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   وليت ملي و فرهنگي مائمس
  ي خطي و ديگر منابع كهن ها ، نسخهها در استناد به تذكره

  
  محمد استعالمي

  
از ديگران گله داريم و گله اي بجا كـه چـرا اصـالتهاي فرهنگـي مـا، آثـار       

ي نـاب هنـر ايرانـي مـا، و     هـا  دانشوران و پزشـكان و رياضـي دانـان مـا، نمونـه     
و نمايشگاهها زير نامهايي جـز   ها معماري ما را در موزهي شاهكارهاي ها بازمانده

ت بايرانـي اسـت و هـيچ نسـ    «پذيرند كه اين آثار  ميگذارند؟ و چرا ن مي» ايراني«
دانـش  » واقعـاً «چسبد؟ شايد عذري براي آنها بتوان آورد كه يا  ميديگري به آنها ن
كشورهايشـان را   سياسـتهاي خـارجي   ةبايد مالحظـ » !واقع بينانه«كافي ندارند، يا 

بكنند تا كارشان را از دست ندهند. اگـر فرزانگـان دو كشـور همسـايه، شـرقي و      
شـمارند، شـايد    ميغربي ايران هم موالنا جالل الدين را فقط بلخي يا فقط رومي 

نيست، و عظمت او » فقط ايراني«و » فقط رومي«، »فقط بلخي«دانند كه موالنا  مين
جنـوب  افريقـا هـم     ةدور افتاد ةفشاند، و در يك نقطا ميبه تمامي اين جهان نور 

    1رسد. ميغزلهاي او در همان سال انتشار به چاپ دوم  ةترجم
، اگرچه در فرهنگ موالنا جالل الدين هـيچ كـس ديگـران    اند اينها ديگران

                                                            

   .514تا  504، صص 1368، پاييز 3شناسي، شمارة  ايران    
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ي ديگري هم وجود دارد » چرا«نيست و همه ماييم. اما از اين ديگران كه بگذريم 
ي كهن آثـار  ها ست نه از اغيار: چرا تذكره نويسان ما، كاتبان نسخهكه گله از يار ا
اقهــاي مــا، و در ايــن روزگــار بعضــي از ناشــران و ويراســتاران مــا ادبــي مــا، ور

مسئووليت خود را در برابر آثار شاعران و نويسـندگان و اصـالت و درسـتي آنهـا     
  گيرند؟ ميو  اند ناديده گرفته
، و ويرايشـهاي متـون   هـا  ر بسياري از پـژوهش دانيم كه در نيم قرن اخي مي

وليت  ملـي و فرهنگـي بـوده اسـت، امـا      ؤسودمند و مبتني بر مسـ  ،ادبي، عالمان
دهد كه گذشـتگان مـا دربـاره     مينگاهي به مقدمه اي محققانه، همان كتابها، نشان 

، و در انـد  يي بر سـاخته و پرداختـه  ها همان آثار و صاحبان آن آثار، روايتها و قصه
  .  اند فهاي تاروايي را روا داشتهي خطي، تصرّها نسخه

در قرن چهارم هجري، ايران درمسير تاريخ خود به نقطه اي رسيده بود كه 
ـ بايست اذهان مردم  مي ا يـك اثـر حماسـي همبسـتگي و همراهـي پيـدا كنـد و        ب

موجـد  » ضـرورت تـاريخي  «حكومت ملي در روح جامعه پي ريزي شود، و ايـن  
يـد بلخـي و سـرودن    ؤر ابومنصوري و ابوالمثي نها ليف شاهنامهأ. تبود ها شاهنامه
منظوم مسعودي مروزي براي پديد  آوردن آن همبستگي روحـي  كـافي    ةشاهنام

آمد، و پس از  مينبود. و تنها مقدمه اي براي رسالت تاريخي مردي بزرگتر بشمار 
ش را خوي بد جواني«، دقيقي طوسي هم به روايت حكيم فردوسي ها آ ن شاهنامه

» زردشـت نامـه  «و تنها » شته شدكُبه دست يكي بنده بر«و به همين دليل » يار بود
  اي از او بر جاي ماند.  

را پذيرا شود حكيم فردوسـي  » ضرورت تاريخي«توانست اين  ميكسي كه 
گنجيـد.   ميدر تنگناي ذهن تذكره نويسان ن» ضرورت تاريخي«بود، اما ادراك اين 
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بايست يك عامـل خـارجي و مـادي     مينويس سرودن شاهنامه  به نظر يك تذكره
يك پادشاه نبود. راه يافتن بـه دربـار آن    ةداشته باشد، و اين عامل  چيزي جز صل

  پادشاه هم بدون يك يا چند كار چاق كن امكان نداشت.  
 2توانست به اين صورت درآيد ميچنين فكري سرگذشت شاهنامه  كردروي

باشد،   ميباغ سبز و خر ،، شهرةزني سفر كند، دم دروازكه فردوسي از طوس به غ
سـجدي و  عدرست در هنگام ورود فردوسي، سه شاعر معروف دربار عنصـري و  

در آن بـاغ بـه ميگسـاري     ،خي، كه شايد چشم ديدن يكـديگر را هـم نداشـتند   فرّ
نشسته باشند، فردوسي به بزم  آنها نزديك شود او را به شرط امتحان شـاعري در  

د، و مصـراع چهـارم را   نبپذيرند، سه شاعر بـزرگ هـر يـك مصـراعي بسـاز      بزم
تر درآيـد، بعـد حكـيم عنصـري، بـي هـيچ        فردوسي بيفزايد، و اين مصراع پرمايه

تركسـتاني هـم از    ةزاد حسادتي فردوسي را نزد محمـود غزنـوي ببـرد، آن غـالم    
ا بـه نظـم   سالياني پيش در جستجوي كسي باشد كه تاريخ و اساطير ايران كهـن ر 

شود و قرار داد  ميآورد و از همان روز اول بداند كه شاهنامه شصت هزار بيت در
  ...»المجلس به امضا برسد و  ليف شصت هزار ديناري فيأحق الت

ديـد كـه در آغـاز سـرودن      مـي كـرد،   مـي اين روايت نويس اگر كمي فكر 
يان بـراي خـود   ي در دسـتگاه سـامان  شاهنامه، محمود غزنوي نه شاه بود، و نه حتّ

تذكره نويسان ايـن دوره بـر    3جايي باز كرده و سري در ميان سرها در آورده بود.
كه در بيابـان دزد بـه    اند سر عنصري هم چنين باليي آورده و از او تاجري ساخته

افتـد، سـر از غزنـي     مـي اي  درنـگ بـه فكـر كـار و كسـب تـازه       زند. او بي مياو 
شود و  مي، مقدمات غيرمنطقي جور ة، يكباره هممات منطقيآورد، بدون مقد مي در

اگر اين راوي ديـوان عنصـري را    4رسد. ميعنصري به مال و جاه و اميرالشعرايي 



 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٨ 

ذهني پيش از  ةيافت كه عنصري با آن سرماي ميتوانست بفهمد، در ميخواند و  مي
اه نازيبـاي محمـود را بـه مـ     ةدانسته كه اگر به غزني برود و قيافـ  ميغارت دزدان 

تابان تشبيه كند و در بزم ميگساري از غزاي سلطان در راه اسـالم سـخن بگويـد،    
، و 6سـازد  مـي زند و از زرآالت خوان  مياز نقره ديگدان «افتد،  مينانش در روغن 

خود او نيز بتوان گفت: چنين كنند بزرگـان چـو كـرد     ةرسد كه دربار ميبه جايي 
  .7بايد كار

شد هر شاعر و شهرت هر نويسـنده بايـد   عرض كردم تذكره نويس براي ر
االوليا به زبان سـاده   ۀتذكر ةعاملي عوام پسند بيابد يا بتراشد. شيخ عطار در مقدم

گويد: از كودكي باز دوستي ايـن طايفـه (صـوفيان) در جـانم      ميو همه كس فهم 
بايـد   ساما تذكره نـوي  8...»بودح دل من سخن ايشان زد و همه وقت مفرّ ميموج 
را تحقق بخشـد.  » مردان ةواقع«بر سر عطار بياورد كه او را زير و رو كند و  باليي

برد تا از عطار صـدقه   ميتراشد و به بازار عطاران نيشابور  مييك درويش وارسته 
كنـد كـه بـه     مـي اران را چنان در كسـب دنيـا غـرق    اي بخواهد. بعد پير بازار عطّ

گويد: تو با ايـن دلبسـتگي بـه     ميافكند. درويش به عطار  ميدرويش نيم نگاهي ن
چـوبين   ةميري، درويش كاس ميگويد: همان گونه كه تو  ميميري؟  ميدنيا چگونه 

ميـرد و عطـار منقلـب     مـي كشـد و   ميگذارد و كف بازار دراز  ميخود را زير سر 
و راوي كه خود نيز اهـل ايـن    9دهد و ... ميشود و سرمايه و دكان را به تاراج  مي

آورد كه عطار دو اثر دالويز صـوفيانه اش را الهـي نامـه و     ميبه ياد نمعاني است، 
صاحب اين روايـت نورالـدين    10مصبيت نامه را در همان داروخانه ساخته است.

 ۀعبدالرحمان جامي است، سرشناس ترين شاعر مكتب هرات، كه در آن جا تذكر
   11ه شده است.وري ترجمغعطار بسيار مورد توجه بوده و به تركي اوي ءاالوليا
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گيرد و روايتي بي اساس را در نفحات  ميچرا جامي سخن عطار را ناديده 
ال ؤال را بايد از سـ ؤآورد؟ بي گمان غرضي در كار نيست. اما جواب س مياالنس 

ديگري بيرون كشيد: آيا تذكره نويسي براي ثبت واقعيتهاي تاريخ مطرح بـوده يـا   
اً قصـد تحقيـق   براي كسـاني كـه جـد   ال ؤهدف ديگري داشته است؟ طرح اين س

دهم و قبـل از  آن بـه يـك     ميال را بعد جواب ؤدارند، اهميت بسيار دارد. اين س
  پردازم: ميمثال ديگر 

سالياني  پس از درگذشت موالنا جـالل الـدين، در خانـه و مكتـب او، بـا      
حمايت پيروان و بازماندگانش شمس الدين افالكي روايـات مربـوط بـه زنـدگي     

نويسـد. در   مـي كند و مناقب العارقين را  ميجمع  ها و خوانده ها نا را از شنيدهموال
ي ها با مثنوي و ديوان شمس، با سخنان و انديشه ها اين كتاب گاه روايات و واقعه

توان گفت:  ميموالنا، و يا حساب سال و ماه چنان ناجور است كه با خاطر آسوده 
پژوهشـگر بـزرگ عصـر مـا اسـتادان       صحت ندارد و از حدود نيم قرن پـيش دو 

  .  اند همايي و فروزانفر، روي بسياري از روايات افالكي همين نظر را داده
اين دست و اين قلم، شكسته باد، اگر من بخواهم حرمت كار گذشتگان را 

نقل كرده ام امـا   ها هرگز من خود سالياني از اين تذكره زير پا گذارم. حاشا و كالّ
سيده ام كه آيا بعضي از اين روايتها با قرائن معقـول جـاي حـرف    غالباً از خود پر

  ندارد؟ و غالباً ديده ام كه جاي حرف دارد.  
در قرن هفتم  موالنا و سعدي هر دو مرتبه اي بلند در ادب ايران دارنـد، و  

ـ  اء عـوام افتـاده و  ؤذكـر جمـيلش در افـ   «سعدي در آن ايام بيش از موالنا  يت ص
اما در ايـن كـه ميـان آن دو ديـداري رخ داده باشـد،      ». فتهسخنش در باط زمين ر

كنـد،   مـي روايتها باوركردني نيست. يكي از كساني كه چنـين ديـداري را روايـت    
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گويد در زمان موالنـا شخصـي    ميهمان افالكي صاحب مناقب العارقين است كه 
ـ م«الدين هندي، پادشاه شيراز و دوستدار سـعدي بـود. ايـن     بنام ملك شمس لك 

اسـتاد غـزل   » غذاي جان خـرد سـازد  «خواهد تا  مياز سعدي غزلي » لك شيرازم
» پادشاهي مبـارك قـدم  «نويسد كه در ملك روم  ميد و تفرس ميغزلي از موالنا را 

خوانـد، گريـان    مـي ، ملك شمس الدين غزل را 12پيدا شده، و اين غزل  از اوست
فرسـتد، و از محـل آن    مـي  كند و هدايايي براي سـعدي  ميشود. سماعي بر پا  مي

  شود.   ميف مشرّ» دستبوس موالنا«كند و به  ميهدايا سعدي سفري به روم 
در عصر موالنا شيراز پادشاهي به نام ملك شمس الدين نـدارد و اگـر دارد   
چرا اسم او ملك شمس الدين هندي است؟ شمس الدين معروف در آن دوره يـا  

.ق. از سـوي ايلخانـان كـارگزار     ه 671بايد شمس الدين حسين باشد كه از سـال  
واليت فارس بوده يا شمس الدين محمد جويني كه از كـارگزاران اليـق دسـتگاه    

، نـه  انـد  ايلخاني و حاكم بغداد و سراسر عراق است و اين هر دو صاحب ديـوان 
آغـاز كـارگزاري شـمس الـدين حسـين يـك سـال پـيش از درگذشـت           .پادشاه

ل تمام وقايع روايت افالكي مو به مو واقع شده موالناست و اگر در همان يك سا
باشد، باز بعيد است كه سعدي با وسايل عادي سفر در آن ايام به قونيه رسـيده و  

الدين مـورد   در آن روزهاي خلوت و خموشي موالنا، او را ديده باشد. اگر شمس
بحث صاحب ديوان جويني باشـد، كـه سـعدي هـم او را سـتوده، شخصـيت او       

گويـد: او مريـد    مـي اين روايت افالكي نيست، و بخصوص كه افالكـي  مناسب با 
الـدين بـاخرزي فرسـتاده، و در     الدين باخرزي بوده، غزل موالنا را نزد سيف سيف

بخارا باخرزي را به شور و حال آورده... و باز بايد گفت كه صاحب ديوان مردي 
اع باشـد، و آغـاز   توانسـته اهـل حـال و سـم     مـي ر و پركار بوده، تا اين حـد ن مدب
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صاحب ديواني او نيز يك سال پيش از درگذشت سيف الدين بـاخرزي اسـت، و   
در هر حال او نيز ملك ملك شيراز نبوده است. اگر با حسـن نيـت بخـواهيم كـه     

يي از روايت افالكي را باور كنيم و سفر روم را به سالهاي سياحت دور و ها گوشه
سـياحت   655است. سعدي پيش از سال كار دشواري  13دراز سعدي ربط بدهيم.

نه شمس الدين حسـين والـي فـارس بـوده نـه       655را پايان داده و پيش از سال 
ملـك  «شمس الدين جويني صاحب ديوان عراق، و نه سعدي شهرتي داشـته كـه   

و مشـكل ديگـر ايـن    » غذاي جان خود سازد«غزلي از او بخواهد تا » ملك شيراز
در سالهاي شهرت موالنا و خود او بـه روم رفتـه    است كه اگر شاعر نامدار فارس

باشد، چرا سلطان ولد فرزند موالنا، در ثبت سرگذشت پدر هيچ اشاره اي به ايـن  
توان واقع شده باشد اين اسـت كـه    ميديدار تاريخي نكرده است؟ تنها چيزي كه 

زي يي از آثار يكديگر را خوانده، يا از احـوال يكـديگر چيـ   ها سعدي و موالنا تكه
  بس.  شنيده باشند همين و

گرديم به اين سوال كه آيـا هـدف تـذكره نويسـي ثبـت واقعيتهـاي        ميباز 
تاريخي بوده است؟ اگر جواب اين سوال مثبت باشد، آيا تذكره نويسان ما امانـت  

ال بـي گمـان در    ؤ؟ و جواب اين ساند وليت تاريخ نگاري را مراعات كردهؤو مس
ي خصوصـي ماننـد   ها و زندگينامه ها ورد مناقب نامهموارد مثبت نيست. در م ةهم

اسرارالتوحيد حاالت و سخنان ابوسعيد، و مناقـب العـارفين افالكـي، بـي گمـان      
و ارشادات بوسعيد و موالنا و اذهان نسلهاي بعـد   ها هدف انتقال و تزريق انديشه

را بـا آن   هـا  يي است كه معاني و انديشـه ها بوده، و در اين كار روايتها فقط پيمانه
دهند و درستي اجزاء روايت مطـرح نيسـت، همـان     ميپيمايند و به خواستاران  مي

  طور كه در مثنوي نيز:
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 اي اسـت  اي برادر قصه چون پيمانه
 دانـــه معنـــي بگيـــرد مـــرد عقـــل

  

 اي اسـت  معني انـدر وي مثـال دانـه   
 14ننگرد پيمانـه را، گـر گشـت نقـل     

  
اي چون چهار مقاله، نظامي عروضـي،  ي شعرا و كتابهها اما در مورد تذكره 

بايد گفت كه اين كتابها نيز اگرچه در ظاهر براي ثبـت واقعـه و واقعيـت تـدوين     
بايست به آنها صورتي دلنشين بدهد و به واقعيتها آب و رنگـي   ميلف ؤشده، م مي

كرده است. در آن روزگاران، شاهان و  ميبزند، كه طبعاً آنها را از واقعيت تام دور 
شـد، غالبـاً از بضـاعت علمـي و ادبـي       ميانرواياتي كه اين كتابها به آنها هديه فرم

سـي و  «چندان برخوردار نبودند و براي آنها قابل درك نبود كه حكـيم فردوسـي   
جسم و جانش را فداي آفرينش شاهنامه كند، يـا موالنـا   » پنج سال از سراي سپنج

د و شيفتگاني چون حسام الدين بنشيند و سخن بگوي 15سالياني دراز شبها تا صبح
تـذكره نـويس بـراي     .كالم او را قطره قطره بنوشند و بنويسند و بر او باز خوانند

جست و  چند كيسه زر و يـك مشـت    ميسلطان محمود  يكترغيب هر شاعري 
بايست، تمام يا  ميچسباند، و روايت او  ميمات كه اين اجزاء روايت را به هم مقد

آيد. صاحب كتـاب   ميچنان باشد، كه براي هر كسي پيش ن يشها بعضي از گوشه
خواهد حكايتهاي اميدوار كننده براي خواننده اش بنويسد، و  مي ۀالفرج بعد الشد

هدف او ثبت واقعيت نيست. سراسر چهار مقاله نظامي عروضي حكاياتي است از 
و  انـد  دبيران، شاعران، اخترشماران، و پزشكاني كه يك كـار خـارق العـاده كـرده    

اي  سخن بر سر همين كار خارق العاده است و نظامي عروضـي در ضـمن اشـاره   
فرخي از سيسـتان بـود،   «يا » از دهاقين طوس بود«كند كه فردوسي  ميهم به اين 
اي اسـت بـراي    گويـد، تنهـا زمنيـه    مـي و آنچه از زندگي اين مردان » پسر جولوغ
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  العاده.   توصيف آن هنرنمايي خارق
آورد. عالئـق   مـي و واقعيتها را به صورت ديگر در  ها ه واقعهديگري ك ةنكت

خوانـد، در آن   مـي و اعتقادات نويسنده است. نجم الدين رازي رباعيتهاي خيام را 
، ديگـري همـان ربـاعي را    16تـازد  مـي بيند و بـه خيـام    ميبيديني و انكار معاد را 

نشـيند، و   مـي خواند و با اين كه خـود دينـدار اسـت سـخن خيـام بـر دلـش         مي
كوشـد كـه خيـام را مسـلمان كنـد       ميخواهد كه خيام را نفي و تكفير كند و  مين

نشـيند، بـاد صـراحي او را     مـي ساري گ حكيم سالخورده به مي 17؛سازد ميروايت 
كنـد، و همـان دم    ميشكند، خيام با لحني كفرآميز به خدا اعتراض  مياندازد و  مي

گيـرد و بـي درنـگ يـك      مييز را پس شود. حكيم اعتراض كفرآم ميرويش سياه 
پذيرد ولي بـه قـابض االرواح    ميسازد، پروردگار توبه اش را  ميرباعي توبه آميز 

  گويد: جان خيام را بگير تا دگربار به گمراهي نيفتد.  مي
وقتي كه در روزگار خودمان، خواص اين عصر سخن حافظ و موالنا را بـا  

دانم بـه   ميگويند اين درست است، ن ميو دهند،  مياستناد به تشخيص خود تغيير 
اقهايي كه در كنار بازار نيشابور، ري، يا قونيه، براي نان و پنيـر شـب متنـي يـا     ور

، انـد  كـرده  مـي اي را كتابت يا تدوين، و در آن نظر و برداشت خود را تنفيذ  تذكره
ـ ؤچه بايد گفت؟ اين ما هستيم كه بايد مسـ  ي ي و فرهنگـي، و واقـع بينـ   وليت ملّ

علمي و حقيقت جويي را جدي تر بگيريم. به آنها كه در هنـد يـا بـنگالدش، در    
 ةتوان گفت كـه دربـار   ميتبريزند، ن سي شمها ي مقبرهخوي و تبريز و قونيه متولّ

مرگ شمس و آرامگاه او هيچ سند روشن و روايت قطعي در دست نيست. سخن 
، هرگـز  هـا  ايـات تـذكره  فهمـم كـه در نوشـتن رو    مـي را كوتاه كنيم. من اين طور 

نويسنده به اين فكر نبوده است كه پانصد يا هزار سال پس از او، مـن و شـما بـا    
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نويسيم. اگـر   مياو سرگذشت موالنا و عطار و خيام و فردوسي را  ةاستناد به نوشت
ه داشت حتماً بسياري از روايتها جز اين بود كه هست.  به اين نكته توج  

وليت ؤله و مسأي، سخن به گونه اي ديگر و مسي خطها اما در مورد نسخه
م.چهـار سـال پـيش از درگذشـت     1269.ق.  ه 668ما حساس تر است. در سـال  

كاملي از مثنوي تحرير شده كه اكنون در قاهره  ةموالنا جالل الدين در قونيه نسخ
است كاتب اين نسخه محمدبن عيسي الحـافظ المولـوي القونـوي اسـت، مـردي       

والنا در قونيه، و احتماالً تحرير نسخه در همان مدرسـه و خانقـاه   است از ياران م
كامل ديگري در موزه موالنـا در قونيـه هسـت، كـه      ةموالنا به انجام رسيده. نسخ

م دارد. كاتب اين نسخه محمد بن عبداهللا القونوي الولـدي   1278.ق.  ه677تاريخ 
گويد كتابـت نسـخه    مي نيه و منسوب به سلطان ولد فرزند موالنا، ووق لاه ،است

ييد او أرا از روي نسخه ديگري انجام داده كه قبالً براي موالنا خوانده شده و به ت
ي موجود و معتبر مثنـوي  ها رسيده است. در اين دو نسخه و در بسياري از نسخه

  نوشته شده ، دو بيت اول مثنوي به اين صورت است: 700كه پيش از سال 
 كند يبشنو، اين ني چون شكايت م

ــده    ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــد ك  ان
  

 كنـــد مـــيوز جـــداييها حكايـــت 
 انـــد در نفيــرم مـــرد و زن ناليـــده 

  
روحي است كه با عـالم غيـب پيونـد دارد، و در زنـدان زنـدگي      » اين ني«

د، و در رگيـ  مـي را  أجدايي خـود از مبـد  » حكايت«دهد و  ميسر » شكايت«مادي 
نالد، همـه روحهـاي آگـاه در ايـن نالـه بـا او        مياو تنها خود  او نيست كه » يرنف«

با لب دمساز «دهد كه با عالم غيب مرتبط و  مي. اين ني هنگامي  ناله سر اند همراه
شود. تمثيل ني يا سازهاي ديگر براي روح آگاهان و واصـالن در   ميجفت » خود
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يـا  » توستما چه ناييم و نوا در ما ز «آيد،  مير آثار صوفيان و در كالم موالنا مكرّ
    18»زني ميچو چنگيم و تو زخمه «

كنـد تـا    مـي از آن كاتبي كه در كنار بازار دكه اي دارد و كتابي را رونويسي 
توان داشت كه اين لطايف معنـي   ميبه كتابخواني يا كتابخانه اي بفروشد، انتظار ن

 »از«را از كالم موالنا دريابد و سخن او را درست نقـل كنـد. بـراي او شـنيدن يـا      
ي نـي  نـاي در نظـر او   .شود، و جاي واژه شكايت هم كنار جدايي است ميصرف 

معنـي اسـت.    بي »در نفيرم...«افتند، و  ميزند و از تغيير ني او غمزدگان به ناله  مي
ايـن   اند يك ربع قرن پس از درگذشت موالنا، كه ياران نزديك او نيز به او پيوسته

ي شسته و رفته اي از اين درياي معاني ها هشود و نسخ ميفها در مثنوي آغاز تصرّ
شود كه در آنها صدها بيت متفاوت با آنچه موالنـا گفتـه اسـت وجـود      ميتحرير 

ي نادرست اساس چاپ و نشر و تفسير و تـدريس مثنـوي   ها دارد و همين نسخه
بوده و هست. تا هفت سال پيش در تمام چاپهاي مثنوي در سراسر دنيـا دو بيـت   

سياري ابيات ديگر آن نادرست است(بشنو از نـي، چـون حكايـت    اول مثنوي و ب
  كند... و از نفيرم...)   مي

ان رينولـد نيكلسـن در تصـحيح و ترجمـه و     وعظمت و اهميت كار شـادر 
ا كار هيچ يـك از پژوهشـگران خودمـان    بي است كه شايد توضيح  مثنوي به حد

ي شسـته و رفتـه دو بيـت    ها قابل قياس نباشد، اما او نيز به پيروي از همان نسخه
اول  مثنوي و صدها بيت ديگر را بخصوص در دفترهـاي اول دوم، بـه صـورتي     
ثبت كرده كه با اصل كالم موالنا يكسان نيست و خواه ناخواه اين امر در ترجمـه  

 .ابياتي كه با  آن ابيات نادرست همراه اسـت، اثـر گذاشـته اسـت     ةاو و در ترجم
ـ نيكلسن، اندكي پس از نشر د ه پيـدا كـرده و   فترهاي اول و دوم به اين نكته توج
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حات آن ابيات را در پيوستي بر چاپ دوم آورده، اما متن چـاپ نخسـتين او   اصال
به  همان صورت باقي مانده و بارها در ايران خودمان به روش آفست چاپ شده 

سـن  ندانستن، يا سهل انگاري كاتبان، در كار عالمانه و دقيـق نيكل  ،ول نبودنؤمس
هم خطا و كاستي پديد آورده اسـت، و اگـر از موالنـا بپرسـيد، نـه آن كاتبـان را       

يابـد   ميان نيكلسن را، در اين هيچ شكي راه نوداند و نه شادر ميسرزنش  ةشايست
كه براي كار روي مثنوي، نيكلسن پژوهشگري بوده است در كمـال شايسـتگي و   

  امانت.
نشمندان خارجي نيست. مـن بـا   به هر حال در اين نوشته روي سخن با دا

كند، كارش  ميخودمان حرف دارم كسي كه يك متن ادبي كهن را ويرايش و نشر 
  اين است كه:  

  درست ترين صورت متن را عرضه كند.
  چنان عرضه كند كه خواندن آن هر چه ممكن است آسانتر باشد.

ـ    ي توضيحاتي بر متن بيفزايد كه خواننده را از جستجو در مراجـع ديگـر ب
  نياز كند.

فهرستهايي بر متن بيفزايد كه يافتن تمام دانستنيهاي آن متن را بر خواننـده  
  آسان كند.

  يك تحليل جامع و در واقع كليد درك آن متن را در مقدمه بياورد و ...
و  انـد  بسياري از پژوهشگران امروز ما اين كار را بـا امانـت و دقـت كـرده    

چـاپي   ةرسد كه در آنها تفاوت نسـخ  ميه چاپ كنند و در مقابل متنهايي نيز ب مي
خطي در اين است كه غلطها بيشتر شده و روي جلد هم عـالوه بـر نـام     ةيا نسخ

جامعي دارد و نه  ة. و كتاب نه مقدماند صاحب اثر، نام ويراستار را طالكوب كرده
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فهرستي و نه تعليق و توضيحي، گاه نام ويراسـتار را نيـز بـه نـاحق روي صـفحه      
االولياء عطـار   ۀ. بيش از سي سال است كه يك چاپ تذكراند ن و جلد آوردهعنوا

ار چاپ شـده و دههـا هـزار    مه قزويني در بازار است و دهها ببعنوان تصحيح عال
االوليـاء   ۀست. عالمه قزويني هرگز شخصاً تذكرها وكتابخانه ها آن در خانه ةنسخ

يكلسن افـزوده و يـك ناشـر    مبسوطي بر تصحيح ن ةرا تصحيح نكرده و تنها مقدم
چينـي كـرده و بـا     ول، همان مقدمه و متن نيكلسن را در تهـران حـروف  ؤغير مس

  قزويني را روي آنها نهاده است.  ةغلطهاي چاپي بسيار به بازار آورده و نام عالم
وليت بزرگي است، و بـراي  ؤكار پژوهشي در فرهنگ و ادب يك ملت مس

  تر خدا نگهدارتان. ر و حساسبزرگت اند آنها كه خود از آن ملت
  
  ها پي نوشت

افريقاي جنوبي به چاپ رسيده و در  Cape town، منتخبي از ديوان شمس در ةم ترجم1956در سال . 1
  است.  sir Collin garbettهمان سال تجديد چاپ شده است مترجم آن 

  51الشعرا، چاپ ليدن، ص  ۀنظر به روايت دولتشاه سمرقندي است در تذكر. 2
، بيست سال پس از آغاز سرودن شاهنامه، فردوسي، حـاكم غزنـي شـده بـود و     387محمود در سال . 3

  نداشت.» سلطان«هنوز قدرت وسيع و عنوان 
  7، مقدمه ديوان عنصري، دكتر يحيي قريب، ص 239ي، ص بمبئچاپ  ۀفرج بعد الشد. 4
  50طهوري ص  ةكتابخان پخواجه نظام الملك، چا ةسياستنام. 5
  861وان خاقاني، چاپ اميركبير، ص دي. 6
  78ديوان عنصري، تصحيح دكتر يحيي قريب، ص . 7
  8االولياء تصحيح نگارنده اين مقاله، ص  ۀتذكر. 8
  54ص  بمبئينفحات االنس جامي، چاپ . 9

  كند، به داروخانه كردم هر دو آغاز  ميچنان كه خود عطار در كتاب خسرو نامه اش تصريح . 10
  يسنده مقاله، بر تذكره االولياء، عطار، ص بيست و نه.مقدمه، نو. 11
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   *زاده و دكتر افشار تقي
  محمود افشار

  
 اي نامـه  دارم زاده تقـي  حسـن  سـيد  شادروان از كه زيادي هاي نامه ميان در

به من در لـوزان سـويس نوشـته و     1919در تاريخ دوم دسامبر  برلين از كه ديدم
ضمن مطالب ديگر از يك بيت مسدسي كه قريب شصت سال پـيش خطـاب بـه    

ياد كرده بود. نسخه نيز به برلين براي او هم فرستاده بودم  احمدشاه ساخته و يك
احمدشاه آن موقع به سويس آمده و در مهمانخانة مجلل (بوريواژ) اوشـي لـوزان   
در كنار درياچه لمان منزل داشت و من آن زمان در آن شهر دانشجو بـودم. بكلـي   

  ه بودم.از خاطرم رفته بود كه شعري براي شاه ساخته و به او هم فرستاد
  زاده چنين است: جمله مربوط به آن اشعار نقل از نامة تقي

  )1(ايد اشعار آبدار عالي را خوانده و محظوظ شدم خصوصاً آنجا كه گفته
  از اروپا خسروا ويراني ايران نگر«

  »همتي كن خانة مخروبه را آباد ساز
م ام محـرك  من در اين مسدس و غالب اشعار ديگري كه قبل يا بعدتر گفتـه 

دوسـتي، آنچـه گفتـه و     پرسـتي و ملـت   پايـان وطـن   يك چيز بوده است: شور بي
  ام از دل و جانم برآمده است... نوشته

                                                            

1357، خرداد 357يغما، شماره   *  
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نوشتن اين چند سطر براي اين است كه جوابي داده باشـم بـه كسـاني كـه     
داريد) چنان كه در مقالـة قبلـي منتشـره در     زاده را دوست مي پرسند: (چرا تقي مي

آورد. دوستي حقيقي كه شائبه نداشـته   نوشتم: محبت، محبت مييغما و خواندنيها 
شـدني نيسـت. شـاعر بـزرگ      باشد و به روزگاري در دل جاي گرفته باشـد زائـل  

  شيراز چه نيكو فرموده است:
  سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل

  توان كرد االّ به روزگاران بيرون نمي
  ده را درج خواهد كرد.زا هاي مفصل و مهم ديگر تقي در آينده نامه

  دكتر محمود افشار
  زاده به دكتر محمود افشار نامة تقي

  (از برلين به نيس فرانسه)
 مرقومة شريفه مورخة سوم ژانويه كـه از نـيس    عزيز مكرّما دوست

مرقوم شده بود زيارت شده و ماية كمـال مسـرّت گرديـد. مـدتي بـود كـه از آن       
ه معروضـة مخلـص نرسـيده و درواقـع     وجود عزيز خبر نداشتم و گمان كردم كـ 

ام. وصول اين مرقومه از يك طرف باعث اميد به كاميابي در  مركز شما را گم كرده
مكاتبه و تجديد رشتة الفت گرديد و از طرف ديگر بايد عرض كنم كه مخصوصاً 

اندازه موجب مسرّت و خوشوقتي و بلكه واقعـاً وجـد و اميـد     اين رقيمة عالي بي
توانم به تقرير بياورم. شعلة منطفي اميـد در دلـم    طوري كه واقعاً نمي من گرديد به

برافروخت و انقالبي در سراسر وجودم پيدا شد. اگر ايران مستعد آنست كه چنـد  
نفر امثال آن وجود نازنين و عزيز و جوانمرد و شجاع و نجيب و غيور پديد آورد 

و ظهـور هـزاران عالمـات    اميد است كه نخواهد مرد و با وجود استيالي امراض 
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ت و    وحشت انگيز باز جاني خواهد گرفت. با اعتقادي كه به مراتب غيـرت و همـ
وقت چنين تأثير عظيمي كـه از ايـن    پرستي آن جوانمرد داشتم هيچ آگاهي و وطن

كردم كه همة شـورهاي   مرقومه در دل من حادث شد رخ نداده بود زيرا گمان مي
شـدن بـا فسـاد مسـتولي در وطـن و بعـد از         پرسـت پـس از تقابـل    جوانان وطن

ام  شود و چنانكه هزار بار بـه تجربـه ديـده    هاي كافي منطفي و خاموش مي تجربه
شور آتشين اوايل كار و عنفوان شباب مثل هـواي خـوش اتفـاقي زمسـتان هـيچ      

پذيرد، زيرا كه از همـت و اقـدام و عـزم و غيـرت چـه       اعتباري ندارد و زوال مي
رو خواهـد شـد نسـنجيده و     انسان مشكالتي را كـه بـا آن روبـه   حاصل وقتي كه 

درواقع از آنها خبر ندارد و همين كه مشكالت را ديد چنان كه اغلب ديـده شـده   
شـود چنانكـه در    شود بلكه مبدل به عداوت وطن مي تنها عشق اصالح زايل مي نه
است تـا   بينم عزم و همت شما از جنس ديگر عصران خود ديديم. اما حاال مي هم

ايد ولي باز در پي عالج حقيقي هسـتيد و بـه نظـر     اي به مشكالت برخورده اندازه
شود  فلسفي تعمق كرده و در جستجو هستيد و اينك از اين مكتوب شما ديده مي

ايد. بزرگترين عالج كار ايران ورزشهاي بـدني اسـت از    كه عالج را پيدا هم كرده
بر ضد ترياك و الكـل   (achorné)گ آتشين حد افراط و جن هر قبيل (اسپورت) به

 ورزشو كوفت، اينقدر در عمر سياسي و علمي خودم در اين فقره يعني اهميت 
ام كه در اين باب كتابي حجيم توانم نوشت و هزاران دليل قطعي اقامه  تعمق كرده

توانم كرد و اين است كه تقريباً در هر شمارة كـاوه آن را بعـالوه تعلـيم عمـومي     
توانيد تصور كنيد كه چقـدر مشـعوف هسـتم از     ام و نمي ن عالج ايران شمردهاولي

اينكه مانند شما جواني كه آيندة درخشاني به عقيدة من خواهيـد داشـت بـه ايـن     
ايد. من عالوه بر هزاران هزاران تجـارب   ايد و اين اجتهاد را قبول كرده عقيده آمده
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بة حسي و دليل قاطع دارم، اغلـب  در خارجه در اين زمينه در خود ايران يك تجر
عنصر و مذبـذب و مـداهني و متملّـق و بـا      و بلكه نزديك به تمام ايرانيان سست

اصـطالح   زن و دروغگـو و اهـل تقيـه و مـدارا و بـه      تعارف و موافق مقام حـرف 
حسـب مقـام داراي يـك عقيـده كـه در       خودشان اهل پلتيك هستند، و هر روز به

ندارند و دايـم   (caractèr)باشند و به يك كلمه كاراكتر  حكم آن روز غلبه دارد مي
تـوانم بگـويم    اند و مـن مـي   چيني و كارشكني و آنتريك مشغول دسايس و اسباب

اند كـه   ام اغلب از نظاميان ايران بوده آنچه در عمرم استثنا به اين قاعدة غالب ديده
يـان فرنگـي (حتـي    در مدارس جنگي فرانسه مثالً يا در داخلـه در زيـر ادارة نظام  

ماننـد   خان كه بـي  اند مانند مرحوم محمد تقي قزاقهاي وحشي روسي) تربيت شده
خـان شـيباني و    اهللا بود و سرش در خراسان بريده شد و به نيزه زده شده و حبيب

خان پسر نيرالملك (كه مرد) و هكـذا، و ايـن نيسـت     ام سليمان ازقراري كه شنيده
وي و اخالقـي و اسـتقامت روح ملـي تركهـاي     مگر از ورزش نظامي و قوت معن

عثماني هم نيست مگر از نظام آنها و قشون كه درواقـع ورزش عمـومي اجبـاري    
االخـالق و   منصبان باشرف و مستقيم و متين همة ملت است كه از آن ميان صاحب

  دهند. شوند و مملكت را نجات مي پيدا مي caractèrراستگو و با 
دانم بيش از اين بگويم و بنويسم چه خودتان بهتر از  در اين باب الزم نمي

من به اين نكته و مزاياي حقيقي عميق و خفي آن برخورده و اسرار مكنـون آن را  
دانم شمارة اخير كاوه را (كه مدتي است به همـين آدرس پـاريس    ايد. نمي دريافته

ايد يا نه. اينجانـب در مقالـة    همالحظه فرمود 12ارسال خدمت شده) يعني شمارة 
نامة سياسـي درج   اساسي آن شماره اصول عقايد سياسي خود را مانند يك وصيت

همراه  كنم كه با آن عقايد ام و از اين مكتوب اخير جنابعالي چنان استنباط مي كرده
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پـرده و   باشيد اگر چنان است خوشوقت خواهم بـود كـه ايـن را از خودتـان بـي     
توانيم متحداً روي  و در آن صورت يك پروگرامي است كه مي م مالحظه بشنو بي

كاوه را كه مقالة مفصل و بسيار شـديدي بـر ضـد     9دانم شمارة  آن كار كنيم. نمي
كنند و از ايران عيبجـويي و   پرستي را مسخره مي مĤباني كه وطن قيدان و فرنگي بي

به مهاجرت تشـويق  كنند و درواقع مردم را  مذمت كرده ممالك فرنگ را مدح مي
كنم يكي از آفتهاي مضـرّ ايـران    ايد يا نه. گمان مي كنند داشت مالحظه فرموده مي

هم مثل كوفت و سل اين مرض جديد اسـت كـه مـردم را بـه تـرك احساسـات       
  كنند. پرستي تشويق مي وطن

كنم  ايد اقدام مي در باب ورقة اخبار ماهانه انجمن آلمان و ايران كه خواسته
فرسـتم و پـس از آنكـه آدرس     ذشته را به همين آدرس پاريس شما مـي و دورة گ

تدريج فرسـتاده   هاي امسال هم به جديد خودتان را در ايران معين فرموديد شماره
  شود. مي

زاده هـم   در باب دستگاه عكاسي سـركار تحقيـق كـردم و از آقـاي جمـال     
فرسـتادنش بـا    گويند فعالً كسي نيست كه سفر كند تـا همـراه ببـرد و    پرسيدم مي

پست و غيره هم مستلزم اداي حق گمـرك و غيـره اسـت اگـر بتوانيـد بـا آقـاي        
ممتازالسلطنه قرار بدهيد و خواهش كنيد به سفارت اينجا نوشته و آن را بخواهند 

  شايد مقصود حاصل شود و االّ آقاي نواب مشكل طور ديگر كاري بكند.
حـال   بدبختانه روزنامـه بـه  در باب امسال كاوه مرقوم بود كه طالب هستيد 

ترسم كه اين خواب، خواب مرگ ابـدي باشـد چـه     تعطيل است و خوابيده و مي
عايدات آن كافي مخارج آن نگرديد و حساب كـرديم تـا دو هـزار نفـر مشـترك      
نداشته باشد ممكن نيست عايدات آن كـافي شـود. سـالي قريـب چهارصـد الـي       
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حاليـه نصـف ايـن مبلـغ عايـد      شـود و در حالـت    پانصد هزار مارك مخارج مـي 
شود. منتظر جوابهاي تلگرافي از ايران بوديم و تا حال جواب شافي نرسـيد و   نمي

العاده كردند و بـيش   با آنكه بعضي ايرانيان و مخصوصاً ايرانيان خارجه همت فوق
از اندازة خودشان مساعدت نمودند و مخصوصاً جناب آقا محمـدتقي افشـار داد   

و خودكشي براي ترويج اين نامة محقر نمودند كه از تشـكر آن  مردانگي را دادند 
ما عاجزيم مثالً در جايي مثل هندوستان كه جريدة فارسي منتهاي ميزان انتشارش 

شماره است ايشان براي سال آينده (يعني امسال كـه شـروع بايـد     30يا منتها  20
ـ      150بشود) قريب  د كـه  مشترك تهيه كردنـد و حتـي اشخاصـي را حاضـر كردن

نسخه آبونه شده، با وجـود   50چندين نسخه آبونه شوند و حتي يك نفر زردشتي 
شود و همة مشتركين (تا آنجا كه جواب رسيده) به هزار نفر  اين يك گل بهار نمي

رسد. حتي جناب آمحمدتقي عموي مكـرم سـركار نوشـته بودنـد سـابقاً كـه        نمي
داريد تا مـا در فكـر تهيـة آن     صريح بنويسيد چقدر از دو هزار نفر كمتر و ناقص

باشيم تا كاوه نخوابد ولي ما خجالت كشيديم جواب بنويسيم كه هزار نفـر كسـر   
  نوشتيم. داريم و اگر صد يا دويست نفر كسر داشتيم مي

خالصه آنكه در حال حاليه تكليف كاوه معلوم نيست و شـايد بـه وصـول    
وابيده اميدوارم جنابعـالي هـم   خبرهاي بهتري دوباره انتشار يابد ولي فعالً فقط خ

همت و نفوذ خود را در ترويج اين ورقة محقر مبذول بداريد و در جنوب ايـران  
  تشويق بفرماييد مردم را به خواندن و اشتراك آن.

اگر جناب آقا ميرزا محمدخان قزوينـي را مالقـات فرموديـد مسـتدعيم از     
ايشـان   قول مخلص سـالم مخصـوص و عـرض ارادت برسـانيد، درك صـحبت     
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نعمتي است رايگان كه موجب استفاضـة عظـيم اسـت. ايشـان در فـن خودشـان       
  .دوره درس است درياي علم هستند و واقعاً معاشرت با ايشان يك

اميدوارم هرجا تشريف داشته باشيد به دو كلمه مخلص خودتان را مسرور 
ل خـواهم  فرماييد و ترك مكاتبه نفرماييد كه من هميشه سير زندگاني شما را دنبـا 

  كرد و ميل دارم مطلع از گذارش عالي باشم.
  زاده حسن تقيزياده عرضي ندارد. مخلص حقيقي ـ 

  
العمـوم)   اكبرخان داور (معروف به مدعي از اخبار جديد. آنكه آقاميرزا علي

خـان هـدايت    اهللا اند و آقاي عـزت  رئيس تعليمات عمومي در وزارت معارف شده
وزارت فالحـت و آقـاي عليخـان قاجـار پسـر       رئيس و مـدير ادارة فالحـت در  

السلطنه كه هنـوز اينجاسـت بـه مسـاعي بـرادرش در طهـران مـدير ادارة         احتشام
  اند. تجارت در وزارت تجارت ناميده شده

  
  يادداشتها
  :شود دوازده بند است براي نمونه دو بند نقل مياين اشعار . 1

  پس بناي سلطنت ـ شاها! ـ به عدل و داد ساز
  ا را ز چنگ ظلم و فقر آزاد سازملت م

  از اروپا ـ خسروا! ـ ويراني ايران نگر
  همتي كن، خانة مخروبه را آباد ساز...

  تا بگويم... تا توانم گفت سلطان زنده باد!
  تاج شاهنشاهي ايران بر او زيبنده باد!

  
  تا كه باهم در نجات ملك همكاري كنيم

  از سر نو خانة ويرانه معماري كنيم
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  جير غالمي ننگ چون ما ملتي استآه! زن
  جان دهيم آزادي خود را خريداري كنيم

  آن ملل كز بهر استقالل جانبازي كنند
............  



  
  
  
  
  

   انتخابات
  زاده سيد حسن تقي

  
نتخـاب مواضـيع سـليقة مخصـوص دارنـد      آينده كـه در ا  ةآقاي مدير مجل

 ةدر باب مسائل عمد اند اند و بدين طريق خواسته چنديست باب افتراحي باز كرده
ـ  معـرض اطـالع   ه سياسي واجتماعي عقايد اهل خبره را در صفحات مجلة خود ب

خياالت و عقايد مفيد را كه درگوشه و كنار در مغزها عامه بگذارند و بدين طريق 
ـ  ي خصوصـي را هـا  بريزنـد و بحـث   هريو دلهاي صاحبنظران خوابيده روي دا ه ب

  ستون جرايد بكشند.  
ييد صحت جريـان  أاخيراً افتراحي در باب بهترين راه اصالح انتخابات  و ت

ملـت در   ةنهـا نماينـد  اينكه ت ةواسطه و اينجانب نيز كه شايد ب اند آ ن طرح نموده
شش مجلس متوالي از بدو انقالب تا امروز هستم مورد حسن ظن ايشان در ايـن  

احتمال اينكه در اين مدت طوالني ادوار مشـروطيت تجربـه و   ه ام، ب موضوع بوده
تفكري در اين باب داشته باشم تقاضاي اظهار عقيده در اين خصوص نمودنـد. و  

ستن وسائل اصالح انتخابات از راه تصـرف در  اگرچه نظر اينجانب موقع براي ج
كيـد مـدير محتـرم از عرضـه     أقوانين و نظامات انتخاب نرسيده لكـن در مقابـل ت  

نداشتم  داشتن بضاعت مزجات خود در بازار تماس عقايد دانشمندان مضايقه روا
                                                            

.262تا  253، صص 4زاده، ج  مقاالت تقي    
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ساله عهدي كه معني هرچه بوده اسماً  تجارب بيست جةنظر در نتيه و اينك آنچه ب
  كنم:   ار بيان ميختصا هرسد ذيالً ب نمايندگي  ملي و حكومت انتخابي بوده مي ةدور

انتخابات ممكن است دو معني داشته باشـد، يعنـي ممكـن اسـت     «اصالح 
بقـدر  » نماينـدگي «مقصود از آن صحت جريان انتخابـات ملـي و تكميـل معنـي     

در اينكـه  مقدور در معني حقيقي و لغوي آن باشد كه درواقع مراقبت كامل اسـت  
افراد مردم اين مملكت كه حق ايرانيت دارند از حقوق سياسـي خـود كـه اعمـال     

كارهـاي   ةنظارت در جريان امور عامه و سياست مملكتـي و نظـر داشـتن در ادار   
مند شده و اين حق را غير مسـتقيم   عمومي مملكت مطابق مصالح عامه باشد بهره

يين ميزان كمك مالي كه مـوكلين  ي تعاواسطة گماشتن وكيلي از جانب خود بره ب
ـ ترتيب خرج    ج عمـومي بايـد بكننـد و نظـارت در كيفيـت دريافـت و      رمخـا   هب

در اين صورت البته منظـور   ،كار ببرند همحل مناسب مصرف آن ب آوري آن و جمع
هـوس   ه هـوي و اتوانـد ر  مي كه تدابير و قوانين بشري اين خواهد بود كه بقدري

كنيك (فن كار انداختن) عمل انتخـاب را طـوري مطـابق     را ببندد ت نامشروع آنان
مقصود درستكاري و امانت و عدالت تكميل كنيم كه تا حـد امكـان و اسـتطاعت    

ـ ه بشري هر فردي ب ثير هـيچ  أاختيار مطلق و كامل و از دوري فهم و عمد بدون ت
نفوذ نامشروعي وكيل خود را انتخاب كند و پـس از آنكـه تمـام مـردم مملكـت      

ه طور مخفي دادند و به راً و از روي شعور (يعني شعور لغوي) آراء خود را باختيا
كمال امانت اين آراء شمرده شد نتيجة اكثريت آن آراء بدون اسـتيناف و تميـز از   

استثناي تحقيقات راجعـه   هجانب هيچ مقامي (حتي مجلس ملي) منبع باشد يعني ب
طرفـي ممكـن    طـرف مقـام بـي   كه از  جمع بودن شرايط انتخاب شدن در وكاله ب

است تحقيق شود مالحظات ديگري در تصديق يـا در وكالـت شـخص انتخـاب     
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كار نرود. اگر مقصود اين باشد پس منظور از بحـث و نظـر اينسـت  كـه     ه شده ب
ـ   مـي چه وسائل و تدابير قانوني اين مقصود را بهتر و كـاملتر  ه ببينيم ب مين أتـوان ت

ممكـن بسـت. يعنـي     حده صحيح انتخاب را بكرد و راه رخنه و خلل در جريان 
  ستاره را راست كنيم كه جدول كج نرود.  

ـ    ذهـن مثـل   ه مقصود ديگري كه ممكن است با وجود عـدم مبـادرت آن ب
مقصود روشن اولي در بعضي افكار مكنون باشـد اينسـت كـه منظـور از اصـالح      

تن وكيل اليـق  مين داشأعمل انتخابات است بلكه ت ةانتخابات نه تنها اصالح طريق
ن ايـن  ايـرو پدوست و با فهم و با رشـادت و دلسـوز اسـت و     و درستكار و وطن

اي وكالي اسـمي داراي   خيال ممكن است عقيده داشته باشند كه اگر نشاندن عده
ـ  ةصفات الزم  ةوسـائل ديگـري غيـر از وسـيل    ه مذكور در فوق در مجلس ملت ب

ي آن هم ممكن شود پيروي ت جريان انتخابات و رعايت مشروعيت در اجراصح
مقصـد وسـيله را مشـروع    «معروف يسـوعيان (ژزويتـي)    ةماكياولي يا روي ةعقيد
  المقدمه كرد.   عيبي ندارد و بايد مقدمه را فداي ذي» كند مي

نظر اينجانب از اين ه تفكيك اين دو مقصود و تشقيق شقوق در بادي امر ب
اصالح انتخابات كـدام شـق را    جهت الزم بود كه تا مقصود روشن نشود كه ما از

دست آوردن آن مقصود ممكـن   هخواهيم، انتخاب وسائل و تدابير الزمه براي ب مي
نخواهد شد و نيز تا اين دو عقيدة مختلف معاوضه نگردد و يكي مغلـوب نشـود   

دسـته   واسطة اختالف معني خالف منظور يـك  هخواستن اصالح انتخابات ب اصالً
  خواهد بود.  

