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o½mQk®Q¬B½±\z̄Aj³M»LT\«,º±®¼«99
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  *ما و فردوسي
  محمدعلي اسالمي ندوشن

  
آيد، ولي اگر ما ارادتـي بـه ايـن     اين روزها حرف فردوسي زياد به ميان مي

مرد داريم، نخستين نشانة ابرازش آن است كه خود را تا حد ادراك زبـان او بـاال   
هـاي شـاهنامه را معنـي كنـيم، يـا       آن نيست كه لغـت  ببريم. منظور از ادراك زبان

هاي مشكل شعرهايش را بگشاييم؛ منظور آن است كه بـا دنيـاي شـاهنامه و     نكته
فردوسي يك حداقل تفاهم برقرار سازيم. حقيقـت ايـن اسـت كـه رابطـة مـا بـا        

مـان و ازجملـه شـاهنامه، گسـيخته اسـت؛ از عطـار و        شاهكارهاي فكري گذشته
و هـا   زنـيم، ولـي اگـر عطارهـا و سـهروردي      سهروردي و ناصرخسرو حرف مـي 

  آورديم. دانم كه چه به روزشان مي ناصرها در ميان ما بودند، نمي
رو براي ما بيگانه اسـت كـه مـا درسـت ضـد       دنياي بزرگان گذشته از اين

خواستند. اگر آنها هم آنچه را كه بسياري از ادبا و  خواهيم كه آنها مي چيزي را مي
توان يقين داشت كـه   يخواستند، م خواهند و دنبالش هستند، مي روشنفكران ما مي
  آمد. خشكيد و هيچ شاهكاري در اين زبان به وجود نمي سرچشمة فكر مي

زادة طـوس،   بياييم به فردوسي، فردوسي كيست؟ يك مرد ساده، يك دهقان
هـا هـزار در خراسـان آن روز بودنـد، لـيكن او       اي گمنام كه نظيرش ده از خانواده
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ح قوم ايراني قرار گرفـت. و البتـه بايـد    تفاوتش با ديگران در آن بود كه تبلور رو
اي كه كسي چـون فردوسـي توانسـت از آن سـر      آفرين گفت به فرهنگ و جامعه

برآورد. يك جامعة حقير كه تنها به فكر نان و آب خود باشد، قادر نيست كـه بـه   
گـردد بـه    مرداني چون فردوسي اجازة باليدن بدهد. اين افتخار، اين بار نيز باز مي

وسط و گمنام ايراني كه در طي تاريخ همواره بـار تمـدن و فرهنـگ ايـن     طبقة مت
  كشور را بر دوش داشته است.

اين اولين حقيقت را دربارة فردوسـي بايـد دانسـت كـه اگـر او توانسـت       
 1كـرد.  كـار نمـي  » مـزد «وجود آورد براي آن بود كه به چشمداشـت   شاهنامه را به

نامه كتاب قابل تقويم به پول نبود. ارزش آن شاه ها آمده،  برخالف آنچه در افسانه
شـاهنامه در چشـم    به بهاي عمر و به بهـاي آرمـان صـاحبش بـود. از آن بـاالتر،      

بايست رمز زندگي را كشـف كنـد و    فردوسي، جان ايران بود؛ كتاب كتابها كه مي
رمـق زنـدگان را    به بازجست گذشته پردازد، تا در پرتو چراغ مردگان، زندگي بـي 

  ببخشد. نيرو
هيچ كتابي در زبان فارسي آنقدر ساده و انساني پا به عرصة وجـود ننهـاده   

اش پـاي از آن بيـرون    اي كه شايد هرگز باشـنده  است؛ در انزوا و خلوت، در قريه
  ننهاد، در وقار و اخالص، مانند كوه عظيمي كه از زير آب سر برآورد.

گر نبـوغ نجيـب قـومي    شاهنامه كتاب ضد غوغا و ضد تفاخر است، نمايان
  منشي رسيده. است كه نودولتي را پشت سر نهاده و به پختگي و بزرگ

                                                            

بيش از  گشت و محمود غزنوي زماني بر تخت نشست كهها آغاز سرودن شاهنامه در عصر ساماني. 1
مر فردوسي بود كه به علت فقر شاعر و بعضي مالحظات دو سوم آن سروده شده بود. تنها در اواخر ع

.ديگر، شاهنامه به دربار محمود عرضه شد و خوشبختانه ناكام گرديد  
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آهنگ باروح كتـابش اسـت. دوسـت داشـتن همـة       همزندگي فردوسي نيز 
آنچه زيبايي طبيعي و سالم دارد؛ بهـار و بـوي خـوش و روي خـوش و صـداي      

ي بر سر سـفره  خوش؛ سواري و شكار و آن مقدار استطاعت كه نُقل و نان و نبيد
گرفتنـد بـراي رسـيدن بـه آن      باشد؛ و همة اينهـا بـاز فـروع و آسـتانه قـرار مـي      

  شد. هاي بزرگ كه بر سر سرودن شاهنامه گذارده مي ساعت
چه زندگي فردوسي و چه محتواي شاهنامه پيروزي زيبايي ساده و انسـاني  

هاسـت، و   اييترين زيب ترين و همگاني دهد، كه پايدارترين و درست را بشارت مي
شـوند، بـيش از هرچيـز     غني و فقير به آن دسترسي دارند؛ و شعرها كه جاري مي

ها، روان شـدن   يادآور روندگي و رويندگي طبيعت هستند؛ چون باز شدن شكوفه
چيـز پـاكيزه و    ها به سوي آبشخور... همه آبهاي بهاري از كوه، سرازير شدن گوزن

  نيرومند و سرشار از زندگي است.
تر از يك عمر طبيعـي   ن مرد، در طي عمر خود كه نه بلندتر و نه كوتاهو اي

اي و جزيـي از فرزانگـي و    ها زندگي كرد؛ چـه، گوشـه   بود، گويي به درازي قرن
هايش را در خود جاي داد؛ با همة آنها سر كرد و  شور و غم و شادي همة قهرمان
روانـي چـون    اي تيـره هـ  خـرج داد، حتّـي پهلـوان    با همة آنها همدردي انساني بـه 

  زره. افراسياب و گروي
 ماما دنياي شاهنامه چه دنيايي اسـت؟ حماسـة نـژاد آريـايي؟ حماسـة قـو      

هايي اسـت كـه از    ايراني؟ ستايش از اميران و دولتمندان و زورآوران؟ اينها حرف
ايم و ترديدي نيست كه افراطـي و نسـنجيده    ها شنيده اين و آن و بخصوص جوان

در نيمة اول خود، سرگذشت قوم ايراني است در دوراني كه مـردم  است. شاهنامه 
كردند و از آلـودگي و پيچيـدگي زنـدگي متصـنّع      تر زندگي مي تر و روشن حصري
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چيز بر اساس يك سلسـله   ها ساده بود، و همه دور بودند؛ مذهب ساده بود، آيين به
ران داسـتاني  كـرد. در دو  جريـان پيـدا مـي   » روا و نـاروا «و » خوب و بـد «قواعد 

بينيم. حتي درست روشـن نيسـت كـه در ايـن      شاهنامه كمترين تعصب ديني نمي
 ناپيـدا ها چيست. همين اندازه مشخص است كه به خداي يگانـة   دوره دين ايراني
گـردد، نـه    هايي كه برپا مـي  دانند. در جنگ از او مي ها كام و ناكامياعتقاد دارند و 

اي آبـاد. نـه قربـاني اسـت و نـه       ستشگاه تازهشود و نه پر پرستشگاهي خراب مي
مراسم ناشي از خرافات. هنگام روي بردن به يزدان و حاجت خواستن، تنهـا تـن   
شستن است و نيايش، همين و بس. تهذيب نفـس و توكـل و آنگـاه اطمينـان بـه      

دانند راهـي را كـه    يپيروزي كه خاص طبايع تلطيف شده و پيشرفته است؛ چه، م
  راه درست و در جهت نيكي است. در پيش دارند،
كنـد و در   ها دو قوم برادراند. آنچه آنها را از هم جدا مي ها و توراني ايراني
ها به آتش فرمانروايـان   ايستاند، رهبري و فرمانروايي بد است. توراني برابر هم مي

شود و سپس ادامه  سوزند، كه با كشتن ايرج به دست تور شروع مي شان مي بدكاره
  ابد.ي مي

شود، تنها به آن علت نيسـت كـه    ها گرفته مي در شاهنامه اگر جانب ايراني
هـا   اند. ايرانـي  ايراني هستند، بلكه به آن سبب است كه در جبهة خوبي قرار گرفته

تواننـد   اي نيستند كه سراپا معصوم باشند، آنها نيز مي از نظر شاهنامه تافتة جدابافته
رض گناه يـا اشـتباهكاري قـرار گيرنـد. (جنگهـاي      از طريق فرمانروايانشان در مع

  هاماوران و مازندران را به ياد بياوريم).
ها هستند، چون سلم و تور يا كاووس  بد در ميان ايراني هاي بد يا نيم انسان

هـا ديـده    گونه كه انسان خوب در ميان تـوراني  يا گشتاسب يا گرگين ميالد، همان



٩ ما و فردوسي

ة  شوند چون اغريرث، برادر افراس مي ياب يا فرنگيس و جريره، و خود پيران. عامـ
شوند، زيرا بالذّات بـد نيسـتند و    وجه در شاهنامه محكوم نمي مردم توران به هيچ

انـد؛ بـه محـض آنكـه فرصـتي       استعداد تشخيص خوبي از بدي را از دست نداده
گرايند، دليلش همان محبت و احترامـي اسـت كـه     دست آيد به جانب نيكي مي به

زمين بـه سـياوش، كـه ايـن      كنند. و بعد، مردم توران تور به ايرج پيدا مي سپاهيان
  گردد. هردو امر موجب نگراني و بغض تور و افراسياب مي
كند كه پشت سـر فرمـانرواي    با اين حال، انضباط و عرق قوميت حكم مي

خود بايستند. اين كشمكش دروني و گرايش دوگانه در وجـود پيـران سپهسـاالر    
توانـد نسـبت    داند، نمـي  ها مي يابد. در عين آنكه حق را به جانب ايراني م ميتجس

به افراسياب كه مخدوم و خويشاوند اوست وفادار نماند، و همين، مـاجراي او را  
  آورد. انگيز شاهنامه درمي هاي بسيار ظريف و غم صورت يكي از تراژدي به

شود نژادي در برابر نـژاد ديگـر، يـا قـومي در      در شاهنامه آنچه محكوم مي
گردند.  جنبان بدي مي اند كه سلسله برابر قوم ديگر نيست، بلكه آن عذّه از راهبران

كند كه فريدون خواهد كـرد؛ امـا    ضحاك ماردوش بر همان ايرانياني حكومت مي
  شود. دگرگون مي چيز به ناگهان آيند همه چون فريدون و كاوه مي

در شاهنامه، برخالف كتابهاي مشابه يا همزمانش، تا پيش از  از سوي ديگر
بينـيم كـه    مـي  همرشـود. در   ظهور زرتشت اختالف ديني موجب بروز جنگ نمي

اي جانـب   گيرند و عده را مي تروائيان اي جانب شوند: عده خدايان به دو دسته مي
يابـد (نزديـك سـه     انهاي شاهنامه تكوين ميرا. در همان دوراني كه داست آخائيان

يـك از ايـن دو،    هزار سال پيش) دوران اختالف مذهب و بردگي است كه از هيچ
هـاي   هـا بـه سـرزمين    بينيم. مقارن همـان زمـان آشـوري    اي در شاهنامه نمي نشانه



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٠ 

كردند و نظـام   عام مي كوفتند و مردم را قتل بردند و معابد را مي همسايه هجوم مي
داري سراسر دنياي شناخته شده را از چين تا يونـان گرفتـه بـود، و رفتـار بـا       برده

بردگان از رفتار با حيوان بدتر بود و مثالً در چين پنج برده را با يك گاو معاوضـه  
مرد، غالمان و كنيزكان جوانش را به همـراه   كردند و چون پادشاه يا رئيسي مي مي

دانيم دور از اين عـوالم اسـت. در    چنان كه ميكردند. شاهنامه،  او زنده به گور مي
از نـاآزادان جـدا   » آزادگـان «شـوند و اگـر    خوانده مي» آزادگان«آنجا همة ايرانيان 

برنـد كـه    سر مـي  گردند، براي آن است كه اينان در تحت استيالي حكومتي به مي
  فاقد نجابت و تمدن است.

 توانـد  كسي چون كاوه مـي در نيمة اول شاهنامه انحصار طبقاتي نيز نيست. 
ترين حرفه كه آهنگري باشد به باالترين مقـام، يعنـي سپهسـاالري ايـران      از پايين

  ».تو داد و دهش كن فريدون تويي«برسد. شعار شاهنامه اين است: 
مراتـب از دوران ساسـاني    از اين حيث جـو اجتمـاعي دوران داسـتاني، بـه    

تعصب دورة داستاني، عصر ساساني  و بيتر است. در برابر فضاي باز و نرم  پاكيزه
  شود. يك دورة منحط شناخته مي

زننـد، از لحـاظ اخالقـي و انسـاني      ها به آن دست مي هايي كه ايراني جنگ
پذير است، زيرا يا جنگ تدافعي است و يا براي دفـاع از خـوبي. نخسـتين     توجيه

مي كه از همه خواهي ايرج، سو نبرد با دستگاه ضحاك است. جنگ دوم براي كين
گيرد، بـراي گـرفتن انتقـام     ترين قسمت شاهنامه را در بر مي تر است و مهم بزرگ

زره كـه   خون سياوش. اين جنگ با كشـته شـدن افراسـياب و گرسـيوز و گـروي     
شـود بـراي آن    هايي كه ريخته مي گيرد. همة خون مقصرين اصلي هستند پايان مي
  است كه حق بر كرسي بنشيند.
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هاي شاهنامه (باز در دورة داستاني) اين خصوصيت را دارند كه  و اما انسان
براي زندگي مرزي قائل باشند، و آن را به هر قيمت كه شد نخواهند. در نزد آنان 

آيد. مرداني كـه   در خدمت به نيكي به دست مي» نام«برتري دارد و » نان«بر » نام«
رم شـمرده شـود. وقتـي    بايد محت» اصول«در صف ايران هستند، آگاهي دارند كه 

هـاي شخصـي    و براي حفظ اصـول زنـدگي كـرد، خودخـواهي    » نام«كسي براي 
يابند و همبسـتگي انسـاني و همـدردي،     خود مجال چنداني براي بروز نمي به خود

اسـت كـه همـة    » رسـتم «گيـرد. مـرد آرمـاني، مـرد نمونـه       جاي تكـروي را مـي  
ارد. مـردي يگانـه، كـه    خصوصيات بارز اخالقي شـاهنامه را در خـود متجسـم د   

  وجود نياورده است. ادبيات هيچ كشور نظيرش را به
حدي اهميت دارد كه حتّي خويشاوندي و پيونـد خـون    اين حفظ اصول به

دهـد، و   شود. فريدون به مرگ دو پسر خـود رضـا مـي    تأثير مي نيز در برابرش بي
ويش را كشد، و فرنگيس خـون پـدر خـ    كيخسرو به روي پدر بزرگ خود تيغ مي

  شمارد. مباح مي
اش  هاي روحي بشر، نمونـه  ها و تالطم توان گفت كه همة غمها و شادي مي

در نيمة اول شاهنامه جاي گرفته است. باوركردني نيست كه در سـي هـزار بيـت    
ايـم اگـر    رو اغـراق نگفتـه   همه مطلب بتواند بگنجـد؛ و از ايـن   (كمتر يا بيشتر) آن

كيدة تمدن و فرهنگ ايران در طي دو هـزار سـال   بگوييم كه شاهنامه عصاره و چ
كار نرفته كه در شـاهنامه   به خردو  دادهمه كلمة  است. در هيچ كتابي در ايران آن

كار رفته. جامعة شاهنامه به آن درجه از پختگي و فرهنگ رسيده بود كـه تشـنة    به
ز هاي نيكوكـارش، زنـدگي خـود را وقـف پيـرو      داد و خرد باشد، و همة قهرمان

  كردن اين دو بدارند.
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نظـري و حقـارت    پـروري و بيكـارگي و تنـگ    مردان و زنان شـاهنامه تـن  
شناسند، همة آنان زندگي جوشـان و سرشـار دارنـد، حتـي آنـان كـه بـدكار         نمي

امان زندگي  نشينند. جنگ بي اند، براي پيشبرد منظور خود از پاي نمي شناخته شده
منشي و وقار و ايثار و استعداد رنـج   در بزرگ است. زنها، با آنكه مقام دوم دارند،

  توانند ماية غرور همة زنهاي تاريخ باشند. كشيدن، مي
اينكه گفته شـده اسـت كـه شـاهنامه كتـاب مـردم نيسـت و انحصـار بـه          

گذرد، مـردم   هايي كه مي باالنشينان دارد، اشتباه است. در دورة داستاني، در جريان
اي اسـت كـه بـه جلـو      دارند. كـاروان يكپارچـه   كننده هماهنگي با دستگاه رهبري

آيد، اين، طبيعت ادبيـات زمـان    رود، و اگر از افراد عادي حرف كم به ميان مي مي
  كهن است. آنچه مهم است آن است كه جريان امور رو به روشنايي داشته باشد.

ها را در  هاست كه كار امروزي هاي اصلي شاهنامه، و همين اينهاست ارزش
كند. چنان كه گاهي اين احسـاس هسـت    تن به حريم اين كتاب مشكل ميراه ياف

توانيم خود را در شـاهنامه   كه ديواري در ميان ما و آن كشيده شده است. آيا ما مي
توانيم بگوييم پيوند خوني با كساني داريم كه شرح زندگيشـان در   باز شناسيم؟ مي

  ماند بدو... كتاب فردوسي آمده؟ شير را بچه همي
اي كـه   خورند، بنا به شيوة زنـدگي  اي از كساني كه نان ادب فارسي مي دهع

دارند، شاهنامه بيشتر از ديگران براي آنها دنياي غرائب است و هرگـز بـه انـدازة    
نبوده است. و بازهم اگر راهي ميان فردوسي و مردم امروز باشـد،  » افسانه«اكنون 

  اهرش جست.تظ بايد آن را در نزد خوانندگان ناشناختة بي
دهندة زبان فارسـي اسـت،    اينكه در وصف فردوسي برشمرده شود كه جان

ت ايرانـي را زنـده كـرده، برانگيزنـدة عـرق ملّـي و پاسـدار          گذشتة ايران و قوميـ



١٣ ما و فردوسي

ترين حماسة دنيـا را   آميز بر زبان آورده، بزرگ استقالل ايران بوده، سخنان حكمت
ها كم و بيش درسـت؛ امـا آنچـه از همـه     ها... همة اين قبيل حرف آفريده، و از اين

تر است آن است كه فردوسي در كتاب خود حماسة انسان ارزنـده را سـروده    مهم
است، انسان شرافتمند. اگر اين جنبة كتاب او بـراي مـا قابـل درك نباشـد سـاير      

شود؛ و اگر ايران و گذشته و تـاريخش ارزشـي    هاي توخالي مي هايش حرف جنبه
اي انسـان ارزنـده و آزاده در آن زنـدگي     ت كه در هر زمان عـده روس دارند، از آن

  اند. كرده
  



 
  
  
  
  

  *زاده محمدعلي جمال
  ايرج افشار

  

 زاده در يكصد و شش سالگى درگذشت. زادنـش بـه   سيد محمدعلى جمال
 1376و مرگش روز هفـدهم آبـان    )1(قمرى در شهر اصفهان روى داد 1309سال  

 .فرارسيد -كنار درياچه لمان -شهر ژنو  در

 قتـول در م 1279متولد در همدان (الدين واعظ اصفهانى  پدرش سيد جمال
  ) نام داشت. محل اقامت او شهر اصفهان بـود، ولـى  1326الثانى  بروجرد، جمادى

زاده روزگاران كـودكى را   كرد. جمال غالباً براى وعظ به شهرهاى مختلف سفر مى
اصفهان گذرانيد و چون از ده سالگى فراتر رفت گاهى پدرش او را به همـراه   در

زاده بـود كـه سـيد جمـال      از حيـات جمـال  برد و در همين دوره  سفر مى  خود به
) و دو سه سالى بيش نگذشت كـه فرزنـد   1321سال (اختيار كرد  اقامت تهران را

زاده در اين  ). سن جمال1908براى تحصيل به بيروت فرستاد ( خود محمدعلى را
 .سال درگذشته بود اوقات از دوازده

گـون شـد.   بـود كـه اوضـاع سياسـى ايـران دگر      زاده در بيـروت مـى   جمال
خواهان بـه سرنوشـتى    شاه مجلس را به توپ بست و هر يك از آزادى محمدعلى

دچار شد. سيدجمال، به خفيه، خود را به همدان رسانيد تا به عتبات برود. وى در 
                                                            

.45تا  9،  صص 1376، سال 3ن، شمارة فرهنگستا ة* نام  



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٦ 

عمال دولتى افتاد و چون او را به دستور دولت به حكومت بروجرد   آنجا به چنگ
بـه طنـاب انداختـه و مقتـول      )امير افخم(حاكم  ةتحويل دادند دراين شهر به اراد

 .)2(شد
 ملـك  فرزنـد (زاده در بيروت با ابراهيم پـورداود و مهـدى ملكـزاده     جمال

 چند سالى همـدوره و همـدرس بـود. چـون متمايـل بـه تحصـيالت        )المتكلمين 
قصد عزيمت بـه اروپـا كـرد. از راه مصـر،      1910دانشگاهى اروپايى شد در سال  

رسانيد. ممتازالسلطنه، سفير ايران، چون او را بشـناخت توصـيه   را به فرانسه  خود
تحصـيل بپـردازد. تـا     ةبرود و در آنجا به ادامـ  )سوئيس(است به لوزان  كرد بهتر

آمد و ديپلم علم حقـوق   )فرانسه(درلوزان بود. در اين سال به ديژون  1911سال 
 ةكيل كميتـ اين شهر گرفت. وقوع جنگ جهـانى موجـب تشـ     خود را از دانشگاه

زاده، در بـرلن، بـراى مبـارزه بـا روس و      سيد حسن تقى  مليون ايرانى، به زعامت
كه بـه همكـارى در ايـن كميتـه دعـوت شـد سـيد         انگليس شد. يكى از ايرانيانى

در ايـن   1930به برلن آمد و تـا سـال    1915زاده بود. او در سال محمدعلى جمال
 .شهر زيست
 ، مدت درازى نگذشت كه بـه مأموريـت از  زاده پس از ورود به برلن جمال
هماننـد ابـراهيم پـورداود و    (مليون به بغداد و كرمانشاه اعـزام شـد    ةجانب كميت

. مدت شانزده مـاه در ايـن صـفحات بـود. در     )زاده و چند نفر ديگر كاظم  حسين
امور آن دعـوت شـد و تـا     ةبرلن به همكارى قلمىِ مجله كاوه و ادار  بازگشت به
 )3(كرد. زاده كار مى مجله باتقى تعطيلى آن

  كاوه به خـدمت محلـى در سـفارت ايـران     ةزاده پس از تعطيلى مجل جمال
حدود هشـت سـال در ايـن     درآمد و سرپرستى محصلين ايرانى به او واگذار شد.



١٧ زاده محمدعلي جمال

المللـى كـار وابسـته بـه جامعـه ملـل        به دفتر بين 1931بود تا اين كه از سال  كار
نشسته شد. پس، از برلن به ژنـو مهـاجرت كـرد و تـا     باز 1956پيوست و درسال 
شهر بود. در اين مدت چند دوره به نمايندگى دولـت ايـران در     پايان عمر در اين
 .المللى آموزش و پرورش شركت كرد بين  جلسات كنفرانس

بـار و   در خالل مدتى كه سرپرستى محصلين ايرانى را بر عهده داشـت دو 
لمللى كار، پنج بار به ايران سفر كرد. اما در هـر يـك   ا دوران عضويت دفتر بين در

سفرها مدتى كوتاه در ايران بيش نماند. شايد نادرست نباشد گفته شود كـه    از اين
زندگى او در ايران فقط سيزده سال از عمـر دراز او بـوده اسـت. نـود و       هاى سال

و بـا ايـران   بيرون از ايران زندگى كـرد. امـا در سراسـر ايـن مـدت ا      چند سال را
وقفه به دوستان ايرانى خـود نامـه    خواند و بى زيست. هر روزكتاب فارسى مى مى
ايران نبـود   ةايران بود. اگر هم دربار ةتأليف و تحقيق كرد دربار  نوشت. هرچه مى

اش آراسـته بـه    بيدارى و گسترش معارف ايرانيان بود. خانه به زبان فارسى و براى
هاى كرمان و اصـفهان و   ترمه و تافته و مسينه و برنجينهقالى و قلمكار و قلمدان و

يزد بود. نشست و خاستش،در سراسر عمر، با هموطنانش بود. اوقـات فراغـت را   
از اين كه فارسى حرف بزند. بـا خـاطرات كوتـاه     برد گذرانيد. لذت مى با آنها مى

از بـود مكـرر بـر مكـرر و بـا همـه كـس،          اش كه از ايران داشت دلخوش گذشته
صحبت را  ةكرد. گاهى دامن حكايت مى بيدآباد ةكودكى خود و محل ةاصفهان دور
كشانيد و طـرز وعـظ    خواهى مى مشروطه  هاى سياسى پدرش در جريان به فعاليت

كـرد. او بسـيارى از ايـن     وصـف مـى    او و مشكالتى را كه در تهران داشته اسـت 
 )4(هاى متعدد بازگو كرده است. مطالب را در نوشته

 :توان در اين چند سطر آورد شمار زندگى او را مى پس سال
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 تولد در اصفهان    ق 1309

 آمدن به تهران    ق     1321

 رفتن به بيروت  )1908( 1324

 رفتن به پاريس    1910

 تحصيل در لوزان   1910-1911

 تحصيل در ديژون و ازدواج اول   1912-1914

 كاوه ةو مجلهمكارى با كميته ميليون ايرانى    1915-1922

 المللى كار و ازدواج دوم عضويت در دفتر بين   1923-1931

 درگذشت در ژنو   )نوامبر 8( 1997

مباحث يـك سـطر    زاده در رشتة علم حقوق درس خواند ولي در آن جمال
همكـاريش بـا مجلـه     ةبه قلم نياورد. بايد قبول كرد كه دانشگاه واقعى او دور  هم

مـاركوارت، و. گـايگر، ايگـن     تشرقان نامورى چون ژ.برلن بود كه با مس كاوه در
اطالعـاتش نسـبت بـه     ةسـخنى بـا آنـان دامنـ     ميتوح، اسكارمان آشنا شد و از هم

مشرق گسترش يافت و بر راه و روش اروپـايى تحقيـق    ةدربار هاى اروپايى كتاب
 .آگاهى يافت

 ه،زاد جز اين، با ايرانيان دانشمندى چون محمد قزوينى، سـيد حسـن تقـى   
آشـنايى و همكـارى يافـت و از نشسـت و      )مولـوى ( آقا تبريـزى   ميرزا فضلعلى

زاده ايرانشهر، ابـراهيم پـورداود، محمـود     با اقران خود چون حسين كاظم  خاست
سعداهللا خان درويش و جمعى ديگر، كه هماره درباره ادبيات و تاريخ و  زاده، غنى

هاى سودمند كـرد. كـاوه داراى    تپرداختند، درياف صحبت و انديشه مى  فرهنگ به
 خوبى از كتب مهم خاص مطالعات ايرانى بود. در كنار آن محفلى به نـام  ة كتابخان



١٩ زاده محمدعلي جمال

 يافـت كـه در آن جلسـات،    طور ماهانه انعقـاد مـى   به »هاى علمى و ادبى صحبت«
 ها موجب بسـط  گونه فعاليت طبعاً اين )5(شد. هاى علمى و تحقيقى ارائه مى خطابه

 زاده مقـدمات پژوهشـگرى و   زاده شـد. جمـال   معرفت و بينش جمـال  ةيافتن دامن
هـايى كـه از او در كـاوه     ها و نوشـته  نويسى را در همين ايام فراگرفت. مقاله مقاله
 كرد. انتشـار كتـاب   روز، در پژوهش و نگارش دليرتر مى يافت او را، روزبه انتشار

، موجـب نـامورى او   ، كه نخستين تأليف تحقيقى او بـود )ق 1335( گنج شايگان
كمك اپنهايمر، استاد اقتصاد دانشگاه برلن، به زبـان آلمـانى هـم     شد. اين كتاب با

سامان آلمان و شكسـت آن دولـت    چاپ برسد كه وضع نابه ترجمه شد. بنا بود به
 .گونه كارها شد از اين  موجب توقف و انصراف

