامل ماد و پارس نيز بوده 

از لشـكر كشـيهاي اسـكندر     است. اطالعات جغرافيون قديم از بيشتر اين نواحي محدود بـه آنچـه  
  »مقدوني و جنگهاي پادشاهان يوناني سوريه و يا بتوسط سوداگران بدست آمده بود.

، ش 3مجلـة خراسـان، سـال    » مختصـري پيرامـون وجـه تسـمية خراسـان...     «پوهاند دوكتـور زيـار،    -
غيير به خراسان از نگاه جغرافياي تاريخي نامي بود كه با اندك ت: «75-74)ص 1362اسد-(سرطان4

كشور باستاني ما اطالق مي شده و اين خود جانشين نام ميهن عزيز مـا، آريانـا، و يـا آريانـا ويجـه      
(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.
كهزاد، افغانستان در شاهنامةة شاهنامه در خراسان يا شاهنامه در آريانا، نشرات بيهقي كتاب خير ولو 

پس فردوسي مملكت (خراسان) يعني كشـور خـودش ...   : «23-22، ص 1355موسسه، كابل ميزان 
  »را خوب مي شناسد.

، 1337ة محمــود عرفــان، تهــران لســترنج، جغرافيــاي تــاريخي ســرزمينهاي خالفــت شــرقي، ترجمــ -
=سرزمين خورشيد [خراسان » : «خراسان«به بعد؛ دايره المعارف فارسي ، ذيل  408، ص »خراسان«

، ناحيه و واليت تاريخي در آسيا، در قسمت شرقي ايـران، مشـتمل بـر سـرزمينهاي واقـع در      ]طالع
لنهر و سچسـتان و قهسـتان   جنوب آمودريا(جيحون) و شمال هندوكش، كه از جنبة سياسي ماوراء ا

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        

بوشـنج، بـادغيس،   هـرات،  -3بلخ و طخارستان؛  -2مروشاهجان؛ -1قسمت آن را اداره مي كردند: 
نيشابور، مرو، هـرات، و بلـخ    –ماوراء النهر. خراسان دورة اسالمي چهار شهر عمده  -4ومجستان؛ 

داشته است كه در زمانهاي مختلف؛ جداگانه يا مشتركاً پايتخت خراسان بودنـد. و ايـن واليـت بـه     
نسـا، ابيـورد،   قسمت مي شده اسـت. شـهرهاي ديگـر خراسـان طـوس،      » ربع«اعتبار آنها به چهار 



١٣١  زيبايي كمال مطلوب زن در فرهنگ ايران

سرخس، اسفزار، بادغيس، جوزجان، و باميان بوده است. ايالت خراسان ايـران در تشـكيالت اداري   
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      372م من المشرق الـي المغـرب كـه در سـال     دركتاب حدود العال -

» 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 : 

نيهان جايي است پادشاي او مسـلماني نمايـد و زن بسـيار دارد، از مسـلمانان و از     ب«)، 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
ر يك مورد نيز نامي از افغانان  نبرده است؛ در تاريخ بيهقـي كـه مؤلـف آن    حتي د -خراسان بزرگ

دبير دربار غزنيوان بوده است تنها پنج بار از محلي بنام افغان شال يا افغان شالي نام بـرده شـده كـه    
(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 زمان آل «عبدالحي حبيبي دانشمند افغاني در تاريخ مختصر افغانستان نوشته است :  -

كرت و غوريها نام افغانستان در دفعة اول در تاريخ از همين وقت ذكر شـده ... در آن وقـت كلمـة    
؛ محمـود افشـار   1/172ج» مـي شـده.  افغانستان بر سرزمين بين قندهار و غزني تا درة سند اطـالق  

در كتـاب تـاريخ نامـة    « يزدي دركتاب افغان نامه درباة سابقة استعمال لفظ افغانستان مـي نويسـد:   
هرات  تأليف سيف الدين محمد بن يعقوب الهروي كه در اوايل قرن هفـتم هجـري تـأليف شـده،     

ستادن ملك شـمس جـاهو را   در فر«.... 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   
د فرسنگ جمـاعتي دزدان  اي از زعما و رؤساي افغانستان عرضه داشتند كه بر طرف جنوبي به هفتا

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.

كـر بـالد فـارس    ذ«مؤلف كتاب سراج التواريخ در ذكر حدود كشور كنوني افغانستان و در زير عنوان  -
اين بالد و واليات محدود است در جانب شامل به «نوشته است: » شرقي، حال موسوم به افغانستان

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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د فـارس شـرقي   اين واليت از بـال «وي دربارة هرات نيز افزوده است: » و خراسان از مملكت ايران.
از » بلدان و واليت مسكونة طوايف افغان كه معروف بـه اغانسـتان انـد.....   «و در ذيل عنوان » است.

؛ در دايـره  163-1/162)، به نقل از: محمود افشار يزدي، افغان نامه، ج8-7قندهار نام مي برد (ص 
سـاز اواسـط   «ه اسـت:  و سبب وجه تسميه اين كشور نوشت» افغانستان«المعارف فارسي نيز در ذيل 

م. كه نژاد افغان در اين سرزمين تفوق يافت به افغانستان (=سرزمين افاغنه) موسوم شـد، و   18قرن 
  »قبل از آن اين سرزمين واحد سياسي مشخصي نبود.

سبكتكين: ابومنصور ناصـرالدين سـبكتكين   «در دايره المعارف فارسي در نسبت غزنويان آمده است :  -
؛ استاد ذبـيح اهللا  ...»ؤسس سلسلة غزنويان آل ناصر. وي در آغاز غالم البتكين بود ه. ق. م 387فت 

از نتـايج تسـلط   «مـي نويسـد:    1/429، چـاپ سـوم، ج   1338صفا در تاريخ ادبيات در ايران،تهران 
غالمان ترك يكي بر افتادن خاندانهاي قديم ايراني است چنـان كـه آل سـبكتكين بـه تنهـايي تمـام       

شرق از قبيل صفارين و قريغوريان و خوارزمشاهيان و امراي چغاني و غيره را از ميـان  خاندانهاي م
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 كتاب، و » فنما و اضمحالل نمودند.
  .320مان مجلد، ص ه

 .Fritz Wolff, Glossar zu Firdosis Schahnaa, Berlin 1935دربارة استعمال اين كلمات رك : -

، دفتر يكم، بترتيب : فريدون، بيتهـاي  1366شاهنامة فردوسي، بكوشش جالل خالقي مطلق، نيويورك  -
-124يقبـاد، بيتهـاي   ؛ ك122-120؛ زوطهماسب، بيتهـاي  1061-1057؛ منوچهر ، بيتهاي 271-380

125،130.  
، هـزارة فردوسـي ، وزارت فرهنـگ، تهـران     » مقام فردوسي و اهميـت شـاهنامه  «محمدعلي فروغي،  -

  .15-1، ص 1321
-267، 344، 248، بيتها به ترتيب ص 1335ديوان فرخي سيستاني، بكوشش محمد دبير سياقي، تهران -

369 ،256 ،62.  
  .1342سياقي، تهران ديوان عنصري، بكوشش محمد دبير  -
  .1/157به نقل از افغان نامه ، ج -
  308ديوان عنصري ، ص  -
  .1/157به نقل از افغان نامه، ج  -
  .736، 734، 619، بيتها به ترتيب ص 1341ديوان سنائي، بكوشش مدرس رضوي، تهران -
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  .204-1/201، ج 1347ديوان انوري، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران -
بيهقـي   -كهزاد، افغانستان در شاهنامه، شاهنامه در خراسان يا شـاهنامه در آريانـا، نشـرات    احمد علي -

  (شمارة صفحه ندارد).» فهرست«، صفحة پيش از 1355كتاب خبر ولو مؤسسه، كابل ، ميزان 
  .16همان كتاب، ص  -
  .16همان كتاب، ص  -
  .23-22، 21همان كتاب ، بترتيب ص -
حقيقت آن است كه كهزاد و ديگر دانشمندان محترم افغاني تمام اطالعـا   .180-179همان كتاب، ص  -

بوده است و نه چيـز  » آريانا«خود را دربارة اين كه نام افغانستان امروزي در گذشته هاي بسيار دور 
هستند. كهزاددر اين باب در كتـاب افغانسـتان در    H.H.Wibonديگر، مديون مردي انگليسي به نام 

مستر ويلسن معاون انجمن همايوني آسيايي بنگال كه شـخص نهايـت مـدقق    «يسد: شاهنامه مي نو
بود و معلومات دقيقي راجع به مسايل آسيايي داشت ... كتابي به عنوان آريانا انتي كوا نوشته كـه در  
آن عكسها و نقشه ها و آثار باستاني مملكت ما را جمع نموده ... مشاراليه بعد از تحليل و تفحـص  

را پيدا كرده. اين نام سه قرن پيش از عهد مسـيح بـود و آن را بـه صـورت     » آريانا«باي قديم نام زي
يعني آرياناي عتيق، آرياناي كهن،  آرياناي قديم نشر نموده و بعـد از او جمعـي از   » آريانا انتي كوا«

عبـارت  . نام كامل كتاب مورد اسـتناد كهـزاد   178-17ص » تأييد كرده اند. 19-18نويسندگان قرن 
 Ariana Antiqua, A Deseripuon Account of the Antiquities and Coms, Afghanistanاست از: 

م. در هند تجديد چاپ شده است، در اين طبع از تاريخ چاپ اصل كتاب ذكر به ميـان  1971كه در 
  نيامده است.

  .176-1754ص  )،1366(زمستان 2، ش 6، ايران نامه، سال » Farsi Languageدربارة «رك.  -
  .117افغانستان در شاهنامه، ص  -
  .182همان كتاب، ص  -
  .195همان كتاب ، ص  -
حدود العالم من المشرق الي المغرب : كابل : شهركي است و او را حصاري است محكـم و معـروف    -

  .104ص »به استواري و اندر وي مسلمانان اند و هندوان اند....
  همين مقاله.33رك. زيرنويس  -
-273، ص 2، ش 7، ايـران نامـه، سـال    » خليج بصره، و همسايگان خوب همكيش ما!«جليل متيني،  -

285.  
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اينگونه زنان و دختران دالور بيرون از عرصة داستان و درگزارش هاي تاريخي نيز وجود دارند؛ براي  -
بار معرفي كـرده انـد    نمونه، ركسانه خواهر استاتيرا (زن اردشير دوم) را ماه رويي تير انداز و زوبين
  .130: 1385كه در فنون نبرد همپاي مردان جنگجوي زمان خود بوده است. رك: حجازي 

؛ 271/4435ك 1370براي  ديدن دالوري هاي زربانو در بهمن نامـه، رك : ايرانشـاه بـن ابـي الخيـر       -
  .6065- 362/6052و  273/4464-4465

  .68-60/64سپ نامه: براي توصيفي از پهلواني او، رك : بانو گش -
براي ديدن نمونه  هاي ديگري از زنان جنگجو و در روايات قرقيزي، روسي، بلغاري، انگليسـي و ....   -

  .183و 182و  178-176: 1380رك : بورا 
در روايات آفريقايي در عصر زن / مادر ساالري چند شوهري رواج دارد و مردان به رغم ناخشـنودي   -

ند كاري از پيش ببرند؛ زيرا زنان، جنگجـو و پهلواننـد و مـردان را فرمـانبردار     از اين كار، نمي توان
  ).186و 185: 1374خويش كرده اند. (تقارن و ارتباط زن سروري و پهلواني بانوان) رك: پاريندر 

  حزب عاميون). 4در دانشگاه تبريز ايراد شده است (نشريه شماره  1327اين سخنراني در تابستان  -
  

  ها پي نوشت
 

  .115، ص 1352عنصرالمعالي كيكماووس ، قابوس نامه، به كوشش غالمحسين يوسفي، تهران . 1
. مولوي نيز در مثنوي و فيه مافيـه  216، ص 1339وحشي بافقي، ديوان، به كوشش م درويش، تهران . 2

اين حكايت را آورده است: جالل الدين محمد بلخي، مثنوي، به كوشـش محمـد اسـتعالمي، دفتـر     
م (چـاپ دوم،  به جلو ، و با اشاره اي كوتاه در : دفتر يكـ  158، ص 1370پنجم، چاپ اول، تهران 

، ص 1358)، فييه مافيه، به كوشش بديع الزمان فروزانفـر، چـاپ سـوم، تهـران     27، ص1369تهران
51-72.  

بـه   313، ص 1353عمادبن محمد الشعري، طوطي نامه، به كوشش شمس الـدين آل احمـد، تهـران    . 3
  جلو.