ت  حصه شوند كه ب ميمايه ديده  نظر و كم طلبان كوته از ترقي اگرچه جمعي
استناد اينكه ملت جاهل است و انتخابات  هجريان انتخابات اصالً عقيده نداشته و ب
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دهند و آنها كارهاي مملكت  ميال دست پيشروان جهه حقيقي ملي رشتة امور را ب
دهنـد وكـال    مي حشوند ترجي ميرا مطابق ميل عامة نادان اداره كرده مانع از ترقي 

شـرح و بسـطي در ميـان جوانـان     ه سفارشي تعيين شوند و اگرچه اين عقيده را ب
كنند و بنابراين جاي آن بود كه اين مطلب درست شكافته شـده   ميمملكت تلقين 

طور وضوح نشان داده شود لكـن چـون    هو حالجي شود و محاسن و معايب آن ب
شـويم. فقـط محـض     ميداخل اين مبحث ن صيالًغير از اينست تف حموضوع اقترا

طور اجمال بگـويم   هخواهم ب ميعالقه كه ميان اين مطلب و موضوع اصلي هست 
ـ   نظر كردن از صح كه اين عقيده يعني صرف ه ت عمل انتخابات و عطـف توجـه ب

ت نمايندگان مصنوعي قطعاً باطل و پوچ است و عالوه بر هـزار و يـك دليـل    قليا
قدر بايد گفتـه شـود كـه     آن كه بايد در محل خود بيان شود همينقاطع بر بطالن 

قبـول   رفرض تسليم مقدمات اخذ نتيجه غير ممكن است. يعنـي اگـر قـبالً   بحتي 
الشـرايط در   اي وكيـل ذاتـاً و جـامع    كنيم كه در صورت امكان داخل كـردن عـده  

مشـروع  بات در ا نتخابات ما هم براي يكساعت حاضر شويم از راه مجلس با تقلّ
خارج شده و نتيجة مفيد را گرفته از صحنظر كنيم بـاز   مات صرفت و بطالن مقد

بديهي است كه در مقام عمل حصول اين مقصود غير ممكن است. چه اگـر تنهـا   
دخواهي در كار باشد محال نيست (اگرچه بعيد است) كه نفوذهاي غير شرط تجد

بدهد ولي تـا شـرط درسـتكاري و    » نماينده«طلب را لقب  ملي اينگونه مردم ترقي
در عـالم وجـود    دوستي و حفظ مصالح مملكت به ميان آمـد فعـالً   امانت  و وطن

تقلبـي وجـود   » نمايندگان«خارجي (نه ذهني) محال عقل است كه اين صفات در 
كند عامه ملت يقه  ميداشته باشد و تنها عاملي كه كم و بيش درستكار را انتخاب 

دهـد و اگـر    مـي دوسـتي اهميـت    كاري و امانت و وطندرسته چركين است كه ب
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معارضين هم چشم بهم بگذارند و چند دقيقه فكر كنند ميان خود و خدا وجـداناً  
در هـر  » اگـر «و انصافاً تصديق خواهند كرد  كه مطلب چنين است. ورنه با هـزار  

عقيـده   دهم كـه بـا شـما هـم     ميقبل قول ازمطلب محال كه شما بخواهيد من هم 
طلب باشند و هـم درسـتكار  و    . اگر ممكن بود كه وكالي غير ملي هم ترقيشوم

ها من هـم بـراي   »اگر«دوست و هم رشيد و هم با فهم و دانا با همه اين  هم وطن
شدم كه دو سـالي   مياثبات معايب ديگر اين اصول و طريقه در مورد عمل راضي 

بكنـيم. ولـي   » درآوردهمـن  «عمر گرانبهاي ايران را هم صرف امتحان اين ترتيـب  
ـ  طريـق  ه واضح است اگر اجماع امت برخطا بود عقايد يك يا چند غير معصوم ب

  شود.   ميثيرات هوي و هوسهاي موجود أاولي خاطي و تابع ت
اينجانب حاضرم در صورت لزوم در حسن و قبح و فوايد و معايب عقيدة 

بـدارم و بـا ذكـر     مزبوره در صفحات آينده در موقع ديگري عقايد خود را اظهـار 
تمام داليل و استحسانات پيروان آن عقيده بروجه اكمل و بدون ادني فروگـذاري  
از بيان كامل مقصود و داليل آنان معايب و سستي آن طريقه را نشان بـدهم. ولـي   

ح عمل انتخاب است و منظور پيدا كردن وسـائل قـانوني   فعالً چون موضوع اصال
سـت بـر سـر    ا تخاب و دادن نتيجـه مطلـوب  مين صحت حقيقي جريان انأبراي ت

  رويم. موضوع مي
ت مطلـوب  بايـد گفـت كـه صـح     لطور كام هبراي روشن ساختن مطلب ب

اصالح قوانين آن نيست بلكـه دو شـرط دارد: يكـي    ه جريان انتخابات تنها بسته ب
مين اجراي آن كه نه در اقتـراح و نـه   أتكميل و اصالح قوانين انتخاب و ديگري ت

ا اين شرط دوم هيج منظور و موضوع بحث نشده در صورتي كه بـدون  در جوابه
اين فقره كه شرط اولي و اصلي حصول مقصود است اصالح تمام قوانين بر وجه 
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قدر خردلي نتيجه نخواهد داد و  هاتخاذ بهترين تدابير قانوني عالم ب اتم و احسن و
اين بوده اسـت   اين مسئلهه ض ببلكه مضحك خواهد بود و شايد جهت عدم تعرّ

نظر آمده و در واقع عالجي نداشته. لهـذا در عـالم    هكه بحث در اصالح  آن بيجا ب
بيكاري تصور شده كه عيبي ندارد يكي از مسائل فرضي را كه فعـالً ثمـره نـدارد    

المثل بـدان مانـد كـه     يذ اذهان در آن باب بحث كنيم و فيحمطرح كرده براي تش
مجالس خصوصي و عمومي شب و روز بحـث  وكالي مجلس دور هم نشسته در 

1306ه و قيل و قال كنند كه عايدات مملكتـي سـال   و مجادله و استدالل و محاج 
اول مفيد باشد بهتر است صرف  ةاساسي كه در درج ةه امور مهمه چرا ب 1307يا 

ـ      تيكنيم و چگونه امور حيا ه و اساسي ملتي را كه مـا نماينـدگان  آنهـا هسـتيم ب
بكنيم مطـابق   تشخيص داده و جد فاالهم ترتيب االهمه ده وحاجت بدرجات فاي

ه و غور و فكر و بحـث و  جآن ترتيب صرف شود و پس از يكسال گفتگو و محا
دست آنهـا بدهـد   ه صورت تفريق بودجه را چاپ شده بً ۀبغتـتحقيق روزي دولت 

همان » دجهبو«اسم ه صورتي از عمل گذشته ب ماه رمذاسفند 28و يا آخر سال در 
اصطالح معمول حاليه تفريغ) بودجه را ه سال كه تمام شده و در معني تفريق (يا ب

  را بخواهند.  تصويب آن رمقد اطور استهز هوكال بدهند و به ب
ـ  ميـل  ه اگر قصد قوة اجرائيه و عمال آن روزي اين باشد كه انتخابات كامالً ب

كننـد و دولتيـان اعمـال     مياب ملت انجام يابد بعضي مردم خود وكيل خود را انتخ
ـ   هيچ نفوذ و يا مداخله اخـري مثـل ممالـك     ۀعبـار ه اي در عمل انتخاب نكننـد و ب

چنان عقيده دارم كه با چند اصالح در قـانون   .زمين رفتار كنند حقيقي مغرب ةنمتمد
كـرد و شـايد    كت حقيقـي نزديـ  حصـ ه توان خيلي ب ميانتخابات عمل انتخاب را 

قانون و سوء جريان است رفـع  ه را تا آنجا كه راجع ب آن ةحالي تاد معايبصدي هش
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  نمود.  
وسائل اصالح بايد نخست معايب انتخابات حاليه را تا آنجا كـه   ةبراي تهي

ـ     سوء اجرا راجع نيست تشخيص داد و مهمه ب عقيـدة مـن   ه تـرين ايـن معايـب ب
  عبارت از امور ذيل است:

در خـارج از انجمـن نظـارت انتخابـات      اينكه انتخاب كننده ورقة انتخـاب را . 1
آورد و خـود در انجمـن در اطـاق مخصوصـي      مـي نوشته يا نويسانده همـراه  

  نويسد.   مين
داخل آراء شهرهاي مهم شده و از استخراج روي هم رفتـه   ،آنكه آراء بلوكات. 2

كه انتخاب شهرها كمابيش از روي فهم و  شود. درصورتي ميآراء وكيل معين 
ـ  استقالل راي صـندوق  ه بوده و آراء روستائيان بدبخت كه مثل رمة گوسفند ب

  شوند غالباً از روي اجبار و اغفال است. ميانتخابات رانده 
 اغتشاش تعيين هويت در انجمن انتخابات و نبودن ميزان صحيحي بـراي ايـن  . 3

الشرايط جلوگيري  كار تا از تكرار راي دادن و يا راي دادن اشخاص غير جامع
  شود.

سوء انتخاب يا تشكيل انجمنهاي نظارت انتخابـات كـه تـابع هـوي و هـوس      . 4
ميـزان صـحيحي بـراي آن     رود و مـي كار  هم است و دسايس زياد در آن باحكّ
  ر نشده است.  مقرّ

اعتبارنامه در مجلس و قضـاوت مجلـس   ه شكل عجيب و مضحك رسيدگي ب .5
سي از جانب ملت ترين امور مملكت ما هست و وكالت هر ك حساب كه از بي

» ييـ وكال«ميل و هوس و پسـنديدن و نپسـنديدن   ه و اهل واليت خود بسته ب
  .  اند طهران رسيدهه است كه زودتر ب
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ست كه در كار است ورنه چنـدين معايـب   ا اي شد معايب عمده هآنچه گفت
آنها كوشيد تـا انتخابـات    ةرفع همه تدريج ب هدرجه دو هم موجود است كه بايد ب

اط مستقيم بيفتد، مانند محدود نبودن ابتدا وانتهـاي عمـل انتخـاب در    صره ملي ب
وكالء از  اهل محل و غيره. اينك وقتي كه معايب عمـده را   نتمام مملكت و نبود

  از نظر گذرانيديم بايد راه اصالح را پيدا كنيم.  
ت جريان انتخابـات  شود كه دولتي كه مراقب صح مي نايه رفع عيب اول ب

االمكـان قابـل    كه حتي كيفيت مخصوصي ا عالمات وبي چاپ كند أر ةاست ورق
كـافي تحويـل    ةي را وزارت داخلـه مهـر كـرده عـد    أايـن اوراق ر  شد واتقليد نب

ـ   اانتخابيه د ةحكومت هر حوز هـر  ه مده و قبض بگيرد و حكومت محـل آنهـا را ب
ر كنـد. د  مـي مهـر   دهند و انجمن نيز ميل  انجمن نظارت يحكومت رسانيده تحو

ي نوشـتن اسـم وكيـل يـا وكـال گذاشـته       اجاي مخصوصي سفيد بـر  ها اين ورقه
يـد پـس از   آ ي به آنجا مـي أهر كسي كه براي دادن ره شود و انجمن نظارت ب مي

ي رسمي چاپي از آن اوراق داده او را أر ةك ورقيتحقيق هويت و شرايط قانوني 
قلـم و دوات در  انجمن نظارت كه يك ميـز و   ةسوي اطاق كوچكي در محوطه ب

ي نوشـته و  أكند كه در آنجا اسم وكيل را خود روي ورقـه ر  ميآنجا است داللت 
سـت كـه در ايـن    ا صـندوق بينـدازد. معلـوم   ه از در ديگر خارج شده و ورقه را ب

ـ     صورت انتخاب اصـطالح  ه كننده بايد صاحب سواد يعنـي حـداقل آن باشـد و ب
انتخـاب بايـد انجمـن نظـارت و     «م خواندن الفبا و نوشتن را بدانـد. بعـد از خـت   

صندوق ريخته شده باطل نموده يـا آنچـه را از   ه ي را كه بأحكومت تمام اوراق ر
ـ  ه اوراق ب ت صـح ه مصرف نرسيده تحويل وزارت داخله كنند و وزارت مزبـور ب

  رسيدگي نمايد.   عدد اوراق و مطابقت آن با عددي كه تحويل حكومت شده بود
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ده و بسيط آنست كه آراء بلوكـات را از آراء  سا براي رفع عيب دوم اصالح
ـ   ه هركدام به شهرها تجزيه نموده و ب عقيـدة  ه تناسب نفوس وكيـل داده شـود و ب

ي نتـرين اصـالحات قـانو    تـرين  و مهـم   اينجانب در حالت حاليه اين فقره واجب
  است.  

تعيين هويت است جز با مراقبـت كامـل در امـر    ه عيب سوم را كه راجع ب
توان چاره كرد و اگرچه دسايس زيادي  مياحوال ن ظام كار سجلتيت و انهو ةورق

محول شـدن تحقيـق    ترتيبي سابق و در آن كار نيز ديده شد ولي هيچ نسبتي با بي
  هويت مردم به شناسائي فالن حاجي يا فالن كاسب ندارد و قابل قياس نيست.  

سجل احـوال مبنـاي   در انتخابات آينده حتماً بايد در تمام ايران فقط ورقة 
مهـر   هويـت و  ةتحقيق هويت قرار داده شود و انجمن نظارت پس از ديدن ورقـ 

او بدهـد. بـدون   ه ي بأكردن پشت آن و تحقيق ساير شرايط انتخاب كننده ورقه ر
ديانـت قـديمي و امانـت     شود و چون مياين اصالح اصالحات ديگر نقش برآب 

ـ  تحقيـق   ةاگر مسئلسياسي كمياب شده لهذا  ايمـان ضـعيف و امانـت     ه هويـت ب
ي  ريشها حاجي سست ـ بلند و معم ت عمـل در امـور   امانـت و صـح  ه ميني كه ب

ي بدهد أتواند بيست مرتبه ر ميكننده  سياسي قائل نيستند واگذار شود هر انتخاب
ي أر آمـده و ادعـا كننـد اهـل شـهرند و      رهتوانند در ش ميدوردست  يو اهل قرا

لس ششم خـود اينجانـب عضـو انجمـن نظـارت مركـزي       بدهند. در انخابات مج
شعب انجمن نظارت در طهـران اوضـاعي مشـاهده    ه طهران بودم و در سركشي ب

اصـالً   مركب از نه نفر بود كه يكي ها حيطة تحرير نيايد. يكي از شعبهه كردم كه ب
كه  قبول عضويت نكرده بود و دو نفر ديگر اغلب حاضر نبودند. از شش نفر باقي

اً حاضر بودند پنج نفر مثل اينكه تمام عمر را شب و روز و هر سـاعت و هـر   غالب
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شناختند و يكي دو نفر از  ميالقول هر واردي را  همه متفق اند با هم گذرانده هدقيق
آن پنج  ةكرد و اين اظهار مثل فرماني كافي بود كه بقي ميآنها ابتدا اظهار شناسائي 

م، مخصوصاً يكـي از آنهـا كـه شـخص محتـرم      شناس ميمن هم «نفر فوراً بگويند 
م بود مشغول ثبت اسامي در دفتر و تحرير بود و اغلـب بـدون آنكـه    ر و معمموقّ

كنندة بدبخت شهرستانكي نگاه كند در همان  روي انتخابه سرش را بلند كند و ب
شـنيد كـه گفتنـد     مـي كـه صـداي رفقـاي خـود را     ي حال تحرير نمره و اسم وقت

اينجانب پس » شناسم ميمن هم «گفت   زير ميه يز از همانجا سر بشناسيم او ن مي
مطلب كه براي من واقعـاً صـدور چنـان حركـاتي از چنـان       از دقيق شدن در سرّ

ن ما اگر انگيز بود عاقبت دريافتم كه بعضي اهل تدي مردمان با ريش و پشم حيرت
 ه و در آنچـه در  هم ايمان درستي داشته باشند درستكاري را در مورد امور شـرعي

آنها را موجـب   شمارند وخالفكاري در ميآن امر ونهي شرعي موجود است الزم 
مثـل وكالـت، انتخـاب،    » مـن درآورده «ورنه در امـور   ؛ دانند ميمجازات اخروي 

العمومي، پذيرائي سفراء خارجـه، امـور گمركـي، ماليـات      كميسيون، كميته، مدعي
كنند مجازات و عقـاب   ميو غيره كه تصور سسات رهني، عيار ضرابخانه، غيره ؤم

ـ  وشـ  مـي ه سـنجيده ن صريحي دربارة آنها وارد نشده و با موازين شرعي ه د اصـالً ب
اشخاصـي كـه در امـور     ايماني قائل نيستند و بـر  و بي نيامانت و خيانت و با ايما

  خندند.   ميمات و مقارنات مواظبند درستي مقد هعرفي نيز مانند اعمال شرعي ب
ـ  مشكلاز  وسـيلة   هترين امور رفع عيب چهارم است يعني اتخاذ ترتيبي كه ب
ي نظارت صحيح و درستكاري داشته باشيم و چارة قطعي آن تشكيل ها آن انجمن

آن صـورت بـودن    معني حقيقي آن در اين مملكت است كه در هاحزاب سياسي ب
ايس ي ضـامن جلـوگيري از اعمـال دسـ    تاحـد  ها يك نفر از هر حزب در انجمن
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شود ولي چون ما ظاهراً هنوز سي سال ديگر از داشتن احزاب سياسي حقيقـي   مي
بات از روي عقيده دور هسـتيم لهـذا   معني معمول در ممالك مغربي يعني تحزّه ب

مورين مسـئول و  أفعال جز تحميل قسمت بزرگ مسئوليت بر دولت و انتخاب  مـ 
ؤات و رت از قضّامين و داراي شخصيه و ضـميمه كـردن چنـد    ساي ادارات مهم
ـ    ر  محترم امين بينفر از اشخاص موقّ شـرط آنكـه خـود     هطرف از وجـوه ملـت ب

ـ  آيـد و واضـح اسـت كـه      مـي نظـر   هداوطلب وكالت نبوده باشند تنها راه ممكن ب
طرف و  چنانكه در ابتدا گفتيم اين درصورتي است كه خود دولت در انتخابات بي

ام مبناي اصالحات مشروحه در ايـن مقالـه   ت جريان باشد و اصالً تممراقب صح
ميل  هحال طيعي و ب هبر روي آن اساس گذاشته شده يعني فرض جريان انتخابات ب

  ملت است.  
اساس مجلـس اسـت در اعتبارنامـه وكـال و در      عيب پنجم كه قضاوت بي

ن از معايبي است كه گاواقع قضاوت زودآمدگان در وكالت و عدم وكالت دير آمد
ننگيني بر ناصية مشـروطيت   ةد در رفع آن اهتمام شود و واقعاً اين كار لكقطعاً باي

ـ   وقت آيد و تمام  ميمجلس ه است كه ب ه هـر  اعضاي مجلـس داخـل دورة تقنيني
آيـد و تمـام اعضـاي     مـي مجلس ه كه ب اي است هفته يا هر ماه يكي دو اعتبارنامه

ـ   مجلس داخل كشمكش قبول و عدم قبول وكيل تازه هستند آن مقتضـاي  ه هـم ب
هوي و هوس شخصي و اغراض مختلفه و اغلب طرفداران هر وكيل تازه صبح تا 

روند و يا در كوچه جلو آنها را گرفتـه   مي» از پل گذشته«ي وكالي ها خانهه شام ب
ي دادن دربـارة  أعـدم صـحت انتخـاب تمنـاي ر     دليل صحت و ةذكر يك كلم هب

گذرد و از اخالص وكيـل   مي» ن بميرمم« كنند و حتي گاهي كار با  وكيل تازه مي
اي  رانند و وكالي كهنه هم عاقبت اغلب به وكيـل تـازه   ميمخاطب سخن ه تازه ب
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در اشـعار و ادبيـات هـم تسـلط     «، »آدم بـدي نيسـت  «دهند محض اينكه  ميي أر
و يا بـاالخره اللحـب   » آدم خوش معاشرتي است«يا » خطش خوب است«، »دارد

رشد مجلس ملي و تكامل ه ح اين نقص بيشتر بسته بعلي بل لبغض معاويه. اصال
آن و افتادنش در خط مجـالس ملـي ممالـك مترقيـه اسـت. ولـي فعـالً در ميـان         

خـاب  تت يـا فسـاد جريـان ان   ها و صـح  هي مختلف براي تحقيق اعتبارنامها طريقه
  كند.   مياينجانب تا حدي از سوء جريان اين كار جلوگيري  رپيشنهاد ذيل نظ
 ةمجرد ورود در مجلس فوراً به شعبه رجوع شود و شعبه نتيجـ  هامه باعتبارن

كـه   مجلـس عرضـه دارد. درصـورتي   ه تحيقات خود را مجبوراً در مدت معيني ب
مخالفين از ده  ةكه عد يحده ي شعبه موافقت نمايد بأاكثريت عظيمة مجلس با ر

ي در صورت ي شعبه قاطع خواهد بود ولأصورت همان ر نفر تجاوز نكند. در آن
داخلـي جديـد    ةنظامنامـ  ةي شعبه ترتيبي كه در اليحـ أمخالت ده نفر از وكال با ر

 هقرعه انتخاب شده و شـعب ه نفر از وكال ب 36يعني  ؛ه اجرا شوددمجلس منظور ش
مخالفين هم يكي را از ميان خود انتخاب كنند تـا وي   نفر از آنها را در كرده و 12
(در صورتي كه خود وكيل تازه مخالف شـعبه باشـد    نفر ديگر را رد نمايد 12نيز 

ماند رسيدگي ثـانوي   مينفر آخري كه باقي  12( نفر اولي است 12خودش در رد 
پرت بدهنـد  رادر اعتبارنامه نموده ودر ظرف يك هفته نتيجة تحقيق خودشان را  

ـ  و حكم آنها قاطع خواهد بود مگر درصورتي اكثريـت آراء ارجـاع   ه كه مجلس ب
حكمة تميز بخواهد. ضمناً بايد در هـر مـورد در   ه منظر در اين مسئله را ب تجديد

  ي مخفي كافي باشد.  أنفر هم براي اخذ ر ي در مجلس تقاضاي يكأموقع اخذ ر
اين پيشنهاد فقط يـك تصـوري اسـت كـه در اوضـاع حاليـه وارد خـاطر        

بلـوغ   ت و عـدالت و شود و شايد پس از مدتي با افتادن امور در مجراي صـح  مي
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  نظر بيايد.   هلزوم ب پرپيچيده و بي ،رشد كامل حده ملت ب
چنانكه گفته شد گذشته از اين نواقص عمـده معايـب درجـه دوم نيـز در     
ترتيب انتخابات ايران موجود است. مثال ًٌمحدود كردن مدت انتخابات تمام ايـران  

لـي كـه تـا    يك زمان كوتاهي كه از يك ماه تجاوز نكند و منفصل شدن هر وكيه ب
ـ   سه ماه پس از انتخاب در ه مجلس حاضر نشود و محدود كردن مرخصي وكـال ب

مرض جدي يا دو هفته در سال و شرط معروفيت محلي براي وكيل هر حـوزه و  
شرط حتمي ايراني بودن تا سه پشت براي وكيل و عدم انفصال وكالئي كه وزيـر  

از اسـتعفاي از وزارت و   ثانيـاً پـس   ،مجلسه شوند از وكالت يعني عودتشان ب مي
عمل آيد. ترتيب ه تدريج ب هبعضي نكات ديگر و اصالحات الزمي است كه بايد ب

» پارلمـاني «حسابي دارد كه مجلس را از شـكل   داخلي مجلس ملي هم معايب بي
  كند.   ميخارج 
نظر اينجانب قسمتي از اين اصالحات بدون انتخابات حزبـي كـه هنـوز    ه ب

شود ممكـن نيسـت و تشـكيل     مينة افق هم آثارش ديده نموجود نيست و در دام
احزاب حقيقي با عقيده در مملكت طبعاً خيلي از اين معايب را و خاصـه معايـب   

كند. لكن تشكيل احزاب حقيقي هم با ترقي اقتصـادي   ميداخل مجلس را اصالح 
توانـد   مـي وجود ن هپذير است ورنه از غير اهل مشاغل آزاد حزب حقيقي ب صورت

  ايد.  بي
كنـد آنسـت    ميت جريان انتخابات كمك مهمي يك نكته هم كه براي صح

ميل وكيل آن محل نصـب و عـزل نكنـد و    ه ال دولتي هر محلي را بكه دولت عم
  هيچ نوع وساطت و اجراي نفوذي از طرف وكيل در اين باب قبول ننمايد.  

را در رسد ولي بـاز بايـد سـخن     مينظر قاصر ه اينست آنچه در اين باب ب



 ٤٠  24/   آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و 

همانجا ختم كرد كه آغاز بدان بود يعني اين حقيقيت روشن را بايد تكرار كرد كه 
ي موجـوده از  ها تعديل قانون و سد خلله تمام اين اصطالحات وخياالت راجع ب

ـ أراه قانوني است و هيچ ت  طـور  هثيري در اجرا نخواهد داشت و اگر ماشين اجرا ب
اصـطالح   هافراد ملت دانسته و فهميده ب ت كار نكند يعني قصد آ ن نباشد كهصح

ي خـود را در كمـال   أاجبـار ر  عـن اكـراه و   شرعي في حال الصحه و االختيار ال
ـ  اي چـارة   قـدر ذره  هآزادي براي وكيل خود بدهند هيچ يك از اصالحات قانوني ب

را نخواهد كرد. اصالح اين عيب اساسي يعني فساد اجرهم با خود قوة اجرائيه  آن
عاقـل باشـد    ست كه هركه مميز و بـالغ و رشـيد و  ا قواعد شرعيه چناناست. در 

م او قـرار بدهـد   دست بگيرد و كسي حق ندارد خود را قي هحق دارد كار خود را ب
را حتمـاً   مميز اسـت كـار خـود    كس كه بالغ و رشيد و لكن در قواعد سياست آن

حـاال مـا اگـر    توانـد ادعـاي قيمومـت بـر او بكنـد.       ميكسي ن گيرد و ميدست  هب
آقايـان  «كار مبني بر اين ادعا است كـه   كنيم اين ميكاپيتوالسيون خارجه را ملغي 

در ايـن مملكـت امتيـازي     ملت ما بالغ و رشيد است شما ديگر چـه حـق داريـد   
و اگـر انتخـاب   » حقوقي و قضائي براي اتباع خود نسبت به ايراني قائـل بشـويد  

رشـد چگونـه    تميز و بـي  بابا اين ملت بي« وكال را آزاد نكنيم معنيش اين است كه
ولي باالخره در روز روشـن  » تواند خودش وكيل اليق براي خود تعيين نمايد. مي
  شود با دو زبان حرف زد و دو پردة مختلف بازي كرد.   ميهم ن
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  اللهي ابوالقاسم حبيب
  
 ادبيـات  و زبـان  تدريس به مشهد ادبيات دانشكدة در كه پيش سال چند از

گاهي درضمن ترجمه و تفسير بعضي از اشعار عربـي بيتـي    ام داشته اشتغال عرب
عربـي داشـت و   كرد كه شباهت بسـيار بـه مضـمون     فارسي به خاطرم خطور مي

گاهي عيناً ترجمة شعر عربي بود. پس از اينكه شعر عربي را براي دانشجويان بـه  
كردم آن بيت فارسي را هم كـه در مضـمون شـبيه بـه      نثر سادة فارسي ترجمه مي

كردم كه خواندن شعر فارسـي   خواندم و احساس مي شعر عربي بود براي آنان مي
كرد و به مراتب بـيش از   ر شگرفي در آنان ميكه تقريباً ترجمة شعر عربي بود تأثي

قبيـل   ترجمة ساده در آنان مؤثر بود. از اين جهت درصدد برآمدم كه آنچه از ايـن 
آوري كـنم و درموقـع    اشعار كه مضمون آن در هردو زبان آورده شده است جمـع 

  مناسب براي دانشجويان بخوانم.
ر عربي و فارسي گـرد  گونه مضامين مشترك در اشعا تاكنون مقداري از اين

ام و درصدد هستم كه آنها را به طبع رسانيده و در دسترس دانشجويان قرار  آورده
  دهم.

                                                            

.147تا  140*. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال دوم، شمارة دوم و سوم، صص   
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كـردم گـاهي بـه ابيـاتي      درضمن كاوش و تفحصي كـه در ايـن بـاب مـي    
زبان قرن چهارم و پنجم هجري از عربي  خوردم كه بعضي از شاعران فارسي برمي

ها عالوه بر زيبايي و فصـاحت الفـاظ و    رجمهبه فارسي ترجمه كرده بودند. اين ت
اي درست و مطابق بـا اصـل بـود كـه      اندازه حفظ اسلوب و قواعد زبان فارسي به

شد. فن ترجمه چنـان كـه اغلـب     العاده باعث شگفتي و اعجاب مي براي بنده فوق
دانند يكي از دشوارترين فنون است مخصوصاً ترجمة شعر كه بعضـي   مطلعين مي
اند. شايد ترجمه مطالب علمي و تاريخي و سياسـي   له محاالت شمردهآن را ازجم

و اخالقي آنقدرها دشوار نباشد و مترجم ماهري كـه در يكـي از زبانهـاي بيگانـه     
گونـه   تسلط كامل داشته باشد و به اصطالحات علمي نيز واقف باشد بتوانـد ايـن  

خـوبي   ؤلـف را بـه  طوري كه خواننده مقصود م مطالب را به زبان خود نقل كند به
درك كند. لكن ترجمة شعر چيز ديگري است. زيرا در شعر عالوه بر مضمون آن 
كــه قابــل ترجمــه اســت هــزاران نكــات و دقــايق و اصــطالحات و اشــارات و  

كنند و محال است آن را  در كار است كه فقط اهل آن زبان درك مي ها  كاري ريزه
  به زبان ديگري ترجمه كرد.  

علت آميزش اعراب با سـاير ملـل دانشـمنداني     عباسيان بهدر آغاز خالفت 
بزرگ پيدا شدند كه به زبانهاي يوناني و سرياني و فارسي آشـنايي داشـتند و بـه    
دستور منصور و مأمون عباسي كتابهاي زيادي در طب و منطق و هيئت و رياضي 

الوه بر و اخالق از زبانهاي يوناني و سرياني و فارسي به عربي ترجمه كردند و ع
گـاه بـه ترجمـة اشـعار      آنها كتاب شعر ارسطو را نيز به عربي درآوردند. لكن هيچ

شاعران يوناني نپرداختند و به اين جهت انواع شعر يونـاني از تـراژدي و كمـدي    
وغيره با اينكه ارسطو در كتاب خود آنها را ذكر كـرده بـود بـراي اعـراب بكلـي      
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رشد هم كه كتاب شعر ارسطو را خالصه  ابنسينا و  مجهول و ناشناخته ماند و ابن
  اند به حقيقت شعر يوناني پي نبردند. كرده

ن آيقيناً يكي از علل عدم توجه به ترجمة اشعار يونـاني دشـواري ترجمـه    
انـد   دان بـوده  بوده است عالوه بر اينكه چون مترجمان اغلب پزشـك يـا رياضـي   

علت ديگر اين بـوده اسـت كـه     اند و شايد دانسته ترجمه شعر را كاري بيهوده مي
اساطير يونان (ميتولوژي) با افكار مسـلمانان مباينـت و مخالفـت داشـته اسـت و      

  بدين جهت اقدام به ترجمه آن نشده است.
امروز هم كه فن ترجمه نسبت به سابق بسيار ترقي كرده اسـت و هرسـال   

ه صـحيح و  شود بازهم ترجم چندين كتاب از زبانهاي بيگانه به فارسي ترجمه مي
كامل كه هم منطبق با قواعد و دستور زبان فارسي باشد و هـم مقصـود نويسـنده    
اصلي را روشن سازد بسيار كم است مخصوصاً ترجمـة شـعر كـه از دشـوارترين     

بينيم كه بعضي از مترجمان شعري را از زبـان   هاست. در اين ايام بسيار مي ترجمه
وجه در شنونده و خواننـده   هيچ جمه بهكنند لكن آن تر بيگانه به فارسي ترجمه مي

زبان تأثيري را كه از شعر متوقع است ندارد. همچنين اشعاري را كه بعضي  فارسي
كنند اغلب لطـف و زيبـايي    از خاورشناسان به زبانهاي خود از فارسي ترجمه مي

اي عالي و زيبا باشد  ن به اندازهدهند مگر شعري كه مضمون آ دست مي خود را از
الشعاع خود قرار دهد مانند بعضـي   ن و قافيه و ديگر صنايع شعري را تحتكه وز

از رباعيات خيام كه به زبانهاي مختلف ترجمه شـده و مـورد پسـند قـرار گرفتـه      
ذلك مترجم رباعيات خيام به انگليسي يعني فيتز جرالـد عـين رباعيـات     است. مع

رده و سـپس بـا   خيام را ترجمه نكرده است بلكـه مضـمون آن را بـه خـاطر سـپ     
تصرفاتي به انگليسي درآورده اسـت و چـون خـود او نيـز شـاعري اسـتاد بـوده        
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خوبي از عهدة اين كار برآمده است و آن رباعيات زيبـا شـهرت جهـاني يافتـه      به
  است.

زبان مانند خاقاني و نظامي و حافظ  در شعر اغلب از شاعران بزرگ فارسي
 ود پسـند جهانيـان اسـت دقـايق     و غيره هم عالوه بـر مضـامين عـالي كـه مـور     

آهنگـي و اوزان مطبـوع و    هـاي ديگـري ازقبيـل تناسـب الفـاظ و هـم       كاري ريزه
نواز كه مانند الحان موسيقي است و ديگر صنايع شعر از  آهنگهاي دلپسند و گوش

تجنيس و ترصيع وغيره كه مربوط به الفاظ است وجود دارد كه گاهي تـأثير آنهـا   
زبان بيش از تأثير مضمون شعر است چنانكـه مكـرر    فارسيدر خواننده و شنونده 

خـوبي درك   زبانان كه معني شعر حافظ را به ديده شده است كه بسياري از فارسي
برند. باري مقصود اين است  كنند از آهنگ و وزن و تناسب الفاظ آن لذت مي نمي

توانــد  كــه متــرجم خــارجي هرچنــد در زبــان فارســي مــاهر باشــد بــازهم نمــي 
وصيات وزن و آهنگ و اصطالحات و كنايات آن را به زبان خود ترجمه كند خص

كنـد محـال اسـت در     زبـان مـي   و بدين جهت تأثيري را كـه در خواننـده فارسـي   
  خواننده خارجي به وجود آورد.

هايي است  غرض از تمهيد اين مقدمات نشان دادن اهميت و ارزش ترجمه
د و چنان كـه نوشـتيم چنـد تـن از شـاعران      كه در آغاز اين مقاله به آنها اشاره ش

اند  زبان قرن چهارم و پنجم هجري اشعاري را از عربي به فارسي نقل كرده فارسي
را  انـد يعنـي اشـعار عربـي     و درواقع كاري را كه نزديك به محال است انجام داده

ذلـك اصـالت و درسـتي زبـان      اند و مـع  تقريباً لفظ به لفظ به فارسي ترجمه كرده
طوري كه اگر كسي اشعار عربـي را قـبالً نشـنيده     اند به ي را كامالً نگاه داشتهفارس
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برد كه آن اشعار فارسي از زبان ديگـري ترجمـه شـده     وجه گمان نمي هيچ باشد به
  كنيم. باشد. اينك براي نمونه چند ترجمه فارسي را با اصل عربي آن نقل مي

اين بيت را از بحتـري  البالغه در ذيل صنعت ترجمه  صاحب كتاب ترجمان
  )1(كند كه در وصف قلم گفته است. نقل مي

  مشية حيةله حد صمصام و 
  زينحو قالب عشاق و قلب 

  نويسد: و در ترجمه آن اين بيت را از رودكي مي
  تيزي شمشير دارد و روش مار

  غمگين ةكالبد عاشقان و گون
ز آن بـه  االلباب اين بيت را بـا يـك بيـت پـيش ا     محمد عوفي نيز در لباب

  )2(دهد. رودكي نسبت مي
  ياب لنگ رونده است گوش ني و سخن
  بين گنك فصيح است چشم ني و جهان

  تيزي شمشير دارد و روش مار
  غمگين ةكالبد عاشقان و گون

فرمايند شعر رودكي ترجمة لفظ بـه   چنان كه خوانندگان محترم مالحظه مي
يت بحتري است بدون يك كلمه زياد يا كم و الفاظ آن نيز در كمال زيبـايي  لفظ ب

بندي آن نيز كامالً مطابق دستور و قواعـد زبـان فارسـي     و فصاحت است و جمله
وجه اثري از ترجمه و تأثير زبان عرب در آن آشكار نيسـت و ايـن    هيچ است و به

  آيد. شمار مي ها به ترين و زيباترين ترجمه ترجمه از بديع
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شايد خوانندگان محترم بگويند كه ترجمه يك بيت آنقدرها دشوار نيسـت  
و ممكن است كه مطابقت الفاظ فارسي و عربي بر سبيل تصادف و اتفـاق باشـد،   

زبان هر بيت آن را بـه فارسـي    آوريم كه شاعر فارسي اينك ما چند قطعه عربي مي
سي را مراعات كرده است طوري قواعد و اسلوب زبان فار ترجمه كرده است و به

الدهر در ذيـل  يتيمـةرود. ثعالبي در جلد اول  كه ابداً تصور ترجمه در آن قطعه نمي
دهد كه در وصف قـوس    الدوله حمداني اين قطعه را به او نسبت مي ترجمه سيف

  قزح گفته است:
  و ساق صبيح للصبوح دعوته

  الغمض سنةه نفقام و في اجفا
  يطوف بكاسات العقار كانجم

  ن بين منقض علنا و منقضمف
  وقد نشرت ايدي النجوم مطارفا

  االرض الجود كنا والحواشي علي علي
  طرزها قوس الغمام باصفرب

  و البعض اقصر من بعض مصبغة
نويسـد: و هـذا مـن التشـبيهات      ثعالبي پس از نقل ابيات فـوق چنـين مـي   

اي  تشبيهات پادشاهانهالملوكيه التي اليكاد يحضر مثلها للسوقه. يعني اين تشبيه از 
  )3(است كه آوردن آن براي مردم ديگر ميسر نيست.

االلباب پـس از اينكـه قطعـه عربـي فـوق را نقـل        عوفي در جلد اول لباب
رسـيد هـر بيتـي را بـه      )4(الفضل بن نويسد: اين قطعه به امير طاهر كند چنين مي مي

  )5(.نظم ترجمه كرد به پارسي
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  خورد روي صبوحي بر من آن ساقي مه
  خرّم ساز خواب دو چشمش چو دوتا نرگ

  وان جام مي اندر كف او همچو ستاره
  ناخورده يكي جام دگر داده دمادم

  وان ميغ جنوبي چو يكي مطرف خز بود
  همددامن به زمين برزده همچون شب ا

  بربسته هوا چون كمري قوس قزح را
  لمعاز اصغر و از احمر و از ابيض م

  ت از دو سه گونهگويي كه دو سه پيرهن اس
  وز دامن هريك ز دگر پارككي كم

فرمايند ترجمة كـاملي اسـت    اين قطعه نيز چنان كه خوانندگان مالحظه مي
الدوله و ابيات آن نيز معادل ابيـات عربـي اسـت و در فصـاحت و      از قطعة سيف

  جزالت نيز كمتر از اشعار عربي نيست.
بـن محمـود    ن عمـر حميدي، مؤلف آن قاضي حميدالـدي  تدر كتاب مقاما

كند  در وصف زمستان نقل مي )7(بن حسين باخرزي اي عربي از علي قطعه )6(بلخي
  كنيم: آورد اينك هردو قطعه را نقل مي و سپس ترجمه آن را به شعر فارسي مي

  الجليد جلودا لبس الشناء من
  فالبس فقد بردالزمان برودا

  كم مومن قرصته اظفار الشتا
  وداا السكان الجحيم حسدفغ

  و تري طيور الماء في ارجانها



 ٤٨  24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  داوتختار خرالنار والسف
  الهوا سك فيأو اذ ارميت بفضل ك

  العقيق عقودا عادت عليك من
  يا صاحب العودين ال تهملها
  حرق لنا عوداً و خرك عودا
  )8(اينك ترجمه قطعة فوق به فارسي:

  چرخ و زمين ز برف و يخ كرد برگ و ساز
  در فرازدرپوش پوستين كه دي آمد ز 

  بس مؤمن بهشتي كز خوف رنج دي
  خواهد كه در ميان جهنم شود دراز
  هست از كمال شدت سرما در آبگير

  مرغان آب را به سوي بابزن نياز
  س براندازي از هواأهاي ك ور جرعه

  آيد هزار عقد عقيقين بر تو باز
  اي آنكه عود داري در جيب و در كنار

  ازسيك عود را بسوز و دگر عود را ب
شود اين قطعه فارسي هم ترجمه بيت بـه بيـت بلكـه     چنان كه مالحظه مي

كـار بـرده شـده     لفظ به لفظ قطعه عربي است و كمال مهارت در ايـن ترجمـه بـه   
  است.

معتـز نسـبت    العجم بـه ابـن   تهمالدين صفدي در شرح ال اين قطعه را صالح
  )9(دهد. مي
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  قا تبشر بالصبح طائر ه
  االليل بعد ما انتصف هاج من

  نابمذكر بالصبوح صاح 
  كخاطب فوق منير و قفا

  لنا حةصفق اما ارتيا
  الدجي اسفا الصبح و اما علي

  شود: مسعود سعد در قصيده بسيار فصيح خود كه با اين مطلع آغاز مي
  شد مشك شب چو عنبر اشهب

  ه عقيق مركببشد در شَ
  داد ما را به صبح مژده همي

  بگو خروس مجرّ آن راست
  ال خود را برهمبر زد دو ب

  از چيست آن ندانم يارب
  هست از نشاط آمدن روز

شب ف شدنِيا از تأس  
باشـد تقريبـاً ترجمـة     نظير زبان فارسي مي اين قطعه كه يكي از قطعات كم

معتز است ولي به عقيدة من از حيث فصاحت و جزالت به مراتب بر آن  قطعة ابن
  ه نظر نرسيده است.اي بدين زيبايي تاكنون ب ترجيح دارد و ترجمه
هايي از ترجمه شعر به شعر در قرن چهـارم و پـنجم و ايـن     اين بود نمونه

نـدرت يافـت    ها بـه  گونه ترجمه نكته را نيز بايد متذكر شد كه در قرنهاي بعد اين
زبان قرن چهارم و پنجم آشنايي كامل  شود و علت اين است كه شاعران فارسي مي
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اند يعني به عربـي و   ند و اغلب آنها ذواللسانين بودها به زبان و ادبيات عرب داشته
اند چنان كه چند تـن   اند و در هردو زبان تسلط كامل داشته سروده فارسي شعر مي

بن بـاخرزي از شـاعران و نويسـندگان مشـهور      از آنان مانند ابوالفتح بستي و علي
نويسان عرب  آيند و شرح حال و اشعار آنان را مورخان و تذكره شمار مي عرب به

  اند. مانند ابن خلكان و ثعالبي در كتابهاي خود آورده
تـرين   در قرنهاي بعد تنها كسي كه توانسته است اشعار عربي را بـا فصـيح  

المتكلمين شيخ اجل سـعدي شـيرازي اسـت     صحفعبارتي به فارسي ترجمه كند ا
طبـع   اي كه اينجانب گـرد آورده و عنقريـب بـه    چنان كه خوانندگان در مجموعه

  خواهد رسيد مشاهده خواهند فرمود.
  
  ها: يادداشت

  .115البالغه، چاپ تركيه، ص  . ترجمان1
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  .٢٠، ص ١، ج مجمع العصر

  .28، چاپ سعيد نفيسي، ص 1االلباب، ج  . لباب5
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197.  
القصر از شاعراني است كه به هردو زبان فارسـي و عربـي    بن حسين باخرزي صاحب كتاب دميه . علي7

گفته است. در جواني مدتي به تحصيل فقه اشتغال داشته و چنـدي نيـز در زمـان سـلطنت      مي شعر
پرداخته است و  كار كتابت مي بيك سلجوقي و وزارت عميدالملك كندري در ديوان رسائل به طغرل

نويسـد در   گيري كـرد و بـاالخره چنـان كـه ابـن خلكـان مـي        در اواخر عمر از مشاغل دولتي كناره



٥١ هايي از ترجمة شعر در قرن چهارم و پنجم نمونه

ال چهارصد و شصت و هفت در مجلس انس در باخرز به قتل رسيد (رجوع شود به ابن قعده س ذي
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  .47. مقامات حميدي، چاپ اصفهان، ص 8
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  همچنان هنر نزد ايرانيان است و بس
  بار: اما اين
  

*نهنر كتاب نخواند    
  بهاءالدين خرمشاهي

  
اول از همه اين عنوان طوالني را به بنده ببخشيد. اگرچه طوالني است، امـا  

دانم بـه   شايد براعت استهالل داشته باشد و حاكي از محتواي اين مقاله باشد. نمي
سي و اجتماعي و فرهنگي كرده، و پنجـه در پنجـة تهـاجم    ما ايرانيان انقالب سيا

  ايم. كتاب شده همه بي گذرد كه اين فرهنگي غرب افكنده چه مي
  مزاج دهر تبه شد در اين بال حافظ

  كجاست فكر حكيمي و راي برهمني
زور علمـش   ،شناسي، حتي آقاي دكتر احمد شرف دهم هيچ جامعه قول مي

كه الكتابان براي كتاب نخريـدن و   هايي د. بهانهبه تحليل اين معضل فرهنگي نرس
گويند كتاب گران است. بنده  آوردند همه سست و نادرست است. مي نخواندن مي

از يك سلسله مقاله كه چند سال پيش نوشتم، با آمار و ارقام ثابـت كـردم كـه در    
نـام  » نمايي كتـاب  گران«سال بعد از انقالب (تا هنگام نوشتن آن مقاله كه  17ـ16

داشت) كتاب كمترين افزايش قيمت را داشته است. بـا وجـود آن كـه در دو سـه     

                                                            
  .1377، آذر 3بخارا، شماره  *
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سال اخير كتاب تاحدودي جهش قيمت داشته است، اما آن حكم هنوز بـه قـوت   
شود. حال  خود باقي است. الاقل براي مردم تهران، گراني مانع خريدن چيزي نمي

آخرين مدل، چه خوراك،  آن چيز، چه اتومبيل آخرين سيستم باشد، چه تلويزيون
گويند قشر خريدار كتاب و خواننـدة   چه پوشاك،و چه مخصوصاً خرج قروفر. مي

پولند  آموزانند همه بي كتاب در ايران كه كارمندان و دانشجويان و تاحدودي دانش
كننـدگان   پاروكنـان و هـرس   و اين درست است. ولي مگر ما از ثروتمندان و پـول 

خواندنـد كـه در    يم كه كتابخوان باشند. اگر كتـاب مـي  درخت اسكناس انتظار دار
ماندند تا چـه رسـد كـه بتواننـد بـا قـارون مسـابقه دهنـد. درد          معاش خود درمي
ن در اختيـار    اينجاست كه همين كارمندان وقتي هم كه كتاب مجاني به صورت بـ
  شود، بازهم رغبت به مطالعه ندارند، كه شرحش خواهد آمد. آنان قرار داده مي
و نبض بحرانها و معضالت اجتماعي دل و دمـاغي   گويند گراني اين كه مي

براي مردم باقي نگذاشته، بازهم مسموع نيست. دل و دماغي كه ايـن مـردم بـراي    
تعقيب مسابقات جـام جهـاني فوتبـال و پيگيـري تلويزيـوني جلسـات محاكمـة        

س و دهنـد، حـاكي از هـوش و حـوا     شهردار يا استيضاح وزير كشور نشـان مـي  
واكنش طبيعي (اگرچـه درمـورد فوتبـال قـدري افراطـي و نمايشـگرانه و دقـدل        

  كنانه) است. خالي
نخـواني ملـي مـا     اگر تصور كنيد يا ادعا كنند كه معضل يا بلية بزرگ كتاب

انسور كتاب است، بنده بـه عنـوان كسـي    سالمثل  ناشي از مشكالت ارشادي و في
تاب و زندگي و ذهن و ضميرش همه كه هم ناشر است و هم مؤلف و هم اهل ك

كـم سـه مقالـه، در     نگرد و دسـت  با كتاب سرشته است و كارشناسانه به قضايا مي
زمان تصدي وزير سابق ارشاد، در رد و تخطئه سانسور كتاب نوشته است، عرض 



٥٥ هنر كتاب نخواندن

كنم كه اين ادعا با واقعيت انطباق ندارد. اوالً در يك سالي كه از تصدي دولت  مي
، مشكل مميزي كتاب در وزارت ارشاد به حـداقل رسـيده اسـت.    گذرد جديد مي

اگر سانسور شديد و غليظ سابق، جلوي انتشـار كتابهـاي خـوب را گرفتـه بـود،      
مميزي ولرم فعلي عامل بازدارندة رشد كتاب (چه از نظر عنوان چه تيراژ) نيست. 

سبت بـه  رسانم كه در يك سال گذشته آمار كتابهاي منتشره شايد ن و به عرض مي
درصد رشد داشـته باشـد. و ثانيـاً چنـين نيسـت كـه        40ـ30سال و سالهاي پيش 
خاصيت اجازة نشر داده باشد، و جلوي كتابهـاي باخاصـيت    مميزي به كتابهاي بي

را گرفته باشد. درحال حاضر شايد حتي يكصـد عنـوان از ميـان ده هـزار عنـوان      
  نيفتاده باشد. صدم) هم در عرض يك سال به محاق سانسور (يعني يك

شود يا كم منتشر  اگر تصور فرماييد يا ادعا كنند كه كتاب خوب منتشر نمي
كنم انصاف نيست. در سالهاي منتهي به انقالب و يك دو سال  شود، عرض مي مي

بعد از انقالب كه توليد و فروش كتاب در تاريخ صد سال اخير و بين دو انقالب، 
  شد. بهاي معتبري منتشر نمياش رسيد. كتا العاده به اوج خارق

شـود كـه بـا     جلد كالن) منتشر مـي  2امروزه دانشنامة ادب فارسي (تاكنون 
شود، يا ترجمة موسيقي كبير فارابي، يا چندين رقم دانشنامه و  استقبال مواجه نمي

شود. بنده با همكـاري يكـي از    آثار مرجع ارزشمند و همه با بازار سرد مواجه مي
نظير  ود انصاري از علماي فرزانة اهل سنت، يك مجموعة كمدوستانم جناب مسع

ها و احاديث نبوي به صورت دو زباني، با  از ميراث جاودانة كالم و خطب و نامه
مقابل با بهترين حركت و اعراب متن اصلي، و ترجمة فارسي امروزين در صفحة 
چيزي  ديم يككر حروفچيني و چاپ منتشر كرديم (به نام پيام پيامبر) و تصور مي

  اما آب از آب تكان نخورد. كند، اي هند و پاكستان صدا مي مانند آزمايشهاي هسته
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امروزه آثار مهمي در زمينة فلسفه و فلسفة علـم و فلسـفة ديـن و كـالم و     
مدرنيستي  هاي پست پژوهي و مدهاي فكري مانند مسائل هرمنوتيك و انديشه دين

شـود، در   و اروپايي در تهـران منتشـر مـي    با ترجمة جديدترين رمانهاي آمريكايي
آيد  خواهد كه بگوييم كتاب خوب درنمي انصافي مي خبري يا بي اين صورت يا بي

  به قول خواجه:
  اي خواجه درد نيست و گرنه طبيب هست.

  يا به گفتة همو:
  طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليك

  چو درد در تو نبيند كرا دوا بكند؟
رساند كـه بايـد افتـادة     ا ادعا كنند كه دولت مددي نمياگر تصور فرماييد ي

از رهگذر نق  هكتاب را بلند كنند، اين هم درست نيست. اگرچه روشنفكران همرا
كننـد ولـي    زدن و انتقاد (كه غير مستند) از دولت، كسب وجاهت براي خـود مـي  

م: كن بنده به عنوان كسي كه سي سال مدام با مسائل كتاب زيسته است، عرض مي
تـر وجـود    نمـك  تر، و دستي از دست او بي در ايران ديواري از ديوار دولت كوتاه

ندارد. وزارت ارشاد در دو دهة بعد از انقالب اهتمام عظيمي در حل معضالت و 
افـزاري،   موانع توليد كتاب و حتي در ترويج و تشويق توليد كتاب (چه توليد نـرم 

. امروزه مشكلي به نام كمبود مواد و افزاري) از خود به خرج داده است چه سخت
مصالح چاپ وجود ندارد. اگرچه قيمتها باالست. اما باال بودن قيمتها ماننـد سـاير   

هاي مالي پيدا و پنهان دولـت   و كمككاالهاست، يا قدري بهتر از آنهاست. يارانه 
فرهنگـي) تـا بـه حـدي      هـاي  براي فقط كتاب (و نه مطبوعات و سـاير فـرآورده  

توان كل محصوالت كتاب يك سـال را از ناشـران خريـد! و     كه با آن ميباالست 



٥٧ هنر كتاب نخواندن

آور تيراژ كتاب كه از سه هزار ميل به دو هزار كمتر كـرده اسـت،    پايين بودن شرم
سازد. عملكرد ترويجي دولت اشكاالتي را هم دارد كه به سه  اين امر را ممكن مي

  كنم. فقرة آن اشاره مي
ميليارد تومان بن كتاب به صـورت   3اً حدود ـ وزارت ارشاد هرساله مبلغ1

بخـش عظـيم ايـن     رايگان در بين كارمندان و دانشجويان توزيع مي كند. متأسفانه
شود، از دست آنـان بـه پايـان خـط يعنـي       ها فروخته مي ها به دالالن و واسطه بن

شـود، يعنـي صـرف خريـد كتـاب       شود و پولش گرفته مـي  بانكها باز گردانده مي
  د.شو نمي

شـود   با مردمي كه به آنها ده ـ بيست هزار تومان بن رايگان كتاب اهدا مـي  
درصد آن را به دالالن  20تا  10خرند و با حذف  كه بروند و كتاب بخرند، و نمي

عالقگـي بـه كتـاب و احسـاس      كتابي و بي فروشند، چه بايد كرد؟ اين فقط بي مي
  است. نيازي از آن نيست، بلكه نفرت از كتاب غلط بي

داند، اما دسـت از ايـن    وزارت ارشاد هم اين مسأله را بهتر از امثال من مي
  دارد. شيوة نادرست برنمي

هـاي پيشـين دادن وامهـاي     يك سياسـت نادرسـت ديگـر ارشـاد، در دوره    
كاري نشده بود، و از اين راه ميلياردهـا   وثيقه بود كه براي بازپرداخت آن محكم بي

سرازير شد. تا آن كه وزارت ارشاد به خود آمـد، و امـر   به جيب بعضي از ناشران 
واهي را سر و سامان بخشيد و سر و كار ناشـران وامگيـر را بـا بانكهـا انـداخت.      

  يعني پاي خود را از وسط اين ماجرا كنار كشيد.
المللي سـاالنه اسـت    يك عملكرد ترويجي وزارت ارشاد نمايشگاههاي بين

دار در  ميليون دالر كتاب خارجي را بـا ارز يارانـه   كه در آنجا هم سالي بيش از ده
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اي دالالن  گذارد. ولي در چنين بازار مكـاره  اختيار نيازمندان دانشگاهي و غيره مي
رسـد. يـك مسـأله كـه      شوند و باز كتاب به دست اهلـش نمـي   ميداندار اصلي مي

شود، ايـن اسـت كـه سيسـتم خريـد كتـاب        باعث پيدا شدن سر و كلة دالالن مي
هـا و صـفهاي طـوالني بانكهـا بـراي       (انتخاب كتاب، روند دشـوار فـرم پركـردن   

پرداخت قيمت كتاب، و معضل آخـر يعنـي دريافـت پـر درد سـر كتـاب باعـث        
دست و پـا عطـاي چنـين ارز     شود كه خريدار عادي ازجمله استادان محترم بي مي

كار پرمـاجرا و  زايي را به لقايش ببخشند و خود را از مهلكة تنازع بقا و شـ  مشكل
داران دالل واگذارنـد. ايـن    پر درد سر كتاب كنـار بكشـند و ميـدان را بـه ميـدان     

نمايشگاهها با آن كه دولت حسن نيـت دارد، كـارايي نـدارد، مگـر ازنظـر سـر و       
نيك و  پسند و پيك دمرصداي تبليغاتي و از اين نظر كه به مدت ده روز كارناوال م

اندازند. شايد تجربة جديدي كـه وزارت ارشـاد، بـا     گاه ديدار جوانان راه مي وعده
رود، يعني برقراري فروشگاه و نمايشگاه دائمـي، بـديل خـوبي     آراء به طرفش مي
شـهر  «هـايي ماننـد    همچنـين تجربـه   هاي پر درد سر باشد. يـا  براي اين نمايشگاه

  .  وابسته به شهرداري تهران» كتاب
اد در طـي ايـن سـالها دريافـت     هايي كه وزارت ارشـ  گاه بازتابها و واكنش

داشته است، در تصحيح عملكردهايش كمابيش مـؤثر بـوده اسـت. يكـي از ايـن      
ن       ن و بـ پراكنـي،   روشهاي درست و اصولي وزارت ارشاد كـه نـه ماننـد تبـذبر بـ

گري و نمايشگري نمايشگاههاسـت،   پرور است، و نه مانند آوازه حاصل و دالل بي
اشران. اين خريد فعالً گزينشي است و شامل آثار عبارت است از خريد كتاب از ن

مرجع و سنگين و غير سودآوري ولي علمي ـ فرهنگي است، و در حال گسترش  
  است و تنها راه نجات صنعت نيمه ورشكسته نشر امروز ايران است.