ـ  ةزاده نويسند جمال ة ان آن در همـ هميشگى كاوه بود. از روز نخست تا پاي
 اى از او هست، چه سياسى، چـه تحقيقـى و فرهنگـى. بعضـى از     ها نوشته شماره 

 است. غالب مقاالت او در زمينه مباحث تـاريخى  »شاهرخ«هايش با امضاى  نوشته
ة دور ةكه در نخستين شمار »فارسى شكر است«اش  داستانى ةاست. نخستين نوشت 

 اش نوشـت:  شـار يافـت، خـود در مقدمـه    انت 1339االول  دوم كاوه، يعنى جمـادى 
حكايت ذيل مأخوذ از كتابى است كه نگارنده از چندى به ايـن طـرف از گـاهى    «
چـاپ  » (تر... جمـع آورده  گاهى محض تفريح خاطر از مشاغل و تتبعات جدى به

 ).442كاوه، ص   دوم
زاده فعاليت فكرى و نويسندگى را با پژوهش آغـاز كـرد و، پـيش از     جمال

مباحث تـاريخى و اجتمـاعى و    ةمندى بيابد، نويسند نويسى آوازه به داستان  آن كه
 1340در شمار بود. گنج شايگان پنج سال پيش از يكى بود و يكى نبـود (   سياسى

شد. تحقيقات متعددش در خصـوص روابـط روس و ايـران و حـدود      منتشر )ق
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از نشر يكى بود و  تحقيقى ديگر كه در كاوه به چاپ رسيد همه پيش ة پانزده مقال
 .بود مى يكى نبود

كاوه آغاز كرد و پس از آن كه كاوه تعطيل  ةزاده نويسندگى را با مجل جمال
مرتضــى يــزدى، (خواندنــد  بــه همكــارى جوانــانى كــه در اروپــا درس مــى شــد

 ةمجلـ  )تقى ارانى و فروهر، حسن نفيسى، مشفق كاظمى، احمد فرهاد  غالمحسين
هايى در آن مجله بـه چـاپ    ياد نهاده بودند شتافت و مقالهدر برلن بن فرنگستان را
زبان فارسى نوشت كه ميـرزا محمـد خـان قزوينـى را      ةمطلبى دربار رسانيد. آنجا

 .خود را در آنجا منتشر كرد ةاساسى و معتبر و پرآواز ة برانگيخت تا مقال
 و در هاى ايـران رو كـرد   به روزنامه )6(زاده با توقف انتشار فرنگستان جمال

هـايى كـه    هاى ايران آزاد، شفق سرخ، كوشش، اطالعات به چـاپ نوشـته   روزنامه
علـم و هنـر را    ةبود پرداخت، تا آن كـه مـديرى مجلـ    مطالب اجتماعى مى بيشتر

يافت. مؤسس اين مجله ابوالقاسم وثوق بود. هفـت   پذيرفت كه دربرلن انتشار مى
). خودشـان آن را مجلـه   1307بهمـن   - 1360مهر (منتشر نشد  شماره از آن بيش
 .ايرانشهر برسد ةاند. علم و هنر نتوانست حتى به پاي كرده فنى و ادبى معرفى

 نوشته زيادى به چاپ نرسـيد. در  1321تا  1310هاى  زاده در سال از جمال
ها شركت بارزى نداشـت، جـز ايـن كـه بـه       هاى فرهنگى ايران در آن سال جريان
انتخاب شده بـود. بـا وجـود ايـن، همـاره       »ن ايرانعضو وابسته فرهنگستا« عنوان
زبان و هموطنان خود را داشته باشـد. در زمـان جشـن     مخاطبان فارسى كوشيد مى

از او  »نه اندر نه آمد سه انـدر چهـار  « منحصراً يك مقاله به عنوان  هزاره فردوسى
) چاپ شد. در جشـن هفتصـد سـاله تـأليف گلسـتان      1313نامه مهر( در فردوسى

كتـاب   ةاى دربار ). مقاله1317سعدى منتشر كرد ( ةپندنام  اى به نام ى، كتابچهسعد



٢١ زاده محمدعلي جمال

 ةموسـيقى، و ترجمـ   ةهـايى در مجلـ   ، و مقالـه )تعلـيم وتربيـت   ةمندرج در مجل(
) و ترجمه داستانى از اسـكار وايلـد   1316مهر (  ةاى از آناتول فرانس در مجل قصه

كتـاب   ةكوشش، از جملـه دربـار   ةدر روزنام  ) و چند مقاله1317در همان مجله (
 .از نويسندگى اوست محمد حجازى، حاصل آن دوره ةزيبا نوشت

هـاى ادبـى و    هاى تعليم و تربيت، مهر، موسـيقى محـل نشـر نوشـته     مجله
 .در آن دوره بوده است فرهنگى او

هـاى مختلـف ماهانـه ادبـى در      كه مجلـه  1320زاده، پس از شهريور  جمال
غالب آنها مقاله نوشـت و داسـتان منتشـر كـرد. در سـخن،      تأسيس شد، در   ايران
 ةراهنماى كتاب، وحيد، ارمغان، هنر و مردم بيش از همه مقاله دارد. در مجل يغما،

هاى زيادى نشر كـرده   محمد عاصمى در مونيخ به چاپ رسانيد نيز مقاله  كاوه، كه
آنهـا را كـه در   رابطه بمانـد.   خواست با هموطنانش بى توانست و نمى است. اونمى

بـه ذوق و شـوق مالقـات     )اعم از ادبا و فضال و يـا رجـال سياسـى   ( ديد ژنو مى
نشست. با غالب آنها كه در ايران اهل كتاب و قلـم   با آنان مى  كرد و به صحبت مى

نوشـت پاسـخى بـه تفصـيل      اى مى داشت. هر كس به او نامه  بودند مكاتبه مداوم
ام درست سيصـد و   با ايشان مكاتبه كرده 1329ل از سا  كرد. به من كه دريافت مى

نوشته است. اگر چاپ شـود،   )چندين صفحه(مفصل   شصت و چهار نامه، اغلب
هاى بسيار ديگرى كه  اى باشد از نامه تواند نمونه مى شود و به هزار صفحه بالغ مى
 .به ديگران نوشته است
  زاده، به آثار جمال زاده كتابى به فارسى، به نام سرگذشت و در احوال جمال

 چنين كتابى بـه نـام نقـد آثـار     انتشار يافت، هم 1342قلم مهرداد مهرين، در سال 
 ة) همچنـين رسـال  1356تهـران  (زاده، به قلم عبدالعلى دسـتغيب   محمدعلى جمال
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ـ   داسـتان  ةدربـار  )دانشـجوى تـرك در دانشـگاه تهـران    (دكترى نهاد آلـپ تـرك    
 .نوشته شده ولى به چاپ نرسيده است 1351سال زاده است كه در  جمال نويسى

 كـوچكى بـه زبـان فرانسـه بـه نـام       ةوثيقى رسال در دانشگاه تبريز هم ه.

Djamalzadeh, Sa vie et son oeuvre  M.A.  7(گذرانيده است 1955در سال(.  
 :توان شناخت زاده را در شش گروه مى هاى جمال نوشته

 
 هاى پژوهشى نگارش )الف

) يا تـاريخ اقتصـاد ايـران    1335تر از همه گنج شايگان ( ه، مهمدر اين رست
 هاى منابع تاريخى و مخصوصاً احصائيه كتابى است كه براساس رسيدگى به است.

تجارتى تأليف شده و هنوز هم واجد اعتبار و مرجع اصلى عموم كسانى است كه  
أليفى اسـت مبتنـى   پردازند. تاريخ روابط روس و ايران ت تحقيق در اين زمينه مى به

مراجع و مصادر عصرى و همچنين مأخوذ از تحقيقـاتى كـه اروپاييـان تـا       بر اهم
زاده موفق به اتمام آن نشد. اين كتـاب بـه    اند. افسوس كه جمال نوشته 1925سال 
مليون ايرانى، زمانى كه در حال مبارزه بـا نفـوذ و حضـور روس در      ةكميت ةتوصي

كاوه چـاپ و   ةمجل ةتأليف و به تدريج ضميم )مللى اولال بين  جنگ(ايران بودند 
 :محمدقزوينى درباره آن نوشته است )8(منتشر شد.

 
اى از وسعت اطالعات و قوه انتقـادى   كتاب روابط روس و ايران او نمونه«

 )9(»تدقيق اوست به سبك اروپاييان و

 
 :جاى ديگر نوشته است

 



٢٣ زاده محمدعلي جمال

اروپايى از آب درآمده  Esprit زاده عجب فاضل متقن با راستى آقاى جمال«
كرد كه اين جوان كم سن با اين كـوچكى جثـه ايـن     كس گمان نمى است. هيچ

 8. (»قدر مملو و سرشار و لبريز ازهوش و روح نقادى به طـرز اروپـايى باشـد   
 ).1935نوامبر 
 

آن از روزگــار نگــارش  ةفرهنـگ لغــات عاميانـه كتــابى اسـت كــه شـالود    
آورى مقدمات از كلمات عوامانه فارسـى   كى نبود و جمعيكى بود و ي  هاى داستان

آن افزوده شد تا به جـايى كـه    ةكتاب گذاشته شد و به تدريج بر دامن  در پايان آن
هـزار واژه و   اى و محتوى به حـدود هفـت   چهارصد و هفتاد صفحه  به يك كتاب

 )10(تبدل شد.  اصطالح و تركيب

 ادبيات و تاريخ و تصوف متعـدد و زاده در قلمرو  هاى پژوهشى جمال مقاله
كـاوه بـه چـاپ رسـيده اسـت       ةمتنوع است. از ميان آنها، مسـلماً آنچـه در مجلـ   

طـور كلـى از سيصـد     هـاى او بـه   تر و مفيدتر است. تعداد مقالـه  مبتكرانه تر، جدى
تـاريخى دارد و بـه همـين     ةاش زمينـ  گذرد. ازآن ميان، چهـل پنجـاه مقالـه    درمى
ايـران پـيش از اسـالم،     ةشود. دربار مباحث ادبى مربوط مى به ها آنهاست كه ميزان
)، 221( »نـوروز جمشـيدى  «)، 74()11(»لشكركشى اروپا به ايـران   اولين«هاى  مقاله

انوشــيروان  ةدخمــ«)، 232( »بالشويســم در ايــران، مــزدك« )،115( »تنســر ةنامــ«
اسـالمى  شدنى است. از آنچه مربـوط بـه روزگـاران ايـران      ) ذكر90( »كجاست؟
شير و خورشيد «)، 77( »هاى ايران در عصر صفويه بيرق« ترها اينهاست: است مهم

)، 98( »شير در ايران و در مـاوراءالنهر «)، 99( »هاى قديمى سكه در پرچم ايران و
» حاجى ميرزا آقاسى براى خود مردى بوده«)، 200( »پادشاهان قاجارى هاى جيغه«
زاده بـه ثبـت و    ). جمـال 105( »ايـران و آلمـان  ترين روابط سياسى  قديمى« ،)86(
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مندى داشت و چنـد تـايى از ايـن قبيـل      هاى تاريخى هم عالقه و نامه ضبط اسناد
، 93 هـاى  شـماره (ها به چاپ رسانيده است  مدارك را دركتاب هزار بيشه و مجله

 ).و جز آنها 115 ،104، 103
 شـود،  مرتبط مى او به مباحث شعرى ةدر قلمرو مطالب ادبى، مقاالت عمد

 ةنكتـ  ةچون به شعر فارسى عالقه خاص داشت. امـا هـيچ يـك آنهـا دربرگيرنـد     
 سير و«)، 54( »مولوى و مثنوى«هايى مانند  نيست. ظاهراً قصدش از نوشته  اى تازه

 )، و چند مقالـه ديگـر  48( »كلمات عربى در شاهنامه«)، 211( »سياحتى در مثنوى
يغمــاى «)، 5( »از حــافظ تــا برشــت«)، 158( »شــعر مهســتى«فردوســى،  ةدربــار

چهــل «)، 60( »گرايــى در ســعدى واقــع«)، 22( »فلكــى شــروانى«)، 52(»جنــدقى
فابـل در  «)، 34( »رواج بازار شـعر و شـاعرى  «)، 142( »عالءالدوله سمنانى مجلس
همه به منظور عرضه كردن مطالبى  -)42( »شعراى كاسبكار«)، 46(»فارسى  ادبيات
داشته و بازگو كـردن   ها ذهنش را به خود مشغول مى اندن كتابكه حين خو  است
دانسته است. در عنوان كـردن آنهـا    ضرر مى وطنان خود بى براى آگاهى هم آنها را
هـايش   قصد معين و روشنى از باب تحقيق و تجسـس نـدارد. امـا نوشـته     معموالً
) خوانـدنى و  4(»اشكاالت تاريخى در گلستان«)، 17(»وفات سعدى  تاريخ«ة دربار

 .ماندنى است
 زاده در متون مهم ادب فارسى عبارت اسـت از  تتبعات جمال ةحاصل عمد

 هاى مندرج در مثنوى است از آن كتاب، استخراج بانگ ناى كه جداسازى داستان
اشعار حافظ به نام انـدك آشـنايى بـا     ةمطالب پندآموز گلستان و كتابكى كه دربار 

 .درآورد) به نگارش 1366ژنو، ( حافظ



٢٥ زاده محمدعلي جمال

 تر و گاه متضمن اظهـار رأى و  زبان و لغت پركشش ةهاى او در زمين نوشته
بالى انشـاء  «)، 208( »زبان عاميانه«)، 21( »چگونه بايد نوشت«نظرى است مانند 

ــه  و ــالى عوامان ــوس«)، 7(»ام ــك درى«)، 205( »ققن ــان «)، 213( »درى و كب زب
 ).43(»گذارى نقطه ةشيو«)، 6(»داستان

 منـدى داشـت و از   شناسى هـم عالقـه   به مباحث مربوط به مردم زاده جمال
قصـه  « )،237(»دار هاى خزانه حمام«)، 201(»منزل باسليقه ايرانى«هايى چون  نوشته

ــدم  ــدم و دويـ ــب«)، 238(»دويـ ــران  «، »مكتـ ــديمى ايـ ــاى قـ  )،198( »آوازهـ
 هايى را كـه او بـه چشـم نقـادى     توان نكته ) مى236(»هاى اصفهانى حاضرجوابى«
 .هاى ديگر مطرح كرد بيرون كشيده است در بررسى 

 شناسان چندان گسترده نيست ولى از آغاز شناسى و ايران آشنايى او با شرق
كار نويسندگى، جاى جاى از آنها نام برده و چند تن معدود از آنـان   وارد شدن به

هـاى   هايى در معرفى بهترين كتـاب  كاوه مقاله ةمعرفى كرده است. ابتدا در مجل را
بخـش بـود. بعـدها دانشـمندانى ماننـد كنـت        شناسان نوشت كه فايده ايران  تأليفى

والديمير مينورسكى، آنكتيل دوپرون، فردريـك رزن، يـان ريپكـا را در     دوگوبينو،
جنگ تركمن، (خود شناساند. از گوبينو دو كتاب هم ترجمه كرده است  هاى نوشته

 ).قنبرعلى
 شـمار   تاريخ و ادبيات به ترتيب سال ةزمين هاى تأليفى او در فهرست كتاب
 :تاريخى چنين است

 )چاپ برلن(گنج شايگان   ق 1335) 1
 چـاپ بـرلن و بعـد چـاپ تهـران     (تاريخ روابط روس با ايـران    ق 1340) 2

1372( 
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 )چاپ تهران(بختى  پندنامه سعدى يا گلستان نيك    1317) 3
 )ىاز روى قصص العلماى تنكابن(ها  قصه ةقص    1321) 4
 )هاى مثنوى موالنا داستان(بانگ ناى     1337) 5
 فرهنگ لغات عوامانه    1341) 6

 )چاپ شيراز(سرايى  نويسندگى و داستان ةطريق    1345) 7
 سرگذشت حاجى باباى اصفهانى    1348) 8

 اندك آشنايى با حافظ    1366) 9

 
 هاى داستانى نگارش )ب

  مى او در نوشتن داسـتان زاده به مناسبت پيشگا اكنون نامورى جهانى جمال
گمان، مبتكر و مؤسس بود. فارسى  كوتاه به اسلوب اروپايى است. در اين كار، بى

) به 1922قمرى ( 1340است نخستين نوشته اوست كه نخستين بار در سال  شكر
زاده آن را  و عجب اينجاست كه حسن تقـى  )هفتاد و پنج سال پيش(رسيده   چاپ

نامـه   . محمد قزوينى آن را پسنديد و نخستين سـتايش و در كاوه طبع كرد پسنديد
نوشـت. قزوينـى دشـوارياب و مـتن پسـند و معتقـد و محقـق آثـار           آن ةرا دربار

 :يكى بود و يكى نبود، نوشت ةدربار گذشتگان، ةشد كهنه

 
كتاب يكى بود و يكى نبود او نمودارى از شـيوه انشـاى شـيرين و سـهل     «
ت و اگرچه اين سبك انشاء كار آسانى نيست خالى از عناصر خارجى اوس ساده
ذلك فقط اين طرز و شيوه اسـت كـه    اصطالح سهل و ممتنع است ولى مع و به

بايدسرمشق چيزنويسى هر ايرانى جديدى باشد كه ميـل دارد بـه زبـان پـدرى     
خواهد كه به واسطه عجـز از اداى مقصـود    خودش چيزى بنويسد و نمى مادرى
ج به دريوزه نمودن كلمات و جمـل و اسـاليب تعبيـر    زبان فارسى محتا خود به



٢٧ زاده محمدعلي جمال

 ةها بشود چنـان كـه شـيوه نـاخوش بعضـى از نويسـندگان دور       كالم ازاروپايى
 )12(»جديداست.

 
 -علم و هنـر چـاپ شـد     ةكه در مجل - »پرست نوع« ةقطع ةقزوينى دربار

 :نوشت چنين

 
 اهكارى است كهپرست موضوعاً و انشائاً و عبارتاً و همه چيزاً ش مقاله نوع«

ـ    ل صـادر شـده اسـت.    از قلم آن دوست جانى، آن ذوق مجسم، آن لطـف ممثّ
منا اهللا مثال. مريزاد دستى كه انگور چيد. بـيش از همـه چيـز گذشـته از      فالاعد
چسبد و آب لطـف   هاى انسان از شيرينى به هم مى شيرينى انشاء كه لب  نهايت

چكد، موضوع كه مجسـم نمـودن    هاى عذب روان آن مى تأليف و مثل  از حسن
الواقع وحى منزل است كـه از نـيش قلـم     تمدن ظاهرى جديد است فى  مزاياى

تراود و اوحى ربك الـى النحـل جـارى     نحل مانندسركار كه هم عسل از آن مى
يقين دارم... سركار به ايـن مقالـه مسـتحق اعلـى درجـات عليـين        شده است و
 ».خواهيد شد

 
 هاى يكى نويسى داستان البته تمجيد و تحسين قزوينى ناظر به سبك فارسى

 بود و يكى نبود است، ولى همه منتقدان تاريخ ادبى معاصـر ايـران نگاهشـان بـه     
 هاى مضامين و طـرز و اسـلوب ارائـه    هاى كتاب مذكور به مناسبت تازگى داستان 
عانى مـورد نظـر خـود را    ها به كمال هنر نوشته و م صورى است كه خالق داستان 

هاى تـاريخ ادبـى    تصوير و تحليل كرده است. از اين كتاب در تمام معرفى  خوب
ها و ترجمـه ادبيـات معاصـر ايـران      ايران به هر زبانى نام رفته و در گزيده معاصر

 .هاى آن آورده شده است داستان اغلب از
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 اً بـدان دانسـت و منظمـ   نويسى را شغل شـاغل خـود مـى    زاده داستان جمال
 هاى بعدى به مرز يكى بود و يكـى نبـود   داد، ولى توفيق او در نوشته مداومت مى 

 شيرازى و دارالمجانين قطعات خوب زيبـا  ةنامه، معصوم نرسيد. اگرچه در راه آب
 .هست و ماندگار است

 هايى بـه زبـان انگليسـى، فرانسـه، آلمـانى،      زاده نمونه هاى جمال از داستان
  اى تاليايى و ژاپنى و... ترجمـه شـده اسـت. يونسـكو مجموعـه     ، اي)متعدد(روسى 

منتشـر   1959در سـال    Choix des Nouvellesهاى او را به نـام  برگزيده از داستان
، 1985، در سـال  (P. Sprachman) حشمت مؤيد با همكارى پل اسـپراكمن )13(كرد

انتشـار داد   Once Upon a Time انگليسى يكى بود و يكى نبـود را بـه نـام    ة ترجم
نيز كتاب سر و ته يك كرباس نيز  ).  Persian Literature Series 6ة جزو مجموع(

يكى بود و يكى نبود  ة. دربار)ديده شود 3پانوشت (شده است  به انگليسى ترجمه
منتشـر شـده در     "The "Writer" and the people بـه عنـوان   پور رضا نواب ةمقال

ديده شود. از  39-301) ص 1375تهران (خانلرى  تلسخنواره به ياد دكتر پرويز نا
شهرت نسبتاً بهترى گرفت و توسط ر.گلپكه  »شورآباد« هاى متأخر او، ميان داستان

هـم در   )، و در همـان سـال، بـه زبـان فرانسـه     1962به آلمانى ترجمه و نشر شد(
از چاپ رسيد. اهميت اين داسـتان آن بـود كـه      مشهور ژورنال دو ژنو به ةروزنام

كـرد.   حكومت و نـودولتى مـردم حكايـت مـى      هاى پرستى وضع اجتماعى و خيال
نمـك  «و  »ايلچـى و قيصـر  «هـاى   داسـتان  ،1340هاى حـدود   زاده، در سال جمال
كيفيات اوضاع جارى استبدادى و نودولتى  نشان دادن معايب و ةرا وسيل »گنديده

 .كرد
 :ن استهاى او در اين رشته برحسب تاريخ چني فهرست كتاب
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پس از آن چند چاپ شد و به انگليسى ترجمـه  (يكى بود يكى نبود   ق 1340) 10
 )شده است

 دارالمجانين  ش  1321) 11

بعدها به نام جلد اول شاهكار تجديد چـاپ شـده   (عمو حسينعلى   1321) 12
 )است

 صحراى محشر  1323) 13

 قلتش ديوان  1325) 14

 نامه آب راه  1326) 15

 رازىشي ةمعصوم  1333 )16

دو جلد، بـه انگليسـى ترجمـه      (نامه  سر و ته يك كرباس يا اصفهان  1334 )17
 )شده است

 )مجموعه(تلخ و شيرين   1334) 18
 )دو جلد(شاهكار   1337) 19
 )مجموعه( كهنه و نو  1338) 20
 )مجموعه(كس نبود  غير از خدا هيچ  1340) 21
 )مجموعه(آسمان و ريسمان   1343) 22
 )مجموعه(هاى ريشدار  كوتاه براى بچه هاى قصه  1353) 23
 )مجموعه(قصه ما به سر رسيد   1357) 24

زاده كـه   چند داستان از جمال بار سعيد نفيسي، با برگزيده ساختن ننخستي
) به چاپ رسـانيد، موجـب   1330تهران (كتاب شاهكارهاى نثر فارسى معاصر  در
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هـاى   آن در غالب كتـاب  زاده شد. پس از هاى جمال تر نوشته بيشتر و عمومى نشر
 .هاى او نقل شده است اى از داستان آثار فارسى نمونه  انتخابى

 هاى مهـم جهـان توسـط هـانرى     زاده در زبان نويسى جمال توصيف داستان
به زبان فرانسـه؛ و سـپس    )نشر يونسكو(زاده  منتخبات آثار جمال ةماسه در مقدم 

 -1980ورشـو  ( La Literature de l’Iran Contemporainب ماخالسكى در كتـا  ف.
 Geschichte und Entwicklung der modevnen ب)؛ و، به زبان آلمانى در كتا1965

(Berlin,1964) Persischen Literature بزرگ علوى؛ و زبان انگليسى به قلم حسن 

 ) آمده اسـت. 1966كمبريج، ( Modern Persian Prose Literatureكامشاد در كتاب 
هـاى   ، در كتـاب سرچشـمه  Michel Cuypersه همه تحليلـى اسـت كـ   تر از  جامع
پاريس ( Aux sources de la nouvelle Persane كوتاه فارسى به زبان فرانسه  داستان
زاده انجام داده و چند تا را  هاى جمال داستان ةدربار 107 - 206صفحات  )1983
زبـان فارسـى   ترجمه كرده است. اين كتاب توسط احمد كريمـى حكـاك بـه      هم

 ).1366تهران (هاى داستان كوتاه فارسى نشر شده است  نام سرچشمه  ترجمه و به
 

 سياسى -هاى اجتماعى نگارش )ج

 هايى اسـت كـه بـه    زاده مصرّحاً در مباحث سياسى نوشت مقاله آنچه جمال
كـاوه در راه مبـارزه بـا نفـوذ روس و      ةهنگام اقامت در برلن و همكارى با مجلـ  

مـذكور منتشـر كـرده اسـت. پـس از آن، از نوشـتن گفتارهـاى         ةر مجلد  انگليس
پرداخـت   كشيد. اگر هم گاهى به نوشتن مطلبى درباره اوضـاع مـى    سياسى دست

آيـا  «اى دارد به نـام   طور مثال مقاله كرد. به تاريخى را مطرح مى هاى اجتماعى جنبه
 ).225 - 237هزار بيشه، ص ( »خاك ايران استبدادپروراست
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بـود.   هاى چپ قـوام گرفـت، او آرام مـى    از شهريور بيست كه جريان پس
بيشترنويسندگى داستانى را پيشه كرد. از مباحث سياسى و اجتماعى پرهيز داشت؛ 

هاى خاك و  شد، كتاب زمانى كه موضوع اصالحات ارضى آرام آرام مطرح مى ولى
آزادى و حيثيـت  ) را منتشر كـرد. كتـاب   1341)، زمين، ارباب، دهقان (1340آدم(

 ةصد سال پيش دامن ورانه كه يك ) او محتوى است بر مطالبى انديشه1338انسانى(
آن ميان طبقه منوران ايران سابقه يافته بـود. نـام كتـاب بـه روشـنى گويـاى        بحث

زاده، با انتشار كتابچه تصـوير زن   انگيز فكرى و فلسفى آن است. جمال دل مضامين
كه تقريباً مطالب مندرج در آن برگرفته از شعر فارسـى  )، 1357ايرانى ( در فرهنگ

هـاى   )، كه مندرجات آن مأخوذ از كتـاب 1345خلقيات ما ايرانيان ( است، و كتاب
شناسان است، قصدش اين بـود جامعـه را بـا مشـكالت و مسـائل       سياحان وايران
وشـت  متباين با تفكرات جديد بود آشنا كند. خلقيات ما ايرانيـان سرن  اجتماعى كه

هايى كه خواندنش مضـرّ اسـت و    كتاب ةكتابى قلمداد شد از رست خوشى نيافت:
 .بسته شد طبعاً راه بر انتشارش

 آزادى و حيثيت انسانى  1338) 25

 خاك و آدم  1340) 26

 زمين، ارباب، دهقان  1341) 27

 خلقيات ما ايرانيان  1345) 28

 تصوير زن در فرهنگ ايرانى  1357) 29

 
 اى رجمههاى ت نگارش )د

 نوشته برنـاردن دوسـن پيـر    »خانه سورات قهوه«زاده  جمال ةنخستين ترجم
هـاى دراز از   منتشر شد. پس از آن سـال  1340فرانسوى است كه در برلن به سال 
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 ترجمه دست شست تا آن كه بنگاه ترجمه و نشر كتاب بنياد گرفـت و چـاپ   كار
 يى بود كه در آنجـا بـه چـاپ   ها هاى آثار مهم ادبى جهان از زمره مجموعه ترجمه 
 هاى دون كارلوس و ويلهلـم تـل، و   زاده دو كتاب از شيللر، به نام رسيد. جمال مى 

 نمايشنامه خسيس از مولير و دشمن ملت از ايبسن را به ترجمه درآورد كه در آن
 .سلسله به چاپ رسيد 

هايى كـه او ترجمـه كـرده و نشـر شـده بـه ترتيـب تـاريخ          فهرست كتاب
 :ستا چنين

 از برنـارد دو (خانه سـورات يـا جنـگ هفتـاد و دو ملـت       قهوه   ق 1340) 30
 )پير سن

 )از شيللر(ويلهلم تل   1334) 31
 )لون از هندريك وان(داستان بشر   1334) 32
 )از شيللر( دون كارلوس  1335) 33
 )از مولير( خسيس  1336) 34
 هاى برگزيده از چند نويسنده خارجى داستان  1336) 35

  )از ايبسن( دشمن ملت  1340) 36
 )هاى ترجمه شده اى از داستان مجموعه(هاى هفت كشور  داستان  1340) 37
از بلوك ويل كه در مجلـه نگـين   (بالى تركمن در ايران قاجاريه   1349) 38