  .117، ص 1341ابوالمجد ستاني، ديوان، به كوشش مدرس رضوي، تهران . 4
و  414، 258، ص 1359واجه شمس الدين حافظ، ديوان، به كوشش پرويز ناتـل خـانلري، تهـران    خ. 5

726.  
) شـرحي  26-25، ص 1370ايرانشاه بن ابي الخير در بهمن نامه (به كوشـش رحـيم عفيفـي، تهـران     . 6

  دربارة زيبايي و خوي و رفتار زنان عرب و روم و ترك و ايران آورده است. زنان عرب:
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 وليكن به تن خشك باشند و سخت باال به سان درختيكايك به
زنان روم: به خوبي چون ماه اند و سرو و چمن، و: به تن سخت فربه، به رفتار كـش ، و : سـپيدي   
سپيد و سياهي سياه، زنان ترك تا چين: همه سرو باال و خورشيد چهـر و زنـان ايـران كـه از همـه      

  زيباتراند:
ــب     ــي دلفري ــد ب ــان ان ــران بت ــه اي  ب
 به تن چون بهار و به رخ گـل بـه بـار   
 چون سرواند، اگر سرو را رفتن اسـت 
 نگارانـــد، اگـــر كـــام رانـــدي نگـــار

  

 دو ديــده ز ديدارشــان ناشــكيب    
 دو پستان  چو نار و لبان در بـار.... 
 چو ماه اند، اگر ماه را گفـتن اسـت  
 گـل انـدام، اگـر گُـل بـدي پايــدار     

  

  
هست كه شرف الدين رامي از شـاعران دربـار معزالـدين ابـوالفتح     به زبان فارسي رسالة كوچكي نيز . 7

) تأليف كرده و در آن اصطالحات ادبي امضاي تن را در نـوزده بـاب از   776-757اويس جاليري (
گيسو تا ساق بر شمرده است: شرف الدين رامي، انيس العشاق، بـه كوشـش عبـاس اقبـال، تهـران      

1325.  



  

  

  

  

  

 صداي بال سيمرغ

  كوب عبدالحسين زرين

  
بيـنم هـر روز    مـي عطار! عطار پير بعد از سالها همدلي و دلشناختگي حاال 

بيش از پيش دنياي من و احساس و انديشه اي كه بر آن حاكم است از دنياي تـو  
با وجود سالها شود.  ميو آرمان و انديشه اي كه در آن فرمانرواست دور و دورتر 

كند. اكنـون،   ميبسياري ما را از يكديگر جدا  ةكنم هنوز فاصل ميي احساس آشناي
يش در مـه و بـرف   هـا  قاف وحدت كه سرحد دنيـاي مـاوراي حـس اسـت قلـه     

فراموشي محوست. صداي بال سيمرغ را كه پرافشاني او نشـان عزلـت گزينـي از    
ه آن  را شـنيد و كـ   ميشنود. غير از تو كه آن را  ميدنياي ماست ديگر هيچ كس ن

اي؛ عطار! بـا ايـن همـه نزديكـي      كرد؟ چه قدر از دنياي ما فاصله گرفته ميتكرار 
سـالهاي دور   -رسـد  ميچقدر از هم دور مانده ايم. آشنايي ما هم به سالهاي دور 

كنم. اولين برخورد مـا كـي بـود؟ در آن     مياما نه اين قدر دور كه امروز احساس 
عاري از دغدغه در اطراف من هر چه بـود  ي ها سالهاي خرسندي و خوش خيالي
                                                            

.31تا  27)، صص 1378(شهريور و مهر  24و  23كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شمارة     
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معجزه بود؛ آسمان كه باالي سر انسان معلق بـود و زمـين  كـه در فضـا حركـت      
كرد معجزه بود، آبشار و نسيم و شـكوفه و درخـت و سـتاره و هـر چـه بـود        مي

معجزه بود. مادر معجزه بود، پدر معجزه بود، و پدر بزرگ پيـر كـه حرفـة تـو را     
ز معجزه بود. تو نيز در همان اولين برخورد كه در منظومة كوتـاه  پيشه كرده بود ني

توانسـتم   ميبيسرنامه ات با من كردي معجزه اي واقعي بودي.  معجزه بودنت را ن
خـدا نغمـه   سر كه شعر بگويد و راه برود و از درد و عشـق   باور نكنم و انسان بي

نداشـتم و در همـان    سركند برايم معجزه اي زيبا بود. هنوز هشت نه سال بيشـتر 
سالهاي دور بود كه بيسرنامه ات مرا مجذوب تو ساخت. يادت هست عطار؟ البته 
يادت نيست چون تو در آن وقت سر نداشتي و من كه با جان و دل يـك كـودك   

ي بيسرنامه دل بسته بودم و آن را از بر كرده بودم، هرگز تو ها خردسال، به معجزه
بايست اين تـن بـي سـر امـا      ميبلند درخشان كه  پس آن پيشاني-را با سر نديدم

شد؟ با اين مثنوي كوتاه آكنـده از افسـوس و    ميزنده و  تپنده را هدايت كند چه 
 –حسرت بود كه با تو آشنا شدم و آن را باور كردم. امـا تـو آن را بـاور نكـردي     

چون بيسرنامه مال تو نبـود. طـي سـالهاي بعـد، در هـر فرصـتي كـه دسـت داد         
هيالج نامـه، جـوهر الـذات،     -ي ديگر را كه نام تو روي آنها بود خواندمها كتاب

مظهرالعجايب، پندنامه، گل و هرمز .... و چقدر طول كشيد كه دريافتم آنها هم از 
توانست اتهام پرگويي و  ميكه  تو نيست. خوب شد كه اينها از تو نيست. اگر بود

ال تو بود، عطار پيـر، بـرايم آموزنـده،    را از تو رفع كند؟ اما آن چه مبيهوده گويي 
ي هـا  ل و عبرت بود. منطق الطير را بارها خوانـدم، چـاپ  ماية لذت و موجب تأم

ات را بارها با لطف و لذت خواندم. چـه   بازاري مصيبت نامه، الهي نامه  اسرارنامه
يـا   انگيز غرق لذت لزباني!م چه بياني. بارها از قصه اي كوتاه يا از موعظه اي تأم
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يـت  ها ي زيبـا، پرشـور، و دردنـاك كـه در مثنـوي     هـا  غرق حيرت شدم. چه قصه
هايت كنار  توانند با انديشه مييت را بگو و بگذار آنها كه نها عطار پير قصه هست،

بهره نمانند. از بين ديگر آثارت كـه   بي ها بيايند، دست كم از لذت زيبايي اين قصه
ه برايم معماست. دست زدن به نظم ايـن  هنوز به نام تو در دست است خسرو نام

مثـل   يخواست ميمثنوي عاشقانه، در آن سالهاي پيري كه دائم از خطا و گناه عذر 
دانم كه اين ممكن نيسـت   ميآن است كه بر همه آثارت خط بطالن كشيده باشي. 

دانم چه كسي و چرا اين منظومه را به تو منسـوب داشـت؟ مختارنامـه ات     ميو ن
بگذار بگويم غير قابل قبول. اگر تـو در يـك لحظـه     -اية تعجب استم هم برايم

كند با فراغ خاطر  ميدرد و شور يك دوكتاب را بشويي و بسوزاني، ديگر كه باور 
ي ها ها را انتخاب كني و آنها را در باب بنشيني و از بين رباعيات خويش اين ترانه

هار و خزان، در باب شـمع  در باب ب ،ي معشوقها اندام ةدربار -مناسب جاي دهي
 بـاقي اسـت و رد   هـا  هايي قـديم از ايـن كتـاب    دانم نسخه ميو گل و امثال اينها. 

كه آنها را، در واقع انتساب آنها را به تـو بـاور   آنانتساب آنها آسان نيست اما براي 
بايست خودت را، تو را عطار پير، بـاور نكـنم  و ايـن بـراي مـن ممكـن        مي كنم

  نيست.
ه اي به گمنام ماندن، بي نام و نشان ماندن داشتي، عطار. در گوشه چه عالق

دردمندان بود، بـا چـه فراغتـي از خلـق      ةتو و داروخان ةدكان خويش، كه دردخان
كنار گرفته بودي و در عشق خويش، در روح خويش، و در خداي خويش محـو  

ره بـرنم  كوشم دامن خرقه ات را با گوشة رداي تـاريخ گـ   ميبودي. هنوز هر چه 
قـات اهـل   يابم با چه سماجتي از تاريخ، از زمان و از تعلّ ميخود را دچار مشكل 

سازي،  ميكشي و انبوه اسطوره و افسانه را بين خود و تاريخ فاصله  ميزمان كنار 
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آخر تو كيستي، پدرت كيست و با اهل عصرت چه رابطه اي داريي؟ چـه عجـب   
يت آورده اي. اما با آن كه يك ها ر مثنويكه نام خود، نام محمد را، در يك دو شع

نقل كرده اي، هيچ جا نام پـدرت را يـاد نكـردي. در     جا اين نام را از زبان پدرت
بين اهل عصرت خود را ، با فروتني و با بي ادعايي، به نام سادة عطـار كـه شـغل    
پدرت بود خواندي. كمتر كسي نام واقعي پدرت، و حتي خودت را دانست، حتي 

هوشمندي مثل خواجه نصير كه در اوايل عهد بلوغ خويش تو را شـناخت  جوان 
و ستود، نتوانست نام خودت و نام پدرت را چنان كه بود دريابد. از همين عالقـه  

و پـدرت را   -به گمناني بود كه نام تو را بعضي سـعيد و بعضـي فريـد خواندنـد    
تو در واقع كجـا   بعضي محمود، بعضي يوسف و بعضي ابراهيم ياد كردند. زادگاه

بعد براي زادگاه تو ياد كردند بود آيا از ده به شهر آمده بودي؟ نام كدكن را قرنها 
داند كه آيا با آن جا ارتباطي داشتي و يا عمداً كساني كه دوسـت داشـتند    ميو كه 

تو را از پيروان قطب الدين حيدر بخوانند ايـن نـام را بـراي زادگـاه تـو انتخـاب       
دانم  ميعطار ، چه وقت چشم به جهان گشودي؟ تا آن جا كه من كردند راستي ، 

هيچ قرينه اي در اين باب در سخنان خويش به دست ندادي. كي چشم از جهـان  
يي كه هست چنـان بـا هـم اخـتالف دارد كـه      ها پوشيدي، در اين باب هم روايت

داوري درست آسان نيست با اين حال عطار، عطار پير تا حال هيچ كس حكمـت  
يني و عرفان صوفيانه را ، به قدر تو به زيبايي تو به بيان نياورده است. باآن همه د

ي شورمند و عبرت انگيز. سـالم بـر تـو، عطـار دوسـتت دارم و دوسـتت       ها قصه
 ها برند. اما صدايت از دور دست ميبرم و لذت  ميدارند. از شعر و قصه ات لذت 

پندارم عمداً صـدايت را   ميبسيار دارد.  آيد از دنياي روح كه با دنياي ما فاصله مي
كني. اگر نه، چرا صداي حالج، صداي بوسـعيد و صـداي آن    ميدر گلويت خفه  
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نالد از صداي تو به ما نزديك تر است؟ امـا جـاي تعجـب     ميكس كه از زبان ني 
بال سـيمرغ كـه جبـروت آن تمـام      اينيست. صداي تو صداي سيمرغ است. صد

كند و نه هر گوش را طاقت ادراك آن تواند بـود از   ميكوت كائنات را الزام به س
سرايد، و هركسـي   ميآيد هيبت شاهانه دارد تنهايي را  ميي دور دست قاف ها قله

  شنود. ميآن را ن
در تو حيرانم عطار، در تو، در اين غزليـات شـورانگيزت كـه انسـان را از     

در تو حيـرانم و در ايـن   آورد.  ميكند و در وي شوق پرواز به وجود  ميمين بر ز
و از  -گيـرد  مـي مثنويات تو كه جان و دل انسان را زيـر تازيانـه عبـرت و انتبـاه     

 ةسازد. در تـو حيـرانم و در ايـن تـذكر     ميزندگي حقير هر روزينه بيزار و دلزده 
خواهد هر چيز غير ممكن را براي  مياالولياء ساده و لطيف و خوش آهنگ تو كه 

ي هـا  نهيت كه تمـام صـح  ها . در تو حيرانم و در اين قصهانسان ممكن نشان دهد
شوند و سنگ و درخـت و   ميد جامعه در آنها تصوير حيات و تمام طبقات و افرا