٥٩ هنر كتاب نخواندن

مار و ارقام و محاسبات آخوب است براي تغيير ذائقة خوانندگان اندكي به 
هزار عنوان اعم از چاپ اول و  8تا  7در هر سال در حدود روي آوريم. در ايران 
گردد و با آن كه صنعت نشر به زور و زحمت بسيار دخل  تجديد چاپي منتشر مي

ناشر داريم. با ايـن هنـر ملـي كتـاب نخوانـدن و       2500كند، درحدود  و خرج مي
ن رقـم  ناشر داشته باشيم. مـ  2500سودآور نبودن كار نشر در حيرتم كه چرا بايد 

دانسـتم ولـي در خبرنامـة اتحاديـة ناشـران، شـمارة        مي 1300ناشران را درحدود 
  برخوردم. 2500جديد، درضمن گزارشي به رقم 

تواند ماية دلخوشي باشد. زيرا حـداكثر و   نمي اما اين رقم باال به هيچ وجه
دهـم تعـداد    ناشر بيشتر فعال نيسـتند يعنـي يـك    250تا  200دست باال درحدود 

طوري كه در  اند به رسمي و صوري ناشران. بقيه سختكوشانه مشغول عدم فعاليت
كننـد و وزارت ارشـاد ناشـران     ظرف يك سال و دو سال هم كتـابي منتشـر نمـي   

كند. البد اين سؤال به ذهن اغلـب خواننـدگان    تهديد به لغو پروانه مي غيرفعال را
همـه ناشـر    سـود اسـت، چـرا ايـن     سد كه اگر صنعت نشر راكد و سرد و بير مي

داريم؟ واقعاً تحقيقي در اين باره صورت نگرفته است كه ايـن بـيش از دو هـزار    
ان، نشر شغل نيست اند؟ براي اين ناشر غيرفعال دلشان را به چه چيزي خوش كرده

كنند اينكه پروانة نشر داشته باشند ولـي فعـال    بلكه سرگرمي است. شايد فكر مي
فايـده در زمينـة    آور اسـت. ايـن تـورم بـي     نفسه حيثيت است يا حيثيت نباشند في

شود. شمار مطبوعات امروز ايران از يك هزار عنوان فراتـر   مطبوعات هم ديده مي
برومند و فعال و پرخواننده هم نداشـته  آنشرية  100است. درحالي كه شايد حتي 

ام.  باشيم. من بشخصه بسيار كسان را از گرفتن پروانة نشر يا نشريه منصرف كرده
ام، يا نچرخيـدن   يا سودآور نبودن اين دو شغل / سرگرمي را برايشان توضيح داده
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ي خـواهي  ام مـ  كار نشريه و باال نرفتن سطح فرهنگي آن را به متقاضي نشر گفتـه 
ويسندگان و مترجمان باسابقه با ناشران نچه كتابهايي و از چه كساني منتشر كني؟ 

مانـد و بايـد بـا يـك مشـت جاهـل و        كاله مي كنند لذا سر شما بي باسابقه كار مي
جوان و جوياي نان و نام سر و كله بزني و به جايي نرسي. به متقاضي نشريه هـم  

ام آنهايي كه قلمي دارند و اسم و رسـمي هـزار    ام و گفته نظير همين حرف را زده
گري با سر شما يـاد   خواهند سلماني تعهد و مشغله دارند، فقط آنهايي كه ميجور 

قلمي كنند. روحية ائتالف و همكـاري در   شما همكاري و همحاضرند با  بگيرند، 
 ميان ما ضعيف است، اما هزار ماشاءاهللا تـا بخواهيـد تكـروي و فردگرايـي رواج    

  دارد.
رسد رشد نشريات در ايران، به ركود  اين را هم نگفته نگذارم كه به نظر مي

زنـد   طور كه بيسكويت و ساندويچ به چلوكباب ضرر مي زند. همان كتاب دامن مي
گيرد. ورق زدن نشريه جـزو تـنقالت اسـت. لـذا      هميشه شبه غذا جاي غذا را مي

ها و شايعات سياسـي وغيـره عقـب    مردم گريزان از كتاب،براي آنكه از قافله حرف
كننـد كـه البـد اهـل      نمانند، سر خود را، به نشريات گرم و دل خود را خوش مي

تعطيـل   نشر دانـش اند. اگر وضع نشريات در ايران خوب است، چرا بايد  مطالعه
از علي دهباشي كه كوشاترين سردبير دو دهة بعد از انقـالب در   كلكشود، و در 

با فـداكاري   نگاه نوجدي است، خلع يد شود؟ و چرا بايد  زمينة نشريات ادواري
علي ميرزايي با هزار زور و زحمت منتشر شود. باري رشد و رياضت مداوم آقاي 

و رونق مطبوعات يعني نشريات در سالهاي اخير بسيار نويـدبخش و آزادي بيـان   
ت، درحدي مطلوب است. اما از آنجا كه اين رشد، به ركود كتـاب دامـن زده اسـ   



٦١ هنر كتاب نخواندن

خواننـد و هـم نشـريه     چركينم. البته اهل مطالعة جدي هم كتاب مـي  من از آن دل
  ها و مجالت). (اعم از روزنامه

حاال دنبالة آمار و ارقام را بگيريم. در ايـران آمـار توليـد سـاالنة كتـاب در      
گيـريم   هزار عنوان در سال). ما مي 10تا  8سالهاي اخير رو به افزايش است (بين 

گيريم بين سه و دو هزار يعنـي دوهـزار و    نوان. تيراژ متوسط را هم ميهزار ع 10
ميليـون نسـخه. از آن    25پانصد اگر تيراژ را ضربدر تعداد عنـاوين سـاالنه كنـيم    

ـ درصد   80درصد ـ بگيريم   79ميليون، مطابق آمار  60طرف از جمعيت بيشتر از 
ون نفـر و بـا ايرانيـان    ميليـ  48شـود   باسوادند يعني چهارپنجم كل جمعيت كه مي

ميليون نفـر. يعنـي در    50شود  زبانان غير ايراني جمعاً مي خارج از ايران، و فارسي
خـوان انتشـار    ميليون نفر فارسي 50ميليون نسخه كتاب فارسي براي  25هر سال 

يابد. براي هر نفر نيم كتاب، يا براي هر دو نفر يك كتاب. اما اين توزيع فقـط   مي
ي است. حق اين است كه در زمينة علوم انساني (كه قابل تسرّي و خيالي و رياض

هزار نفرند كه كتاب  10اي برابر با  ها هم هست) حدوداً عده اطالق به ساير حوزه
اي هسـتند و هـم خريـدار     شان شده است. اينان هـم خواننـدة حرفـه    وارد زندگي

امـا در جمـع و در    توانم حدس بـزنم،  اي ديگر كه تعدادشان را نمي اي. عده حرفه
خرنـد.   كل جمعيت كمتر از صد هزار نفر است، سالي، ماهي، گاهي يك كتاب مي

گذرانند. بـه برداشـت    كتاب مي يعني چهل و نه ميليون و نهصد هزار نفر ديگر بي
نخـوانِ ايـران را گُلهـاي سرسـبد ايـن       بنده نود و هشت درصد از اين جمع كتاب

دانشـگاه،   دهند، يعني بسياري از اسـتادان  مي كرده تشكيل جامعه، نخبگان تحصيل
رتبه، آقايان دكترهـا (چـه پزشـك     روشنفكران با هر شغل و مقامي، كارمندان عالي

چه ساير دكترها)، مهندسان، وكال، قضات، سردفتران، اهل صنعت و تجـار سـطح   
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با  تر از آن است كه قيمت ناوقت اين عزيزان عزيزتر از آن و گرباال و همانند آنها 
  كتابخواني تلف شود.

كردگـان و نخبگـان علمـي ـ صـنعتي ـ        بنده براي اين تهمـت بـه تحصـيل   
تجاري كشور عزيزمان چه دليلي دارم؟ يـك دليـل كـه واقعـي اسـت امـا اعتبـار        

پسند ندارد، مشاهده شخصي بيننده و سـاير ارزيابـان وضـع نشـر و كتـاب       دادگاه
  است.

ارد اين است كه اين جمع نخبگـان  دليل ديگر كه به برهان خُلف شباهت د
مليون نفرند. اگر ايـن دو سـه مليـون نفـر، ماننـد آن ده هـزار نفـر         3تا  2حدوداً 
خريدند،  اي، هميشه يا گهگاه كتاب مي حرفه اي و كمتر از صد هزار نفر نيمه حرفه

  رسيد. تيراژ كتاب و تعداد عناوين كتاب به دهها برابر وضع فعلي مي
كرده كتاب نخرند و نخوانند، از عامة مـردم كـه هـم     يلوقتي نخبگان تحص

اش را ندارند و هـم ظـاهراً بودجـة خريـد كتـاب را، چـه انتظـاري         فرهنگ اوليه
  توان داشت؟ مي

ساير علل كتاب نخواندن را غير از آنهايي كه بررسي كرديم، بررسي كنـيم.  
سـتان ايجـاد   گويند عادت مطالعه كه بايـد از كـودكي و سـنين دبسـتان و دبير     مي
  كتاب ايجاد نشده است. شد، به خاطر نقايص نظام آموزشي، در شهروندان بي مي

واهللا اين هم قبول نيست. زيرا حدوداً بيش از سي سال اسـت كـه ادبيـات    
كودكان و نوجوانان و نهادهايي چون شـوراي كتـاب كـودك، و كـانون پـرورش      

هـا، و رشـد ادب فارسـي     فكري كودكان و نوجوانان و نشرياتي چون كيهان بچـه 
اند و طبقة متوسط شهري هـم   ترويج (عادت) مطالعه مشغول وغيره در كشور ما به



٦٣ هنر كتاب نخواندن

كه به خريدن ادبيات كودكان و نوجوانان براي فرزند دلبند خود، عالقه و اهتمـام  
  بار نياورده است؟ اي به نشان داده است، پس چرا اين همه چريدن هيچ دنبه

گوينـد اغلـب    كم داريم. اما در پاسخ اينـان مـي   گويند كتابخانة عمومي مي
آمـوزان كـه    هاي عمومي موجود هم مشتري چنداني ندارند. مگـر دانـش   كتابخانه

  برند؟ ويژه در ايام امتحانات پناه مي براي فرار از گرما يا سرما به اين اماكن، به
 معلوم نيست كه اول بايد توسعة اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي پيدا كنيم و  

  سپس كتابخوان شويم يا اول كتابخوان شويم تا سپس توسعه پيدا كنيم؟
چيزي كه مسلم است اين هنر ملي كتاب نخوانـدن، يـك معلـول چنـدين     

ام. اگر بـه   علتي است. من در اين مقاله حتي يكي ـ دو تا از آن علل را پيدا نكرده 
  .ذهن خود فشار بياورم شايد بتوانم يك دو دليل و علت پيدا كنم

گانة) ركود  اگر حمل بر طنز نكنيد بنده يكي از علل دهگانه (يا مثالً دوازده
كتاب و كتابخوان را در ايران، فروپاشي اردو و خيمه و خرگاه كمونيسم در جهان 

هـا بـود، يـا     كتابهاي سـابق يـا رأسـاً در ايـن زمينـه     دانم. زيرا تقريباً يك ثلث  مي
  شت.تلميحات و ايهامات چپي و انقالبي دا

انقالب اسالمي خودمان هم از اين سلسله علل و عوامل است. زيرا جوانان 
ديروز اغلب كتابهاي اجتمـاعي ـ سياسـي را بـه اميـد و در آرزوي تغييـر جهـان        

خواندنـد، حـال ايـن     خريدنـد و مـي   (جهان خودشـان) ـ و نـه تفسـير آن ـ مـي       
ادان    ترين تغيير و تحول كه انقالب نام دارد، رخ داده است عظيم و لـيس وراء عبـ
  .قرية

عامل سوم تالش معاش است و از تورم عقب نماندن يا تورم را بـه سـهم   
خود تحمل كردن و خالصه پرداختن به معاش، دل و دماغي بـراي پـرداختن بـه    
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گفته و كساني كه يـك   كردگان پيش معاد باقي نگذاشته است و نخبگان و تحصيل
ترند، همه در كار مسافركشي  ي از آنها عقبهوا از نظر فرهنگي و علمي و اجتماع

  اند. علمي
  چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار

  افتاد ايام   گردشِ  دايرة  در  كه هر
نخوانان، فقر است. هم فقـر مـالي و    عامل چهارم براي عدة كثيري از كتاب

نياز  اي آورد، خود به فرهنگ اوليه هم فرهنگي. پي بردن به اينكه كتاب فرهنگ مي
  ن را ندارند.آدارد كه بسياري كسان 

اند كه شكم گرسنه ايمان ندارد، حاال ما انتظار داريـم   المثل گفته طبق ضرب
  براي شكم گرسنه، كتاب و مطالعه تجويز كنيم؟

روي خطاب من با اين بخش شريف از جمعيت ايران نيست. آرزومندم كه 
بتوانـد بـا مـدد و هميـاري خـود      بخش امروزيمان فعال شود كه  واقعاً دولت رفاه

مردم، فقر را چه مادي باشد، چه فرهنگي، پس بزند و مغلوب كند. روي خطـاب  
من با طبقات و اقشار مرفه است، كه احساس كوچكترين نيازي به كتاب ندارند و 

  گويند: گوهر چو دست داد به دريا، چه حاجت است. مي
جديـد ازجملـه تلويزيـون    هاي  ها و سرگرمي عامل پنجم پديد آمدن رسانه

شـود، و ويـدئو كـه ايـن دو (حـاال       اي كه در ايران به آن ماهواره گفته مي ماهواره
  گيرد. هاي وطني به كنار) همة وقت فراغت اين حضرات را مي رسانه

از ميان اين نخبگان، اگر دست بر قضا، يكي وجدانش بيدار شود، و رو بـه  
كنند به نوعي مشكل رواني  اش فكر مي ادهكتاب آورد، همكاران يا دوستان و خانو

  و روحي پيدا كرده است و دچار افسردگي شده است.



٦٥ هنر كتاب نخواندن

نخوانان در ايران امروز، عدة كثيـري از اهـل    آورتر از همة كتاب اما شگفت
اند. و اين را از اطالع و مشاهدة دست اول خود نقل مي كنم. آري كساني كـه   قلم

ف يا ترجمة كتاب است خودشان سـال تـا سـال    وقتشان تألي وقت يا پاره كار تمام
ها را بر اين عبـد جـاني    دري پرده خوانند. خداوند اين خرند، كتاب نمي كتاب نمي

  ببخشد.
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  اگر تندبادي برآيد ز كنج

  به خاك افكند نارسيده ترنج
  ستمكاره خوانيمش ار دادگر

  هنر... هنرمند دانيمش ار بي

                                                            

.119تا  116، صص 32يغما، شمارة *.   
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هنر اسـت. يعنـي چـه؟ ايـن امـر       آمده است. روزگار با تندباد حادثه هنرمند يا بي
هاي كهن فارسـي   و كاربرد آن در متن» هنر«جانب دربارة واژة  ة پژوهش اينانگيز

  كنم. گرديد كه اينك به اختصار مطرح مي
امروز در معاني لياقت، استعداد، قابليت، دليـري، جسـارت، قـدرت،    » هنر«

رود، و در تداول مردم گاهي به معني جسارت همراه  كار مي مهارت و مانند آنها به
شود: فالني واقعاً هنري كرد (يا هنري به خـرج داد) كـه    و ذوق ديده ميبا ابتكار 

خواهد  در گيرودار تنگناي مالي توانست تحصيالت خود را ادامه بدهد، يا هنر مي
گر خود را نجات دهد، يا هنرش را داري كه در  كه آدم از شرّ مردم رياكار و حيله

  شهر پرازدحامي مانند تهران زندگي كني؟  
كاري است، يعني هنـر   ديگر هنر دانستن چيزي توأم با ظرافت و ريزهمعني 

ذهني نه عيني، تركيبات و مشتقّاتي ازقبيل هنرجوي، هنرمند، هنرپيشه، هنرسـتان،  
هنر، هنرنمايي و جز آن،در شعر و نثر فارسي نيز به همين معني  هنركده، باهنر، بي

نويسـي، معمـاري،    ري، داسـتان به نويسندگي، شـاع » هنر«كار رفته است. اطالق  به
هنر «گويد:  سازي، طرّاحي، نقّاشي، تئاتر از همين قبيل است. تولستوي مي مجسمه

يك عضو حيات انسانيت است كه شـعور منقـول انسـانها را بـه حـوزة احسـاس       
داند، نـه آنكـه    را امانت ويژة خدا به انسان مي» هنر«دكتر شريعتي ». كند منتقل مي

، تفنّن، تخـدير، شـگفتي، صـرف انرژيهـاي متـراكم در بـدن و       وسيلة كسب لذّت
هنر قلم صنع «گويد:  عاملي در خدمت جنسيت و سياست و سرمايه باشد. وي مي

صانع جهان است كه آن را به انسان داده است، تا جهاني ديگر بيافريند و بهشـتي  
زمين و آسـماني  ها و روحها و رسالتها، و  ها و انديشه ها و زندگي ديگر، و زيبايي

هنـر بـر نـوعي احسـاس مـذهبي، بـر اشـتياقي ثابـت و         «گويـد:   ديگر. گوته مـي 



٦٩ سخن سعدي در» هنر«

ناپذير استوار است، و بـه همـين دليـل اسـت كـه بـه سـهولت بـا مـذهب           تبديل
  )145(سيري در ادبيات غرب، ص شود.  آميزد و با آن متحد مي درمي

ســير قــدر نزديــك اســت بــه آنچــه ميبــدي در تف گونــه تعبيرهــا چــه ايــن
را چنـين ترجمـه   » هـل لـك الـي ان تزكّـي؟    «االسرار آورده است. وي آية  كشف

(هنري = تزكيه شده)، و چنـد جـا ايـن    » اوفتت كه پاك و هنري شوي؟«كند:  مي
و زكّي تكرار كرده است، و در همين كتاب دربـارة   ةو زكو» تزكّي«معني را براي 
  )513، ص 10(ج » هنريبالل مسلمان بود پاكدين و «گويد:  بالل حبشي مي

تـوان   در سخن نويسندگان و سخنوران ايران نيز اين مفهـوم را مكـرّر مـي   
يافت، خاصه در سخن سـعدي كـه سراسـر اخالقـي و حكمـي اسـت. بـه نظـر         

پـردازان ديگـر) همـان     در آثار سعدي (و نيز سـخن » هنر«جانب كاربرد غالب  اين
  ناميم.   مي» فضيلت«است كه آن را 

غت به معني برتري و صفت نيكو مقابـل رذيلـه آمـده، مـالّ     در ل» فضيلت«
شـمارد، و   هاي اصلي را شـجاعت،عفّت و حكمـت مـي    فضيلت» اسفار«صدرا در 

شاهنامه، افراسياب دختر خود منيـژه را  اند. در  را هم بر آن افزوده» عدالت«بعضي 
عفّـت و   (بـي » هنر بي«بستر شده است،  كه پنهاني برخالف رسم و آيين با بيژن هم

  ناميده:» ناپارسا
  هنر دخترم نبيني كزين بي

  چه رسوايي آمد به پيران سرم؟!
  )31، ص 5(چاپ مسكو، ج 

  حال به اين چند شاهد از سعدي توجه كنيم:
  .(گلستان)» روري نيايدپرور هن از نفس«
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  دنخردمند مردم هنر پرور
  پروران از هنر الغرند كه تن

  دارندة دانش و حكمت است.» هنرپرور«كه ظاهراً مراد از 
  گويد: شمرده است، آنجا كه مي» هنر«حافظ هم تقوي و دانش را 

  تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافري است
  راهرو گر صد هنر دارد، توكل بايدش

  داند: را مردمي و راستي مي» هنر«جاي ديگر، فردوسي در 
  هنر مردمي باشد و راستي
  ز كژّي بود كمي و كاستي

  (به نقل از امثال و حكم دهخدا)
  داند: و در جاي ديگر آن را دليري و فضيلت مي

  هنر نزد ايرانيان است و بس
  ندادند شير ژيان را به كس

  شناس اند و يزدان همه يكدالن
  ندارند از بد هراسبه نيكي 

  در حكايتي از گلستان سعدي چنين آمده:
اي را بر در سراي اغلمش ديدم كه عقل و كياسـتي و فهـم و    زاده سرهنگ«

اند: توانگري به هنر اسـت نـه بـه     فراستي زايدالوصف داشت... و خردمندان گفته
ني دلير را در مع» هنرمند«در جاي ديگر » مال، و بزرگي به عقل است نه به سال...

اي كـه فراسـت و بيـنش دارد و در جنـگ      زاده كار برده و دربارة ملـك  و شجاع به
ه   شجاعت نشان مي دهد، و آنگاه كه به توطئة برادران و مسموم كردن طعام متوجـ



٧١ سخن سعدي در» هنر«

هنـران جـاي ايشـان     محال است كـه هنرمنـدان بميرنـد و بـي    «گويد:  شود، مي مي
  »بگيرند.

  تقوي و ناپاك آورده: ر بيرا براب» هنر بي«باز در حكايتي 
  گر فريدون شود به نعمت و ملك

  كس مشمار هنر را به هيچ بي
  )95، باب سوم، ص 1316(گلستان، چاپ فروغي، 

چهـار  » آيين مردم هنري«و نيز مؤيد اين معني است شعر انوري كه در آن 
گـويي، و   صفت دانسته شـده: سـخاوت، نيـازردن دل دوسـتان، پرهيـز از زشـت      

  گناه كسي كه بدي كرده است.بخشودن 
  )738، ص 2(ديوان انوري، ج 

را  » هنــري«(تــأليف در اواخــر قــرن پــنجم هجــري) واژة » نوروزنامــه«در 
  كار رفته: يابيم كه در معني دلير به مي

سام نريمان را پرسيدند كه آرايش رزم چيست؟ گفت: فـرّ ارجمنـد شـاه،    «
  »دانش سپهبد با رأي و مبارز و هنري

  نامه) ل از لغت(به نق 
هـاي اصـلي    تقريباً در مفهـوم فضـيلت  » هنر«شود كه  سان مالحظه مي بدين
كار رفته است. از سوي ديگر در كالم سعدي هنر بـا عيـب تقابـل دارد،     مذكور به
  ازجمله:

  ظرافت بسيار هنر نديمان است و عيب حكيمان.
  اي هنرها گرفته بر كف دست

  عيبها برگرفته زير بغل...
  و نيز:
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  داري و هفتاد عيب يگر هنر
  دوست نبيند بجز آن يك هنر

  و همچنين:
  عوام عيب كنندم كه عاشقي همه عمر
  كدام عيب؟ كه سعدي همين هنر دارد

  در سخن ديگر شاعران و نويسندگان نيز چنين است:
  در همه چيزي هنر و عيب هست
  عيب مبين تا هنر آري به دست

  (نظامي)
شـود، و مناسـبتي پيـدا     نزديـك مـي  » حسـن «م به مفهو» هنر«در اين موارد 

  (هنر) در سانسكريتي كه به معناي زيبا و قشنگ است.   Sundaraكند با واژة  مي
  (حاشية برهان)

  
  
  
  



  
  
  
  
  

 دستور زبانِ عرفان يا عرفانِ دستور زبان

  
 محمدرضا شفيعي كدكني

  
 آن در دوختيم زمرد نحوي را ا

  

 تا شما با نحـوِ محـو آمـوختيم   
  

 1/2846مثنوي 
  

گـردد. از   مـي بـه قـرونِ اوليـه بـاز      اسـالمي در عرفان  1»هرمنوتيك«سابقة 
عة قرآنِ مجيد كرده اند تـا  نخستين تأويالتي كه در قرنِ اول هجري ازحروف مقَطَّ
روزبهان بقلـي (متـوفي    2تفاسيرِ عرفانيِ خالص سراسرِ قرآن از نوع عرايس البيانِ

606همـه و همـه چشـم    736عبـدالرّزاق كاشـاني (متـوفي    3) يا تفسيرِ تأويالت (
اندازهاي هرمنوتيك موجود در فرهنگ ماست. مسأله تأويل چيزي نيست كـه بـا   

از شده باشد. از قديم ترين اعصار تاريخ بشر، تمايل بـه تأويـل   عرفان اسالمي آغ
متون، به ويژه متون مقدس، يكي از رايج ترين روشـهاي برخـورد بـا مـتن بـوده      

  4است.
سخن گفتن دربارة تأويـلِ   رويآنچه درين لحظه مورد نظر ماست، به هيچ 

                                                            

.448تا  427)، صص 1374. نامه شهيدي (تهران:    
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يا تمايـلِ   متون مقدس نيست، بلكه نگاهي است به يكي از چشم اندازهاي تأويل
ي غيـر الهـوتي   هـا  به نوعي تأويل كه در آن مسائلِ غير قدسي و تعبيرات و نشانه

profane   رِ عارف قرار گرفتـهاز حالت خود خارج شده و ميدانِ تداعي ذهنِ مفس
است. در جاي ديگر از كوشش صوفيان بـراي بهـره بـرداريِ عرفـاني از سـخنان      

ده و نشان داده شده كه ايشـان عبـاراتي   معمولي اهل كوچه و بازار، سخن گفته ش
شنيده اند و حتّي آواز پرندگان را چگونـه   ميرا كه از زبان فروشندگان دوره گرد 

تفسير عرفاني كرده اند و از اينگونه حرفهاي تكراريِ روزمرّه تداعي چه مسـائلي  
 و نيز جاي ديگر از ميزان بهـره بـرداري عرفـانيِ صـوفيه از شـعرهاي      5داشته اند

ي برخاسته از عشقِ مجازي شاعران، كه به هـيچ روي جانـبِ   ها عاشقانه و سروده
در اين يادداشت به يكـي   6ندارد، سخن به ميان آمده است. sacredقدسي واالهي 

پـردازيم كـه در آن، عارفـاني     مـي از اين ميدانهاي تداعيِ معانيِ قدسـي و االهـي   
ـ كه علومي خشـك و غيـر     »علم صرف و نحو«بزرگ، از مصطلحات و تعبيرات 

مرتبط با عالم عرفان و امورِ روحاني است ـ سـود جسـته انـد و مجموعـه اي از      
صـرف و نحـو   «و تجاربِ روحاني و عرفاني خود را در نظـامِ مباحـث    ها انديشه

گنجانيده و شكل بخشيده اند. در اين گفتار، مقصود نگاهي است بـه  » زبان عربي
رن پنجم و ديگري از قرن نهـم كـه دو تـن از بزرگتـرين     دو اثرِ عرفاني، يكي از ق

شـيريِ  استاد امام عبدالكريم بن هوازن قُ عرفاي اين دو قرن تأليف كرده اند: يكي
  ).  835-770) و ديگري صايِنُ الدين علي تركة اصفهاني (465-376نيشابوري (

ان و قُشَيري يك دوره مباحث علم نحو زبان عرب را با حاالت درونيِ انس
تجاربِ روحاني صوفيه بر مبناي مفاهيم و مصطالحات تصوف خراسـان، انطبـاق   



٧٥  دستور زبان عرفان يا عرفان دستور زبان

داده است؛ گويي كه خواسته است، پيشاپيش، به موالنا جالل الـدين پاسـخ دهـد    
  داستان مرد نحوي و كشتيبان گفت:  آنجا كه در 

 بايد نـه نحـو اينجـا بـدان     ميمحو 
  

 7گر تو محوي بي خطر در آب ران  
  

راه يافـت. و  » محـو «هـم بـه   » نحو«توان از  ميو امثال او بفهماند كه به او 
از » صـدورِ كَثَـرات  «صاين الدين چشم اندازي از علم صرف را با تلقّيِ عرفاني از 

تبيين كرده كه ديدگاهش بيشتر عرفاني و منظومة تفكّر محيي الـدين ابـن   » واحد«
ري اسـت بـر دو رسـالة    عربي است. موضوع اين گفتار مختصر در حقيقت، مـرو 

نحو القلوب امامِ قشيري و رساله در معني خواص علمِ صرف از صاين الدين. بيمِ 
خواست كه عنوان اين مقاله را گرامـرِ عرفـان    ميرفت و گرنه دلم  ميفرنگي مĤبي 

  .8و عرفانِ گرامر بگذارم زيرا رساتر از هر عنوان ديگري بود
  

  نحو قلوب
ن هوازِن قُشَيري، در تاريخ تصوف و عرفان اسالمي استاد امام عبدالكريم ب

توان گفت  ميفتر از آن است كه نياز به يادآوري داشته باشد، اجماالً وو ايران، معر
) و ابوسـعيد  425كه در قرن پنجم ـ كه عارفاني از نوع ابوالحسن خرقاني (متوفي  

يسـته انـد ـ    ز مـي ) در آن 481) و انصـاري هـروي (متـوفي    440ابوالخير (متوفي 
شَيري به لحاظ احاطه بر علوم و معارف عصر، از تفسـير و حـديث و كـالم تـا     قُ
»ة   » و مقامات سلوك فعلم تصودر صدرِ تمام مؤلفين قرار دارد. رسـالة قُشَـيري ،

گمـان، در ردة مهمتـرين متـونِ     بي دنباش فاو، اگر مهمترين متن موجود در تصو
فارسي آن نيـز در شـمار مهمتـرين متـون نثـر       عرفاني زبان عربي است. و ترجمة
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عرفاني فارسي قرار دارد. همچنين تفسير لطايف االشارات او كه مهمترين تفسـير  
  9ه.ق.) است.412-325عرفاني قرآن بعد از تفسير حقايق ابوعبدالرحمنِ سلمي (

زبانِ عرب » نحوِ«قَشَيري در اين رساله، كوشيده است، تمام مسائلِ اساسيِ 
ايه و اساس تفسير و تأويل خويش قرار دهد و از هـر كـدام از ايـن مسـائل،     را پ

  ي عرفاني را استخراج و بازگو كند.ها گوشه اي از انديشه
قبل از آنكه وارد تحليل و بررسي نحوالقلوب شويم، چند نكته را در بـاب  
 اين رساله بايد يادآور شوم: نخست آنكه نسخة مورد استفادة ما، نسـخه اي اسـت  

كتابخانة مركزي دانشگاه تهران كه اصل آن از مجموعه  2887از رويِ فيلم شمارة 
اي است كه متعلق به كتابخانة شادروان استاد بديع الزمان فروزانفـر بـوده اسـت،    

 768و احتماالً از روي نسـخه اي اسـت كـه در     1293شوال  21تاريخ كتابت آن 
. و 10ملّي سـابق موجـود اسـت    كتابت شده و اصل آن در كتابخانة مجلس شوراي

   در آغاز آن ، تصريح بر آن شده است كه كتاب تأليف قشيري است. نـوعِ شـواهد
شعري و منقوالت از گفتار مشايخ هم كه در طي رساله آمـده اسـت ـ و آخـرينِ     
مشايخ مذكور در آن ابوعليِ دقّاق مراد و مرشد و پـدرزنِ قشـيري اسـت ـ همـه      

عِ سـ     كهنه و از نوع مطالبي  ه و اللُّمـت  است كه عينـاً در رسـالة قشـيريرّاج و قـو
شـود، يعنـي هـيچ نشـانه اي از      ميو التعرّف كالباذي ديده  القلوبِ ابوطالب مكّي

زبانِ تصو اقوالِ مشايخ ـ كـه مربـوط بـه دورة بعـد از قـرن        فتغييرات و شواهد
ت كه قُشَيري رسـاله  توان يافت. از سوي ديگر مسلّم اس ميپنجمم باشد ـ در آن ن 

داشته است، به تصريحِ سبكي و حاج خليفه. تنها نكته اي » نحوالقلوب«اي به نامِ 
كه در اينجا بايد يادآوري شود اين است كه آغاز نسخه اي كه ما دراختيار داريـم،  
با نسخه اي كه در اختيار حاج خليفه بـوده اسـت، متفـاوت اسـت. حـاج خليفـه       
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من كالم االستاذ ابي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري،  نحو القلوب،«گويد  مي
 عله: الحمداهللا الذي اَودو اين با آغـاز نسـخة مـا متفـاوت     11»اهلها. الخ الِحکَمةَ او .

است ولي چون مربوط به خطبة كتاب است، احتمال تصـرّف كاتـب چنـدان دور    
بـه عنـوان    قشـيري دو كتـاب   12نمايـد. گذشـته از ايـن بـه تصـريح سـبكي       مين

و  13ريـ نحوالقلوب داشته، يكي نحو القلوبِ الصغير و ديگـري نحـو القلـوبِ الكب   
  مربوط به اين دو اثر باشد بسيار زياد  است.   ها احتمال اينكه تفاوت خطبه

، كتابي بـه نـام   14پاشا بغدادي لنكتة ديگر اينكه درايضاح المكنون، اسماعي
به نـام ابـوجعفر محمـد بـن اسـحاق       نحو القلوب را به يكي از معاصران قشيري

دهـد كـه در عبـارت او دو اشـتباه وجـود دارد.       مـي ) نسبت 463التجاني (متوفي 
دهد كه در عبارت او دو اشتباه وجود دارد. نخسـت آنكـه    مينخست آنكه نسبت 

 كتابِ او هم نَجوي القلـوب اسـت نـه     15البحاثي مؤلفنسبت است و نام درست
  نحوِ القلوب.

) در كشــف 465اينكــه علــي بــن عثمــان هجــويري (متــوفي  نكتــة ديگــر
گويـد:   ميالمحجوب، به هنگام بحث از مسألة جمع و تفرقه، در مباحث تصوف، 

و من اندرين معني، در حالِ بدايت، كتابي ساخته ام  و مران را البيان الهل العيان «
كنـون مـر   نام نهاده. و اندر نحو القلوب ، در باب جمـع، فصـولي مشـبع بگفتـه، ا    

. مصحح كتاب والنتين ژوكوفسكي، در مقدمة 16»خفّت را بدين مقدار بسنده كردم
) نحو القلوب را نيـز آورده و  6خود به هنگام بحث از تأليفات هجويري، (شمارة 

. همچنين  در فهرسـت پايـان   17دش به همين عبارت كشف المحجوب استااستن
والقلوب را به عنوان تأليف علي بن كتاب، در ذكرِ اساميِ كتب مذكور در متن، نح

رسـد كـه احتمـاالً آن بـزرگ      مـي عثمان هجويري آورده است. اما چنين بـه نظـر   
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مرتكب خطايي كوچك شده است. در عبارت هجويري تصريحي به اين كه نحـو  
و انـدر نحوالقلـوب، در   «گويـد:   ميالقلوب تأليف اوست نشده و به صيغة غايب 

كه ظاهراَ فاعل، مؤلّف كتـاب (يعنـي قشـيري)     18»گفتهبابِ جمع، فصولي مشبع ب
من بگفتـه  «آيد كه  مياست و به هيچ وجه از آن عبارت چنين مفهومي به دست ن

بخصوص كه نسخه بدلهايِ عبارت در پاي صفحه ساختارِ نحـوي عبـارت را   ». ام
گمان منظـور هجـويري از نحوالقلـوب، همـين نسـخة       اي ديگر دارند. بي به گونه

كنـد همـان    ميكه در بابِ جمع بدان اشارت » فصولي مشبع«د بحث ماست و مور
  19است كه در اين كتاب تحت چندين عنوان مطرح گرديده است.

نكتة ديگر كه پيشاپيش بايد يـادآوري شـود اسـت كـه در كتـاب مصـباح       
باب پنجاه و هفت، عباراتي وجـود دارد كـه    20الشريعة منسوب به امام صادق (ع)

قـال الصـادق (ع):   «ان عبارات و مفاهيم نحو القلوب قشيري است مانند تقريباً هم
انواع: رفع و فَتح و خَفض و وقف. فرفع القلبِ في ذكـرِ   اربعـةاعراب القلوبِ علي 

اهللا تعالي و فَتح القلب في الرضا عن اهللا تعالي و خَفض القلب في االشـتغال بغيـر   
و در نحـو القلـوب قشـيري     21....»عـن اهللا تعـالي    الِغفلَـةاهللا و وقف القلـب فـي   

، االشـارة. الرفع و النصب والخفض والجزم. اربعةفصل، وجوه االعرابِ «خوانيم:  مي
ك عـن الـدنيا ... الـخ      قلبـ القلوب بان تَرفَـع اگـر   22»و للقلوب هذه االقسام فرفع

البته بسيار دشـوار بلكـه    صحت انتسابِ اين كتاب به امام صادق مسلّم شود ـ كه 
محال است ـ در آن صورت بايد گفت كه قُشَيري ساختارِ كتاب خويش را از اين  

اح الشريعه الهام گرفته اسـت و اگـر ايـن انتسـاب ثابـت نشـود،       بفصل كتاب مص
توان گفت آن فصل از كتاب مصباح الشريعه را از روي نحو القلوبِ قشيري يا  مي

  رده اند، بگذريم.كتابي نظيرِ آن فراهم آو
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نحو در لُغت عبـارت  «كند كه  ميشَيري كتابِ خود را با تعريف نحو آغاز قُ
گويند نَحوت نَحوه يعني قصد او كردم. اين علم را، از آن  مياست از قصد. وقتي 

و در همـين  » روي نحو خوانند كه قصد از آن دست يافتن به كالم درست اسـت. 
و نحو قلـوب نيـز قصـد بـه     «گويد  ميكند و  مياز جا برداشت عرفاني خود را آغ

گفتار نيك است از رهگذرِ قلب و آن مخاطب قرار دادنِ پروردگار است به زبـانِ  
( بـه دو     23»دل (لُب ،قشيري آنگاه ، اين مخاطب قرار دادنِ حق را بـه لسـانِ لُـب .

بـدان  گويـد منـادات ، صـفت عا     ميكند و  ميتقسيم » مناجات«و » منادات«گونة 
       دان. منادات، بـر درگـاه اسـت و مناجـات، بـر بسـاطموح است و مناجات، نعت
قرب. پايگاه عابدان بر ابوابِ خدمت است و آبشخورِ واجِدان (صـاحبانِ وجـد و   

  مناجات) بر بساط قُرب.
شود . كتاب خويش را  ميقُشَيري بعد ازين مقدمه كوتاه وارد اصل مباحث 

آورد  مـي » علـم نحـوِ رسـمي   «و در دنبالة هر فصل كـه از   به فصولي تقسيم كرده
  آورد.   مياز نحو القلوب » اشارت«فصلي مشبع تر به عنوان 

اولين فصل كتاب چنين است: فصل: كالم، اسم است و فعل است و حرف 
(حرفي كه از براي ادايِ معنايي آمده باشد.) و در نحو القلوب، اسـم، اهللا اسـت و   

و حرف در نحو يا اختصاص به اسم دارد يا اختصاص به  فعـل   فعل از اهللا است.
  24كند .... ميدارد و نعتي را در آن اقتضا 

فصل: كالمِ مفيد، از تركيب دو اسم است يا از اسمي و فعلي و آنچـه جـز   
اين باشد فايده اي بر آن مترتّب نيست. اشارت: سخن دل نيز دو گونه است: مفيد 

شـنوي يـا    مـي كه از برايِ اهللا باشد، يعني آنچه از حـق  و غير مفيد. مفيد آن است 
دهي و آنچه جز اين باشد لغو است و غيـر مفيـد. و    ميحق را بدان مخاطب قرار 
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شود سخن مفيد آن است كه بر ذات حق داللت كند يا اشارت به صـفتي   ميگفته 
  25از صفات او كند يا از مصنوعات او عبارت كند.

  هار است: رفع و نَصب و خَفض و جزم.ي اعراب، چها فصل: گونه
اشارت: دلها را نيز همين اقسام هست؛  رفعِ دلها بدان است كه رفع كني و 
برداري دل خويش را از جهان و اين نَعت زاهدان است. و گاه بدان است كه رفع 
كني و برداري دل خويش را از پيرويِ شهوات و آرزوهـا و ايـن نعـت عابـدان و     

ري دل از اد و اجتهاد است. و گاه بدان اسـت كـه رفـع كنـي و بـرد     صاحبان اورا
خويش و بداني كه از تو هيچ كاري ساخته نيست و اين نعت خداوندانِ انكسار و 
شكستگي و اربابِ خضوع و نيازمندي است. و گاه به رفع و فرا بردنِ دتل اسـت  

ن دست از حرام به سوي حق و پالودن آن از مشاهدة خلق و گاه به رفع و برداشت
بر بساط بنـدگان   26است ... اما نصبِ دلها ، به [گماردن و] نصب كردني تن است

است بـه صـفت    27»سرّ«و نصب كردن دل است در محلِّ شهود و به نصب كردنِ 
ل       جـدلها بـه آگـاهي از شرمسـاري و ادامـة و [ّجر حالت=] ِانفراد ... و اما خَفض

لها، همانا قطع است و بريدن از عاليق و قطع موانع (ترس از حق) ... و اما جزمِ د
و آرامش در مجاري احكامِ حقيقت بـي آنكـه چيـزي از احكـام شـريعت فـوت       

  .28شود
نيز در نحو، چهار است ضَم و فتح و كسر و سـكون.  » بنا«ي ها فصل: گونه

) ها اسرار (=دلنها را نيز همين اقسام هست؛ ضَمِّ اشارت: در زبان اهلِ حقايق، باط
روزه گرفتن آنهاست از اغيار. و فَتحِ دلها، پاكيزه كردن آنهاست به فتوحات غيبي. 

، هـا  و كَسرِ دلها، سجود دلهاست به هنگامِ طلـب كـردنِ شـهود. و سـكونِ بـاطن     
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به حق، آنگاه كه متّصـف بـه صـفت اسـتيناس      ها عبارت است از سكونِ آن باطن
  شده باشند، در همه احوال و بر دوام.

بر دو گونه اند: معرفه و نكره. اشارت: هـم بـدين گونـه انـد      ها فصل: اسم
و هـر كـدام از اينهـا را    » نکرة«است و يكي صاحبِ » معرفت«خلق، يكي صاحبِ 

تعريفي و حدي است. و نكره، به گونة معرفه درآيد و از پسِ معرفـه شـدن رتبـه    
مقـامي نيسـت. و مشـايخ     اي نيست. هم بدين گونه ، بنده را از پسِ مقامِ عرفـان، 

گفته اند: هر كه بازگشت از راه (=طريق) بازگشـت و هـر كـه رسـيد، بازگشـت      
  29نكرد.

فصل: افعال بر دو گونه اند: الزم و متعدي. اشارت: افعالِ عبـد نيـز بـر دو    
گونه است: الزم و متعدي. الزم آن است كه بركات آن ويژة صـاحبِ آن اسـت و   

  .30يرات آن متجاوز به غير اوستمتعدي افعالي است كه خ
فصل: افعال بر سه نوع اند: صحيح و معتلّ و مضاعف. اشارت: هـم بـدين   
گونه است افعالِ مكلّفان، صحيح است و معتل [و مضاعف]. همچنـان كـه افعـالِ    

خالي باشـد، افعـالِ عبـاد نيـز آنگـاه      » حروف علّت«صحيح، فعلهايي است كه از 
بر كنار باشد و حروف علّت سـه تاسـت: واو، و   » علّت«صحيح است كه از انواع 

نيز سه است: ريا و اعجـابِ [بـه نفـس] و مسـاكنت.      ها »علّت«الف و يا. و انواعِ 
[لغتاً: ميان تهي] اند، و اَجوف فعلي اسـت كـه در درون آن   » اَجوف«بعضي افعال 

اَجـوف اسـت    حرف علّتي باشد ، همچنين است افعالِ عباد كه بعضي از آن افعال
باشد و بعضي از افعال نـاقص انـد و آن   » علّتي«و آن فعلي است كه در درون آن 

فعلي است كه در پايان آن حرف علّتي باشد. همچنين است افعال عباد، كه بعضي 
از آن افعال ناقص اند؛ و آن فعلي است كه آفتي در پي دارد، چرا كه قبـولِ قـربِ   
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ت. و بعضي از افعال لفيـف انـد و لفيـف فعلـي     [حق] موقوف بر وفاء عواقب اس
است كه در آن دو حرف علّت وجود داشته باشد. يا در كنار هم (مقترن) يـا جـدا   
از هم (متفرق)، هم چنـين اسـت بعضـي از افعـال عبـاد كـه در آن آفتهاسـت، و        

گيـرد و بعضـي از افعـال     مـي فـرا  » اعجـاب «و هـم  » ريـا «خداوند آن فعل را هم 
و آن فعلي است كه دو حرف متجانس در آن جمع شـود و در هـم    اند»مضاعف«

ادغام گردد. همچنين است افعالِ عباد، نوعي كه  آخـر آن مضـاعف (=دو برابـر)    
حـقِّ  «آن فعلـي اسـت كـه    شده است. و يا گناه و وزرِ آن دو برابر شده است. و  

عف و هر دو ، در آن وجود داشته باشـد پـس حكـم آن مضـا    » خلق حقِّ«و » حق
  .31دوبرابر خواهد بود

فصل: فعلِ مجهول [= ما لَم يسم فاعلُه] مرفوع است. زيرا كه فاعـلِ آن در  
پـس  سخن ياد كرده نشده است و در آن مفعـول، جـاي فاعـل را گرفتـه اسـت.      

اشـارت: آنگـاه كـه اثبـات       32».ضُرِب زيد«اند مثل  اعراب فاعل را  به مفعول داده
دهنـد، و از   مـي شود، افعال را به دو مفعول نسـبت   ت مشتبه ميصانع بر اهل غفل

كنند. و كائنـات را بديشـان اضـافت     براي مفعول تصورِ استحقاق رتبت فاعلي مي
كنند زيرا كه اين حوادث را به وجود آورنده و محدثي الزم است، به ناچـار. و   مي

ل سرزده است. و بـدين  چون اثبات صانع نكنند، چنان پندارند كه فعل از دو مفعو
كند و ديگري سـتارگان   ميرا جايگزين فاعل (اصلي) » طبع و طبيعت«گونه يكي 

را و ديگري دولت و ديگـري دهـر    33را وديگري فلك را و ديگري بخت و اتفاق
را و ديگري زيد و ديگري عمرو را. و همچنان كه اعراب رفع، در فعـل مجهـول   

) اعـراب ح  لُهفاع مسقيقـي نيسـت، همچنـين پنـدار ايـن كـه حـوادث از        (ماَلْم ي
        34مفعوالت است، حقيقتي ندارد.
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فصل: ظرف ، بر دو گونه است،: ظرف زمان و ظرف مكـان و ايـن هـر دو    
اند و منصوب. اشارت: در نحو قلب نيز، ظرف بـر دو گونـه اسـت:    » مفعول فيه«

وناگون است  گ» وقت«است و » وقت«يكي ظرف زمان و يكي ظرف مكان. زمان، 
جود دارد موافقت امر (االهي) وبه گوناگوني آنچه در آن است. اگر آنچه در وقت 

باشد، پس ظرف خداوند آن ضمه است، زيرا ضمه نيرومندترين حركات است. و 
اگر آنچه در وقت وجود دارد، مخالفت امر (االهي) است، پس ظرف صـاحب آن  

و اگـر آنچـه در    هاسـت  ترين حركتمكسور (و شكسته) است چرا كه كَسر، فرو
  ]و گشـوده]   باشد پس ظـرف خداونـد آن مفتـوح    » مباحات«وقت وجود دارد از 

ترين حـاالت (سـالك)    مباح سبكهاست و  ترينِ حركت است چرا كه فتحه سبك
ن ظـرف، بـه نعـت     است. اما ظرف مكان، اگر حق سبحانه و تعالي، از خداونـد آ 

وع (برافراشته است) و يا منصـوب (برنهـاده) و اگـر    رضا باشد، پس ظرف او مرف
خداوند آن به نعت خطـا باشـد، در آن صـورت ظـرف او مكسـور (و شكسـته)       

  35است.
يـا، ئـي در آن   «فصل: چون بخواهي از اسمي ثالثي صيغه تصغير بسـازي،  

ر «كنـي مـثالً    ميفزايي و آغازش را مضموم  مي جـر «را بـه صـورت   » ح يـجدر » ح
اي  اشارت: هم بدين گونه است كه حق تعالي چون خواهد كه رتبة بندهآوري.  مي

را تحقير (و تصغير) كند شغلي بر مشاغل او در افزايد تا آن بيچاره آن افزونـي را  
نعمتي و فضلي پندارد و برتري بر اَشكالِ خويش. ولـي در حقيقـت، آن افزونـي،    

هـاي   ياس كن ديگر گونهخواركردنِ اوست و نقصانِ حالِ وي است. و هم برين ق
  36تصغير را.
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امام قُشَيري، تقريباً تمام مباحث اصلي نحو را در اين رساله به همين شـيوه  
  جانب عرفاني آن را توضيح داده است.  » اشارت«آورده و در بخش 

هاي محدود، كوشـيديم مـواردي را نقـل كنـيم كـه بحـث        ما در اين نمونه
ظرايف نحـو زبـان عـرب نداشـته باشـد و از       نحوي و اعرابي آن، نياز به دانستن

اند، همچنـين   نكاتي باشد كه دانش آموزان سالهاي اول دبيرستان هم آن را آموخته
از مسائل عرفاني هم، نوع مسائلي باشد كه فهم آن نياز به احاطة بر دقايق مسـائل  

  عرفان و سلوك نداشته باشد.  
كرده و اميدوار است در  متن نحو القلوب را نگارنده تصحيح و آماده چاپ

  مناسبي آن را نشر دهد. پجا
  

  صرف قلوب 
همان رفتاري را كه در قرن پنجم امام قُشَيري با مباحث علم نحـو كـرده و   

و تجـارب عرفـاني، در    ها از درون آن مباحث و مفاهيم، نقبي زده است به انديشه
ني با علم صـرف  هجري صاين الدين تركه اصفها 835ل از بهم و قناول قرن  ةنيم

انجــام داده و كوشــيده اســت كــه از درون مباحــث علــم صــرف، وارد بــه يــك  
  شناسي عرفاني شود.   جهان

قبل از اينكه به بررسي اجمالي صرف قلوب صاين الدين بپردازيم يادآوري 
  لف آن بي فايدتي نخواهد بود. ؤم ةچند نكته در باب زندگينام

  
  اصفهاني  ةركالدين علي تُ صاين

اصـفهان اسـت   » آلِ تُركه«) از تبار 835الدين علي بن محمد (متوفي  نصاي
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اند و در قرن ششم يا اندكي قبل و يا بعـد   كه خاندان او، اصالً از مردم خجند بوده
از آن به اصفهان كوچ كرده اند و در اين خاندان جمـع كثيـري از علمـاي بـزرگ     

قرن نهـم سـرآمد ايشـان اسـت.     اول  ةاند كه صدرالدين در نيم ايران پرورش يافته
اي از آثار او باقي است كه اغلب آنها هنـوز بـه طبـع نرسـيده      حجم قابل مالحظه

است. منابع اطالعات در باب او، كم نيست و شهرت و اعتبار اجتمـاعي و علمـي   
اول قـرن نهـم، در كمـال احتـرام و مـورد       ةاو نيز در حدي بوده است كه در نيم

ته اسـت. بـه علـت همـين مقـام علمـي و فرهنگـي،        توجه حكام عصر قرار داشـ 
تمايالت سياسي و عقيدتي او، براي حكام عصر، همواره، نوعي حساسيت ايجـاد  

كرده است و از آنجا كه كششي تند به عقايـد حروفيـه در او وجـود داشـته و      مي
حروفيان دريـن تـاريخ معارضـان اصـلي حكومـت عصـر، در ايـران، بـه شـمار          

ز از آزار و حبس و تعقيب بركنار نمانده است، با اينكه بـه لحـاظ   اند، او ني رفته مي
مقام علمي همواره در صدر دانشمندان عصر ومورد توجه پادشاهان بـوده اسـت.   