  )چاپ   شده
 )از آرتور كنت دوگوبينو(قنبرعلى جوانمرد شيراز   1352) 39
 از هانرى موزر كه در مجله(يران سير و سياحت در تركستان و ا  1357) 40

 )نگين چاپ شده
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   1349/50ابتدا در سـال  (، )از آرتور كنت دوگوبينو(تركمن  جنگ  1357) 41
  )در مجله نگين چاپ شده

 زاده دو نوع است. قسمتى آنهاست كه پيـروى از مـتن را   هاى جمال ترجمه
نهاسـت كـه خـود را    الزامى دانسته است، مانند آثار شيللر و مولير. قسمتى ديگر آ

دانسته، و براى مناسب ساختن مـتن بـا ذوق خواننـده     به تبعيت از اصل نمى  ملزم
در آنها دست برده و بـه آرايـش زبـانى و تعبيراتـى آنهـا پرداختـه اسـت.         ايرانى،

 :نويسد قنبرعلى از كنت دوگوبينو، مى ةترجم ةمقدم خودش، در

را بـر خـود مجـاز و     قنبرعلى گـاهى زينـت دادن مـتن اصـلى     ةدر ترجم«
دانسته از آن چيزى نكاسته ولى بـر شـاخ و بـرگ آن مبلغـى افـزوده        مستحب

كه هست تخطى و تجاوز از روح و مغز داسـتان را بـر خـود      است. چيزى هم
 12ص ( »حشو و زوايد تصـرفاتى بـه عمـل آورده اسـت     حرام ساخته تنها در

 ).مقدمه
 

رتگر و حبيـب يغمـايى   در همين كتـاب خواننـده شـعرهاى لطفعلـى صـو     
يابد كه خـاص زبـان فارسـى اسـت و در      بيند و تعبيراتى از اين دست را مى رامى
 :نبوده است اصل

 كرد به نام ميـرزا  سازى زندگانى مى در شهر شيراز جنت طراز نقاش قلمدان
 چسبانيدند. از همان روزى كه بـه  حسن كه مردم عنوان خان را هم به دمش مى

 ن فرمان و دستخط همايونى و يا رخصت و طغـراى ديـوانى  خشت افتاد... بدو 
 .بدين امتياز سرافراز گرديده بود 

 
 هاى خاطراتى نوشته هـ)

 زاده در اين زمينه بسيارنويس بود. هميشه در سخن گفتن از گذشـته،  جمال



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٣٤ 

 :هاى خاطراتى او دو گونه است گرفت. نوشته صحبتش دامنه مى

زگـارانش اختصـاص دارد. آنچـه    رو قسمتى به سرگذشـت دوسـتان و هـم   
) و حـاج  40، 19، 18زاده ( )، سيد حسـن تقـى  101و  37ابراهيم پورداود ( ة دربار
 ) و دكتر76) و خاندان علوى (57) و محمد قزوينى (24آبادى ( يحيى دولت ميرزا

 حسن جـابرى  ة) نوشته است از اين دسته در شمار است. دربار36محمود افشار (
الـدين نسـيم    ) و سـيد اشـرف  44و  30) و عارف قزوينى (34انصارى اصفهانى ( 

هـايى را   تر از خود، مقالـه  دانشمندان جوان ةهايى دارد. دربار ) هم نوشته16شمال(
 )، دكتر50) و مجتبى مينوى (28)، اميرمهدى بديع (61دكتر محمد معين (  به مقام

 نـدين صـادق هـدايت چ   ة) اختصاص داده اسـت. دربـار  53غالمحسين يوسفى (
 نوشته دارد و چند سال متوالى، به مناسبت سال درگذشت آن نويسنده، مطلبى در 

تـا   10كـرد (  رسانيد و ياد هدايت را در اذهان تجديد مى سخن به چاپ مى ةمجل
 ).وجز آنها 15

 هاى خاطراتى او عبارت است از آنچه مـرتبط بـا   اما قسمتى ديگر از نوشته
 هـا)  طور پراكنـده، در مجلـه   ها، به ن نوشتهشود. اي سرگذشت پدرش و خودش مى

 2 ةشـمار  ةعمدتاً راهنماى كتاب، يغما، وحيد، آينده( چاپ شده است و در حاشي
 .ها اشارت رفت اين مقاله بدان 4و

 اى و سخنى بـا سـيد محمـدعلى    لحظه«مفصلى هم، به نام  ةسلسله مصاحب
  نشر شـد كـه چـون    ) به ويرايش مسعود رضوى1373در اين اواخر ( »زاده جمال 

 هاى اواخر عمر اوست، سستى حافظه گاه موجب بروز اشتباهات تـاريخى و  گفته
 .هاى خاص و شخصى شده است قضاوت
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 هاى تفنّنى نوشته )و

 هـا و  هاى مطالبى از كتـاب  شده ها و چيده هايى است كه بريده مقصود كتاب
آورده و فهرسـت آنهـا    هاى افواهى را در آنها گـرد  دهيهاى گوناگون و شن روزنامه
  :است  چنين

 )جلد اول( هزار بيشه   1326) 42

 )دو جلد( كشكول جمالى  1339) 43

 )دو جلد( صندوقچه اسرار  1344) 44

 .يكى دو كتاب كوچك هم براى نوجوانان نوشت مانند اصفهان
 

 انتقاد و معرفى كتاب )ز

 آن ةو در حاشـي خواند  كرد مى زاده تقريباً هر كتابى را كه دريافت مى جمال
  نوشت. مرسومش بر اين بود كه پس از خواندن هاى ذوقى يا انتقادى مى يادداشت 

فرسـتاد و اگـر    اى از نظر خود را به مؤلـف آن كتـاب مـى    كتاب تازه رسيده شمه
كـرد.   ها چاپ مى آورد و در مجله اى مى ارزشمند بود آن مطالب را در مقاله  كتاب
ترين آنها  گونه نوشته داشته شد. بسيارى از مهم از اين نزديك به هشتاد مقاله شايد
 .راهنماى كتاب چاپ شده است ةمجل در

* 
 اى كه با دانشگاه تهران امضا كرد، نامه ، طى مقاوله1355زاده، در سال  جمال

 هاى كتابخانه خود را، در سه مرحله، به كتابخانه مركـزى و مركـز   قسمتى از كتاب
 شيد. بخش سوم اخيراً پس از درگذشـت او ايصـال شـد.   اسناد دانشگاه تهران بخ

هـاى   ضمناً اجازه داد كه زير نظر هيئت امنايى ثلث مبلغ از حقـوق تـأليف كتـاب   
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او صرف خريد كتاب براى همان كتابخانه بشود؛ ثلث ديگر به دانشجويانى   ةنوشت
و ثلثى مند به تحقيقات ادبى و تاريخى باشند؛  شود كه مستحق كمك و عالقه  داده
به يكـى از مؤسسـات خيريـه در اصـفهان. در همـان سـال درجـه دكتـرى           از آن

 .زاده اعطا شد دانشگاه تهران به جمال  افتخارى
زاده مقدارى سـهام سـيمان را، كـه در ايـران داشـت هـم بـه         بعدها، جمال

تهران واگذار كرد تا به همان مصارف منظور نظرش برسد. در ايـن كـار،     دانشگاه
 .االسالمى مؤثر افتاد دكترجواد شيختشويق 

 زاده از كمك كردن مالى به اشخاص دانشمند نيازمند كوتاهى نداشت جمال
 .هاى او كسى آگاهى پيدا نكند كوشيد از كمك كردن و مى 

اى كه  هاى نوشته ها و پراكنده ها و اوراق و عكس پس از درگذشت او، نامه
  اى كه در سـال   هزار برگ، بنا بر نوشتهبود به تعداد بيست و شش  اش مى خانه در

گرى ايران ثبـت شـده اسـت از طريـق كنسـولگرى بـه        نوشته و در كنسول 1370
 )14(سازمان اسنادملى تحويل شد.

 تصوير اسناد مربوط به اهداى حقوق تـأليف و بخشـش كتابخانـه و سـهام    
وان در اينجا اش براى ماندگارى و بقاى نيت خير آن شادر سيمان و اوراق بازمانده 

 .شود چاپ رسانيده مى  به
 در ژنو درگذشت. او پنجاه و سه سال پيش از آن 1376زاده زمستان  جمال

 :) در پايان كتاب سر و ته يك كرباس، نوشت1323خرداد (

 
در اين آخر عمرى تنها آرزويى كه دارم اين است كه در همـان جـايى كـه    

جا نيز به خاك بروم و پس از طى  ام همان قرن پيش به خشت و خاك افتاده نيم
نواز سر بـه   رود دل پرنشيب و فراز عمر، خواب واپسين را در جوار زاينده ة دور



٣٧ زاده محمدعلي جمال

نواز نهاده ديـده از هسـتى پـرغنج و دالل و پـررنج و      تخت فوالد مهمان  دامان
 .بربندم  مالل
 

د رو زاينـده  ةجاى آرميدن بر كنار اما اى بسا آرزو كه خاك شده است. او به
  .لمان به خاك رفت ةدرياچ كنار

 
  ها: يادداشت

ايـد دوسـتان آن را از جملـه     سال تولـدم را خواسـته  «به من نوشته بود:  1950اول مه  ةاگرچه در نام. 1
دانند ولى حقيقت اين است كه بر خودم مجهول است. ولى يقـين دارم تـاريخ وفـاتم     اسرارمگو مى

بعـدها،   »آشنايى من با قلم و قرطاس همين باشد. ةيد نتيجتر ازتاريخ تولدم خواهد بود و شا روشن
را  1309دسـت آورده بـود سـال     ها و اطالعات خـانوادگى بـه   تواريخى كه از نامه براساس قراين و

پذيرفته بود. آقاى دكتر محمدابراهيم باستانى هم از روى بعضى تواريخ منـدرج در تـاريخ بيـدارى    
) نوشت، پيشنهاد 1357تهران (كه بر كتاب شهيد راه آزادى  اى قالهرا در م 1309ايرانيان، همين سال 

 .كرده است

نخستين سرگذشت از او، كه حاوى فهرست تأليفاتش هم بود، ظاهراً همان است كه به دستورمرحوم     
، در )تأليف سـعيد نفيسـى  (سعيد نفيسى من نوشتم و در پايان كتاب شاهكارهاى نثر فارسى معاصر 

 .اپ شد، چ1329 سال
  كتـاب  ةسرگذشت او را دكتر محمدابراهيم باستانى پاريزى و سيد على آل داود، به تفصيل، در مقدمـ . 2

شهيد راه آزادى سيد جمال واعظ اصفهانى كه حاوى مطالب روزنامه الجمـال و نگـارش و تـدوين    
 .اند )، نوشته1357تهران (يغمايى است   اقبال

 :شود هايى دارد كه فهرست اهم آنها در زير نقل مى پدرش نوشته ةزاده دربار جمال    

 ؛401-394؛ 170-163؛ 112-118): ص1333( 7 ، يغما،»الدين واعظ حال سيد جمال ةترجم«    
 ؛451): ص 1345( 9 ، راهنماى كتاب»الدين واعظ اصفهانى نقاشى شهيد كردن سيد جمال«    
 )،1342( 1 ، وحيـد )الدين اصـفهانى  ن بيانات سيد جمالمت( »انتشار اسناد سياسى ايران در انگلستان«    

 ؛16-12ص  ،2ش 
 ؛466-455): ص 1349( 7 ، وحيد»زاده الدين اصفهانى و سيد حسن تقى سيد جمال ةدربار«    
 ؛369-364، ص  )1351( 10 ، وحيد»الدين واعظ اصفهانى ماه شب چهاردهم و سيد جمال«    
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): 1352( 28 ، خـاطرات وحيـد، ش  »ين واعظ مشهور بـه اصـفهانى  الد محمدعلى شاه و سيد جمال«    
 ؛45و  41-35، ص  )1353( 31 و ش 10-14ش

  .239-238): 1369 بهار( 25آورد، ش  ، ره»زاده الدين واعظ به محمدعلى جمال سيد جمال ةنام«    
اش، كـه   شـماره ) انتشار يافـت و آخـرين   1916ژانويه  24( 1334االول  ربيع 18كاوه  ةنخستين شمار. 3

آن  ة) به چاپ رسيد. براى تاريخچ1922مارس  30( 1340العاده نام دارد، در غره شعبان  فوق  ورقه
ام و همـراه بـا فهرسـت منـدرجات و اسـناد و       اى كه بر چاپ دوم كاوه نوشته مقدمه  رجوع شود به

 ).1356تهران (رسيده است  هايى چند به چاپ عكس
 :نگاه كنيد به. 4

 ةدانشـكد  ة، نشـري »زاده زاده به قلم خود با مقدمه به قلم سيد حسـن تقـى   ال آقاى جمالشرح ح«ـ 
 ؛256-281: ص )1333( 6تبريز، ج   ادبيات

، ش 675-679: )1351( 11 ، خـاطرات وحيـد: ش  »خاطرات واقعه شوم بين راه بغداد و حلـب «ـ 
 ،836-831ص  :12
 ؛69-67): ص 1340( 4 ، راهنماى كتاب،»زاده اصفهانى است جمال«ـ 
 -866): ش 1360( 7 ، آينـده، )زاده نامه به جمـال (، »اظهارنظر قزوينى درباره يكى بود يكى نبود«ـ 

 ؛869
 16 ، راهنمـاى كتـاب،  )محفل ادبى ايرانيان، در بـرلين (: »زاده يادگارهايى از روزگار جوانى جمال«ـ 
 ؛645-622و  424-415)، ص 1352(

 ؛ )1353(17 : 398-403اهنماى كتاب، ، ر»يادگارهاى دوره تحصيل«ـ 
 -501و  146-188): ص 1355( 19، راهنماى كتـاب،  »زاده به قلم خودش سيد محمدعلى جمال«ـ 

 ؛499
 .637-638): ص 1369( 16، آينده، »زاده عكسى از ابراهيم پورداود و محمدعلى جمال«ـ 

 1323اوسـت كـه در سـال     نامه داستان و سرگذشت كـودكى  كتاب سر و ته يك كرباس يا اصفهان
 به نام  W. L Hestonبه چاپ رسيد. ترجمه آن به انگليسى توسط 1334نخستين بار در   نوشت ولى

the World, Memoires of a Persian Boyhood Isfahan is Half )چاپ شده  )اصفهان نصف جهان
 .است

صـورت جلسـات مـذكور در     ) كه متن دفتر1351( 25يغما سال  ةو مجل 2، چ 267-268كاوه، ص . 5
 .287-290و  220-226چاپ شده است در صفحات  آنجا



٣٩ زاده محمدعلي جمال

 .، نشر شد1925تا آوريل  1924فقط يك دور دوازده شماره از مه . 6

 اول مجله دفتر هنر به مديريت ة. شمار16-215 ):1376 آذر( 87-93كلك ش  ةنيز نگاه كنيد به مجل. 7
 .زاده و حاوى مقاالت درباره اوست على جمالمحمد ة) ويژ1372زمستان (پور  بيژن اسدى 
همچنين سرگذشـت كوتـاه او بـه همـراه فهرسـت مطـول و مـنظم از كارهـاى او و صـورتى از             

 Bibliograqhic SurveyIranian Short به زبان انگليسى دربـاره او هسـت، در كتـاب    هايى كه نوشته

Story Authors. A Bio-  تأليف John Green  آمده است. روزنامه )امريكا(كستامسا  در 1989چاپ 
 .م منتشر ساخت 1997نوامبر  28 ةاى در شمار به مناسبت درگذشت او مقاله )لندن( تايمز 

اخيراً همان مقدار از آن كه به همراه كاوه به چاپ رسـيده بـود و بـه شـكل كتـاب مسـتقلى توسـط        . 8
 .)1372تهران ( صفحه تجديد چاپ شد 249دكتر محمود افشار در   موقوفات

 .15، ص 1307، بمبئى 1بيست مقاله، ج . 9
 فرهنـگ عامـه   ةزاده آنها را به من سپرد و چون دوست فقيدم محمدجعفر محجـوب در زمينـ   جمال. 10

زاده را منظم كنـد تـا بـه چـاپ برسـد.       هاى جمال صاحب تخصص بود از ايشان خواستم يادداشت 
و يادداشـتى در   )يكصد و چهار صفحه(زاده  جمالمفصل  ةمحجوب پايان گرفت با مقدم چون كار

 .منتشر شد 1342محجوب در سلسله انتشارات فرهنگ ايران زمين در سال   خاتمه آن به قلم
 .) ارجاع است به شماره كنار نام آن مقاله در فهرست مقاالت منضم بدين مقاله ( داخل ةشمار. 11
زاده در موضـوع كتـاب    ديگـر بـه جمـال    ةى در نامـ . آنچه قزوين15، ص 1307بيست مقاله، بمبئى . 12

 .شود صورت ضميمه در پايان اين نوشته نقل مى نوشته چون مفصل است به مذكور
 .هانرى ماسه ةو حسن لطفى با مقدم Stella Corbin ترجمه شده توسط. 13
 .132-135، ص 4و  3، ش 1376، زمستان 7اسناد، سال  ةگنجين ةمجل. 14

  



  
  
  
  

  *نهاوند ـ دماوند
  

  سيد احمدآقا تبريزي
  

در نگاه نخستين به نامهاي نهاوند و دماونـد بـه آسـاني تـوان دانسـت كـه       
در آخر شريك و يكسـان  » وند«هريك از آنها از دو كلمه تركيب يافته و در كلمة 

نيز كه در لفظ متغـاير و جـدا از هـم    » دما«و » نها«باشند. آيا آن دو كلمة ديگر  مي
  ستند عالقه و ربطي در معني با يكديگر دارند؟ه

بـه ضـم دال بـه معنـي     » دما«به معني پيش و » نها«در زبانهاي باستان ايران 
جه) شوشتري و دزفولي اكنون نيـز آن  لهپشت و دنبال بوده چنان كه در نيمزبان (

جـاي   زبانان خوزسـتان بـه   شود و فارسي كار برده مي دو كلمه به همان دو معني به
شناسـند و در   هاي پيش و جلو و پشت و دنبال لفظـي جـز نهـا و دمـا نمـي      كلمه

انـد آن دو   شعرهايي كه برخي از شعراي خوزستان در زبان واليتـي خـود سـروده   
  كلمه فراوان آمده است؛ صالحا گويد:

  مندوم به دموي تو مو از بسكه دوسوم
  )1(از بسكه دوسوم بد موي تو هر هسوم

  باز او گويد:
                                                            

.433تا  429، صص 7*. آينده، سال نخستين، شمارة   
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  )2(دمات آغوي نهوي مري مو تو كه
  مالحسن شوشتري گويد:

  مو بياده دموي رزق دوام
  )3(رزقومه ديدنه سواري بيد

  باز گويد:
  موندونوم اچي در نمگره سيم )4(مثل ناتر

  )5(ليرديگه ده دولووه اي فلك بهر خدا 

  
بسـي  » دما«از  نشاني نتوان يافت، ولي» نها«در فارسي فصيح كنوني از لفظ 

ا و يادگارها موجود است، مانند دنبال به معناي پشـت و پـي و دمـدار بـه     ه نشانه
معناي پياپي و پشـت همـديگر، و دنـب و     به )6(معني ساقه و دنبالة لشكر، و دمادم

  دم و دنبه به معناي عضو واپسين حيوانها.
اين قاعده در زبان فارسي شناخته است كه نون و با را در آخر كلمه با ميم 

و خُنب را دم و سم و خم گوينـد،   كنند چنانكه دنب، سنب  وض ميتشديددار ع
با نون و با بوده است و اين نام را گذشته از آنكـه  » دنباوند«دماوند نيز در نخست 

اند در كتابهاي عربي كه تا قرنهاي چهارم  در فرهنگهاي فارسي نوشته و نگه داشته
باشد و  ت و دماوند بس كمتر مين نام (دنباوند) اسيو پنجم تأليف شده بيشتر هم

  نتوان باور نمود كه از تصرف و دستبرد رونويسان قرنهاي بعد نباشد.
در شعرهاي عربي نيـز كـه در آغـاز اسـالم سـروده شـده نـام آن شـهر را         

نامي را در زمان خليفة سوم به دماوند تبعيد كرده  كـةبحلا اند. ابن ذي آورده» دنباوند«
  گويد: بودند مي



٤٣ نهاوند ـ دماوند

  ينالبالد و جفو غترابي فيو انّ ا
  و شتمي في ذات اال له فليل

  ليلةو ان دعايي كل يوم و 
  عليك بدنباوند كم لطويل

  گويد: بحتري در ستايش لشكرهاي خليفه المعتز باهللا مي
  مددن وراء الكوكبي عجاجة
  ارته نهاراً طالعات الكواكب
  جهةوز عز عن دنباوند من كل و
  )7(و كان وفوراً مطمئن الجوانب
بـه معنـي   » دنبـا «در اول نام دماوند همان » دما«گويا جاي گفتگو نباشد كه 

اي است كه در نيمزبان شوشتري به معنـاي پشـت و    پشت و دنبال، و همان كلمه
نيـز در اول نـام   » نهـا «شود و اين خود دليل اسـت بـر اينكـه     كار برده مي دنبال به

و دزفـول بـه معنـاي پـيش و     نهاوند همان لفظي است كه در زبان مردم شوشـتر  
آيد. اين را نيز بايد گفت كه دماوند اگرچه اكنون بـا فـتح دال شـناخته     رو مي روبه

است در نخست با ضم دال بوده و هنوز در زبان برخي از روستاييان پيرامـون آن  
  )8(شود. قصبه، دماوند با ضم دال گفته مي

*  
هـا و   آخـر نامهـاي خـانواده   را دانست. اين لفظ در » وند«اكنون بايد معني 

نسبت  اةنويسان آن را اد ايلها بسيار آمده، چنانكه باوند، هيداوند و سكوند، و لغت
پنـداريم و   اند. ولي آنچه مـا مـي   نوشته» مانند«دانسته و در كلمة خداوند به معناي 

يك از اين معناها نبوده معنـي ديگـري    در نامهاي نهاوند و دماوند آن كلمه به هيچ
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بـوده و در نيمزبـان   » نهـادن «در زبانهاي باستان ايران به معنـاي  » وندن«رد، چه دا
  رود. كار مي شوشتري اكنون نيز به آن معني شناخته است و به

  مالحسن گويد:  
  شو بخو زلف و كاكلي ديدوم
  )9(دست و نم كژدمي و ماري بيد

 واقـع شـدن و ايسـتادن در جـايي اسـت مـثالً      » نهـادن «يكي از معناهـاي  
المقـدس را   بيـت » و عبـادان بـر كنـار دريـا نهـاده اسـت      «گويـد:   ناصرخسرو مي

و بناها بـر  «نويسد  دربارة حلب مي» شهري است و بر سر كوهي نهاده«نويسد  مي
كـه ماضـي آن   » وند«نيز همان معني را داشته و » وندن«و ناچار  )10(»سر هم نهاده

  )11(مده است.آ است به معني نهاد، برجايي ايستاد (واقع شد) مي
» دماونـد «يعني شهر يا آبادي يـا قلعـه ايسـتاده در پيشـرو، و     » نهاوند«پس 

  يعني شهر يا آبادي يا قلعه ايستاده در دنبال و پشت.  
توان گفت كـه در نامگـذاري ايـن دو آبـادي دوري و نزديكـي آنهـا را        مي

ن ديگـر را  و آ» نهاونـد «نسبت به جايي يا شهري ميزان گرفته آنچه نزديك بـوده  
  اند. ناميده» دماوند«

تر گردد بايد دانست كه دو شـهر نهاونـد و    براي آنكه مطلب هرچه روشن
  باشند: دماوند از چندين جهت مانندة يكديگر و شريك هم مي

ترين شهرهاي ايران هستند و شـايد پـيش از روزگـار     سال ـ هردو از كهن1
  كيانيان پديد آمده باشند.

كه برابر يكديگر ايستاده و تقريباً از غربي ايـران بـه   ـ دو رشته كوهستان 2
شوند از روزگاران شمال شناخته و بنام بوده؛ آن يكي در  جنوب شرقي كشيده مي



٤٥ نهاوند ـ دماوند

اي از كوههـاي   و اين يكـي در جنـوب رشـته    ،شمال شاخه از كوههاي بلند قفقاز
ك از آنها قلّة بس بلندي را داراسـت. ايـن دو   باشد و هري مي )12(تاريخي ارمنستان

هسـتند   )13(هـاي ايـران   ـ گذشته از آنكه بلندترين قله   قله ـ قلّه دماوند و قلّه الوند 
هريك داراي منظرة دلكش و هوشربايي است، و جمال جادوگر و خودفريب آنها 

  )14(ها و داستانها پديد آورده است. بوده كه افسانه
ترين كوههاي ايران و بيشتر آن اسـت كـه    لّه از معروفبه هرحال اين دو ق

آيد و شهرهاي نهاوند و دماوند هم  ها نام دو تا با هم مي سرايي در شعرها و سخن
  ها ايستاده است. هر يكي در دامنه و نزديكي يكي از آن قله

شــرق آن   ـــ شــاهراهي از روزگــاران باســتان غــرب عــالم متمــدن را بــه3
دي به بابل، و از بابل به اكباتان (همدان) و از آنجا به ري، و از رسانيده و از لي مي

رفته، و همچنان شاهراه ديگري از شوش به اكباتان كشـيده   ري به باختر (بلخ) مي
ترين زمان و روزگاري  پيوست. اين راهها از باستاني و در آنجا به شاهراه باختر مي

تـاريخي و اردوهـاي بـزرگ و    كه آگاهي توان يافت راه آمد و شـد جهانگشـايان   
هاي نهاوند و الوند در سر اين شاهراهها نهاده و چنان اسـت   كاروانيان بوده و قلّه

هاي بس دور چشـمهاي راهگـذاران و كاروانيـان را بـه سـوي خـود        كه از فاصله
كشند. شايد نهاوند نيز در نخست نام كوه بوده و اين نامها را كاروانيـان عـرب    مي

  اند. كتر را نهاوند و آن يكي را دماوند گفتهداده قلّه نزدي
  
  ها: يادداشت

  تو دويدم ـ از بسكه دويدم دنبال تو خسته و ناتوان شدم.. درماندم از بسكه دنبال 1
  . تو كه آقايي پيش ميري من از دنبال تو(؟)2
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انـد كـه    ديـده ام را  دوم روزي نالد) من پياده دنبال روزي مـي  . (از سختي روزگار و تنگدستي خود مي3
  سواره بوده.

  يعني پيشتر.» نهاتر«. مخفف 4
شود) اي فلـك بهـر خـدا     گيرد. (روزگار سازگار نمي دانم از چه براي من درنمي . مانند بيشتر من نمي5

  چرخيدن ديگري بده دوالب را.
دم  بـه  م. اين كلمه گاهي به ضم دو دال و به معناي پياپي است و گاهي به فـتح دو دال و بـه معنـاي د   6

  باشد. نخستين را فلكي شيرواني گويد: مي
  از سنت تو فلك سبكپاي
  سم وز قوت تو زمين گران

  آن را كه به مهر گويي اجلس
  ايام به كين نگويدش قم

  فرمان ترا قضا پياپي
  رايات ترا قدر دمادم

  دومين را عنصري گويد:
  نوروز بزرگ آمد آرايش عالم

  ميراث به نزديك ملوك عجم از جم
............................................  

............................................  
  پر لشكر شادي شود آفاق دما دم

  هرگه كه دما دم كند او رطل دمادم
  شاهد در دمادم آخري است.
ا م بيشتر بوده است و هركجا كه دليل و قرينه از ناحيه معني يضپيش شعراي پيشين دمادم با 

  م يا فتح نباشد بهتر است كه دمادم با ضم خوانده شود.ضقافيه براي يكي از 
  92البلدان، جلد چهار، ص  . معجم7
شود زيرا هم  نوشته مي (eu)ي است كه در زبان فرانسه ت. مقصود ضمه عربي و تركي نيست بلكه حرك8

كنند نـه بـا    ا همان حركت تلفظ ميرا و هم روستاييان دماوند نام دماوند را ب» دما«ها كلمه  شوشتري
  شود. هاي فارسي همان نوع مي ضمه عربي. و گويا بيشتر بلكه همگي ضمه



٤٧ نهاوند ـ دماوند

زنم كژدمـي و مـاري    نالد) شب در خواب زلف و كاكلي ديدم، دست مي بختي خود مي . (شاعر از تيره9
  بود.