آينـد. دوسـتت دارم، از    مـي كننـد و بـه زبـان     مـي آب و خاك هم شخصيت پيدا 
كـنم عصـري كـه مـن در آن      مـي اين حال احسـاس   در و برم، ميحرفهايت لذت 

دهد در همه چيز با تـو همـدلي كـنم.     ميكنم حاال ديگر به من اجازه ن ميزندگي 
افسوس، عطار پير، بين آرمانهاي ما خيلي فاصله افتاده است. آيا ايـن طنـز تقـدير    

يـا خيـام كـه هـيچ      –نيست كه اكنون تو را با خيام در يك خاك جاي داده است 
نيست؟ طرفه آن كه بـاز  ي تو دورتر ها چيز از او و از حكمت سينائي او از آرمان

 ،ي فلسفي سـينائي ها ي تو را با آن چه در رسالهها كه ترتيب مثنوي كساني هستند
يابند امـا در عصـري كـه تـو بـودي و در دنيـايي كـه         ميآمده است. قابل مقايسه 

ي هـا  كرد تو را با كساني كه از فلسـفه  ميحاكم بود كه جرأت  ني تو بر آها آرمان
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  يسه كند؟زدند مقا ميعقلي دم 
اين همه هست، و با اين همه قرن ما كه اين قدر از تو فاصله گرفته اسـت  
دوست دارد با تو آشنائي پيدا كند، احساس و آرمان تو را دريابـد و چهـره ات را   

ي اسطوره بيرون بياورد. الجرم از تو تصويري كـه از تـو   ها و آشفتگي ها از تيرگي
ا در عصر و در آثارت كـه در انتسـاب آنهـا    گيرم و تو ر ميفاصله  در خاطر دارم،
هـا و   مـي ، كژفه هـا  جـويم. امـا از وراي ايـن همـه كـژ خـواني       مـي ترديد نيست 

كه امور دنياي عصر ما حكمفرماست سـيماي واقعـي تـو را چگونـه      ها كژانديشي
توان بازسازي كرد و با انديشه و آرمان تو كه اين قدر در دنياي ما غريبه است  مي

  توان آشنائي گرفت؟ ميتا چه حد 
  1377شهريور  -لندن

 



 

 

 

 

 

  زبان فارسي در هندوستان
  سعيد نفيسي

  
چنانكه برخي از حضار محترم آگاهي دارند اخيراً پـس از سـفرهاي سـابق    

ماه در هندوستان بودم و به زودي بـه آن سـرزمين دانـش     5كه به هند كرده بودم 
  گردم. ميپرور بر

بايسـت همـه    مـي نكتة مهمي كه دربارة هندوستان هست و به عقيـده مـن   
يان از جزئيات آن با خبر باشند رواج فرهنـگ و ادب و زبـان مـا در آن ديـار     ايران

  است.
خواهم كلياتي از اين مطلب را به اطالع خانمها و  ميجهت امروز  به همين

  ند برسانم.ا آقايان كه مجلس ما را به قدوم خود آراسته
مختلف نژاد آريايي مدتها در ميان تاريخ نويسان و دانشمندان عقايد  ةدربار

آخرين مطالعات و كشفيات ثابت اسـت   ةو متضاد رواج داشت اما امروز در نتيج

                                                            
 انـد.  كه در انجمن روابط ايـران و هنـد ايـراد كـرده     د ارجمند آقاي سعيد نفيسيمتن سخنراني دانشمن 

  .٣٧تا  ٣٠& صص 1336، فروردين 1، شمارة 26(ارمغان، دورة 
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كه نژاد آريايي روزي در سرزمين پاميچر پديد آمده و پس از چنـدين قـرن بنـاي    
  مهاجرت را به سوي جنوب مهد خود گذاشته است.

ند گروهي رو به مشرق و ا در اين مهاجرت آرياييان به دو دسته تقسيم شده
  ند.ا وهي رو به مغرب رهسپار شدهگر

آريـايي هنـدي    ةند به هندوستان رسيده و شعبا آنها كه به مشرق روانه شده
نـد و آرياييـان   ا يـران آمـده  ا نـد بـه  ا  هند و آن گروه كه به مغرب رفتا را فراهم كرده

  ايراني از بازماندگان ايشان هستند.
ند ا ران پدر و مادري بودهدر اين مدت دراز آرياييان هندي و ايراني كه براد

ند بلكـه هرگـز   ا در مدت ده هزار سال نه تنها همواره همسايه ديوار به ديوار بوده
در ميانشان جدائي نيفتاده و هميشه نزديـك تـرين روابـط مـادي و معنـوي را بـا       
يكديگر داشته و تاريخ دوره هخامنشي و اشكاني و ساساني ايـران بهتـرين گـواه    

  مدعي است.   اين
دوره ساسانيان كه اسنادي كامل تـر از آن بـراي مـا مانـده اسـت حتـي        در

روابط علمي و ادبي در ميان ايران و هندوستان كامالً برقرار بوده و دانشـمندان دو  
  ند.  ا كشور به سرزمين يكديگر سفر كرده

كشـور   ةكلمات هند و هند وهندي وهندوستان الفاظيست كه ايرانيان دربار
  ند.  ا برده و مردم آن به كار

در قرن اول هجري اسالم از راه ايران به هندوستان رفته است و از آن پس 
همواره گروه گروه و دسته دسته مرد و زن و خرد و بزرگ ايراني به آن سـرزمين  

ند و مخصوصاً بارهـا  ا رفته يا در آنجا مانده و يا با ثروت سرشار به ايران بازگشته
پناهگاه مردم ايران سـرزمين هنـد بـوده اسـت و     انقالب و خطر بهترين در موقع 
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هنوز در آن ديار عده كثير مردمي هستند كه پدران ايراني يا مادران ايراني خـود را  
  به ياد دارند.  

ند مخصوصـاً  ا از نظر معنوي روابط زبانهاي ايراني و هندي كه از يك ريشه
اسالم بـا مـذاهب    زبان اوستا يا سنسكريت و روابط مذاهب و اديان ايران پيش از

داننـد و در كتابهـا    مـي ات است كه بيش و كم همه و اديان قديم هند نيز از بديهي
درج شده است و چنانكه داستانهاي ملي ايراني كـه در اوسـتا و شـاهنامه هسـت     

شـود و برخـي از    مـي دوريك و داومها بهارته دو كتاب ديني و ادبي هند نيز ديده 
كشور شـباهت بسـيار بـه يكـديگر دارنـد در ميـان         نام هاي پهلوان اساطيري  دو

ف ايران و معتقدات هندوان قديم نيز مناسبات فراوان هست و زندگي برخي وصت
  لعاده با زندگي بودا دارد.ا از مشايخ تصوف ما شباهت فوق

قمـري ناصـرالدين    369در هزار و چهارصد سـال پـيش از ايـن يعنـي در     
با لشكريان ايراني و  ،دربار سامانيان بود ةردسبكتكين كه تربيت شده و دست پرو

فارسي زبان خود به هند رفت و از آن پس زبان فارسـي در آن كشـور بـه همـان     
اين زبـان را   ةهزار سال ةتوان اندوخت مياندازه ايران رواج داشته است و به جرأت 

مت تقسيم كرد و گفت يك قسمت از آن در ايـران و قسـمت ديگـر در    سبه دو ق
  ستان فراهم شده است. هندو

از آن روز تا صد سال پيش همواره زبـان پادشـاهان و امـراي مسـلمان در     
 ةهندوستان و حتـي در نـواحي جنـوبي آن سـرزمين ماننـد دكـن و ناحيـ       سراسر 

س و كرناتك زبان فارسي بوده است و دولـت اسـتعماري انگلـيس در هنـد     امدر
زبان فارسي سـر و كـار داشـته     ةسيلميالدي با مردم هند به و 1850تقريباً تا سال 

  است.
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قمري سي و دو خاندان در نواحي  932تا  369سال يعني از  563در مدت 
نـد و  ا ند كه برخي از ايشان از نژاد ايرانـي بـوده  ا مختلف هندوستان پادشاهي كرده
  ند.ا رانده ميهمه ايشان به زبان فارسي سخن 

راجپوتانا و آسام و بهـار تـا   از شمال تا جنوب يعني از كشمير و پنجاب و 
بارهـاي سـي و دوگانـه    دردريـن   هبنگاله و گجرات و بيجاپور و دكـن و كلكنـد  
  ند.ا همواره شاعران و نويسندگان فارسي زبان بوده

آنچه تاكنون كتاب در تاريخ هندوستان نوشته شده به زبان فارسي اسـت و  
و قادريـان و  زبان فرق مختلف تصوف هنـد مخصوصـاً سـهرورديان و چشـتيان     

نقشبنديان و مجديان هند هنوز هم فارسي است و صدها كتاب تصوف فارسي در 
تـوان در   مـي كـه  ند به طوري ا هندوستان تأليف كرده و اكثريت آنها را چاپ كرده

آنهـا از   ةكمال سهولت فهرستهي از كتابهاي فارسي چاپ هند تهيه كرد كه شـمار 
  رود. ميسه هزار باالتر 

ظهيرالدين بابر شاهزاده تيموري كه در خراسـان زاده و   932شعبان  15در 
گفـت و چيـز    مـي در همانجا پرورش يافته بـود و خـود بـه زبـان فارسـي شـعر       

شت به هند رفت و قسمت اعظم هندوستان را گرفت و سلسله مقتدر بابري ون مي
 342قمـري يعنـي    1274شـعبان   13يا معقول را در هندوستان تأسيس كرد كه تا 

  و دو روز كم در يكي از بزرگترين قاره هاي جهان حكمراني كردند. سال
در دربار اين شاهان هند همواره عده كثير نويسنده و شـاعر فارسـي زبـان    

صفويه كه  ةند و در دورا ند زيستها چه از مردم هند  و چه از ايرانياني كه بهند رفته
هم  هند ميعاد ادبيات زبان ند شهرهاي ما در ايران به ادبيات چندان توجهي نداشته

  فارسي بوده است. 
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مخصوصاً در دربار همايون و اكبر و جهانگير و شاه جهان و اورنگ زيـب  
نويسنده و شاعر بـيش از ايـران    ةسال عد 182قمري يعني مدت  1119تا  937از 

  بوده است.  
كننـد   مـي كساني كه در تاريخ ادبيات قرن دهم و يازدهم زبان فارسي كـار  

صد هشتاد از شاعران و نويسندگان زبان فارسـي بايـد بـه هندوسـتان و بـه       براي
  كتابهايي كه در هند تأليف شده است رجوع كنند.

ي مؤثر بوده است كـه سـبك   ا هندوستان در شعر فارسي اين دوره به اندازه
نـد و از زمـان   ا مخصوص امپرسيونيسم شعر فارسي را سبك هنـدي نـام گذاشـته   

ند به ا بزرگ ما حتي كساني كه در ايران بوده و به هند نرفته صائب همه گويندگان
  ند.ا اين روش سخن گفته
صفويه اين دو روش در ايران متروك و منسوخ شـد امـا در    ةدر پايان دور

سرزمين هندوستان تاكنون باقيست و در كشورهاي فارسي زبان خـارج از هنـد و   
بانان آسياي مركزي مانند سـمرقند  د افغانستان و تاجيكستان  و فارسي زنايران مان

و بخارا و تاشكند و آن نواحي اقبال عظيمي نسبت بـه آثـار برزگـان ايـن سـبك      
  مخصوصاً صائب و بيدل و غالب هست.

ي كه هندوستان استقالل خود را از دست داد و زبان فارسي ا حتي در دوره
بان و سرودن بـه ايـن زبـان    هند دست از اين زاز آن رواج خود افتاد سرايندگان  

ند  كـه ميـرزا اسـداله    ا چند شاعر بزرگ در هند پديد آمده برنداشته و درين دوره
ست و آخرين شاعران بـزرگ ماننـد ميـرغالم    ا ايشان ةخان غالب دهلوي سردست
ي نعمـاني و محمـد اقبـال    للدين علي خان آرزو و شـب ا علي آزاد بلگرامي و سراج

را گرفته و يكي از بهترين شاعران فارسي زبان هند غـالم   كار پيشينيان خود بالةدن
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  زيست. ميقادر گرامي تا اوايل قرن حاضر در حيدرآباد دكن 
امراي خاندان تالپور كه آخرين مدافعان استقالل هند بودند همـه پشـت در   

ند و از همه ايشان ديوان شعر فارسـي بـاقي مانـده    ا پشت شاعر زبان فارسي بوده
  است.