)شرح تمهيد القواعد يـا التمهيـد فـي شـرح قواعـد      1مهمترين آثار او عبارتند از: 
محمـد اصـفهاني    ليفات جد او يعني صدرالدين ابوحامـد أالتوحيد كه متن آن از ت

  است.  
)شرح نظم الدر يعني شـرح تائيـه ابـن فـارض بـه زبـان فارسـي كـه از         2

  رود.   ميمهمترين شروح آن قصيده به شمار 
  )ضوء اللمعات، شرح لمعات فخرالدين عراقي است.  3
در كثـرات.  » واحـد «)المفاحص كه موضوع آن علم عدد است و تنزالت 4

اثـر   43و فارسـي و عربـي، بـه حـدود     مجموعه رسائل او، از كوچـك و بـزرگ   
    37رسد كه بعضي از آنها چند ورق و بعضي با حجمهاي بسيار است. مي
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بي گمان، صاين الدين، در نگارش رساله مختصر خويش به نـام رسـاله در   
نحو القلوب امام قشيري نظـر   ةمعني خواص علم صرف يا صرف القلوب به رسال

  38داشته است.
و هرمنوتيــك » تــاويالت«ل اي از تحــو در دورهو بــا اينكــه صــاين الــدين 

زيسته كه اوج اين گونه انديشه است، در قياس با رساله قُشَـيري، كـه    مياسالمي 
زيسته بسيار مختصـر و   ميهاي نخستين يا آغاز عهد ميانين تصوف  در پايان دوره

رسد كه در نگارش ايـن رسـاله فرصـتي بسـيار      مينمايد و چنين به نظر  ميساده 
كوتاه در اختيار داشته  است. به همين دليل، در بحث از بعضي مسائل بـه كتـاب   

ي دقايق ايـن معنـي   ها اگر در نكته« گويد  ميدهد و  ميخويش ارجاع  39مفاحص
شروع رد، سخن دراز شود، همانـا در كتـاب مفـاحص چيـزي از ان بيـان شـده       و

  40».داست، اگر كسي را ذايقة شوقش در حركت باشد از آنجا طلب
اين رسالة صاين الدين، كه جمعاً حدود سـه صـفحه اسـت، و احتمـال آن     

شود كـه   ميبا اين عبارت آغاز 41هست كه در نسخه اصلي كاملتر ازين بوده باشد،
 شود ديده ورانِ مي) فهم 44/17بِحمده  يسبح  االّ ئٍ(انْ منْ شي ةي فرمودااز فحو«

هوشمندي را كه هيچ آفريده سر از جيبِ حدوث و ظهور بيرون نكـرده االّ آنكـه   
دهد نـه (بـه)    ميكند و به يگانگي او گوياست و گواهي  ميبه حمد خداي تسبيح 

يگانگي عددي ـ كه مردم چيزها را بدان شمار كنند ـ بلكه (ب) يگـانگي حقيقـي     
بازار صرافان علم ادب، كه سرماية ... مثالً در علم صرف ـ كه اول دكاني است در  

كسب كمال همان اسـت و از آنجـا  اندوزنـد ... در مطلـع ايـن علـم، كـه معنـي         
گوينـد:   ميگويند، به فصيح ترين عبارتي ـ ازين يگانگي خبر داده كه   ميتصريف 

تصريف، عبارت از گردانيدن اصل واحد است به امثله مختلفه از براي معاني اي «
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و ». رداننده است؛ كه اين معاني حاصل نشود مگـر بـه آن امثلـه   چند كه مقصود گ
  خواهد بود.  » محلّ صدور« مصدر است كه » اصل واحد«اين 

فعـل  «آيـد، آن اسـت كـه     مـي ز صدور و پيـدايي  و اول صورتي كه در حي
» لاسم او« 2دارد و مؤَداي » ازليت«و » طرف گذشته«خوانند كه داللت بر » ماضي

ورِ تنوعـات دارد .... و آن   » واسم ه«مصدر مؤَدايِ  است، چنانكه است واو نيز صـ
  شود.   ميچهارده صيغه است، كه به اعتبار معروف و مجهول بيست وهشت 

شود كه معني او  معبر مي» فعل مضارع«مرتبه دوم از صدور، آن است كه به 
اسـم  «داللـت بـر   في الجمله ايـن فعـل را   ». استقبال«و » حال«مشترك است ميان 

  خواهد بود چنانكه پوشيده نماند وجه آن.» طرف اَبد«است كه » آخر
» اسم ظـاهر «گويند او را. و داللت او بر » فعل امر«مرتبه سوم آن است كه 

  42».اسم باطن«است داللت او بر » نهي«چهارم كه معبرِ به  ةاست، چنانچه مرتب
ي ايـن  هـا  باب علت اين كه چرا صـيغه ري دارد در او لف اشارهؤدر اينجا م

مجال بسـيار  «گويد: توضيح آن  اند. و مي آمده» ناقص«دو مورد يعني امر و نهي ـ  
ي مـذكور،  ها به صيغه» تصريف مصدر«گيرد كه  ميبحث نتيجه  ةدر دنبال» خواهد

ـ   و بكُ نُ و هـرُ و الباطرُ و الظاهلُ و اآلخاألَو ولّ ِ شـي داللت دارد بر معني آيه (هء 
گويد: غرض ازين سخن آنكه معلوم بايـد كـرد كـه چنانچـه از      مي) و 3/57عليم 

و يگـانگي او  » وحـدت مصـدر  «كه از آن مصدر ظاهر شده ـ در   ها بسياري صيغه
پـس  » موارد صدورش وكمال مجالي ظهورش«اثر نكرده و تغييري نشده جز بيان 

يگانگي حقيقـي همـين   «گويد:  يماين حكم جريان دارد. و » در واحد حقيقي نيز«
  ».  است كه كثرت، مانع آيات وحدت او نگردد
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گويد: اينجا يك سخن مانده كـه ضـرورت    ميدر پايان رساله، صاين الدين 
وقت طالبان است دانستن آن: از فحواي اين سخنان چنان روشن شد كـه چنـدان   

قيقـي در آن ميـان،   نمايد، وحدت و يگانگي ح ميكه كثرت در مرائيِ ظهور بيشتر 
  ايستد.   شود و صاحب  آن كثرت،  در مقام جمعيت، راسخ تر مي ميآشكارتر 
دانيم كه صـاين الـدين در قلمـرو انديشـه، تركيبـي اسـت از مـتكلّم و         مي

فيلسوف و عارف كه به مقتضاي فضاي فرهنگي و سياسي عصر، رايحة تُنـدي از  
  43شود. ميحروفيگري نيز دركارهاي او استشمام 

و نعيمـي و حركـت    ميالبته حروفيگري او با نوع حروفيگري عاميانـه نسـي  
داده اسـت ـ بسـيار     اجتماعي و سياسي آنان ـ كه بيشتر عامه را مخاطب قرار مـي  

  متفاوت است.  
قرار دارد و تبيـين  » وحدت«مختصر، كه در مركز آن اثبات  ةدر همين رسال

فيگرانـة خـويش نيـز غافـل     ي حروهـا  او از نتيجه گيري» كثرت در عين وحدت«
حرف الفبا كه اساس آموزش حروفيان  28جهان را با  أنمانده است وظهورات مبد

و او نيز صورِ تنوعات » اسم هو«مصدر مؤَدايِ «گويد:  ميكند و  مياست ـ مرتبط  
 ةكه خاصـه خالصـ  » سبع المثاني«دارد، چه از آن حيثيت كه عربي مبين است، به 

بايد شد، تـا از فحـواي فرمـوده     ميد عربي است ـ او را هويدا  كاينات، يعني محم
) تَفَصّـي (در اينجـا يعنـي:    87/15(و لَقَد اَتَيناك سبعاً منَ المثاني و القُرآن العظـيم  

ظهور) نموده باشد و صورت عرَبيت كه عبارت از ابانَت كُلِ شيء اسـت آشـكار   
بيسـت  «ه بـه اعتبـار معـروف و مجهـول     كرده باشد و آن چهارده صيغه اسـت كـ  

خواهد بگويد كه اسماء و صفات االهـي در   ميبه زبان ساده تر ». شود مي» وهشت
كنند، همان كه اساس آموزش حروفيه اسـت و ادبيـات    ميگانه تجلي  28حروف 
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  اي جز اين انديشه ندارد.   ايشان، در حقيقت، محورعمده
صاين الدين با نحو و صرف، به خوبي ل در مجموعه رفتار قُشَيري و مأاز ت

شود كه سمبوليسم زبان صوفي هيچ مرزي نـدارد و بـراي ايـن طايفـه،      ميدانسته 
تداعي معاني، بـراي القـاء تجـارب روحـاني وسـلوكي       ةتواند زمين مي» همه چيز«

  ايشان قرار گيرد.  
قبل از آنكه اين يادداشت به پايـان رسـد يـادآوري يـك نكتـه بـي لطفـي        

بود و آن اينكه قبل از آنكه صاين الدين، به قرين، نحـو القلـوب قُشَـيري      نخواهد
از صرف قلوب سخن بگويد يكي از علماي قرن ششم به نام محمود بـن محمـد   

اصفهاني، معروف به ابن المشرف، از مشايخ صوفيه، كتـابي نوشـته بـه     ةبن ماشاد
بكي سبكي بوده و سر سلف در اختياؤنام فقه القلوب كه نسخه اي از آن به خط م

گويـد كتـابي اسـت ضـخيم      مينام و نشان او را از روي همان نسخه نقل كرده و 
 مؤلـف (=پرحجم) و در نوع خود غريب، بر طبق ابواب فقه تنظيم شـده اسـت و   

كند سپس به يـاد كـرد اقـوال صـوفيه بـه       ميدر آغاز هر باب مسائل آن را مطرح 
ي قـوت  ه گفته است كه شيخ ما ابوطالب مكّپردازد و خود در مقدم ميهمان نحو 

القلوب را نوشته و نيز شيخ ما ابوالقاسم قُشَيري نحو القلوب را و اينك ايـن هـم   
  فقه القلوب . 
بكي دريـن سـال   زنده بوده است زيرا به گفته س 571فقه القلوب تا  مؤلف

  44اي همين كتاب او را از وسماع داشته اند. عده
ه اين بحث نيست كـه يـادآوري كنـيم كـه در قـرن      چندان هم دور از حوز

) بـا نوشـتن كتـاب    516كي چاچي (متوفي پنجم واوايل قرن ششم ابوالرجاء خمرَ
عمالً كتابي به فارسي در فقه صوفيانه پديـد آورده اسـت و ابـن     45الفريقين ۀضـرو
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» فقـه نويسـي  «خويشتن اين گونـه   46) در كتاب تلبيس ابليس597جوزي (متوفي 
-448ابـن طـاهر (   47التصـوف  ۀمورد هجوم قرار داده و در نقد صـفو  صوفيان را

  اين گونه تالشهاي صوفيان را به شدت محكوم كرده است.   ة) مجموع507
ـ «شخص نگارنده اين سطور، تصـوف   ةاز آنجا كه در عقيد ي هنـري از  تلقّ

ف عبـارت اسـت از برخـورد هنـري بـا      تصـو «ري ديگر ياست و به تعب» االهيات
گونـاگون مـادي و    SETSي هـا  مه هنرمندان، در طول تاريخ، مجموعهو ه» مذهب

 ل خـويش  فرهنگي ـ از علوم  تا اسطوره و تاريخ و طبيعت در قلمرو فعاليت تخي
يـا  » فقه«يا » نحو«يا » صرف« set» ةمجموع«قرار داده اند، بسيار طبيعي است اگر 

گيـرد كـه بـا مـذهب     ل كساني قـرار  ديگري نيز قلمرو فعاليت تخي» ةمجموع«هر 
را هم يكـي  » شطرنج ةمجموع«برخورد هنري دارند، يعني صوفيه و عرفا. چنانكه 

ل خويش قـرار داده و در نگـرش   ت تخيفعالي ةاز عارفان قرن هفتم و هشتم، حوز
هنري خويش به االهيات و مذهب، ازين مجموعه بهره برده اسـت عـالء الدولـه    

توان آنـرا در قيـاس فقـه     خود كه مي ةنجيشطر ةه.ق) در رسال736-659سمناني (
ناميـد ـ مجموعـه    » شـطرنج القلـوب  «القلوب و صرف القلوب و نحـو القلـوب،   

ات و مـذهب قـرار داده اسـت: او در    نگاه هنري خويش به االهي ةشطرنج را زمين
ـ   هـا  تمام حركات مهره ل هنـري خـويش حـاالت سـالكان را     ي شـطرنج ، بـا تخي

گويد: اول كسـي كـه از آالت    ميشطرنج » پياده«در مورد مشاهده كرده است مثالً 
شطرنج باستادي من برخاست پياده بود: او را ديدم در پـيش شـاه شـطرنج صـف     

در من نگر كه جان را فداي شاه كـردم و  «گفت: » مرا پندي ده!«كشيده به او گفتم:
همنشـين  گفت: من «گويد:  ميو در مورد فرزين » در پيش او چاكروار استاده ام...
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شاهم و با شاه همخانه ام به يك خصلت و آن آن است كه عزلت جويم وگوشـه  
  گويد:   ميو از زبان پيل » اختيار كنم و چون عزلت جستم، عزت يافتم

يك هنر دارم كه دو منزل را يكي سازد و از هر خانه اي كه حركـت كـنم   «
 ةخـواهي از همـ   گر مـي در دوم خانه نزول نكنم، به سيوم خانه باز روم ... تو نيز ا

قـدم بيـرون نهـادي،    » رحـمِ مـادر  «دنيا رسته شوي، چون از خانه  مكايد و مقاييد
بـه  » دوم قدم«ملتفت به لذات دنياي فاني مشو، چنان كن كه مردان كرده اند تا به 

 وتـانِ طْخُ«) كـه  55/54منزل صدق رسيده اند (في مقْعد صدقٍ عنْد مليك مقْتَـدر  
وقد ولْصشـطرنج  و حركـت آن   » اسـب «در مـورد  » شاهد اين قاعده اسـت. » ت

ام كه چون از خانه خود حركت كـنم يـك خانـه     اين منزلت بدان يافته«گويد:  مي
راست روم ديگر خانه، كژ. بدان خانه قاعده راست ياران نگاه دارم و بـدين خانـه   

شـروع قـرب يـابي،     دوم قاعده منزلت را تقرب كنم... تو نيز اگر خواهي بر نطـع 
ت، يـك خانـه شـريعت اسـت     رفتار من پيشه كن كه خانه دوست در عالم عبودي

ت راســت رو بــاش (فاســتَقم كَمــا اُمــرْ» شــريعت«دوم خانــه حقيقــت؛ در عــالم 
اي گزين و از راه و دربار خلـق    رسي، گوشه» حقيقت«) اما چون به عالم 112/11

  .48»دور باش...
ري خويش به االهيات و مذهب (يعني در عرفـان  عالءالدوله، در نگرش هن

هاي شطرنج و حركات تك تـك آنهـا را مـورد فعاليـت      مهره ةمجموع )49خويش
ل خويش قرار داده است كه تفصيل آن را بايد، در متن رساله او ديد.تخي  
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  ها پي نوشت
 

گسترش حوزة مفهومي و معنائي يك متن به اعتبار ساحت هاي مجـازي و   hermeneuticsهرمنوتيك . 1
  شود. شناخته مي» تأويل«كنايي و تمثيلي آن، دقيقاً همان چيزي كه در تمدن اسالمي به عنوان 

عرايس البيان، تفسيري بر قرآن كريم تأليف روزبهان بقلـيِ شـيرازي كـه اسـاس آن را شـيوة تأويـل       . 2
  ه.ق.1315تشكيل مي دهد، چاپ سنگي، هند، 

. ولي 1874/1291تأويالت، با عنوان تفسير الشيخ االكبر ... محيي الدين بن عربي، چاپ سنگي هند، . 3
  ق كاشاني است و ربطي به ابن عربي ندارد.در اصل تأليف عبدالرزا

برخورد تأويلي با متن، در دنياي قديم سابقه اي بسيار كهنسال دارد. مراجعه كنيد به بابـك احمـدي،   . 4
  به بعد. 496، صفحة 1370ساختار و تأويلِ متن، تهران، نشرِ مركز، 

ابقه اي كهنسـال دارد مراجعـه   با چشم اندازي عرفاني به صداي فروشندگان دوره گرد، نگريستن سـ . 5
اي كه كماي (=نـوعي سـبزي) مـي فروخـت، در      خير با صداي فروشندهالشود به رفتار ابوسعيد ابو

و در باب تفسير عرفانيِ آواز پرنـدگان مراجعـه شـود     2/172االولياء،  ةو تذكر 1/62اسرار التوحيد 
  .82و حديقة سنائي  2/163به تذكرة  االولياء ، چاپ نيكلسو.ن 

براي تفسير شعرهاي غيرعرفاني با چشم اندازي عرفاني مراجعه شود به مقدمـة اسـرارالتوحيد چـاپ    . 6
به زبانِ شـعر   nonsenseو براي تفسير عرفاني عبارات بي معني و حكايات  76-1/77انتشارات آگاه 

، چـاپ  در نثر صوفيه، زير چاپ، و نيز جـواهر االسـرار منتخـب مفتـاح االسـرار، از آذري طوسـي      
 ةاالصطالحات صوفيان (به غلط روي جلـد: تبصـر   ۀبه بعد و تبصر 331ه.ق. صفحة 1353سنگي، 

  ه.ق. 1365االصطالحات الصوفيه) از سيداكبر حسيني معروف به سيد بري، چاپ سنگي، 
  .1/175مثنوي، چاپ نيكلسون، . 7
  با عنوان:  Roman Jakobsonبا توجه به مقالة معروف ياكوبسون . 8

Poetry of Grammar and Grammar of Poetry in Lingua 21(1968) pp.597-609. 

، سياق (تلخيص 215-3/8، وفيات االعيان 153-5/6در باب قَشَيري مراجعه شود به: طبقات الشافعيه . 9
و مقدمة استاد فروزانفـر   209(نسخة اسكندريه) و كشف المحجوب  93و التدوين رافعي  97دوم) 

  .2/678الة قشيريه و نيز تعليقات اسرار التوحيد بر  ترجمة رس
براي اطالع از مشخصات بيشتر اين مجموعه و رسائل ديگر آن، مراجعه شود به محمـدتقي دانـش   . 10

  ).1348(تهران،  1/739پژوه، فهرست ميكرو فيلم هاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، 
حـاج خليفـه، آغـازِ كتـاب را      2/1935اسـتانبول ،  كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، چاپ . 11

و  السـنةالحمداهللا رب العالمين ... قال االستاذ االمام زين االسـالم ناصـر   «بدين گونه ثبت كرده است: 



٩٣  دستور زبان عرفان يا عرفان دستور زبان

 

در نسخه اي از نحو القلـوب  ». اللغـةناصح االمة ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري ... النحو في 
اي اسـت كـه حـاج     ة دمشق موجود است نيز آغاز كتاب به همـان گونـه  قشيري در كتابخانة ظاهري

خليفه نقل كرده است. مراجعه شود به فهرس مخطوطات دارلكتب الظاهريه، قسم التصـوف، الجـزء   
  .14، صفحة 1402/1982ح، دمشق، لالثالث، وضع محمد رياض الما

  .5/159طبقات الشافعية سبكي، . 12
در مقدمة ترجمة رساله، به هنگام نقلِ قولِ سبكي ترديدي حاصل شده اسـت،  فروزانفر، براي استاد . 13

چون از چاپ قديم طبقات سبكي استفاده كرده بوده است و در آنجا عبارت افتادگي داشته، عبارت 
استاد چنين است: نحو القلوب كبير، نحو القلوب (كتاب ديگـر ظـاهراً هـر دو يـك كتـاب اسـت.)       

. علّت ترديد استاد اين است كه در چاپ قديم عبارت چنـين بـوده   64شيريه،مقدمة ترجمة رسالة ق
.   است: نحوالقلوب الكبير و نحو القلوب ايضاً

  .2/629. ايضاح المكنون، طبع استانبول ، 14
و در باب بحـاثي مراجعـه شـود: معجـم االدبـاء ،       b66. سمعاني، االنساب، چاپ عكس ليدن، ورق 15

  .2/1374القَصر،  میة، د2/197لوفيات، و نيز والوافي با 18/18
  .333، صفحة 1337. كشف المحجوب هجويري، چاپ ژوكوفسكي، افست تهران، اميركبير، تهران، 16
  . همانجا، پنجاه، مقدمة ژوكوفسكي.17
  .570. همانجا، 18
  .b 5- b3. نحوالقلوب، 19
در بـابِ   1980/1400العلمـي، بيـروت   ا مؤسسـۀالشريعه لالمام جعفر الصادق (ع)، منشورات  . مصباح20

-1286اصالت اين كتاب از قديم ترديد وجود داشته است و سيد اعجاز حسين نيشابوريِ كنتوري (
، موالنا مجلسي در بحار گويد: در ايـن  احلقیقـةمصباح الشريعه و مفتاح «) دربارة آن مي گويد: 1240

ه ترديد وا مي دارد. با اينكه اسلوبِ آن با سـايرِ  كتاب چيزهايي وجود دارد كه مرد خردمند آگاه را ب
كلمات و آثارِ ائمه شباهت دارد. شيخ [يعني شيخ مفيد] درمجالسِ خويش بعضي اخبار ايـن كتـاب   
را نقل كرده است ... و از اين دانسته مي شود كـه نسـخه اي از آن در عصـر شـيخ مفيـد و نـزد او       

اعتماد را نشايد و نزد او، مروي بودنِ آن از صادق (ع) به وجود داشته است. با اين همه، اين كتاب، 
اثبات نرسيده بوده اسـت. و سـندش بـه صـوفيه مـي رسـد و بـه همـين دليـل شـاملِ بسـياري از            

الحمداهللا نـور قلـوب   «اصطالحات ايشان است و نيز روايات از مشايخ ايشان. آغاز آن چنين است: 
كشـف الحجـب و االسـتار عـن     » ... دس ارواحهم لستره و برّه.العارفين [اصل: العارفون] بذكرِه و قَ
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و قابـل   527، صـفحة  1409اهللا مرعشي، قم  یـةآاسماء الكتب و االسفار، چاپ هند، افست كتابخانه 
يادآوري است كه در چاپ بيروت كه ما بدان استناد كرديم اين خطبه وجود ندارد و كتـاب بعـد از   

الباب االول في العبوديه، قال الصادق(ع) اصول المعامالت تقـع  «ي شود: بسمله با اين عبارت آغاز م
شناسـي و سـابقة    ب نسخهبااند. در  ف كردهذكه احتماالً خطبة كتاب را از آن ح...» اوجه  اربعـةعلي 

مطالعات در باب اين كتاب مراجعه شود به فُؤاد سزگين، تاريخ التراث العربي، المجلد االول، الجزء 
. كتاب، در همة چاپها درصد باب است و ظاهراً قديمترين نسخه هاي خطي آن متعلـق  269 الثالث،

  به قرن دهم هجري است.
  .121. مصباح الشريعه، 21
  .a2. نحوالقلوب، ورق 22
  .a 1. همانجا، ورق 23
  .a1. همانجا، ورق 24
  .b1. همانجا، ورق 25
  كرديم.ترجمه » تن«. اصل: البدل ما به البدن اصالح و به 26
هـاي:  » طـورِ «دل به شمار مي رود كه عبارتند از » اطوار«. سرّ : اصطالح عرفاني است و از مدارج و 27

القلـب. بـراي تفصـيل ايـن اطـوار و مـدارج،        مُهَجـةالقلب، سويدا، و  َحبَّـةصدر، قلب، شقاف، فؤاد، 
ه.ق.) 570-654زي(مراجعه شود به مرموزات اسـدي در مزمـورات داودي، تـأليف نجـم الـدين را     

به اهتمام نگارندة اين سطور، چاپ مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه مـك گيـل،   » دايه«معروف به 
  از سلسلة دانش ايراني، زير نظر استاد مهدي محقق و پرفسور ايزوتسو. 6، شمارة 1352تهران، 

  .b2. نحوالقلوب، ورق28
  .a3. همانجا، ورق 29
  .b3. همانجا، ورق 30
  .a5جا، ورق . همان31
  a6-b5. همانجا، ورق 32
بـه همـين صـورت، در    » البخـت «. اصل: الحمد والبخت و ما آن را به الجد و البخت اصالح كرديم: 33

متون فلسفي رواج داشته مراجعه شود به ابن سينا، الشـفاء الطبيعيـات، السـماع الطبيعـي، تصـدير و      
مايز ميـان بخـت و اتفـاق و بحـث فلسـفي در      ، و اصل انديشه ت67مراجعه ابراهيم مدكور، قاهره، 

يوناني است و فيلسوفاني از نوع هراكليتوس و افالطون در بـاب آن بحـث    ةپيرامون آن، يك انديش
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قسطابن لوقـا،   ةالتي ترضي به الفالسفه،ترجم ۀالطبیعها دارند. مراجعه شود به فلوطرخس، في االراء 
  .124-122ليس، چاپ عبدالرحمن بدوي، در في النفس، ارسطو طا

  b7. همانجا، ورق 34
  .a12. همانجا، ورق 35
  .b13. همانجا، ورق 36
)چهارده رسالة فارسي كه مشخصـات  1. آنچه ازين آثار تاكنون به چاپ رسيده است عبارت است از 37

ه.ق و چاپ استاد جـالل   1315) تمهيدالقواعد، چاپ سنگي تهران، 2آن را در همين مقاله داده ايم. 
) رسالة انزاليه به كوشش استاد موسـوي  3و  1356آشتياني، تهران، انجمن شاهنشاهي فلسفه،  الدين

بهبهاني در مجموعة سخنرانيها و مقاله ها دربارة فلسفه و عرفان اسالمي، بـه اهتمـام اسـتاد مهـدي     
) مـدارج االفهـام چـاپ آقـاي مايـل      4و  1349محقق و پروفسور هرمان لَندلت. تهران، مك گيـل،  

. در باب صاين الدين، مراجعـه شـود بـه    18و  17، شماره هاي 1367روي در كيهان انديشه، قم، ه
، جودي نعمتي ، اكرم : شرح نظـم الـدر   228-3/37بهار، محمدتقي (ملك الشعراء)، سبك شناسي، 

صاين الدين علي تُركه به انضمام ترجمة فارسي قصيدة تائيه، رسالة پايان تحصيالت فوق ليسـانس  
كه از بهترين و جامعترين بحث ها دربارة احوال و آثار صـاين الـدين    1369بيات فارسي، تهران، اد

-46(14، در فرهنـگ ايـران زمـين،    »مجموعة رسائل خجندي«است. و نيز دانش پژوه، محمدتقي، 
كه مروري است بر نام و نشان آثار صاين الـدين بـر اسـاس مجموعـة      312-307)، صفحات 1345

لس شوراي ملي كه قبالً در تملّك مرحوم بهار بوده است. و نيز موسوي بهبهاني، علي، كتابخانة مج
، و نيز مولوي، محمـد  145-99، صفحات 1349در مجموعة سخنرانيها و مقاله ها، چاپ مك گيل، 

در  658-1/660المعارف بزرگ اسالمي، بـه سرپرسـتي كـاظم بجنـوردي،      ةدر داير» آلِ تُركه«علي 
  خل.ذيل همان مد

رساله در بيان «. در باب نام اين رساله، ضبط ها متفاوت است در متن چاپيِ چهارده رساله عنوان آن 38
چهـارده رسـاله فارسـي از     277است. صـفحة  » صرف القلوب صايني«يا » معني عرفاني علم صرف

يم صاين الدين علي بن محمد تُركة اصفهاني، به تصحيح سـيدعلي موسـوي بهبهـاني و سـيد ابـراه     
. اما در ضـبط اسـتاد دانـش    1351ديباجي و سرماية تقي شريف رضايي، تهران، چاپخانة فردوسي، 

ـ   –پژوه كه از روي نسخة مجلس   –صـاين الـدين اسـت     اركه قديمترين و درست ترين نسـخة آث
، ةاست. فرهنگ ايران زمـين، همـان شـمار   » رساله در معنيِ خواص علم صرف«استفاده شده است، 

رساله در بيـانِ  «دكتر ديباجي در مقدمة خود بر چهارده رساله فارسي (صفحة لب) آن را  . آقاي309
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نگارنده در يادداشتهاي خود نام ديگر اين رساله را «خوانده  و مي گويد: » معني عرفانيِ علم صرف
يافتم و بر من روشن نيست كه اين نام را از كجا گرفته ام. گرچـه محتمـل   » صرف القلوب صايني«
ست كه  از جايي گرفته نشده. و تركيبي باشد كه در گذشـته خـود جهـت آن انتخـاب كـرده ام و      ا

  »اكنون به خاطر ندارم.
است و تنزّالت آن. صـاين الـدين   » واحد بما هو واحد«. المفاحص، در علم عدد است و موضوع آن 39

  نوشته است و در آخرين سالهاي حيات خويش. 833اين كتاب را در 
  .280چهارده رساله،  .40
41     ة مختصري در آغاز دارنـد ولـي ايـن فاقـدصاين الدين، هر قدر كوتاه باشند، غالباً تحمدي رساالت .

  تحميديه است، اگر چه يكي دو رسالة كوتاه ديگرِ همين مجموعه هم فاقد تحميديه اند.
  . چهارده رساله، همانجا.42
حروفيگري آشكار است و بعضي از رسائلِ او، بـه گونـه اي ويـژه     . در تمام آثارِ صاين الدين، صبغة43

و امثـال آنهـا. او بـه    » رسـالة حـروف  «و » مفـاحص «اختصاص به مسائلِ علم حروف دارد از قبيل 
كـه   -قَمـر  رفت بشري مي داند و در رسـالة شـقِّ  تصريح تمام، تلقّيِ حروفي را كاملترين مراحلِ مع

ه رده بندي مي كند ـ حروفيان را در مدارج نهايي معرفت قرار مي  روشهاي معرفتي را در هفت طبق
  دهد، بدين گونه:

)حكمـايِ ظـاهر يعنـي    3از تقليد گذشته يـا متكلّمـان،    )اهل ظاهر2ٍقها و محدثان، )اهل ظاهر يا ف1ُ
علـم  )رمزخوانانِ حـروف قرآنـي يـا اربـابِ     6)محقّقانِ صوفيه و اهلِ شهود 5)اشراقيان، 4مشّائيان، 
) اولي االبدي و االبصار كه منظورش بي گمان حروفية زمـان اوسـت و دربـارة آنهـا مـي      7حروف 

قَمر، در چهـارده رسـاله،   (شقِّ » همين زمانِ سعادت قران استو ظهورِ اين طور، مخصوصِ «گويد 
لكـرام ـ ظـاهر    خاص اين زمان است كه سيد ما ـ سالم اهللا علَي آبائه ا «) و بار ديگر مي گويد: 111

سـيد فضـل اهللا نعيمـي    » سـيد مـا  «) و شك نيست كـه منظـور او از   116(همانجا، » كردة آن است.
) پيشواي جنبشِ حروفيه است. و از اين تعبير او مي تـوان دانسـت كـه ايـن     804-740استرآبادي (

از آثـارِ جـوانيِ    نوشـته اسـت و طبعـاً    804رساله را احتماالً در زمانِ حيات فضل اهللا، يعني قبل از 
  صاين الدين است.

447/292بكي، . طبقات الشافعيه، س.  
. روضه الفريقين، امامي ابوالرجاء خمركي چاچي، به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران دانشگاه تهران، 45

1359.  
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46نَبِ. نقد العلم و ا لعلما = (تلبيس ابليس) ع1368بعض علماء االزهر  ۀبنشره و تصحيحه بمساعد ت 
  (افست دارالكتب العلميه، بيروت).

التصوف، ابوالفضل محمدبن طاهر المقدسي (معروف به ابن القيسراني) راجعه و علق عليه  ۀ. صفو47
  .1950/1370احمد الشرباصي، مصر، 

. مصنفات فارسي عالء الدوله سمناني، باهتمام نجيب مايل هروي، تهران، شركت انتشارات علمي 48
  .323-38فحات ، ص1369وفرهنگي، 

. براي توضيح بيشتر اين نظريه در باب ماهيت تصوف، مراجعه شود به زبان شعر در نثر صوفيه (زير 49
و  1373ن، علمي اچاپ) و تا انتشار آن عجالتاً رجوع شود به مقدمه آنسوي حرف و صوت، تهر

  فصل مربوط به حافظ. 1368نيز موسيقي شعر، چاپ دوم 



  
  
  
  
  

   *مخالفت با دانشهاي عقلي
  و سهم غزالي و هم انديشگانش 

   ها ي تاريخ اسالمي در اين ستيزندگيها در واپسين سده
  ذبيح اهللا صفا 

  
ها و اتهامها نتوانسته مهر بزرگـاني   يك از اين حمله هيچ«... 

الصفا  بن زكرياي رازي و فارابي و پورسينا و اخوان چون محمد
بان و سيد اسـمعيل جرجـاني و شـيخ اشـراق     بن مرز و بهمنيار

سهروردي و خيام نيشـابوري و فخـر رازي و جـالل دوانـي و     
الـدين دشـتكي و ميردامــاد اسـترابادي و ميـر ابوالقاســم      غيـاث 

فندرسكي و مالصـدراي شـيرازي و قاضـي سـعيداي قمـي و      
مالهادي سبزواري و نظـاير ايـن بزرگمـردان را از دل ايرانيـان     

را از اظهــار ســربلندي و افتخــار بــه وجودهــاي بزدايــد و مــا 
  »پرثمرشان باز دارد. روانشان جاودانه شاد باد.

دانشـها در تمـدن    ةيكي از موضوعهاي قابل بحث در سير هزار و چند سال
اسالمي چگونگي برخورد مسلمانان است بـا دانشـهايي كـه فـارغ از اعتقادهـاي      

گيرد، و  ميو اثبات، مورد مطالعه قرار  كاء بر قياس و استداللمذهبي و ديني، با اتّ

                                                            

.582تا  571، صص 1365، تابستان 16نامه، شمارة  *. ايران  
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شـود و چـون از    ميتعبير » علوم عقلي«همان است كه در عرف عالمان از آنها به 
ملتهاي پيش از اسالم (ماننـد يونانيـان و ايرانيـان و نبطيـان و هنـدوان) بـه عـالم        

  نامند.   مينيز » علوم اوائل«اسالمي رسيده آنها را 
باره به تحقيق پرداخته انـد، موضـوع را فقـط از    بيشتر محققاني كه در اين 

يك پهلوي آن نگريسته اند و آن صرفاً بيان مخالفت و ستيزندگي دستة بزرگـي از  
عالمان شرع و شايد همه آنان به اضافه پيشروان تصوف، با دانشـهاي مذكورسـت   
از راه تعصب اعتقادي، و به همين سبب است كه گاه به آنان نسبت خام انديشـي  

ده اند. درست است كه اين فكر به هر صورت كه بوده اسـت و باشـد، يكـي از    دا
چند علت انحطاط علوم در تمدن اسالمي است، اما از طرف ديگر نماينـدة نحـوه   
اي از تفكرست در راه شناخت حقايق و كيفيـت تهـذيب نفـس بـراي رهـايي از      

كيميـاي  « سرگشتگي در بيابان حيرت و وصول بـه راه رسـتگاري و دسـتيابي بـه    
  و تحصيل كمال نفساني.» سعادت

نويسم  ميپس اگر در اين مبحث كه من آن را در نهايت فشردگي و اجمال 
خاقاني برده شود، خواننـده نبايـد    اينجوري و سنايي و نام بزرگاني نظير غزالي و

آنـان بدانـد. چنـين     ةعي اهانت يا كج انديشي من دربارنوآن را خداي ناخواسته، 
تـاي  محك«در اين گفتار تنها به سـير يـك انديشـه خـاص در برابـر       نيست و من

تعبير نموده و » ذوق ايماني«پردازم كه بعضي از متفكران قديم ما از آن  مي» يوناني
نظرهاي خود را با  اتكاء بر چنين ذوقي براي رسـيدن بـه كمـال انسـانيت اظهـار      

احيـاء علـوم الـدين و     المنفـذ مـن الضـالل و    اند، همان كاري كه غزالي در نموده
وحقايق العلوم الهل الفهوم و كيميـاي سـعادت    ةسفو تهافت الفال ةسفمقاصد الفال

  و جز آنها حتي در مكتوبات خود كرده است.  
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گروهي هم نادانسـته   ،پيداست كه در اين راه دراز از مبارزة ديرپاي عقالني
بـراي آن كـه    چشم بسته وارد شده و سخناني حاكي از سخاوت عقلي گفتـه و  و

خودي نموده باشند چند دشنامي نثـار بزرگمردانـي چـون افالطـون و ارسـطو و      
اند و من از خداوند بخشايشگر براي چنين كساني  رازي و فارابي و ابن سينا كرده

  كنم. ميطلب مغفرت 
اي  لهأداستان مخالفت غزالي با علوم معقول امري تازه و بديع نيسـت، مسـ  

طوالني دارد و موضوعي است كه اختالف فقهـا   ةمي سابقن اسالاست كه در تمد
و آزار انجاميـد. در   ب و سختگيري كشيد و به ايذاءآن گاه به تعص ةو علما دربار

ر اسالم كه مسلمانان نيازمند دفاع از مباني معتقدان خود در شنخستين روزگاران ن
از منطـق و   برابر پيـروان دينهـاي مـانوي و مسـيحي و زرتشـتي بودنـد، اسـتفاده       

حكمت خواه از راه زبانهاي پهلوي و سرياني و خواه از طريق آثار يونـاني بـدون   
 1ي مشـهور قدريـه و معتزلـه   هـا  مان  آغاز شد و فرقـه متكلّ ةمانع بزرگي به وسيل

پيشقدمان اصلي در اين راه و مورد حمايت خليفگان عباسي و وزيران و درباريان 
ن هيج ممانعتي با آن نداشت كه گـروه ديگـري از   ايراني آنها بودند ولي اين جريا

ي مـذكور و نظـاير   هـا  ت بوده دستهعالمان ديني كه كارشان عمل به حديث و سنّ
ي حاميان آنان را به كفر و الحاد آنان و نيز فيلسوفان و عالمان به علوم عقلي و حتّ

طرفـداران  خان آغاز مخالفت علني و مبارزة آشكار با نسبت دهند. با اين حال مور
حكمت يوناني و صاحبان علوم اوايـل و اهـل راي و قيـاس را مربـوط بـه عهـد       

ايـن   ددانند. در عه مي)   ه 247تا  232ت از اهللا عباسي (خالف فت المتوكل عليخال
كـامالً   داشـت مخـالفتي عظـيم و   » ت و حديثاهل سنّ«ه خاص به خليفه كه توج

   )1( رسمي با اهل نظر آغاز شد.
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مون و معتصم و واثق مخالفت كـرد  أم ةالمتوكل با عقيد«گويد  )2(مسعودي
و جدل و منـاظره در آراء را ممنـوع سـاخت و هـر كـه را بـدين كـار دسـت زد         

مقصود آن است » مجازات كرد و امر به تقليد داد و روايت حديث را آشكار كرد.
بردند، و  ميكار  هكه در عهد اين خليفه روشي كه اهل اعتزال در مباحث اعتقادي ب

ت و حـديث و بـر اقـوال    كاء بر سـنّ كي بر داليل عقلي بود نه بر تقليد و اتّآن متّ
ض قرار گرفته و به جاي آن دستگاه خالفت پشتيباني اهل سلف صالح، مورد تعرّ

  ييد نمود.  أمشكالت اعتقادي ت تقليد و راويان حديث را در حلّ
ر خالفت بـه المتوكـل   چون دو«دراين باب نوشته است كه  )3(باز مسعودي

رسيد امر به ترك نظر و مباحثه و  جـدل داد و تـرك اعتقادهـايي را كـه در ايـام      
معتصم و واثق بر آن بودند خواستار شد و مردم را به تسليم و تقليد فرمـان داد و  

اين گفتار هـم  » ت و جماعت خواند.ثين را به بيان حديث و اظهار سنّشيوخ محد
ي اسـت كـه مـراد از آن اكتفـا بـه روش و بـه گفتـار        همان سخن پيشين مسعود

و چـرا در برابـر آنهـا و     نپيشينيان در مباحث اعتقادي و تسليم و تقليد بـي چـو  
خودداري از بحثهاي عقالني و استداللي در اين موارد بوده است كـه درسـت در   

مقابلي است كه اهل راي و نظر و صاحبان علوم اوائـل و متكلمـان معتزلـي     ةنقط
شته و در اثبات عقايد يا در رفع مشكالت خود به تحقيق عقالنـي و اسـتفاده از   دا

  اند.   كرده ميحكمت يوناني توجه 
سختگيري نسبت به گروههاي ياد شده از همين اوان در مركز خالفت، كه 

يد و دثر بوده است، آغاز گرؤيقين در ديگر مركزهاي مذهبي و فرهنگي اسالم م هب
ب گراييد مگر در قلمرو حكومتهاي بويي و ساماني اظهار تعصبزودي به مبالغه و 

و باورهـا   هـا  ي جزء ايراني كه هنوز محل اظهار آزادانـة انديشـه  ها و ديگر سلسله
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معتزلـه   ةبخشي براي عالمان و فيلسوفان و بزرگان فرق بوده و پناهگاههاي اطمينان
  گرديده است.   ميمحسوب 

بر مركز حكومت اسالمي آغاز يافته  عنصر ترك ةدرست در همين اوان غلب
ـ  )4(پيمود ميراه توسعه  ب ذاتـي ايـن قـوم، اهـل     و به سبب سادگي ذهني و تعص

ت و فقيهان و عوام فرصتي براي آزار اهـل نظـر و فيلسـوفان و عـاقالن قـوم      سنّ
يافتند. سختگيري بر اهل ذمه يعني غير مسلمانان كه غالباً سرگرم به علـوم اوائـل    

ت و نجـوم، و  أويـژه طـب و هيـ    هو دانشهاي ديگر يوناني و ايراني، ب يعني فلسفه
انـد، از همـين روزگـار المتوكـل شـروع       دانشهاي مدون در كتابهاي سرياني بـوده 

و » ت و حـديث اهـل سـنّ  «آلود فرصـت مناسـبي بـراي     باين فضاي تعص )5(شد.
سس فقه ؤم)   ه 241ب مانند احمد بن محمد بن حنبل (م فقيهان و محدثان متعص

همـان بـه كفـر و    حنبلي پديد آورد تا بتواند به آزردن مخالفان خـود، كـه همـه متّ   
ن و فيلسـوفان و متكلمـان معتزلـه در زمـرة ايشـان      نادا زندقه و الحاد مثل رياضي

 ة) در سـد   ه324اند، بپردازند و اين فرصت را ظهـور ابوالحسـن اشـعري (م     بوده
درست در نقطـة متقابـل و متضـاد مـذهب     ، كه )6(دن مذهب اشعريرچهارم و آو

ـ   معتزلي قرار داشته، كامل كرد و عليه نظر و ل در تمـدن اسـالمي   اسـتدالل و تعقّ
    )7( ريزي نمود. كار انداخت و انحطاط علوم را در آن تمدن پي هب

شـود كـه موضـوع مخالفـت بـا       ميبسيار كوتاه معلوم  ةاين مقدم ةبا مطالع
تاريخ تمدن اسالمي نبـود. تـا آن هنگـام كـه آثـار دو       اي در علوم و علما امر تازه

يوناني در قسمت  تمدن بزرگ ساساني در مشرق ممالك اسالمي و تمدن رومي و
مغرب آن در عهد اسالمي امتداد داشت، يعني تـا پايـان قـرن چهـارم هجـري، و      

ويژه از بغداد  هپنجم، شاهد وجود مركزهايي از دانش در اين كشورها ب ةاوايل سد
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ـ   تا فرارود (ماوراء ران و دانشـمندان بزرگـي از قبيـل    النهر) هستيم كه درآنهـا متفكّ
داناني چون ابومعشر بلخـي   محمد بن زكرياي رازي و فارابي و پورسينا و رياضي

و ابوريحان بيرونـي و بسـياري  ديگـر از     يو الفرغاني و بوزجاني و ابونصر عراق
كومت اسالمي  در ظهور آنـان بيشـتر   شدند و نقش ح ميگونه بزرگان تربيت  اين

اي  ايجاد ارتباط ميان عالمان از زبانهاي مختلف و داشتن يك زبان عمـومي رابطـه  
خالفـت   ةآنها (زبان عربي) بوده است كـه البتـه در دو قـرن اول از دور    ةميان هم

نژادشان را هم بايد بـر نقـش    عباسيان تشويق خليفگان و وزيران و درباريان ايراني
ي مذكور افزود. اما سهم اسالم و معتقدات ديني مسلمانان در اين راه بسـيار  اساس

كم و منحصر به ايجاد و نشر دانشهاي ديني و دانشهاي ادبي عربي بوده است  كه 
گفتنـد در برابـر حكمـت و     مـي » علـوم حديثـه  «و » علوم عربيـه «به مجموع  آنها 

علـوم  «يا » علوم اوايل«و » ليعلوم عق«و » علوم يوناني«دانشهاي متصل به آن كه 
آ نها مورد اعتراض عالمان شريعت بودنـد چنـدان    ةشدند و هم ميناميده » قديمه

و ملحد  )9(و صاحبان آنها را زنديق )8( بالكفر) ةمشـوب ةحکمـكه آنها را آلوده به كفر (
-198مون عباسـي ( أدانستند حتي اگر در مقام خالفت بوده باشند چنان كـه مـ   مي

مـان  دانـان و متكلّ  ) به علت اشتغال به علوم و تشويق فيلسـوفان و رياضـي    ه 218
و البته اين نـوع اتهـام همـواره در تمـدن اسـالمي       )10(بود» زندقه« زله متهم بهتمع

جريان داشت و بعدها دامن بزرگاني چون محمد بـن زكريـاي رازي و فـارابي و    
ازي و قاضـي سـعيد قمـي نيـز     صدراي شيرآنان را تا مالّ رام و نظايپورسينا و خي

  گرفت.  
را جـز بـر دانشـهاي مـوروث از     » علم«اصوالً بيشتر محدثان و فقيهان لفظ 

پيامبر اسالم (يعني آنچه مربوط به قرآن و حديث و اصـول و فـروع ديـن باشـد)     
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العلـم  « نمودند كـه:  ميكردند و در اثبات نظر خود بدين روايت استناد  مياطالق ن
 ن يكـونَ اَما ا واهو ماس ي علماًمسصلعم هم الذي يستحق آن ي عن النبي الموروثُ

نافعـاً فـال    علماً ن كانَئمي به ، ولَن سو ا علماً ما ان يكونَنافعاً و ا فال يكونُ علماً
ب11(»في ميراث محمد صلعم ان يكونَ د(  

 وار آن است كه علـم ناميـده شـود و   ايعني علمي كه ميراث پيامبر باشد سز
غير آن يا دانش است ولي سودمند نيست، و يا اگرچه آن را دانش ناميـده باشـند   

  ميراث پيامبر وجود دارد. علم نيست، و اگر دانش سودمندي باشد ناگزير در
ويژه قسمت مابعدالطبيعه و الهيات بدين  هفه بسمخالفت عالمان شرعي با فل

بل انطباق با اصـول ديـن   سبب است كه بسياري از مباحث آن به زعم آنان غير قا
ـ  فـلُ «شود. به همين سبب از آن به  مياحاديث شمرده  اسالم و قرآن و هفَالس=) « 
كردنـد و چنـين    مـي تعبيـر   )13( (بنيان سـفاهت) » هفَالس اس«و  )12( رخنه سفاهت)

  گفتند:   مي
 ــه ــا وحثـ ــه  يـ ــن فرقـ ــالم مـ  االسـ

ــقـــد نَ لفهـــات ديـــن الهـــدي خَذَبـ 
  

ــاغله ــ شــــ ـــ ــانفسـ ـــ فه ها بالسـ
ــت ا و ــفه ةحلکمـــــادعـــ  )14(و الفلســـ
  

همان تجاوز از حدود اعتقادات و تعبيرات مذهبي » سفاهت«مقصود از اين 
الطبيعه و الهيات و يا مثالً توجيهاتي است كـه علمـاي    در مباحث مربوط به مابعد

ـ   كردنـد و يـا    مـي ت) و دوزخ (جحـيم)  معقول از رستاخير (معاد) و بهشـت (جنّ
قدم عالم و نه حدوث آنان داشتند، خالف آنچـه نـزد علمـاي      ةاراظهاراتي كه درب

كالم بنا بر موازين شريعت معمول است، ولـي ايـن انتسـاب سـفاهت و الحـاد و      
مـان  ويژه متكلّ همان بزندقه منحصر به حكيمان و فيلسوفان نيست بلكه بيشتر متكلّ
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توجـه خـاص    معتزلي را نيز كه به تحقيـق در حكمـت يونانيـان و ا سـكندرانيان    
و حتـي بـه قـول     )15(اند داده ميپيوند » ملحدان«و » سفيهات«داشتند به جمع  اين 

 ةسـس فرقـ  ؤم )  ه 179غزالي فقيهان و محدثان بزرگي مانند مالـك بـن انـس (م    
شافعيه و  امـام احمـد    ةسس طبقؤ) م  ه 204مالكيه، و محمد بن ادريس شافعي(م

سـس  ؤ) م  ه 161 نابله و سـفيان ثـوري (م  ) پيشرو ح  ه 241ل (مببن محمد بن حن
  اند.   ثوريه همگي قائل به حرمت (حرام بودن) علم كالم بوده ةفرق

علت اصلي اين تحريم آن است كه عالمان به علم كالم براي اثبات اصـول  
كردند تا آنهـا را   ميعقايد اسالمي ناچار به منطق و فلسفه و دانشهاي اثباتي توجه 

خود قرار دهند و چون فقيهان و اهل حديث و اخباريـان كـه   ي استداللها از ابزار
ماندند  بـه صـدور    ميمنطقي آنان در فقط به نقل اتّكاء داشتند در برابر استداللهاي

  كردند.   ميچنين فتواهاي سخت بر ضد آنان مبادرت 
ـ    در ميان دانشهاي معقول فرا ويـژه   هگرفتن بعضي از بخشـهاي رياضـيات ب

ت أدانشهاي ديگري مانند علـم هندسـه و علـم نجـوم و هيـ     علم حساب مجاز و 
ت و اهـل  عالمان شرع اعم از اهـل سـنّ   يولي دشمن )16(حرام بوده است ممنوع و

و » مـن تمنطـق تزنـدق   «گفتنـد   ميع نسبت به علم منطق از همه بيشتر بود و تشي
گونه تضـييقات نسـبت    بدين الصفا در رسائل معروف خود بيهوده نيست كه اخوان

اند كـه اهـل شـرع گوينـد      گفته ت اشاره كرده ومبه علم منطق و ديگر اجزاء حك
منطق و طبيعيـات   (دانش پزشكي سودي ندارد و علم هندسه را حقيقتي نيست و

   )17( »دينند. كفر و زندقه و دانندگان آنها ملحد و بي
 ةاي اسـت دربـار   ي مختصر و بسـيار فشـرده  ها ام اشاره آنچه تا اينجا نوشته

مــان در بخــش خــاوري شــواريهاي كــار فيلســوفان و دانشــمندان و حتــي متكلّد
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ـ تجانـب بـاخ   كشورهاي اسالمي، و بايد دانست كه در ه در انـدلس هـم   ري خاص
چهارم هجري كوششهاي بسيار در نقل علوم يوناني به عربي شـده   ةاگرچه تا سد

گيـري   سـخت عالمان ديني بـه مخالفـت و    ةبود، ولي بزودي در آن سامان نيز غلب
 ةكتابهايي كه در عهـد خليفـ   ةنسبت به عالمان علوم عقلي انجاميد و چنان كه هم

) در دانشهاي مختلـف يونـاني و     ه 336ا) الحاكم بن ناصر (م ياموي اندلس (اسپان
آمده بود، به غير از كتابهاي طـب و حسـاب و    ليف  گردأرومي از راه ترجمه و ت

سوخته و به چاهها ريخته شـد زيـرا    عن شرفقه و حديث در محضر عالما ت وغل
عان آن ديار مـذموم و هركـه بـه فلسـفه و     از دانشهاي ديني معارف نزد متشرّ غير

در حـالي كـه    )18(هم به الحاد و كفر بودبسته به آن اشتغال  داشت متّ دانشهاي باز
بعضي ديگر از عالمان آن سرزمين به حكمت و منطـق نظـر مسـاعدي داشـتند و     

ويژه ابومحمد علـي بـن    هرف بودند بتمنطق در احكام شرعي مع ةبه فايدخصوصاً 
) صاحب كتـاب    ه 456(م » مزابن ح«م اندلسي معروف به زاحمد بن سعيد بن ح

نامبردار الفل في اهواء الملل و النّصعالمـان ديگـر شـرع    ض ل كه خود از تعـرّ ح
  )19( مصون نماند.

ه از علـم منطـق در اثبـات احكـام     دفان حزم با منطقيان و استبهمداستاني ا
كثيري از رجـال   ةن اسالمي دارد  و با وجود مخالفت عدنظاير ديگري نيز در تمد

ديني گروهي هم با اين عمل و صاحبان آن از در موافقت با منطق براي استفاده از 
ويژه در استفاده از آن در علمهاي جدل و خـالف و   هآن در اثبات مطالب ديني و ب

  فقه و عمل كالم بود. اصول
خود قرار  ةاز ميان عالمان شرعي بزرگترين كسي كه منطق را مورد استفاد 

ند حسـاب و منطـق نفـرت    نما غزالي است وي گويد رجال دين از دانشهايي ،داد
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 ةطبيعي دارند و اين نفرت تنها از آن باب است كه ايـن دو علـم از علـوم فالسـف    
ي از آن دو به نفي يا به اثبات نسبت به دين ضست  وگرنه كوچكترين تعرّا ملحد

مشهود نيست. تنها اسم فلسفه است كه هر علمي را كه بدان منسوب باشد مـورد  
دهد و مثل آنها در اين مورد چنان است كه كسي دختري  نفرت اهل شرع قرار مي

اهان يفهمد كه او را بـه اسـم زنـان هنـدو يـا سـ      بزيبا را خواستگاري كند و چون 
بـه همـين    ر گـردد. فّنو مت اند، طبع وي از جهت زشتي  اسم ملول وي ناميدهزشتر

 ورزد كه با علوم اوائـل، و  ميسبب است كه مرد دين با اين دو علم همچنان عناد 
م خـاص  وشود كه از آنچه به دو علم حساب و منطق در عل مياين دشمني باعث 

   )20( .بهره مانند خود (يعني علوم ديني) نياز دارند بي
ست كه دانشهاي رياضي ذاتاًّ سودمندند و به امور دينـي هـم   ا غزالي معتقد

يـك ميسـر    كاري ندارند و در آنها مسائل برهاني و استداللي هست كه انكار هيچ
آن چنان است كه هركس  شود و ميحال دو آفت از آن حاصل  نيست، اما در عين

افتـد و بـه    مـي عجب ه يلهاي آن بي دقيق و برهانها و دلها در  آن نظر كند از نكته
 ةپنـدارد كـه همـ    ميكند و  ميسبب اين شگفتي نظر خوب نسبت به فالسفه پيدا 

علوم آنان در وضوح و استواري  برهان مثل اين علم رياضي است. آنگـاه از كفـر   
شود و از راه تقليد طريق كفـر   ميو سستي ايشان در امور شرع باخبر  )21(و تعطيل

بيني كه اين گـروه در   باريك ةگويد اگر دين حق بود با هم ميخود سپارد و با  مي
ماند، بيهوده است كه بدو گفته شود كه  ميعلم رياضي دارند از نظر ايشان پنهان ن

دين دو ميدان مختلف از معرفتند و ممكن است كسي در يكي از اين دو  فلسفه و
اين بدان سبب اسـت كـه   اطالع باشد و  بهره و بي حاذق و آگاه ولي از ديگري بي

راه استدالل در رياضيات غير از الهيـات اسـت، در نخسـين طريقـه برهـاني و در      
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دومين طريقه تخميني است، و اين حقيقـت را كسـي كـه سـخن پيشـينيان را در      
يابد. اگـر ايـن سـخنان بـه      مييكي درنرياضيات و الهيات آزمود و بررسي كرد به 

د كرد گفته شود نه تنها پذيرفته نخواهد گشت كسي كه ناسنجيده بر فالسفه اعتما
علـوم   ةبند و بـاري حسـن ظـن خـود را در همـ      بلكه به حكم هوا و هوس و بي

نسبت به  آن گروه خواهد افزود و اين  آفت بزرگي است كه بـراي احتـراز از آن   
واجب است هر كه را متمايل به مطالعه و تحقيق در اين دانشهاسـت از ايـن كـار    

، زيرا اگرچه اين علوم ربطي به كار دين و شرع ندارنـد لـيكن چـون از    باز دارند
  اند شومي آنها دامن او را خواهد گرفت.  مبادي علوم فالسفه

ق كند و از ديـن  كمياب است كسي كه علم رياضي فرا گيرد و در آ ن تعم
   )22( روي برنتابد و لگام تقوي را از سر بر نياورد.