» نهاده شده«ه اين معني . ـ شايد در نخست ب 134، 29، 14. سفرنامه ناصرخسرو، چاپ كاوياني، ص 10
  اند. اند. سپس براي سبكي و كوتاهي نهاده با صيغه معلوم آورده آورده به صيغة مجهول مي

. وندن به معني نهادن و بنياد گذاردن گويا تا آغاز اسالم شناخته بوده اسـت زيـرا برخـي از علمـاي     11
اند در هر كجا لغـت ونـد را بـه     عرب كه به فهم خود برخي از نامهاي شهرهاي ايران را معني كرده

اونـد بـوده . اي نـوح    حاند در نخست نو اند چنان كه نهاوند را گفته معني نهاد و بنيادگذاشت گرفته
  وضعها.

ها است  اي كه به ايران آمده و اكنون كوهستان لرها و بختياري و شاخه Taurus. اين در پيش يونانيان 12
Zagrus شده. ناميده مي  

هـايي را كـه درخـور     گويـد انـدازه   مي Eastern Persian Irakلر در كتاب خود موسوم به . ژنرال شند13
بلندي قلّـه دماونـد   اعتماد بود تا آنجا كه آگاهي داشتم با يكديگر سنجيده چنين به دست آوردم كه 

پاست. دربارة بلندي الوند آگاهي در دست نبود ولي ايـن گفتگوسـت كـه پـس از دماونـد       19400
  اي است در ايران. قلّه بلندترين

ستايد. دربارة الونـد   ها و داستانها دربارة دماوند فراوان است. دين زردشت آنجا را بهشت مي . افسانه14
  هاي بهشت از آنجا جاري است. اي از چشمه اند كه چشمه نيز گفته
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  *چند كلمه دربارة فردوسي
  

  زاده سيد حسن تقي
  

چون جناب پرفسور هرتزفلد در ضمن نطق خودشـان در جـزو آثـار ملّـي     
اي هم به قبر فردوسـي طوسـي    قديم ايران كه حفظ يا تعمير آنها الزم است اشاره

فرمودند مرا به خاطر رسيد كه در باب اين مطلب مهم قدري بيشتر افكـار آقايـان   
  متوجه سازم.را 

چندان است كه محتاج به ذكر و شرح باشد و لهذا  عظمت مقام فردوسي نه
ت در دنيـا بـاقي      من هم داخل اين موضوع نمي شوم چه تا زبان فارسـي و ايرانيـ

است وي يكي از مؤسسين بزرگ اين بنا و ركن ركـين آن شـمرده خواهـد شـد.     
اعر يوناني بـراي يونـان قـديم،    فردوسي براي ايران همان مقام را دارد كه هومر ش

هوراس براي روم، شكسپير براي انگليس، گوته بـراي آلمـان، ويكتـور هوگـو و     
امثال او براي فرانسه، پوشكين بـراي روسـيه و امـرؤالقيس و متنبـي بـراي ملـت       

ما برافراشت كه به قول خـود    عرب. او يك كاخ بلندي جاوداني براي بناي ملّيت
  نيابد و عمرها بر آن بگذرد و خراب نشود چنانكه گويد: از باد و باران گزند

                                                            

.144تا  141*. آينده، سال نخستين، شمارة دوم، صص   
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  بناهاي آباد گردد خراب
  ز باران و از آتش آفتاب

  پي افكندم از نظم كاخي بلند
  كه از باد و باران نيابد گزند
  بدين نامه بر عمرها بگذرد

  بخواند هر آنكس كه دارد خرد
كاخ بلندي بـراي   ها عار است كه بر روي قبر چنين كسي كه براي ما ايراني

ها بايد مثـل   ملّيت ايران برافراشت يك كلبة محقري هم بنا نكرده باشيم. ما ايراني
تنهـا بنـاي    ساير ملل متمدن از بزرگان خود قدرداني كنيم. در روي قبر شكسپير نه

عالي افراشته شده بلكه در روي قبر يك كتابخانة بزرگي كه شـامل تمـام كتـب و    
زبانهاي دنيا در باب شكسپير نوشته و تمام چاپهاي كتب او  مطبوعاتي كه در تمام

  هاي آنها به هر زباني در دنياست بنا شده است. و تمام ترجمه
ها از اين ملل عبـرت بگيـريم. بايـد نشـان      گونه قدرداني ما هم بايد در اين

بدهيم كه روح ايراني از حالت عهد آن شيخ واعظ متعصب كه جنازة فردوسي را 
  ستان مسلمانان راه نداد عوض شده.به قبر

ت ايـران    مالحظه بفرماييد بزرگترين باني مجد و عظمت ملّي و اساس مليـ
منفـور وزيـر خواجـه احمـد      ،در عهد خود فقير و آواره با چشم و گوش ضعيف

ميمندي و مغضوب پادشاه عهد سلطان محمود غزنوي و تكفيرشدة شيخ طـابراني  
ناشناسي زمـان حيـات    روح بزرگ او مكافات اين حقاز اين دنيا رفت. حاال بايد 

  خود را ببيند.



٥١ چند كلمه دربارة فردوسي

فردوسي در اخالق هم مقامي عالي داشت و كمتر كسي در شـعراي ايـران   
طلب نبود  اند او از ابتدا فقير نبود، گدا و متملّق و جايزه نزهت اخالقي او را داشته

ني كـرد و بـه   خود متمول بود ولي تمول خود را صرف ساختن همين كاخ جاودا
همين جهت پس از تمام شدن سرمايه شخصي خودش براي انجام بنا محتـاج بـه   
تقاضاي سرمايه از ديگران شد تا صرف زندگي خـود كنـد فقـط بـراي بـه آخـر       

جا  رساندن آن بناي عظيم ملّي كه آرزو و اميد و مقصد زندگي او بود چنانكه همه
ر نميرم كه ايـن كتـاب را بـه آخـر     كه آنقد» زمان خواهم از كردگار جهان«گويد: 

برسانم و بعد اگر مردم اهميتي ندارد. يكي از بزرگان علمـاي آلمـان كـه بهتـرين     
كتاب را در باب فردوسي و شاهنامه نوشته گويد كه شايد از نظر اهل ايـن زمـان   

كرد قدري قابل انتقـاد   تقاضاي پول كه فردوسي براي تأليف شاهنامه از سلطان مي
و از شأن وي بكاهد بايد درست در نكات هر زماني دقيـق شـد. حـاال    ديده شود 

اي كه الزم دارد كه خرج كـرده بنشـيند و كتـاب     مؤلف براي زندگي خود سرمايه
اي بزرگ بـه دسـت    بنويسد به واسطة فروش نسخة كتاب خود به ناشرين سرمايه

براي زندگي خـود  گونه ناشرين نبودند و يك مؤلف  آورد ولي در آن زمان اين مي
اي بود كه بايد به آن طريق به  به فراغت خاطر و پرداختن به تأليف محتاج سرمايه

آنهـا   ةفردوسي خود متمول بود و ضياع و عقار داشت و اگر به اداردست بياورد. 
كـرد   پرداخت و عمر خود را صرف اين كار مـي  و تزييد ثروت و عايدت خود مي

لكن آن وقت مـا شـاهنامه را نداشـتيم او سـرماية     شد.  محتاج محمود غزنوي نمي
ن سرماية شخص او تمام آخود را خورد و شاهنامه را تأليف كرد و پيش از انجام 

شد و محتاج به كسب سرمايه از ديگران براي زندگي خود و درواقع براي انجـام  
  شاهنامه شد.
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ب اي راجـع بـه فردوسـي در بـا     اينجانب در چهار سال قبل درضمن مقاله
شود كه بزرگترين  با كمال تأسف ديده مي«قسمت آخر عمر او چنين نوشته بودم: 

شاعر ايران و احياكنندة داستان ملّي مـا در سـنّ پيـري و سـالخوردگي درحـدود      
هشتاد تا نود سالگي در نهايت فقر و عجز و شكستگي و تنگدستي با قد خميـده  

در مـرز و بـوم خـود     و گوش سنگين و چشم ضعيف مطرود و فراري و متواري
برده و در  سر مي كسي در زير مواظبت يك دختر به پسرمرده با كمال نوميدي و بي

تحت حكومت يك پادشاه بااقتدار و قهار كه دشمن او بود و زيـر تسـلّط فقهـاي    
نمود و درموقع  دانستند زندگي مي متعصب سنّي حنفي كه او را رافضي و مرتد مي

  »تان مسلمانان ممانعت شد.وفاتش از دفن او در قبرس
اخل دروازة رزان طوس بود و از وفات شاعر دقبر فردوسي در باغ خودش 

تا صد سال قبل كه فريزر انگليسي قبـر را ديـده معـروف و معمـور بـود. نظـامي       
بعد از  600عروضي در صد سال بعد از وفات شاعر و قاضي نوراهللا شوشتري در 

اند. لكـن در   د از وفات قبر را زيارت كردهوفات وي و فريزر در هشتصد سال بع
قرن اخير كه غفلت و انحطاط امور اجتماعي ما را استيال كـرد قبـر فردوسـي نيـز     

طور قطعي  ناپديد شد و اينك جناب پرفسور هرتزفلد برحسب تحقيقات دقيقه به
  اند. محل قبر را معين كرده

ملّـي و   حاال وقت آن است كه مـا شايسـتگي خـود را بـه تجديـد حيـات      
نهضت ترقي و احساسات قومي خود را نشان داده اين قبر شريف را تعمير كنـيم  
و من چه از طرف خود و چه از طرف انجمن آثار ملّي كه يقين دارم مايل به ايـن  
كار هستند عامه ملّت را به شركت غيورانه در اولين اقـدامي كـه بـراي ايـن كـار      

هجري كه سر  1304امسال يعني سنه كنم و عجب نيست كه اگر  بشود دعوت مي



٥٣ چند كلمه دربارة فردوسي

اي را بر سـر   سال نهصدمين وفات شاعر بزرگ است برافراشته شدن بناي شايسته
  خود بكند. تابعقبر ثبت و 

آيـد در سـنه    فردوسي به روايتي كه برحسب قرائن معتبره اصح به نظر مـي 
هجري شمسي وفات كرد و امسال درسـت نهصـد    404هجري قمري يعني  416

گذرد. بلي وقت است كه همت مردانـه در ايـن كـار شـود و      آن تاريخ مي سال از
  سخن بلندمرد بزرگ كه گفته:

  چو اين نامورنامه آيد به بن
  ز من روي كشور شود پر سخن
  ام از اين پس نميرم كه من زنده

  ام كه تخم سخن را پراكنده
گـوار  هاي مردم عارف بلكه در تعظيم مرقـد طـاهري آن بزر   تنها در سينه نه

  نيز صادق آيد.
  
  
  



  
  
  
  

  *آميز دروغ مصلحت
  

  علي دشتي
  

تــوان علّتــي تراشــيد، حتــي  هرچيــزي دليلــي دارد، بــراي هــر كــاري مــي
جنايتكاران و مجرمين را وقتي در مقام مؤاخذه دربياورنـد بـراي جنايـت و جـرم     

  توانند ذكر كنند. خود علتها و عذرها و دليلها مي
آميز است يعنـي هـر    شود مصلحت البته تمام دروغهايي كه در دنيا گفته مي

فايـده و در   دروغي يك جنبة خير و نفعـي دارد و اگـر نداشـته باشـد لغـو و بـي      
  صورت چندان هم مضر نيست. اين

» انگيـز  آميز بـه از راسـت فتنـه    دروغ مصلحت«باور كنيد، همين يك جمله 
براي مسموم كردن اخالق جامعة ايرانـي بقـدر حكومتهـاي اسـتبدادي چنگيـز و      

آلود سالطين خودخواه و بداخالق ايران مؤثر بـوده   دربارهاي فجايعتيمور و ساير 
  است.

انگيز را هم بهتـر   آميز معتقد نيستم و راست فتنه بنده ابداً به دروغ مصلحت
كنم اين جملة شيرين و روان سعدي به فساد اخـالق و   دانم و تصور مي از آن مي

ز زير قلـم شـاعر ملـي    شيوع دروغ و تقلّب خيلي كمك كرده است و اين جمله ا
                                                            

.159تا  156*. آينده، سال نخستين، صص   
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آيد كه در حال انحطاط و تأخر اخالقي واقع شده و فضايل او در تحت  بيرون مي
  تأثير عوامل اجتماعي روي به اضمحالل گذاشته است.

وقتي تعاليم زردشت را كه مطلقاً دروغ را لغو كرده و آن را يكـي از كبـائر   
تفـاوت فاحشـي كـه ميـان     داند با اين جملة سعدي مقايسه كنيم،  غيرقابل عفو مي

  ديـدة ذلّـت   اخالق يك ملت جوان شجاع جهانگير و يك ملـت فرتـوت اسـارت   
  كنيم. كشيدة مغلوب موجود است، مشاهده مي

گويـد مطلقـاً از    گويد اگر مصلحت مقتضي شد دروغ بگو و آن مي اين مي
دروغ پرهيز كن. نتيجة فكر دومي اين است كه انسان دائمـاً مصـلحت و مقتضـي    

االمكـان   انسان حتـي  گويد و نتيجة فكر اولي اين است كه كرده و دروغ مي فرض
خالصي، بـه دروغ  دروغ نگويد و اگر جايي گير كرد و عقل، او را براي نجات و 

گويد و اقالً به دروغ خود مباهـات نكـرده    گفتن واداشت، با ترس و لرز دروغ مي
  و پيش نفس خود خجل است.

آميز مصلحت شخصي  از دروغ مصلحت ممكن است بگويند غرض سعدي
نبوده است، يعني اگر انسان مخير شد بين گفتن راستي كه از او شرّ براي ديگـري  

  كند دروغ ترجيح دارد. خيزد و دروغي كه آن شرّ را دفع مي يا ديگران برمي
صحيح است غرض سعدي هم بايد به اين معني تطبيق شـود، زيـرا شـاعر    

اخالق است ولي با اين تفسير باز اعتـراض سـر جـاي     بزرگ ما يكي از پيشوايان
  خود باقي است.

اساساً دروغ خود شرّ است و اگر شرّ با دروغ رفع شد، دفع فاسد به فاسـد  
  شده است و چندان حسني ندارد.

اند، پيـدا   ز دروغ دانستهآميز را مجو از اين گذشته چون قيد دروغ مصلحت
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روغگويي آسـان اسـت. انسـان بـالفطره     كردن مصلحت و ايجاد مجوز براي هر د
هرچيزي كه مخالف منافع شخصي اوست آن را شرّ و هرچيز كه موافـق مصـالح   

داند؛ پس تا منافع خصوصي خود را از راسـتي در   خصوصي اوست آن را خير مي
رسد دروغ خواهد  اي به او مي خطر تصور كند و يا اينكه خيال كند از دروغ فايده

  فتنه و شرّ و در دروغ منفعت و مصلحت ديده است.گفت زيرا در راستي 
المثل، يك شعر خيلي شايع و متداول، يك جمله عربي يـا يـك    يك ضرب

كنـد؛ مكـرر ديـده شـده      جمله مشهور در ايران حكم برهان و دليل قاطع پيدا مـي 
است كه در مشاجرات و مباحثات علمي و اجتماعي يك شعر يا يك جملة عربي 

  رياضي نموده و بكلي ملزم و مجابش ساخته است. لداليدر مزاج طرف حكم 
برهـاني را   هم حكم همان امثلـه و اشـعار  » آميز دروغ مصلحت«اين جمله 
در دروغگـويي و از   گاه قوي افراد ضعيف و بداخالق شده است پيدا كرده و تكيه

  دانم. همين جهت گفتم آن را مضر مي
البته اين جمله سعدي خصلت دروغگويي را ايجاد نكرده است، ولي آن را 
تقويت نموده است. تا در افراد ملتي دروغگويي رايـج نشـده باشـد يـك همچـو      

آيـد. خـود بيـان ايـن نظريـه از       حكمتي از دهان شاعر و فيلسوف آنها بيرون نمي
وغ را عقـالً  طرف سعدي و موشكافي در موضوع دروغ و بالنتيجه يك سنخ از در

و اخالقاً جائز شمردن، دليل است بر اينكه دروغ خيلي معمول شده بود؛ ولي بعد 
هاي او مقام ارجمندي را در روح ملـت ايـران پيـدا كـرد ايـن       از سعدي كه گفته

جمله آنها را در دروغ جري و جسور نموده و اين خصلت مذموم را شـايع كـرد،   
تكالي و ضعيف ما دروغ اسـت. تـا بـه نـوكر     لذا امروز بهترين مفري براي افراد ا
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براي اينكه از گفـتن  » نكردم«گويد  اختيار مي خود گفتي چرا فالن كار را كردي بي
  از برانگيخته شدن فتنه جلوگيري كرده است!» آميز دروغ مصلحت «اين 

ــداران دروغ مصــلحت ــي طرف ــز م ــن قضــيه   آمي ــد اي ــد بگوين دروغ «توانن
حد ذاته يك قصية عقلـي و منطقـي    في» انگيز است نهآميز به از راست فت مصلحت

كنـد كـه اگـر بـا دروغـي       است؛ يعني قطع نظر از همه چيز عقل بشر حكـم مـي  
  توانستيم نفسي را از هالكت برهانيم جهت ندارد راست بگوييم.

صحيح است اما قوانين، خواه اخالقي خواه مدني و غيره، بايد اسـتثناءپذير  
ناپذيري ذكـر   لح بايد آن را با يك شمول و عموميت رخنهباشد، يعني شارع و مص

الحيـل   اي درست گرديد تمام نفوس بشري بـا لطـائف   كند. اگر براي قوانين رخنه
  نمايند. خود را نازك كرده و وارد آن رخنه مي

عالوه بر اين نواميس اخالقي و ملكات فاضله غالبـاً بـا عقـل و  تـدقيق و     
شود و از همين جهت اسـت كـه ملـل درحـال      ميانديشي جمع ن موشكافي و مĤل

شوند. اما آن چيزي كه براي حفظ جامعـه الزم   نمو عقل دچار انحطاط اخالق مي
اخالق شروع كرده و است اخالق است و لذا تمام مصلحين بزرگ دنيا هميشه از 

  از وجهه نقايص اخالقي است. اند اگر شكايتي از محيط خود داشته
ناپذير و غيرفابـل   روي و محكم و استثناء دنده و يك قوانين بايد هميشه يك

شكاف و خلل باشد تا نسبتاً بتواند به انتظامات اجتماعي خدمت كند؛ زيرا هميشه 
در فطرت بشر موضوع نقضي وجود دارد يعنـي بـراي جلـب نفـع و دفـع ضـرر       
هميشه براي نقض قوانين اخالقي و آسماني و مدني حاضر و مهياست. حال اگـر  

صلح اخالقي با عبارت روان شيرين و با يك فلسـفه قابـل قبـول و مطبـوع     يك م
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طبع دليل نقضي به دست آنها بدهـد معلـوم اسـت چـه مفاسـدي بـر آن مترتـب        
  شود. مي

دسـت بشـر    طـور مطلـق بـه    درصورتي كه اگر برخالف، نهي از دروغ را به
واهـد  االقتضا و برحسب اوامر فطرت و طبيعت خـود گـاهي دروغ خ   بدهند، لدي

گفت ولي البته درجايي كه كامالً عقل و حزم او را به دروغ گفتن مجبور نمايـد و  
  ديگر اصراري دراين باب نخواهد كرد.

كـنم   اين است خالصة نظر بنده در يكي از مواد اقتراح شـما و تصـور مـي   
قدر قناعت كـرده و   ام ولي از ترس تطويل به همين كامالً موضوع را تشريح نكرده

  گذارم. موضوع ثاني را براي بعد ميبحث در 
  
  
  



 
  
  
  

  *نفوذ صنايع مستظرفة ايراني
  در تركستان قديم

  
  الدوله) مهدي ديبا (شعاع

  
در شمارة اول مجلة آينده شرحي داير به تمدن باستاني تركستان و تأثيرات 
نفوذ ايران در اين تمدن نشر شده بود كه خيلي جالب نظر و مفيد بود. به واسـطة  

يات فارسي در آن صـفحات ذكـري   اينكه نويسندة محترم در ضمن بيان انتشار ادب
از صنايع مستظرفة ايران كه هميشه در ترقي تركستان نفـوذ كـاملي داشـته اسـت     

اند الزم دانستم كه چنـد كلمـه در ايـن خصـوص بـراي يـادآوري حقـايق         نكرده
  تاريخي نوشته تقديم دارم.

اي از  اگرچه پيش از شرح انتشار صنايع ايران در تركستان مقتضي بود شمه
ية تاريخ صنايع ايران ذكر شود ولي چون حدود ايـن مختصـر گنجـايش آن را    كل

  نمايم. ندارد فقط به همين قسمت كه موضوع صحبت است اكتفا مي
درموقعي كه قطعـة تركسـتان تـابع خالفـت بغـداد گرديـد و عربهـا آن را        
متصرف شدند به همان ترتيبي كه صنايع ساسانيان در غـرب تـا سـواحل دريـاي     

بحر ابيض نفوذ داشت در شرق نيز تا سرحد چين و هندوسـتان از طـرف   سياه و 

                                                            

.181تا  177، صص 3*. آينده، شمارة   
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شد. بدين مناسبت در تركستان حتي بعـد از   صنعتگران ايراني نشر و بسط داده مي
ورود عربها كه زندگاني ايلياتي داشتند كلية صنايع در دست ايرانيهـا بـود. همـين    

ــت داده   ــالم مطابق ــا روح اس ــتاني را ب ــي باس ــنعتگران نقاش ــله از  ص ــك سلس ي
اي بسـي مشعشـع در تـاريخ     نقاشي به وجود آوردند كـه يـك دوره   )1(دبستانهاي

دهد. تا قرن چهاردهم ميالدي يعني حملـة اول مغولهـا دبسـتان     صنايع تشكيل مي
هاي عهد خلفاي عباسي معروف بودند و به همان انـدازه كـه كليـة     بغداد و نقاش

همه قصرها  قاشي هم ترقي داشت. آنعلوم در آن عهد طرف رغبت و توجه بود ن
كـرد از طـرف    فريب كه پايتخت خلفا بدان مباهـات مـي   و عمارات باشكوه و دل

صنعتگران ايراني بنا و تزيين شده بود. سبك نقاشي اين عهد عاري از نفوذ چينـي  
بود بلكه نفوذ صنعت بيزانس كه در آن عهد با ممالك اسالمي از نزديـك مربـوط   

اي در آن محسوس بود ولي هميشه لطف قريحه و مشعر مخصـوص   بود تا اندازه
  داد. به نژاد ايراني اساس آن را تشكيل مي

درموقعي كه در نتيجة يك قضـاي ميشـوم ديـگ جوشـندة مغولسـتان بـه       
فعاليت درآمد و صدهزاران مردمان گرسنه و ماجراجو ولي با جرأت و عزم بيرون 

پايان ممالـك متمدنـه بـه طـرف      بي هاي ريخت و اين سيل مخرّب به طمع ثروت
مغرب سرازير گرديدند نه رود معظم ولگا، نـه دريـاي خـزر و نـه شـواهق غيـر       

كـن جلـوگيري كننـد و ايـن      الوصول فالت ايران نتوانستند از اين ايلغار بنيان قابل
) در سراسر راه خود آنچه آثار عمـران و  1250سيل خروشان تا بغداد فرود آمده (

و نابود ساخت (ازجمله شهر ري بود كه در آن عهد در آبـادي   صنمعت بود محو
هاي  و عظمت آثار صنعتي شهرت تامي داشت. ظروف و اواني كه اخيراً از زير تل



٦٣ نفوذ صنايع مستظرفة ايراني در تركستان قديم

دهند كه به چه اندازه نقاشـان آن زمـان    خاك اين شهر بيرون آمده است نشان مي
  كردند.) مي نمايي آميزي توأم ساخته قدرت صحت و سرعت قلم را با مهارت رنگ

صنايع در ايران از اين حادثه لطمة شديدي خورد ولي محو نگرديد. همين 
كردنـد موفـق بـه اسـتمرار      كه فاتحين جديد كه فقط سياستاً مملكت را اداره مـي 

حكومت خود گرديدند صنعتگران ايرانـي بـا نفسـي تـازه بـه فعاليـت درآمدنـد.        
هـاي   تگران چيني داشتند. چينـي اي از صنع حكمرانان مغول در اردوهاي خود عده

آن عهد ازحيث صنايع در اوج ترقي بودند. نقاشهاي ايراني همين كه بـا آنهـا بـه    
النهـر   اصطكاك درآمدند سبك ايراني را با سبك چيني مـزج داده دبسـتان مـاوراء   

تشكيل شد. اگرچه سبك دبستان بغداد به واسطة دخول عناصر جديده تغيير كـرد  
  اني آن حفظ گرديد.ولي ماهيت ملي اير

در دربار تيمور لنگ تعليم و تربيت صنعتي و ادبي منحصـراً ايرانـي بـود و    
كرد و بناهـايي   مشاراليه براي تزيين سمرقند بهترين صنعتگران ايراني را جلب مي

خانم (عيال تيمـور)   بي مانند گور امير (مقبرة تيمور) و مسجد حضرت و مقبره بي
ها ساخته شده اسـت از كمتـرين    همه از طرف ايراني و مدرسة شيردار و غيره كه

  عنوان نام و شهرت صنعت ايراني نيست.
و از طـرف محمـد بـن محمـد      تـرين ايـن يادگارهاسـت    گور امير باشكوه

ه است. در چند سال پيش مسلمانان روسيه مصمم شـدند كـه   اصفهاني ساخته شد
در شهر پطرزبـورغ بنـاي مسـجد عـالي بكننـد. جمعيتـي از بهتـرين معمارهـا و         
مستشرقين ترتيب داده براي مسجد نقشه و طرح گور اميـر را انتخـاب نمودنـد و    
پس از صرف مبلغي گزاف در بهترين نقطة شهر اساس مسجد را گذاشتند. اكنون 

گر است ولي تفاوت بـين ايـن بنـا و     بنا در كنار رود نوا به عظمت تمام جلوهاين 
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اصل آن كه گور امير باشد بسي زياد است. با همة اينكه در بنـاي مسـجد وسـايل    
تـر بـود و مبـرزين معمارهـاي يـك       بنايي نسبت به پانصد سال پيش خيلي كامـل 

د بن محمد اصفهاني مملكت معظمي در بناي آن شركت داشتند در مقابل اثر محم
بسي حقير و عاري از ارزش صنعتي اسـت و ايـن مسـأله يـك بـار ديگـر نشـان        

النهر به چه حد و پايه از حيث صنعت مقام بلندي  دهد كه دبستان ايراني ماوراء مي
  دارد و غيرقابل تقليد است.

نويسي و  در ايام سلطنت شاهرخ پسر اميرتيمور (قرن پانزدهم ميالدي) خط
دون توقف به تكامل خود مداومت نمـوده و مركـز آن شـهر جديـدالبناء     نقاشي ب

هرات گرديد. كتابهاي مصور فراوان كه از اين عهـد بـاقي اسـت بهتـرين شـاهد      
نويسان و نقاشها بـه ايـن    توان گفت كه در هيچ عهدي خوش است. همين قدر مي

خ نقـاش  هــ شـاهر   822م / 1419اندازه طرف تشويق و احترام نبودند. در سـال  
كـه از  » داي منيـغ «الدين خليـل را بـه سـفارت نـزد خاقـان چـين        معروف غياث
ميرزا كـه  رفرستد. متعاقباً به اقدام و مباشرت بـا لينغـو   است مي )2(خاندانهاي منيغ
نويس و نقاش بود يك ميدان وسيعي براي صنعتگران هنرور بـاز   خودش نيز خط

نـويس ايرانـي    ر نقـاش و خـوش  چهـل نفـ   رگرديد و در كتابخانه هـرات بـالينغو  
مستخدم بودند. اغلب آنها از مغرب ايران بغداد، همدان و تبريـز آمـده يـك نـوع     

دادنـد. ايـن    سنگر مدافعه در مقابل نفـوذ روزافـزون صـنعت چينـي تشـكيل مـي      
بزرگترين عهد بود و در اين عهد بود كه ايران يك صنعتگر بزرگـي رابـه وجـود    

نقاشـي  » تكنيـك «رب آن را بـاهم امتـزاج داده بـا    آورد كه نقاشي شرق آسيا و غ
طوري كه تا آن زمـان   چيني نقاشي خالص ملي ايراني را به درجة تكميل رساند به

كسي آن مقام را احراز نكرده شايد بعد از آن هم پاية صنعت بـاالتر نرفـت. ايـن    
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هـا،   يصنعتگر استاد بزرگ بهزاد بود. در همان موقعي كه در اروپا لئونارد داوينچـ 
ها، آلبردوررها براي افتتـاح دورة تجـدد در صـنايع مسـتظرفه معجزنمـايي       رافائل

كردند در ايران بهزاد سكة تجدد را به نام خود زد. خوشـبختانه بهـزاد بـا يـك      مي
گونه از  عهد بود كه همه پرست معروف مير عليشير نوايي هم وزير ساعي و صنعت

كه قلم محيط و منبت خود را در ميـدان   كرد نمود و به او كمك مي او حمايت مي
  ايجاد و اختراع به حركت و جوالن درآورد.  