ي از تذكره هـاي شـعراي فارسـي زبـان هنـد      ا بخواهد مجموعه اگر كسي
 در ست وا اللباب محمد عوفي كه قديم تذكره شاعرانا ترتيب بدهد بايد از لبالب

لدين القتمش در دهلي تأليف شده است شروع بكند و بيش از صـد  ا دربار شمس
شـعر    .ستكتاب درين زمينه در دست داريم كه تقريباً يك نيم از آنها چاپ شده ا

فارسي را در هند از قرن پنجم با ابوالفرج روني و مسعود سعد سلمان بايد شروع 
شود زيرا كه هنوز در هند كساني هستند كه بـه   ميآن كشيده  ةكرد و تا امروز دامن

  گويند. ميفارسي شعر 
و حسـن دهلـوي و   ن صدها شاعر معروف مانند خسرو دهلوي ايمين ا در

عرفي و نظيري و ظهوري و غني كشميري و غنيمت كشميري و سليم طهرانـي و  
فيضــي و ابوالفضــل غالمــي و نــوعي  لفيضآملــي و قاســم كــاهي و ابــوا بطالــ

ر الهوري و قدسـي مشـهدي و طغـراي    جنوشاني و ملك قمي و مد كاشاني و ني
كوه قـادري و نعمـت   مشهدي و ناصر علي برهندي و چندربهان برهمني و دارا ش

لعين واقف و شيخ محمد علي حزين و آفـرين الهـوري و جـان    ا خان عالي و نور
  خوريم. ميجانان مظهر و بيدل و غالب و گرامي و اقبال بر 

 درر ودا مراي نواحي مختلف هندوستان مانند پادشـاهان ا ز خاندانهايا برخي
الجــاهي مــدراس و مــراي بهوپــال و خانــدان نظــام دكــن و خانــدان واا لكنهــو و

لعـاده در پـرورش ادب   ا هتمـام فـوق  ا  جملـه تيپوسـلطان   آن زا مراي ميسورا حتي
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  ند.ا ند و حتي تاريخ تيپو سلطان را به زبان فارسي نوشتها فارسي داشته
ديگر از ادب فارسي كه در هند به اوج كمـال و ترقـي خـود رسـيده      ةرشت

رصد از كتابهاي لغت فارسي را  توان گفت كه  نود د ميلغت نويسي است و قطعاً 
ند و بسياري از آنهـا كـه چـاپ شـده ماننـد برهـان قـاطع و        ا در هند تأليف كرده

دراج و شـرف  آننـ للغات و فرهنگ ا هنگ جهانگيري و فرهنگ رشيدي و غياثرف
  لفضله از مهمترين مصالح لغت نويسي زبان فارسي هستند.ا نامه و مؤيد

و صرف و نحـو بـديع فارسـي كتـاب      همچنين در عروض و معاني و بيان
ند و از جمله كارهـاي بسـيار مفيـد ادبـاي هنـد      ا هاي فراوان در هند تأليف كرده

 شروح متعدديست كه بر مهمترين كتاب هاي ما مانند گلستان و بوستان و ديـوان 
لحقيقـه  ا یقـۀراقين و ديوان خاقاني و ديوان انـوري و حـد  علا ۀحتفـحافظ و مثنوي و 

ري، اخـالق جاللـي و نظـاير آن    ناصـ كتابهـاي نثـر ماننـد اخـالق     سنائي و حتي 
  اند. پرداخته

ند مانند آثار ابوالفضل ا در نثر فارسي درين دوره آثار جالبي براي ما گذاشته
بن ارك متخلص بعالمي و عبـدالقادر بـدواني و تـاريخ فرشـته و تـاريخ الفـي و       

ن نـام آنهـا خـودداري    بسياري از كتابهاي ديگر كـه از بـس فراوانسـت از شـمرد    
  كنم.   مي

نـد  ا بسياري از كتابهاي عربي مهم را در هند به زبان فارسـي ترجمـه كـرده   
لعلـوم غزالـي و   ا تنوخي و احيـاء  ۀالعيان ابن خلكان و فرج بعدالشدا توفيامانند 
لمريـدين سـهروردي و بـر بسـياري از مهمتـرين      ا مي و آدابجـا لصـوفيه  ا طبقات

ند و از آن جملـه سـيد محمـد گيسـودراز     ا تأليف كرده... كتابهاي تصوف شروح 
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كرده است و همه شروح او بـه   تصوف را شرح كتبعارف مشهور هند مهمترين 
  فارسي است.

با و دانشمندان هند مهمتـرين كتابهـاي ادبـي سنسـكريت را بـه فارسـي       دا
  شاد و پنجه تنتره و ليالرتي.  نه و اوپيتند مانند مها بهارا ترجمه كرده
مدت هزار سال هموراه تعليمات و تبليغات مشايخ بزرگ هند ماننـد   درين

لـدين بختيـار كـاكي و    ا لدين حسن سكزي و قطبا لدين ؟؟رياملتاني و معينا بهاء
لـدين منيـري و   ا الـف ثـاني و شـرف    نصيرالدين چراغ ؟؟؟ و شيخ احمـد مجـدد  

فارسـي بـوده   ن اولياء و فريدالدين ؟؟؟؟ شكر يا شكر گنج دهلوي زبـان  يلدا نظام
  ند.ا است و كتابهاي بسيار در مقامات اين ؟؟؟ بزرگ به همين زبان نوشته

در آغاز اين دوره كه زبان فارسي در هند رايج شـده اسـت در پايـان قـرن     
اختالط زبان فارسي با زبان سنسكريت زبان هندي پديدار شده  ةپنجم ؟؟ در نتيج

م زبان اردو به همين گونه پيدا بابري در اواسط قرن ده ةاست سپس در آغاز دور
هاي هندوستان شده و اينـك زبـان   شده است ؟؟ از زبان فارسي رايج ترين زبان 

عده ؟؟؟ از مردم هند و مخصوصاً مسلمانان آن ديار و مسـلمانان پاكسـتان    ميعمو
ي زبان فارسي افغانستان را در زير نفـوذ خـود گرفتـه    ا شرقي و غربي است اندازه

  است.
و در حدود شصت درصد كلمات فارسي دارد و تقريباً همه اسامي زبان ارد

ند و افعال و ضماير و حـروف عطـف و ربـط آن از    ا و ؟؟؟ آن را از فارسي گرفته
  ريشه هندي است.

 ةبسياري از كلمات فارسي كه در قرن نهم و اوايل قرن دهـم در ميـان همـ   
سـت در زبـان اردو   فارسي زبانان معمول بوده و اينـك در ايـران متـروك شـده ا    
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پيشخدمت دختر من در عليگره شيشه چسب را كه براي مـن آورده  باقيست مثالً 
  گفت.   ميبود صراحي سريش 

برخي از تركيبات فارسي بسيار شيريني در اردو مانـده اسـت كـه مـا هـم      
توانيم در مفاهيم جدي به كار ببريم مثالً در اردو بجاي كلمه سـمپاتي فرانسـه    مي

  گويند. ميبجاي كلمه انترسان دلچسب گرم جوشي و 
به همين جهت يـاد گـرفتن زبـان اردو بـراي فارسـي زبانـان از آسـانترين        

ي را عوض كرد باشند باز فارسي اسـت چنانكـه   ا كارهاست و اگر هم جاي كلمه
گوينـد و   ميگويند يخ ومثالً سيب زميني را آلو  ميگويند برف و برف را  مييخ را 

يـم و ايشـان   ا گويند ما نام اين ميوه را از نام كشور پرتقال گرفته ميپرتقال را مالته 
  مالت. ةاز نام جزير

ي كـه  يزبان اردوي ادبي منتهاي قرابت را به زبان فارسي دارد و حتـي ادبـا  
توان كلمات فارسي فصيح و ادبـي   مينويسند هر چه بيشتر  ميبه زبان هندي چيز 

  تر بشود. برند تا نظم و نثرشان پسنديده ميبكار 
فرهنگ امروز هندوستان كه از دانشنمدان بـزرگ  موالنا ابوالكالم آزاد وزير 

دانـد و يكـي از بهتـرين     مـي عالم اسالمست و فارسي و عربـي را بسـيار خـوب    
و ديگـري  » غبار خاطر«نويسندگان زبان اردوست در دو شاهكار خود يكي به نام 

آن فارسـي   جز روابط و افعـال همـة   زباني به كار برده است كه به» تذكره«به نام 
رود از راه زبـان فارسـي وارد آن    مـي است حتي كلمات عربي كه در اردو به كـار  

بريم و معمـول خـود    ميشده و به همان معاني خاصيست كه ما در فارسي به كار 
  تازيان نيست.  

شعر اردو نيز نه تنها در وزن و قافيه و كنايـت و اسـتعارات و تشـبيهات و    
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ي از آنست بلكه اغلب مصرعهاي ا تابع شعر فارسي است و همه  جا ترجمه امثال
يابند و ايـن   ميشنوند فوراً معني آنرا در  ميآن سراپا فارسي است و فارسي زبانان 

ت هنوز در شعر اردو باقي است عجيب تر آنست كه وزن شـعر زبـان بنگـالي    سنّ
  وزن شعر فارسي است.

ت فارسي و ادبيات اردو هست اينست كـه  شباهت ديگري كه در ميان ادبيا
كنند و مخصوصاً براي آنكه دليلشان محكمتر بشود  ميدر نثر اغلب شعرا پيشنهاد 

  آورند. ميو برهان قاطع بياورند شعر فارسي را شاهد 
مثالً نثر ابوالكالم آزاد پـر از شـعر فارسـي اسـت و اگـر  ذاكـر حسـين و        

وف به زبان اردو هستند خدا ميدانـد چنـد   پرفسور همايون كبير كه از ناطقان معر
هزار شعر فارسي حفظ دارند و در ميان نطقهاي خود پـي در پـي بـه ايـن اشـعار      

  كنند. ميتمثل 
ند زبان فارسـي را در  ا با آنكه در صد سال اخير دولتهاي استعماري كوشيده

 تـوان  مـي هندوستان براندازند هنوز اين زبان در آن كشور پهنـاور زنـده اسـت و    
  گفت پس از انگليسي دومين زبان خارجي رايج  در هند است.  

در حال حاضر بيست زبان مهم در هندوستان هست كـه هـر يـك ادبيـات     
  جالبي دارند.  

در  در برخي از اين زبانها نفوذ زبان فارسي نيز جالب توجه است نـه تنهـا  
وبي ماننـد  زبان هاي شمالي مانند كشميري و پنجابي و سندي بلكه در زبانهاي جن

ي اسـت كـه در   ا مراتي و تاميل و تلگو نفوذ فارس در زبـان كشـميري بـه انـدازه    
  گويند.   ميگويند و از زبان كشميري آب  مياغلب زبانهاي هند آب راپاني يا جول 

زبان فارسي در پيش داريم اين است كـه در   ةمانع كوچكي كه دربار لـةً عجا
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ت و آمد مردم هند به ايران كمتر شـده  قطع رابطه در اين صد سال اخير رف ةنتيج
يابند اما زبان شعر و زبان كتاب  مياست زبان محاورات امروز ما را به زودي در ن

هاي قديم مانند گلستان و اخالق ناصري و اخالق جاللـي و اخـالق محسـني و    
انوار سهيلي و كتابهاي نظير آنها هنوز در آنجا زنده است و اگر كسـي پيـدا شـود    

ره امروز را درست در نيابد همان مطلب را اگر به شعر بگويد فـوراً درك  كه محاو
  برد. ميكند و حتي از آن بيش از ما لذت  مي

نويسند كه اختراعـات ايرانيـان اسـت و     ميزبان اردو را به خط نسخ تعليق 
  نيز خط شكسته ما به جز زبان فارسي تنها در زبان اردو رواج دارد.