نيز فراتر رفته و علوم رياضـي را   از اين حد )23(لومالع ةفاحتـغزالي در كتاب 
شهاي مجاز براي مسلمانان بيـرون كشـيده و بـا    ندا ةيكباره تحريم كرده و از داير

نهايت شدت و سختي ممنوع شـمرده اسـت. در ايـن كتـاب غزالـي بـابي را بـه        
آن اختصاص داده و وآن را ماننـد شـراب و قمـار كـه      و شرايط و مضار» مناظره«

حتي مـداومت در بـازي   «شمارد و گويد  مياند و زيان بسيار دارند ممنوع  هفايد بي
ست و همچنين است ا سازد ممنوع و محظور ميآن كه ذهن را نيرومند  شطرنج با

نظر در علم اقليدس (هندسه) و المجسطي (نجوم) و دقايق علم حساب و هندسه 
ـ  ذهـن   ننيرومنـد سـاخت  روشـني خـاطر و    ةو كوشش و رياضت  در آنها كه ماي

اين مطالب است) آنهـا   ةگردد و ما (يعني علماي شرع يا خود غزالي كه گويند مي
كنيم زيرا اينها از مقدمات علوم اوائل  ميرا به سبب يك آفت كه در پي دارند منع 

ست، و اگرچه در خود علم هندسه و حساب ا مذاهب فاسد أهستند كه خود منش
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ترسيم كـه سـرانجام    ميب رساند وجود ندارد ليكن مذهب فاسدي كه به دين آسي
  »به فساد دين بينجامند.

و گويـد كـه در آن حـق     )24(غزالي در باب علوم طبيعي همين نظر را دارد 
آلوده به باطل و صواب مشتبه با خطاسـت، بـا ايـن حـال انكـار آن را از شـرايط       

الفالسفه ذكر كـرده   تاي از مسائل كه در كتاب تهاف داند مگر در عده ميدينداري ن
گردد كه طبيعـت در تسـخير وجـود واجـب      ميآ نها بدين معني باز  ةو اصل هم

(خالق) و مرهون قوائي است كه در آنها به وديعت نهـاده اسـت و از ايـن تعبيـر     
   )25( يابيم كه غزالي منكر سببيت طبيعي است. ميدر

اشت منتهـي  وي نسبت به منطق خالف بسياري از عالمان شرع مخالفتي ند
محـك  «و » معيـار العلـم  «ناميد و مثالً  ميآن را به اسمهايي غير از اسم منطق  اوالً
گفت و ثانياً موضوع بحث او در اين كتابهـا مسـائل فقهـي و دينـي بـه       مي» النظر

روش منطقيان بود. با اين حال در المنفذ من الضالل باز هم بـدبيني غزالـي ماننـد    
االسـالم در ايـن كتـاب      ةحجـ )26( آشكار شده است. ش به علم منطقنهمقدما ةهم
اي بين  هيچ رابطه گويد كه منطق مانند رياضيات ذاتاً خطري براي دين ندارد و مي

و اشكال قياس با مسائل ديني نيست تا كسي آن را انكار كند و ممنـوع   قواعد حد
ق در عقـل  اين انكار آن خواهد بود كه اهل منط ةسازد و حتي بايد گفت كه نتيج

كسي كه چنين حكمي نمايد ترديد كنند. از طرف ديگر اهل منطق نيـز بـه شـرط    
نمايند چه ايشان تمام شرايطي را كه در اقامـة برهـان بـه يقـين      ميعدالت رفتار ن

رسند به اين شـرايط وفـادار    ميكنند اما چون به مقاصد ديني  ميمنجر گردد جمع 
برند و چه بسا كه دوستداران منطـق در   مير كا همانند و حد اعالي تساهل را ب مين

انـد بـا همـين     اين علم نظر كنند و پندارند كفرياتي كه از اهـل منطـق نقـل كـرده    
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ييد و اثبات شده است، پس ايشان نيز پيش از آن كه به معرفـت  أبرهانهاي يقيني ت
  گردند.   ميحقيقت و ادراك حقايق علوم الهي آنان برسند به كفر و ضالل دچار 

ـ  يعنــي  ايــن مقـدمات نظــر غزالــي نســبت بـه حكمــت خــاص   ةا مطالعــب
گـردد. وي در كتـاب المنقـذ مـن       ميمابعدالطبيعه و حكمت الهي به نيكي معلوم 

گفتـه   الفالسفه نظر خود را نسبت به فلسـفه آشـكار كـرده و    الضالل و در  تهافت
ةسـت اسـت و در الهيـات همـ    سالت واهـي و  است كه بيشتر مسائل فلسفه تخي 

سـينا   ي فيلسوفان الهي مانند سقراط و افالطون و ارسطو و فارابي و ابـن ها انديشه
و  )27(اين اشتباهات را غزالي در بيست مـورد دانسـته   ةبنياد و اشتباه است. عمد بي

  از آن ميان در سه مورد به تكفير فيلسوفان فتوي داده است و آن سه عبارتند از:
بر كليات اسـت نـه بـر جزئيـات و ايـن       فالسفه گويند كه علم خداوند. 1

  .استمخالف نص قرآن 
خالفت شـرع و دليـل   فالسفه به معاد جسماني اعتقاد ندارند و اين هم  .2

  .كفر آنان است
اند و اين نيز خالف شـريعت اسـت زيـرا در     فالسفه معتقد به قدم عالم. 3

ن خلق كرددين عالم حادث است و خالق آن را در اوقات و ايام معي.  
خالصه سخن غزالي اين است كه قسمتي از دانشهاي عقلي مانند منطـق و  

مخـالفتي بـا    ت و بعضي از مباحث طبيعيات ذاتـاً أحساب و هندسه و نجوم و هي
نگـري   پردازنـد و بـه دقـت و ژرف    مـي شرع ندارند ولي كساني كه به اين دانشها 

عالمان شرع به همـين   انديشند كه اگر مقوالت ميبرند با خود  مياستادان آنها پي 
بود ناگريز استادان علوم معقول بـدانها   ميست ا قطعيتي كه قواعد دانشهاي مذكور

گفتند، و به دنبال چنين فكرهايي اسـت   مييافتند و در كتابهاي خود باز  ميدست 



 ١١٢  24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

شود. پس بايد آنها را از توجه بدين گونـه   ميكه اعتقادشان نسبت به شرع سست 
خياالت واهي و  طور كلي مطالب سست و هما سخنان فالسفه بدانشها باز داشت. ا

باشـد و بـه    مـي باطل است بخصوص كه در سه مورد خالف شرع و كفر محـض  
اسـتادان فلسـفه حتـي فيلسـوفان الهـي       ةاين سبب آموختن آنها حرام است و هم

  دينند.   سينا ملحد و بي (يعني معتقد به خالق) از سقراط گرفته تا فارابي و ابن
بـا  «يابيم كه به تعبير معاصران ما  مياگر بهتر در سخنان غزالي بينديشيم، در

هاي عقلي از راه مـدارا درآمـده و حتـي    شيعني نخست با دان» پنبه سر بريده است
نـرم بـه تحـريم هـر يـك پرداختـه و        در بعضي موارد آنها را ستوده و سپس نـرم 

شـرعي ديگـر پـيش از او    درنتيجه همان كاري را انجـام داده اسـت كـه عالمـان     
  اند. كرده

اما يك متكلم بسيار معروف ديگر كه چنـد سـالي بعـد از غزالـي شـهرت      
) با چنـين نرمگـويي بـه      ه 597يافته، يعني امام ابوالفرج ابن الجوزي البغدادي (م 

تحريم حكمت و دانشهاي وابسته بـه آن مبـادرت نكـرده بلكـه بـا شـدتي تمـام        
ـ حبان دانشـهاي عقلـي را ملحـد و    مان و صـا فيلسوفان و متكلّ ديـن و فريـب    يب

فريفته شدن حكيمان سـخن مشـروحي    ةخوردگان ابليس دانسته است. وي دربار
آن چنين است: ابليس در فريفتن فليسـوفان از ايـن روي    ةخالص ةدارد كه ترجم

و خردهاي خود بسنده كردند و بـه مقتضـاي    ها قادر شده است كه آنان به انديشه
 آنكه به گفتار پيامبران التفاتي كنند، مـثالً  صـانع (=   سخن گفتند بي گمان خويش

الق، خداوند) را منكر شدند و اكثر آنان علت قديم براي عالم اثبات كردند و به خ
اي در ميان فلك فرض كردنـد و گفتنـد    قدم عالم معتقد گرديدند و زمين را ستاره

اند كه خداوند جز بر نفس خـود   تهي همانند زمين دارد... و گفمكه هر ستاره عوال
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اند كه او بر نفس خود و بر كليات  سينا و معتزله گفته علم ندارد و برخي مانند ابن
عالم است نه بر جزئيات. رستاخيز اجساد و بازگشت روانها را به بدنها منكرنـد و  

پندارند كه اينها مثالهايي است كـه   ميت و دوزخ جسماني معتقد نيستند و شبه به
اي عوام زده شده تا ثواب و عقاب روحاني را درك كنند... بعداً ابليس گروهـي  رب

از مسلمانان را فريفت و به آنان چنين نمود كه راه صواب پيروي از اين فيلسوفان 
خر مسلمان منكـر صـانع و بـه شـرايع و احكـام اسـالمي       أاست و اين فالسفه مت

راست است زيرا از شعار دين كناره  ايشان گفته شد ةاعتنا بودند و هرچه دربار بي
تـر از عـذر    گرفتند و از طاعت اسالم سر پيچيدند و عذر يهـود ونصـارا پذيرفتـه   

   )28( ايشان است...
ـ دگونه ب اين ران گوييها و مالمتها كه عالمان شرع نسبت به فيلسوفان و متفكّ

در  كردنـد بـه همـين حـدود خاتمـه نپـذيرفت و تقريبـاً        ميو عالمان علوم عقلي 
سراسر دوران اسالمي امتداد يافت و گـاهي نيـز بـه كشـتن بزرگـان و فيلسـوفان       

الـدين   و شهاب )29( )  ه 525القضات همداني (كشته در سال  صاحبنظري چون عين
منتهي شـد و   )30( )  ه 585ي سهروردي معروف به شيخ اشراق (كشته در سال ييح

ا در يـ اي از علـوم   عـالي در پـاره   در اين ميان بعضي از شاعران ما نيز كه مراتبـي 
الـدين   ف و عرفان داشتند مانند سنايي غزنـوي و خاقـاني شـرواني و سـيف    تصو

محمد فرغاني و نورالدين عبدالرحمن جامي و محمد طاهر قمي و جز آنان، و نيز 
نـان از راه تهـذيب نفـس و    آف (كه درك حقايق در نظر گروهي از پيشروان تصو
ـ  رياضت و ترك عاليق م ل بـه عقـل و چـون و   يسر بود نه از راه اسـتدالل و توس 
مـان و  شرع يار شدند و زبان به بدگويي حكيمان و متكلّ نچراي عقالني) با عالما

طـول كـالم و ماللـت     ةآنها در اينجا ماي ةدانشمندان گشودند كه نقل سخنان  هم



 ١١٤  24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

   )31( د.خواننده خواهد بو
ها دورنمايي از آنها ترسيم شده بـه  با اين سوابق طوالني كه در اين گفتار تن

ي كـه سـرگرم دانشـهاي    نهرحال مهر الحاد و كفر بر پيشاني فيلسوفان و دانشمندا
و  هـا  يـك از ايـن حملـه    اند، خورد اما شگفت است كـه هـيچ   عقلي و اثباتي بوده

اتهامها نتوانست مهر بزرگاني چون محمدبن زكرياي رازي و فارابي و پورسـينا و  
و بهمنيـار بـن مرزبـان و سـيد اسـماعيل جرجـاني و شـيخ اشـراق          الصـفا  اخوان

الدين دشتكي و  رازي و جالل دواني و غياث سهروردي و خيام نيشابوري و فخر
صـدراي شـيرازي و قاضـي    ابوالقاسـم فندرسـكي و مالّ   ميرداماد استرآبادي و مير

انيـان  هـادي سـبزواري و نظـاير ايـن بزرگمـردان را از دل اير     اي قمي و مالّدسعي
بزدايد و ما را از اظهـار سـربلندي و افتخـار بـه وجودهـاي پرثمرشـان بـاز دارد.        

  روانشان جاودانه شاد باد.
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  نثريك نفر استاد
  *در قرن هشتم هجري

  
  محمد عرفان

  
قرن پنجم هجري دورة جالل و عظمت نظم فارسي بـوده نثـر فارسـي     گرا

  نيز يك دورة بالطف و شكوهي را گذرانيده است.
ي بعد از آنكه از زير بار حكومـت اجنبـي خـود را نجـات داد ذوق و     نايرا

زمينـة دورة مجـد و ابهـت نظـم     م اش مشغول كار شد. قرن سـوم و چهـار   قريحه
فارسي را فـراهم سـاخت. سـالطين و بزرگـان نيـز از تشـويق صـاحبان قريحـه         
مضايقت نورزيدند تا قرن پنجم نظم فارسي به منتهاي كمـال و اوج خـود رسـيد    
ولي طبع و استعداد ايراني تنها به رشتة نظم قناعت نكرد و همين كه كـوچكترين  

  ل آمد آثار نثري مهمي نيز به عرصة ظهور آورد.تشويقي ازطرف بزرگان به عم
اگر رودكي بذر نظم را افشاند ابوعلي محمد بلعمي متـرجم تـاريخ طبـري    
نيز نهال نثر را كاشت كه پس از او ابوالمعالي صاحب كليله و دمنه بهرامشـاهي و  
احمد بن حامد كرماني صاحب عقـدالعلي و حميدالـدين بلخـي مؤلـف مقامـات      

نامه و نظامي عروضي هركـدام بـه    الملك نويسندة سياست جه نظامحميدي و خوا
                                                            

.254تا  251، صص  6*. آينده، سال نخستين، شمارة   
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نوبت خود او را آبياري كردند تا در قرن هفتم و هشتم نهـالي كـه محمـد بلعمـي     
القلـوب و   هـةكاشته بود برومند گرديد و كتابهاي بزرگ نيـز ماننـد گلسـتان و نـز    
اين دو قرن را تاريخ جهانگشا و اخالق خواجه نصير نوشته شد كه هرگاه نثريات 

توانيم قرن هفتم تا نيمة قرن هشتم را زمـان اوج و ترقـي    به ديدة تأمل بنگريم مي
  نثر فارسي بدانيم.

خواستم يـك   ،چون مقصود نگارنده باالصاله ذكر تاريخ زبان فارسي نيست
و بـا اينكـه از    زيسـته  نفر نثرنويس زبردستي را كه در نيمـة اول قـرن هشـتم مـي    

او تاكنون مورد توجه  زبان فارسي است متأسفانه جنبه نثرنويسينثرنويسان بزرگ 
  وق را مناسب بل الزم شمردم.فواقع نگرديده است نام ببرم ذكر مقدمة 

تنهـا در ميـان    اي به نام عبيد زاكان ظهور نمود كه نـه  در قرن هشتم نويسنه
ي از وي اسامي استادان نثر نام او برده نشده بلكه در هرجا و در هـر تـذكره ذكـر   

انـد و   گـو معرّفـي كـرده    سرايان هزل رفته است او را فقط هجاگو يا سرآمد سخن
بدبختانه چند سال قبل كه يك نفر مستشرق فرانسوي خواسته اسـت عبيـد را بـه    

ريـف قـرار   عهموطنان خويش بشناساند باز جنبة هجايي عبيد را مورد اهميت و ت
  داده است.

بسيار زبردست بوده ولي بيان مطلب صحيح است كه عبيد در هجو و هزل 
و انتخاب الفاظ مانند ساير نويسندگان بزرگ و اساتيد نظم اسلوبي مخصوص بـه  

الشعاع سـبك شـيرين نثرنويسـي او     سرايي وي تحت خود دارد كه بايد جنبة هزل
حدي از پيراية تكلّف عـاري اسـت كـه از     شود زيرا گفتار عبيد بقدري روان و به

خواهد خود را بـه   م نثرنويسان قبل از خود برتري دارد. وقتي مياين حيث بر تما
زنجير سجع و صنعت الفاظ كه حتي گلسـتان سـعدي نيـز نتوانسـته اسـت از آن      
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بند نداند بالغت گفتار و فصاحت الفاظ را نيز از كف نداده است.  رهايي يابد پاي
استهزاء نمايد گويد كين را خواهد اخالق ابناء زمان را مذمت كند و ممس وقتي مي

هركس خود را به سخا شهره داد هرگز آسايش نيافت. از هر طرف اربـاب طمـع   «
تراشـند و آن   اي آنچه دارد از او مي آمد و بهانه بدو متوجه گردند هريك به خوش

شود تا در اندك مدتي جمع مـوروث   القلب به ترّهات ايشان غرّه مي مسكين سليم
و نامراد و محتاج گردد و آنك خود را به سيرت  و مكتسب در معرض تلف آورد

بخل مستظهر گردانيد و از قصد قاصدان و ابرام سائالن در پناه بخـل گريخـت از   
  ».درد سر مردم خالصي يافت و عمر در خصب و نعمت گذرانيد

كـرد   بايـد  مال در برابر جان است و چون در طلب آن عمر عزيز خرج مي«
خوردن يـا آسـايش    از عقل دور باشد كه مثالً آن را در وجه پوشيدن و نوشيدن و

  »بدن فاني يا از براي آنكه ديگري او را ستاند در معرض تلف آورد.
اي  تمام آثار نثري عبيد انتقاد و نكوهش رفتار ابناء زمان خود است و رساله

ذكر نمـوده سـپس رفتـار     كه در اخالق نوشته اخالقي را كه شايسته مردمي است
كنـد.   مردمان عصر خود را كه مخالف آن اخالق است با طعنه و استهزا بيـان مـي  

افسوس كه بزرگان مملكت در زمان او مقام معنوي وي را به چيـزي نخريدنـد و   
از نثر خود را با هزل و هجا آلوده سازد. دانشـمندان   يمتساو مجبور شد شعر و ق

دانستند كـه او پهلـوان ميـدان سـخن اسـت و       دند ميو رجال ادب كه در عبيد بو
سرايي را از اين جهت به صورت خود گذارده كه مردمان زمان وي جز  نقاب هزل

نهند و عبيد با اين زبان كساني را كـه مصـدر امورنـد و رفتـار      هزل را قدري نمي
كند. سامان ساوجي كه سرحلقة شـعراء زمـان بـود چـون در      زشت دارند تنبيه مي
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ر دجله عبيد را نشناخت و با او مصاف داد همين كه عبيد لب به سخن گشـود  كنا
  سامان در برابر وي سپر انداخت.

ذكـر نمـوده امـروز    » دلگشـا «غالب لطايف و حكاياتي كه عبيد در رسـالة  
دانند كه گويندة آن لطايف كيست. ازجمله يكي اين  زبانزد مردم است و غالباً نمي

و سـبك انشـاء    تاز ايراد آن مقصود سالست و عبـار حكايت است كه در اينجا 
  عبيد است:

ه چـه  ككند. پرسيد  قزوينئي پيش طبيب رفت و گفت موي ريشم درد مي«
مانـد و نـه    آدم مي داي؟ گفت نان و يخ. گفت برو بمير كه نه دردت به در خورده

  ».خوراكت
ـ   رلين منتخبات نظم و نثر عبيد در طهران و اسالمبول و يك سال قبـل در ب

ارش شرح حال عبيد دقـت الزم  گچاپ شده ولي متأسفانه در تصحيح آنها و در ن
» منتخب لطائف موالنا عبيـد زاكـاني  «به عمل نيامده است. چاپ برلين كه به اسم 

اي كه به آن نوشته شده وفات عبيـد را   در مقدمه متن كتاباست گذشته از اغالط 
اند درصـورتي كـه عبيـد خـود در      به سال هفتصد و بيست و دو هجري قيد كرده

در اين تاريخ كه سال هجرت بـه هفتصـد و چهـل    «گويد » االشراف اخالق«كتاب 
وم اسـت در قلـم   ساالشراف مو رسيد عجالتاً آن وقت را اين مختصر كه به اخالق

روزگاري كه تاريخ هجرت به هفتصـد  «و در » آورد و آن را بر هفت باب قرار داد
  به مطالعة او افتاده.» اي الحكماء افالطون نسخه سلطان و پنجاه رسيد از تاريخ

ام      عبيد آگاه بوده است كه شيوة هجا و الفاظ هزل آميز بـراي كسـي كـه ايـ
پس در قزوين به منصب قضا  شباب را در شيراز به تحصيل علوم پرداخته و از آن
ر گيـران اوضـاع عصـر وي را د    اشتغال يافته پسنديده نيست و شايد بعضي خرده
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خواهد و در يكي  نظر نگرفته بر او طعن زنند از اين جهت با بياني لطيف عذر مي
  شود اما هرچند كه حد اين مختصر به هزل منتهي مي«گويد:  از رسائل خود مي

  آن كسي كه ز شهر آشنايي است
  »است  كجايي  ما متاع   كه داند 

ست و قبل از او خالصة مقال اين است كه عبيد يكي از اساتيد نثر فارسي ا
كس نثـر را بـه آن روانـي و صـفا و لطافـت ننوشـته و چـون ازطرفـي ذوق          هيچ

نويسندگي و قريحة شعري را دارا بوده و ازطرف ديگـر بـازار هـزل در زمـان او     
  رواج داشته گفتار خود را با هزل آميخته است.

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  *درسي بزرگ از شاهنامه
  حسين لسان

  
  باد  مرداد چارپايانت  تن 

  هميشه تن و بخت تو شاد باد
هـا و سـتوران    هاي ديني قوم آريا ارج نهـادن بـه چارپايـان، رمـه     از ويژگي

اند. چه، زندگي  است. در اين آيين زمين و چارپا دو يار قديمي آدمي شناخته شده
مدن اين اقـوام، خصوصـاً   تاست و شايد راز بزرگ  با هستي اين دو پيوند خورده

ايرانيان، در روزگاران قديم، از همين اعتقاد سرچشمه گرفته باشد. به زمين عشـق  
كار بستن، به نهرهـا و بارانهـا و    ورزيدن، آن را آباد كردن و براي كشت و زرع به

اهميـت و   ها و پرورش آنهـا  ها و رمه سارها به چشم اميد نگريستن، به گله چشمه
همه چيزهايي بود كه ايرانيان از ديرباز با آن خو گرفته بودنـد   اعتبار بخشيدن، اين

  آمد. شمار مي و درواقع زيربناي جامعة آنان به
چنين عادت و اعتقادي بـود كـه بـاالخره زنـدگي را از صـورت بـدوي و       
 ناايمني و توحش و به هرسو تاختن نجات بخشيده و سر و صورت و ساماني بـه 

هـاي اقـوام آريـايي،     هـدفي  هـا و بـي   گردي آن داده بود. تاريخ چيزي از اين بيابان

                                                            

.534تا  530صص ، 1355، آذر 339شماره *. يغما،   



 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٢٤ 

كند، ظاهراً خيلي پيش از اينكه اين اقوام در مسير تاريخ قـرار   درستي بازگو نمي به
گيرند و نام و نشـاني از خـود بجـاي گذارنـد راز حيـات و پيونـدهاي آن را بـا        

جهت نيست كه در اوسـتا،   ته بودند، بيخيزي زمين درياف حيوانات اهلي و حاصل
همـه از   ها باشد، ايـن  كه شايد قسمت مهمي از آن يادگارهاي تاريكي از اين دوره

ها و ستوران و مـزارع گنـدم و چراگاههـاي خـوب بخشـنده يـاد شـده و در         رمه
هـاي فـراخ و    اند. مهر يكي از ايزدان باستاني دارنـدة دشـت   جا به نيايش آمده همه

ي خوب بخشنده است. جمشيد پادشاه اساطيري قوم آريا نيز به داشـتن  ها چراگاه
هـا بـا همـه سـادگي چـه       هاي خوب وصف شده است. اين سـتايش  ها و رمه گله

هاي كهن هنوز بوي حيات و نشئه زندگي  صميمي و دلنشين است. در اين سروده
  جوشد. مي

... رحـم و  سـتاييم  ستاييم و مزرع گندم سودبخش را مـي  گله پرواري را مي
سـتاييم، آب مـزدا آفريـدة مقـدس را،      مروت كـه غمخـوار بيچارگـان اسـت مـي     

  ستاييم. مي
  ستاييم. جوشنده و باهم جمع شده و جاري را مي ةما آبهاي از چشم

مادريد، و از شما شير گـاو كـه از   مثل و از شما آبهاي بارور، و از شما كه 
  كنيد! فقرا، توجه مي

  كنيم. ين و بهترين هستيد، ما استفاده ميو در ميان مشروبات خوبتر
فرستيم و به  به كوههايي كه از باالي آنها آب جاري موجود است، درود مي

فرســتيم و بــه مــزارع گنــدم ســودبخش درود  هــا و اســتخرها درود مــي درياچــه
  فرستيم. مي
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هـا و   ها و خوشـي  همه نعمت كند كه اين بين فراموش نمي ولي آريايي واقع
  گويد: زادة پروزدگاري بزرگ است. پس از همة اينها از او ياد كرده ميها  زيبايي

كنيم اهورامزدا را كه ستور و راستي بيافريـد، آبهـا و كوههـاي     ما نيايش مي
  خوب بيافريد.

  فرستيم: به آفريدگار درود مي
در دين اهورايي ماه نگهبان ستوران و چارپايان است. به همين جهت مربي 

دهندة اين واقعيت است كـه   ز خوانده شده است و اين خود نشانگياه و رستني ني
اند و يكي از اين دو ديگري را به  داري هردو مالزم يكديگر بوده كشاورزي و گله

خيـزد و بـر دل    هاي راستين كـه از دل برمـي   دنبال داشته است. راستي اين سروده
وده شـده اسـت؟   اند؟ در كجا سر نشيند از چه زماني است؟ چه كساني سروده مي

دانيم جز تخمـين و حـدس چيـزي نيسـت و بـه       دانيم و آنچه هم مي درست نمي
هرحال دست تاريخ از دامن آنها كوتاه اسـت و سـراغ آنهـا را بايـد در آن سـوي      

انگيز را براي ما بازگو  تاريخ گرفت اما اين يادگارهاي دوران كهن واقعيتي شگفت
با تمام وجود خـود درك كـرده و راه آن را   كنند اينكه چنين مردمي، زندگي را  مي

هـا و چارپايـان.    ها، گله ها، درخت هاي جاري، زمين به دست آورده بودند، چشمه
اينها را بايد ارج نهاد و برومندي و سرسبزي و رونق و بركت آنها را از پروردگار 
طلبيد. همين توجه باعث شده است كـه يكـي از خاورشناسـان بگويـد زردشـت      

ميان شبانان به تبليغ امر خـود پرداختـه بـود و پـس از آن در طبقـات       نخست در
ديگر مردم نفوذ پيدا كرده بود. اما نبايـد فرامـوش كـرد كـه در جوامـع نخسـتين       

  اساس زندگي بر شباني بنياد يافته بود و آن هم بر كشاورزي استوار بود.
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رجمه شده و در اندرزنامه پوريوتكيشان (اندرز پدران ديني) كه از پهلوي ت
  دهد ازجمله چنين آمده است: دار را شرح مي وظايف يك دين

  ـ گيتي نخست بايد به دين استوار بودن4
  ـ دوم بايد زن گرفتن5
  ـ سرزمين را كشت و كار كردن6
  ـ با رمه از روي داد رفتار نمودن7

 (بهمن) را نيـز  وهمنايرانيان باستان عالوه بر ماه، كه قبالً به آن اشاره شد، 
دانستند. در دين زردشـت اصـطالح (واسـتر فسـوينت) بـه       محافظ گله و رمه مي

شد كه جزو جامعة پاكان و مقدسان درآمـده بودنـد. قسـمت اول     مردمي گفته مي
اين كلمه (واستري) به معني محـافظ و نگاهبـان مرتـع و چراگـاه و قسـمت دوم      

دهـد كـه    ان مـي شد و ايـن خـود نشـ    (فسوينت) به نگاهبان رمه و گله اطالق مي
شده است.  داري و توجه به چراگاهها امري مقدس و كاري خدايي شمرده مي گله
گمان قسمت مهمي از تمدن قوم ايراني و اعتبار و اهميتـي را كـه توانسـت در     بي

دنياي قديم به دست آورد مديون چنين تعاليم و اعتقادات ارزنده بوده اسـت. بنـا   
مردمي كه به حفاظت و نگاهداري و پرورش رمه به تعاليم زردشت، تنها آن گروه 

پردازند بندگان مطلوب و واقعـي خداونـد هسـتند. بعـدها كلمـة       و گله مراتع مي
حـال نبـرد بـا پليـد      طور عام صفت بارزي براي هر زردشتي كه در (فسوينت) به
    است، گرديد.

زردشت زندگي و حيات رمه و گله را تا مقام تقدس باال برد و در مقصـود  
خود تا بدانجا موفق گرديد كه لغت فسوينت حتي در زبان سغدي معناي شخص 
برگزيده و اصيل و محترم را گرفت. در ديـن زردشـت، انسـان شـاهكار خلقـت      
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پروردگار است اما در عين حال با ساير موجودات خوب مانند گاو و گوسـفند و  
بـه واسـطة   چارپايان ديگر مرتبط  و مأنوس است. حتي سـگ نيـز در ايـن آيـين     

وفاداري و جرأت و فرمانبرداريش حائز صفات و اخالق معنوي خوب بـه شـمار   
آيد. به احتمال قوي، وجـود بسـياري از حكايـات و داسـتانهايي كـه در زبـان        مي

فارسي دري آمده و سگ در آنها از جنبة عاطفي و اخالقي نقـش اصـلي را دارد،   
انـد،   كرده نسته و از آن پرهيز ميدا درصورتي كه مسلمانان، اين حيوان را نجس مي

ناشي از همين تـوجهي اسـت كـه ايرانيـان در گذشـته بـه ايـن حيـوان داشـته و          
  اند. تر و آشناتر بوده روزگاري با آن مأنوس

انـد.   كاري نيز ايرانيان به همين اندازه اهتمام داشـته  در امر درخت و درخت
ندگاني ساكنان ايـن مـرز   هاي سرسبز و انبوه از درخت كه سهم مهمي در ز جنگل

بـين پوشـيده باشـد.     و بوم داشت چيزي نبود كه ارزش آن از ديد اين مردم واقـع 
هـا را خـراب و درختـان را     قيصر روم در زمان شاپور دوم به ايران تاخته، آبـادي 

آميـز از او   يابـد و بـا لحنـي نكـوهش     بريده است. سرانجام شاپور بر او دست مي
  خواهد: مي

  يران بريدي درختدگر هرچه ز ا
  بخت نبرّد درخت كسان نيك
  بكاري و ديوارها بركني

  ها مگر خشم كمتر كني ز دل
بايست اين مواهب حق را گرامي دارد و زندگي را به وجود آنهـا   ايراني مي

مديون بداند. دعا و ستايش آنها، كوشش در باروري و سرسبزي آنهـا، سـتايش و   
تـرين پديـدة خلقـت از     بـه عنـوان عـالي   آفرين زندگي و حيات است: حياتي كه 
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جانب پروردگار به آدمي اعطا شـده اسـت و چـه خـوب ايـن حقيقـت در شـعر        
ايـم و   فردوسي انعكاس يافته است. دعايي كه امـروز بـا آن سـخت بيگانـه شـده     

  متأسفانه از خاطرها رفته و از زبانها افتاده است:
هايت پيوسته و ابـدي   ها و رمه نسل چارپايان، گله :تن چارپايانت مرداد باد

  باد.
***  

  . نمردني، فناناپذير.مرداد: جاويد، جاويدان
فردوسي، هزار سال پيش، كلمة مرداد را به همين صورتي كه امـروز تمـام   

كـار بـرده اسـت زيـرا او      برند، در معني جاويد و فناناپذير، به كار مي ملت ايران به
به زبان مردم سـخن گفتـه اسـت و كـدام هنـر بـراي شـاعر و        شاعر مردم بوده و 

نويسنده و گوينده از اين بزرگتر كه از خود نسـازد و بـا مـردم همزبـان باشـد. و      
جالب آنكه كلمة (مرداد)در اين شعر در مفهوم لغوي خود به معني فناناپذير آمـده  

ي را در نه در معني اصطالحي (ماه مرداد) كه در هرحال توسـع و تسـامح بيشـتر   
  سازد. پذير مي چنين مواردي امكان

دانشمند بزرگ ابوريحان بيروني در آثارالباقيه همين لفظ (مـرداد) را آورده  
الخلق ابـداً مـن غيـر مـوت و      دوام معني مردادو آن را چنين معني كرده است: و 

مرداد آن است كه خلق هميشه بماند و مرگ و نيستي نداشته باشد و الفناء معناي 
  گويد: ز ميبا

گيرنـد بـه    مردادماه، روز هفتم آن روز مـرداد اسـت و آن روز را عيـد مـي    
  واسطة توافق دو نام روز با ماه و آن را مردادگان گويند.
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اند  ) را نيز ساختهمردادگانتنها (مرداد) داريم بلكه صفت نسبي ( بنابراين نه
گفته ايـن دانشـمند:    كه آن جشني بوده است در روز هفتم ماه مرداد و باالخره به

التـي اصـلها الغنبـات     يـةاالغذيه واالدواقامـة الدنيا و  بحفظهوالملك الموكل  مرداذ
  للجوع والضر واالمراض. املزيلة

ابوريحان در كتاب ديگر خود التفهيم نيز اين كلمـه را بـه همـين صـورت     
االخبـار از (مـرداد) و    آورده است. گرديزي نهصـد و پنجـاه سـال پـيش در زيـن     

  (مردادگان) به همين دو صورت نام برده است.
التقاسيم كه در اواسط قـرن   پيش از همة اينها، مقدسي صاحب كتاب احسن

هجري) به ايران آمده، همين لفط (مـرداد) را از مـردم ايـران     370چهارم (حدود 
شنيده و در اثر پرارزش و گرانماية خود آن را به همين صورت امروز خود ضـبط  

  كرده است.
تـأليف شـده،    520نظيـري در لغـت كـه در     االسامي، كتاب كـم  السامي في

هجري (هشت قرن پيش) نوشته شده و از روي آن  600اي از آن در حدود  نسخه
به همين صورت نام برده است و » مردادماه«و » مردادروز«افست گرديده است. از 

در دقـت و  قـ  نويسـان در ضـبط كلمـات چـه     فراموش نكنيم كه اين دسته از لغت
شـنيده و يـا در مأخـذ اسـتواري      اند و چيـزي را تـا درسـت نمـي     وسواس داشته

  اند. كرده اند ضبط نمي يافته نمي
فرسنگها دور از ايران، در سرزمين هندوستان و در شهر فارس زبان الهور، 
مسعود سعد شاعر بزرگ ايراني در قرن ششم، دو بار به تصريح در شعر خـود از  

  دروز و مردادماه) ياد كرده است:اين كلمه (مردا
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  روز مرداد مژده داد بدان
  كه جهان شد به طبع باز جوان

  عدل باريد بر جهان يكسر
  دولت و ملك شهريار جهان

  گويد: جاي ديگر مي
  مردادمه است سخت خرم
  مي نوش پياپي و دمادم

  از گردون طبع خاك پر تف
  وز باران چشم ابر پر نم

گـوييم، از خيلـي قـديم،     مروز بـه آن سـخن مـي   در زبان فارسي دري كه ا
و بـر زبانهـا جـاري     تر شده هزاران لغت و كلمه تراش خورده، صيقل يافته، ساده

جو به هزاران  سليقه و ساده گرديده است. فارسي كه جاي خود دارد، ايراني خوش
كلمه و لغت عربي هم كه در محدودة قاموسها به چارميخ (فـتح و ضـم و كسـر)    

ده است ابقا نكرده در لفظ و معني آنها دخالت و تصرف كرده و هرطور كشيده ش
تر يافته تلفظ كرده است. چرا؟ براي اينكـه   خواسته و آن را راحت و روان و آسان

خواهد و راز بزرگ زبان دري و بقاي آن نيز در  ناموس تحول و ارتقا همين را مي
ي ايراني را عقـب بزنـد و   ها لهجه ةهمين بوده است. فارسي دري كه توانست هم

حتي زبان پهلوي را كه زبان دين و دولت بود به فراموشـي بسـپرد و در شـرق و    
هـاي مديترانـه    غرب ايران بزرگ از آن سوي جيحون تا بغداد و از الهور تا كرانه

سازي او بوده اسـت كـه    كاري و ساده تاز ميدان شود در همين خاصيت صيقل يكه
دو صورت اين را (با) و (ابي) را (بي) كند و نظاير آن؛ (هرتدريج (ابا)  توانست به
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اوستايي يا پهلـوي  » ارتات«بينيم). زبان دري با  دو حرف اضافه را در شاهنامه مي
آهنـگ و زيبـاي    نيز همين معامله را كرده و از اين كلمه ثقيل و خشن لفظ خوش

نيـز همـين   است كلمـه (انـاب) بـه معنـي (انـاب =  خـالص)       را ساخته » مرداد«
) كه عالمت نفي اسـت از اول آن افتـاده و (نـاب) شـده     ادگرگوني را پذيرفته و (

گونه ايرادي هم نيست و كسي هم تا حال آن را نادرست ندانسته  است محل هيچ
سـازيم و راه و   است. به هرحال ما نيستسم كه قانون بـراي زبـان يـا كلمـات مـي     

بنديم، بلكـه ايـن خـود زبـان      كار مي هكنيم و بعد آن را ب رسمي برايش تدوين مي
هايش را بر  ناپذير خود قوانين و ساخته است كه با سيطرة عظيم و قدرت مقاومت

سازد. منتها نبايد فرامـوش كنـيم كـه در تشـكيل      ما تحميل و بر زبان ما جاري مي
اندركار بوده و جـزء جـزء    چنين قدرتي، مليونها مردم در طول قرنهاي دراز دست

اند. اين منبع قدرت هر دگرگوني و تحولي را كه الزم باشـد   ستي بخشيدهآن را ه
دهـد. فارسـي دري كـه امـروز بـه آن سـخن        پذيرد و تحويل مـردم مـي   خود مي

نژاد، از چند هزار سال پيش  ريشه و هم گوييم و صدها و شايد خيلي بيشتر هم مي
تـر و بـه زبـان     ادههـاي مشـابه خـود سـ     تا امروز داشته و دارد، از تمام اين لهجـه 

و با بعضي از آنها مثل اوستايي و فرس هخامنشي و حتـي پهلـوي    تر است جاري
گمـان همـين سـادگي و روانـي و      از لحاظ سادگي اصالً قابل مقايسه نيسـت. بـي  

حذف و ايجاز، كه هرچه را الزم نديده دور انداخته است، راز تفـوق و خلـود او   
ي با چنين زبان برومنـد و زيبـايي، چيـزي را    شناخته شده است. بياييد براي همدل

كه قرنهاست نخواسته و از آن بيزاري جسته است به زور بر او نبنـديم و مطمـئن   
وقـت (امـرداد) مـردة     باشيم كه هرگز زير بار چنين تحميلي نخواهد رفت و هـيچ 

فراموش شده را به جاي (مرداد) نخواهد پذيرفت زيرا قرنهاست كه اين ملـت در  
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داد) جان دميده و او را زنده نگاه داشته است و ديگر او مردني و فناناپذير تن (مر
ميـدان  كـس در   تـر و گويـاتر كـه امـروز هـيچ      نيست. چه مثالي از اين خودماني

، چشـمش در جسـتجوي دروازه   دروازه دولتگيرد، در  سراغ توپ نمي توپخانه
دنبال چنين چيزي ، حتي يك روستايي عوام يا يك بچه، به پل چوبينيست و در 

آنكـه كسـي بـه آنهـا آموختـه باشـد،        ترين مردم، بي گردد. اينها در ذهن ساده نمي
مفاهيم گذشتة خود را از دست داده و معني ديگري پيـدا كـرده اسـت و در ايـن     

اند. (امرتات) كهـن نيـز ماننـد     معني، همه آن را چون يك قرارداد مقدس پذيرفته
ي پيدا كـرده و مفهـوم باسـتانيش را درصـورتي     هزاران نظاير خود چنين سرنوشت

تر و زيباتر كه همان مرداد باشد عرضه داشته است و همة ايرانيان از عـامي و   تازه
اند، و كدام ايراني اسـت كـه وقتـي     دن نهادهرباسواد تا روستايي و شهري آن را گ

فراموش سازد به مفهوم لغوي  (مرداد) با صدها كلمه نظير آن را بر زبان جاري مي
شده چند هزار سال پيش آن توجه داشته باشد؟ آيا وقتي مردم مازندران در لهجـة  

كنند خود نشانة آن نيست كه  محلي خود (مردادماه) را به صورت مالرما تلفظ مي
هاي بازمانـده از روزگـار    قرنهاست اين تحول صورت گرفته تا جايي كه در لهجه

  سپرده شده است. به فراموشخانة زمان همزهكهن نيز اين 
  



 
 
 
 
 

  * چرا احزاب ايران بقا ندارد
  مستشارالدوله (صادق)

  
  معروف و نهي از منكر هامر ب

رود و گاهي حزبي با يكي از اسامي متداوله   ميهر چند وقت يك مرتبه صحبت از تشكيل حزب 
تواند و هيچ اثري از خود بروز نداده منحل بلكه   يخواهد پا به عرصة سياست بگذارد ويل منمي

عّلت اين عدم موفقيت سسيت بنيان اميان است يعين پاية اخالقي به حّدي متزلزل  .گرددميمضمحل 
است كه تاب و حتّمل اندكي از تكامل بسيار اجتماعات حزبي را ندارد خودپسندي بر افكار و اعمال ما 

 هچنان مستويل است كه در هر موضوع مساعي منحصرًا به پيش بردن مقصود و ترويج خيال شخص ب
ن خيال خام باشد صرف نظر از صفات و عادات غري مرضية ديگر آ ن مقصود نارسا وآ رود ولو  ميكار 

كه اخالقيات ما را معيوب و معلول ساخته است همني يك فقره كافيست كه متايالت حزب سازي را از 
  . ..اعتبار و اعتماد انداخته و هيچ حزبي قرين انتظام و دوام نگردد

نظر خوانندگان ه خمتصر كه البته شرح و تفصيل آن در مبحث احزاب ب مةمقد پس از بيان اين
آيد كه چه بايد كرد؟ از يك طرف از بديهيات است در  كيجمله خواهد رسيد بالطبع اين سؤال پيش 

ت لواي مشروطيت پناه برده است اصالح اوضاع نه حتمملكيت كه از فشار مظامل و معايب استبداد 
كار ه ي بايد اسباب همان حكومت بت البد در حكومت ملّ سحكم يك نفر صورت پذير نيآشفته با فكر و 

داليل مقنعه و جتارب قريب نيم قرن ثابت شده است كه سوء اخالق در اين ه از طرف ديگر ب ،برده شود
چرخهاي حكومت  ةركحمي قوي دوانده و مانع است كه قوه ها هاي حياتي ريشه رشته مةكشور در ه
 احزاب سياسي مطابق قواعد ثابته تكليف خود را اجنام دهد بقاي اين احوال و اوضاع هم ملي يعين

توانند و نبايد متاشاچي  يمتفكرين من دكشاند و الب ميخنواهي به قعر ضاللت و فالكت  كشور را خواهي
  .حركت و متأسف اين آشوب مبانند بي

***  
اق رلحاي قوم بدون طمطصاست به اينكه  عملي منحصر ةچار �ًلةهلذا به اعتقاد نگارنده عجا

ي خود را يكجا مجع ها خود بسنت به تناسب سنخيت دانش و خلق و سليقه و چند نفر همت هحزب ب
كرده به ارشاد استاد بزرگ متدن اسالمي ملتجي گشته دستور جامع و قاطعي را كه در دو مجله 

ا رعايت مقتضيات متدن امروز جهان خمتصر ( امر به معروف و نهي از منكر) امر فرموده است ب
  االمكان مورد آزمايش و عمل قرار دهند. حيّت 

                                                            

  .72-76ص ، 1323، مهر 2، شمارة 3آينده، سال   *
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كفر و نفاق  صريت بنگريم و اشدّ ب ةالعرب با ديد ةجزير ناگر به اوضاع و احوال آن وقت ساكنا
جور را كه در آن زمان و مكان حكمفرما بوده حتت مطالعه قرار دهيم خواهيم فطغيان فسق و  و

خري و شر درست كرده  أرا به ميل خود تراشيده براي خود منش ها جهاليت كه سنگ ةدانست در دور
جستند چه تدبري سهل و عملي بوده است كه   مياثر  يل خود را از مجاد بيامقدرات آلوده به انواع رذ

ت به ترويج نيك و منع بد مأمور و مثل پوليس مردم را با اسلحه حتسني و تقبيح و نصيحت و مذمّ 
  اخالقي مراقب همديگر سازند.

االثر با غفلت و اهمال مردم و با عوض  االجرا و قوي قرن اين امر سهل ١۴چون در مدت 
طاق نسيان گذاشته شده است شايد خوانندگان ه ه باز عمل افتاده تا اينكه باملرّ  هشدن مقتضيات ازمن
كه در نظر گرفته شده بسيار ضعيف است به آنان  اي ه براي رفع اينهمه معايب چارهجمله تعجب كنند ك

 شباب آزماي اند كه كسي من اند و نه ديده و شنيده بايد حق داد زيرا نه خود به اين چاره دست زده
را ديده و بسنجد باخلاصه چون در  را مورد عمل قرار داده باشد تا ارزش و اثر آن هم شده آن

اند اين دستور  تشريفات و خمارج گزاف توأم ساخته شد يا ِباثر باي اخري هر خمتصر اقدام با اثر باها دوره
 را پر كند البته خايل از اهميت خواهند شناخت درحاليت ها تواند جيب  يساده كه هيچ خرج ندارد و من

بود   ميبردار  نست زيرا اگر خرجثري آأنات و اسرار تتكلف و خرج بودن از بزرگرتين حمسّ  كه همني ساده و بي
  شد.  ميدخل شده باب ديگر بر ارتشاء باز  ةبه مرور زمان وسيل

معروف و نهي از منكر) معتقدم و يك دوبار ه ب (امر ثريأًا به فايده و تالغرض نگارنده جدّ 
  بوده است.ظار تخوذه زيادتر از انأم ةام نتيج هم با همراهي چند نفر از دوستان از آزمايشي كه كرده

حال هم اميان كامل دارم كه اگر مردمان صحيح العمل با اشكال و ترتيبات مقتضي بدون 
بر فرض اگر نتوانستند نتيجه بگريند  عنوان حزب اين دستور مقدس را پريوي منايند موفق خواهند شد.

  ».شت مسائلاين همه گفتند و حل نگ«اند مثل ساير تشبثات خريخواهانه خواهد شد كه  چيزي نباخته
در اينجا براي رفع هرگونه شبهه الزم است تصريح شود كه اين موضوع نبايد با تعبريات 

  ن جهاني آلت فساد و چماق تكفري گردد.عوامانه بر ضد اجيابات متدّ 
نني دنيا زشت و الطرد است كه در نظر متمدّ  اول منكر و الزم ةدر نزد عقال اعمايل در درج

عدم  ،خواري، احتكار حمسوب تواند شد مثل رشوه جهالت ةايراني لك ةموهون است و براي جامع
ث كردن جماري آب، غفلت از پرستاري مرضاي فقري، عدم توجه به شرايط بهداشت عمومي مثل (ملوّ 

اعتنائي به حوائج  ت عمومي، بيمباالتي در حفظ امنيّ  بي ،افشاي فسق و فجور .تنظيف معابر و غريه)
ت عمل ندارند كه تقصريي جز طول خدمت و صحّ  صحرا، غفلت از حال كسانيكشان  و آسايش زمحت

بار  شيوع منكراتي كه اوضاع فالكته باجلمله اين چند فقره از معايب  براي منونه ذكر شد كه اذهان ب
سد ادست نيامده دفع ف هخودسري ب ةكنوني را اجياد كرده است آشنا شوند و طالبني بازار آشفته را بهان

  ساد رواج نيابد.افه ب
  



  

  

  

  

  

 *و رباعي سيپار

  رافضليميسيدعلي 

 اين گفتن بسيار تـو هسـت از پنـدار   
 بگذر ز وجود، تـا شـوي برخـوردار   
ــي   ــا نرس ــاعي آنج ــي و رب ــا پارس  ب
 تو كـار بكـن كـار، رهـا كـن گفتـار      

  )1(اوحدالدين كرماني                   
  

1  
لـب  دربارة پيدايش رباعي و تعيين نخستين گوينده اي كـه بـدين وزن و قا  

شعر گفته است، آراي گوناگوني بيان شده و ازجمله ، دو روايـت سـنتي در ايـن    
نه  در دست است: نخست روايت شمس قيس رازي كه پيدايش رباعي را بـه  ميز

  شناساند كه: مي) را موجد آن   ه339رساند و رودكي (متوفي  ميزمان سامانيان 
نزّهـات غـزنين بـر    روزي از ايام اعيـاد، بـر سـبيل تماشـا در بعـض از مت     «

گشت. طايفه اي اهل طبع را ديد گرد ملعبة جمعي كودكان ايستاده و ديده بـه   مي
                                                            

.19تا  8، صص 1376، پاييز 21. شعر، شمارة  *  
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ان ايشـان  ميـ نظارة گوز بازي [=گردو بازي] كودكي نهاده ، قدم در نهاد و سر بـه  
ده ساله .... در گـوز بـازي اسـجاع متـوازن و متـوازي      زبرآورد. كودكي ديد ده پان

انـداخت، تـا يكبـاري در انـداختن      مـي كف بـه گـوي   گفت. گردكاني چند از  مي
گردكاني از گو، گوز بيرون افتاد و به قهقرا هم به جايگاه باز غلطيـد ... كـودك از   

  سرِ ذكاي طبع و صفاي قريحت  گفت:
  رود تا بن گو ميغلتان غلتان ه

مطبوع آمد. بـه قـوانين عـروض      مياين كلمات وزني مقبول و نظ را شاعر
ي] بحـر هـزج بيـرون آورد و بـه     هـا  شاخه مفترعات [=از آن را مراجعت كرد و 

  )2( »واسطة آن كودك برين شعر شعور يافت.
شبيه چنين روايتي كه البته در اجزاء و اشخاص داستان تفاوتهايي با روايت 

الشعرا كـه زمـان    ةشمس قيس دارد، حكايتي است از دولتشاه سمرقندي در تذكر
  )3( پيوندد. مي.)   ه265وب ليث صفّار (متوفي پيدايش رباعي به روزگار يعق

اگر چه اين دو روايت هيچ كدام خالي از قصه پردازيهاي رايج در ادبيـات  
، در پس آنها واقعيتي نهفتـه اسـت و آن   ها قديم نيست، اما مانند بسياري از افسانه

وزن ربـاعي در سـخنان تـودة مـردم وجـود داشـته       «واقعيت، ازين قرار است كه 
و] ادبا كالم فارسي را اندك اندك بـا جـرح و تعـديالتي بـا اوزان شـعري      است[

بايد افزود كه رباعي همچون دو بيتي از اشـعاري بـوده   » )۴( .اند عربي منطبق كرده
ي بوده، اما به دليل آنكـه  جار ي بسيار دور بر زبان تودة مردم ايرانها كه از گذشته

ي انـدكي  هـا  ، از آن اشعار نمونـه كوششي در راه ثبت و ضبط آنها صورت نگرفته
 باقي مانده است.