نويس معروف سلطان علي مشهدي نيز از همكـاران بهـزاد بـود. در     خوش
اطراف اين خورشيد درخشان يك سلسـله از اسـتادان نـامور بودنـد كـه دبسـتان       

ـ  دادند. از آن جملـه هسـتند خواجـه غيـاث     هرات را تشكيل مي دين خراسـاني،  ال
كـه وسـعت ايـن     سلطان ابراهيم ميرزا، اميرشاهي، ميرك خراساني، بالچهد وغيره

  مقاله مساعدت به ذكر اسامي تمام آنها ندارد.  
در تحت نفوذ اين دبستان در هندوستان دبستان هند ـ ايراني كـه تخـم آن    

ماننـد  به دستياري غزنويان كاشته شده بود به درجه تكميل رسيد و شـاهكارهاي  
محل، مسجد فتحپور سكري به وجود آمد و باالخره در قرن شـانزدهم مقـامي    تاج

را كه ايطاليا براي تجدد در اروپا اتخاذ كرد ايران براي تجديـد صـنايع عثمـاني و    
هندوستان احراز كرد. حوادثي كه پس از قرن هجدهم در كليه ايـران رخ نمـود و   

ستان نيز اثر خود را بخشيده و امـروز  يك انقراض عمومي را باعث گرديد در ترك
  اي هم از عظمت گذشته باقي نمانده است. متأسفانه در آن سرزمين حتي خاطره

  
  يادداشت:

  كردند. . مقصود از دبستان سبك نقاشي مخصوص بود كه اساتيد ايجاد مي1
  ها در چين بهترين دورة صنايع است. . دوره منيغ2
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  منوچهر ستوده
  

 برد گرگ اجل يكايك از اين گلّه مي

  
اي كـه   دورة تحصيلي متوسطة اين ناچيز در كالج امريكايي گذشت. مدرسه

پـا كـرده    ميسيون انجيلي امريكايي براي بسط زبان انگليسي و تبليغ مسـيحيت بـه  
ما به زبان انگليسي بود و بـراي آمـوختن زبـان     بود. در اين مدرسه تمام درسهاي

م،   فارسي و عربي ساعات معدود و محدودي تعيين شده بود. عوض تعليم و تعلـُّ
اي ورزشكارپرور بود و كمتر توجه به علم  ورزش رواج بيشتري داشت و مؤسسه

رد. در اين مدرسه كه تاريخ ادبيات زبـان فارسـي را دكتـر رضـازادة     ك و دانش مي
توان شاگردي  رد نميك ز روي متن انگليسي تاريخ ادبيات براون تدريس ميشفق ا

يافت كه اطالعات كافي دربارة زبان و ادبيات فارسي داشته باشد. از ايـن مدرسـه   
تقـي رفيعـي،    ما با مغزي محدود بيرون آمده بوديم. چنـد تـن از مـا بـه نامهـاي     

                                                            

.426تا  420، صص 1377، مهر 2بخارا، شمارة *.   
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يل را گـرفتيم و بـه   االسـالمي دنبالـة تحصـ    ابوالحسن معدل، و محمـدعلي شـيخ  
  دانشسراي عالي راه يافتيم.

نامـة متوسـطة خـود را از     رو شديم كـه گـواهي   در اينجا با شاگرداني روبه
نها پرويز ناتل خـانلري  آدارالفنون گرفته بودند و معلوماتشان بيش از ما بود. ميان 

اهللا صفا و حسين خطيبي نوري و مصطفي مقرّبي بودنـد. مهـدي حميـدي     و ذبيح
از شيراز ديپلم گرفته بود و در جمع ما آمده بـود. كالسـهاي زبـان و ادبيـات      هم

كرد و كارش بود  الزمان فروزانفر تدريس مي فارسي دانشسراي عالي را استاد بديع
كـرد. از همـان    انـداخت و خودنمـايي نمـي    و همانند سايرين خود را پـيش نمـي  

و برخاست ما شـروع   روزهاي نخست ما باهم جوشيديم و آمد و رفت و نشست
شد. او زير دست استاد جالل همائي پـرورش يافتـه بـود و مخلـص زيـر دسـت       

  هاي كالج امريكايي بود. احمد نخستين كه خود از ديپلمه
  ميان ماه من تا ماه گردون

  تفاوت از زمين تا آسمان است
و خوانـدن   ةمخلص با خواندن فلسفه خدمت اسـتاد سـيد محمـد مشـكو    

اكبر شهابي گليم خـود را از آب درآوردم و   خدمت استاد عليصرف و نحو عربي 
  بمانم. اقو توانستم تا آخر دوران ليسانس با شاگردان دارالفنوني همكالس و هم

ــات فارســي   ــان و ادبي كالســهاي درس دانشســرا خصوصــاً كالســهاي زب
كالسهاي پرشور و پرحرارتي بود. ما در تحصيل كمال، نهـاني بـاهم همنشـيني و    

ــت ــاي اشــعار    رقاب ــي و دفتره ــب ادب ــة كت ــه مطالع ــتيم و شــب و روز را ب داش
گذرانديم. در اين كالسها چون مصطفي مقرّبـي مايـة علمـي داشـت بيشـتر و       مي

بيشتر از ما به مطالعه و بررسي پرداختـه بـود و از همـان سـالهاي نخسـتين دورة      
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غـذي در  بنويسـد. باريكـه كا  » اسامي اصـوات «ليسانس خيال داشت كتابي دربارة 
جيب داشت و با مداد كوتاهي كه بيش از دو سـه سـانتيمتر درازي آن نبـود و در    

داشت و اين باريكه كاغذها را روي  يادداشت برميجامدادي چوبيني جاي داشت 
ياداشـتها را بـه چـاپ برسـاند.      انباشت و تا آخر عمر موفق نشد كـه ايـن   هم مي

ه از ابتدا رفيـق سـفر و حضـر    روزي نبود كه مقربي سري به مخلص نزند. خالص
  شديم.

پيمايي كه بيشتر با ايرج افشار و احمد اقتداري و  در گردشهاي هفتگي كوه
افتـاديم مقربـي    عليقلي جوانشير و عبدالرحمن عمادي و مهدي كماليان به راه مـي 

  رد.ك پاي اصلي بود و يك جلسه هم غيبت نمي
ه ـ كنـا     در گردش ديلمان كـه از قهـوه   تـاش «ر سـفيدرود ـ بـه    خانـة كَتَلـ «

رفتيم، به يكي از شعب سفيدرود رسيديم كه كه به جـوش و خـروش بهـاري     مي
آمده بود. مقربي دستش را به من داد تا مـن او را از ايـن ورطـه برهـانم. درحـين      

 ةعبور، ناگهان زير پاي من خالي شد و دستش از دست من رها شد و بـا كولـوار  
رو روي    هـايي كـه در دسـت د    پشتي و پوتين مـب بـه  آاشـت، آب او را كنـد و د

حركت درآمد در اين وقت همه به جنبش افتادند. نادر افشار ـ برادر ايرج افشار ـ   
آمد، به داد او رسيد و او را از مهلكه بيـرون آورد. مقربـي در ايـن     كه از عقب مي

از ها را رها نكرده بود تا بتواند دسـت و پـايي بزنـد و جـان خـود را       حال پوتين
  دست سيالب برهاند.
  »ها را رها نكردي تا دست و پايي بزني؟ چرا پوتين«از او پرسيديم: 

كردم اگـر از ايـن مخمصـه خـالص      درحين غوطه خوردن فكر مي«گفت: 
  ».پيمايي را بگيرم توانم دنبال راه شوم، چگونه مي
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خرجي بود. براي گردشها بـه قـول    جويي و كم زندگي مقربي توأم با صرفه
رفتــه را تخصــيص داده بــود و آنهــا را لبــاس  ش لباســهاي فرســودة رنــگخــود

گذاشـت و   ستانها بـه سـر مـي   بخواند. كالهي حصيري داشت كه تا مي» كشي گل«
داشت. تا روزي اين  آخرين رشتة لبة آن ريخته بود ولي مقربي از آن دست برنمي

او بكنـيم. كـاله را   بنده و ايرج افشار باهم قرار گذاشتيم شرّ ايـن كـاله را از سـر    
دزديديم و با آن آنچه خواستيم كرديم. اين عمل باعث شد كه ساير رفقـا شـعري   

  جمعي بگويند و جسارت و وقاحت ما را شرح دهند. دسته
كـرد كـه لبـاس او     مقربي از گرد و غبار وحشت داشت و هميشه سعي مي

ادم اسـت  كرد. يـ  نشست دستمالي بر آن پهن مي خاكي نشود. روي صندلي كه مي
» ساعت چنـد اسـت؟  «رفتيم. از او پرسيديم:  كه روزي در درة دركه رو به باال مي

هـاي متعـدد    خانم به او اهدا كرده بود از الي كاغذها و كهنـه  ساعتي را كه عروس
گفت » فوت براي چيست«دن ساعت فوتي بر آن كرد. پرسيدم: يدرآورد و براي د

  ».ممكن است گرد و خاك بر آن نشسته باشد«
مقربي در حفظ و حراست لوازم و اسباب كار خود بسيار كوشا بود. مدتي 
پريموس سفري مخلص خراب شد و مقربي پريموس خود را آورد. هنگام جمـع  

يعني متوجه باشيد كه پيچي كـه  » باالصد «فريادي كرد: كردن و در جعبه گذاشتن،
نفت آن نريزد و حيف و ميـل نشـود.    عدد صد بر آن حك است باال قرار گيرد تا

كرد تا بـه   ترتيب تاريخ به تن مي كفش و لباس او هركدام تاريخ خريد داشت و به
  شد. افتاد و از ردة لباسهاي نو خارج مي مي» كشي گل«روزگار 

سـيار دقيـق بـود. يـادم اسـت بـا محمـدباقر        در حساب دانـگ پرداختـي ب  
خانـة   رفتـيم در قهـوه   مـي » دونـا «سنگلجي ـ پسر مرحوم شريعت سنگلجي ـ بـه    
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يـك چـاي تلـخ و     صبحانه خورديم مقربي مواظب بـود كـه افـراد كـدام    » گزنك«
كـرد. سـهم محمـدباقر سـنگلجي      خورند و يادداشت مي يك چاي شيرين مي كدام

شـما  «ا دانگ من بيشتر شده است؟ مقربي گفـت:  بيشتر شد. سنگلجي پرسيد چر
من با جمعي كه تـا ايـن   «سنگلجي جواب داد: » سه استكان چاي شيرين خورديد

  از همان جا برگشت و به سفر ادامه نداد.» كنم اندازه در فكر پول هستند سفر نمي
در دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي بـا مقربـي همكـالس     1322در سال 

الزمـان   كـرديم. اسـتاد بـديع    خوانديم و بـاهم مباحثـه مـي    را باهم مي بودم. درسها
فروزانفر خواندن سه مجلد تاريخ جهانگشاي عطاملك جويني را با ضبط لغات و 
مفردات به گردن ما گذاشت دو سـه مـاهي بـا ايـن كتـب ور رفتـيم و سـرانجام        

و  مشكالت خود را از عباس زرياب خويي پرسـيديم و هريـك دفتـري سـاختيم    
 انجمـن «خدمت فروزانفر داديم. در همين ايام ابراهيم پـورداود انجمنـي بـه نـام     

  ترتيب داد. مقربي و بنده عضو انجمن بوديم.» شناسي ايران
مقربي در نوشتن جميع كتب و مقاالت تـاريخي يـك پـا شـريك بـود. در      

شـد هـردو بـاهم     مـي جلساتي كه در منزل پورداوود و دكتر محمد مقدم تشـكيل  
رفتيم. من تا اوايل انقالب به منزل دكتر مقدم آمد و رفت داشـتم ولـي مقربـي     مي

  آمد و رفت خود را با دكتر مقدم تا آخر ترك نكرد.
در دوران خواندن دروس دكتري متوجه شديم كه در زبان پهلوي ضـعيف  

اي تعيين كنـد   هستيم. از دكتر ابراميان كه استاد زبان پهلوي ما بود خواستيم جلسه
اي دو ساعت براي ايـن   در منزل خود متون پهلوي را با او بخوانيم. او هم هفتهو 

كـه  » كارنامـة اردشـير بابكـان   «كار قرار داد و ما هم دو سه متن پهلوي را غيـر از  
  درس كالسي ما بود با ايشان خوانديم.
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مقربي سه بار ازدواج كـرد . همسـر اول او را مهنـدس احمـد خرديـار از      
مي كرمان پيدا كرده بود و شيخ اسحق ـ بزرگ خاندان شـيخيه ـ در    خاندان ابراهي

تهران خطبة عقد اين ازدواج را خواند. اين دختر كه بسـيار طنّـاز و دلربـا بـود از     
نظافت مقربي خوشش نيامد و تا روزي كـه طـالق خواسـت بـه او دسـت نـداد.       

زمان هم مبلـغ  مقربي مجبور شد نيمي از اين مهر صدهزار توماني را كه نسبت به 
  سنگيني بود به اقساط به او بپردازد.

زاده و سر به راه و اهل بود. بنا شد ماه عسـل را بـاهم    دومي دختري نجيب
به بندر انزلي بروند و چون فصل مساعد بود در دريا هم شنا كننـد. بـراي صـرف    
صبحانه در قزوين به گراندهتل رفتند. در اين وقـت تنهـا مهمانخانـة موجـود در     

زوين، گراندهتل بود. در سالن مهمانخانه معلوم شد مقربي سير است و اشـتهايي  ق
ندارد. با صداي بلند دستور داد يك نان و پنير براي خانم بياوريد. خـانم حسـاب   
كار خود را كرد و در دل گفت كه نخستين صبحانة اين مرد نان و پنيـر اسـت. از   

وس كـره و عسـل كـرده باشـم.     خواهم. شايد ه من چيزي نپرسيده كه من چه مي
رسـند و لبـاس شـنا     پردازد. به بندر انزلي كه مـي  نشيني مي خانم از اينجا به عقب

بيند و دست و  روند خانم ناگهان زير پاي خود را خالي مي پوشند و به دريا مي مي
خواهد. مقربي شنا  زند كه خود را به ساحل برساند و از مقربي هم كمك مي پا مي

كنـد و زودتـر    از نجات غريق هم خبري نداشت. فكر جان خود را مي بلد نبود و
رساند. خانم بـه همـت خـود، خـود را از غرقـاب خـالص        خود را به ساحل مي

شـوهري كـه در   «گويـد:   رسـاند و پـيش خـود مـي     كند و به ساحل نجات مي مي
غرقاب درياي خزر مرا ياري نكنـد چگونـه در دريـاي مـتالطم زنـدگي يـاور و       
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گيرد كه از مقربي جدا شـود و بـه    از همان جا تصميم مي» من خواهد بود نگهبان
  خواهد. محض رسيدن به طهران طالق مي

مدتي هم مخلص به اتفاق همسر خود خانه به خانه، در بـه در، كوچـه بـه    
يافـت.   كوچه، كو به كو گشتيم و هر دختري را كه پيدا كرديم او عيبي برايش مـي 

گرفـت. تـا سـرانجام يكـي از رفقـاي       روز بهانـه مـي   پسند بود. هـر  بسيار سخت
كردند دختري از خاندان مهنّـا را بـراي    المعارف باهم كار ميةنزديكش كه در داير

او در نظر گرفت و مورد پسند مقربي واقع شد با او ازدواج كرد و تا آخر عمر بـا  
ردو را او زندگي كرد و دو سال قبل از مقربي اين جهان را وداع گفت. خدايش ه

  العالمين. بيامرزد و قرين رحمت خويش قرار دهد. آمين يا رب
   1377گلور ـ بيستم مهرماه 
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و نـاگوارترين   ها را به كشور ايران رسـانيده  دشوارترين آسيب مغول ايلغار
خاطرات تاريخي را در دفتـر حـوادث ايـام بـه يادگـار گـذارده اسـت. آنچـه را         

گفته بود كـه هرجـا    وتاز هونها  آتيال در وصف تاخت خويشاوند پيشقدم چنگيز،
توسن او پا بگذارد از آبادي و خرمي نشاني باقي نخواهـد مانـد كـردار چنگيـز و     

  اوالد او در يورشهاي متوالي به ايران صورت فعليت بخشيده.
النهـر و خراسـان و عـراق     اتفاقات ناگواري كه براي شهرهاي بزرگ ماوراء

ر و تواريخ آن زمان كم و بيش ضـبط و ثبـت شـده اسـت و     رخ داده در كتب سي
هاي بخارا و خوارزم و هرات و نيشابور و  عام اهللا قتل املك و رشيدالدين فضلطع

  اند. ري را نوشته
سوزي كه از مرزهاي چين و سيبري تا كنار درياي مديترانـه   اين آتش جان

سـواد اعظـم و   تنهـا بـالي جـان    سوخت  رفت و تر و خشك را باهم مي پيش مي

                                                            

.116تا  112صص ، 1335، خرداد 95شمارة *. يغما،    
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يافـت و هركـه را نافرمـان     شهرهاي بزرگ نبود بلكه بر سر راه خود هرچه را مي
  داشت. پنداشت از ميان برمي مي

اهميتي را كـه بـراي شـهرهاي كوچـك و طوايـف و       مورخين، حوادث كم
ايران رخ داده است در تلـو مصـائب كشـتار و ويرانـي شـهرهاي       ءقصبات و قرا

اند و ضمن وقايع ضبط شدة تـواريخ   از آن حساب نگرفته بزرگ ناچيز پنداشته و
  اند. دربارة آنها چيزي ننوشته

تكرار حوادث قتل و غارت و ويراني و ستمديدگي و گزند و رنج متـوالي  
در تاريخ ايران متدرجاً خاطرات حوادثي را كه از آن عهد در لوح خاطرهـا نقـش   

هـا و رنجهـا و    يبتصـ بـه م  بسته و زبانزد مـردم بـود محـو كـرده و جـاي آن را     
  تري بخشيده است. هاي تازه ستمكشي

غمهاي نوي كه هردم به سوي مردم در طي هفتصد سال بعد از مغول روي 
خـاطرات   ،آورده ياد غمهاي گذشته را فراموش كرده و توجه به ستمهاي تـازه  مي

  ستمكاران ديرينه را از ياد برده است.
توابـع واليـت اصـفهان هنـوز داسـتان       باوجود اين، مردم زواره اردستان از

و  ويراني و پريشاني و شوربختي را كه براي زادوبوم نياكان ايشان در دورة تاخـت 
تاز هالكوخان پيش آمده بود به يـاد داشـته و سـينه بـه سـينه شـرح آن را بـراي        

اند. ارتباط خاصي كه حادثة ويرانـي زواره و پراكنـدگي    اخالف خود روايت كرده
با شخصيت سياسي خواجه نصير طوسي پيدا كرده است خـاطرة يـك   مردم آنجا 

اقدام خير و مساعدت خردمندانة او را در جلوگيري از قتل عام سـكنه و تجديـد   
عمران زواره و برگردانيدن امالك گريختگان از حصار زواره را به ايشـان در نظـر   

  اي ضمن هفتصد سال زنده و مؤثر نگاه داشته است. زواره
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ان باوجودي كه هميشه به ياد مردم بوده است و بـراي خـويش و   اين داست
اند تاكنون در جايي نوشته نشده و تنها مرحوم سيد محمـدعلي   كرده بيگانه نقل مي
اي در تذكرة شعراي اصفهان كـه يكصـد و سـي سـال پـيش بـه نـام         وفاي زواره

ـ     ه اشـارة  مĤثرالباقر تأليف كرده است در ديباچة ترجمة احوال خـود بـه ايـن حادث
واره زســادات طباطبــايي را بــدين مناســبت ســادات «گويــد:  مجملــي دارد و مــي

باوجود » مغول به قلعة زواره پناه برده و متحصن شده بودند. گويند كه در فتنة مي
اي كه در اين اشاره وجود دارد باز نخستين موردي است كـه روايتـي در    مسامحه

  وب قيد شده است.باب حادثة تحصن اهل زواره ضمن آثار مكت
اينك كه به مناسبت انقضاي هفتصد سال از مرگ خواجه تجليل مقام او را 

اند براي اينكه از مراتب نفوذ فكري خواجه  در طهران تمهيد مقدمه و اسباب كرده
اي كه جهت تخفيف آثار  در تحول اتفاقات سياسي آن عصر و مساعي نيكخواهانه

اي گويـا و رسـا بـه     بسـته اسـت نمونـه    ر مـي كا ظلم و بدرفتاري مغول همواره به
مندان برسـد داسـتان محاصـره و تفرقـة مـردم زواره و خرابـي و        استحضار عالقه

ايم براي تذكار عمل صالح  تجديد آباداني آنجا را به شرحي كه از گذشتگان شنيده
رود در  دهيم. احتمال مـي  محقق طوسي در دسترس خوانندگان مجلة يغما قرار مي

شود اخـتالف و   جزئيات مابين رواياتي كه از اشخاص مختلف شنيده مي برخي از
طور كلي صورت جامع حادثه از اين روايتي كـه   تفاوتي وجود داشته باشد ولي به

  شود خارج نخواهد بود. ذكر مي
در طفوليت از نياي خود شنيدم كه چون هالكوخان مغول سرتاسر ايران را 

مغول براي اطمينان از مراتب اطاعت همه به ضرب شمشير مسخر ساخت و سپاه 
اي از مغوالن به رياست يكي از  شد دسته جا مي طبقات مردم در داخلة كشور جابه
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انـد از راه زوارة   شاهزادگان مغـولي كـه در روايـت آن را پسـر هالكـو نيـز گفتـه       
گشتند. وقتي بـه زواره   رفتند و يا برعكس از آن سو برمي اردستان به سوي يزد مي

باغ جنوب شهر كه همـه روزه مـرد و زن بـراي كـار و      رسند خانزاده در كوچه مي
خواهـد آن زن را   بندد و مي كردند زني را مي نگرد كه بدو دل مي گردش عبور مي

خواهد درشـتي كنـد و زن را بـه زور     دهد چون او مي با خود ببرد. زن تن درنمي
شـوند بـه    خوانده مـي » باييسادات طباط«بكشد و ببرد، مردم زواره كه در روايت 

كند و  كنند و درنتيجه زن نجات پيدا مي حمايت از ناموس خود با او كشمكش مي
شود. اين حادثـه مـردم زواره را چنـان مضـطرب      سركردة مغولي تصادفاً كشته مي

دهد كه فوراً درصدد تهية وسـايل محاصـره از آذوقـه و تعميـر      سازد و بيم مي مي
از اصفهان يا شهر ديگري كه نزديك به زواره بـود سـپاه    آيند و وقتي حصار برمي

رسـند، سـادات    مغول براي تالفي و خونخـواهي شـاهزادة مقتـول بـه زواره مـي     
برنـد. طـول مـدت محاصـره و      طباطبايي باروي شهر را استوار كرده بدان پناه مي

رو، شهر آذوقگي با استفاده از وسايل خرابي ديوار و برج و با مقاتله و بيم آنكه بي
انگيزد كه قاصدي پيش خواجه نصـيرالدين   را به دست مغول بيفكند مردم را برمي

بفرستند و از او براي نجات خود از قتل عام ياري بطلبند. خواجه كه در اين زمان 
اي با شـهر زواره   شد و ارتباط وظيفه وزير يا متولي كلية اوقاف ايران محسوب مي

وعلي احمد بن رستم اصـفهاني بـوده اسـت داشـت     كه در آن زمان كالً موقوفة اب
در جاهاي ديگر كه كسي مغولي را نكشـته بـود   «براي محصورين پيام مي فرستد 

پرستي و سركشي و قتل  مغول همة مردم را كشتند، در زواره كه سه جرم (ناموس
رود و بـه محـض    شاهزادة مغول) باهم رخ داده است ديگر هيچ اميد نجاتي نمـي 

دريغ خواهند  شهر گشوده شود همه را براي عبرت ديگران از تيغ بي اينكه حصار
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گذرانيد. پس در مقاومت و ادامة تحصن اميد نجاتي نيست و در تسـليم نيـز جـز    
رود، در اين صورت بهتر آن است كه  در تسليم جان خود و فرزندان انتظاري نمي

پاه دشـمن را  از درون حصار نقبهاي دراز به سوي دشت و صحرا كنده شود و سـ 
به جهتي كه نقب از آن سو نباشد به زد و خورد سرگرم دارند و دسته دسته شبانه 
از راه نقب به خارج فرار كنيد و در پيرامون جهان پراكنده شويد. مردم به دسـتور  

هاي شني ريگستان مجاور چندان مسافتي  تيه خواجه در جهت شمالي زواره كه تا
نخست زن و فرزنـد و سـپس جوانـان را از ايـن راه     ندارد نقبي طوالني كندند و 

  بيرون فرستادند و آنان به داللت خواجه نصير در اطراف كشور پراكنده شدند.
هاي طباطبايي كـه   خواهد چنين نشان بدهد كه كلية دسته روايت محلي مي

امروز در سراسر ايران از آذربايجان و عراق و بروجرد و قم و كاشـان و فـارس و   
كساني هستند كه از حصار زواره نجات يافته  خراسان اقامت دارند احفاد كرمان و

  اند. و در سرتاسر ايران پراكنده شده
پس از اينكه از محصورين جز معدودي پير فرتوت كهنسال ديگر كسي در 
داخل حصار باقي نماند و درموقع تمهيد مقدمه فرار ديگران، امر دفـاع از بـرج و   

عهده گرفته بودند، بـه قشـون محاصـر درخواسـت تسـليم       بارو را همين دسته بر
كردند مشروط به اينكه بر عجزة ناتوان ببخشايند ولي پس از ورود سپاه فـاتح در  

و اسـيري معـاف بماننـد    از هالكـت   يداخلة حصار جز پيران سالخورده كه بايست
ها بود كه خود را بـه نقـاط دوردسـت     كسي را نيافتند و ديگران روزها بلكه هفته

رسانيده بودند. مغول وقتي اين زبردسـتي را از سـادات ديدنـد يكـي از رؤسـاي      
الدين حيـدر   طايفه را كه پيرمردي ناتوان و زاهد و عابد بود به نام ميرحيدر يا بهاء

رسـانيدند و بـر سـايرين نيـز رحـم نياوردنـد و پـس از آنكـه          در خانة او به قتل
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عمارات را خراب و باغستانها را صحرا و كشتزارها را باير نمودند قناتهـاي زواره  
كردند ديگر از عمران و حيات نشـاني   را بينباشتند چنانكه وقتي زواره را ترك مي

  در آنجا باقي نمانده بود.
رهبـري خواجـه نصـير از كشـتار نجـات       سادات زواره به شكرانة اينكه با

يافتند دل از زاد و بوم خود بركندند و به هرجا رسيده بودند در آنجا رحل اقامت 
  افكندند.

سادات طباطبايي مقيم آذربايجان خود را غالباً از زاد و ولد همين فراريهاي 
  شناسند. زواره مي

كنـي و   چـاه  چندي پس از اين حادثه چند تن زردشتي يزدي كه كار ايشان
بينند درصـدد   رسند و آنجا را ويرانه و تهي از سكنه مي گري بود به زواره مي مقني

آيند و از حاكم مغـول ناحيـه اجـازه احيـاي قنـوات و ايجـاد مـزارع         عمران برمي
گـذارد و از كشـاورزان    گيرند و در مدت كمي دوباره زواره رو بـه آبـادي مـي    مي

آورنـد. پـس از آنكـه     شان گروهي بدانجا روي مينواحي يزد و عقدا و نائين تا كا
رسد كـه بـراي حفـظ جـان      خبر آباداني زواره در بالد غربت به گوش مردمي مي

  افتند. خود گريخته و به شهرهاي ديگر پناهنده شده بودند به فكر بازگشت مي
رسـد و سـادات    ميرد و اكتاي قاآن به پادشـاهي مـي   در اين زمان هالكو مي

وارد بيرون آورند و كشـمكش بـر    يند زواره را از تصرف مردم تازهآ درصدد برمي
شود و عاقبت كار را به خواجه نصير كه هنوز در  سر آب و ملك و خانه توليد مي

گذارنـد. خواجـه    كنند و طرفين حكميت او را گـردن مـي   حيات بوده مراجعه مي
چهـار دانـگ    دانگ آب زواره دو دانگ آن به سادات داده شود و گويد از شش مي

ديگر در دست صاحبان تازه بماند و ماليات ديواني ايـن دو دانـگ سـاداتي را در    
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هـايي كـه داخـل     كنند و خانـه  مقابل سر جمع ماليات چهار دانگ ملكي ديگر مي
حصار در شمال شهر و ميان دو دروازة شرقي و غربي قرار گرفته بود بـه سـادات   

  ماند. گان باقي ميدهند و قسمت جنوبي در دست آبادكنند مي
هاي زراعتي نيز كه در دنبالة همين خط شـرقي و غربـي در شـمال و     زمين

جنوب قرار داشته به همان نحوة تقسيم خانه، ميان سـادات و غيرسـادات تقسـيم    
  گردد. مي

اين ترتيب خواجه نصير تا چند سال پيش كه نحـوة مالكيـت زواره تغييـر    
نـگ آب و نيمـي از اراضـي زواره از خـراج و     پيدا كرد اصوالً برقرار بود و دو دا

  ماليات معاف بود.
گويد كه خواجه نصير از مراغه به زواره سـفري كـرد تـا     روايت محلي مي

ترتيب تقسيم آب و ملك زواره را بدهد و در اين اثنا چون به قصبة اردستان مـي  
ديـك  كه چند محل از قصبه با قراي دور و نز» ارونه«رسد براي تقسيم آب قنات 

بخشـان ارونـه را كـه هنـوز بـاقي و از       الميـاء يـا آب   اند مقسم برده از آن سهم مي
دهد و آنگاه بـه   كارهاي ساده ولي بسيار دقيق و حساس مهندسي است ترتيب مي

  گردد. آذربايجان برمي
سادات وقتي وضع تازه محيط زواره را براي اقامت خود نامناسـب ديدنـد   

ماندند و فقط معدودي از افراد به زادگـاه اصـلي بـاز     غالباً در اوطان جديده باقي
گشتند و تا فتنة افاغنه كه بار ديگر محاصرة زواره پيش آمد، شهر اصـفهان بيشـتر   

زواره هايي از ايشان در شهرسـتانهاي پيرامـون    مورد نظر آنان بود و درضمن دسته
ن مسـكن  از اردستان و نايين و جندق و عقـدا و يـزد و نطنـز و بلوكـات اصـفها     
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اي از ايشان به هندوستان رفتنـد و در لكنهـو و حيـدرآباد     گزيدند و افراد برجسته
  دكن و سند بيشتر رخت اقامت افكندند.