  



  
  
  
  
  

شعر ةه دربارنظري  
  غالمحسين يوسفي

  
كه بر حسب تصادف به آنجـا   ـ  در دفتر كتابخانة دانشگاه بركلي (كاليفرنيا)

هنگامي كه به كتابهاي تازه چاپ و نورسيده مي نگريستم چشـمم بـه    ـ  رفته بودم
ث، الشعر عند الشعرا النقّاد في االدب العربي الحـدي  نظریّة كتابي افتاد تحت عنوان:

تأليف دكتر منيف موسي، استاد ادبيات عربي معاصر در دانشـگاه لبنـان. موضـوع    
شد به آراء و نظرياتي كه شاعران معاصـر و سـخن سـنج عـرب      ميكتاب مربوط 

-1872دربارة شعر و جنبه هاي گوناگون آن اظهار داشـته انـد از خليـل مطـران (    
ياب     ـ  كه آغاز گر تجدد در شعر عربـي معاصرسـت   ـ  م.)1949 بـا بدرشـاكر السـ

  )، يعني در نيمة اول قرن بيستم.1926-1964(
نظري به فهرست مطالب كتاب و منابع و مراجع مربوط، مرا به خود جلب 
كرد، بخصوص كه ديدم صفحة اول آن به سخن معروف ابن قتيبـه دربـارة شـعر    

ـ   ه قـديم  مزين است كه در كتاب الشعر و الشعراء گفته است من به آنچه متعلّـق ب
ـ  راست به سبب تقدم آن، به چشم بزرگي نگاه نكردم و بـه آثـار متـأخّ    واسـطة   هب

تأخّر آنها به استخفاف نظر نيفكنـدم، بلكـه بـه هـر يـك از دو گـروه بـا عـدالت         

                                                            

.62تا  55)، صص 1374يادنامة يغما، (تهران     
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نگريستم و حق هر يك را ادا كردم. بي اختيار به ياد دوست اديب و سخن شناس 
در مجلة گـران قـدر يغمـا، بـه آثـار       خود شادروان استاد حبيب يغمايي افتادم كه

نگريسـت   ميارجمند ادبي از شعر و نثر و قديم و جديد، با نظر انصاف و اعتدال 
و به نشر آثار خـوب از هرگونـه و از جملـه بـه آثـار معاصـران تـوجهي خـاص         

نمود و به آنچه مربوط به شعر بود عالقه اي بارز داشـت. كتـاب را بـه امانـت      مي
آوردم. وقتي مطالعة آن را به پايان رسـاندم بـه خـاطرم گذشـت      گرفتم و به خانه

شايد بي مناسبت نباشد معرّفي ايـن اثـر را بـه صـورت مقالـه اي بـراي درج در       
يادنامة استاد يغمايي تقديم كنم تا يك بار ديگر نيز به ياد آن دانشي مرد قلـم زده  

  باشم.
***  

مـيالدي جـزء    1984 صفحه است و به سال 596الشعر حاوي  نظرّیـةكتاب 
انتشارات دارالفكر اللبناني در بيروت به طبع رسيده است. فهرست منابع و مراجع 

ري (بيشـتر  بـ مرجع غ 87اثر شرقي (عربي)،  643) كه بالغ بر 591- 529(ص  نآ
مجلّـة عربـي اسـت نمـودار      41به زبان فرانسوي و تعدادي به زبان انگليسـي) و  

است. در اين فهرست نام هيچ اثري به فارسـي   فلّوسعت دامنة تتبع و مطالعة مؤ
شود (بديهي است در زمينة كلّيات موضوع، منظورست و الّا در آنچه بـه   ميديده ن

ل در فهرسـت       ميشعر عربي معاصر مربوط  شود مراجـع عربـي معتبرسـت). تأمـ
منابع و مراجع كتاب براي خوانندة فارسي زبان دو فايدة عمده تواند داشت: يكي 

الع از آنچه در باب نقد ادبي و ادبيات معاصر عرب به زبان عربي نوشته شـده  اط
و نيز وقوف بر آثار شاعران معاصر عرب، ديگر آن كه بـر اثـر آگـاهي و كوشـش     
ادباي عربي زبان، اكثر آثار خواندني و ارجمند ادبيات جهان از قديم و جديد دائم 
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ر عالقه مندان است چنـان كـه در   شود و در اختيا ميبه زبان عربي ترجمه شده و 
-553تاسـت (ش   76همين كتاب تعداد اينگونه آثار كه مورد توجه مؤلف بـوده  

). شايد اين نكته هشداري تواند بود براي ما كه در اين زمينـه بـيش از پـيش    628
  همت بخرج دهيم.

*  
كتاب شامل يك مقدمه و چهار فصل و يك خاتمـه اسـت. مؤلـف در هـر     

دهد از مطالبي كه در آن  ميبه دست » تمهيد«ينه اي تحت عنوان فصل، نخست زم
فصل مطرح خواهد شد، در پايان فصل نيـز خالصـة مباحـث مربـوط را بـه قلـم       

دانـد بـه چـه     مـي آورد. به اين ترتيب خواننـده پـيش از شـروع هـر قسـمت،       مي
موضوعي روبرو خواهد شد و در خالصة فصـل نيـز نتيجـة دريافـت و اسـتنتاج      

را از آراء و عقايد گوناگون قديم و جديد پيش نظر دارد. خاتمة كتاب نيـز  مؤلف 
همين فايده را نسبت به تمام كتاب حائزست يعني، چنان كـه عنـوان آن حكايـت    

كند، شامل نتايج و دست آوردهاي همـة مبـاحثي اسـت كـه از تـأليف كتـاب        مي
  حاصل شده  است.  

كند زمينة تاريخي  ميسعي مؤلف هنگام طرح هر بحث و پديده هاي ادبي 
و اجتماعي و عوامل مؤثر داخلي و خارجي مربوط را بـه اختصـار نشـان دهـد و     
چون كتاب دربارة شعر معاصر عربي است ناگزير آثار اديبـان و شـاعران معاصـر    
عرب و تحقيقات گوناگون در اين زمينه و آراء و آثار شاعران و منتقدان غربي تـا  

ا چنـان نيسـت كـه آثـار پيشـينيان و        ميند مطرح آن حد كه تأثير داشته ا شود. امـ
بنيانهاي قديم ادب عربي مورد غفلت قرار گيرد، و چون مؤلف معتقـد اسـت كـه    
بسياري از تحوالت شعر معاصر عربي پديده اي بي ريشه  و اساس نيسـت و بـر   
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راء بنياد شعر و ادب قديم قرار دارد، از ايـن رو در ايـن كتـاب در كنـار آثـار و آ     
شود از مؤلفان  ميو ادبا و شعراي مغرب زمين، نقل قولهاي فراوان ديده  نمعاصرا

كتب ادبي قديم عرب و مقايسة عقايد آنان با معاصران؛ از اين قبيل است مراجعي 
نظير: المثل السائر في ادب الكاتـب و الشـاعر (ابـن اثيـر)، جـواهر االلفـاظ، نقـد        

محاسن العشر و آدابه و نقده (ابن رشيق)، سـرّ  في  ةالعمـدبن جعفر)، مـة الشعر(قدا
(ابن سنان الخفاجي)، عيار الشعر (ابن طباطبا العلوي)، العقد الفريد (ابـن   حةالفصا

ـ سـة عبد ربه)، البديع في نقد الشـعر (بـن منقـذ)، ديـوان الحمـا      ام)، كتـاب  (ابوتم
ري)، كتـاب  و الشـعر (ابـوهالل عسـك    بـةالصناعتين، محاسن النثر و النظم او الكتا

ــواز ــوافي(اخفش)، المـ ـــةالقـ ــدي)،   ن ــري ... (آمـ ــام... و البحتـ ــي تمـ ــين ابـ بـ
اعجازالقرآن(باقالني)، كتاب القوافي (تنوخي). البيـان و التبيـين (جـاحظ)، اسـرار     

،  دالئل االعجاز (جرجاني)، طبقات الشعراء (محمـد بـن سـلّام الجمعـي)،     غـةالبال
ي)، الشــعر و الشــعراء (ابــن قتيبــة زهــر اآلداب و ثمــر االلبــاب (حصــري قيروانــ

قرطاجني)، معجم الشعراء  مدينوري)، منهاج البلغاء و سراج االدباء (ابوالحسن حاز
  محمد مرزباني) و ديوان شاعران پيشين و بسياري كتب ارجمند ديگر. (ابوعبيداهللا

آن كه كتاب هر چند يكسره مربوط به شعر معاصر عربي است، بـه   هخالص
  و سنّتهاي مربوط به آن نيز توجه دارد.ادب قديم عرب 

) مؤلـف از اشـتغال خـود بـه شـعر و بحـث و       13-7در مقدمة كتاب (ص
كند و شعر را، ماننـد ادبـاي    ميتدريس و عالقة خويش به شعر قديم و جديد ياد 

دانـد. بـديهي    مـي قديم(جاحظ، ابوهالل عسكري و ديگران)، فضيلت قوم عـرب  
يشتر متوجه شعر معاصر عربي است. وي دگرگـوني و  است اهتمام او در اين اثر ب

تجدد را از مشخصات اين روزگـار (نيمـة اول قـرن بيسـتم) و حاصـل برخـورد       
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  ).9-7داند و اين كه بايد اين پديدة تازه را شناخت(ص ميناگزير با تمدن جديد 
به همين سبب كتاب به بحث دربارة يك شاعر اختصاص نيافته است زيـرا  

ي از شعر و محيطي خاص است و حال آن كه يها هر شاعر نمودار جنبهبه نظر او 
شعر عربي نمودار فرهنگ مجمتع عربي است نه فرد. شاعراني كه در ايـن كتـاب   

شود از اين قرارنـد: خليـل مطـران،     ميبيشتر مورد نظرند و آراء و آثارشان مطرح 
مـازني، امـين   عبدالرحمن شـكري، عبـاس محمـود العقـاد، ابـراهيم عبـدالقادر ال      

، احمـد زكـي ابوشـادي، اليـاس     نعیمـةالريحاني ، جبران خليـل جبـران، ميخائيـل    
، املالئکـةاني، سعيد عقل، بشر فارس، جميل صدقي الزهاوي، نـازك  ، تزار قبشـبکةابو

بدرشاكر السياب. زيرا مؤلف آنان را مظاهر بارز شعر جديد عربي و پايه گـذار آن  
تاب را بر اساس فصلهاي چهارگانه و خاتمه، توجيه داند. سپس لزوم تبويت ك مي
كند و توجه خاص خود را به پيوستگي شعر قديم و جديـد و نيـز بـه ارتبـاط      مي

شود. وي معتقدست مباحثي نظيـر   ميشعر جديد عربي با دريافته از غرب يادآور 
فصلهاي كتاب حاضر، تا حدي كه اطالع دارد، صورت نگرفته و شـبيه برخـي از   

  1توان ديد. ميا فقط در قسمتي از نوشتة شاعر سوداني تاج السرحسن آن ر
) بعــد از طــرح زمينــة موضــوع، چنــد  42-15در فصــل اول كتــاب (ص 

د توجه مؤلف تعريف و تفسـير شـده اسـت، نظيـر : نهضـت ادبـي       راصطالح مو
mouvement 31-20)، بيانيــة شــعري (مانيفســت) (ص20-18)، نقــد (ص18(ص .(

ر، آثاري است كه در طي آنها، ادبا، منتقدان، شـاعران  يح اخاصطالمنظور مؤلف از 
و يا بنيان گذاران و پيروان مكتب ادبي آراء خود را دربارة شعر اظهار داشـته انـد.   

نويسد اين گونه بيانيه هاي شعري در ادب عربي قـديم سـابقه نـدارد و     ميمؤلف 
ز جمله بيانيـه هـاي شـعري،    گردد. ا ميآغاز آن به تأثر از شاعران مغرب زمين بر 
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آورد كه شاعران بر ديوانهاي خود نوشـته و يـا در ضـمن     ميمقدمه هايي را مثال 
مقاالت و سخنرانيهاشان سبك مورد پسند و عقيـدة خـود را دربـارة جنبـه هـاي      
گوناگون شعر طرح كرده اند. نمونة آنها مقدمة والت ويتمن شاعر آمريكايي است 

و نظـاير آن. امـا آنچـه از ايـن گونـه       Leaver of Grassنام :  بر مجموعة اشعار خود به
بيانيه هاي شاعران معاصر عرب، مورد نظر مؤلـف اسـت  و در كتـاب حاضـر از     

شود مقدمه هاي اين شـاعران اسـت بـر مجموعـه      مينظرگاه هاي مختلف مطرح 
 هاي اشعار و ديوانهاي خود و ديگر آثارشان، از ايـن قبيـل: خليـل مطـران، بيـان     

؛ عبـاس محمـود العقـاد، فـي     1910؛ امين الريحاني، الشعر المنثـور،  1908موجز، 
؛ ابـراهيم  1916؛ عبدالرحمن شكري، في الشـعر و مذاهبـه،   1913الشعر و مزاياه، 

؛ جبران خليل جبران ، لكـم لغـتكم ولـي لغتـي،     1917، املقدمـةعبدالقادر المازني، 
؛ جميل صـدقي  1917لشعر و الشعراء، ، انعیمـةاوائل دهة دوم قرن بيستم؛ ميخائيل 

؛ احمد زكي ابوشادي ، الشعر و الشاعر، بحـث  1924الزهاوي، نزعتي في الشعر ، 
، توطئـة؛ شـرقاوي،  1937؛ سعيد عقل، كيف افهـم الشـعر،   1927-1926فلسطيني، 

؛ 1947؛ نـزار قبـاني، فـي الشـعر،     1938، في حديث الشعر، کةبشـ؛ الياس ابو1938
ياب، اسـاطير،   1949ظايا و رماد ، ، شاملالئکـةنازك  ايـن آثـار   1950؛ بدر شاكر السـ .