  



١٣٩  پارسي و رباعي

  ان رباعي و فهلويمينگرشي به پيوند 
با رواج اوزان عروضي عرب در شـعر فارسـي و توجـه شـاعران و اديبـان      

كه با عروض عـرب    ميپارسي زبان بدانها، وزن و شكل پاره اي از اين اشعار مرد
وزان جديد شده و مـورد اسـتفادة   سازگاري بيشتري داشته، به تدريج وارد دايرة ا

كان ، پاره اي از هنجارها و ويژگيهـاي  شعرا قرار گرفته است. و البته درين نقل م
. ظاهراً ربـاعي بـيش از دوبيتـي نـزد شـعرا      اوليه و تبدلهايي در آن راه يافته است

آيـد، وزن   مـي مقبول افتاده است. همانطور ، كه از تعبيـر شـمس قـيس رازي بـر     
و بـا قـوانين    انـد  كرده» استخراج«ادبيات زمانه از كالم مردم كوچه بازار رباعي را 

در واقع، سخن از اينكه مخترع و اولين گويندة رباعي  )5( .اند عروض مطابقت داده
 انـد  چه كسي است، بيهوده است، چرا كه گويندة اصلي اين نوع شعر، مردم بـوده 

ش خـويش بـدان درد دلـي    ن، هـر كـدام بـه گـوي    ميكه در نقاط مختلف اين سرز
  .اند گفته ميو حسب حالي  اند كرده مي

  
2  

(متـوفي   دهد در زمـان جنيـد بغـدادي    ميشواهدي موجود است كه نشان 
و بـه   انـد  كـرده  ميانه سماع مي) در خانقاههاي بغداد، صوفيان به رباعيات عا  ه297

عي كـدكني  احتمال بسيار، اين رباعيات به زبان فارسي دري بوده است. دكتر شـفي 
در كتاب موسيقي شعر ضمن نقل و نقد اين شواهد، بنا به داليل و قرايني، نتيجـه  

  گرفته است:
.رباعي، نوعي شعر ايراني خالص بوده كه سالها قبل از تولـد رودكـي در   1«

  اند. كرده  ميمجامع صوفيه با آن سماع 
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كـه  .رباعي در اصطالح صوفيه بيشتر به شعرهاي فولكلوري يا شـعرهايي  2
شده است و غالبـاً سـرودة مـردم عاشـق      مي، اطالق اند گويندگانش ناشناخته بوده

    )6( پيشة كوچه و بازار بوده است.
، به زبـان عربـي   اند خوانده ميرباعيهايي كه در حلقات صوفية قرن سوم  .3

  »ي فهلويات بوده است.ها نبوده و به احتمال قوي به زبان دري يا از نمونه
، تعدادي از اين نوع شعرهاست كه در كتابهاي صوفيه ضمن مؤيد اين گفته

حكايات عرفا و صوفيان بزرگ نقل شـده؛ بخصـوص از شـرح احـوال ابوسـعيد      
آيـد كـه وي    مي.) كه انس و الفت عجيبي با شعر داشته، بر   ه440ابوالخير (متوفي 
 خوانـده و مطـابق مشـرب عرفـاني     مـي انه را در مجالس وعظ مياشعار عاشقانة عا

  :اند كرده است. از جمله آورده ميخويش تفسير و تأويل 
در نيشابور زني بوده است زاهده كـه اهـل نيشـابور بـه زهـد وي تقـرّب       «

ابشي نيلـي گفتنـدي. وي را دايـه اي    نمودندي و از خانداني بس محتشم. و او را 
بود كه پيش وي خدمت كردي. در آن وقت كه شيخ را به نيشابور قبـول كـرده و   

گفت: داية ابشي يك روز بـه مجلـس آمـد. شـيخ را در اثنـاي سـخن        ميس مجل
  رفت. مي

  بيت
 مــن دانگــي ســيم داشــتم حبــة كــم

 ست ونه بم ه زير ماندهبر بربط من ن
  

 خريــده ام پــارة كــم  مــيدو كــوزة  
 تا كي گويي قلنـدري و غـم و غـم   

  
چون دايه از مجلس باز آمد، ابشي پرسيد كه شيخ چـه گفـت در مجلـس؟    

دو بيت ياد گرفته بود بگفت. ابشـي بانـگ بـر وي زد و وي را زجـر كـرد و       اين



١٤١  پارسي و رباعي

  )7(»گفت:  برخيز و دهان بشوي! كسي از اين سخن گويد، او را زاهد توان گفت؟
آنچه ابشي را بر آشفته بود، ظاهراً ذكر اين نوع شعرهاي كوچـه و بـازاري   

 دانسته است. مي شعرها س را اجل ازيندر مجلس شيخ بوده و وي شأن اين مجال
انة قديم اسـت  ميي عاها مان ترانههرباعيي كه ابوسعيد در مجلس خوانده، يكي از 
  يابيم: ميكه مشابه آن را در حكايت ديگري از ابوسعيد 

ــابور   « ــازار نيش ــعيد در ب ــيخ ابوس ــيروزي ش ــاس   م ــك نخّ ــت. نزدي رف
تـرك   خانه[=سراي برده فروشان] رسيد و آواز چنگ بشـنيد. بنگريسـت كنيـزكم   

  گفت: ميزد و اين بيت  ميمطربه چنگ 
  بيت

 امروز درين شهر چون من ياري ني
 آن كس كه خريـدار بـدو رايـم نـي    

  

ــي   ــداري ن ــازار و خري ــه ب  آورده ب
 )8( »وآن كس كـه بـدوراي، خريـدارم نـي    

  
همان گونه كه پيداست، اين ترانه نيز خارج از قواعـد پايبنـديهاي ادبيـات    

انـه زيـاد   مييي است كه در اشعار عاها آن نيز شبيه قافيهاست و نوع قوافي   ميرس
  شود. ميديده 

دو قرن بعد، شـيخي ديگـر از واليـت خراسـان، چنـين حـاالتي را تكـرار        
  :اند .) آورده  ه659كند. در احوال سيف الدين باخرزي (متوفي  مي

جمعي لوليان غريب رسيده بودنـد و صـوتي غريـب آورده و گـرد شـهر      «
  گفتند كه شعر ميين بيتك گشتند و ا مي

ــة مــن  ــة مــن ســبوس و بندان  جانان
  

 ي نكني برون شو از خانـة مـن  كار 
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و اين بيت در شهر شهرت  يافته بود. شيخ  عالم بر سر منبر فرمـود: هـيچ   
گويند و معنـي سـخن ايشـان     ميكه اين لوليان بر درهاي دوكان شما چه  دداني  مي

  )9( ....»حقّند  ن تا لهو نشنوي كه فرستادةها  چيست؟
آنچه درين حكايت و حكايـت پيشـين در خـور توجـه اسـت، بـا آهنـگ        

ست. در واقع، همان كاري كه در مجالس سـماع صـوفيه   ها خوانده شدن اين ترانه
بـان و لوليـان و   رهـا، بـه جـاي مط    شد؛ با اين تفاوت كـه در خانقـاه   مينيز انجام 

ي را بـا لحـن و آهنـگ مخصـوص     ند كه چنـين اشـعار  ا كنيزكان، اين قواالن بوده
  خوانيم: ميند. در احوال ابوسعيد ابوالخير ا خوانده مي

كردند و شيخ را حالتي بود و جمـع را وقـت    ميشيخ فرموده بود تا سماع «
  گفت:   ميخوش گشته.  و قوال اين بيت 

ــاز بهــر ب ــو ت ــر شــوي عــار نب  ي گب
  

 )10(»تا گبر نشـي تـرا بتـي يـار نبـو      

  
نيز گاه به مناسبت شور و حال خويش از قواالن رباعياتي  مجلس البته اهل 

تي رايـج در مجـالس سـماع بـوده اسـت. چنانكـه شـيخ        اند و ايـن سـن   طلبيده مي
  نويسد: ميي خود ها ه) در يكي از نامه736الدولة سمداني (متوفي  عالء

ه در خـالل سـم    بدايتاي عزيز در « ع، امثـال  او وسط مقام توحيد ، خاصـ
  ذوق مدتها بمانده. يكي اين است: ها بر قوال داده باشم و در آناين رباعي

 اين من نه منم، اگر مني هست تويي
 در راه غمت نه تن به من ماند نـه جـان  

  

 ور در بر من پيرهني هسـت تـويي   
 )11(»ورزانكه مرا جان وتني هست تويي

  
داشـته  ، وي اهل سماع را از رباعي طلبيدن از قوال بر حذر در جاي ديگر 
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  )12( است.
) نيز معتقد است كسي بايد از قـوال    ه635شيخ اوحدالدين كرماني (متوفي 
  بيت بطلبد كه معني آن را دريافته باشد:

 در عشق ز ديده اشـك بايـد سـفتن   
 در رقص به قوال كسي گويـد بيـت  

  

   ــد ر ــس باي ــار نف ــتندل را ز غب  ف
 كو معني حـرف بيـت دانـد گفـتن    

  
يت درين شعر، همان رباعي است. وي همچنين ربـاعي  كه البته منظور از ب

  ان ترانه و مجالس سماع است:ميديگري دارد كه مؤيد پيوند 
  عشقت به بهانه اي به سر شايد برد

  وين دل نه به دانه اي به سر شايد برد
  دارم دوست ميمعذورم اگر سماع 

  )13(كين غم به ترانه اي به سر شايد برد

  
3  

هـا و محافـل صـوفيه و نـزد      انة فارسي در خانقـاه ميعاي ها گفتيم كه ترانه
از مشايخ اهل ذوق، مقبوليت و روايي داشته و مورد استناد و استفاده بوده  اي عده

تـوان ديـد.    مـي را كم و بيش در كتابهاي اين طايفه  ها است. بازتاب اين نوع ترانه
ات اسـت و يـا متـأثر و    انه و فهلويمي، بازمانده و يادگاري از اشعار عاها اين  ترانه

ملهم از آنهاست و نشان دهندة پاره اي از ويژگيهاي گويشي گوينده يا راوي شعر 
شـده و كامـل آن را در    مـي است. مانند همان بيت كه در مجلس ابوسعيد خوانده 

  يابيم: مياوراد االحباب باز 
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ــا گ ــت ــو ب ــار نب ــي ي ــرا بت  ر نشــي ت
 ان بســته بــه زنّــار نبــوميــآن را كــه 

  

 ار نبــوعــي ير شــبــي گتــر بوز بهــ 
 )14(ان عاشـقان كـار نبـو   ميـ او را به 

  
در كشكول خويش به ابوالحسـن خرقـاني (متـوفي     اين شعر را شيخ بهايي

  قاني بلسان الپهلوي:رللشيخ ابوالحسن خ«.) نسبت داده، بدين لفظ:   ه425
 نشـي بـا تـو بتـي يـار نبـو       ورگـ تا 
  

 )15( ....»شي از بهر بتي، عار نبـو   ورگ ور 

  
ان اشعاري كـه  مي)، در   ه426در سيرة نامة شيخ ابواسحاق كازروني (متوفي 

ي محلي كازروني و شيرازي و ارهستاني بر زبان شيخ رفته، ايـن ربـاي   ها به لهجه
  خورد: مينيز به چشم 

 م كه هر سل ماهيبمن دوست گل ن
 م خســروانيبــمــن دوســت مــورد 

  

 من دوست مورد بم كه سـل سـالي   
 )16(بماني ام تو تي بشوتكه همه درخ

  
البته بعيد نيست اين روايت با آنچه گفتة شيخ بوده ، تفاوتهايي داشـته و از  
جانب نسخه بـرداران و راويـان، دخـل و تصـرّفي در آن صـورت گرفتـه باشـد،        

ي هـا  در چند نسخه«چنانكه محمود بن عثمان مؤلف سيره نامة شيخ يادآور شده: 
م كه نساخان به خالف يكديگر آن لفظها [منظـور  تازي و فارسي سيرت شيخ ديد

اهللا روحه العزيـز   سدي محلّي شيخ] نبشته بودند و از آن سخن كه شيخ قَها گفته
فرموده بود، گردانيده بودند، از آن جهت كه فهم آن نكرده بودند. پس در تصحيح 

ته در اصـل  و بسا كه وي نيز ناخواسـ  )17( »ي بليغ رفت تا مفهوم شد.عآن لفظها س
نويسـنده فهلـوي يـاد     مينجاي ديگر، ه زيرا در سخن شيخ تصرّفاتي كرده باشد.



١٤٥  پارسي و رباعي

  شده را با لفظي متفاوت ثبت كرده است:
 اي كه هر سله مايي مِ دوست گل نه

ــرواني    ــه خس ــورد ك ــت م  مِ دوس
  

 مِ دوست مورد [بم] كه سله سـالي  
 )18(م تـو بمـاني  وهمه درختي بشـو 

  
حاق در خانـداني زرتشـتي بـزرگ شـده بـود      گفتني است كه شـيخ ابواسـ  

و ايـن نكتـه،    انـد  خورشيد هر دو بدين كـيش بـوده  وجدش زادان فرخ و پدرش 
تواند رابطة او را با فهلويات و سنّتهاي شعري پـيش از اسـالم روشـن     مياحتماالً 

  كند.
) بيتــي وجــود دارد كــه ظــاهراً  . ه 534در روح االرواح ســمعاني (متــوفي 

يي از گويشـي محلّـي در آن بـه چشـم     هـا  بـاعي اسـت و نشـانه   بخشي از يـك ر 
  خورد: مي

 ار ريشـــهكنـــوا گرگـــان شـــمه وا
  

 )19(انديشـه اينجا چه كنم دل بـه هـزار    

  
  رباعي اوحدالدين كرماني نيز تأثير گويش محلي آشكار است:و درين 

ــ   ــم ب ــدار زن ــزم در دل ــد وكخي  وب
 من خـود دانـم كـه او قبـولم نكنـد     

  

 رافكنم بوك دبـو خود را به درش د 
 )20(با اين همه جاني بكنم بوك دبو

  
  از عالء الدولة سمناني: و شبيه آن، اين رباعي

 در حلقــة عشــق اگــر خريــدار دبــو
 دان رضـا ميـ يك بار ديگر بـر سـرِ   

  

ــو    ــازار دب ــه ب ــو ك ــيم، ب  بيعــي بكن
 )21(گويي بزنيم بو كه اين بـار دبـو  
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4  
ي نقل شد كه نام مقالـه هـم بـر    ، رباعيي از اوحدالدين كرمانهدر صدر مقال

معـادل و متـرادف فـرض    » پارسـي «با  گرفته از آن است. درين شعر، واژة رباعي
ار در كتـاب  ميـ شده است و اين امر ذهن مرا به نكته اي رهنمونم شد كه دكتـر كا 

بررسي منشأ وزن شعر فارسي بازگفته است. ايشان وزن رباعي را نشأت گرفته از 
  گويد: مياند و د ميشعر فولكلوريك 

رسد. زيرا در شرح و تفسـيرهايي كـه    ميقدمت وزن رباعي به يونان قديم 
نوشته شـده   -الديميدان يوناني متولد به سال دوم  عروض -بر كتاب هفائيستيون

است، از وزني به نام پرسيكوس يعني پارسي ياد شده كه نـام ديگـرش پنيكـوس    
  )22( ه كه اساس وزن رباعي است.كيل شدشت UU–آمايوره است. اين وزن از ركن

  

5  
اي كه در سرودن اشعار محلّي نـام   فارسي، نخستين گويندهشاعران در بين 

) شاعر شيعي دربار آل بويه   ه401الدين بندار رازي (متوفي  برآورده، خواجه كمال
است كه در تذكره و كتابهاي شعر، اشعاري از وي به لهجة مردم وي نقل شده كه 

ان آنها، رباعيي كه به گويش رازي ميصيده و قطعه و تغزل است، و در بيشتر آن ق
خورد. اما در يكي از جنگهـاي خطـي، ربـاعي زيـر را كـه بـا        ميباشد، به چشم ن

رباعي اوحدالدين كرماني و عالء الدولة سمناني قابل سنجش است بـه او نسـبت   
  :اند داده

 وك دبــودر ايلخــي شــاه اســب كــرّ
 روك مـنم آن اشتر لوك و اسـب كـ  

  

ــز    ــه ني ــو  ادر قافل ــوك دب ــتر ل  ش
 )23(د آن زنم بوك دبـو مياين در به ا
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  ندارد.    ميالبته به انتساب اين رباعي به پندار رازي پاية محك
در يك جنگ خطي ديگر كه بخشهايي از آن در قرن هفتم يا هشتم هجري 

ه سـه  ملمع به نام امام صدرالدين خجنـدي ثبـت شـده كـ     كتابت شده، دو رباعي
مصراع آنها به عربي و مصراع چهارمشان به فارسي است. در ربـاعي دوم، شـاعر   

نه ميخته و شعري نادر آفريده است كه با زميانه را به هم درآميزبان ادبي و زبان عا
  تحقيق ما بيگانه نيست:

  سبي  تمت وصالي و فؤادي حرّ
  كسبِلحسناً و تراه من اَجل ا

  ما رمت سوي وصلك حسبي  حسبي
  )24(مرگ ار چه نبي، درد جدايي وس بي

  
.) و خاندان   ه 523خجندي از معاريف قرن ششم است (متوفي  صدرالدين

كـه  در سـده اي ششـم و هفـتم      اند وي از خاندانهاي معروف مقيم اصفهان بوده
رياست مذهبي شافعيان اصفهان و قدرت اداري و سياسي اين شـهر را در دسـت   

المجالس و ديگر كتابهـا   هـةنزي و  عوفتي در لباب االلباب . از وي رباعيااند داشته
  )25( »باقي است.

به جا مانده از شاعر معروف قـرن  ان رباعيات بي شمار مييك قرن بعد، در 
.) در البالي برگهاي مجموعه دواوين خطّـي    ه686هفتم مجدالدين همگر (متوفي 

شـده اسـت.    هجـري ، يـك ربـاعي نيـز بـه گـويش سـپاهاني ثبـت         692مورخ، 
مجدالدين همگر سالهاي طوالني در اصفهان اقامت داشته و اين رباعي را نوه اش 

هجري به همراه ديگـر رباعيـاتش در    697اسحاق بن قوام بن مجد همگر به سال 
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شـود   ميتبريز كتابت كرده است. عين اين رباعي بي هيچ تغييري درين مقاله نقل 
  نهيم: ميا وه اهل فن و يافتن و ضبط صحيح و معناي آن را ب

  و كورت دبرني زار اي زار كتسو
  ات نبو وات و بكاروكُ بوات چون مكل

  
  شجه هي كرو دهاك واب موسونوات 
  )26(ريش وي مرو جم دكار و كب هم

  
فهلوياتي كه به گويش طبري (مازندراني) به جا مانده، رباعياتي از كهنترين 

كتـاب قابوسـنامه (تـأليف در     است كه عنصرالمعالي كيكـاوس بـن وشـمگير در   
  به نام خويش ياد كرده است: .)  ه475

  من گويم به زفان طبري:
 مــن دشــمن بشــر تــو داري دمونــه
 چنين گنه دوناك: پـيش هـر ردونـه   

  

ــم ور   ــون ور منهراس ــر كه ــهعي  ون
 كس نَخسه به خونه ه اونتبه گور خُ

  
  را معلوم باشد: و هم اين بيت را به پارسي به لفظ دري بگويم تا هر كسي

  گر شير شود عدو، چه پيدا چه نهفت
  با شير به شمشير سخن خواهم گفت
  كان را كه به گور خفت بايد بي جفت
  )27(»با جفت به خان خويش نتواند خفت
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ي در بخش خاتمة كتاب جامع االلحان، دو رباعي به گويش غعبدالقادر مرا
ي هـا  وس نامـه، از كهنتـرين ترانـه   مازندراني نقل كرده كه ظاهراً پس از رباعي قاب

طبري است. از آنجا كه  عبدالقادر مراغي با ايـن گـويش آشـنايي كـافي نداشـته،      
  رود: مياحتمال تحريف و تبديل در نقل اين اشعار 

 زي مـن رآدم نه بجـا كـه مـن مـرو    
ـ همه  رك  ان دانـي مـن  ميـ وي مـن  ت

ــاري    ــر ك ــي ه ــا بكن ــتم دال ت  بهش
 هـــر كـــه دامـــن داري ســـربرآري

  

 بتو داني به اين جـا رسـي مـن   من  
 حوا نه بجا من بتو عاشـق بـي مـن   

ــه دال  ــا ك ــه وآنج ــين ــاريمي  رد ك
 )28(ره كه درمان نياريميبه آن درد ب

  
  ي جامع االلحان نيز اين رباعي را اضافه دارد:  ها يكي از نسخه

 اركهان پرخوري من سوي تـه وس 
 ر دو گيتي ده دامـانم وزنـي چنـگ   ا

  

 ي تـه وس ور كهان پر گل مـن بـو   
 )29(وس من ازهردو كهان وا روي ته

  
يـاد  ر پـازواري  ميـ عر پرآوازة خطة مازندران ااز رباعيات شا توان ميسپس 

ت و كيفيـت و هـم مقبوليـت اشـعارش در بـين مـردم ،       ميكرد كه هم از لحاظ ك
سرآمد همة گويندگان طبري زبان است. به رغم آنكه شعرهاي او آشكارا بـه وزن  

از سرِ سهو يا غفلت، آنها را دو بيتي و گـاه   ،دادي از پژوهشگرانرباعي است، تع
. بايد گفت كه درين فهلويـات اگـر چـه  از قيـد و     اند داراي اوزان هجايي دانسته

خبـري نيسـت و شـاعر آزادي و اختيـار       ميدست و پاگير شعرهاي رسـ بندهاي 
ن شـعرها را  آيـد. ايـ   مـي روض راسـت  عزان ميبيشتري دارد، اما وزن همة آنها به 

و افت و خيزهاي وزني آنهـا، در زيـر و بـم صـداي      اند خوانده ميمعموالً با آواز 
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  شود. ميخواننده حل 
اطالعات تاريخي چنـداني در دسـت نيسـت. جـز     ر پازواري مياز زندگي ا

زيسـته اسـت. مـا بقـي آنچـه دربـارة او گفتـه         مـي اينكه احتماالً در دورة صفويه 
ال بـه سـابقة احتـرام و    متانهايي است كه عامـة مـردم شـ   و داس ها شود، افسانه مي

، آنها را همچون شعرهايش سينه به سـينه حفـظ   اند كرامتي كه براي وي قايل بوده
  اند. كرده

رزا شـفيع مازنـدراني بـه    ميرا برنهارد دارن با همكاري  اميرمجموعة اشعار 
پترزبورگ به چـاپ  نام كنزاالسرار مازندراني فراهم آورده و در دو جلد در مطبعة 

  .)  ه1283و  1277رسانده است (
ر [نيـز] بـا قيـد    ميـ ، اشعاري از شاعران پيش از ا» درين دو مجموعه«البته: 

رعبدالعظيم مرعشي و زرگـر آملـي) .... عـدم    مي(از جمله  شود مينامشان مشاهده 
قطعات و رباعيات از لحاظ شـيوة بيـان و القـايي     انميهماهنگي و يكدستي الزم 

ر مربـوط بـه وي   ميـ يي از مجموعة منسوب به اها دهد كه سروده ميمفاهيم نشان 
ر، چهار قافيه اي است كه دو نمونة آن مرقوم ميتقريباً اغلب رباعيات ا )30( »نيست.

  شود: مي
ــا ــر  مي ــه دلب ــه م  ان خــورهبســر گن
 ه بدي دوسـت گـره زن ابـرو ره   رم
  

 تن سوسن و قد سرو و كالله نـوره  
 ان كـي خوشـه مـاه نـوره    ميگره به 

  
  ه آگاهدكر ه عشقه كه عالم رِهت
  ه عشقه كه صنعون ر بورده از راهت
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  ه چاهر بدا ته عشقه كه يوسف وت
  )31(ه عشقه كه مجنون ر دنيگو راه به راهت

  
ضـا  اشـعار ر «ترين شاعر طبري زيـان اسـت.    مير، رضا خراتي ناميبعد از ا

ر پازواري است. گرچه نـوع  ميعموماً در شيوة بيان تحت تأثير رباعيات حضرت ا
خـورد، داراي حـال و    مـي ي او به چشم ها مفاهيم، تصاوير و لحني كه در سروده

طبـق قراينـي    )32( »ر.ميهواي كوهستاني است  و آشكارا متمايز از سبك و سياق ا
رضا خراتـي را بايـد بـين سـالهاي      ، دوران زندگانياند كه پژوهشگران ارائه كرده

  شود: ميي طبري رضا گاهي تخلّص او نيز ديده ها دانست. در ترانه 1230تا 1150
 ه جان، من شاعر خرات مـه ترضا گ

 مــهبــات در رامــر كردگــار ســخن 
  

 ر جوون بو بـوم بس ه جان، اَترضا گ
 بورم مدرسـه قـرآن خـون بـو بـوم     

  

 الحمــداهللا شــاگرد بــي اســتات مــه 
 دارمه، محشر آزات مه عليعشق يا

  
 كر سـنگ دشـت بـاغبون بـو بـوم     

 )33(ل زوون بـو بـوم  پيش محمد بلب

  
***  

نـة ترانـه گـويي بـه     مي، خبر از سنّتي ديرينه و ريشـه دار در ز  ها اين نمونه
رسـد. از   مـي آن به روزگار قبل از اسـالم   ةپيشني دهد كه احتماالً ميگويش طبري 

لكي در دست است، اين نكته بـه ذهـن متبـادر    آنجا كه رباعياتي نيز به گويش گي
شود كه مردم مناطق شمالي ايران اين شاخه از ادبيـات شـفاهي را كـه يادگـار      مي

روزگاران كهن است ، بيش از ديگر منـاطق كشـور ، بـا ذهـن و زبـان و زنـدگي       
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خويش سازگار يافته، پس در نگهداري و انتقال آن به نسلهاي بعد بـه جـان و دل   
  .دان كوشيده
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زيسـته،   مـي از شرفشاه دوالبي عارف گيالني كه در قـرن هفـتم يـا هشـتم     

رباعي محلي به گـويش گيلكـي گسـكري بـاقي مانـده       800ديواني شامل حدود 
بخارسـت    مياست. چاپ عكسي تنها نسـخة ايـن ديـوان كـه در كتابخانـة آكـاد      

 به كوشش دكتر محمـدعلي صـوتي در سلسـله    1358شود، در سال  مينگهداري 
انتشارات بنياد فرهنگ ايران به انجام رسيده است. در مقدمة گردآورندة اشعار (در 

ي هـا  ده شـده اسـت. ترانـه   ميـ ي شرفشـاه چهاردانـه نا  ها قرن نهم)، همه جا ترانه
ي قافيـه     تنظـيم شـده و همـة آنهـا      هـا  شرفشاه درين دفتر بر اسـاس حـرف تهجـ

غيـر عروضـي و حلقـة گمشـدة     را  هـا  ا اين ترانهسميچهارقافيه اي است. دكتر ش
عدة  )34( زنجيرة شعرهاي هجايي پيش از اسالم و شعرهاي عروضي دانسته است.

و قافية سالم و يي فاقد وزن ها شعرهاي شرفشاه را دو بيتيديگري از پژوهگشران 
البته اظهار نظر درين باره، در حوزة تخصص زبـان شناسـان    )35( .اند مرتب خوانده

ي هـا  هاي كهن ايراني است، اما هنگام جسـت و جـو در ترانـه   و آگاهان به گويش
شرفشاه، هر كس كه آشنايي اندكي هم با گويش گيلكي داشته باشد، وزن ربـاعي  

  را در بسياري از ابيات و مصاريع كتاب در خواهد يافت:
  ي بندگي اقرار ساقي!تباوردم 

  قرار ساقي!  ميناوردم اوي تو د
  ساقي! كار مشكل ويم بيا غمخوار مي

  كه پيش تو كار دشخوار خوار ساقي!
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  داني كه خمار استا دشخوار ساقي!
  خوشخوار ساقي!  ميچه ستائي واده 

  مگذار بندآ لحظه اي هشيار ساقي!
  كوا تلفم چون تو حريف و هشيار ساقي[؟]

  
  من  مييا دوست! من كمال تو خواندم تو ك

  من كام به مراد تو خواندم و تو ني به من
  ي به وصال يكين ياد منجيره نكن

  )36(تا تي رِهخ فدي كنم جان شيرين من
  

ي او، مصراعهاي موزوني ازين دست فراوان يافـت  ها همچنين در چهاردانه
  شود: مي

  )134عاصي بنده دل، چه دوزخ تاريكتره(ص -
  )135تو شاه من باش كه من تي استم دعاگو(ص  -
  )137سر به سالمت، مال هرگز مباگو(ص  مي -
  )118ود را بكشي، بزا نخوازي كشتن!(ص خ -
  )113دل داغان (ص   ميتو واكنه تو هر دم  -
  )68دل طاقت عشق ندارد، وامانستم (ص  -
  )73پروا ني كس(ص  ميمن غرق محبوبم و  -

، اما اند كه اين ابيات و مصاريع،  خود به خود موزون افتاده شايد گفته شود
كند. افزون بر اين، عنوان چهاردانه كـه بـر    ميت فراواني آنها پاية اين ادعا را سس
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گـردد.   مـي ، همچون قرينه اي ما را به رباعي بودن آنها راهنما اند نهاده ها اين ترانه
كـه بـا آهنـگ مخصـوص خـود        مي، همگي ، هنگاها ضمناً موزون بودن اين ترانه

  )37( افتد. مي(شرفشاهي) خوانده شود، بيشتر پرده بر 
  
8  

نعـيم سـمناني    رزاميـ ار در همسايگي مازندران، شاعري به نام در دورة قاج
ان آنها، رباعي هـم  ميزيست كه به گويش سمناني اشعاري ازو باقي مانده و در  مي

  خورد: ميبه چشم 
ـ اون روز كو كاروان جون   ار كـرن ب
ــو    ــرون م ــتري الغ ــاَ اش ــار ب  رهپ

  

 در راهــي عــدم قافلــه ايــوار كــرن 
 )38(كـرن ترسون كوسري پلـي مـو وادار   
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ان مردم شمال ايران، ميدر باب رواج و رونق و محبوبيت و اقبال رباعي در 
نقل شد. در جنوب ايران اگر چه ازين شدت و حـدت خبـري    يي فراوانها نمونه

ي جان سوز توجه و نظر دارند، اماچنان نيسـت  ها نيست و مردم بيشتر به دو بيتي
است شـگفت    ميشد. گواه اين مدعا، مراسكه درين منطقه رباعي هوادار نداشته با

  انگيز به نام خيام خواني كه در بوشهر و اطراف آن رواج دارد.
ي هـا  نيز معروف است، عمدتاً از ترانـه  Shakiدر خيام خواني كه به شكي 

خيام و گاه از رباعيات فولكلوريك كه ظاهراً شبيه رباعيات خيام اسـت، اسـتفاده   
خوانند كه بيشتر به كار مجـالس عروسـي و    ميگي خاص شود. و آنها را با آهن مي

  )39( آيد. ميمحافل شاد 
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سر ميمتأسفانه هنگام نگارش اين مقاله دسترسي به نمونه اي ازين رباعيات 
  نيامد.
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ان اشعار فولكلوريك بي شماري كه پژوهشگران فرهنگ عامه از زبان ميدر 

، انـد  يقات خـويش قـرار داده  مردم شهرهاي مختلف ايران برگرفته و موضوع تحق
شود كه اين مقالـه از نقـل مقـداري از     ميي بسياري يافت ها رباعي يا رباعي واره

، بخشـي جـدايي ناپـذير از آيينهـا و مراسـم      ها آنها بي نياز نخواهد بود. اين ترانه
خاص مردم هر منطقه است و كاربردي ويژه دارد. مانند اين ترانـه كـه جـزوي از    

  ي است:يك تصنيف عروس
  بيا برويم ازين واليت من و تو

  تو دست مرا بگير و من دامن تو
  ااي يار مبارك بادا، ايشاالً مبارك باد

  
شت مرغابي راوِقربان بروم ر  

  .)40( آن حوض بلور و گردش ماهي را ...
  

  و اين ترانة مشهدي:
  روه سر باال ميآن يار منه كه 

  زنه گرما را  ميدسمال به دست و 
  درآمدي و خندو خندو از كوچه

  چشمت به من است و چادرت ور دندو
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  :ها و اين ترانه
  سيصد گل سرخ و يك گل نصراني

  ترساني ميما را ز سر بريده 
  ترسيديم ميگر ما ز سر بريده 

  رقصيديم ميدر مجلس عاشقون ن
  در باغ گل است و در بيابان نرگس

  من رفتن تو رضا نبودم هرگز
  يدياران شما تمامتان ياران

  )41(ارك من ز كوچه برگردانيدياين 
  

  امشب چه شبي، شب حنابندان است
  شه تو كوچه سرگردان استميعاشق ه

  نارنج و ترنج بر سرم سايه زده
  )42(عشقم به سرِ دختر همسايه زده

  

چهار ترانه اي كه در باال نقل شد، يك ويژگي مشترك دارند كه آنهـا را از  
كند، و آن قافيه آنهاست. در واقع، هـر بيـت    مي رباعيهاي ديگر تا حدودي متمايز

دهـد. ايـن    مـي براي خود قافيه اي جداگانه دارد و شباهت به مثنـوي   ها اين ترانه
  شود. مانند اين دو بيتي خراساني: مينيز ديده  ها ويژگي در تعدادي از دو بيتي

 ن هــر دو پــايم رّبــبگــر بــه اره 
 ن هــر دو دســتمرّبــبــه تيشــه گــر ب

  

ــو   ــه زان ــايم   ب ــي وف ــايم ب ــر ني  گ
 )43(كنـد چشـمان مسـتم    مـي اشاره 
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انه، پديده اي نيست كه اثبـات  ميو رباعيات عا ها ان دو بيتيميالبته شباهت 
آن نياز به تالش فراوان داشته باشـد. كـافي اسـت كـه تعـدادي دو بيتـي را كنـار        

و  تعدادي رباعي فولكلوريك بگذاريم تا شباهتهاي آنها از لحاظ سـاخت و قالـب  
زبان پيدا آيد. در بسياري از موارد، تنها وزن ايـن شعرهاسـت كـه آنهـا را از هـم      

بيرجنـد در مراسـم اهللا    سـان گرداند. ماننـد ايـن ربـاعي كـه مـردم خرا      ميمتمايز 
  خوانند: ميرمضوني 

  آن روز كه سر حسين بر نيزه زدند
  مرغان هوا به يك طرف خيمه زدند

  مرغان هوا و ماهيان دريا
  )44(حسين سنگ بر سينه زدنداز بهر 

  
كه از لحاظ ساخت و شكل، حداقل سـه تـا از ويژگيهـاي دو بيتـي در آن     

مرغـان  «شود. نخست، تكرار پارة اول مصراع دوم در مصراع سوم است:  ميديده 
آوايي سازگاريهايي دارند، ي آن: نيزه/ خيمه/ سينه، كه از لحاظ ها دوم، قافيه». هوا

پسندند، مطابق نيست. ( و چه باك!)  ميال شمس قيس رازي اما با قواعدي كه امث
و سكونهاي خفيفي اسـت كـه در بعضـي كلمـات، روي داده      ها نكتة سوم، سكته

است: آن روزه كه سر، از بهر حسين سنگ. و همة اين مـوارد، در پـاره اي از دو   
  ي ديگر:ها نيز وجود دارد. بگذريم. و اينك نمونه ها بيتي

  
  سر درآورده ز پوست بادام سفيد كه

  عالم خبرن كه من ترا دارم دوست
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  سرم ببريد خودم بمانم تن و پوست
  سر از قدم تو برندارم شب و روز

  
  بيني بام من است ميآن بام بلن كه 

  )45(بيني يار من است مياون چادر سفيد كه 
  
  اين مثل كرماني نيز به وزن رباعي است:   

  گربه ديدي كه [برگ] گشنيز خورد؟
  )46(ر گشنه شود هزار و هف چيز خوردگ
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  درد مردم را رباعيات مردم باز گويد
  حاجتي بر گفت شيادان جنه آوا ندارد.

  
نه امياين بيت را يكي از شاعران تاجيك در باب قبول و قابليت رباعيات عا

  بين مردم تاجيكستان گفته است، رباعياتي كه آيينة آالم و آمال ايشان است:
  ، دشتك كوالب غريبكوالب غريب

  بيمار شديم ، به سر نداريم طبيب
  كو پدر و كو مادر، كو خويش و قريب

  بيگانه چه داند كه كجا مرد غريب
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  آفتاب زدي در سرك كنداني
  گرداني ميه نتروي رو مي جوره

  دلت به مه خاطرات جاي ديگر  
  ريزاني مياي جگر سوختگيمه 

  
  ه چنار دو  برهتمه خواب بودم 

  دم نظاره ما شير برهبيدار ش
  با كُرنه گل گلي و با اسب اله

  )47(گذره ميدمش نزنيم، غمزه كنان 
  

كه كشور تاجيكستان كه در شمال شـرقي ايـران قـرار     الزم به گفتن نيست
دارد، در روزگاري نه چندان دور، بخشي از خاك ايران بوده است، بنـابراين رواج  

تـوان اتفـاقي تلقـي كـرد.      مـي تاجيكستان ن انه را بين مردمميي عاها اين نوع ترانه
يي هـا  همجواري اين كشور با مناطق شمالي و شمال شرقي ايران بازگو كنندة نكته

به هـم پيوسـته، بـه    انه درين حوزة جغرافيايي ميو عا  مياست. شيوع رباعيات مرد
زند كه شايد خاسـتگاه اوليـة ايـن قالـب اصـيل ايرانـي، دريـن         مياين ظن دامن 

باشد. شايد اگر شعرهاي فولكلوريك مردم افغانستان نيـز كاويـده شـود،    ن ميسرز
ن حـوزة  مـي ي ازين دست فرا چنـگ آيـد. چـرا كـه افغانسـتان هـم در ه      ها ترانه

  )47( جغرافيايي است.
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باري، اين مقاله اندكي به درازي كشيد. اما نقل اين شواهد متعدد، خـالي از  

آن استنباط كرد. البتـه در جـاي جـاي مقالـه،      توان از مييي ها فايده نيست و نكته
پراكند وار، حرفهايي زده شـده، ولـي اگـر بخـواهيم نتيجـه اي كلـي از آن همـه        

  بگيريم، بايد گفت:
 شعري است داراي وزن و قالب ايراني، بـا سـابقه اي طـوالني كـه از     رباعي ،

 لحاظ شكل و ساخت و سرنوشت، با دوبيتي شباهتهاي فراواني دارد.

  ان عامة مردم ايران بخصـوص  مينوع شعر، از روزگاران پيش از اسالم در اين
مردم مناطق شمال و شمال شرقي كشور از اقبال و توجـه فـراوان برخـوردار    

ان مردم جنوب ايـران). و در واقـع، ربـاعي    مي(همچون دو بيتي در  بوده است
 بخشي از ادبيات شفاهي مردم كشور ماست.

 شاعران ايراني اوزان عربي را در اشعار خويش  در حدود قرن سوم هجري كه
بـوده، داراي وزن و قالـب مناسـب      مـي ، رباعي را كه شعري مرداند آزموده مي

يافته و آن را از زبان مردم كوچه و بازار گرفته و بـا عـروض عربـي سـازگار     
 .اند كرده

  ي ان ادبيات و شـاعران پارسـ  ميبه موازات رونق و تعالي روز افزون رباعي در
زبان، در گوشه و كنار ايران ، عده اي از شاعران بي آوازه اما سخت كـوش و  

همچـون نيـاز و    -اعـم از ربـاعي و دو بيتـي    –معتقد، سنّت فهلوي گويي را 
. اما متأسفانه بـه جـز در مـواردي انـدك، نـام و      اند ضرورتي مقدس ادامه داده

 نشان و اثري مكتوب از آن بي شماران باقي نمانده است.



١٦١  پارسي و رباعي

 ت و ضـبط  ميـ از آنجا كه تاريخ نگاران و تذكره نويسان فارسي، از اعتبار و اه
انه و ادبيات شفاهي مـردم بسـي بـي خبـر بودهانـد،ا ازيـن       مياشعار عاو ثبت 

ي اندكي در دست است. بنابراين، ارزيابي و  بررسي تـاريخي  ها شعرها، نمونه
ازيـن روي حـدس و   آنها هيچ گاه خالي از شك و ابهام و اما و اگـر نيسـت.   

گمانهاي موجود كه درين مقاله اغلب تقريبي است و بيشتر يك پيشنهاد است 
اهل فن بي نيـاز نخواهـد   تا اظهار نظر قطعي، و الجرم از داوري و نقد و نظر 

 بود.
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  *ابوالعباس ايرانشهري
  يمجتبي مينو

  
يكي از حكما و دانشمندان ايراني كه چندان شهرتي ندارند، اين ابوالعبـاس  
معروف به ايرانشهري است كه تأليفاتي هم داشـته اسـت و از كتـب او نقـل هـم      

  دست ما نرسيده است. يك به اند ولي از آنها هيچ كرده
اند  ور او را در شش كتاب ذكر كردهچهار تن از نويسندگان و حكماي مشه

اند. اوالً ابوريحان بيروني در تحقيق ماللهند من  و بعضي از اقوال او را بجا گذاشته
) گويد ابوالعباس ايرانشهري تنها كسي است كـه در  4(چاپ حيدرآباد ص  لـةمقو

نقل اقوال و عقايد يهود و نصاري و حكايت آنچه در تورات و انجيل آمده اسـت  
اه راست منحرف نشده است و در ذكر مانويان و اخباري كه در كتـب ايشـان   از ر

غرض و مرض سخن  راجع به پيروان اديان منقرض شده يافته است به كمال و بي
يـك از اديـان    گفته است، و اين بدين سبب بوده اسـت كـه ايرانشـهري بـه هـيچ     

بـود و مـردم را   كه منفرد بود به ديني كه خود او اختـراع كـرده   لبستگي نداشت ب
نمود، با اين حال وقتي كه به اخبار فرقـة هنـد و شـمنيان رسـيده      بدان دعوت مي

منحرف گرديده و به نقل از كتاب زرقان اكتفا كرده و هرچه است تير او از هدف 
                                                            

.139تا  133، صص 1344، تابستان و پاييز 3و  2*. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال اول، شمارة 
  



 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٦٦ 

هم كه از كتاب او برنداشته است گويا سخناني باشد كـه از عـوام ايـن دو طايفـه     
  شنيده است.

) مـي گويـد: ايـن مطلبـي كـه      206ز همان كتاب (ص در موضع ديگري ا
خواهم نقل كنم مربوط به معتقدات شمنيان، مستقيماً از قول خودشان نيسـت،   مي

كنم اين منقـوالت او از روي   واسطة ايرانشهري است، هرچند كه گمان مي بلكه به
ر ها د گويد كه شمني تتبع نيست يا از قول كسي است كه تتبع نداشته است. او مي

معتقدند كه ميان چهار عالم است در جهـات چهارگانـه، پايـة آن    » ميرو«باب كوه 
است و يك نيمة آن بـه  » جوژن«مربع است و باالي آن گرد، طول آن هشتاد هزار 

آسمان بررفته و نيمة ديگرش به زمين فرو رفته است، و جانب جنوب آن كـه بـه   
است سبب سـبزي آسـمان   گوني است و اين  سمت عالم ماست از ياقوت آسمان

آيد، و باقي اطـراف آن از يـاقوت سـرخ و زرد و سـفيد اسـت ـ        كه به نظر ما مي
نامنـد   مـي » لوكـالوك «سپس بيروني شرحي در باب كوه قـاف كـه هنـديان آن را    

  آورد كه معلوم نيست اين هم جزء منقوالت ايرانشهري است يا نه. مي
» ميـرو «ها را دربارة  شمني ) از قول او عقيدة276باز در جاي ديگري (ص 

نوبـت   نقل كرده است و گفته است كه در اطراف اين كوه چهار دنياسـت كـه بـه   
آورد، خرابي آنها به سبب استيالي آتش است بـر   آبادي و خرابي به آنها روي مي

هريك از آنها در موقع طلوع آفتابي پس از آفتابي تا هفـت بـار، كـه هـر بـار آب      
يابـد؛ و آبـاد گشـتن     آتش افروخته راه به درون آن مي شود و ها خشك مي چشمه

هريك به علت بيرون رفتن خورشيد است از آن و داخل شدن به عـالم ديگـر، و   
وزد و ابرهـا را بـا خـود     بعد از آنكه آفتاب خارج شد بادي نيرومند در آن دنيا مي

ه ارواح بارد تا دريايي گردد و از كف آن صدفي متولد شـود كـ   برد و باران مي مي
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بدان پيوندند و پس از فرو رفتن آب از آن انسان به وجود آيد؛ و كساني از ايشان 
افتـد و از   كنند در اين عالم انسـاني از دنيـاي ديگـر فـرو مـي      هستند كه گمان مي

گردد، و از انديشة او زوجـي بـراي وي بـه وجـود      تنهايي خود دچار وحشت مي
  شود. آيد و نسل از آن دو آغاز مي مي

ثار الباقيـه، نيـز ايرانشـهري را    ابوريحان بيروني در كتاب ديگر خويش ، اآل
) اينكه او گفتـه  222ياد كرده است و دو مطلب از قول او آورده است، يكي (ص 

است كه خداوند در روز نوروز و مهرگان از نور و ظلمت پيمـان گرفـت؛ ديگـر    
گفتنـد   شـنيدم كـه مـي   اي از علماي ارمنسـتان   ) اينكه وي گفت: از عده225(ص 

دروني و زمين بيروني،  بر كوه بزرگ، در ميان زمين )1(چون بامداد روز روباه بيايد
افتـد،   شود كه در تمامي سال جز در چنين وقتي مشهود نمي قوچ سفيدي ديده مي

گيرند  آن هم در همين روز، و اهل آن ناحيه از آن دليلي بر تنگسالي و فراواني مي
قوچ بانگ كند نشان فراخي سال است و اگر بانگ نكنـد دليـل    بدين نحو كه اگر

دانستند و از  تنگي سال. و عجم در بامداد روز روباه نگه كردن بر ابر را ميمون مي
پاكي يا تيرگي يا نازكي يا انبوهي آن استدالل به خوشي يا زشـتي يـا فراوانـي يـا     

  نمودند. خشكي سال مي
انون مسعودي مطلبي راجع به ايرانشـهري  باز ابوريحان، اين بار در كتاب ق

دهـد و   ) كه زمان او را نيز به دست مـي 632، ص 2گويد (چاپ حيدرآباد، ج   يم
زيسـته و در   شود كه ابوالعباس ايرانشـهري در قـرن سـوم هجـري مـي      معلوم مي

گويد: در باب كسـوف   كرده است. مي ن تأليف ميآاواسط آن قرن يا در نيمة دوم 
هجري مطابق روز تير از  259ماه رمضان از سال  29شنبه  ز سهشمس كه صبح رو

انـد، و آن را ابوالعبــاس   يزدگــردي اتفـاق افتـاد ســخن گفتـه    242مـاه تيـر سـال    
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كنندگان دقيق است، و گفته است كه جرم  ايرانشهري در نيشابور ديده و او از تتبع
د آن بـود  قمر در وسط جرم شمس قرار گرفت چنان كه نور خورشيد كه گرداگـر 

(ص   روشن ماند و نگرفت. در جاي ديگري از همين كتاب هم نام او آمده اسـت 
  ) و ان اشاره به همين مطلبي است كه اينجا گفته است.870

ثانياً ناصرخسرو شاعر حكيم كراراً از ايرانشهري در زادالمسافرين نام بـرده  
آيد كه اين مرد  مياست و اسم چند كتاب او را ذكر كرده است و از اشارات او بر

عالوه بر اينكه در هيأت و نجوم و رياضي استاد بوده است حكيم و فيلسوف نيـز  
بن زكرياي رازي سمت استادي داشته است و رازي اقـوال   بوده و نسبت به محمد

او را در كتب خود نقل كرده است؛ ولي چون ناصرخسرو مردي ديندار بوده و بـا  
فت شـديد داشـته، در   لدة خود او بوده است مخااش غير از عقي هركسي كه عقيده
شدت هرچه تمامتر بر محمد بـن زكريـاي رازي تاخـت آورده و     زادالمسافرين به

هـاي   عقايد او را رد كرده است. عالوه بر اين به او تهمت هم زده است كـه گفتـه  
اين ايرانشهري را تحريف كرده و به خود نسبت داده است. اينـك اقـوال حكـيم    

تـا   102، 98، 73ترتيـب از صـفحات    رو دربارة ايرانشـهري و رازي (بـه  ناصرخس
  زادالمسافرين): 343، و 103

) اصحاب هيولي چون ايرانشهري و محمد زكرياي رازي و جز از ايشـان  1
گفتند كه هيولي جوهري قديم است، و محمد بن زكريـا پـنج قـديم ثابـت كـرده      

چهـارم نفـس و پـنجم بـاري     است يكي هيولي، ديگر زمان، و سـديگر مكـان و   
  سبحانه.
)... اين جمله كه ياد كرديم قول آن گروه اسـت كـه مـر مكـان را قـديم      2

هاي فلسفي را به الفاظ دينـي عبـارت    گفتند، چون حكيم ايرانشهري  كه مر معني
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كرده است اندر كتاب جليل و كتاب اثير و جز آن، مردم را بر دين حق و شناخت 
پس از او چون محمدزكرياي كه مر قولهاي ايرانشهري  توحيد بعث كرده است؛ و

هاي استاد و مقدم خويش را اندر  را به الفاظ زشت ملحدانه باز گفته است و معني
اين معاني به عبارتهاي موحش و مستنكر بگزارده اسـت تـا كسـاني را كـه كتـب      

 و ازحكما را نخوانده باشند ظنّ اوفتد كه اين معاني خود استخراج كـرده اسـت؛   
آن قولهاي نيكو كه ايرانشهري گفته است يكي اندر باب قديمي مكـان اسـت كـه    

و دليـل بـر درسـتي ايـن قـول آن      » مكان قدرت ظاهري خداي است«گفته است 
آورده است كه قدرت خداي آن باشد كه مقدورات اندرو باشد، و مقدورات ايـن  

ورات اسـت  اجسام مصور است كه اندر مكان است، و چون اجسام مصور كه مقد
از مكان بيرون نيستند درست شد كه خأل يعني مكان مطلق قدرت خـداي اسـت،   
قدرتي ظاهر كه همة مقدورات اندر اويند؛ و زشت كردن محمـد زكريـا مـر ايـن     

قـديم پـنج اسـت كـه هميشـه بودنـد و       «قول نيكو را نه چنانست كه گفته اسـت  
لي، و چهارم مكـان، و  هميشه باشند، يكي خداي، و دو ديگر نفس، و سديگر هيو

تر از آن باشد كه مر خالق را با مخلوق انـدر يـك جـنس     و زشتگوي» پنجم زمان
  شمرد.

) و از قولهاي نيكو كه حكيم ايرانشهري اندر قديمي هيولي و مكان گفته 3
است و محمد زكرياي رازي مر آن را زشت كـرده اسـت آنسـت كـه ايرانشـهري      

ود و وقتي نبود كه او را صنع نبود تـا از حـال   ايزد تعالي هميشه صانع ب«گفت كه 
صنعي به حال صنع آمد و حالش بگشت؛ و چـون واجـب اسـت كـه هميشـه       بي

صانع بود واجب آمد كه آنچه صنع او بر او پديد آمد قديم باشـد؛ و صـنع او بـر    
هيولي پديد آينده است، پس هيولي قـديم اسـت، و هيـولي دليـل قـدرت ظـاهر       



 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٧٠ 

مر هيولي را از مكـان چـاره نيسـت و هيـولي قـديم اسـت       خداي است؛ و چون 
و زشت كردن پسر زكريـا مـر آن قـول را بـدان     ». واجب آيد كه مكان قديم باشد

چون اندر عالم چيزي پديد همي نيايد مگر از چيزي ديگـر، ايـن   «است كه گفت 
حال دليل است بر آنكه ابداع محال است واجب آيد كـه هيـولي قـديم باشـد؛ و     

و ». هيولي را كه قديم است از مكان چاره نيست پس مكان قـديم اسـت   چون مر
مر آن سخن نيكو ومعني لطيف را بدين عبارت زشت باز گفـت تـا متابعـان او از    

پندارند كه از ذات خويش علمي استخراج كرده است  دينان و مدبران عالم همي بي
از خـداي تعـالي   ن علم الهي است كه جز او مر آن را كسـي ندانسـت. و مـا    آكه 

 )2(توفيق خواهيم بر تأليف كتابي اندر رد مذهب محمد زكريا، و جملگي اقوال آن
ن جمع كنيم بعد از آنكه مر كتب او را كه اندر اين معني كـرده اسـت چنـد    آ اندر

ايم و ترجمه كرده به تفاريق، مر بنيادهاي مذهب او را بـه ردهـاي    بار نسخه كرده
  ندر مصنفات خويش.كنيم ا عقلي ويران همي

) و ممكن نيست كه ملك صانع عالم جسمي كه خلل اندرو ظاهر اسـت  4
تميزان اسـت كـه از يكـديگر بـه تقليـد بپذيرنـد        نهايت باشد؛ و اين سخن بي بي

گرفته است مر اين سخن را بـه تقليـد از    )3(چنانكه خداوند كتاب ارواح و امالك
  ست بر اين معني...ا )4(حكيم ايرانشهري كه مؤلف كتاب جليل

األديان كه در اواخر قرن پنجم كتاب خود را نوشته اسـت   ثالثاً صاحب بيان
و  282زمـين، جلـد دهـم، ص     پژوه در فرهنـگ ايـران   در باب پنجم (چاپ دانش

انـد االيرانشـهري را يـاد كـرده      مابعد) جزء كساني كه مدعي آوردن دين تازه بوده
رد محمـدبن محمـد االيرانشـهري بـود و     ) و گفته است: اين مـ 307تا  306(ص 

دعوي نبوت كرد در عجم و چيزي جمع كرد به پارسي و گفت اين وحـي اسـت   
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اي كـه نـام او هسـتي اسـت      كه به من آمده است به جاي قـرآن بـه زبـان فرشـته    
همچنان كه حضرت محمد(ص) رسول عرب بود من رسول عجمم و بـدين آيـه   

و گفت كه اين پيوسته بـوده اسـت   » رسلناو اسأل من ا«حجت كرد كه قوله تعالي 
يعني سلمان فارسي رسول بوده حد (ظ : حسـد) كردنـد و   » سلمان من ارسلنا«و 

ها يكي بيش نيست و  آن پيوستگي را ببريدند و مذهب او آن بود كه همة شريعت
اين همه خالفهاي [...] قوم و امتان پيغمبران بيـرون آوردنـد بـه غـرض خـود. و      

رسالت به تازي و پارسي تصنيف كرد و بعضـي مـردم بـا او يـار      چندين كتاب و
  )5(شدند و آخر هالك شد.

الدين شيرازي در اختيارات مظفري از وي نام برده اسـت ـ ايـن     رابعاً قطب
بنا به قول بارن ويكتور رزِن در فهرست نسخ فارسي خطـي محفـوظ در مؤسسـة    

ده در صـفحة متعلـق بـه    )، و بنـ 316پطرزبـورغ  اسـت (ص    السنة شـرقية سـنت  
كتابخانة مركزي دانشگاه يافتم كه در باب ششم راجع به حركات افالك و آفتـاب  

  آورد. همان مسألة كسوف حلقوي را كه بيروني هم نقل كرده است از قول او مي
*  

آيد كـه ابوالعبـاس (محمـد؟) ايرانشـهري از      از مجموع اين منقوالت برمي
زيسته و عالم رياضي و  ) در قرن سوم هجري ميحكماي ايراني (از اهل نيشابور؟

فيلسوف بالنسبه مشهوري بـوده اسـت و حكمـت يونـاني را بـا شـريعت اسـالم        
طوري كه اقـوال او مقبـول خـاطر ناصرخسـرو شـيعي       اي داده بوده به گونه توفيق

متعصب افتاده بوده، و شاگردي مثل ابوبكر (و ابو زكريا) محمدبن زكريـاي رازي  
؛ كتبي مانند اثير و جليل به زبان عربي نوشته بوده و ابوريحان بيرونـي  داشته است

دانسته، و دين نو هم آورده بوده، و شايد بـه   در بعضي موارد قول او را مستند مي



 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٧٢ 

پارسي نيز كتابهايي نوشته بوده است، و محتمل است كه در حـدود سـنة سيصـد    
  بجا نمانده باشد. هجري فوت شده باشد و امروز از كتب او ظاهراً چيزي

دانـيم   يك كلمه هم در باب لفظ ايرانشهري كه نسبت اين حكيم است: مي
كه ايرانشهر لفظي بوده است كه اصطالحاً بر سراسر مملكت ايران از خراسـان تـا   

شده است، و اگرچه محال نيست  كنار دجله و از آذربايجان تا كنار سند اطالق مي
كـنم   رسد. گمان مي داده باشد بعيد به نظر مي كسي خود را به سراسر ايران نسبت

كـار رفتـه باشـد.     احتمال بايد داد كه ايرانشهري به جاي (و به معني) ابرشهري به
البلدان نيز ديده شـود)   أبرشهر كه در شعر عربي أبرَشهر خوانده شده است (معجم

نشـهر هـم   نوشتند و شـايد ايرا  قصبة كورة نيشابور بود و آن را گاهي ايرانشهر مي
التقاسيم چـاپي ـ و چنـان كـه سـابقاً گفـتم        أحسن 314گفتند ـ المقدسي ص   مي

ف 3ايرانشهري از اهل نيشابور بوده است. سارتن نيز در مقدمه بر تاريخ علـم (ج  
) ايرانشهري را به همين معني گرفته و از زادالمسافرين ناصرخسـرو و از  149ص 

كرده، ولي زمان او را درسـت درنيافتـه   كتاب الهند بيروني درخصوص او استفاده 
  است.