هاي طباطبايي كه در زواره و اردستان و نايين سكونت دارنـد غالبـاً    سلسله
رسانند كه در حادثة هجوم مغول كشـته و   مي» ميرحيدري«نسب خود را به همان 

  ن خانة خود به خاك سپرده شده است.درو
قبر او امروز يك گنبد خاكي چندصد ساله است كه هنوز از دستبرد بـاران  
و برف محفوظ مانده اسـت. بـاوجودي كـه بـيش از صـدها فرزنـدزادگان او در       

انـد كسـي هنـوز درصـدد      اطراف ايران صاحب جاه و مقـام و مـال و منـال شـده    
چند از ويراني آن جلوگيري كنـد. مقبـرة او را   برنيامده كه با مشت گلي و خشتي 

الدين حيدر هم در آنجـا   گفتند در اصل مقبرة پير نوراهللا بوده كه بهاء ها مي قديمي
باشد كه سادات » نورالهدي«كنم اين نوراهللا يكي از چند  دفن شده است. گمان مي

يـن  دهنـد و يكـي از ا   طباطبايي قاضي نـور نـائيني خـود را بـه آنهـا نسـبت مـي       
ها قاضي نوري است كه در زمـان پادشـاهان صـفويه مـردي اديـب و      »نورالهدي«

الـدين حيـدر در وسـط شـهربند      شاعر و سرشناس بوده است. مقبرة نوراهللا و بهاء
هـاي طباطبـايي زواره    زواره قرار دارد و مورد احترام عموم مردم است و سلسـله 

و » ميرزا رفيعاي نـائيني «و » ميرمحمد شفيع«و » مير شاهمرادي«و » ميرزا آقاعلي«
باشند خـود را   كه پنج خانوادة معروف طباطبايي مقيم زواره اردستان مي» مير باقر«

  دانند. الدين حيدر مي از احفاد اين بهاء
داستان محاصره و ويراني زواره و پراكندگي سادات طباطبـايي مقـيم زواره   

و هنـد چنـان كـه در روايـات      و بازگشت آنها به زواره و انتشار در ايران و عراق
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شود ازقراري است كه نقل شد و ناگزير است دو نكته را در اينجـا   محلي گفته مي
  بر اين داستان به صورت توضيح بيفزايد.

يكي آنكه تا قرن ششم شخصيتهاي سرشـناس زواره همـه طباطبـايي تنهـا     
برده و قاضـي  اي رئيس زواره كه ياقوت از او نام  اند و علي بن حسن زواره نبوده

ارجاني او را ستوده و مسجد جـامع تـاريخي زواره را سـاخته و تـا قـرن ششـم       
اي در تاريخ زمان خود بوده است، با طباطبائيان ارتباطي نداشـته   معروفترين زواره

الملـك و وزيـر    است و شايد با مجيرالملك يا مجيرالدولة اردسـتاني دامـاد نظـام   
  بوده است نسب و ربطي داشته باشد. سالجقه كه يكي از ادباي عصر خويش

 نكتة ديگر آنكه يكي از سران نامدار اسماعيليه كـه در قـرن پـنجم مقـام او    
تالي حسن صباح بوده و هنگام دعوت حسن مقيم قزوين شده بود، ابوعلي دهدار 

اي است كه موجبات پيشرفت كار و استقرار حسن صـباح و جانشـين او را    زواره
اي بوده كه تا قرن هفتم همواره  در الموت يكي از سه مقبره فراهم آورد و گور او

  زيارتگاه اسماعيليه ايران بوده است.
شايد در فاصلة زماني ميـان سـقوط سـلطان محمـد خوارزمشـاه و هجـوم       

العـاده يافتنـد و    هالكوخان كه اسماعيليه در شرق و شمال و مركز ايران نفوذ فوق
ت گرفتند و پناهگاه خود قـرار دادنـد قلعـة    بيش از پنجاه قلعة مستحكم را به دس

زواره را نيز كه هنوز استحكام آن ماية اعجاب است و در وسط شـهر بيـدو درون   
حصار بزرگ قرار دارد به دست گرفته باشند تا براي وطن دهدار ابوعلي حرمتـي  

 ـجاي آمده باشد، بعالوه خط ارتباط ميان قالع قـاين ـ بشـرويه ـ تـون        خاص به
از راه صحراي كوير مركزي با اصفهان متصـل و دراختيـار خـود داشـته      طبس را

باشند. اين حادثة محاصره و خرابي زواره كه در داستانهاي محلي ذكر شـده بعيـد   
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نيست كه يك دستبرد مغولي براي تسخير قلعة زواره بوده كـه در دسـت اخـالف    
ي بـر حـدس و   اين دو نكتـه مبتنـ   دهدار ابوعلي قرار داشته است. به هر صورت

تواند در اساس داستان خرابي زواره به دسـت مغـول كـه گفتـه      قرينه است و نمي
  شد، ترديدي وارد سازد.

  



  
  
  
  
  

  *نامه محمد قزويني به عباس اقبال
  محمد قزويني

  
اين نامه را سي و چند سال پيش مرحوم عالمة قزويني بـه  
مرحوم اسـتاد عبـاس اقبـال نوشـته در آغـاز دوران آشـنايي و       

رسـد، پرفسـور    دوستي. اكنون كه در مجلة يغما بـه چـاپ مـي   
بـاس  ادوارد براون، سيد احمد كسروي، عالمة قزويني، اسـتاد ع 

اقبال... كه همه از بزرگان علما و محققين عصر بودند رخت از 
  اهللا عليهم اجمعين. اند. رحمة جهان بيرون كشيده

   
  1923اوت  7=  1341الحجه  ذي 24

 قبل روز چند 31 مورخة سركار تعليقة  محترم عالمة فاضل، عزيز دوست
 در كسـروي  قاياحمـدآ  سيد آقا آقاي كه اي جزوه پست همان با و گرديد زيارت

اند بـا   البن اسفنديار ترجمة پرفسور برون مرقوم فرموده طبرستان تاريخ خصوص
اليه در همان موضوع مستخرج از مجلة نوبهار  قطعات چاپي از همان فاضل معزّي
همـه   همه مرحمت و از اظهار معـذرت از ايـن   رسيد. زبانم از عرض تشكر از اين
شهداهللا قاصـر اسـت و اسـتعجاب مـن از      دهيد زحمت و رنج كه به خود راه مي

همه فضل و كمال و تتبع و تبحر و طريقة انتقادي متأخرين از علماي  مشاهدة اين
                                                            

.9تا  4، صص 1335، فروردين 93*. يغما، شمارة   
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كـنم نهايـت نـدارد و همچنـين از مطالعـة       اروپا كه در شخص سركار حـس مـي  
مرقومات رفيق فاضلتان آقاي كسروي تعجب بر تعجب من افـزود و يقـين كـردم    

معدن لب لعل است و كان حسن / عيبش مكن كه خـال  «ايران  الواقع خاك كه في
  ».رخ هفت كشور است

شك نيست كه ايران همه وقت معدن علم و فضل بـوده اسـت و قـديما و    
حديثا علما و فضال و ادبا از هرگونه و از هر موضوع در آن بسيار بوده و هسـتند  

ايان بـه علـوم و   ولي در اين قرون اواخر كه مستشرقين اروپا خـدمات بسـيار شـ   
اند و به واسطة عدم تقيد و تعبدشان به بعضـي   زمين به ظهور رسانيده آداب مشرق

از حدود و قيود مذهبي وغيـره در طريقـة انتقـادي و مقايسـة مظـان مختلفـه بـا        
يكديگر و احداث نور حقيقت به واسطة اصطكاك دادن آراء متناقضه بـاهم (اگـر   

اند در ايران سرتاسـر آن   كار ببريم) يد بيضا نموده ها را به بخواهيم تعبير شيميست
 Methodeكسي را بنده نديده بودم و نشـنيده بـودم كـه بـا ايـن طريقـة انتقـادي        

Critique جسته جسـته   هداشته باشد ولي الحمدهللا كه در اين سنوات اخير آشنايي
بط روس و زاده (در روا شود ازقبيل آقاي جمال هاي مكمل از آن مشاهده مي نمونه

تـوانم بگـويم    ايران) و سركار عالي و رفيق فاضلتان آقاي كسروي و حاال بنده مي
كه االن طاب لي ألموت زيرا كه چـون سـعادت امـري نسـبي و اضـافي اسـت و       

هـا بـراي بنـده بـه      همچنين ضد آن كه شقاوت و بدبختي باشد . باالترين بدبختي
خصـوص   وز به روز بـه ر ان بود كهنظر خودم اين انحطاط مفرط عميق ادبيات اير

و زبان جرايـد   رفت از ده پانزده سال به اين طرف بيشتر در گرداب هالك فرو مي
طوري شده اسـت كـه خـدا شـاهد اسـت       رسد) به رسيد (و مي يوميه كه اينجا مي

فهمم يا به عسرت و  بدون اغراق بنده بسياري از كلمات و عبارات آن را هيچ نمي
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وانم بزنم و مـن هميشـه خيـال    ت مقصود نويسنده را حدس مي مرور چندين مرتبه
كه ايران كه از تسـلّط عـرب و مغـول زبـان و آداب خـود را نجـات داد        كردم مي
دفعه ديگر اجل آن (يعني اجل ادبي آن) بكلي رسـيده اسـت و ايـن خيـال در      اين

ار تمام عمرم با بنده همراه بوده و هست و هميشه زندگي مرا كـه بـه واسـطة هـز    
داشت ولي چنانكه عـرض كـردم از چنـدين     ص است سياه ميمكدرات ديگر منغّ

آثار قلمي دو سه بزرگـواري كـه اسـم ايشـان     واسطة مشاهدة  سال به اين طرف به
برده شد فساد اساس اين خيال و واهي بـودن آن الحمـدهللا دارد بـر بنـده واضـح      

و مجالت علمي و ادبي  واسطة عدم وجود جرايد گويم كه به شود و با خود مي مي
تواني حكمي بر يك اساس منفـي و سـلبي    شناسي و نمي در ايران تو ايران را نمي

تواني خيال بكني اين است كه كسـي را بـه آن صـفتي     بنمايي منتهي چيزي كه مي
الوجـدان ال يـدلّ    اند كه عـدم  اي و از ديرباز گفته اي و نشنيده خواهي نديده كه مي

ين به محض اينكه يكي دو مجلة ادبي و علمي به زبان فارسي الوجود، بب علي عدم
در ايران يا در خارجه پيدا شد مثل كاوه، ايرانشهر و نوبهار چگونه روح پاك قوي 

اي  خود را ظاهر ساخت و به اندازه» انرژي«ناپذير جاويدان ايراني فوراً آثار  هالك
الواقـع و از روي   ه فياز ظهور فساد و كذب عقيدة بدبين سابق خود خوشحالم ك

الموت حـاال ديگـر آن آرزوي    گويم كه االن طاب لي قلب هميشه حاال با خود مي
  ديرينه را به گور نخواهم برد.

نشدني است و اما مـا ينفـع النـاس فيمكـثُ      سرچشمة حيات ايران خشك
السـماء و   به درختي است كه اصلها ثابت و فرعهـا فـي  األرض و اين شجرة طي في

هـايي كـه اروپـا را متحيـر      ياي محيط شعر و ادب و صـنعت و آن نقاشـي  اين در
هايي كه بهترين كارخانجـات اروپـا بـه اقـرار      ها و كاشي ساخته است و آن چيني
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انـد وغيـره    ها و تركيبات گل آنها را هنوز كشـف نكـرده   آميزي خودشان سرّ رنگ
ارم كه طـولي نخواهـد   ابحر، و بنده يقين د سـبعةوغيره دريايي است كه يمده بعده 

كشيد كه مابين صاحبان طبايع سليمه و ساليق مسـتقيمه ايـن وتيـره و طريقـه از     
طـور كـه    سركار عالي و رفقايتان سرايت خواهد كرد چه واضح اسـت كـه همـان   

رذايل در طبايع ماليمة با آن مسري است فضـايل نيـز در صـاحبان ذهـن پـاك و      
لّ يعمـل علـي شـاكلته. نوريـان مـر      سرعت مسري است. قُلّ كـ  طبيعت نجيب به
اهللا خـان   خصوص كه سـركار عـالي از قـراري كـه آقـاي حبيـب       نوريان را الخ. به

فرمودند گويا در چندين مدرسه سمت معلمي و تدريس  سرتيپ شيباني تقرير مي
داريد و خواهي نخواهي از اين آتش خود طبايع خامده را گرم و مشتعل خواهيـد  

  دارم.نمود من در آن شكي ن
***  

درخصوص رسالة خطي كه رفيق فاضلتان آقاي كسروي در انتقـاد ترجمـة   
اند و از من سركار و ايشـان خـواهش    پرفسور براون از تاريخ ابن اسفنديار نموده

واسـطة   كنم كه بـه  ايد كه آن رساله را براي پرفسور مزبور بفرستم عرض مي نموده
واسـطة كثـرت اغـالط و     ون يعنـي بـه  اليه از پرفسور برا شدت انتقاد فاضل معزّي

اوهام واضحة آن ترجمه كه پرفسور براون در اوايل جواني خود البد گويا نمـوده  
متـرجم اشـتباه   «واسطة شـدت لهجـة عبـارات فاضـل منتقـد مـثالً        است و نيز به
شـود كـه آن را بـراي پرفسـور مـذكور       و نحو آن بنده رويم نمي» مضحكي كرده

جميـع انتقـادات آقـاي كسـروي برحـق و بجاسـت و        بفرستم اگرچه اغلب بلكه
اگرچه او شخصاً چون با پرفسور براون دوستي ندارد آزاد بوده است كـه هرطـور   
تعبير بخواهد در انتقاد خودش استعمال كند ولي بنـده چـون دوسـتي خصوصـي     



٨٩ نامه محمد قزويني به عباس اقبال

چندين ساله با پرفسور مذكور دارم باوجود كمال نجابت اخالق او در خود قوه و 
بينم كه تغالط فاحشة مضحكة او را بـا آن تعبيـرات مـذكوره     ن را نميجسارت اي

شود بلكه خوشـش هـم    دانم كه مكدر نمي در مقابل چشم او بگذارم و اگرچه مي
خودم نيستم، با وجود اينها بـه واسـطة علـو     خصوص كه منتقد من خواهد آمد به

اً و    جا و بـا مالحظـة خـدمات     سن او و محترم بودن او همه جليلـة ديگـر او ادبيـ
ـ   سياسياً به ايران و به مالحظة ان مضـمون خلطـوا   ه الحسنات يذهبن السـيئات و ب

اهللا اَنْ يتوب عليهم روي هم رفته جنبـة حسـنات او    اخر سيئاً عسي عمالً صالحاً و
به مراتب بر سيئات يعني اوهام و اغالط او كه از يك خـارجي آنهـم در ترجمـة    

نسخة مصحح مضبوط از آن در تمـام دنيـا موجـود نيسـت (يعنـي      كتابي كه يك 
ولـي خـود    چربـد.  تاريخ ابن اسفنديار) ترجيح دارد و به مراتب به عقيدة بنده مي

اليـه يعنـي آقـاي كسـروي انتقـاد       بنده يك نكتة جزئي را نسبت به فاضـل مـومي  
ماينـد كـه   فر نمايم و آن اين است كه ايشان در دو سه جا در رسالة مذكوره مي مي

رساند كه پرفسور براون اين كتاب را ترجمه نكرده اسـت بلكـه بـه     اين اغالط مي
الدوله، و مكرر اين مطلب را اظهار  يكي از متعلقانش واگذار كرده است مثل صنيع

اصـل اسـت زيـرا كـه اوالً      فرمايند. و اين فقـره بكلـي بـي    و بلكه به آن اصرار مي
است و هرگز در عمـرش   honnètetéكاري و پرفسور براون مظهر نجابت و درست

راضي نشده است و نخواهد شد كه زحمات كسي را به خود نسبت بدهد و امثال 
الدوله اگرچه در اروپا نيز وجود دارد ولي بندرت آن هـم اشـخاص    مرحوم صنيع

داند كـه   متقلّب شارالتان و هركس كه يك مجلس پرفسور براون را ديده باشد مي
ري و شرافت در درجة اول است. ثانيـاً اگـر بـالفرض كسـي ايـن      كا او در درست

كتاب مذكور را يا قسمتي از آن را بـراي پرفسـور بـراون ترجمـه كـرده باشـد و       
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پرفسور براون آن اغالط مضحكه را امضـا كـرده باشـد صـورت مسـئله را تغييـر       
مه واسطة ترج نخواهد داد يعني آن اغالط همچنان اغالط است و از غلطيت آن به

شود. پس مسـئله خـالي از دو    كردن پرفسور براون يا كسي ديگر هيچ كاهيده نمي
شق نخواهد بود يا پرفسور براون قوة تميز دادن غلط از صواب را نداشته است و 

العميا به خـود نسـبت داده اسـت پـس بـاز       آن ترجمة موهومي كس ديگر را علي
ضاعف اسـت يكـي آنكـه    پرفسور براون مقصر و مسئول است بلكه مسئوليتش م
سواد بوده كه تميـز   اي بي زحمت غير را به خود نسبت داده و ديگر آنكه به اندازه

غلط از صواب را نتوانسته است بدهد. پس چه بگوييم كه پرفسور براون خود آن 
كتاب را ترجمه كرده و مرتكب آن اغالط فاحشـه شـده اسـت يـا آنكـه بگـوييم       

و دقت امضـا كـرده و ملتفـت عـين آن اغـالط      ترجمة ديگري را پس از خواندن 
شود يعني تميز ندادن پرفسور براون مـابين غلـط    نشده، نتيجة هردو بعينه يكي مي

و صواب. شق دوم آنست كه فرض كنيم كـه پرفسـور بـراون ترجمـة ديگـري را      
خوانـد و   بدون مطالعه و خواندن ترجمه به خود نسبت داده است و اگر آن را مي

شد. در اين صورت تقصير و مسئوليت پرفسـور   لتفت آن اغالط ميكرد م دقت مي
كاري خود به عقيدة من بالشك بيشـتر خواهـد شـد از     براون به واسطة اين اهمال

سـواد در   تقصير و مسئوليت او در ارتكاب آن اغالط فاحشه. مثل اينكه طبيبي بـي 
جـة مـريض   عالج مريضي خبط كند و مريض هالك شود يا آنكه طبيبي عالم معال

را به كسي واگذار كند كه از طب هيچ سررشته نداشته باشد يا بسيار كم سررشته 
مراتـب   داشته باشد و او خبط كند و مريض هالك شود. مسئوليت طبيب ثـاني بـه  

  بيشتر است از طبيب اولي.



٩١ نامه محمد قزويني به عباس اقبال

در هر صورت حقيقت امر گويا آن باشد كـه پرفسـور بـراون مثـل غالـب      
اغالط فاحش واضح را ممكن است مرتكب شوند كه مستشرقين اروپا بسياري از 

الوجـوه   خود اهل زبان بخصوص كه عالم و فاضل هم باشـد بـه هـيچ وجـه مـن     
ممكن نيست نظير آن اغالط را مرتكب شود، چنانكه از طـرف ديگـر اهـل زبـان     

كند ازقبيـل اشـتقاقات    كنند از نوع ديگر كه مستشرق آن را نمي اغالط ديگري مي
فرهنگها و قواميس در بيان اصل لغات يا اعالم (كه چند مثال از مضحكة صاحبان 

آن را جريدة كاوه در بعضي نمرات خود ذكر نموده است) كه مستشـرق اروپـايي   
واسطة اطالعش بر السنة ديگر از همان خانواده ازقبيل عبري و سرياني و نبطـي   به

تا (زنـد) و  (آرامي) و حبشي و قبطي درخصوص زبانهاي سامي و پهلـوي و اوسـ  
فرس قديم (ميخي) و سانسكريت وغيره در خصـوص السـنة آريـايي از آن نـوع     

الشكلي بالطبع مصون اسـت و همچنـين اشـتباهات تـاريخي و      كحاشتباهات يض
بيان اصل ملل و خطوط وغيره و اشتباهات جغرافيايي (جـاحظ منبـع رود نيـل و    

ه از صـفحات كتـب   كرده است!) وغيره در هيچ صـفح  رود سند را يكي فرض مي
الي از آن نيست. پس صاف و ساده بايد فرض كرد (و بالشـك  خفارسي و عربي 

واسـطة خـارجي و    طور هم هست) كه پرفسور بـراون يكـي بـه    حقيقت امر همين
واسطة اينكه اين ترجمه را گويا بيست سي سال پيش كه  اجنبي بودن و ديگري به

واسـطة   ه و ديگر و بخصـوص بـه  اطالعات و تتبعاتش خيلي كمتر بوده است كرد
كثرت اغالط و تصحيفات و تحريفات نسخي از ابن اسفنديار كه در دست داشته 

يكي البد  ،است خودش وحده الشريك له اين اغالط مضحكه را مرتكب گرديده
العمل است و آن دقت و كُندروي و بطوء عمل كه بـراي   اين است كه بسيار سريع
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ة فارسـي الزم اسـت در شـخص او      تصحيح و تنقيح اين نوع كتب  تاريخيـة ادبيـ
  ايم. فقدان دارد و مكرّر سر اين فقره باهم مباحثه كرده

ً بـه سـرعت   ترمجـةا يعقيدة او اين است كه نسخ نادره يا وحيده را بايد متناً 
اي از آن گـذارد تـا    هرچه تمامتر چاپ كرد و در جلوي انظار فضال نسخ متعـدده 

نسخة خود را به دقّت و به طبق ميل خود تصحيح كنـد  خود ايشان بعدها هركس 
مثل اينكه يك نسخة مغلوطي را عيناً عكس برداشته تكثير نسخ آن را بنمايند و به 

ام ايـن   گويد وجود ناقص به از عدم وجود كامل است. بنده عقيـده  اخري مي عبـارة
 است كه در خصوص كتب ادبي عدم كامل به از وجود ناقص است چـه مـادامي  

هـا هسـت هميشـه اميـد ايـن       كه نسخة نادره يا وحيده در گوشة يكي از كتابخانه
 لطاقـةهست كه يكي از فضالي ماهر اقدام به طبع و تصحيح آن كامالً علـي قـدرا  

بنمايد ولي اگر يك مرتبه طبع ناقص شد مثل وصاف مثالً كه كتـاب بسـيار   البشـرية 
عات و تعسـفات آن در  مهمي است درخصوص تاريخ مغول (قطـع نظـر از تصـنّ   

عبارت) ديگر كسي اقدام به طبع انتقادي آن نخواهد كرد و آن طبع ناقص باعـث  
است، و هردو عقيـده خـالي از محاسـن و خـالي از      ءاغراء به جهل و تضليل قُرّا

معايب نيست و اين استدالالت نكات بعدالوقوع است و االّ ما مجبور و مجبـوليم  
تند . رگ رگ است اين آب شـيرين و   ينت خود ميبه اقدامات خود هركسي بر ط

  آب شور الخ.



  
  
  
  
  

   داور و خاطرات گلشائيان
  مجيد مهران

  
سال شـانزدهم آن مجلـة    4 - 1هاي  عباسقلي گلشائيان در شماره شادروان

شرحي درج نمود و وعـده  »اي از زندگاني مرحوم داور گوشه«گرامي تحت عنوان 
داده بود موضوع قحطي خراسان و خودكشي داور را در مقالة ديگري مرقوم دارد 

  مهلت نداد، و نقاب در خاك كشيد و اين قصه ناتمام ماند. كه اجل او را
هايي داشت و يكـي   از آنجا كه در روزهاي آخر عمر با آن مرحوم، مالقات

پروردگان داور بود و ماجراي خودكشي اين وزيـر معـروف را جـزء بـه      از دست
به اتفاق آقاي پرويـز حكيمـي بـه     1366دانست، در تاريخ سيزدهم بهمن  جزء مي

القات يا بهتر بگويم عيـادت گلشـائيان رفتـيم و سـخن بـه داسـتان خودكشـي        م
اكبر داور وزير دارايي رضاشاه كشيده شد و به شرح زير جريان را گفـت كـه    علي

كاري، در مالقات بعدي عيناً بـراي او خوانـدم و    يادداشت برداشتم و براي محكم
ييـد ايشـان قـرار گرفـت.     يكي دو جا را تذكر داد اصالح كردم و تمامـاً مـورد تأ  

آن مرحوم بـراي   ته اظهاراببنابراين با توجه به اهميت موضوع عين ماجرا را بنا 
مندان به تاريخ معاصر ايران و آشنايي به اوضاع و احـوال سياسـي و تزلـزل     عالقه

  نگارم. وزراي وقت رژيم گذشته ذيالً مي
                                                            

.1008تا  1006صص آينده، سال نوزدهم، *.   
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را كه بـا آنهـا در    مرحوم داور وقتي كه وزير دارايي شد آن عده از جواناني
عدليه كار كرده بود و مورد اعتمادش بودند به وزارت دارايي منتقل كرد. مرحـوم  
اللهيار صالح را مديركل امور مالي و من را مديركل امور اقتصادي منصـوب كـرد.   

هاي شوروي و آلمـان بيشـتر معـامالت     طبق قانون انحصار تجارت چون با دولت
ود تصميم گرفـت صـادرات كشـور تحـت نظـارت      صورت تهاتري (پاياپاي) ب به

دولت باشد، لهذا شركت مركزي تشكيل داد و از بازرگانـان معـروف نظيـر علـي     
مـديرة ايـن شـركت باشـند و چـون       وكيلي دعوت به عمل آورد تا عضـو هيئـت  

مذاكرات با شركت نفت انگليس و ايران باالخره به تمديد قرارداد كشـيده شـد و   
نصـيب دولـت ايـران نگرديـد،داور بـا شـركت امريكـايي         اي درآمد قابل مالحظه

سينكلر وارد مذاكره شد كه امتياز منابع نفت شمال كشـور را بـه آنهـا بدهـد و از     
رضاشاه تقاضا كرد روي نقشة ايران با مداد قرمز حـوزة منـاطق نفتـي مـذكور را     
شخصاً خط بكشد، بعداً به من گفت رضاشاه عـادت دارد اگـر سروصـدايي بلنـد     

د، بعداً حاشا كند و كاسه كوزه را سر ما بشكند، بنابراين به خط خـودش سـند   ش
  گرفتم.