  كند.   ميشود و از آنها نقل قول  ميبارها مورد رجوع مؤلف واقع 
) مفهوم شعر در بيانيه هاي شعري عربـي  240-43موضوع فصل دوم (ص 

معاصرست. مقدمة فصل شامل آراء قدماست كه به شـعر بيشـتر از لحـاظ وزن و    
گريسته اند و به عناصر هنري آن كمتر توجه داشته اند. آراء كساني نظير ن ميقافيه 

بن جعفر، ابن رشيق، ابن منظـور، ابـن سـالم جمحـي،      قدامـةآمدي، ابن خلدون، 
بــين المتنبــي و خصــومه)،  لوســاطةاه.ق. مؤلــف  366-290ابوالحســن جرجــاني (
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شود  ميمناسبت ياد ه ابوالعالء معرّي، ارسطو، ابن سينا، حازم قرطاجني، مرزوقي ب
ــان اســته (ص  53-46(ص  ) و آراء 60-54). بعــد تعريــف شــعر در نظــر يوناني

كند. سپس تعريف شـعر   مييونانيان را با نظير آنها در سخنان ادباي عرب مقايسه 
شود  و تـأثير او از ارسـطو و    مي) مطرح 61-60در روم قديم و نظر هوراس (ص
) و عقيدة 65-62پردازد(ص مير آراء اروپاييان ادب يوناني. آنگاه به مفهوم شعر د

بوالو دربارة وزن و قافيه، و اين كه قافيه به منزلة كنيزي است و جز فرمـانبرداري  
). و چگونگي برخـورد ناقـدان عـرب بـا عقيـدة      62از شعر وظيفه اي ندارد (ص 
). از مفهوم شعر در بين برخي از فالسـفة جهـان   64ارسطو در باب محاكات (ص

) نيـز  73-72)، ابـن رشـد (ص  72-71) ، ابن سينا (ص65م نظير فارابي (صاسال
رود و بيان اين نكته كه نقد عربي قديم بيشتر تـابع آراء اهـل بالغـت و     ميسخن 

لغويان بوده است نه فالسفه، و به ايـن مناسـبت آراء آمـدي، ابـوهالل عسـكري،      
) و 84-74د (ص گـرد  مـي عبدالقاهر جرجاني، حازم قرطاجني مورد توجه واقـع  

رسد كه شعر عربي تـا آغـاز قـرن بيسـتم بيشـتر حالـت        ميسرانجام به اين نتيجه 
تقليدي و تكرار اشكال و افكار پيشين بود تا اين كـه شـاعران عصـر نهضـت بـه      
طبيعت پيرامون خويش نگريستند. بديهي است همة اين مباحث شامل نكته هـاي  

  آنها موجب اطناب خواهد بود.   ظريف و در خور توجه و تأمل است كه نقل
شـمارد و پـس از او    ميمؤلف آغازگر تجدد در شعر عربي را خليل مطران 

(عبـدالرحمن   2در شعر عربي معاصر تقسيمات زير را قائل است: اصحاب ديـوان 
شكري، ابراهيم عبدالقادر المازني، عباس محمود العقـاد)، گـروه مهـاجران (امـين     

، ابوشـبکةجبران خليل جبـران)، گـروه رمانتيكهـا (اليـاس     ، نعیمـةالريحاني، ميخائيل 
ني)، گروه سمبوليستها (سعيد عقل، بشـر فـارس)، و   ااحمد زكي ابوشادي، نزار قب
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، بـدر شـاكر   املالئکـةگروه متجددان (شعر آزاد) (جميـل صـدقي الزهـاوي، نـازك     
عربـي   السياب). از آن جا كه وي اين اشخاص را پيشروان نهضتها در شعر معاصر

كند ، به اين صورت كه در هر فصـل پـس از شـرح     ميداند آراء آنان را طرح  مي
موضوع و توضيحاتي پيرامون آن، به ترتيب به نقل از تفسير يكايك مكتبها و آراء 

پردازد و ايـن نظـم و شـيوه را در     ميصاحب نظران مذكور، بترتيبي كه گذشت ، 
  كند. ميهمة فصلهاي كتاب رعايت 

آيد و  ميكتب خليل مطران كانون نهضت جديد شعر عربي بشمار در اين م
م.) 1794-1762شعر او بـا مكتـب نئوكالسـيك در فرانسـه و رأي آنـدره شـنيه (      

). مطران به اصـول  89شود يعني بيان افكار جديد در اشعار قديم (ص  ميمقايسه 
و نيـز   پرهيـزد  مـي استوار زبان عربي وفادارست؛ در عين حال از افراط و تفـريط  

). وي شـعر  91گويد شعر بايد تصوير زمان خود باشـد (ص  ميشعر  مدربارة مفهو
داند و فخـر   ميتقليد آميز و آنچه را نمودار احوال گوينده و عصر او نباشد شعر ن

كند كه شعرا و نمودار عصر جديد و نخستين خشت بناي تجدد در شعر عربي  مي
لكه با ديگران هم بايـد صـادق باشـد. از    است. به عقيدة او شاعر نه فقط با خود ب

  ).94(ص» هذا شعري و فيه كلّ شعوري«اين رو گفته است: 
زيسـته   مي) در دورة سلطة انگليسيها بر مصر 133-97اصحاب ديوان (ص 

اي اوضاع اجتماعي عصـر، بـا مسـائل آن زمـان از جملـه برخـورد بـا        ضاو به اقت
روحي انقالبي بر ضـد مظـاهر زنـدگي     فرهنگ اروپا روبرو بوده اند. اين  گروه با

قديم برخاسته اند از آن جمله نسل پيشين و آراء شعري آنان را مورد طعـن قـرار   
گفتند شعر شان وحدت موضوع ندارد و فقط داراي وحدت وزن و  ميدادند و  مي

خواستند كه شعر تصويرگر عصر و روح شاعر جديـد باشـد    ميقافيه است. اينان 
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دادند، حتـي   ميء و حمالت خود بر تقليدگران شدت به خرج ) و در آرا100(ص
). از ادب غربي بخصـوص  101نهادند (ص ميبر آثار امير الشعراء شوقي انگشت 

انگليسي متأثر بودند و در عين برخورداري از دريافت و ذهن شرقي، جهان را بـه  
نـري،  كردند. شكري ، مازني و عقّـاد بـه لـزوم صـداقت ه     ميسبك غربيها تمثيل 

ن اوصف طبيعت، تعبير عواطف، نفوذ در ماوراء محسوسات، توجه بـه مغـز و رو  
هر چيز، وحدت عضوي (ارگانيك) در شعر، آزادي از قيـود، صـداقت و اصـالت    
در تجربة شعري اعتقاد داشتند. مفهوم شعر در نظر اينان در اين بيت عبـدالرحمن  

) كـه در صـفحة اول مقدمـة    در ديـوان سـوم او  » اجلّنـةعصفور «شكري (از قصيدة 
  ديوان ضوء الفجر آمده، خالصه شده است:

 أال يــــا طــــائر الفــــردو  
  

ــدان   ــعر وجــ  س انّ الشــ
  

 )105(ص    
يعني تعبير عميق از درون روح شاعر، از دريافتها و عواطـف و احساسـات   
او. پس شعر در نظر اين گروه تعبير از نفس انساني است. مقدمـه هـاي شـكري،    

، »في الشـعر و مذاهبـه  «ديوان پنجم او (الخطرات)، تحت عنوان بخصوص مقدمة 
خواندني است. شعر در نظر او ضرورت است و از لوازم حيات، مثل نور و آب و 

نويسد شكري در بيان ايـن   مي). مؤلف 106هوا، و اساس زندگي شاعر است (ص
كه شعر تعبير نفـس اسـت از خليـل مطـران و در توجـه بـه طبيعـت از شـعراي         

). در ايـن  108-107رمانتيك انگليسي مثـل وردزورث و كـالريج متأثرسـت (ص   
قسمت از مفهوم شعر در نظر شكري، از جهان گوناگون ، و نيـز عقيـدة مـازني و    

(بخصوص وردز ورث، كيتس، هزليـت)   عقاد در اين باب و نفوذ ناقدان انگليسي
شود و هـم از تـأثير    ميدر اين گروه، و بسياري موضوعات ديگر به تفصيل بحث 
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آنـان كـه راه را بـر شــاعران رمانتيـك عـرب، در فاصــلة بـين دو جنـگ جهــاني        
  ).133-109گشودند.(ص

قسمتي ديگر از اين فصل بـه بيـان مفهـوم شـعر در نظـر گـروه مهـاجران        
). منظـور از مهـاجران گروهـي از ادبـا و شـاعران      159-135صاختصاص دارد (

عرب هستند كه از كشور خود به آمريكاي شـمالي و جنـوبي مهـاجرات و در آن    
جا سكونت كرده اند و به فعاليتهاي ادبي اشتغال داشته اند. اين مكتب كه نـاگزير  

در ايـن ميـان   از ادب غربي متأثر بود در ادبيات عربي معاصر تأثير فراوان داشته و 
بارزست. سـليقة ايـن    نعیمـةاهميت جبران خليل جبران، امين الريحاني و ميخائيل 

با تقليـد   –نظير رمانتيسم غربي كه مخالف كالسي سيسم بود  –شارعان رمانتيك 
از ادب قديم عربي مخالفت داشت و پيشروان اين گـروه بـه هـدفهاي زيـر نايـل      

شعر عربي و آزاد شدن از اصول تقليـدي،   كمك به پديد آمدن ابداع در-1آمدند: 
تنـدروترين شـعراي    نعیمـةگشودن نوپردازي در شعر كه در اين زمينه ميخائيل -2

  اين مكتب در حمايت از نوپردازي بود.  
-143)، جبران خليل جبـران (ص 142-140آنگاه نظر امين الريحاني (ص 

ر جداگانــه و ) دربــارة مفهــوم شــعر بطــو159-150(ص  نعیمــة) و ميخائيــل 149
شود، از آن جمله است مقالة مهم جبران خليـل جبـران تحـت     ميبتفصيل عرضه 

) و نزديكي برخي 144-143و حدود تأثير آن (ص» لي لغتي لكم لغتكم و«عنوان 
شاعر انگليسي و اين كه شـعر   W.Blakeاز آراء او دربارة شعر با عقيدة ويليام بليك 

انـا  «نه است و به همين جهت گفته اسـت:  در نظر جبران شبيه حالت وجد صوفيا
، اين حالت ابداع هنري است و نزديك به حال شوريدگي و »غريب في هذا العالم

  بي خويشتني.
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تصوير شـعر را در مكتـب مهـاجران روشـن تـر از ريحـاني        نعیمـةميخائيل 
دهد و كتاب الغربال وي از اهم كتب نقد در اوائل ايـن قـرن    ميدست ه وجبران ب
نيز ديگر مقاالت او. وي مخالف اين است كه گفته شود اين شعرسـت و  است و 

شعر غلبة نور بر ظلمت است، حق بر باطـل اسـت .... آواي   «آن نيست؛ به نظر او 
». جويبار و غرش رعد، تبسم كودك و اشك مادر فرزند مرده همة اينها شعرسـت 

نگـرد   مينظر مادي ن معتقدست كه شعر زبان اتّحاد با عالم هستي است؛ به امور با
داند كه جز آنچه  ميبلكه نظرگاهش روحي و معنوي است. كسي را شاعر حقيقي 

كنـد، توصـيف    مـي كند يا با روح خويش لمـس   ميرا با حواس ظاهر خود درك 
شـمارد و از   مينمايد و او را نظير .... فيلسوف و نقاش و موسيقيدان و كاهن  مين

ـ  ميانما س«ست كه نوشته است: اين نظر يادآور قول ابن رشيق ا ه الشاعر شاعراً النّ
 نعیمـة).... طرح شباهت بين عقايد ميخائيل 1/166 العمـدة» (يشعر بما اليشعر به غيره

و گفته هاي جاحظ و هومر و هوراس و رمانتيكهاي غربي مثل آلفـرد دوموسـه و   
  آورد. مينكاتي ديگر اين مبحث را به پايان 

). از 187-161وم شـعر در نظـر رمانتيكهـا (ص   رسد به مفهـ  ميبعد مؤلف 
) و اوضاع اجتمـاعي روزگـار   171-161گويد (ص ميمد زكي ابوشادي سخن حا

او و موضوعات متنوع زير: پديد آمدن جمعيت و مجلة آپولـو بـا هـدف اعـتالي     
شعر عربي و امكان عضويت همة شاعران در آن، دعوت ابوشادي از همة شاعران 

اي خاص اختصاص ندادن، سبك رمانتيسم كه بر مجلّـه غالـب    تهو مجلّه را به دس
بود، رهبري ابوشادي در جمعيت آپولـو و روح تسـامح او، اعتقـاد بـه پيوسـتگي      
شرق و غرب و لزوم تجدد و ابتكار، مقدمة وي بر ديوانش به نام : الشفق البـاكي،  

نتيكهـا از  دريافت او از شعر (همدلي بين انسان و طبيعـت) كـه شـبيه سـخن رما    
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جمله جان كيتس شاعر انگليسي است، و اهميت عنصر موسـيقي در شـعر، لـزوم    
آن كه زبان و انديشة شاعر را مردم درك كنند و شاعر براي ابناء نوع خود سـخن  
  گويد نه فقط براي خويشتن، شرط اصالت و صداقت در شعر و ابتكار و ابداع ....