  1334طهران، اول مرداد 
  ها يادداشت

شود كه مراد از روز  الباقيه هست معلوم نمي كه قبل از اين عبارت در متن چاپي اآلثار واسطة نقصي . به1
توان دانست كـه مـراد روز بهـار     روباه چيست، ولي به كمك كتاب قانون مسعودي همان مؤلف مي

گفتند آن روز خراسانخره يعني روباههاي پرنده ظاهرشدند كه در عهد  است در آذرماه كه ميجشن 
  مراجعه شود). 264كيان نشانة سعادت ايشان بود. (به قانون مسعودي ص 

  . ظ : او2
  . مراد رازي است.3
  . به متابعت ضبط حاشيه.4
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صل در ايـن كتـاب هسـت. ايشـان در     پژوه بنده را يادآوري كردند كه اين ف . دوست عزيز آقاي دانش5
يادداشتهاي خود اشاره به مواردي كـه ذكـر ابوالعبـاس ايرانشـهري آنجـا آمـده اسـت (بـه نقـل از          

  اند. ) كرده150، ص 1يادداشتهاي قزويني، ج 
  



  
  
  
  

  *زبان فارسي گنجينة امثال است
  

  ابوالحسن نجفي
  

اي اسـت از مثلهـاي رايـج زبـان فارسـي و       مجموعـه  نامة بهمنياري داستان
در فارسي به معنـي حكايـت و افسـانه    «است كه » مثل«همان » داستان«مقصود از 

نيز آمده است و به اين معنـي گـاه آن را تخفيـف داده و دسـتان گوينـد بـر وزن       
  مقدمه).» يد«(ص  »مستان

هجـري شمسـي) از اسـتادان فاضـل دانشـگاه       1334ـ1263احمد بهمنيار (
تهران و يكي از چهار يا پنج محقق واقعي زبان و ادبيات فارسي در نيمة اول قرن 

اي  ايم جانشينان شايسـته  اخير ـ كه ما امروز دريغاگويشان هستيم و هنوز نتوانسته 
 1284قمـري (مطـابق بـا     1323ن كتاب را در سال براي آنها پيدا كنيم ـ تأليف اي 

، يعني بسـيار پـيش از مؤلفـان ديگـري كـه بعـداً بـه ايـن كـار          شمسي) آغاز كرد
آوري  اكبر دهخدا، اميرقلي امينـي و ديگـران). در آن زمـان، جمـع     پرداختند (علي

امثال فارسي، با همة ارزش و اهميت آنها در ادبيات هزار و چند صد سالة ايـران،  
كس قرار نگرفته بود و حتي انديشة اين كار تازگي داشـت. تنهـا    ورد توجه هيچم

و صد مثل فارسي، تـأليف   شامل هزار ،التمثيل جامعمأخذ موجود كتابي بود به نام 
                                                            

.27تا  24، صص 1361، مهر و آبان 6، شمارة 2*. نشر دانش، سال   
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رودي در قرن يازدهم هجري (چاپ هندوستان). اما اين كتاب عـالوه   محمد حبل
ت نيز دو عيب عمـده داشـته اسـت    از نظر كميت ناقص بوده از نظر كيفي بر اينكه

دهـد: اوالً معنـي امثـال را ذكـر      كه بهمنيار در مقدمة كتاب خود آنها را شرح مـي 
نكرده و درنتيجه مفهوم و مورد استعمال بعضي از آنهـا كـه متـروك شـده اسـت      

اي اسـت در رديـف امثـال آورده     معلوم نيست، ثانياً كنايات را كه مقولة جداگانـه 
  است.

آوري كلمات رايج در محاورات  بهمنيار نخست به منظور جمعباري احمد 
اهل كرمان و سپس به قصد تكميل و رفع نقايص كتاب مـذكور كـار خـود را در    

دهـد. در سـال    كند و يك سالي آن را ادامه مـي  هجري قمري آغاز مي 1323سال 
بعد، انقالب مشروطيت ايران و دوران چندين سالة حبس و تبعيد مؤلف به جـرم  

اندازد كه هفـده سـال    اي در كار او مي آزاديخواهي و هواداري از مشروطيت وقفه
كشد. در اواخر اين دوره، كتاب ديگري، اين بار از معاصـران، دربـارة    به درازا مي

رسد كه شايد مشاهدة نقايص آن انگيـزة مجـددي بـراي     امثال فارسي به چاپ مي
خان (چاپ بـرلين،   ، تأليف اميرقليهزار و يك سخنادامة كار بهمنيار شده باشد: 

اي كلمات قصار كه  اند و پاره اي امثال سايره پاره«هـ ق.). سخنان اين كتاب  1339
شوند نه امثال، و حتي بعـض   اشتهاري بين عامه نداشته و جزء حكَم محسوب مي

سخنان كتاب ملفّق از امثال و كلمات «و نيز » آن سخنان اثر فكر خود مؤلف است
شود كه مـراد مؤلـف از كلمـة مثـل...      و عرفاست نه از امثالِ تنها و معلوم مي ادبا

در سال  مقدمه). به هرحال، بهمنيار» لد«(ص » معنيِ علمي و اصطالحي آن نيست
دهـد   گيرد و تا يك سال ديگر آن را ادامه مي هجري قمري دنبالة كار را مي 1341

. ايـن تحريـر اول كتـاب اسـت،     سـازد  مثل را براي چاپ آماده مـي  364و تعداد 
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امثال سائرة عامه... كه در محاورة كلية طبقات مردم از عالي و متوسـط  «مشتمل بر 
» تـوان شـنيد   شود و آنها را در اكثر جاها و از غالب زبانها مـي  و ادني استعمال مي

مقدمه). از قراين پيداست كه مقدمة فعلـي كتـاب نيـز در همـان زمـان،      » له«(ص 
  پايان تحرير اول، نوشته شده است. يعني پس از

افتد و مؤلف در طي سالهاي بعد، از اصـالح و   اما چاپ كتاب به تعويق مي
كشد و مثلهاي تازه يافته را (ظاهراً با عطف توجه بيشتري به  تكميل آن دست نمي

انـد) در   امثال موجود در آثار ادبي و مصاريع و ابياتي كه به صورت مثـل درآمـده  
كند  اي يادداشت مي الي سطور همان دفتر و سپس در دفتر جداگانه بهحواشي و ال

رساند و گويا تا اواخر عمر مشغول بـه   مي 6047و به اين ترتيب تعداد مثلها را به 
اين كار بوده است به اميد اينكه آن را هرچه كاملتر و منقّحتر كند و معني و منشـأ  

سـت دهـد. چنـد سـالي پـس از      يك امثـال فارسـي را بـه د    و موارد استعمال يك
آميـزد و   هم مـي  درگذشت استاد، فرزند او فريدون بهمنيار مطالب هردو دفتر را به

  سپارد. سازد و به چاپ مي آنها را به حسب حروف تهجي منظم مي
شده در دست ماست تحريـر   همه، آنچه امروز به صورت كتابِ چاپ با اين

ر آن هست كه مؤلـف فرصـت نيافتـه    نهايي نيست: جاهاي خالي نسبتاً متعددي د
بوده كه براي آنها توضيح كـافي و شـافي فـراهم آورد. و نيـز شـيوة يكسـاني در       

كار نرفته است. براي بعضي از مثلها شرح نسبتاً طـوالني آمـده و بـراي     جا به همه
بعضي ديگر به توضيح مختصري اكتفا شده اسـت. محـض نمونـه، چنـد مثـل از      

  شود: كتاب در اينجا نقل مي
  )39حفظ سرّ ماية حفظ جان است (ص  :اگر سر بايدت سرّ را نگه دار
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: [در حاشيه: بوالحكم نيز از حسد بوجهـل  اي بسا اهل از حسد نااهل شد
كنـد.   شد... (مولوي)]: حسد اخالق خوب را زايل و مبدل به اخـالق فاسـده مـي   

  )57(ص 
از : گوينـد شخصـي مجمعـي    سيستان دور است ميدانش نزديـك اسـت  

گفـت: در سيسـتان ميـداني اسـت      شجاعت و جلدي و چابكي خود الف زده مي
داراي فالن اندازه طول و عرض، من به يك خيز از اين سر ميـدان بـه آن سـرش    

جستم. يكي از حضار گفت: آقايان، اگر سيسـتان دور اسـت ميـدان حاضـر و      مي
ييد. مثل فوق از گو نزديك است، بفرماييد و امتحان دهيد تا معلوم شود راست مي

شود كـه شخصـي الف هنـر و شـجاعت      اين حكايت اتخاذ و در موقعي گفته مي
  )349آميز از دالوري و هنرمندي خود نقل كند. (ص  بزند و حكايات اغراق

اي معمـولي   بعد از هر مثل، جمله«هدف مورد نظر مؤلف اين بوده كه اوالً 
هم معنـي را روشـن سـازد و هـم     «ذكر كند تا  »كه مفاد آن با مفاد مثل يكي است

و ثانياً هرجا كه الزم باشد بيان كند كـه  » مورد و طرز استعمال آن را به دست دهد
مثل در چه مقام و توأم با چگونه احساسي ازقبيل تعجب، تحكّم، تهديد، تحقير، «

كه مأخذ معلـوم و  اصل و مأخذ امثالي را «و ثالثاً » شود تعظيم، وغيره استعمال مي
و ضمناً در حاشية معني لغات مشكل و اصل كلمات » اند... شرح دهد داشته معيني

تحريف شده و نيز نام گويندة امثال منظوم و مصراع اول يا ثاني امثـالي كـه يـك    
اند و طرز استعمال قديم هر مثل و تغييراتـي كـه بـه مـرور در      مصرع از بيتي بوده

محـاورات عامـه در لفـظ و     مفاد و مفهوم آنها حاصل شـده و اختالفـاتي كـه در   
  مقدمه).» لح ـ لط«تركيب مثلها پديد آمده است آورده شود (ص 
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بايد اذعان كرد كه تحقق همة اين هدفها كار بسيار دشواري اسـت و طبعـاً   
آيد. بنابراين در اين كتاب نبايـد بـه آنچـه نشـده      تنهايي برنمي از عهدة يك تن به

اياي آن را كـه الحـق بسـيار اسـت و نيـز      است نظر كرد، بلكه بايد محسنات و مز
توفيق مؤلف را در يافتن بسياري از مثلهايي كه هنـوز هـم در كتابهـاي مشـابه آن     
موجود نيست درنظر گرفت. اگر تأسفي باشد در اين است كه چـرا حاصـل ايـن    
همه زحمت در همان موقع، يعني در پايان تحرير اول (قريب شصت سال پـيش)  

اي در زمينـة   را ايـن كتـاب كـه درحقيقـت گشـايندة راه تـازه      به چاپ نرسيد، زي
ل كـار      گردآوري و تـدوين مثلهـاي فارسـي اسـت مـي      توانسـت راهنمـا و مكمـ

خدا و اميني و شاملو و ديگران كه در همين راه گام برداشته هپژوهندگاني چون د
  اند قرار گيرد. و تاحدودي هم از آن پيشتر رفته
ي هست كه مؤلف در آن هـدف و روش كـار   عتّدر آغاز كتاب، مقدمة ممم

المثل) و منـابع تحقيـق    خود و تعريف مثل (و تفاوت آن با كنايه و تمثيل و ارسال
و نقد آثار مؤلفان پيشين در اين زمينه و نيـز فوايـد امثـال را خاصـه در شـناخت      
روحيات و خلقيات ملل به تفصيل شرح داده است. در اين مقدمه چنـد قضـاوت   

هاي رايج در زمـان تـأليف    داً للباب آمده كه البته با توجه به پيشداوريرشتابزده ط
الـذهن،   كتاب و جواني مؤلف قابل توجيه است، اما چون براي خواننـدگان خـالي  

خاصه جواناني كه چه بسا سخنان استاد را به اعتبار مقـام واالي او در عـالم ادب   
  نها را بيجا نديديم.بسته بپذيرند، محتمل بدآموزيهايي است تذكر آ چشم

مثل... نمايندة ذوق فطري، قريحة «مؤلف درضمن بيان اين نكتة درست كه 
است به عنوان مثال اشاره بـه   »ادبي، افكار، عادات، اخالق و احساسات اهل زبان

اگر آقايت نصف شب بگويد ظهر اسـت بـرايش قسـم    «كند:  چند مثل حبشي مي
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ايت را سوار االغ ببينـي بگـو عجـب اسـب     اگر آق«و » بيني بخور كه آفتاب را مي
و از روي آنهـا  » اگر سگ دولتمند باشد بـه او بگـو آقـاي شـير    «و » قشنگي است

صف به صفت رذيلـة تملـق و چاپلوسـي    ملت حبشه عموماً متّ«گيرد كه  نتيجه مي
باشند كه ناشي از بندگي و رقيت و زندگي در تحت اوامر سلطنت و حكومت  مي

مقدمه) . در اينكه زندگي در تحـت اوامـر سـلطنت و    » ح« (ص» استبدادي است
آورد كه تملق و چاپلوسي از زمرة آنهاسـت   حكومت استبدادي مفاسدي به بار مي

اي بـدانيم البتـه    ترديدي نداريم. اما اينكه ملتي را عموماً متصف به صـفت رذيلـه  
ارسـي  درست نيست. نظاير اين امثال در همـة زبانهـاي ديگـر و ازجملـه زبـان ف     

همين كتاب مـورد بحـث دروغـي     255المثل رجوع شود به ص  فراوان است (في
هـاي   كه حالي دلت خوش كند / به از راستي كـت مشـوش كنـد و بسـيار نمونـه     

شود. اساساً يكـي   جا فراوان ديده مي ديگر)، چنانكه امثال متضاد با آنها نيز در همه
مة ملتها، ايـن اسـت كـه افكـار     از مشخصات عمدة مثلها ، در همة زبانها و نزد ه

هـاي   كننـد و ايـن ناشـي از جلـوه     متفاوت و حتي متضاد با يكـديگر را بيـان مـي   
گوناگون زندگي و حاصل تجربيات متنـوع بشـري در طـول تـاريخ اسـت. نكتـه       
اينجاست كه چرا استاد از ميان همة كشورها حبشه را به عنوان مثال انتخاب كرده 

در ذهـن او، بـه تبـع عقايـد     » حبشي«و » حبشه«كه  است؟ مبادا بدين سبب باشد
بوده است؟ بايد گفت و تكرار كرد كـه ملـت   » وحشي«و » توحش«شايع، مرادف 

در هيچ كجا وجود ندارد و اين نيـز  » افتاده عقب«و » ابتدايي«و » بربر«و » وحشي«
  يكي از جعليات فرهنگ غربي است.

ت امثال دليل وسعت و مؤلف در جاي ديگر ضمن شرح اين مطلب كه كثر
المعـارف   دايـرةطـوري كـه    مثالً امثال زبان آلماني، بـه «گويد:  عظمت زبان است مي
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نمايد بالغ به صد و چهل و پنج هزار مثـل اسـت. ايـن عـده      انگليسي تصريح مي
تقريباً بيست برابر امثال فارسي است و اگـر لغـات آلمـاني را بـه دقـت بشـمريم       

نيز تقريباً بيست برابـر شـمارة كلمـات ماسـت و اگـر       خواهيم ديد كه شمارة آنها
دهيم كه آلمانها در ادبيات هم بيسـت   تعصب جاهالنه را كنار بگذاريم انصاف مي

»). يـب ـ يـج   «(ص » ايـم  اند و ما هنوز اندر خم يك كوچه مرحله از ما جلو افتاده
معلـوم  نمايـد و   آميـز مـي   نظر از اينكه رقم صد و چهل و پنج هـزار اغـراق   صرف

المعارف انگليسي مبتني بر چه مأخذ و چه معياري است (تـا   دايـرةنيست كه حكم 
مثل را چگونه تعريف كنيم و چه سخناني را جزو امثال بشماريم) بايد گفـت كـه   
قضاوت استاد بهمنيار ظاهراً به استناد تعداد مثلهايي است كه خـود فـراهم آورده   

دي دهخدا و ديگـران نشـان داده و مسـلماً    بوده است و البته، چنانكه تحقيقات بع
پژوهشهاي آينده آن را بهتر نشان خواهد داد مثلهاي فارسي ازحيث مقدار، دسـت  
كمي از مثلهاي هيچ زبان ديگر ندارد. شايد باوركردني ننمايد كـه زبانهـاي اقـوام    

افريقـايي، برطبـق تحقيقـات سـالهاي اخيـر،      » ابتـدايي «و » افتاده عقب«اصطالح  به
غربـي  » متمـدن «و » پيشرفته«اصطالح  تر از اغلب زبانهاي ملل به حيث مثل غنياز

است. اما اينكه شمارة لغات زبان آلماني (يا هر زبان ديگري را) بيست برابر لغات 
هـاي فرهنـگ    فارسي بدانيم حكمي است كه ـ اگر فقط به ذكر دو جنبـه از جنبـه   

ن را ثابت كرد. از يك سو كثرت آثـار  توان خالف آ ايران اكتفا كنيم ـ به آساني مي 
هاي ادبـي   مكتوب بجا ماندة زبان فارسي (بيش از ده هزار اثر معتبر در همة زمينه

و هنري و علمي و فني و فلسفي و عرفاني و غيره، يعنـي بـيش از مجمـوع آثـار     
معتبر گذشتة همة كشورهاي اروپاي غربي كه ادبياتشان تقريباً همزمان بـا ادبيـات   

شـود) و از سـوي ديگـر     بعد از اسالم ـ قرن هشتم و نهم ميالدي ـ آغاز مي   ايران
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دامنة بيكران زبان عاميانة امروز ما (خاصه بر طبق پژوهشهايي كه تازه آغاز شده). 
شناسي جديد ثابت كرده است كـه شـمارة لغـات مسـتعمل و      از اين گذشته، زبان

كمتر نيسـت و اگـر تفـاوتي    » متمدن«متداول هيچ زباني، حتي زبانهاي معروف به 
باشد فقط مربوط به لغات فني و صنعتي علوم جديد اسـت (كـه آن هـم ضـابطة     

رود) و نيز البته مربوط به برتـري   شمار نمي محكمي براي ارزشگذاري فرهنگي به
انـد   لغوي زبانهايي است كه به مرحلة خط و ادبيات رسيده و بدين وسيله توانسته

گ گذشتة خود را حفظ كنند. زبان انگليسي كـه از جهـت   بسياري از مفاهيم فرهن
سابقة آثار ادبي و علمي و عدة جمعيت اهل زبان و گستردگي آنها در سطح كـرة  

ترين زبـان جهـان اسـت،     كنند ظاهراً غني زمين و تعداد اقوامي كه به آن تكلم مي
اينگليش  آكسفورداي كه تاكنون براي آن تهيه شده است ( برطبق بزرگترين لغتنامه

لغتنامـة  كلمه دارد. اما زبان فارسي نيز، چنانكـه در   510000) درحدود ديكشنري
درآمـد فرهنـگ تفصـيلي     (به عنـوان پـيش   فرهنگ معينآشكار است و از  دهخدا

آيد، در مقام چندان فروتري قرار ندارد و اين درحالي است كه هنـوز   بعدي) برمي
و مسلم است كه در پژوهشهاي آينده استقصاي كامل در اين زبان صورت نگرفته 

دست آمده افزايش خواهـد   مقدار واقعي لغات فارسي به چند برابر آنچه تاكنون به
قبيل احكام غيرمستند ناشـي از خودبـاختگي مـا در برابـر فنـون و       يافت. بيان اين

صنايع غربي است (كه شايد منشأ آن به قرن دهم هجري و هزيمت سـواران شـاه   
از برابر توپهاي عثماني در نبرد چالدران برسد) و نيز ناشي از اين  اسمعيل صفوي

  است.» تمدن و فرهنگ«لزوماً مرادف » فن و صنعت«تصور كه 
البته بر استاد بهمنيار كه چه بسا ندانسته افكار رايج زمانـة خـود را بـازگو    

 كند ايرادي نيست، زيرا مرتبـة خـدمات او بـه زبـان و ادبيـات مـا، خاصـه در        مي
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هايش، باالتر از آن اسـت كـه ايـن     تكوين نثر سادة امروز فارسي در بهترين نمونه
هاي جزئي خللي بر آن وارد كند. غرض فقط اشاره بـه يكـي از زيانبـارترين     نكته
هاي حاكم بر انديشة ملتهاي شرقي بود كـه متأسـفانه هنـوز، حتـي در      داوري پيش

  *ي است.اذهان بسياري از روشنفكران، به قوت خود باق

  
  
  
  
  
  

                                                            

نامة بهمنياري، تأليف احمد بهمنيار، با مقدمة دكتر ابراهيم  قدي است بر كتاب داستانن مقاله اين.  *
  .1357باستاني پاريزي، به كوشش فريدون بهمنيار، از انتشارات دانشگاه تهران، 



  
  
  
  
  

 پيش از اسالم مروري بر تاريخ سياسي و فرهنگي ايران

  
 احسان يارشاطر 

  
لي، كه يادش به خير باد، دانش و دليري را بـا وارسـتگي جمـع    تفضّ احمد

ي ميانة غربي ايران، بخصوص پهلوي و پارتي ها داشت. موضوع تخصص او زبان
هـا بـه پـژوهش در مباحـث     بود. بنابراين نه تن ها و همچنين محتواي آثار اين زبان

پرداخت، بلكه مسـائل كـيش زردشـتي و ادبيـات پـيش از       ميزبانشناسي اين آثار 
، و هم چنـين  وبس و رامينو  شاهنامهاسالم ايران، و نيز صورت فارسي آنها مثل 

محيط فرهنگي و سياسي و اجتماعي اين آثار موضـوع پـژوهش او قـرار داشـت.     
بان پهلوي به كوشش او گشوده شد و قرائت مشكل تعدادي از مفردات و لغات ز

برخي عبارات دشوار يا نامفهوم متون پهلوي به همت او روشن گرديـد. روايـات   
مربوط به زندگي زردشت را بـه فارسـي در آورد (بـا همكـاري ژالـه آموزگـار).       

 يش ازدستوري براي زبان پهلوي در خور نياز دانشجويان نگاشت. تاريخ ادبيات پ
ان را به تفصيل كافي، بخصوص در آنچه مربوط به زبان پهلوي و پارتي اسالم اير

است. تدوين كرد، و اين آخرين كتاب او بود كه به طبـع رسـيد. كتـاب ديگـري     

                                                            

   .214تا  185، صص 1378، بهار 66نامه، شمارة  * . ايران  
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» طبقات ايران در دروة ساساني«روارد دربارة ها ي او در دانشگاهها شامل سخنراني
 تـر  تحقيقـاتش گسـترده   ي او نيست. دايـرة ها زير چاپ است. اما  اينها همة كتاب

  ياب است.   ي تازهها ي تازه و نكتهها بود. مقاالت متعدد او همه حاكي از پژوهش
، جز آنچه براي دانشجويان ضرورتي داشت، عالقه منـد  »كليات«به نوشتن 

ي هـا  دان عرب سـتيز و ايـران پرسـت بـه كشـف     ننبود. هرگز مانند برخي دانشم
ي هـا  گرنواز نپرداخت و مـدعي دريافـت  ي خردسوز و جها محيرالعقول و دعوي

انقالبي نشد و ساده انديشي و بي خبري پژوهندگان و دانشـمندان غربـي را (كـه    
آگاهي  ما از ايران باستان و تاريخ وفرهنگش عمده مـديون آنهاسـت) بـه اثبـات     

كردنـد و در ميــان   مـي نرسـانيد، ولـي در عـوض دانشــمندان بـه قـول او اســتناد      
اني يافت. مقاالت او در دانشنامة ايرانيكا از بهترين مقاالت همكارانش شهرت جه

اسـتادانه   ميالمعـارف بـزرگ اسـال    ۀشود و مقاالت معدودش در دايـر  ميشمرده 
ي نخسـتين اسـالم از يكسـو، و    هـا  ي سـده هـا  است. آشنائي او با ادبيات و نوشته

ــاز    ــيش از اســالم از ســوي ديگــر، او را ممت ــات پ ــرش در ادبي ــيتبح ــرد  م و ك
براي تحقيـق دربـارة مباحـث مشـترك ايـران زردشـتي و ايـران         فرد ينتر مناسب
  داد.   قرار مي مياسال

همكار و دوست ديـرينم فـراهم    ميي در خور منزلت علا اميد داشتم نوشته
ي متراكم و عاجل كه در پيش داشتم اميـدي بـي ثمـر بـود.     ها كنم، ولي با مشغله

نا رهانيد و ترجمـة ملخّصـي از مقدمـة    دوست ارجمندم هرمز حكمت مرا از تنگ
كه تاريخ هزارسالة ايران را از پايان » تاريخ ايران كمبريج«نگارنده را بر جلد سوم 

گيـرد و نظـري اسـت كلـي بـر       ميدولت هخامنشي تا زوال دولت ساساني در بر 
برخي مسائل تاريخ ايران پيش از اسالم، به قلم شيواي خود به رشتة تحرير كشيد 
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  وامدار التفات خود ساخت.   ومرا
اين مختصر را به عنوان ديباچه به ياد دوست ارجمند در گذشته ام در آغاز 
ترجمه آوردم. نيز چند سطري در پيĤمد برافتـادن ساسـانيان و رسـتاخير فرهنگـي     

دانم كـه ايـن همـه در خـور      ميايرانيان پس از آن به پايان مقاله افزودم، هر چند  
  پايگاه او نيست.  

تفصيل آنچه در اينجاست، با ذكر منابع، در اصل كتاب كه به زبان انگليسي 
  توان يافت.   مياست 

م، شـاهد برآمـدن و    651ايران در هزارة پـيش از حملـة تازيـان در سـال     
ســيس أفروپاشــي ســه سلســلة نيرومنــد ســلوكيان، پارتيــان و ساســانيان و نيــز ت

بـاختري و شـهرياري    ـ  نـاني يي در خاور كشـور، از جملـه پادشـاهي يو   ها دولت
ي عرفاني (گنوسـي)  ها كوشانيان بود. در همين هزاره در زمينة مذهب نيز گرايش

ش و گسـترش آئـين مـانوي    يدر غرب ايران و ميانرودان بـاال گرفـت و بـه پيـدا    
و مقتدر در شهرياري ساساني  ميانجاميد. نيز كيش زردشتي به صورت مذهبي رس

  استوار شد. 
جنبش مساوات طلب مزدك در اواخر دورة ساسـاني بـه   زايش و سركوبي 

اين هزاره متعلّق است. نيز در همين دوران يونان گرايي در ايران به ا وج و سپس 
به حضيض خود رسيد، هنر ويژة ايرانـي تـأثيري گسـترده يافـت؛ نـواحي عمـدة       

ي ديـواني و  هـا  كشور هر يك صاحب خط و زباني محلي شدند و سرانجام نظـام 
اي شكل گرفت كه پس از فروپاشي شهرياري ساساني در شـيوة خالفـت   قضايي 

  ي تابع آن در شرق عالم اسالم بسيار مؤثر شد.ها عباسيان و حكومت
سـال و در   170حكومت سلوكيان بر نيمـة غربـي سـرزمين ايـران حـدود      
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ي يونـاني كـه   ها سال به دراز كشيد. اما سلسله 70ي شرقي آن نزديك به ها بخش
لوكيان در شرق ايران بـه قـدرت رسـيدند و در شـهرهايي كـه بـه نـام        پس از س

اسكندر (اسكندريه) و انتيوخوس (انطاكيه) بنا و يا نامگـذاري شـده بـود مسـتقر     
پس از افول قدرت سلوكي به پخش و نشر تمدن و فرهنگ يوناني  ها شدند مدت

  در اين نواحي ادامه دادند.  
ن حكومـت اشـكانيان رخنـه كـرد     با ضعف و فتوري كه سرانجام در اركـا 

شهرياري نيرومند آنان به تدريج كارش به ملوك الطوايف كشيد و شـاهان محلّـي   
ي پـي  ها پديدار شدند كه در رقابت با يكديگر موجب سستي حكومت و شكست

در پي از امپراطوري روم گرديدند. در اين اوضاع و احوال بـود كـه نيـروي تـازه     
م به احيـاء نـام و   اي را بنياد نهاد كه مصم اري تازهنفس ساسانيان در فارس شهري

تماميت و سرافرازي ديرين ايران بود. اردشير اول بنيان گـذار ايـن شـهرياري، در    
م بر خاندان اشكاني چيره شد و ايران را به همت خويش بار ديگر يك  224سال 

ران، م، به سوداي گسـتردن مرزهـاي ايـ    238و  230ي ها پارچه ساخت و در سال
ي تازه در شرق و غرب ايران شـد، روميـان را از سـوريه و    ها با حمله بر سرزمين

م بـه اسـارت    259آسياي صغير بيرون راند و امپراطور آنان، والـرين را در سـال   
گرفت. در اين دوران شاهنشاهي شاپور، شهرياري ساساني بـه نهايـت قـدرت و    

قش رستم، شاپور قلمرو خـود  گستردگي خود رسيد. در كتيبة كعبة زردشت  در ن
ي  هـا  را از آسياي مركزي و تركستان چين تا دره سند و از آناتولي و قفقاز تا كناره

  شمرد.   ميجنوبي خليج فارس بر
در حدود چهار سده پس از آغاز شاهنشاهي اردشير بـود كـه  خسـرو دوم    

ش را تـا  اورشليم را تسخير كرد و فرماندهان خوي ميدر يك حملة برق آساي نظا
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ا ايـن پيـروزي درخشـان قـوتي تـازه در        ها دروازه ي قسطنطنيه گسيل داشـت. امـ
شهرياري نبود، چه شكستي بزرگ در پي آن به دست بيزانس، و به دنبال آن آغاز 

ي درون مرزي، آشكار كرد كه عصر پوپـايي ساسـانيان   ها هرج و مرج و كشمكش
پرويز آرامش پيش از طوفـاني   و شكوه دوران پادشاهي خسرو به سر رسيده و فرّ

ه است. پيداش مدعيان گوناگون تاج و تخـت خـود از ضـعف درونـي     دبيش نبو
كرد. به اين ترتيب، در دورانـي كـه    ميحكومتي راه گم كرده و بي هدف حكايت 

سـپاهي   ميادآور فروپاشي حكومت اشكانيان بود شهرياري ساساني در برابر هجو
كوچك اما ملهزيان محكوم به شكست شد. اين گونه بود كه نظام م از تام و مصم

ران بلكه بر  جوامعي كه در شام و ميـانرودان و آسـياي   ينه تنها بر ا ميجديد اسال
  مركزي پويايي و نيروي خود را از كف داده بودند. چيره شد.  

  
  آثار فرهنگ و تمدن يونان در ايران  

ياري هخامنشـي را از  از ده سال اسكندر و سپاهيانش شـهر  تر در زماني كم
پاي درآوردند و نظـام ديـواني آن را كـه دو سـده قلمروهـاي پهنـاور را بـا ملـل         

ي سـلطنتي در  هـا  كرد در هم كوبيدند. به آتش كشيدن كـاخ  ميگوناگون آن اداره 
اي ديگر از تـاريخ ايـران بـود. از     تخت جمشيد نقطة پايان يك دوره و آغاز دوره

ي بلنـد اقتـدار   هـا  ياني كه با فرو ريختن سـتون احساس خشم و سرخوردگي ايران
دولت هخامنشي از اوج فرمان روايي بر جهان به مرتبة فرمانبرداري از يك نيروي 
خارجي فرو افتادند سندي بر جاي نمانده است. به اين گمان بايد اكتفـا كـرد كـه    

ي شاهنشـاهي و حضـور فرمانروايـان    هـا  هزيمت سپاهيان ايران، فرو ريختن كاخ
ناني آتشي از اندوه و اضطراب در جان مردم ايران برافروخت. تنهـا در ادبيـات   يو
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يي كـم رنـگ از آزردگـي مردمـان و خشـم      هـا  تـوان نشـانه   ميزردشتي است كه 
ياد شده اسـت كـه    »ملعون«از اسكندر  ها روحانيان را مشاهده كرد. در اين نوشته

ي تبليغاتي ها نوشته .بود مغان ة، سوزانندة كتب مقدس و كشندها ويرانگر آتشكده
اواخر دوران اشكاني و ظهور ملوك الطوايـف را   ةساساني وضع آشفت ةاوائل دور

شمارد و از او بـه عنـوان بـر بادهنـدة وحـدت و       مياز نتايج فاسد حملة اسكندر 
يي كـه بـه ايـران رسـيد يـاد      هـا  قدرت ايران و سرچشمة بسياري ديگر از آسـيب 

  كند.   مي
ي ايران و يونان، و ها مانروايان تازه، گرچه از رهگذر جنگيونانيان، اين فر

ي بازرگاني بين دو كشور چندان بين ايرانيان ناشناخته نبودند، اما نـژاد و  ها مراوده
گفتند و با حكومت  ميي ايراني سخن ها كيشي ديگر داشتند، به زباني سواي زبان

اجمان صحراگردي كـه از  ي سياسي متفاوتي آشنا بودند. اما برخالف مهها و شيوه
تاختند. يونيان فرهنگي درخشـان داشـتند و بسـياري از     ميشمال خاوري بر ايران 

و دستاوردهاي آنان، نه تنها در عرصـة سياسـت و حكومـت بلكـه در      ها پيشرفت
توانست ماية غبطه هر ايراني منصـفي قـرار    ميي نظامي، هنري و معماري ها زمينه

ن و فرهنگ يوناني از آغاز حكومت سلوكيان تا پايان دليل نيست كه تمد گيرد. بي
كار اشكانيان، و در مواردي حتي پس از اين دوران، آثـاري گسـترده در ايـران از    
خود بر جاي گذاشت. اما اين آثار با آنچه حضور تمدن يوناني در شـام و آسـياي   

ه صغير و مصر موجب شد متفاوت بود زيرا تمدن يوناني در ايـن كشـورها ريشـ   
دارند و مالط فرهنگي تازه اي را فراهم آورد، در حالي كه در ايـران تنهـا نقشـي    
كما بيش  گذرا از خود بر جاي گذاشت. به سخن ديگر، ايـران در رويـارويي بـا    

ي هـا  عناصر فرهنگ و تمدن يوناني هويت اصلي خود را از دست نداد و ويژگـي 
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آن تبلور يافته بود رها نكـرد.  ي مذهبي ها فرهنگي اش را كه بيشتر در بستر ارزش
ي غربـي دوري گرفتنـد و بـه    ها در واقع ديري نپايد كه ايرانيان به تدريج از شيوه

ياري ايراني گري غرورانگيز ساساني و كيش انحصارجوي زردشتي بـه بازسـازي   
ت خود دست يازيدند.  و تثبيت هوي  

يان ايرانـي  يكي از پيامدهاي حضور و نشر تمدن و ادب يوناني شوق ديوان
. حتي در قـرن سـوم مـيالدي    1وطالبان قدرت و جاه به فراگرفتن زبان يوناني بود

يش بر روميان را در كتيبـة كعبـة   ها كه شاپور اول اراده كرد كه شرح پيروز ميهنگا
زردشت حك كند، به دو زبان پهلوي و پارتي اكتفا نكرد بلكه آوردن متن كتيبه به 

شمرد كه خود نشان اعتبار و اهميت اين زبان آن هم چهار زبان يوناني را نيز الزم 
نيـز خـط    سده پس از رانده شدن سلوكيان از ايران بود. مردم كشور باختر (بلـخ) 

  .  2بردند ميي خود به كار ها و سكه ها يوناني را در كتيبه
و  هـا  ف شـدند، در سنگنبشـته  كوشانيان نيز، پس از آن كه بـاختر را متصـرّ  

بان باختري و خط يونـاني را بـه كـار بردنـد. تعـدادي از ايـن       مسكوكات خود ز
تل در افغانستان به زبان بلخـي و  ، از جمله كتيبة معروف سرخ كُها و كتيبه ها سكه

  ي باستان شناسي اخير به دست آمده است.  ها خط يوناني در كاوش
و  "درهـم "توان ديـد.   مينيز  ها آثار تمدن يوناني را در برخي ديگر اززمينه

ي انـدازه گيـري و   هـا  به عنوان واحدهاي اصلي پول رواج يافت و ميزان "دينار"
توزين يوناني مقبول افتاد. واژة يوناني دانگ به معناي يك ششم هر واحـد رايـج   

ي يونـاني اقتبـاس   ها ي سيم (نقره) الماس، صدف و زمرّد از واژهها گرديد و واژه
ا به جواهرات يونـاني بلكـه بـه دولـت     شد. اين همه نشان شيفتگي ايرانيان نه تنه

  شهرهاي يونان به عنوان مراكز زندگي اشرافي و هنرهاي تزييني بود.  
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ي ديني نيز آثار حضور يونانيان ناچيز نماند. از پنجـاب تـا   ها حتي در زمينه
ي يوناني در شهرهاي گوناگون بر پا شد. بايـد بـه   ها آسياي صغير معابد و تنديس

مايل و پيكرهاي مذهبي را اردشير دوم هخامنشي رواج داد يادآورد كه پرستش ش
بروسوس، دانشمند روحاني بابلي آغاز قـرن چهـارم پـيش از مـيالد،      ةكه به نوشت

ي هـا  شـهرياري خـويش را بـا پيكـره     ةنخستين كسي بود كه معابد شهرهاي عمد
ه . گرچـ 3ناهيد، الهه ايراني (برابر آفروديت يوناني و ونوس رومي) مزين سـاخت 

اين بدعت اردشيرممكن است براي بسياري از موبدان اصولي زردشتي، كـه تنهـا   
شمردند، گـران آمـده    ميجايز  ي عريان بي تصوير و تنديس راها پرستش آتشكده

ي از او برخاسـتند. بسـا كـه آشـنايي     سأ، مردم از شاه سرمشق گرفتند و به ت4باشد
ي هـا  بـل كـه همگـي كـانون    ايرانيان ساكن شهرهاي بزرگي چون ساوه، شوش، با

ي خدايان بيگانه، چون ناناي ها ي غير ايراني بودند، با تصاوير و تنديسها فرهنگ
ش و نابو، كه به ترتيب همتايان ناهيد، مهر و تيشترا (تير) بـه شـمار   مشُ ريا ايشتا

  .  5آمدند رواج شمايل پرستي را آسان كرده باشد مي
ايراني را نبايد پديده اي  يكسره تازه  ي يوناني به خدايانها النوع تشبيه رب

نهاد و ايـن   ميشمرد. كورش پرستش خدايان كشورهايي را كه گشوده بود گردن 
در نظر درباريان و اطرافيان او محتمالً جزئي از سياست او در رعايـت مـذاهب و   

تي كـه در ايـران   رفت. اما يوناني مĤبي (هلنيسم) بـه سـنّ   ميجلب قلوب به شمار 
راف و آزادان شـ عدي تازه بخشيد، به گونه اي كه از آن پس براي اشت بوجود دا

ايراني ميسر بود كه زئوس را همتاي اهورا مزدا و آپولون يا هرمس را همتاي مهر 
دليـل   و آفروديت را مشابه ناهيد و هراكل (هركول) را همتاي بهرام بشـمرند. بـي  

ي بازمانـده از دوران  هـا  سـكه نيست كه تصوير چند تن از اين خدايان يوناني در 
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  اشكانيان و پادشاهان جنوب غربي وخاور ايران منقوش است.  
ي هنري يافـت. هنـر   ها اما شايد بيشترين اثر تمدن يوناني را بتوان در زمينه

هخامنشي را شكل تكامل يافته و اوج هنر ملل شرق باستان بايد شمرد كه هنـري  
هنرهاي شرق را به ياري تخيلي ظريف  است التقاطي كه دانسته و سنجيده عناصر
ي بخشـيده و  تي هم آهنگ و صيقلي تجلّأتركيب كرده و تناسب بخشيده و در هي

در اشكال عاري از جنبش خود متوقف ساخته و از حركت بازداشـته، چنـان كـه    
ثر از جهان أمت گويد حد همين است هنرورزي و زيبائي را. اين هنر ماالً ميگويي 

ديـد   مـي نشي بود كه دنيا را مجموعه اي واحد از اجزاء همگون بيني دولت هخام
ي آن از هـا  رانـد. هنـر يونـان و بـن مايـه      مـي كه پادشاهان هخامنشي بر آن حكم 

كه سنتي كه برخـي   ميدانيل اشلومبرژه درست هنگا ةي ديگر بود. به نوشتها مقوله
در تـالش   از عناصر آن عمر دوهزار و پانصدساله داشت (يعني هنـر هخامنشـي)  

براي دستيابي به غايت كمال، هنر را به گونه اي تغييرناپذير تثبيت كـرده بـود، در   
مـاني از  ي درياي اژه هنر شكوفا شد كه در جستجوي پيشرفت و كمال آرها كرانه

. تجلي چنـين هنـري را   6شد ميستاد و به خود خرسند ناي ميجنبش و تكاپو باز ن
توانستند در معابد و  مي. اينان 7رفت ميبه شمار  »مدرن«كه در ديدة ايرانيان هنري 

و بناهاي حكومتي شهرهاي يوناني عيان ببينند. ايـن   ها و ورزشگاه ها نمايش خانه
ديـد   ميهنر معرّف بينشي متفاوت بود كه زيبايي را در صور گوناگون پيكر انسان 

رفت. بـه  گ ميجست، در هنري كه از تنشي متوازن مايه  ميو در پويايي و تحرك 
ياري نام و قدرت فاتحان يوناني، هنر جديد مقبوليتي گسترده يافت و در نهايـت  

  ي هنري هخامنشيان را به وادي فراموشي سپرد.  ها بسياري از مفاهيم و شيوه
امروز گرچه از هنر يوناني آثار چنـداني در ايـران برجـاي نمانـده، امـا در      
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خـورد.   مياي نفوذ اين هنر به چشم افغانستان و شمال باختري هند هنوز يادگاره
نشان نفوذ هنر يوناني در ايران را آثاري نبايـد دانسـت كـه يونانيـان بـه دسـت و       

ي اخير در ها مثالًٌ بناهايي كه در كاوش ـ  ابتكار خود در ايران و افغانستان ساختند
ي خـانم)  آشمال افغانستنان نمايان شده (كه از آن جمله است شهر تمـام يونـاني   

كه آن دسته از آثار بايد دانست كـه ايرانيـان خـود بـه ويـژه پـس از سـلوكيان        بل
آفريدند. مانند آثاري كـه در نسـا، پايتخـت قـديم اشـكانيان، و كـوه خواجـه در        
سيستان و حمص (هاترا) در شمال عراق و پاليمر در سوريه به جـا مانـده اسـت.    

ـ    ميمثالً در نسا گرچه معماري، به شيوه بو ا عناصـري از معمـاري   اسـت همـراه ب
هنر يوناني  ةي سفالين بناها از تاثير گستردها ، اما تزيينات و ريزه كاري8هخامنشي

ي ديواري و تزئينات كوه خواجـه و در  ها . همچنين است در نقاشي9حكايت دارد
معبد معروف ناهيد يا آرتميس در كنگاور و به خصوص در هنر بـودائي معـروف   

ثير هنـر يونـاني   أ) و در هنر كوشانيان كه در همة آنها تGandharaبه هنر قندهار (
  شود.   ميبه درجات متفاوت ديده 

با اين همه خطاست اگر داستان نفوذ تمدن يونان را به همين جا بـه پايـان   
نهائي غير از آ ن است كه از اين مقـدمات ممكـن اسـت چشـم      ةببريم، چه نتيج

ي يوناني اثـر پذيرفتـه   ها كه از شيوه . زيرا بن ماية هنر ايراني در پس هنريتداش
كه بذر احياي هويت اصـيل ايرانـي نخسـت در     ميبود هم چنان زنده بود و هنگا

دوران اشكانيان پاشيده شد و سپس در عصر ساسانيان به ثمر رسيد يوناني گـري  
از ذهن و انديشة ايراني بيرون رفت. به سخن ديگر، آثـار نفـوذ تمـدن يونـان در     

اييد و اين فرهنگ كه چند سده بعد الهام بخش تمدن غـرب شـد. در   ن دير نپااير
. در واقع بازگشت ايـران  10نهايت امر با راه و رسم و زندگي ايرانيان سازگار نيامد
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كند كه ايـران   ميت اصلي خود چنان پر و پيمان بود كه گاه انسان فراموش به هوي
مقدونيه تمدن غالـب بـه شـمار    ن يونان و دوراني را از سر گذرانده كه در آن تمد

رفت و طبقه گزيدة جامعه در اقتباس از آداب و فرهنگ يونـاني از هـم پيشـي     مي
  گرفتند. مي

بديهي است كه واكنش ايرانيان در برابر فرهنگ يوناني يك شبه رخ نـداد.  
ي مستند دربارة شـيوة زنـدگي ايرانيـان در دوران سـلوكي در     ها سفانه، آگاهي أمت

ما با توجه به بي اعتنائي نسبي سلوكيان نسبت بـه تبليـغ تمـدن يـا     دست نيست. ا
و با عنايت به رويدادهاي تاريخي ديگر شايد بتوان ايـن   11مذهب يوناني در ايران

زندگي دور  ميي ايران شيوة بوها فرض را پذيرفت كه در نواحي روستائي و قصبه
  از تأثير تمدن يوناني همچنان ادامه داشت.  

ور كرد كه در دوران سلوكيان، بسياري از ايرانيان، هر چند مـزة  توان تص مي
شكست را آزموده بودند نوميد نماندنـد و همچنـان در آرزوي پيـدايش منجـي و     

روزگـار شكسـت را    ،رهاننده اي كه بتواند دوران پرافتخار گذشـته را بازگردانـد  
ر و وو عالئم ظهـ كردند. از اين رو درين دوره آثار مربوط به آخرالزمان  ميسپري 

شت است كـه  ي فرارسيدن رهانندة موعود توسعه يافت. نمونة عمدة آن زند وهمن
گـردد و بـه روز رسـتاخيز  و     ميچنان كه از نامش پيداست به دوران اوستائي باز 

پردازد كه فراخواهـد رسـيد، گنـه كـاران را      ميپيامبر موعود زردشتي، سوشيانت، 
اي جهان خواهد ريخت. در ديگـر نـواحي خـاور    كيفر خواهد داد و بنيادي نو بر

پرداختنـد و از روز   ميميانه نيز متوني از اين دست كه به شكوه از تسلط يونانيان 
و  ها شد. افزون بر اين در چنين محيطي داستان ميگفتند نوشته  ميرستاخير سخن 

ا قهرمانان محلي يا ملـي ميـان تـوده مـردم شـاخ و بـرگ پيـد        ارةئي دربها افسانه
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. به اين ترتيب، در حالي كـه اشـراف و نخبگـان شـيفتة غـرب از شـيوة       12كرد مي
ي خاموش اما اميدوار ايراني همچنان به ها كردند، توده ميزندگي يونانيان استقبال 

بـود   هـا  ي همين تودهها و گرايش ها خواست ي ديرينة خود وفادار ماندند.ها سنت
  ن بر آن جامة تحقق پوشانيدند.كه اشكانيان از آن خود كردند و ساسانيا

بـود   مـي خط آرا ةاز شواهد عمدة پايداري آداب و رسوم ديرينة ايراني ادام
 )Persis(خر اشكاني بلكه در مسكوكات شاهان فارس أكه نه تنها در مسكوكات مت

رفت و اين ميـراث   مينيز كه عمالً استقالل داشتند به كار  )Elamais(و خوزستان 
ي خود را به خط ميخـي  ها و سنگنبشه ها چه هخامنشيان كه كتيبههخامنشيان بود، 

ــي ــران     م ــود از خــط و دبي ــات خ ــراي مكاتب ــواني و ب ــاي دي ــتند، در كاره نوش
شد بـه زبـان    ميامال  هاساي آنؤكردند. دبيران آن چه را به زبان ر مياستفاده  ميآرا

  نوشتند.   مي مي گرداندند و سپس آن را به خط آرا ميخود، يعني آرامي، بر
رسيد دبيـر گيرنـده آن را بـه زبـان كارفرمـاي       ميكه نامه به مقصد  ميهنگا

خوانـد. بـه ايـن     مـي گردانـد و   ميخود، مثالً مادي يا فارسي باستان يا مصري، بر 
به عنوان زبـان   ميترتيب تا هنگام حملة اسكندر و فروپاشي دولت هخامنشيان، آرا

واج يافــت. در دوران ســلوكي نيــز بــين المللــي در سراســر شــهرياري ايشــان ر
همچنان زبان مكاتبات و دفتر و ديوان ماند، ا ما از آنجا كه تمركـز ناشـي از    ميآرا

مرسـوم هخامنشـيان در    مـي اقتدار شاهنشاه هخامنشي از ميان رفته بود الفبـاي  آرا 
نواحي  گوناگون ايران اشكال گوناگون محلي به خود گرفت و خطـوط پـارتي و   

  .13پديد آمد ها و جز اين ميوي و خوارزسغدي و پهل
تنها در باختر (بلخ)، كه در دورة فاصـل ميـان عهـد سـلوكي و اشـكاني        

جاي خود را سرانجام به خط  ميشاهان يوناني داشت (سلسلة يوناني باختري)، آرا
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يوناني داد. بايد گفت كه خط آرامي، با همه برتري كه بر خط ميخي داشت، براي 
ي هندو اروپايي اند مناسب نبود و خط يوناني ها ني كه از گروه زباني ايراها زبان

ت نوشـتاري  بر آن برتري داشت. با اين همه نواحي گوناگون ايران همچنان به سنّ
  خويش وفادار ماندند.  

كه مهرداد اول اشكاني بابل را گشود و سـلوكيان را از ايـران رانـد،     ميهنگا
ه گشـوده بـود و مردمـان پيشـرفته آن، خـود را      ي تازه اي كها براي ارادة سرزمين

جويي از استعداد و توانايي طبقة دانش آموخته در شهرهاي يونـاني و   نيازمند بهره
. از همين رو، ظاهراً به قصد رفع نگراني و 14مĤب نواحي غربي ايران ديد يوناني يا

 دوسـتداران « هـا  جلب همكاري عنصر يوناني اين جوامع لقـب خـود را در سـكه   
ياد كرد. اما با تثبيت حكومت اشكانيان، به ويژه در دوران پادشاهي مهرداد » يونان
ق.م.) وابستگي به يونانيان به گونه اي محسوس كـاهش يافـت.    123تا  191دوم(
نوشته شد و نمادهاي تازه (از قبيل سـتاره يـا هـالل مـاه) بـر       ميگاه به آرا ها كتيبه
  پديدار گرديد.   ها سكه

يي از هـا  گـري اشـكانيان نشـانه    اي از يونـاني  يـب، از زيـر اليـه   به ايـن ترت 
پديدار شد. اين وابستگي به ويـژه در    ميوابستگي ي به كيش و فرهنگ ديرينة بو

، ژرفـاي بيشـتري   15سسـش بـود  ؤ، كه گودرز مها شاخه گرگاني (هيركاني) پارت
  داشت.

كـرد، بـه    يمـ اين پادشاه، كه با مهرداد، شاهزادة اشكاني كه روم حمـايتش  
آيـد كـه گويـاي احساسـات و      مـي ستيز برخاست و بر او چيره شـد، چنـين بـر    

كوهش مهرداد، به عنوان ني مردم ايران بود. نام اين پادشاه، كه آشكارا به ها آرمان
روم، پرداخت، همراه با نـام برخـي از اخالفـش در فهرسـتي از نـام       ةنشاند دست
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نگاشـته انـد آمـده     مياز مورخان اسـال پادشاهان اشكاني كه طبري و برخي ديگر 
است. همين مورخان از آوردن نام بسياري از پادشاهان نامدار اشكاني كه در آثـار  

نام برده شده يادي نكرده اند. از گودرز و جانشينانش، گيو  ها از آ ن ميخان رومور
در  و بيژن، در حماسه ملي ايران نيز به عنوان جنگاوران دلير و بزرگ زاده اي كـه 

دوران نيمه داستاني كيانيان به دفاع از مرزبوم ايـران برخاسـتند يـاد شـده اسـت.      
ي اين پادشاهان پرداخته شده به ها و قهرماني ها يي را كه در باب دالوريها داستان

ي ايراني در برابـر برخـي از   ها و سنت ها يقين بي ارتباط با هواداري آنان از آرمان
 16نست. ريشة دشمني افسانه اي ميـان رازي و مـروزي  اشكانيان غرب گرا نبايد دا

توان بـه اخـتالف رأي    ميرا، كه در شعر قدما از جمله مولوي از آن ياد شده ، نيز 
گـراي شـرقي از يـك سـو و خانـدان قـارن، از        تسـنّ  هـاي  و بينش ميان گـودرز 

  شاهزادگان غرب گراي مغرب ايران، از سوي ديگر، نسبت داد.  
ملي بـه   ةاكنون گفته شد بايد به رويدادهائي كه در حماسدر تأييد آن چه ت

نام پهلواناني چون گيو و گودرز و ميالد (كه صورتي از مهرداد اسـت) قيـد شـده    
اند اشاره كنيم. گرچه هـيچ مـتن يـا اثـر      كه در اصل شاهان و شاهزادگان اشكاني

كي از ادبي از اين دوران در شكل اصلي آن در دست نيست. اما شواهد همـه حـا  
اين است كه آن چه از اشعار حماسي كيانيان به اشكانيان به ارث رسـيده بـود در   

ي خانـدان اشـكاني بسـط يافـت و     هـا  با افزودن داسـتان  ها دوران حكومت پارت
ي بعدي و نواحي ديگر رسـيد  ها شد و با پوششي از آئين زردشتي به نسل تر غني

رانيـان را تشـكيل داد بـا    و صورت ملي به خود گرفت و اسـاس حماسـه ملـي اي   
ي غـرور آفـرين   هـا  پيشروي سپاهيان اشـكاني و تثبيـت حكومـت آنـان حماسـه     

ي خاوري به ديگر نواحي ايران رسيد و هويت و شهرتي ملي يافت. با ها سرزمين
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پادشاهان ماد و هخامنشي، كه از متون زردشتي بيرون مانـده   ةكمرنگ شدن خاطر
ف تــاريخ ملــي ايرانيــان شــد و پــس از مظهــر و معــر هــا بودنــد، ايــن  حماســه

يي كه به ضرورت اوضاع و  احـوال دوران ساسـانيان در آن صـورت    ها دگرگوني
گرفت، در اواخر دورة ساساني به نام خداي نامه تنظيم و تـدوين شـد. فردوسـي    

ي زردشتي آن بر پاية همين اثر آفريـد و آن را  ها خويش را، با تعديل مايه ةشاهنام
  .17جاويد كرد

ين ميـراث ادبـي ايـران پـيش از     تـر  ي اين حماسه ملي، اين مهـم ها داستان
تاريخ اما معتبر احساسات و عواطف ايرانيان و ترجمان راستين  رش بيااسالم، گز

  ماندگار آنان است. ةجهان بيني و انديش
  

  ان بيني سياسي و فرهنگي ايرانيانجه
اشـاره رفـت، بـه     هـا  و مقدماتي كـه بـه آن   ها فرضيه ةدر اين بخش، بر پاي

و  هـا  بررسي مسايل مربوط به جهان بيني سياسـي و راه و روش دينـي و گـرايش   
دستاوردهاي هنري دوران هزار ساله پيش از هجوم اعراب خواهيم پرداخـت. در  

نيز گريز تدريجي ايرانيان از تاثير فرهنگ يوناني و بازگشت آنـان بـه    ها اين زمينه
  شهود است.  سوي سنن و آداب خود كامالً م

سلوكيان، كه به قدرت اسلحه بر سرزمين پهناوري دست يافته بودند طبيعتاً 
به بهره جوئي از آن پرداختند. بر ساكنانش ماليات بستند و شهرهاي يونـاني را بـا   

كـي بـه   ي تازه گسترش دادنـد. حكومـت سـلوكيان  وابسـته و متّ    ها افزودن زمين
خاص داشتند و از مزايايي بيشـتر    ميكه مقاشهروندان يوناني امپراطوري آنان بود 

از ديگران بهره مند بودند. پايه اصلي قدرت و مشروعيت سلوكيان بر رضـايت و  
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نه نهادي بلكه شخصـي و  «تاييد اتباع امپراطوري آنان قرار داشت، به سخن ديگر 
بود. اما با استقرار حكومت اشكانيان نهاد پادشاهي شكلي سنتي به خود  18»عاطفي

گرفت و مشروعيت پادشاه در اثبات همخوني با دودمـان پادشـاهي هخامنشـينان    
هخامنشـي خـود،    . از همين رو، پادشاهان اشكاني، همانند همتايـان 19تجلي يافت

 ةموهبـت و اراد  منشأ اقتدار پادشاهي را نه رضايت و حسن نيت شهروندان بلكـه 
دانسـتند. بـه ايـن     مـي زمـين   او در ةشمردند و به تعبيري خود را نمايند مييزدان 

ترتيب گرچه در عمل پادشاهان سلوكي و اشكاني هر دو بـر قلمـرو خـويش بـه     
ضرب شمشير تسلط يافتند، هر يك اقتدار و مشـروعيت خـويش را بـر بيـنش و     

ي خاور ميانه ها فلسفه اي متفاوت استوار كردند. در ايران، چون در ديگر سرزمين
خداوند هم پيامبران را مبعوث كرده بود و هم  قدرت سياسي منشائي الهي داشت.