داور تا قبل از انتحار با مقامات امريكـايي در وزارت امـور خارجـه بـراي     
هـا از ايـن موضـوع بـو بردنـد و       از نفت مشغول مذاكره بود. انگليسـي ياعطاي امت

تهـران نـه    ز خبردار شـديم كـه  شروع كردند به بدنام كردن داور. ازجمله يك رو
نفت دارد و نه بنزين. در هيئت وزيران كه در حضور شاه تشكيل شـده بـود داور   

بندي شـود. رضاشـاه سـري     كند كه تا رفع مضيقه، بنزين و نفت جيره پيشنهاد مي
گويـد هـي دلـي دل! مملكتـي كـه روي منـابع        طور استهزاء مي دهد و به تكان مي

بندي كند و بـا عصـبانيت دسـتور     بنزين و نفت را جيره سرشار نفت خوابيده بايد



٩٥ داور و خاطرات گلشائيان

دهد اين نورث كرافت فالن فالن شـده رئـيس شـركت نفـت را بگوييـد ايـن        مي
  ها چيست و فوراً رفع اشكال كند. بازي گي مسخر

گلشائيان اضافه كرد روز بعد به دستور او به ديـدن نـورث كرافـت كـه در     
  فتم اوامر شاه را ابالغ كردم.  بازي بود ر هاي الهيه مشغول اسكي تپه

ها را ممانعـت كـرده و    ما چيست؟ ارتش تمام نفتكش رفت گفت تقصياكر
سرلشكر خزاعي فرماندة لشكر جنوب هرچه كاميون اسـت در خـدمت گرفتـه و    

آهن هم قادر نيست اين همه محموله را حمل كنـد. ازطـرف ديگـر در همـان      راه
گندم نداشـت و مـردم بـدون نـان      سال به علت كمي برداشت محصول، خراسان

خواست و نتيجة كـار را سـؤال    مانده بودند و رضاشاه هر روز وزير دارايي را مي
  كرد و خيلي از اين بابت عصباني بود. مي

كرد و ستاد عمليـات تشـكيل    داور متوالياً از هشت صبح تا ده شب كار مي
ها را تـا   نگ مسير كاميونهاي رنگار داده بود و روي نقشة ايران بر ديوار با سنجاق

كرد و مرتباً با رؤساي ادارات غلّه و غيره در تماس بود تـا   آخرين لحظه تعيين مي
از ساير نقاط كشور كمبود گندم خراسان را جبران كند. وقتي از همكـاري ارتـش   
مأيوس گرديد و فهميد تعمدي هست كه كاميون ندهند به دكتر محمـد سـجادي   

او هم آب پاكي را ريخت و گفـت بـه علـت ريـزش بـرف      وزير راه متوسل شد، 
انـد و قـادر بـه حمـل گنـدم       سنگين در گردنة گدوك واگونها از ريل خارج شده

  نيستند.
العـاده   آور را شـنيد، فـوق   هنگامي كه در اطاق داور بودم و اين خبـر يـأس  

ناراحت شد و بر روي كاناپه دراز كشيد و با ناراحتي گفت فالني كـار مـن تمـام    
خواهد اين مشكل حل شـود.   است و طبيعت هم با من سر ناسازگاري داردو نمي
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ولـيس   از جانب ديگر رضاشاه را توهم برداشته بود كه در شـركت مركـزي لفـت   
و  ماليـه  - رود و معمول اين بود كه وزراي خارجـه  شود و پول خزانه هدر مي مي

ياب شوند. صـبح آن  راه هرموقع مطلب واجبي داشته باشند بدون وقت قبلي شرف
دهند كه شـاه او را   گيرد از دربار اطالع مي روزي كه داور تصميم به خودكشي مي

شود (ظاهراً رئيس بانك ملي  احضار كرده است. وقتي داور وارد دفتر رضاشاه مي
اند) به محض آنكـه سـالم مـي     وزير هم حضور داشته اميرخسروي و جم نخست

الم آقـاي رئـيس جمهـور! منظـورش ايـن بـوده كـه        گويد س كند، شاه با تغير مي
اند كه داور درصدد برانداختن سلطنت اسـت   مأموران شهرباني به او گزارش كرده

خواهد اين مقام را كسب كند و يا اينكه رضاشـاه بـه ايـن ترتيـب خواسـته       و مي
ضربة كاري را به وزير دارايي خود بزند و از قرار معلوم كلمـات ركيكـي نسـبت    

شـود از شـدت نـاراحتي     طوري كه داور وقتي وارد باغ مـي  كند، به ر ادا ميبه داو
رود و فــوراً ســلطان  نشــيند، بعــداً يكســر بــه وزارتخانــه مــي روي نيمكــت مــي

گويـد نماينـدگان    خواهـد و مـي   ميرزا رخشاني رئيس انحصار ترياك را مي حسين
ريـاك بياوريـد   ها مرفين كافي ندارند، چند لـول ت  مجلس شكايت دارند كه ترياك

  تا صحت و سقم اين شايعه در آزمايشگاه روشن شود.
مرحوم داور پس از قتل تيمورتاش و سردار اسعد و اعدام اسدي و زنداني 

الدوله فيروز از دوستان قديمي خودش، حدس زده بود روزي نوبت  كردن نصرت
گـرد   او هم فرا خواهد رسيد، لذا دستور داده بـود دكتـر مهـدي نامـدار مقـداري     

مرفين يا كوكائين براي او تهيه كند و هميشه اين گرد را در البالي كمربنـد خـود   
خواست به ذلّت بميرد. همان روز به رئيس خزانه دستور  همراه داشته است و نمي

دهد صورت موجودي را براي او بياورند و طبق دستور كتبي شـركت مركـزي    مي



٩٧ داور و خاطرات گلشائيان

مديرة  لي وكيلي و بقية اعضاي هيئتنويسد كه اگر ع كند و شرحي مي را منحل مي
گناه  شركت مركزي هرگونه اقدامي كرده باشند به دستور شخص او بوده و آنها بي

گيـرد، و شـرحي خطـاب بـه رضاشـاه       اند و تمام مسئوليت را به گـردن مـي   بوده
دارد هيچ حيف و ميلي به عمل نيامـده و   نويسد و با ذكر ارقام قطعي معلوم مي مي

شـخص   تنها موجـودي حسـاب   تهيه كرده بود نهه رئيس كل خزانه طبق آماري ك
جهـت خـاطر او را    و بـي شاه در بانك، بلكه دارايي دولت دست نخـورده اسـت   

اند. اين نامه را بعدها گلشائيان [وقتي] كفيل وزارت دارايي مي شـود   مشوب كرده
ده بودند به كند و ازقرار معلوم وزراي قبلي جرأت نكر كشوي ميز داور پيدا مي در

  عرض برسانند.
رود بـه همسـر خـود     اول شب كه داور به خانه مـي  1315در تاريخ بهمن 

ها شـام بخوريـد و    خورم، شما با بچه گويد من امشب خسته هستم و شام نمي مي
اي كه براي مادر و خانم خود تهيه مي كند، و به نحـوي از ايـن    بخوابيد. پس نامه

خواهـد در همـان اطـاق     دهد پـوزش مـي   جام ميعمل خود كه از روي ناچاري ان
كند و  پذيرايي ترياكهايي را كه از رخشاني گرفته بود با ته قلم خودنويس خرد مي

با گرد مرفيني كه در كمربند خود داشته اول مخلوط كـرده و سـپس در آب حـل    
طوري كه خط آنها بر ليـوان آبخـوري بـاقي     كشد، به جرعه سر مي كند و جرعه مي

شود چـراغ سـالون روشـن اسـت و      بود. همسر او صبح روز بعد متوجه ميمانده 
بيند داور با لبـاس در روي نيمكـت خوابيـده، عقـب      شود مي وقتي وارد اطاق مي

الملـك و   فرسـتد و دكتـر لقمـان    اللهيار صالح كه در همان نزديكي منزل داشته مي
اي  كننـد فايـده   آيند و هرچـه كوشـش مـي    دكتر مير و دكتر جهانشاه صالح هم مي

  كند. آفرين تسليم مي ترتيب داور جان به جان بخشد و به اين نمي
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گلشائيان افزود وقتي كه داور در رأس ساعت هشت بـه وزارتخانـه نيامـد    
خــان پيشــخدمت مخصــوص او پرســيدم آقــا تشــريف  تعجــب كــردم، از حســن

احتي تمام به اند! با نار دهد آقاي داور فوت كرده خان جواب مي اند؟ حسن نياورده
روزه براي بازرسي كار شـركت مركـزي مراجعـه     اتفاق عالء كه از طرف شاه همه

اختيار لـب   شود بي رود و وقتي با جنازة او مواجه مي كرد فوراً به منزل داور مي مي
گويد اين چه مملكتي است؟ يك روز تيمورتـاش   گشايد و بلند مي به شكايت مي

شند، حاال هم بايد كاري كنند كـه داور از شـدت   ك و سردار اسعد را در زندان مي
وزيـر دسـت بـر روي     استيصال دست به خودكشي بزند. در اين موقع جم نخست

گويد مگـر مختـاري رئـيس شـهرباني را آن      گذارد و آهسته مي دهان گلشائيان مي
كند زود برو به خانه.  اي؟ به او تكليف مي بيني و آيا از جانت سير شده گوشه نمي

هايي را كه داور خطـاب بـه مـادر و همسـر خـود نوشـته بـوده رئـيس          نامه گويا
هد در موقع صدور گواهي مرگ اسمي د دارد و به دكترها دستور مي شهرباني برمي

  از انتحار نبرند و علت را سكتة قلبي ذكر كنند.
خواهند بـا تشـريفات جنـازه را از شبسـتان      بعد هم همكاران داور ميروز 

حمل كنند و گلشائيان هم يك سر تابوت را گرفته بود، سـرتيپ  مسجد سپهساالر 
گويـد   آيد و مـي  السلطنه رادسر (سرداري) معاون وقت شهرباني به عجله مي اديب

ها چيست؟ و به اين ترتيب به اشارة مقامات باال تشييع جنازه يكي  بازي اين لوطي
ه تخت نشـاندن  از وزراي معروف كه سهم بزرگي در انقراض سلسلة قاجاريه و ب

گردد. ازقرار معلوم رضاشاه ميل نداشت در بـين مـردم    رضاشاه داشت موقوف مي
  شايع شود يكي از وزراي معروف او دست به خودكشي زده است.

 



  
  
  
  

  *به دانشجويان پندپذير
  مجتبي مينوي

  
جناب آقاي رئيس دانشگاه مصلحت ديدند كـه امسـال يـك تـن از پيـران      

بگويد. امـا از قضـا انتخـاب ايشـان بـر       اي دانشگاه از براي دانشجويان چند كلمه
كسي قرار گرفته است كه در فن سخنراني چنـدان مهـارتي نـدارد. اگـر يكـي از      

تر بود.  به سخن گفتن دعوت شده بود كارش آسان مذكرينمردان دين و وعاظ و 
الذين يعلمون والذين  كرد، مثالً كه، قل هل يستوي اي از قرآن مجيد تالوت مي آيه

المهد الـي   من خواند، مثالً كه، اطلبوا العلم  اليعلمون، و حديثي از پيغمبر اكرم مي
ا بنده با شيوة مـردان دينـي   ام ...اللحد، آنگاه چند شعري از اين شاعر و آن شاعر 
ام. چيـزي   رانان سياسي نيز بيگانه كه آشنايي ندارم سهل است با فوت و فن سخن

ندارم كه براي دانشجويان دانشگاه بگـويم جـز چنـد كلمـه نصـيحت و بـه قـول        
  فردوسي، لب پير با پند نيكوتر است.

س نايـل  ليسـان  دوستان گرامي، بعضي از شما امروزه به رتبة دكتري يا فوق
قـدر   التحصيل همان ايد. ولي اين لفظ فارغ التحصيل شده اصطالح فارغ ايد و به شده

كه لفظاً غلط است معناً هم غلط است. لفظ بدين جهت كه بايد فـارغ از تحصـيل   

                                                            

.536تا  530، صص 1351، آذر 291يغما، شمارة *.   
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و فراغ از تحصيل گفت، و معني بدين سبب كه اگـر چشـم و گـوش انسـان بـاز      
سـينا نسـبت    توان شد. عبارتي بـه ابـن   داند كه هرگز از تحصيل فارغ نمي باشد مي

سينا وقتي كه سي  دهند كه شاگرد او از قول خود او نقل كرده و گفته است ابن مي
ساله بود گفت كه من به هجده سـالگي كـه رسـيده بـودم بـه حـد اعـالي         و چند

و ديگر بعد از آن چيزي ياد نگـرفتم،  آشنايي خود با علوم زمان واصل شده بودم، 
ن روز هر چيزي كه فرا گرفته بودم در ياد من بود آر در اين است كه فقط فرق كا

تـر شـده اسـت و جـزء      و حاضرالذّهن بودم، و امروز آن چيزها در ذهن من پخته
  وجود من شده است.
از قول يكي از اهل زمان ما ـ از آن كساني كه بعد از گـرفتن    اگر اين گفته

د و خوانـدن و نوشـتن را بكلـي كنـار     كنن ديپلم ديگر هرگز الي كتاب را باز نمي
سـينا بنـده قبـول     ولـي از ابـن   توانستم باور كـنم.  گذارند نقل شده بود بنده مي مي
كنم كه چنين چيزي حقيقـت داشـته باشـد و او چنـين سـخني گفتـه باشـد.         نمي
اگر روزي از عمر بر مـن  «اند  شمارم كه گفته عكس، او را از زمرة آن كساني مي به

اي نيـاموزم آن روز را جـزء عمـر خـود محسـوب       آن روز چيز تـازه بگذرد و در 
مردم دانا و هوشياريد ايـن   ءكنم اگر شما جز به همين قياس عرض مي» دارم. نمي

اخذ رتبة دكتري يا درجة فوق ليسانس را نشان پايـان آمـوزش و فـارغ شـدن از     
محسـوب   پنداريد، بلكه آن را درواقع در حكم اجازة شروع بـه كـار   تحصيل نمي

نشينيد. تصـديق   داريد و از حاال به بعد تا آخر عمر هرگز از آموختن فارغ نمي مي
تـوانم بگـويم كـه     ايد، بلكه مي دكتري دليل بر اين نيست كه شما چيزي ياد گرفته

آموزد. عمدة مطلب ايـن اسـت كـه امـروزه      كس علمي نمي دانشگاه هرگز به هيچ
خواهد همة آنچـه   كس نمي ست كه هيچعلوم بشر بقدري منشعب و منبسط شده ا



١٠١ به دانشجويان پندپذير

را كه براي زندگاني الزم است ياد بگيرد، و هيچ دانشگاهي نيست كه بتواند همـة  
  علوم را به دانشجويان بياموزد.

حد اعالي كمكي كه دانشگاه و استادان به جويندگان دانش و طالّب علوم 
و تتبع را بياموزنـد و   توانند بكنند اين است كه به ايشان راه كار و شيوة تحقيق مي

ياد بدهند كه چگونه تفحص و تجسس نمايند و جواب مشكالت خود را بيابنـد.  
اگر استادان شما به شما طريق كـار كـردن را آموختـه باشـند و گفتـه باشـند كـه        

المثل از براي يافتن شرح احوال فالن فيلسوف و نويسنده و شاعر و دانشـمند   في
رجوع بايد كرد، يا از براي تحقيق در مسائل فيزيـك و   هايي منبع وبه چه مأخذها 

شيمي به چه آلتها و وسايل احتياج داريد و چگونه بايد در آن طريق قدم برداريد، 
هـا و اسـتعدادها از بـراي     يا از براي ترجمة كتابي از زباني به زبان ديگر چه مايـه 

مسـاعدت را بـا    اي را بايد پيش بگيريد، حد اعـالي  شما واجب است و چه شيوه
  اند. اند و شما را در طريق ترقي و پيشرفت انداخته شما كرده

انـد اسـتادهايي    ماية تأسف است كه در تجربة شخصي بنده بسيار كم بـوده 
ها واقعاً راه كار را به دانشجو بياموزند و آموختـه   كه در دورة تحصيل در دانشكده

انـد بايـد همـواره     هنر را داشـته باشند، و نسبت به آن عدة بسيار معدودي كه اين 
شناس بود و احترام ايشان را بايد داشت. غالب معلمين عادت دارند كه متنـي   حق

انـد از بـراي    طور كه آن را خودشـان از اسـتاد خـود فـرا گرفتـه      آورند و آن را مي
كنند و تحقيق در صـحت   كنند و كمتر تصرفي در آن نمي شاگردان خود تكرار مي

شـود كـه معلومـات و     نماينـد. نتيجـه ايـن مـي     اند نمـي  ه آموختهو سقم مطلبي ك
شود همگي كهنه و قالبي و منجمـد و   اطالعاتي كه در مدرسه تحويل دانشجو مي

خام و قشري است و با تعمق و غوررسي همراه نيست و اگر در ميان دانشجويان 
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شـند،  كساني باشند كه واقعاً طالب دانش و معرفـت و تحقيـق و كسـب اطـالع با    
خواه در دورة تحصيل و خواه پس از گرفتن تصديق ختم تحصيل، بايد خودشان 

تـوان   دنبال كسب معرفت بروند و تحقيق و تتبع شخصي بنمايند. بدين جهت مي
ترتيب معين و سيسـتماتيك از مـدارس ابتـدايي و     گفت كه حتي كساني هم كه به

م و ليسانس و فوق ليسـانس  اند و ديپل متوسطه گذشته و در دانشگاه تحصيل كرده
اند  دانند همه را به سعي شخصي فرا گرفته ند، اگر واقعاً چيزي ميا و دكتري گرفته

و درحقيقت مردان خودساخته هستند و آنها كه شخصـاً اهـل تعلّـم و تحصـيل و     
انـد اكتفـا    اند و به آن قدري كه استاد و معلم به ايشان آموخته كسب معرفت نبوده

روح و سطحي و جامد است، و حد اعالي سـخني   عاتشان كهنه و بياند اطّال كرده
آنكه صـاحب   اند بي اي حفظ كرده توان گفت اينكه چند كلمه كه در حق ايشان مي
  معرفت شده باشند.

يافتگان مدارس از ايـن نـوع باشـند كـه      اي كه در آن اكثريت تربيت جامعه
ده باشند يـك صـفت بـارز    آنكه صاحب معرفت ش اند بي اي حفظ كرده چند كلمه

ــين    ــي و اقتصــادي و اداري چن ــاعي و تبليغ ــتگاههاي اجتم ــاداني. در دس دارد: ن
توان تشخيص داد ناداني است و غرور و نادرستي.  اي صفات بارزي كه مي جامعه

اسـتثناي   انـد، بـه   همة كساني كه بر سر كارهاي مهم و در مقامهاي مسئول نشسـته 
ود جاهلند، آن اندازه هم درستي ندارند كه به جهل عدة بسيار معدودي، در كار خ

خود اذعان نمايند. در چنان مملكتي ناداني و نادرستي و كبـر و غـرور دسـت بـه     
برنـد. اگـر اوضـاع و     دهند و اوضاع مملكت را رو به نابساماني مـي  دست هم مي

ي اي برسد اميد بقا از براي تأسيسات و دسـتگاهها  احوال مملكتي به چنان مرحله
  آن كشور ضعيف خواهد شد.
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كردگـان واقعـي    شدگان و تحصيل چارة كار چنان مملكتي در دست تربيت
  مملكت و دانشجويان حقيقي آن است.

براي آنكه مبادا خداي ناكرده اوضاع و احوال كشـور مـا بـه چنـان      پس از
يافتگان بايد چنـد امـر را وجهـة همـت      شدگان و تهذيب روزي بكشد شما تربيت

  خود قرار دهيد:
  دست آوردن معلومات صحيح و متقن واقف شويد. اوالً به طريقة به

غ ننشـينيد و  ثانياً آني از دنبال كردن كار كسب معرفت و تحصيل اطالع فار
  قدر پيش برويد كه واقعاً صاحب دانش و معرفت بشويد. آن

ل كنيـد كـه     ثالثاً فقط در كارهايي داخل شويد و انجام دادن وظايفي را تقبـ
راجع به آنها علم و اطالع داريـد. مقصـودتان اشـتغال بـه امـري باشـد كـه آن را        

و بـه دسـت آوردن   توانيد به بهترين وجهي انجام دهيد، نه فقط كسب معـاش   مي
  پول هرچه بيشتر از هر راه كه باشد و با هرقدر نادرستي كه همراه باشد.

اگر به اين طريق كار پيش برود و كساني بر سر كارهـا بنشـينند كـه داراي    
اين شرايط باشـند در دسـتگاههاي اجتمـاعي و اقتصـادي و فرهنگـي و اداري و      

ش نخواهد آمد و مملكت ما دچار تبليغي مملكت، آن اشكاالتي كه تعداد كردم پي
  عيوب مملكت جهال نخواهد شد.

روزي بود و روزگاري بود كه در كشور ايران طالبان تعلّم و تحصيل بسيار 
كم بودند، اين اندازه كه حاال هست نه كتاب بود، نه مدرسه بود، نه استاد و معلـم  

شـما وسـايل كـار    بود، و نه اهل تحصيل. حاال بايد شما منون باشيد كه از بـراي  
هم شده است. ما در زمينهاي پر گل و شـل مجبـور بـوديم    ابسيار بيشتر و بهتر فر

پياده، راههاي طوالني را طي بكنيم تا به مدرسه برسيم، مجبور بوديم درسهامان را 
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هايي كه از تقرير معلمهامان نوشته بوديم ياد بگيريم، زيرا كه كتـاب   از روي جزوه
يم. در آن روزها دولتها درصدد برآمدند كه مـردم را بـه هـر    درسي بسيار كم داشت

طريق ممكن است تشويق به مدرسه رفتن و باسواد شدن و تحصـيل علـم كـردن    
بكنند. قوانيني گذراندند و از براي تصديقهاي مختلفي كه در مراحل متفـاوت بـه   

ه شد مزايا و حقوقي قائل شدند و روي هر تصديقي نوشـتند كـ   محصلين داده مي
يك روز هم يادم هسـت  » گيرد استفاده نمايد از مزاياي قانوني كه به آن تعلق مي«

وزارت معارف اعالن كرده بود كه هركس داراي تصديق شش سالة ابتدايي باشـد  
تواند داوطلب معلمي در مدارس ابتدايي بشود، و بنده كه در آن وقـت سـيزده    مي

بتدايي كه داشتم سه چهـار مـاهي در   چهارده ساله بودم رفتم و به استناد تصديق ا
  يك مدرسة ابتدايي معلمي كردم.

اما اين قوانيني كه از براي تشويق به تعلّم گذرانده بودند باليي شد از براي 
آمـوزان و دانشـجويان سـعي     كشور ايران و از براي تحصيل دانش، زيرا كه دانش

آن تصـديق را بـه   كنند به اينكه به هر طريقي كه ممكـن اسـت    كردند و سعي مي
دست بياورند تا از مزاياي قانوني آن استفاده نمايند، خواه آن معلومـاتي را كـه آن   
ورقه سند اكتساب آنهاست واقعاً كسب كرده باشند يا نكـرده باشـند، و در طـول    
مدت تحصيل در دبيرستان و دانشگاه بيچاره دبيران و استادان را در فشار و تنگنـا  

دهند تا از ايشان در امتحـان نمـرة قبـولي بگيرنـد ولـو اينكـه        دادند و مي قرار مي
  اند ياد نگرفته باشند. چيزي از موضوعي كه براي آن امتحان داده

بنده معتقدم كه بايد كلية قوانيني را كه حقوق و مزايايي از بـراي صـاحبان   
كس،  هاي گوناگون قائل شده است ملغي كرد تا همه ها و درجه تصديقها و ديپلمه

نه به نيت تحصيل آن مزايا، بلكه فقط به قصد كسب علـم و معرفـت بـه مدرسـه     
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حاضر شود و واقعاً از روي شوق و شعف تحصيل دانـش بنمايـد. فقـط بـه ايـن      
توانيم علم و دانش و تحصيل معرفـت را از باليـي كـه بـه آن      طريق است كه مي

رت و گرفتار شده است رهايي بخشيم و از صـورت يـك وسـيلة كسـب و تجـا     
  وسيلة تحصيل معاش بيرون بياوريم.

اي بـه خصوصـيات    پيرانه يك نصيحت ديگر دارم و آن را در ضمن اشـاره 
گـذارم كـه    كنم و مي فكري يك تن از بزرگان علم و دين و معرفت ايران بيان مي

توانيد بگيريـد. آن مـرد بـزرگ را     خواهيد و مي اي را كه مي خود شما از آن نتيجه
  االسالم بود.حجةنامش امام محمد غزالي طوسي معروف به  شناسيد همه مي

شيوة تفكر و تعقّل غزّالي در اسالم بكلي تازگي داشت و منحصر به خـود  
او بود و نظير آن شيوه را قرنها بعد از او دكـارت در اروپـا پـيش گرفـت. امتيـاز      

 كـردن  غزّالي در ميان علماي دين اسالم در اين بود كه در كسب دانش و در شك
شد منتهاي جرأت و دليري را داشت. مثـل   در آنچه به عنوان علوم يقيني تعليم مي

طالب علوم در مدارس جديد اروپايي معتقد بود كه هيچ امري را مسلّم و حقيقي 
نبايد شمرد مگر آنكه حقيقت آن به دليل علمي و برهان عقلي ثابت شده باشد، و 

آن   شك و ترديد باشد و راه بحـث دربـارة   شده نيز همواره بايد در مظنة آن مسلم
باز باشد تا به مجردي كه خطا بودن آن ثابت شد از عرصة مسلّمات اخراج گردد. 
بنابراين هيچ دستگاه ديني و ديواني و دولتي، و هيچ مؤسسة علمي، هرگـز نبايـد   

 اي برخالف امور مسلّمه بشود و از انتقاد مطـالبي كـه بـه عنـوان     مانع ابراز عقيده
حقيقت پذيرفته شده است جلوگيري كند و موافقت هم نبايد بكنـد كـه دسـتگاه    

  ديگري چنين منعي بكند.
انسان در آنچه مربوط به انسانيت است بايد آزاد باشد. در همة انواع علـوم  
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بايد تحقيق و بررسي بشود. بايد سبب و دليل هر امـري را جسـتجو كـرد. قبـول     
رگترين مانع وصول به حقيقت است. كوركورانـه  االمر بز عقايد برحسب قول اولي

به قول گذشتگان نبايد متكي شد. غزّالي بدين جهت به بررسي عقايد مـوروثي و  
تـوانيم بـه دريـافتن حقيقـت      اكتسابي خويش پرداخت. مالحظه كرد كه مـا نمـي  

اميدوار باشيم مگر در اموري كه برهانشان همراه خودشان است. حتي در صـحت  
  ة تفكر هم شك است. پس بر عقل نيز اعتمادي نيست.اصول ضروري

االنـوار كـه آن را نزديـك بـه سـال       ةاالسالم عزّالي در كتاب مشكا حجـةولي 
وفات خود نوشته است قول خود را در باب عقـل تعـديل كـرده اسـت، و از آن     

كند آن عقلي است كه در امر اسـتداللهاي دينـي    شود عقلي كه او رد مي معلوم مي
كننـد. ايـن    شود و متكلّمـين آن را وسـيلة اثبـات عقايـد خـود مـي       ر برده ميكا به

تواند اثبات كند كه سه بـا ده   متكلمين به اعجاز معتقدند، و توسط اعجاز آدمي مي
برابر است يا حتي از ده بزرگتر است. اين در اسـتدالل عقالنـي متكلمـين مقبـول     

شـود، ورنـه مسـائل     ده مـي است و اين است عقلي كه در نظر غزالي مردود شـمر 
  عاليه را بايد بينش و تعقّل متّفقاً حلّ كنند.

اي را كـه از ايـن    چنانكه عرض كردم شما با هوش خود سعي كنيد نتيجـه 
توانست به دست آورد استنباط كنيد و در قضـاوتهاي خـود    انديشة امام غزالي مي

  بينش و تعقل را مالك قرار دهيد.
ورانه بـه قـول گذشـتگان متكـي نبايـد شـد، و       معتقد باشيد به اينكه كورك

  همواره براي انتقاد و بررسي عقايد موروثي و اكتسابي خويش حاضر بايد بود.
ايد شما را به چنين معرفتي رسانده باشـد   اگر تحصيلي كه در دانشگاه كرده

  مفيد بوده است و االّ فال.



  
  
  
  
  

  *از شهر حافظ تا ديار رودكي
  پرويز ناتل خانلري

  
  رقصند گويند و مي به شعر حافظ شيراز مي

  ديـان سمرقنـچشمان كشميري و ترك سيه
  

چند روز پس از آنكه كنگرة سعدي و حافظ در زادگاه آن دو بزرگ يعنـي  
بـا  طرزي شايسته از جانب دانشگاه پهلوي آغاز شد و پايـان يافـت    شهر شيراز به
سوي ديار رودكي شتافتيم تا در مجلس باشكوهي كه به ياد حافظ برپا  همراهان به

يـاد هفتصـدمين سـال درگذشـت سـعدي و       بود شركت كنـيم. كنگـرة شـيراز بـه    
ششصدمين سال فوت حافظ منعقد شده بود. اما عنوان جشن تاجيكستان ششصد 

  ) 1(و پنجاهمين سال تولد حافظ بود.
عمل آمـده   به» بستگي ملتهاي آسيايي و افريقاييانجمن هم« دعوت ازطرف

بود. از تهران بـه مسـكو   » آكادمي علوم تاجيكستان«بود و برپادارندة جشن حافظ 
                                                            

.1097تا  1089، صص 1350*. سخن، دورة بيستم، شمارة دوازدهم،   

تاجيكسـتان بـه   شيراز سال هجري قمري را منظور كرده بودند و جشن  ة. بايد يادآور شد كه در كنگر1
  سال زندگي كرده باشد. 60ل شمسي بود. بنا بر فرض آنكه حافظ حساب سا
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هوايي را  هعزم شهر دوشنبه به هواپيما نشستيم. اين را پرواز كرديم و روز ديگر به
ن در شش ساعت بايد پيمود. ساعت هفت غروب در پايتخت تاجيكستان به زمـي 

نشستيم و آنجا ساعت ده بود، زيرا كه اختالف وقت ميان مسكو و شـهر دوشـنبه   
  سه ساعت است.