رمانتيسـم در مصرسـت    ) مظهر مكتب171-161دي (صااحمد زكي ابوش
). در حقيقت مـوج رمانتيسـم در لبنـان    180-172در لبنان (ص ابوشـبکةنظير الياس 

به وجود آمد و مقدمة آن  1938به سال  ابوشـبکةبا انتشار افاعي الفردوس اثر الياس 
كه خود بيانية شعري اوست. وي نيز شعر را موجودي زنـده  » الشعراء ثفي حدي«

آيد. بـه   ميشود و به قياس و وزن در ن ميعت و حيات جمع داند كه در او طبي مي
عبارت ديگر شعر در نظر او زبان روح و وجدان است، يعني زبـان عاطفـه، زبـان    

  گويد: ميدل، و 
 إجرح القلب واسـقِ شـعرك منـه   

  

ــب،     ــدم القلـ ـــرةفـ ــالم خم  االقـ
  

  نهد كه گفته است: ميمؤلف اين نظر را با سخن آلفرد دو موسه برابر 
Ah! Frappe-toilecoeur, c’est là qui est le génie. 

ست  و خود به آن اعتراف ا سه متأثرودر بيان مفهوم شعر از م ابوشـبکةالياس 
كند. قول والري را كه اگر شاعر به الهام ايمان آورد ابـداع را كشـته اسـت، رد      مي
داند.  ميلهي شمارد و  اصالت نبوغ را عطية ا ميكند. اصالت را شرط اول الهام  مي

كند و معتقدست كه شاعر بايد با خـودش   مياهميت عنصر فكر را در شعر انكار ن
باشد تا بتواند با مردم صادق باشد، چنين صداقتي در دل  ههنرش صداقت داشتو 

  گويد: ميمكنون است، يعني در اعماق نفس بشري و 
 مصدر الصدق في الشعور هو القلـب 

  

ــام   ــبط االلهـ ــب مهـ ــي القلـ  و فـ
  

گويد شـعر   مي) 187-181مؤلف در بيان مفهوم شعر در نظر نزارقباني (ص
لحظـة  «در نظر وي به منزلة آذرخش زيبـايي اسـت كـه كـم دوام اسـت و آن را      
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جوشد سلطه و اختيـاري نـدارد،    مينامد كه شاعر بر آنچه در درون او  مي» شعري
نتيكها و سمبوليسـتاي  نظير حالت الهام كه يادآور قول ابن رشيق و ابن قتيبه و رما

  فرانسوي است و اين سخن حافظ:
  اندرون من خسته دل ندانم كيست  در 

  كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست
  

) بـا مقدمـه اي دربـارة    206-189مفهـوم شـعر در نظـر سمبوليسـتها (ص     
شود و معرفي سعيد عقل  ميفريفتگي جوانان لبناني به سمبوليسم در فرانسه، آغاز 

) كه پيشرو اين مكتب در لبنان اسـت و نيـز بيـان ايـن نكتـه كـه       198-189(ص 
سمبوليسم لبناني  تحت تأثير مكتب فرانسوي بوجود آمده است نه بر اثـر عقيـده   
اي فلسفي در ادب و فكر و  هنر. آنگاه از اعجاب و شيفتگي دكتـر اديـب مظهـر    

 Albert Samainمن م.) در برابـر مجموعـه اي از اشـعار آلبـر سـا     1928-1898شـاعر( 
شود و دو شعر اديـب مظهـر    ميم.) شاعر سمبوليست فرانسوي ياد 1858-1900(

». نشـيد الخلـود  «، » نشـيد السـكون  «كه تحت تأثير اوست و با اين عناوين است: 
سعيد عقل عالوه بـر شـاعري، در نقـد نيـز اهميـت دارد و در مقدمـة خـود بـر         

گويد شعر حالتي  مي ـ  ليسم در لبنان استكه به منزلة بيانية شعر سمبو ـ  المجدليه
است در بي خويشتني و ناگزيري، برتري از حد توصـيف، و جـوهر آن موسـيقي    
است، يعني شعر به منزلة الحان است و حالتي است نظيـر شـطحيات صـوفيه. در    

عقل نظير والري و ديگر رمانتيكها قائل به الهام در شعرسـت، ماننـد     عياين امر س
سعيد عقل  بـر اهميـت كلمـات و     .3م كه به شيطان شعر معتقد بودندعربهاي قدي

ورزد. هـدف شـعر را فقـط ابـالغ فكـر       مـي ايقاع و تداعيهاي پديـد آمـده تأكيـد    
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شـمارد و چنـين    مـي داند، آگاهي ، فكر، تصوير، عاطفه را از اختصاصات نثر  مين
بنـابراين جـز   كنـد.   مـي انديشد كه عاطفه نيز وقتي فراوان شد شـعر را فاسـد     مي

). مادة شعر موسيقي است (نظير 196-194ماند (ص  ميموسيقي چيزي در شعر ن
عقيدة ماالرمه)، شعر حالت نفس در بي خويشتني است يعني شعر اين حالـت  را  

  ).197كند (ص  ميصادقانه تعبير 
رسد. از ايـن    مي) به ظهور 206-199سمبوليسم در مصر با بشر فارس (ص

گويـد: شـعر بيـان نكتـه هـاي       ميرود. وي  ميدر نظر او سخن  رو از مفهوم شعر
پوشيده است و استنباط محسوسات ماوراء حس يعني ابراز آنچه در اعماق نفس، 

آيد نـه بـراي آن كـه خواننـده آن را      ميمكنون است. شعر سمبوليست به نظم در 
شاعر براي بفهمد بلكه براي آن كه خواننده بدون فهم آن، از شعر متأثر شود يعني 

كوشـد و صـاحبان ذهـن      مـي انتقال حالت شعري خود به خواننده از راه تأثير آن 
يابنــد. مفهــوم شــعر در نظــر او، مفهــومي تجريــدي، شــبه  مــيهوشــيار آن را در 

  است. » هنر براي هنر«متافيزيكي و نزديك به نظرية 
پـردازد   مي) 240-207سرانجام مؤلف به مفهوم شعر در نظر متجددان (ص

و بعد از مقدماتي در چگونگي برخوردها بين آراء قديم و جديد دربـارة شـعر در   
-210كشورهاي عربي و موجبات آن، نخسـت از جميـل صـدقي الزهـاوي (ص    

كند. زهاوي از دعوتگران تجدد در شعر و طغيـان در برابـر    مي) و آراء او ياد 217
  گفت: ميتقليد از سبكهاي قديم بود و 

 ه فـي حيـاتي  سمثت كلّ قـديم عرفتـ  
  

 إن كان عندك شيء من الجديد فهات
  

*  
 عنــدليب يغــرّد دجلــةانــا فــي جنــب  انا للعشـر فـي العـراق اديـب مجـدد     
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  در نظر او شعر از ثمرات عاطفه و قائم بر شعور و قريحه است:

ــا شــعور المــرء يعرضــه  مــا الشــعر الّ
  

ــر    ــر ذي عك ــظ غي ــام بلف ــي األن  عل
  

كنـد   مـي دماي عرب فرق دارد ولي بر وزن تكيه تعريف او از شعر با آراء ق
د     ميو آن را عنصر مهم شعر  شمارد منتهي خود را به اوزان خليل بـن احمـد مقيـ

سازد. معتقدست شاعر آزادست به هر وزني بخواهـد شـعر بگويـد. در شـعر      مين
پسـندد   ميبراي قافيه ضرورت قائل نيست. تقليد شاعر عرب را از شاعران غربي ن

اي هر قومي شعور و درك خاصي قائل است (مانند موسيقي). فقط تقليـد  بلكه بر
  شمارد: مياز طبيعت را جايز 

 و الشـعر مـرآة بهـا   
  

ــر الطبیعــةصــور    تظه
  

دعوت زهاوي به تجدد در مصر نظير دعوت خليل مطران است در لبنان، 
  گويد: مياما مطران بر او مقدم بوده است. زهاوي 

 لشعر طـائراً و مازلت في جو من ا
  

 و من عادتي أن ال أطير مـع السـرب  
  

به همين سبب مؤلف ، زهاوي را از پيشروان تجدد ادبي در نيمة اول قـرن  
  شمارد.   ميبيستم 

) از نسـل جديـدي اسـت كـه شـعر نئـو       226-218بدر شاكر السياب (ص
 كالسيك معاصر عربي را تغيير دادند و دگرگونيهاي اصولي در آن پديـد آوردنـد.  
سياب در برابر گـروه ادبـاي محافظـه كـار، از شـاعران متجددسـت. وي از ادب       
انگليسي  متأثرست و شعرش بيشتر رنگ غربي دارد. سپس از ديوانهـاي مختلـف   

والدت محتـواي جديـد   «رود و اين كه  در شـعر او   مياو و چگونگي آنها سخن 
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د و رؤياي جديدي اسـت؛  كن ميشود. شعر او بعد تازه اي پيدا  ميديده » وتعبير نو
اما گويندة آن با عدم فهم سـخن خـود روبروسـت. وي تعريـف دقيقـي از شـعر       

نمايـد. بـه عقيـدة او     مـي دهد و مفهوم شعر در نظر او مبهم و مشوش  ميبدست ن
شعر انعكاس حيات است: حيات خاص شاعر و حيات اجتمـاعي. سـياب نظـري    

ام است. وي مبشّـر بـروز شـعر جديـد     رمانتتيك دارد و در عين حال شيفتة ابوتم
  بود.  

شـظايا و  «) كه آراء خود را در مقدمة ديوانش 235-227(ص ئکةنازك المال
گويد كه شعر آزاد به سوي اركان زير رانده شـده   ميم.) بدست داده  1949» (رماد

پاسخ گفتن به حاجات روحـي   –كند : الف  مياست و اين اصول پنجگانه را بيان 
روي آوردن فرد به واقع و حقيقت و هدف ادبيـات راتعبيـر    -ه؛ بو فكري جامع

رغبـت شـاعر جديـد بـه آزاد شـدن از       -قرار دادن نه زيبايي لفظي و عواطف؛ ج
بيزاري شاعر معاصر از افكار كليشه اي و هـم آهنگـي او بـا     -تقليد گذشتگان؛ د

  ترجيح مضمون بر صورت. -  روح عصر؛ ه
هـي   ،ةالالقاعـد«آورد:  ميانش سخن برنارد شاو را در مقدمة ديو املالئکـة نازك

زيرا شعر پديدة زندگي است و زنـدگي قاعـدة معينـي نـدارد. وي     » هبّیـةالذ ةالقاعـد
م. و سـخن  1938در  ابوشـبکةشود (نظيـر سـخن اليـاس     ميقواعد و احكام را منكر 

 كند كه شعر آزاد عربي از ادب غرب متأثرست و بعضي ميورث) و تصريح  وردز
از اشعار خود او به اقتضاي اسلوب ادگار آلن پوست. قواعد شعر قديم و مفهـوم  

ا    دهد. عروض خليـل را رد مـي   ميعربي و قديم شعر را مورد انتقاد قرار  كنـد امـ
خويشـتني   موسيقي در نظر او عنصر مهم شعرست. شـعر را قـائم بـر حالـت بـي     

چيده است و شـعر متعلـق بـه    داند و بر اساس الهام، زيرا نفس بشري عموماً پي مي
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كنـد. در   ميحالت ناخودآگاه است و شاعر هنرمندي است كه اين حالت را تعبير 
ورزد كــه طرفــداران ناشايســتة شــعر آزاد آن را تبــاه نكننــد.  مــيضــمن احتيــاط 