كـرد.   مـي پادشاهان را منصور و در اين ميان اراده و رضايت مردمان نقشـي ايفـا ن  
يونان باستان نه جايگاه پيامبران بود و نه زادگـاه پادشـاهان نامـدار. بـرعكس، در     
آسياي غربي زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي مردمـان بـه دسـت و ارادة پيـامبران و        

  پذيرفت. ميپادشاهان سامان 
شواهد به ويژه آثار مورخان دوران باستان همه گـواه بـر اقتـدار بـي كـران      

  شاهنشاهي اشكاني و  شأن و منزلتي است كه در ميان اتباع خويش داشتند.  
برخي از پادشاهان اشكاني خود را مزديسن بغ (خداوندگار مزداپرسـت) و  

ن و باورهاي ايران آن روز هم خوان نبـود. بـا   از نژاد خدايان لقب دادند كه با سن
توجه به سكوت مورخان عرب و ايراني دربـارة ادعـاي پادشـاهان ايـران بـه دارا      

توان پـذيرفت   ميزردشت،  ةشاپور اول در كعب ةبودن تبار الهي، و نيز بر پاية كتيب
و نه  كه اين دعوي تنها در تقليدي تشريفاتي از پادشاهان سلوكي پديدار شده بود 
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بـه معنـاي   » بـغ « ة. در واقـع چـه بسـا واژ   20ت اجبار  مردمان به پرستش شاهبه ني
به معني پايه ور و صاحب » بيگ«خرش أخداوندگار و سرور، به قياس صورت مت

  مقام در پايان دوران هخامنشي بار و معناي صرفاً الهي نداشته است.  
قـابي تشـريفاتي بـيش    با اين همه حتي اگر بپذيريم كه اين گونـه القـاب ال  

نبوده اند، پادشاه اشكاني و ساساني در جايگاهي فراتر از جايگاه افراد عادي قـرار  
ي پدر تبار معرف ها پدرساالر ايراني اقتدار گستردة بزرگ گروه ةداشتند. در جامع

منزلت واالي نياكان بود. اقتدار پادشاه نيز، نه تنها در ميان طائفه اش، بلكه در نظر 
ديدند، ريشه در باوري ديرينه به حقـوق و   ميكه او را در مقام رفيع پدري  ميمرد

ـ    د قدرت نامحدود رئيس خانواده داشت؛ باوري كه آئين زردشـتي نيـز آن را موكّ
  . 21ساخته بود

س مقام شخص پادشـاه و بـه اقتـدار بـي كـران او از      اعتقادي ژرف به تقد
و  هـا  يان علي رغـم همـه آشـوب   عوامل اساسي سلطة طوالني. اشكانيان و ساسان

بـود. شـاهنامه را نيـز كـه در عهـد سـامانيان، مقـارن بـا دوران خلفـاي           ها بحران
س پادشـاهي در  سروده شد بايد گواه راستين ديگري بر مقـام واال و مقـد   مياسال
  ران  پبيش از اسالم ايران دانست.دو

  
  طبقات اجتماعي  

ز هماننـد نظـام طبقـاتي هنـد     گرچه نظام طبقاتي ايران در اين دوران هرگـ 
خشك و نرمش ناپذير نشد با اين همـه درنورديـدن مرزهـاي طبقـاتي، بـه ويـژه       

مردمـان عـادي و اشـراف    «مرزهاي ميان مردم عادي و طبقات ممتاز، آسان نبـود.  
و پوشاك و خانه و بـاغ و زن و خدمـه آشـكارا  بـا      بك اسزادگان از حيث تملّ
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ـ   مـي از مردم عـادي ن  ديگران متفاوت اند  وهيچ فردي ع از مواهـب  توانـد در تمتّ
زندگي با اشراف زادگان (آزادان) سهيم شود. ازدواج ميان اعضاي ايـن دو گـروه   

  22نيز ممنوع است.
مردم ايران در دوران باستان، و دست كم از زمان هخامنشيان به بعد، به سه 

دنـد. در دوران  طبقه روحانيان، جنگ آوران يا آزادان و برزگـران تقسـيم شـده بو   
ساساني، همراه با پيچيدگي روابط اقتصادي، و تخصصي شدن روز افزون مشاغل 

ي هـا  و رشد ديوان، اين تقسيم بندي سنتي سه گانه طبقاتي پاسـخگوي نيازمنـدي  
يعني منشيان و ديوانيان كه ظاهراً بيشـتر از طبقـه   » دبيران«تازه نبود. از همين رو، 

ودند بر طبقات پيشين افـزوده شـد. ايـن طبقـه جديـد      مغان و نيز آزادان (نجبا) ب
ي مشـابه نيـز   هـا  شامل پزشكان و اخترشناسان دربار، خنياگران و اهل ديگر حرفه

 ةشد. بهرام پنجم چنان شيفتة خنياگران دربار بود كه مقام آنان را بـه حـد طبقـ    مي
ترديـد  پيش از اسـالم ايـران    ة. عياران نيز كه حضورشان در جامع23اشراف رساند

تي كه در جوانمردي و مردانگي و استعدادهاي خـاص  رناپذير است. به اعتبار شه
  گرفتند.   ميداشتند محتمالً در همين طبقه جاي 

امور قضايي و اداري به طبقات ممتـاز تعلـق داشـت. بـه كوشـش بـزرگ       
ساساني شـد و   ميموبداني چون كرتير و آذرپاد  مارسپندان آئين زردشتي آئين رس

ل كردند و بر كار قضا و آموزش دولتي متشكّ ميان خود را در نهادهاي رسروحاني
طي انحصاري يافتند و به گونه اي روزافزون بـه مداخلـه در امـور سياسـي و     تسلّ

نشسـت و عنـواني    مـي سند قضايي محكومتي پرداختند. موبد موبدان بر باالترين 
  .24داشت ميمشابه عنوان قاضي القضات دوران اسال

ين درجـه  تر شد. در پايين مييي تقسيم ها شراف و نجبا خود به گروهطبقة ا
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طبقة نجبا (در برابر كارورزان و برزگران) نيز بـود، قـرار    ميآزادان، كه عنوان عمو
  گرفتند.   ي زراعي را نيز دربر ميها داشتند كه دهقانان، يعني مالكان زمين

يـان نيمـه مختـار    ي بـزرگ، فرمانروا هـا  به رؤساي خانـدان » بزرگان«گروه 
. كرتيـر از ايـن كـه بـه     25اياالت و بلند پايگان دستگاه حكومت اختصاص داشت

در گـروه   26كـرد.  مـي فرمان بهرام دوم به عضويت اين گروه درآمده بود مباهـات  
باالتر وسپورگان يا خواص و نزديكان شاه، كه معموالً از خويشانش بودند، جـاي  

بودند كـه شـامل فرمانروايـان ايـاالت بـزرگ و      داشتند. باالترين گروه شهرداران 
شد. رسم پادشاهان ساساني  ميي محلي و برخي شاهزادگان نيز ها رؤساي سلسله

اين بود كه پسران، برادران و يا ديگر شاهزادگان هم تبار را بـه حكومـت ايـاالت    
ين شود و هـم پادشـاهان آينـده    مبزرگ بگمارند تا هم امنيت و بقاي سلطنت تض

ي بـزرگ  در دربـار از   ها رسم مملكت داري را به تجربه فرا گيرند. خاندانراه و 
امتيازات ويژه بهره مند بودند كه از آن جمله بود گذاشتن تاج بـر سـر پادشـاه يـا     

. وفاداري آنان به شاه نه تنها با پرداخت خرج ساالنه بـه  27حمل شمشير يا جام او
ان جنگ و آمادگي بـراي جـان فشـاني    خزانه دربار، بلكه با گردآوردن سپاه در زم

عضـو   هـا  . نمايندگان ايـن خانـدان  28رسيد ميدر كنار شاه به هنگام نياز، به اثبات 
شوراي پادشاهي نيز بودند. همانگونه كه از فهرستي كـه شـاپور اول از بزرگـان و    

آيد، در دربار پادشـاهان محلـي    مينجباي دربار اردشير بابكان بر جاي گذاشته بر 
برقرار بود و نجبا و اشراف محلي در آن عهده دار مقامـات بـاال    ميچنين رسونيز 

بودند. در دوران ساسانيان، و به احتمالي پـيش از آن نيـز، نـام و مقـام و مزايـاي      
شـد بـه ثبـت     مـي ي نجبـا و اشـراف در دفتـري كـه گاهنامـگ ناميـده       ها خاندان

  .29رسيد مي
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  دين و دولت  
ر نهادهاي ديني در دوران اشـكاني و يـا رابطـه    ي ما درباره ساختاها دانسته

آيـد كـه    مـي ميان دين و دولت چندان نيست، از منابع يهودي و مسيحي چنين بر 
ي غيـر ايرانـي   هـا  ت دوران هخامنشي نسبت به كـيش اشكانيان نيز چه بسا به سنّ
  آسان گير و بردبار بودند.

ان گرفـت و بـه   كه نهادهاي ديني زردشتيان در دوران ساساني سـام  ميهنگا
تدريج رسميت يافت، كيش زردشتي به قدرت سياسـي دسـت يافـت  و در كـار     

م 276ادارة شهرياري نقشي عمده ايفا كرد. كشتن ماني به تحريك كرتير در سـال  
خود نشان گسترش چتر حمايت اين نهادها بر دولـت بـود. سـركوبي زنادقـه، از     

يهوديان، بودائيـان و مسـيحيان و نيـز    جمله پيروان ماني، و نيز آزار و ايذاء پياپي 
بدعت گزاراني چون مزدك، دال بر تالش نهادهاي ديني زردشـتي بـراي حفـظ و    
گسترش نفوذ خود در ميان مردم بود. اما با همة پيوندهاي يگـانگي و همبسـتگي   
بين ديوانيان و دين ساالران، گهگاه بر سر تقسـيم قـدرت و مزايـاي آن تـنش در     

شد گرچه از منابع فارسي و عربي چنـين بـر    ميي پديدار أف رگرفت و اختال مي
آيد كه در اين دوران رأي موبدان زردشتي كـه حضـوري هميشـگي در دربـار      مي

ماند اما پيوند ميان دين و دولت آن چنان هم كـه   ميداشتند، ناشنيده و ناپذيرفته ن
شـدند   مـي ه رود مصون از خدشه و خلل نبود. پادشاهاني بي دريغ ستود ميگمان 

كه چون شاپور دوم، بهرام پنجم و خسرو اول در حمايت از موبدان بـه سـركوبي   
كردند اما پاداش پادشاهاني كـه در   ميبنا  ها پرداختند و آتشكده ميبدعت و زندقه 

دفاع از منافع دربار يا مردم، در برابر نفوذ و قدرت روز افزون موبدان به مقاومـت  
م) در 399-420كه خرده گيري و خصومت بود. نرسي ( خاستند، نه ستايش ميبر 
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مخالفـت روحانيـان    اراه دستيابي به تخت پادشاهي بارها به تحريك موبد كرتير ب
حيان را ممنـوع سـاخت.   يزردشتي روبروشده بود. همو بود كه آزار مانويان و مس

يزدگرد اول نيز به سبب تالش براي محـدود سـاختن نفـوذ موبـدان و اشـراف و      
ي مذهبي، بزه كار لقب گرفت. بيشترين تنش بين دربـار  ها تار ماليمش با اقليترف

و روحانيان در دوران قباد رخ داد كه حمايتش ازجـنش ضـد اشـرافي و تسـاوي     
  و تبعيد وي انجاميد.   جوئي مزدكيان به خلع

ي آشكار و نهان، ديـن و دولـت در ايـن دوران    ها و معارضه ها با همه تنش
ي مشترك و بينشي يكسان داشتند. دولت معموالً پشتيبان روحانيان كما بيش منافع

تابيد و اغلب بـر تحريكـات    ميزردشتي بود و همانند آنان بدعت و ارتداد را بر ن
ي مـذهبي از جملـه يهوديـان، مسـيحيان و بودائيـان      ها آنان به ايذاء و آزار اقليت

كرد. روحانيان نيـز   ميزد و به ويژه زندقه مانويان و مزدكيان را سركوب  ميدست 
الهي شاهنشـاهي و ضـرورت    أبه نوبة خود نهاد حكومت و مزاياي اشراف و منش

كردند. وجه مشترك ديگر هر دو نهاد اعتقاد  مياطاعت كامل از شاهنشاه را تاييد  
ت حفظ كشـور و دفـاع   به يك ايران زردشتي و احساسات ايران خواهي و ضرور

  از آن در برابر بيگانگان بود.
  

  روابط با ديگر جوامع  
پـيش از مـيالد تـا     141از هنگام تسخير بابل به دست مهرداد اول در سال 

انقراض شهرياري ساسانيان، يعني مدت هشت قرن، ايران به عنوان قدرتي بـزرگ  
ن و از قفقاز تا خلـيج  عامل ثبات در سرزميني وسيع بود كه از ميانرودان تا جيحو

فارس، و گاه فراتر، امتداد داشت. همچنين ايران عاملي اساسي در متمدن ساختن 



 ٢٠٦  24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

يافـت و يـا بـه     مـي تسلط  ها يي بود كه در اين دوران بر آنها مردم بدوي سرزمين
پيوست در تالش براي حراست از قلمرو خود در برابر تهـاجم   ميقلمرو نفوذش 

يي مقتـدر امـا   هـا  اور و باختر بـا نيروهـا و حكومـت   همسايگان ايران از سوي خ
تيـب بـا   تر يكسره متفاوت به مقابله پرداخت. در مرزهاي باختري خـود ايـران بـه   

يي بودنـد توانمنـد بـا    هـا  سلوكيه، روم و بيزانس روبرو شـد كـه داراي حكومـت   
  .آن برتر بودند زدند و يا از مينيز يا با ايران پهلو  ميپيشرفته و از لحاظ نظا

در سمت خاوري، تماميت ارضي ايران آماج تعرض و هجوم مكـرر اقـوام   
  بيابان گرد بود.

  
  جبهه باختري

اي كه در دوران اشكاني از سـوي بـاختر متوجـه ايـران بـود از       خطر عمده
شـد. امـا در    هاي امپراطوري روم در خاور نزديـك ناشـي مـي    طلبي سوداها و جاه

كاران چابـك و پـرآوازة خـويش بـه     سـوار  نبردهاي گوناگون، اشكانيان به يـاري 
جويانـه و   اي رزم ان ثابت كردند كه در دفاع از مرز و بوم خـويش از روحيـه  يمرو

انـد.   جنگ حريفي شايسـته  ةمندند و در عرص ناپذير بهره نيرويي پرتوان و خستگي
فرمانده  سپاه اشكاني، كراسوس هپيش از ميالد، سورن، فرماند 53در نبردي در سال 

را  مـي و فرماندهان رو ه روم را دستگير كرد و كشت و شماري بسيار از سربازانسپا
به اسارت گرفت. در پي همين نبرد بود كه اشـكانيان مرزهـاي بـاختري ايـران را     
گسترش دادند و به رود فرات رساندند و احترام يهوديان ساكن بابـل و برخـي از   

بعد، با شكسـت مـارك انتـوني     چندي النهرين و شام را برانگيختند. شهرهاي بين
  اي ديگر خورد.   هاي روميان در اين منطقه ضربه ارمنستان جاه طلبي قيصر روم در
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ايران اشكاني برخالف روم، سوداي تهاجم به ديگران را در سر نداشـت و  
از همين رو پس از آن كه سلوكيان به شام رانده شدند اشكانيان در پـي گسـترش   

كه اوگوستوس، امپراطور روم، كوشيد تا به  مي. هنگا30ندهمين قلمرو خود برنيامد
مسالمت با اشكانيان به توافقي برسد  با استقبال آنان روبرو شـد و صـلح بـين دو    
كشور براي سه ربع قرن دوام يافت. تنها در دوران امپراطوري نرون بود كـه بـين   

يي هـا  اين دو قدرت بزرگ  بر سر سوداي روم به تسلط بـر ارمنسـتان كشـمكش   
صورت گرفت. اما در اواخر دورة اشكاني كه نيروي آنـان  بـا گذشـت زمـان بـه      

يي سـخت بـر آنـان وارد كننـد،     هـا  سستي گرائيده بود روميان توانستند شكسـت 
پايتخت باختري آنان، تيسفون، را سه بار بـه اشـغال خـود درآوردنـد و آن را بـه      

نياوردند و عقب ننشستند. حتي ويراني كشند. با اين همه اشكانيان سر تسليم فرو 
ين دوران حكومــت خــود و در آســتانه پيــروزي اردشــير بابكــان، تــر در بحرانــي

اشكانيان مانع دست اندازي امپراطور كاراكاال به سرزمين خود شـدند و سـپاهيان   
را به هزيمت واداشتند. در واقع اشكانيان سدي در برابر پيشروي روميان بـه   ميرو

ي آنان را براي تسلط بـر قلمـرو   ها وي ايران بودند و برنامهي خاها سوي سرزمين
و دسـتاوردهايي نشـان از    هـا  پيشين سلوكيان نقش برآب كردند. چنـين مقاومـت  

يگانگي و همبستگي قابل مالحظه جامعه ايرانيان به ويژه در دورانـي داشـت كـه    
شاهنشاهان اشكاني بر تسلط كامـل بـر نـواحي گونـاگون قلمـرو خـود اصـرزار        

ورزيدند و در نتيجه فرمانروايان و اشراف قدرت منـد تـا حـدي خودمختـار      مين
و سـتيزهاي   هـا  ي توان فرسا و كشـمكش ها بودند و همين خود اغلب به اختالف

  انجاميد.   ميداخلي هم 
پس از استقرار شهرياري ساسانيان، روميان دريافتند كه در همسايگي آنـان  
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بلنـدپروازي و توانـايي از پادشـاهان اشـكاني     رهبراني به قدرت رسيده اند كه در 
ي ها ند. بدون ترديد از عواملي كه به سقوط اشكانيان انجاميد شكستتر پيش ميگا

پي در پي و خوار كننده اي بود كه در سده نهايي حكومت آنان بـه ايـران رسـيد.    
ساســانيان بــا تبليغــاتي تنــد و كوبنــده عليــه اشــكانيان در صــدد بهــره جــويي از 

 از اي سات جريحه يافته ايرانيان برآمدنـد و حكومـت اشـكاني را مجموعـه    احسا
ي حقير و پراكنده خواندنـد و امـارت آنـان را ميـراث شـوم اسـكندر       ها اميرنشين

مقدوني شمردند كه با احياي ايران به عنوان كشوري نيرومند مباين بود. از همـين  
سر دادند. پژواك چنين رو ساسانيان دعوي بازگرداندن شوكت و وحدت ايران را 

ي اردشير بابكان و شـاپور اول بلكـه  درآنچـه    ها دعوي نه تنها به روشني در گفته
  خورد.   مينيز به چشم   دان آورده ها به نقل از اين دعوي ميمورخان رو

بايد به يـاد داشـت كـه ساسـانيان از هخامنشـيان، كـه در آثـار داسـتاني و         
كردند چه جـز تـاريخي    مينداشت ياد ن اساطيري و تاريخي كيش زردشتي جايي
شناختند و با رواج آئين زردشـتي در   ميكه در آثار زردشتي منعكس بود تاريخي ن

ات شرق ايران را به همه جا گسترده و روايات محلـي را از  وايسراسر ايران، كه ر
آوردند. تنها داريوش را كه مغلوب  ميزدوده بود، هخامنشينان را به ياد ن ها خاطره

آوردنـد و    مـي اسكند مقدوني شده بود به عنـوان آخـرين پادشـاه كيـاني بـه يـاد       
ي هـا  دانستند زيرا در باور آنان، براسـاس نوشـته   مياشكانيان را جانشينان اسكندر 

  . 31ف و مظهر شكوه گذشته ايران بودندزردشتي، نه هخامنشينان بلكه كيانيان معرّ
ختري ايران را تثبيت كردنـد  ساسانيان در آغاز حكومت خويش مرزهاي با

ي چشمگير عليه روميان رسيدند. شاپور اول به بين النهرين، شام و ها و به پيروزي
آناطولي دست يافت و ساكنان برخي از شهرهاي اين نواحي را به ايران كوچانـد.  
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زردشت شاپور در فارس آمده اسـت. اسـارت    ةكعب ةدر كتيب ها شرح اين پيروزي
م به دسـت شـاپور مايـه خشـنودي و غـرور       260روم در سال  والرين، امپراطور

روم بـر   ةشت و از همين رو به فرمان شاپور تصوير امپراطـور سـرافكند  گايرانيان 
  .32ي بزرگ، از جمله در نقش رستم حك شدها صخره

مي با مسيحي شدن كنستانتينوس و اعـالم مسـيحيت بـه عنـوان ديـن رسـ      
اين امپراطـوري بـه دو نيمـه بـاختري و      ةزيم، و تج334امپراطوري روم در سال  

خاوري، عامـل تـازه اي در روابـط ايـران و روم پديـدار گرديـد. روم شـرقي يـا         
امپراطوري تازه پاي بيزانس در همسايگي ايران مدعي حمايت از ساكنان مسيحي 

ي حائـل ميـان ايـران و    ها نواحي  مرزي خود شد. مسيحيت، به ويژه در سرزمين
ين جوامـع  تـر  انس، معتقدان بسيار داشت. در واقع بسياري از كهـن امپراطوري بيز

زردشـتي   ميي رسها مسيحي در اين نواحي ساكن بودند. با تثبيت روزافزون كيش
يي كـه حقيقـت را در انحصـار    ها حي در سرزمين دو همسايه، آن هم كيشيو مس
ساسانيان بـه  ي حائل، ها دانستند، و نيز با از  ميان رفتن برخي از حكومت ميخود 

كردنـد و بـه     ميمسيحيان ايران و كشورهاي دست نشاندة مرزي اعتماد چنداني ن
ي مرزي با روم شرقي (بيـزانس) بـه وفـاداري    ها ويژه هنگام باال گرفتن كشمكش

حقـوق و   ةشـدند. از همـين رو، نگرانـي بيـزانس دربـار      ميسياسي آنان بدگمان 
بي زردشتيان مقـيم روم شـرقي چيـزي     ي اتباع مسيحي ايران و نيز سركوها آزادي

ي متقابـل اختالفـات    هـا  شد. سوءظن ميجز نشان مقاصد سياسي بيزانس شمرده ن
كـرد. در واقـع از جملـه     ميي مذهبي را تشديد ها بين دو طرف و سركوبي اقليت

شد خودداري از ايـن   ميي صلح بين دو طرف گنجاندهد ها داتي كه در پيمانتعه
  بود. ها سركوبي
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ابط بين ايران و دو امپراطوري روم و بيزانس تنهـا محـدود بـه جنـگ و     رو
    خـان بيشـتر   كشمكش نبود، گرچه در آن روزگـار نيـز توجـه گزارشـگران و مور

شد در واقع ايران و بيزانس، كه به منافع مشترك  ميمعطوف به چنين رويدادهايي 
بودند، در دوران   و مقام ويژه خود در آسياي غربي به عنوان دو قدرت بزرگ آگاه

و محتاطانـه، داشـتند و بـه داد و     ميصلح با يكديگر روابطي دوستانه، گرچه رسـ 
پرداختند و به اتفاق دربندهايي را كه در قفقـاز   ميستد و بازرگاني و تباتدل سفرا 

كردند. ميي در برابر اقوام مهاجم بود اداره سد  
  

  جبهه خاوري
له اي از ابهام ها همسايگان خاوري در چگونگي روابط ايران در اين دوره با

قرار دارد، چه مردم اين سامان، برخالف مردم نواحي باختر ايران چون روميـان و  
انيان و شريانيان مسيحي و ارمنيان آثار مكتوب قابـل مالحظـه اي از خـود بـر     نيو

پي در پي مردمان صحرا نورد خـاوري بـه    مجاي نگذاشته اند. افزون بر اين هجو
داد  مـي التي كه درآن سوي مرزهاي خاوري ايـران رخ  و يا رويدادها و تحو ايران

كـرد كـه    مـي خان غربـي را بـه خـود جلـب     توجه نويسندگان و مور ميتنها هنگا
توانست بر زندگي و جريان امور در غرب تاثيري محسوس داشته باشد. حتـي   مي

 هـا  كه تنها سـال  پيدايش شهرياري اشكاني در خراسان نيز از ديد مورخان رومي،
ات در آثـار  . اما به اين واقعيت به كر33ّبعد به آن اشاره اي گذرا كردند، پنهان ماند

زهـاي   رآنان اشاره شده كه بـه سـبب رويـدادهاي ناگهـاني و مخـاطره آميـز در م      
ي بـاختري از  هـا  شـد كـه در جبهـه    مـي خاوري كشور، شاهنشاه ايران گاه ناچـار  

پيروزي  مسلم در نبردي چشم بپوشـد و يـا بـه    محاصرة شهري دست بكشد، از 
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ة صلحي ناخواسته با حريف تن در دهد. به عنـوان نمونـه، مهـرداد اول در آسـتان    
پـيش از مـيالد ناچـار شـد      141و  148ي هـا  ي جنگ در سالها پيروزي در جبهه

براي مقابله با مهاجمان بيابان گرد سپاهيان خويش را به سـوي مرزهـاي خـاوري    
دارد. فرهــاد دوم و اردوان دوم هــر دو جــان خــويش را در چنــين  ايــران گســيل

 هـا  يي با سكاها از دست دادند. شاپور دوم نيز بـراي عقـب رانـدن هـون    ها مقابله
ناگزير به ترك جبهة جنگ در مرزهاي بـاختري شـد. پيـروز و قبـاد بـا هفتاليـان       

  ت.  درافتادندن و هرمز چهارم با مهاجمان ترك در خاور به نبرد برخاس
ملي ايرانيان  ةي خصومت بين ايران و توران را كه در حماسها گرچه ريشه

ترسيم شده، در تاريخ حماسي  ايران پيش از زردشـت بايـد جسـت، امـا تهـاجم      
و  تر پياپي اقوام بيابان گردخاوري در دوران ساسانيان خاطره اين خصومت را تلخ

قوام ترك، كه تنها در سدة ششم كرد. در شاهنامه تورانيان باستاني با ا تر محسوس
ميالدي با ايرانيان تماس يافتند، يكي شمرده شده اند. اين خود نشان آن است كـه  

و  هـا  تواند بـه افسـانه   مير تاريخي خّأي متها چگونه رويدادها و احساسات دوران
  اساطير ديرينه روحي تازه دمد.

گرچه توجي از تهاجم اقـوام  ي ناشها و آسيب ها خان اغلب به ويرانيه مور
يي از ايـن  هـا  بيانان گرد به ايران معطوف بوده است، از پيامدهاي سودمند تهـاجم 

گونه غفلت نبايد كرد، چه اين گروه از مهاجمـان در ارتبـاط و آميـزش بـا مـردم      
و  هـا  شهرنشين ايران نيرو و توان تازه اي به آن بخشـيدند. بـي چنـين كشـمكش    

توانسـت در برابـر سسـتي و     مـي رهنـگ ايـران ن  ي پيگير چه بسـا ف ها درآميختگي
ي ديرسال و كهن است، مقاومتي چنين ديرپا ها فرسودگي، كه فرجام همه فرهنگ

  داشته باشد.
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    ها نفوذ فرهنگ ايران در ديگر سرزمين
و بـه   ها يي كه با ايران در زمينهها سرزمين ةتمدن اشكاني و ساساني بر هم

د اثري گسترده داشت. كيش زردشتي به عنـوان  ي گوناگون ارتباط يافتنها مناسبت
. 34ين عامل در گسترش نفوذ فرهنگي ايران بودتر ي نبوغ ايراني، مهمواالترين تجلّ

تـوان بـا    مياز آنجا كه به سبب  در دسترس نبودن اسناد و شواهد عيني و معتبر، ن
ران و ي فلسفي و ديني بين ايـ ها دقت و قاطعيت به چگونگي تبادل آراء و انديشه

داشـته انـد    هـا  ثير متقابلي كه اين جوامع در اين زمينهأديگر جوامع پي برد، ابعاد ت
همچنان مورد بحث و اختالف است. واقعيت اين است كه  گاه اوضـاع و احـوال   

ي يكسـان يـا مشـابه    هـا  يكسان در دو جامعه مجزا مستقالً بـه پديـداري انديشـه   
ي هـا  و بيـنش  ها كه بين برخي از انديشهانجامد. اما با مشابهت حيرت انگيزي  مي

مسيحي از سوي ديگـر بـه    ـ  ي يهوديها تخاص و ديرپاي ايراني از يكسو و سنّ
 ةريشـ  35انـد.  را وامـدار نخسـتين دانسـته    مـي خورد. برخي از محققان دو ميچشم 
گردد، يعني به زماني كـه در اثـر    ميثير به دوران هخامنشي باز أيي از اين تها جنبه

پادشاهان ايران دوران اسارت و تبعيد يهوديان در بابل به پايان رسـيد. بـا   دخالت 
النهرين و شام و انتقال پايتخت به تيسفون، ايرانيان  پيشروي اشكانيان به سوي بين

ي هـا  اي دست يافتنـد و نفـود  خـود را در ميـان سـاكنان سـرزمين       به پايگاه تازه
ديني تقابل ميان خير و شر يا نور و  ةباختري، از جمله يهوديان گستردند. در زمين

تاريكي، اعتقاد به ايزد فرشتگان و فرشـتگان (برابـر بـا امشاسـپندان و ايـزدان در      
كيش زردشتي) و به شيطان (اهريمن) به عنوان مظهر بدي و دشمن خـدا مفهـوم   
بهشت و دوزخ و اعتقاد بـه آخـرت و جـاوداني بـودن روح از جملـه باورهـا و       
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توان گمان داشت مستقيم يا غيرمستقيم از ايـران بـه ذهـن     ميد كه يي بوها انديشه
موعـود (سوشـيانت) نـابودي     ةاين مردمان راه يافت. رستاخير و اعتقاد به رهاننـد 
قوي ريشه در فرهنگ ايراني و  گهنكاران و پاداش نيكان در پايان زمان نيز به ظنّ

  كيش زردشتي داشت.  
دو مذهبي عرفان گرا (گنوسي) بودند،  ي مانوي و مزدكي نيز كه هرها آئين

و به خصوص مذهب مانوي كه برخي اعتقادات آن ريشـه در باورهـاي زردشـتي    
ي ايرانـي  هـا  ، مفاهيم و بيـنش ها داشت، محلي براي نشر و گسترش برخي انديشه

در دنيا شدند. به ويژه مانويت كه از آفريقاي شمالي تا چين پيـروان يافـت  و در   
  برانگيخت. ها حي به عنوان يك بدعت ايراني دشمنيي مسيها سرزمين

ميترائيسم (مهرپرستي) نيز كه در روم و كشورهاي تـابع آن پيـروان بسـيار    
. گرچـه بـين   36ت يافـت أداشت به نظر بيشتر ايران شناسان در اصل از ايـران نشـ  

ي آداب ميترائيسم روم با آنچه دربارة اين ايزد از اوستا به ما رسيده شباهت چنـدان 
رسد كه  مينيست. مراحل تكامل ميترائيسم اروپائي كامالً دانسته نيست، اما به نظر 

ي ايراني آناطولي به غرب رسيد و در سـده اول  ها مهرپرستي نخست از راه جامعه
توان گفت كـه ميترائيسـم چـون ابـزار      ميميالدي در امپراطوري روم رواج يافت. 

معنوي ايرانيان در امپراطوري روم به كار ي ها و ارزش ها موثري براي نشر انديشه
ي شـرقي هـيچ يـك بـه اسـتواري      هـا  آيـين  ةدر ميان هم«به گفته كومن  37رفت.

واالي اين آئين نرسيد و دل و ذهن  ةميترائيسم نبود، هيچ يك در معنويات به مرتب
اختالف آرايي كه در بـاب رابطـه    ةبا هم 38»مردمان را چنين مجذوب خود نكرد.

در ايـن ترديـد نيسـت كـه      39و ميترائيسم در ميان محققان وجـود دارد، مسيحيت 
ي مسيحيان، از جمله محتمالً اعتقاد به خدايي مسـيح،  ها بسياري از باورها و آئين
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  ريشه در ميترائيسم دارد.  
و  تـر  نفوذ مذهبي ايران در قفقاز و خاور آناطولي از هر جاي ديگر مستقيم

آيد كه مـردم ارمنسـتان    ميي اخير چنين بر ها ژوهشرسد. از پ ميبه نظر  تر روشن
در واقع تا سده چهارم ميالدي كه به مسيحيت گراييدند مذهبي قريب بـه مـذهب   
زردشتي داشتند. نفوذ كيش مزدايي در گرجستان نيز براساس شواهد ادبي و آثـار  

  باستاني به اثبات رسيده است.  
ميـان قبائـل عـرب در دوران     ييد نفـوذ مـذهبي ايرانيـان در   أآثاري نيز در ت

ايرانيان در شبه جزيرة عربستان كه حتـي   ةساساني در دست است. حضور و رخن
تا مكه و مدينه نيز رسيده بود، بسياري از مردم اين شبه جزيره خاصه مردم حيـره  

ي مذهبي ايرانيان آشنا كرد. برخي از محققان تاريخ اديان بـه  ها را با آراء و انديشه
آراء دينـي ايرانيـان باسـتان و برخـي از احكـام قرآنـي ماننـد وجـود          تشابه ميـان 

فرشتگان، رستاخيز مردگـان و روز قيامـت، پـل صـراط، بهشـت و دوزخ اشـاره       
    ...اند كرده

جنبش مزدكيان را نيز كـه در دوران پادشـاهي قبـاد در اوائـل سـده ششـم       
مـذهبي ايرانيـان   ديگري در گسترش نفوذ  ةماي ميالدي به اوج خود رسيد، بايذ بن

اي منابع اسالمي، شماري از ساكنان مكه به ايـن كـيش گرويـده     شمرد. بنا بر پاره
زيسـتند  كـه    ميبودند و در آغاز پيدايش اسالم هنوز در اين شهر گروهي مزدكي 

شيعه به برخي از باورهـاي مزدكـي و غيـر     ۀاعتقاد غال 41به زنادقه معروف بودند.
برخي از نو مزدكيان و حداقل آن دسـته از اعـراب و    خود گواهي بر رخته مياسال

موالي كه تحت تاثير باورهاي مزدكي قرار گرفته بودند  در ميان آنان است. به هـر  
ي دينـي مزدكيـان كـه پـس از     هـا  توان كـرد كـه انديشـه    ميتقدير چندان ترديد ن
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م نمـا  يا اسـال  ميي گونانون اسالها فروپاشي ساسانيان عمري دوباره يافت بر فرقه
كه بخصوص پس از قتل ابومسلم و يا پيش از آن (چـون خـرم دينـان و پيـروان     

  ثير گذاشت.  أمقنع و به آفريد) ظاهر شدند ت
ي ايراني نه تنها در غرب بلكه در برخي از جوامع شرق ايـران نيـز   ها كيش

 ل بعـدي آن نشـان از   رخنه كردند. گرچه آئين بودائي ارمغان هنديان بود اما تحـو
د  فرهنگ  ايراني داشت كيش بودائي در صـورت باسـتاني اش (تـراوادا) بـه     نفو

غ و رسـتگاري ديگـران نبـود و مـذهبي     يـ نجات فردي نظـر داشـت و در پـي تبل   
مخصوص عاكفان ديرهاي بودائي بود. گرايش تدريجي آن به رسـتگاري ديگـران   

و دريافت نور به كمال  كه پس از رسيدن )Bodhisattvas(» ها بوداسف«و اعتقاد به 
گشـتند. منجـر بـه پيـدايش شـعبه       ميمعرفت براي هدايت مردم به ميان مردم باز 

ـ  ةل را دانشـمندان بيشـتر نتيجـ   مهايانه مذهب بودائي شد. اين تحو ثير فرهنـگ  أت
اند. و اين فرقه از مذهب بودائي است كه هـم در شـمال هنـد رواج     ايراني شمرده

اي مركزي به خاور دور كشيده شد همچنين در يافت و هم از راه افغانستان و آسي
ثير فرهنگ ايراني يوناني بود كه اين كيش كه در اصل انتزاعي تمثال گريز أت ةنتيج

ي شمالي هند، به شمايل پردازي گراييـد و تصـاوير و   ها بود، به ويژه در سرزمين
ن در ميـا  42ي خـدايان و شـياطين در آن راه يافتنـد   هـا  ي بـودا و پيكـره  ها تنديس

نـام   )Buddha maitreya( مصاديق نفوذ ايراني در كيش بودائي بايد از بودا مئيتريـا 
   43ي سوشيانت، منجي موعود زردشتيان است.ها برد كه داراي وپژگي

نفود فرهنگ ايراني بر دين بودائي نزديك بـا تـاثير ايـن فرهنـگ بـر هنـر       
در حضـور عناصـر و   ت اين تـاثير را  داشهنر بودائي  ةقندهاري و مراحل  پيشرفت

توان ديـد كـه از منطقـه     ميي بودائي قندهار نيز ها اشكال تزئيني ايراني در شمايل
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باميان افغانستان و آسياي ميانه به چين رسيد و گرنه شمايل سازي در آئين بودائي 
ي ديواري غارهاي تون هوانگ نيز مشهود ها ثير هنر ايراني در نقاشيأمهايانه شد ت

چيني دانست كـه از   ـ  مكتب نقاشي ايراني«ف توان معرّ ميرا  ها است. اين نقاشي
ـ  44»ششم دوام يافت. ةپنجم تا پايان سد ةاوائل سد ثير هنـر ايرانـي بـر شـمايل     أت

  سازي بودايي در چين تا پايان دوران ساسانيان ادامه داشت.
ي ديواري و پرده اي ژاپني دوران تانـگ  ها ثير در نقاشيأي از اين تها نمونه

نيز مشهود است، از جمله  در سه پـرده اي از دوران تانـگ كـه اكنـون در مـوزه      
   45شوشواين جاي دارد.

ديان  نه تنها در روابط بازرگاني بـا آسـياي ميانـه و    غدر ميان ملل ايراني س
به اين جوامـع  و در داد و سـتد    ها خاور دور پيشگام بودند بلكه در انتقال انديشه

ور را بـه آئـين مـانوي    غي اويها ممتاز داشتند. از جمله تركفرهنگي با آنان نقشي 
رود  ةي دور دست خـاوري، تـا حوضـ   ها گرواندند و كيش مزدكي را به سرزمين

بـه تبلـغ فرقـه     هـا  غان مسيحي سندي نيز از ايـن سـرزمين  تاريم چين، بردند. مبلّ
 دي آئـين زردشـتي را بـه چينيـان معرفـي     غنسطوري پرداختند و نيز زردشتيان س

ه و در تششم بـه رسـميت شـناخ    ةكردند. دربار چين آئين زردشتي را در اوان سد
ي بـاختري چـين معابـد زردشـتي بنـا شـد. در آن       ها اوان دوران تانك درسرزمين

دوران چينيان مشتاق آرام كردن مردم مرزنشين خود بودند و از همين رو بر آئـين  
خت نگرفتند و آن را سـركوب  زردشتي، كه يكي از اديان مردم آسياي ميانه بود س

م به بعد بود كه كيش زردشـتي نيـز قربـاني احساسـات     845نكردند. تنها از سال 
  بيگانه ستيزي در چين شد و مشروعيت و رسميت خويش را از دست داد.  

كـه   ميهفتم ميالدي به چين راه يافت و تا  هنگا ةمانويت نيز در اواخر سد
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شـد. امـا بـا ضـعف دولـت       مـي يت شناخته وري قدرتي داشتند به رسمغتركان اي
و مخفـي مبـدل گرديـد آنـان      مينهم، مانويت نيز به ديني غيررسـ  ةور در سدغاوي

چهاردهم ديگر اثري از آن در چين بر جاي نماند. مانويان بودند  ةچنان كه در سد
كه چينيان را با برخي از مفاهيم رياضي و ستاره شناسي كه در ايران پرداخته شده 

  شنا كردند.بود آ
ثير ايران بر زندگي مردم روم نيز گرچه چندان نبـود، بـي اعتنـا نبايـد     أاز ت
سـتودند و بـه    ميي هموار را ها روميان الگوي كارزار اشكانيان در عرصه .گذشت

تقليد از سواران كمانـدار آنـان و نيـز اسـلحه و ابـزار جنگـي سـپاهيان اشـكاني         
ي كشت و زرع و آبياري ايرانيان ها  هخي شيوافزون بر آن روميان از بر 46پرداختند.

ي كشاورزي ايران از جملـه  ها اقتباس كردند. روميان همچنين با برخي از فرآورده
ريواس، پسته، هلو و زردآلو (دو ميوه آخري از چين به  ايران رسيده بود)مسـتقيم  

ه بـه  از آن جا كه دوام و گسترش نفـوذ ايـران وابسـت    47يا غير مستقيم آشنا شدند.
ي بيگانه بود اشكانيان و ساسانيان در پاسداري از ها ارتباطات بازرگاني با سرزمين

خـود بـراي    ميي نظـا هـا  كوشيدند و از توانـائي  ميي تجاري سخت ها امنيت  راه
اي بود به بهرين وجـه بهـره    ي كاروان بود كه منبع درآمد عمدهها مين امنيت راهأت

ي كشـاورزي ايـران بـه    هـا  ثار هنري و فرآوردهجستند. به اين ترتيب بود كه آ مي
غرب و شرق جهان باستان از روم تا چين، راه يافت. واردات چين از ايران، يـا از  

شـد.   مـي ي قيمتـي و ادويـه   هـا  راه ايران، شامل منسوجات پشمي، فـرش، سـنگ  
ي ايراني كم ها معروف است كه در چشم درباريان خوش ذوق چيني دست دوزي

. سـاكنان ايـاالت خـاوري ايـران، از جملـه      48هاي مشابه چينـي نبـود  بهاتر از كاال
و مادها از حالـت قبيلـه اي در آمدنـد و     ها ديرتر از فارس سغدخراسان و بلخ و 
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ي شهرنشـيني را بـه   هـا  رب و جنـوب ايـران شـيوه   غـ و مردم م 49شهرنشين شدند
ا و كردنـد، از جملـه سـكاه    مـي طوايف و قبائلي كه از خاور بـه بـاختر حركـت    

ديان از راه داد و سـتد كـاال و   غويژه  س آموختند. گفتيم كه به  ها و ترك ها هفتالي
ام مبلغان مذهبي جوامع آسياي مركزي را با برخـي از عناصـر فرهنـگ ايـران     زاع

دي كه به زيركي و تيزهوشي در كار خود شهره بودنـد  غآشنا  كردند. بازرگانان س
ي هـا  تا چين امتداد داشـت مراكـز و پايگـاه    در مسيري طوالني كه از آسياي ميانه

  ف پيشرفت و ثروت ايرانيان بود برپا كرده بودند.  تجاري خود را  كه معرّ
ي همسايه از دوران اشكانيان به بعـد را  ها رخنه واژگان فارسي در سرزمين

ي عمده نفـود فرهنگـي ايرانيـان، بـه ويـژه در ارمنسـتان و       ها نيز بايد از شاخص
 ةو سرياني نيـز زاييـد   ميي آراها ت. حضور واژگان ايراني در زبانگرجستان دانس

اعراب نيز يا مستقيماً يا  50و سرياني بود ميمراوده و داد و ستد با جوامع آرا ها قرن
يي از فارسي ميانه به وام گرفتند. اين واژگـان بيشـتر بـا    ها واژه مياز سرياني و آرا

شت كه اعراب را شيفته خود كرده بود. امـا  يي از زندگي ايرانيان ارتباط داها جنبه
عرب پيش از اسالم برجاي مانـده، تـاريخ    ةبه سبب قلت آثار مكتوبي كه از جامع

بسياري از شاعران نامدار  51نفود برخي از اين واژگان به زبان عربي روشن نيست.
آوردنـد. در   مـي عرب به اميد صله به دربار حيره كه دست نشانده ايران بود روي 
ي اشرافي آن ها اشعار اين گروه از شاعران اشاره به دربار شاهنشاهي ايران و جنبه

ي پيشــرفته و البســه نفــيس و تــاج و جــواهرات ســلطنتي و هــا از جملــه ســالح
ي گران بها و آالت موسيقي  نادر نبـود. در سـمت خـاوري ايـران داد و     ها پارچه

زبـان   ةن را از رواج پردامنـ ي تبليغي مذهبي آنـا ها يان و فعاليتسغدستد گسترده 
ي چندين سده زبان رايج و وسيله ارتباط سغدتوان دريافت. در واقع زبان  ميآنان 
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وري و نيـز زبـان   غـ ي اويهـا  ويژه در ميان طبقـه برگزيـده تـرك    در آسياي ميانه به
ي سـغد خط مغـولي شـد از الفبـاي     قوري كه سرمشغي آنان بود. خط اويها كتيبه

وري گواه نفوذ فرهنگي و مذهبي عو القاب اوي ها اري از واژهاقتباس شده بود بسي
يان است پسوند كند به معناي شهر (در امثال تاشكند، پنج كنـد و غيـره) كـه    سغد

) گرفته شـده و  knishي كنيش (سغد ةواژ ةدر تركي رواجي گسترده دارد از ريش
. همچنـين  ايراني در نواحي باختري آسياي ميانـه اسـت   ةنشان شهرنشيني به شيو

اند  يان اقتباس كردهسغدگيري و وزن كه تركان از  ي مربوط به اندازهها برخي واژه
با نظام اقتصادي و  ها ي در آشنا ساختن تركسغددال بر نفشي است كه بازرگانان 

  52لي داشته اند.اقتصادي پو
  

  نوشت   پي
اسالم اي كه با فروپاشي شهرياري هخامنشيان آغاز شد و با پيدايش   هزاره

ي تاريخ مردم ايران اسـت در ايـن دوران   ها ين دورانتر به پايان رسيد يكي از مهم
بود كه ايرانيان در پي شكست از سپاهيان اسكندر بـه  تـدريج قـد برافراختنـد و     

 هـا  هويت نژادي و فرهنگي خود را بازيافتند. نه تنها سنتي را كه از مادها و پارس
خويش را در ميان   ةند بلكه  توانستند فرهنگ ويژبه ارث برده بودند از دست نداد

جوامع همسايه هم پيدا كنند و باور كنند در زماني به درازاي هشـت سـده تمـدن    
ي يوناني و رومي، چينـي و هنـدي يكـي از چهـار تمـدن      ها ايران، همراه با تمدن

  آمد. ميار مبزرگ عهد عتيق و اوائل قرن وسطي به ش
اسكندر بـر ايـران و حكومـت سـلوكي و نفـوذ      رفت كه پيروزي  ميانتظار 

تمدن يوناني به دگرگوني فرهنگ ايراني بينجامد. اما واقعيت آن است كه يونانيان 
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در ايران اثري ژرف و ديرپا از خود برجاي نگذاشتند. گرچه سرآمدان و نخبگـان  
اي از دو  ايرانــي راه و رســم يونانيــان را چنــدي از آن خــود ســاختند و در آميــزه

ي ديني و هنري پديـدار  ها هنگ ايراني و يوناني، فرهنگي تازه به ويژه در حوزهفر
رديد اما در نهايت امر ايران به قوت و پويايي نيروي باطن  خـود توانسـت، بـا    گ

جذب برخي از عناصر فرهنگ بيگانه و دفع عناصر ناخواسته و ناسـازگار آن بـار   
  ديگر هويت اصيل فرهنگي خود را باز سازد.  

كانيان و ساسانيان يكي پس از ديگري مشـعل دار فرهنگـي شـدند كـه     اش
ي ها كيشي يگانه، هنري پرآوازه و ساختار اجتماعي و سياسي اي خاص از ويژگي

بـر   دييـ أهر تدر اين فرهنگ، از سويي اعتقاد به دوگانگي ازلي و ئنويت م .آن بود
ي بـن مايـه تكامـل    زد و از سوي ديگر يكتاگراي ميدو نيروي نيك و شر  تواقعي

نهادهاي اجتماعي و زمينه ساز اقتدار فائقه شاهنشاه بود. از رهگذر همين اقتدار و 
زيسـتند، آن   مـي ي گوناگون در كنار هـم  ها تمركز قدرت مردماني با نژادها و زبان

ي خشك طـوالني  ها ي افراخته و واديها هم در سرزميني پهناور كه با سلسله كوه
  نمود.   يمچند تكه و پراكنده 

ي هـا  ايران گذرگاهي اجتناب ناپذير براي تبادل آراء و كـاال بـين سـرزمين   
اروپايي جنوبي، از يك سو و چين و هند، از سوي ديگر شـد. فرهنـگ ايـران نـه     
تنها در جوامع آسياي مركزي، قفقاز و ميانرودان اثري ژرف  بـر جـاي  گذاشـت    

ه كرد و حتي پـس از هجـوم   ي دور دست چين و روم نيز رخنها بلكه به سرزمين
  عاملي نيرومند بود.   ميتازيان نيز در پروردن و پرداختن و بركشيدن تمدن اسال

همان نيروي كوشنده و پويا در درون ايرانيـان   ةاين كاميابي به حقيقت ثمر
با وجود شكسـت از آشـوريان و مقـدونيان آنـان از قبـول       زبود كه پيش از اين ني



٢٢١  ش از اسالممروري بر تاريخ سياسي و فرهنگي ايران پي

ر تمدن قوم غالب بازداشته و به جنبش و خيزش واداشته ناتواني و تحليل رفتن د
  بود.  

اسالم البته اصل عربي داشت و كتاب مقدس و زبان رايجش عربي بود امـا  
ــال  ــدن اس ــوي      ميتم ــري و معن ــاي فك ــور نيازه ــه در خ ــي ك ــرداختن آئين و پ

از اعراب جاهلي باشد، عمدتاً نتيجه تالش مسـلمانان غيرعـرب،    تر پيشرفته ميمرد
حتي در علـوم قرآنـي در دوره اي    ميص ايرانيان بود عمده دانشمندان اسالبخصو

ي دوم و سـوم و  هـا  رو به نمو و توسعه داشـت، يعنـي در قـرن    ميكه تمدن اسال
چهارم هجري (هشتم و نهم و دهم ميالدي) ايراني و يا متعلق به محيط فرهنگـي  

  آن بودند.  
رهاي عربـي زبـان، بـا    پس از قرن دهم اين دوران بـه پايـان آمـد و كشـو    

بعد خاصـه پـس    ميمتوقف شدندو ك ميي علها استثناهائي عموماً در كار پيشرفت
از حمله مغوالن و فروپاشي خالفت عباسي در شيب انحطاط سياسي و فرهنگـي  

  افتادند و ا ندك زماني بعد در زمره مستملكات دولت عثماني درآمدند.  
ــي   ــالمي، يعن ــت اس ــرزمين خالف ــاور س ــا در خ ــرا رود  ام ــران و ف در اي

(ماوراءالنهر) چنين نشد. از اواخر قرن سوم و اوايـل قـرن چهـارم (نهـم و دهـم      
اي  كه در طي دويست سال حكومـت سـتيزه خـوي     ميالدي) همان نيروي زاينده

زيست و به جذب و هضم مقتضيات تازه و سازش دادن  ميتازيان در حال كمون 
ان و فـرارود جوانـه زد و بـا جسـارت     خود با آئين نوين مشغول بـود در خراسـ  

صفاريان و همت سامانيان باليد و بارور شد و رسوم ايران را در پوششي نو زنـده  
سـرائي بـه وجـود آورد.     اندوزي و سـخن  ي براي دانشقكرد و جو مساعد و مشو

بيروني و ابن سينا و رودكي و فردوسي فرزندان اين محـيط و ايـن فرهنـگ انـد.     
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الي اين بازگشـت بـه خـود و مظهـر پوينـدگي شكسـت نيافتـة        شاهنامه جلوه وا
  ايرانيان است.

شـد   ميآنچه در دوران ساماني روي داد آغاز فصل جديدي در تمدن اسـال 
وسيعي از سواحل غربي تركيه تـاخليج بنگـال حكمفرمـا     ةكه تا چند قرن بر خط

و فسـردگي  را كه مقارن با ركود  ميبود اين مرحله از زايش و آفرينش تمدن اسال
ي عربي است بايـد مرحلـه ايرانـي ايـن     ها و جامعه ميغربي كشورهاي اسال ةناحي

 ةتمدن خواند تمدني كه بيشتر به دست تركان و مغـوالن و تاتارهـائي كـه پـرورد    
تمدن ايران و محيط فرهنگي آن بودند و علمدار رواج فرهنگ ايراني گرديدنـد از  

ي هـا  زبـان ادبـي و اداري خانـدان    چپ و از راست گسترش يافت و زبان فارسي
ي ايـن تمـدن تـا    ها ترك زبان و آناطولي و ايران و هندوستان گرديد. برخي جلوه

اوائل قرن هفدهم ميالدي ادامه يافت. نقاشان چيره دست صفوي تـا  دوران شـاه   
عباس از مظاهر آن اند. اين كه ايـن مرحلـه از تمـدن را بايـد صـورتي از تمـدن       

مه ايراني پوشـيده و خصوصـيات ايرانـي را پـذيرا شـده و يـا       شناخته جا مياسال
 اي به تـن گرفتـه نكتـه    ميبرعكس صورتي از تمدن ايراني شمرد كه پوششي اسال

  ست كه در خور توجه پژوهشگران است. ا
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