معتقدست شعر به هر شكل باشد بايد سرشار از صداقت باشد پس اصالت مطرح 
شمارد كه خارج از اصول شـعر   ميشعر معاصر  است. شعر آزاد را شكلي ديگر از

  قديم نيست و قافيه ركن مهم در موسيقي آن است.  
موضــوع فصــل ســوم كتــاب، زبــان شــعر در بيانيــه هــاي شــعري عربــي  

). اين بحث شامل كالم (لفظ و معني)، ساختمان شعر و 458-241جديدست(ص
)، مفهوم 250-243موسيقي شعرست. در اين فصل پس از تعريف زبان شعر (ص

آن در آغاز تجدد شعر عربي (خليـل مطـران) و نيـز در اصـحاب ديـوان (عقّـاد ،       
عبدالرحمن شكري، مازني)، گروه مهاجران (امين الريحاني، جبران خليل جبـران،  

، نـزار قبـĤني)،    ابوشـبکة)، رمانتيكها (احمـد زكـي ابوشـادي، اليـاس     نعیمـةميخائيل 
، بدرشـاكر  املالئکـةمتجددان (زهاوي، نـازك   سمبوليستها (سعيد عقل، بشر فارس)،

  شود.   ميالسياب) بيان 
رود  مـي به همين ترتيب از ساختمان شعر در نظر گروه هاي مختلف سخن 

-381) و سرانجام از موسيقي شعر و انواع شعر عربي معاصر (ص380-337(ص
454.(  

 فصل چهارم نيز شامل بحث دربارة هدف و غايت شعرست در بيانيه هـاي 
) باز به همان ترتيب مذكور در فوق و در آراء 517-459شعري عربي معاصر (ص

) حاوي نتايج و دريافتهايي 527-5919هاي متعدد. خاتمة كتاب (ص  و آثار گروه
اي اسـت از حاصـل    است كه از اين بحث و مطالعه عايد شـده اسـت و خالصـه   

  مباحث و فصلهاي پيشين.
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توان يافت. بـديهي اسـت    مينظرية شعر اين بود مجملي از آنچه در كتاب 
تفصيل اين نكات در خور توجه و بحث انگيز را بايد در كتاب جسـت. بـر روي   
هم كتاب مزبور اثري است خواندني و سودمند و شايد اگـر يكـي از جوانـان بـا     

  ذوق و فاضل به ترجمة آن به فارسي بپردازد كاري شايسته باشد.
اشتباهات چاپي متعددي اسـت كـه در نقـل    نكته اي كه بايد يادآوري شود 

جمله ها و اشعار فرانسوي و انگليسي و اسامي خارجي در كتاب روي داده است 
و موجب تأسف است، بخصوص كه برخي از آنها سبب اختالل در معنـي اسـت.   
خوانندگان، خاصه اگر كساني بخواهند از آن چيزي نقل و يا ترجمه كنند، به ايـن  

ه خواهند كرد.  موضوع البته توج  
  1364سانفرانسيسكو، آبان 

  
  پي نوشت ها

 

، ايلــول، ص 9، شــمارة 29، م 1970، ، جملــة الطریــق»يف الشــعر العربــی احلــدیث البیانــات االدبیــة (املانیفســتو) للحرکــة االبتداعیــة«رك: . 1
45-63.  

به مناسبت درج آراء ايشان دربارة شعر در مقدمة ديوانهاشان و نيز تأليف كتاب الـديوان در نقـد ادبـي بتوسـط     . 2
  اد و مازني.عقّ

لدين همايي، حواشي ديوان عثمـان مختـاري،   ، شياطين الشعراء ، چاپ قاهره؛ نيز: جالل امحیـدةرك: عبدالرزاق . 3
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2- حســـین مّکی و دکتر محمود افشار در سفر حج
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خلیلاهللخلیلیورهیمعیری1

بستر  در  ایران  معاصر  بزرگ  غزلسرای  معیری  رهی  شادروان  که  روزهایی  در 
بیماری به سر می برد، استاد خلیلی در سفری که به تهران انجام داد ابیات زیر را 

سروده و با دسته گلی به رهی معیری تقدیم کرد.

گل خرمـــن  هـــزار  نوبهـــار 
توســـت رهی نوبهار  طبع چـــون 

برشـــو از جا، که شـــاهد معنی
رهی توســـت  انتظار  در  ســـخت 

سر کن آن خامه را که مرغ ادب
رهی توســـت  شـــکار  پای بنـــِد 

نه غـــزل، بل هـــزار گنج گهر
در جهـــان یـــادگار توســـت رهی

تـــو مخور غم که خاطـــر یاران
رهی توســـت  غمگســـار  همه جا 

به خلیلی  و  بیماری سروده  بستر  در  اوست،  اثر  واپسین  که  را  این شعر  رهی، 
فرستاد.

دردا که نیســـت جز غم و انـــدوه، یار من
ای غافـــل از حکایـــِت اندوهبـــار مـــن 

گر شـــکوه ای ســـرایم از احـــداث روزگار
رحـــم آوری بـــه روز مـــن و روزگار من 

رنج اســـت بار خاطر و زاری اســـت کار دل
این اســـت از جفای فلـــک، کار و بار من 

رفـــت آن زمان که نغمه طرازان عشـــق را
آتـــش زدی بـــه جـــان، غزل آبـــدار من

1. به نقل از کتاب خلیلی شاعر افغان و ایران نگارش دکتر محمد سیاسی از انتشارات دکتر محمود افشار یزدی، تهران 1389.
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شـــیرین ز میوۀ ســـخنم بـــود کام خلق 
دردا کـــه ریخت بـــاد فنا، بـــرگ و بار من

عمری چو شـــمع در تاب و تابم، عجب مدار
گر شـــعله خیـــزد از جگِر داغـــدار من

ور زان که همدمی است مرا، دلنشین غمی است
پاینده بـــاد غم، کـــه بَُود غمگســـار من

پیک مـــــــراد، نامـــۀ جان پـــــرور تو را
آورد و ریخـــت خرمـــن گل در کنـــار من

یک آســـمان ســـتاره و یـــک کاروان گهر
افشـــاند بـــر یمین مـــن و بر یســـار من 

شـــعری به تابناکـــی، نظمی به روشـــنی
ماننـــد اشـــک دیـــدۀ شـــب زنده دار من

دیگر به ســـیر بـــاغ و بهارم نیاز نیســـت
ای بوســـتان طبع تـــو، بـــاغ و بهار من

بردی گمان که شـــاهد معنی ست ناشکیب
مـــن صورت نـــگار  خامـــۀ  انتظـــار  در 

غافل که با شـــکنجۀ ایـــن درد جان گداز
غیـــر از اجل، کســـی نکشـــد انتظار من

فرداســـت ای رفیق، کـــه از پاره های دل
افشـــان کنی شـــکوفه و گل، بر مزار من

باد فرداســـت کز تطاول گـــردون رود به 
تنها نه جان خســـته، که مشـــِت غبار من

وین ِشـــکوه ها که ِکلِک من از خون دل نگاشت
بـــر لـــوح روزگار بُـــَود یـــادگار مـــن



22

یادگاریازسفرحج1
حسین مکی

از دورۀ نامواره دو جلد پنجم و ششم را که به کتابخانه اینجانب مرحمت فرموده اید 
را  آنها  مطالعۀ  دریافت  سعادت  چون  آن  مجلدات  سایر  دربارۀ  کردم.  دریافت 

نداشتم قاعدتاً نمی توانم اظهارنظر بنمایم.
و  مملکت  فرهنگ  به  خدمت  حقیقتاً  گفت  باید  و ششم  پنجم  جلد  دربارۀ  اما 
مجموعه ای است از مقاالت استادانه و سودمند دانشمندان و متفکران کشور که 
این  توفیق  من  بود.  پژوهشگران خواهد  و  محققین  برای  استفاده  قابل  همیشه 
قبیل خدمات بزرگ را که دنبالۀ مجاهدات و فعالیت دوست متوفای دانشمندم 
روانشاد مرحوم دکتر محمود افشار می باشد از خدای بزرگ مسئلت می نمایم و 
اینک که این چند سطر را می نوشتم به یاد خاطره ای افتادم که ثبت آن در نامواره 

دارد. مناسبت 
در سال 1344 که من برای انجام دادن فریضۀ حج تمتع به مکۀ معظمه مشرف 
شده بودم، هنگامی که از در بیت اهلل الحرام بیرون می آمدم ناگهان مرحوم دکتر 
محمود افشار را که سابقۀ دوستی خالصانه میانمان بود دیدم. هر دو خوشحال 
من  گفتند  نگران  و  افشرده  حالتی  با  شدم  ایشان  حال  جویای  وقتی  شدیم. 
مستقیماً از اروپا با هواپیما به جده آمده ام و از جده خود را به وسیلۀ اتومبیل به 
مکه رسانده ام تا فریضه و اعمال حج را به جای آورم. متأسفانه چون جزو هیچ 
کاروانی نیستم و می باید مطّوفی را معرفی کنم که محل استقرار و وسایل خورد 

و خواب داشته باشم اکنون بالتکلیف مانده ام و نمی دانم چه باید کرد.
به ایشان عرض کردم شما بیائید در کاروان ما، از شما با اشتیاق پذیرائی خواهد 
شد و هنگام به جای آوردن اعمال مناسک نیز با هم خواهیم بود. ایشان با نهایت 
ملحق شدیم.  کاروان حاج محمود شربت اوغلی  به  اتفاق  به  و  پذیرفتند  مسرت 
شربت اوغلی نیز با صمیمیتی که میان ما بود آبرومندانه از ایشان پذیرائی کرد.

وقتی که برای انجام دادن اعمال، به منی و عرفات رفتیم ایشان در همان چادری 
بودند که به ما اختصاص داده شده بود. اتفاقاً عکاس آسوشیتدپرس آقای عزیزاهلل 
رشکی که در موقع خلع ید در سال 1330 در آبادان بود و با من دوستی داشت 
و از تهران به معیت کاروان های حجاج به مکه آمده بود عکس های متعددی از 

1. به نقل از کتاب ناموارۀ دکتر محمود افشار ـ ج 7. تهران 1372.
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من و همراهانم برداشت که پس از مراجعت به تهران آن عکس ها را که در آلبوم 
زیبائی چسبانیده بود به من اهدا کرد.
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ـ دکتر محمود افشار  ـ سوم ناشناخته  ـ حسین مکی  از چپ به راست عزت اهلل خان بیات )خواهرزاده و داماد مرحوم دکتر محمد مصدق( 

ـ محمد مصدق افشار یزدی ـ چهارم ناشناخته  ـ عزت اهلل خان بیات  ـ حسین مکی  از راست به چپ دکتر محمود افشار )نیمه ای از صورت( 
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ـ دکتر امید )داروساز(. نام بقیه را که از  ـ چهارم دکتر محمود افشار  ـ حسین مکی  از چپ به راست عزت اهلل بیات داماد و خواهرزاده دکتر مصدق 
اعضای کاروان و در همان چادر بودند فراموش کرده ام. 
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حضور  افشار  محمود  دکتر  مرحوم  خوشبختانه  عکس ها،   این  از  قطعه  چند  در  چون 
داشته اند سه قطعه از آنها را به یادگار دوستی دیرین با آن مرحوم می فرستم که در 

کنید. چاپ  نامواره 
آغاز آشنائی من با مرحوم دکتر افشار حدود سال 1321 بود و در آن وقت به مناسبت 
مقاالتی که در جراید می نوشتم با ایشان ارتباط پیدا کردم. زمانی که ایشان قصد انتشار 
مجدد مجلۀ آینده را داشت یک روز من و مرحوم اللهیار صالح را که از رجال درستکار 
و خوشنام و از دوستان قدیم ایشان بود به ناهار در باغ فردوس دعوت کردند و همانجا 
بود که از من خواستند مقاله ای برای درج در مجلۀ آینده بنویسم. پس مقاله ای با عنوان 
»نفوذ ملل اروپایی بر خلیج فارس« نوشتم که در دورۀ سوم آن مجله )1323( چاپ 

شده است.
این آشنائی به دوستی کشید و روابط صمیمانه ای میان ما ایجاد شد و تا پایان عمر آن 

مرحوم برقرار ماند.


	50184_8_Iran
	گذشته و آیندهی فرهنگ و ادب ایران (گنجینه بیست وسوم)
	0g23
	1
	2 (1)
	3 (2)
	4 (2)
	5 (3)
	6 (3)
	7 (3)
	8 (2)
	9 (2)
	10