هاي آشنا، لبخندهاي دوستانه، و آغوشهاي گرم مهربان در فرودگاه از  چهره
ما پيشباز كردند، و دست و بغلهاي ما را از خرمنهاي گل انباشـتند. ايـن دوسـتان    

يشين يا در تهران پيوند الفـت بسـته بـودم. نـام     همان بودند كه با ايشان در سفر پ
بردن همة ايشان سخن را دراز خواهد كرد. هرچند كه چهـرة خـرم و پرمهرشـان    

زاده با قيافة آرام و نجيـب   اكنون چون خيال دالويزي در نظر است. ميرزا تورسون
كه رئيس اتحادية نويسندگان تاجيكستان است و مقامات مهم ديگر نيـز دارد. امـا   

فرهنـگ تاجيكسـتان، ميـر     شايد مهمترين آنها شاعري است، مهربان نظراف وزير
سيد مير شكر شاعر و رئيس مجلس ملـي، عبـدالغني ميرزايـف اسـتاد ادبيـات و      
رئيس انستيتوي رودكي، محمد عاصمي رئيس آكادمي دولتـي علـوم تاجيكسـتان،    

و نويسـنده و دو  زاده شاعر زندةدل استاد، و ناصرجان معصومي اديب  باقي رحيم
شاعر جوان كه خوانندگان سخن با آثارشان آشنا هستند، يكي مؤمن قناعـت دبيـر   

» صـداي شـرق  «اتحادية نويسندگان و ديگري عبيد رجـب سـردبير مجلـة ادبـي     
الدين عيني، فرزند برومند پيشواي ادبيـات نـوين    ازجملة اين دوستان بودند. كمال

با محبـت فـراوان كـه خـاص اوسـت از      تاجيكي، يعني مرحوم صدرالدين عيني، 
مسكو راهنمايي و پذيرايي ما را بر عهده داشت، و در شهر دوشنبه مهماندار عزيز 

  اللهي بود كه دبير انجمن روابط فرهنگي است. ما رحمت
دوشنبه كه دهي كوچك بوده در سي سال اخيـر بـه صـورت شـهري زيبـا      
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گل و درخت دارد. كسي كه درآمده است. عمارتهاي خوب و خيابانهاي پهن و پر
نام خواهد داد، زيرا كه در فرودگاه » گلشهر«در ارديبهشت به آنجا سفر كند به آن 

جا گل است. گفتند كه اكنون اين شهر چهارصد هزار  و خيابان و باغ و خانه، همه
نفر جمعيت دارد، و جمهوري تاجيكستان را داراي سه ميليون نفر جمعيت گفتنـد  

  زبانند. ك به تمام ايشان تاجيك، يعني فارسيكه اكثريت نزدي
زبان تـاجيكي فارسـي شـيريني اسـت كـه نسـبت بـه فارسـي امـروز مـا           

  اختصاصاتي دارد.
اين مميزات دو نوع اسـت: يكـي لغـات و اصـطالحات و تعبيـرات كهـن       
فارسي دري است كه اديبان ما در مطالعـة آثـار ادبـي پـنج شـش قـرن نخسـتين        

اند و اكنون در فارسي رايج مـا مهجـور مانـده اسـت، يـا       دهاسالمي با آنها آشنا ش
معني اصلي مانده و نزد ما معني اصـطالحي ديگـري    كلماتي كه در آن سرزمين به

يا ايشـان  ». باال رفتم«گوييم  و ما مي» برآمدم«گويند  يافته است. امروز تاجيكان مي
برنـد. از كلمـة    به كار ميرا » آيم برمي«و ايرانيان به جاي آن » مي برآيم«گويند  مي

كننـد و در مثـل    زبانان ايران امروز معني كاسة بسيار بزرگ اراده مي فارسي »قدح«
يعني ظـرف بزرگتـري بـه جـاي آن     » كه باز آرد قدح دكاسه جايي رو« گويند: مي

خوريم غالباً همين تصور را در  بيايد، و چون به اين كلمه در شعر گذشتگان برمي
  آوريم: ذهن مي

  ك قدح مي نوش كن بر ياد مني
  گو بخواهي داد آخر داد من

تـوان   و اگر توجه كنيم كه در ظرف به آن بزرگي مي را، حتي به ياد دوست، نمـي 
به كاسة » قدح«شماريم. اما در زبان تاجيكي  خورد آن را ازقبيل اغراق شاعرانه مي



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١١٠ 

ه هـم مـي و   شود كـ  خوري ما اطالق مي كوچك سفاليني به اندازة فنجانهاي چاي
  نوشند. هم چاي را در آن مي

امـروز  «غاز ورود، وضع هوا را پرسـيديم. گفـت   آاز مهماندارمان در همان 
ماليـم و معتـدل و   «را بـه معنـي معـادل    » فـارم «دانستيم كه كلمة » هوا فارم است

ارتباط ريشه » خرّم«برد و اين لغت ايراني اصيل است كه با كلمة  كار مي به» دلپذير
  دارد.

گونه كلمات  در آخر سفر به قول حافظ ملول شدم از اينكه چرا از اول اين
  را كه درضمن گفتگوي چندروزه با ميزبانان به آنها برخورديم يادداشت نكردم.

اما نوع ديگـر از اختالفاتيكـه ميـان فارسـي و تـاجيكي امـروز هسـت يـا         
بـه دو  هاي صرفي نوساخته اسـت كـه در دو سـرزمين     اصطالحات و حتي صيغه

آمده و باهم متفاوت شده، يا اصطالحات جديد كه از زبانهاي  شيوة جداگانه پديد
ديگر به فارسي درآمده است، در اين قسمت اخير ما كلمات را بيشتر از فرانسوي 

  ايم و تاجيكان از روسي يا با واسطة روسي. و اخيراً از انگليسي اقتباس كرده
بـريم و مـثالً    كـار مـي   بـه » حاصـل «و  »درآمـد «را ما به معني » عايد«كلمة 

و » راجـع «جـاي   ، اما تاجيكان اين لفظ را بـه »فالن مبلغ به ما عايد شد«گوييم  مي
  ».اين مطلب عايد به فالن چيز است«نويسند  كنند و مي استعمال مي» مربوط«

در فارسي امروز ما دو صيغة صرف فعل، يا دو زمـان فعلـي نوسـاخته بـه     
داشـتم  «شـود: يكـي    در ادبيـات قـديم فارسـي ديـده نمـي     وجود آمده است كـه  

در زبان تاجيكي نيـز تقريبـاً معـادل آنهـا دو     ». نويسم دارم مي«و ديگر » نوشتم مي
  ايجاد شده است.» ايستم نوشته مي«و » نوشته ايستادم«صيغة 
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شناسي كه سـر دراز دارد بگـذريم و بـه موضـوع اصـلي       از اين بحث زبان
  شيراز برگرديم.خود، يعني جشن حافظ 

روز دوشنبه بيستم ارديبهشت در جلسة كنگرة حافظ كه در آكـادمي علـوم   
تاجيكستان تشكيل يافته بود شركت كرديم. در اين مجلـس بـيش از سيصـد نفـر     

هـاي ديگـر شـوروي كـه      اديب و دانشمند، چه از تاجيكـان و چـه از جمهـوري   
ند، گرد آمده بودند و هريـك  مستقيماً يا از روي ترجمه با آثار حافظ آشنايي داشت

كردند. از خارج كشـور شـوروي تنهـا از ايـران و افغانسـتان       هايي ايراد مي خطابه
كـوب   جز من، دكتـر عبدالحسـين زريـن    نمايندگاني دعوت شده بودند. از ايران به

استاد دانشگاه تهران كه همكار ديرين سخن است، و خانم بـدري آتابـاي رئـيس    
ـ  زاده شـاعر و موسـيقي   بودند، و از افغانستان ضـياء قـاري   كتابخانة سلطنتي آمده

بـار   شناس كه آثارش نزد تاجيكان معروف و مأنوس و مورد پسند است. نخسـتين 
شدم و خوشوقت شـدم   بود كه با اين شاعر صاحبدل و نجيب و مهرپروز آشنا مي

  ام افزوه شد. كه يكي ديگر بر دوستان گرامي افغاني
ر شــديم از چنــد روز پــيش آغــاز شــده بــود و مجلســي كــه در آن حاضــ

سخنرانان متعدد از سرزمين پهناور شوروي دربارة ترجمة غزلهاي حافظ به زبـان  
خود يا دربارة تحليل آثار او گفتگو كردند كه همة آنهـا در كتـاب بزرگـي جمـع     
خواهد شد و انتشار خواهد يافت. شعر حافظ در زمان زندگي او عـراق و پـارس   

ود و آهنگ تبريز و بغداد داشت و شايد در اواخر عمرش به كشـمير و  را گرفته ب
هـاي   اش از كرانـه  برد كه روزي آوازه سمرقند هم رسيده بود. آيا خود او گمان مي

بالتيك و كشورهاي بالكان هم بگذرد و به اروپـا و امريكـا نيـز برسـد و سراسـر      
  جهان را بگيرد؟
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بيشـتر از ايرانيـان نباشـد كمتـر     اما دلبستگي تاجيكان به شعر حـافظ اگـر   
نيست. همة ايشان الاقل چند شعري از اين شاعر جادوسخن را از بر دارند. گفتند 
كه آنجا هم در زمانهاي گذشته و در مكتبهاي قديم خواندن و نوشتن را بـا شـعر   

و بعضي از مادران تاجيك ديوان حافظ را براي تيمن و تبرّك  اند آموخته حافظ مي
اند. خالصه آنكه حـافظ را اگرچـه زادگـاه او و     گذاشته كودكان خود مي زير بالش

شـمارند، و   محل زندگانيش صدها فرسنگ از آنجا دور است شاعر ملي خود مـي 
ن سزاوار است، زيرا كه مرزهـاي سياسـي غيـر از مرزهـاي فرهنگـي      آ اين بجا و

ني اسـت  است. يك فرهنگ بزرگ و ژرف و پهناور در آسيا هست كه فرهنگ ايرا
و كشورهاي متعدد امروز كه هريك سازمان سياسـي و اجتمـاعي جـدا و خـاص     
خود دارند در آن شريكند. رودكي و نظامي و خاقاني و اميرخسـرو و عنصـري و   

كردنـد كـه اكنـون وضـع      سنايي و بيدل، اگرچه هريك در سرزميني زنـدگي مـي  
گ بزرگنـد، و  سياسي اداري جداگانه دارد، همـه از اعضـاي برجسـتة ايـن فرهنـ     

فرخي و منوچهري و عطار و سعدي و عراقي و خواجو و حافظ و صائب و دهها 
انـد بـه همـة     سخنور بزرگ ديگر، اگرچه زاده و پروردة سرزمين كنوني ايران بوده

كشورهاي وارث اين فرهنگ عظيم نيز تعلق دارند. اگر در ميـراث مـادي كثـرت    
  رچه بيشتر بهتر.شريكان مطلوب نيست در ميراث معنوي شريك ه

به مناسبت اين مراسم جشن خيابان وسـيع و مصـفايي را كـه از كنـار رود     
انـد و   ناميده» خيابان حافظ«پرآبي مي گذرد و بيش از بيست كيلومتر درازي دارد 
» حـافظ  گلگشـت «اند كه نـام   باغ يا گردشگاه بزرگي يكجا در كنار آن ايجاد كرده

  اند. بر آن نهاده
گـذاري بـر    ه را به اداي مراسم رسمي گذرانديم كـه گـل  صبح روز پنجشنب
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پاية مجسمة لنين و سپس پيكر عظيم رودكي در يكي از ميدانهاي بـزرگ شـهر و   
گذاري بر سر مقبرة صدرالدين عيني بود. پيكر رودكي درحـالي كـه    پس از آن گل

دهنـدة   به يك دست عصا دارد و دست ديگر را مانند نابينايـان پـيش آورده نشـان   
بين در پايان زندگاني از درگاه اميـر بـاز    چشم روشن حالي است كه اين شاعر تيره

رود. امـا   گشته و براي گذراندن روزهاي آخر عمر بـه دهكـدة زادگـاه خـود مـي     
گـذار ادبيـات جديـد     تنها به عنوان نويسـندة زبردسـت و پايـه    صدرالدين عيني نه

وري تاجيكسـتان مـورد تكـريم    تاجيكي، بلكه به عنوان يكي از بنيادكنندگان جمه
است. او بود كه در آغاز تأسيس دولت اتحاد جماهير شوروي با يـاران خـود بـه    

هاي ديگر  اق به جمهوريحمالقات لنين رفت و توانست سرزمين تاجيكان را از ال
 صورت يك جمهوري خودمختار درآورد. آسياي ميانه حفظ كند و آن را به

ساعت چهار بعـد از ظهـر همـين روز     جلسة نهايي و رسمي كنگرة حافظ
تشكيل يافت. اين جلسه با نطق مفصل و جامع محمـد عاصـمي، رئـيس آكـادمي     

هاي ديگر شوروي هريك  علوم تاجيكستان آغاز شد و سپس نمايندگان جمهوري
. نماينـدگان ايـران و افغانسـتان    دندسخناني در تجليل مقام سخنور شيراز ايراد كر

به پايـان رسـيد.    6ي گفتند و اين مجلس مجلل در ساعت نيز به نوبة خود سخنان
هاي گوناگون، خاصـه   آنگاه كنسرت و رقص آغاز شد كه در آن موسيقي و رقص

دوام  8هاي محلي تاجيكي و افغاني و ايراني به نمايش درآمد و تـا سـاعت    رقص
  يافت.

وزيـر   شب را صدراعظم به شام دعوت كرده بـود. آقـاي غفـاراف نخسـت    
ان كه دو سفر به ايران آمده مردي فاضل و آهسته و متين است و پس از تاجيكست

خواهد بـه   توان دريافت كه با كتاب سر و كار دارد اگرچه نمي اندك گفتگويي مي
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اين صفت تظاهر كند؛ و يكي از اديبان تاجيك به من گفـت كـه: پـيش خودمـان     
  بماند، شاعر نيز هست.

جز هنرمنـدان شايسـته چنـد تـن از     پس از شام، آواز و رقص آغاز شد و ب
رجال آن سرزمين نيز در رقص شركت كردند. رقص محلي در مجلس مهماني از 
آداب كهن مردم اين سرزمين است. چنانكه هنوز در بعضي از نواحي ايـران ايـن   

شـود.   رسم باقي است و نشانة كمال دوسـتي و تكـريم بـه مهمانـان شـمرده مـي      
  مجلسي بسيار باشكوه بود.

ما خواسته بوديم كه زادگاه رودكي و بناهاي تاريخي سمرقند را نيز زيارت 
كنيم و ميزبانان مهربان پذيرفته بودند. صبح جمعه با هواپيما عازم شديم و پس از 
ساعتي به سمرقند رسيديم. سمرقند اكنون در تقسيمات كشـوري شـوروي جـزء    

كي كوتاهترين راه آن است جمهوري ازبكستان است. اما براي رفتن به زادگاه رود
كه از دوشنبه با هواپيما به سمرقند برونـد و از آنجـا بـا اتومبيـل عـازم پنجيكـت       

  شوند. ما نيز چنين كرديم.
كت به پيشباز آمده بود و ما يدر فرودگاه سمرقند آقاي ظريفي فرماندار پنج

يم صـد و  را با دو اتومبيل ولگا به راه انداخت. درازي راهي را كه در پـيش داشـت  
گذشت و  بيست كيلومتر بود كه هفتاد كيلومتر آن از خاك جمهوري ازبكستان مي

  رسيد. سپس به مرز تاجيكستان مي
كت يكي از شهرستانهاي تاجيكستان امروزي است. اما ايـن سـرزمين   يپنج

ترين جايگاههاي اقوام ايرانـي بـوده    سال داستانها دارد و شايد يكي از قديمي كهن
خوانـده مـي شـد. داريـوش بـزرگ در      » سـغد «روزگار اين واليـت  است. در آن 

هاي خود آن را يكي از استانهاي شاهنشاهي پهناور ايران شمرده، و در  نوشته سنگ
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جمشيد ميان نمايندگان استانها كـه بـراي شاهنشـاه تحفـه و هديـه       نقشهاي تخت
بلنـد و  اند نقشي از نمايندة استان سغد هسـت كـه ريشـي دراز و شـلواري      آورده

هاي دوخته در بر دارد. نام اين واليت در اوستا نيـز مـذكور اسـت.     گشاد و جامه
نهاي ايراني بوده كه جغرافيانويسان اسـالمي ذكـر آن   ازبان سغدي يك شعبه از زب

اند و ابوريحان بيروني در آثار خود نـام ماههـاي تقـويم سـغدي را ثبـت       را آورده
پـنجم هجـري در مقابـل فارسـي دري از      كرده است. اما زبان سغدي پس از قرن

يك طرف، و زبانهاي تركي و مغولي از جانب ديگر، متروك شد و از ميان رفـت  
  و نشاني از آن نماند.

شناسـي در آن   تنها در چهل پنجاه سال اخير بود كه براثر كاوشهاي باسـتان 
ان شناسـ  هايي به دست آمد كه پس از مطالعـة دقيـق زبـان    سرزمين اوراق و نوشته

معلوم شد كه به زبان سغدي است و اسرار اين زبان كه قرنهـا مكتـوم مانـده بـود     
ها با نام ديواشتيج ارتباط دارد و ايـن مـرد در    آشكار گرديد. بسياري از اين نوشته

  آخر قرن اول هجري شهريار سغد و سمرقند بوده است.
گماشته در اين زمان سپاه اسالم به تسخير نواحي شمال شرقي ايران همت 

بود. ديواشتيج چندي دليرانه پايداري كرد و سپس كه فرمانروايان اطراف با تازيان 
ساختند ناگزير تسليم شد. سردار تازيان نخست او را امان داد و سپس، چنان كـه  
شيوة ايشان بود، غدر كرد و آن پهلوان را كشت و سرش را نـزد خليفـه فرسـتاد.    

اثير در ذكر حوادث سـالهاي   مانند طبري و ابنورخان اسالمي مشرح اين واقعه را 
  اند. هجري نوشته 104و  103

اند و در تمدن نيز بسـيار پـيش    مردم سرزمين سغد فرهنگي درخشان داشته
كردند  رفته بودند. بازرگانان و جهانگردان اين واليت تا مغولستان و چين سفر مي
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  دند.گستر و فرهنگ و تمدن خود را در سراسر آسياي شرقي مي
 گويند كه زادگاه رودكي در اين واليت در يك دهكدة كوهستاني به نـام   مي

جـا نيـز درگذشـته و مـدفون شـده اسـت. ناهـار را در         پنجرود بوده و در همـان 
پنجيكت يا پنجيكند، مهمان فرماندار بوديم و سپس به پنجرود رفتيم. اين دهكـدة  

قلعة ماسـت. امـا دره بسـيار     هوا از جهات بسيار مانند دربند و پس مصفا و خوش
اي بـراي رودكـي    تـر اسـت. بـاالي دره مقبـره     ين بار پرآّبدفراختر و رودش چن

اي براي يـك بنـاي عظـيم و     اند كه چندان بزرگ نيست، اما گفتند كه نقشه ساخته
كنند. پايين ايـن بنـاي يـادبود     باشكوه طرح شده كه بزودي ساختن آن را آغاز مي

ها  كه نزديك به پايان است و در طرح آن از نقشة ساختمان سازند مهمانسرايي مي
  و هنرهاي محلي، خاصه صنايع چوبي، استفاده شده است.

كـه اسـم   » جنگـل بلـبالن  «در كنار اين دره درختزار باصفايي است به نـام  
آواز  ماه كه ما آنجا بوديم مرغان خوش ت و در آن شامگاه ارديبهشتسبامسمايي ا

گفتند. پيش از آنكه شـب درآيـد سـفرة شـام      آمد مي ه ما خوشها ب از روي شاخه
 اگسترده شد كه با ساز و آواز و رقص محلـي ميزبانـان همـراه بـود. شـبي باصـف      

طبـع و   اي چنـين خـوش و خـرّم شـاعري چنـان نـازك       عجب نيست كـه از دره 
  بلندمرتبه برخيزد.

ح بـه  سـر بـريم و صـب    به پنجيكت باز گشتيم تا شـب را در مهمانخانـه بـه   
 يهـا براثـر كاوشـها    هاي قصر ديواشتيج برويم. كشف ايـن ويرانـه   تماشاي ويرانه

اي مشرف به شهر ساخته  شناسي سالهاي اخير است. اين كاخ را بر فراز تپه باستان
هايي يافت شده كه شـنيدم بـه انـدازة     بودند. بر ديوارهاي تاالر پذيرايي آن نقاشي

ها در طول زمان كه بيش از هـزار سـال    ن نقاشيهزار متر مربع بوده است. البته اي
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است در زير خاك آسيب فراوان ديده، اما هنـوز قسـمتهايي از آن درسـت مانـده     
است. با تدبيرهاي فني نقشها را از ديـوار جـدا كـرده و بـه دسـت كارشناسـان و       

ر اند تا آنها را مرمت كنند. دو سال پيش قسمتي از آنها را كه از زي هنرمندان سپرده
هـا شـايد    گراد ديده بودم. اين نقاشي دست تعميركاران درآمده است در موزة لنين

بــيش از چنــدين كتــاب دربــارة زنــدگي و تمــدن و فرهنــگ مــردم آن ســرزمين 
هاي ساساني است و گـاهي در آنهـا    ها  گاهي درست مانند جامه گوياست.  جامه

رد. موضوع مجـالس  شود كه به تمدن و فرهنگ محلي تعلق دا مختصاتي ديده مي
گوناگون است. بعضي از آنها با داستانهاي كهن ايراني كه در شاهنامه آمده ارتباط 

باشد، زيرا نرشـخي در تـاريخ   »سوگ سياوش«دارد. از آن جمله مجلسي كه شايد 
دارند. پـردة   بخارا نوشته است كه مردم آن سرزمين مراسم ماتم سياوش را برپا مي

هاي ديگر آثاري از دين مـاني   آورد. اما در پرده به ياد ميديگري نبردهاي رستم را 
رود كه در اين سرزمين دينهـاي متعـدد بـوده     شود. گمان مي و آيين بودا ديده مي

اي از چنـد   است، شايد يك نوع آزادي مذهبي رواج داشته، و نيز شايد كه آميخته
  وجود آمده بوده است. دين به

اي كه سـفرة آن از   باز گشتيم و به صبحانهاز تماشاي ويرانة كاخ ديواشتيج 
تر بود دعوت شديم. سپس موزة پنجيكـت را ديـدن كـرديم و     ناهار و شام رنگين

به سوي سمرقند شتافتيم. سمرقند چندي پيش دو هزار و پانصدمين سـال ايجـاد   
خود را جشن گرفت. اما شايد اين شهر قديمتر از اين نيز باشد. در زمانهاي اخير 

اين شهر در خاطرهاست ايـن اسـت كـه پايتخـت اميرتيمـور گوركـان و        آنچه از
  بعضي از جانشينان او بوده است.

گور امير بناي عظيم و باشكوهي است كه از جنبة معمـاري ديـدني اسـت.    
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تعجب كرديم از اينكه اين بنا در طي اين مـدت دراز چنـين سـالم مانـده اسـت.      
ديگر زنده نبوده تا گـور خـودش    عجب نيست، زيرا تيمور كه«كوب گفت:  زرين

  »را مثل هزاران بناي آباد ديگر ويران كند!
كه نگهـداري  » خواجه احرار است«ازجملة بناهاي تاريخي سمرقند مدرسة 

رفتيم » صدرالدين عيني«و تعمير شده است. از تماشاي آن كه فارغ شديم به خانة 
ه در دوران زنـدگي او  كه اكنون به صورت موزة آن بزرگوار درآمده و همچنان كـ 

شود. نگهبانان آن  بوده است، با همان اسباب خانه و لوازم زندگي او، نگهداري مي
تـوانيم از فرصـت    خانه ما را به گرمي پذيرفتند و پس از ساعتي، براي آنكه تا مي

مند شويم، به تماشاي بناهاي تاريخي ديگر رفتـيم. بيشـتر ايـن بناهـا از دورة      بهره
كه با همة سفاكي تيمور، خاندانش پروردة فرهنگ ايـران بودنـد و    تيموريان است

اي نزديك به يكديگر سـه مسـجد    به دانش و هنر عشق فراوان داشتند. در محوطه
و مدرسة بزرگ هست كـه يكـي را مسـجد شـيردار و ديگـري را مسـجد زردار       

شـير   در يكي نقش دورخوانند. اين نامها به مناسبت آن است كه بر تزيينات س مي
كار رفته اسـت. سـومي مدرسـة     است و در تزيين سردر ديگري نقشهاي زرين به

بيك است كه بلندي طاق سردر آن ابهتي دارد. در اين مدرسه است كه  معروف الغ
جامي شاعر و نويسندة بزرگ قرن نهم هم شاگردي و هـم معلمـي كـرده اسـت.     

گوينـد كـه ايـن     كهني است. مياي قرار دارد و بناي  در دامنه تپه» شاه زنده«مقبرة 
شخص از اوالد عباس عموي پيغمبر اسالم بوده كه در لشكركشي به اين نـواحي  
فرمانده سپاهي بوده و در جنگ كشـته شـده اسـت. در هرحـال اميرتيمـور بـه او       

ها و كله منار  عام رفته و شايد براي قتل ارادت خاصي داشته و به زيارت قبر او مي
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گرفته است. در هرحال به فرمان تيمور و در زمان او اين  ز ميها از او جوا ساختن
  مقبره تعمير و عمارت شده است.

بيك بود. اين بناي مهـم   آخرين محلي كه در سمرقند ديديم بقاياي زيج الغ
شد و چندي پيش يكي از دانشـمندان   علمي تا اين اواخر بكلي معدوم شمرده مي
  آثار آن توفيق يافت، عجب اسـت كـه   شوروي به كشف محل و قسمتي از بقاياي

بيك، نوادة آن تاتار آدميخوار، تا اين حد بـه دانـش و ادب دلبسـتگي داشـت.      الغ
  دوستي بر او شوم بود و شاهي و جانش را به باد داد! اگرچه دانش

كـرد.   ت مـي دتابيد و گرما ش دو سه ساعت از ظهر گذشته بود و آفتاب مي
ب هوا سوار شديم و راه پايتخت تاجيكستان را پيش به فرودگاه شتافتيم و بر مرك

  گرفتيم.
نارسيده به ما گفتند كه شب مهمـاني اسـت. مهمـاني انجمـن نويسـندگان      

زاده كه رئيس ادارة اتحادية نويسندگان اسـت، و   تاجيك، به دعوت آقاي تورسون
ت اي كه ما هم در آن ناظر بوديم، بار ديگر بـه رياسـ   پس از چهار سال، در جلسه

انتخاب شـده بـود. ايـن مهمـاني در بـاغي بـود كـه در حكـم يـيالق شـاعران و           
كه دو سه برابر رودخانه » ورزاب«نام  شد، در كنار رودي به نويسندگان شمرده مي

كرج است. جايگاهي باصفا، دوستان تاجيك، شاعر و نويسنده، همه جمع بودنـد.  
اخي را بـر عهـ     ده داشـت. پـيش از آن   يكي از نويسندگان در آن شب وظيفـة طبـ

» آشـپزي «اللهي گفته بود كه يكي از هنرهاي مرد تاجيك  مهماندار ما آقاي رحمت
است؛ و در آن سرزمين، مرد بايد كه در اين هنر استاد باشد، و راسـتي كـه اسـتاد    

  بود!
مجلس چنان گرم بود كه چند ساعت ياد يار و ديار را از خـاطر مـا زدود.   
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مهاي پياپي از دوستي ياد كردند و اين مثل تـاجيكي را بـه   هريك از ميزبانان با جا
  ».مهمان بار اول آشناست و بار دوم صاحب خانه است«تكرار آوردند كه 

در پايان مجلس، اينجا هم مانند پنجرود، به ما قبا دادند يعني خلعـت. ايـن   
و  اي كه بند و دگمه نـدارد  قباي تاجيكي همان قباي كهن ايراني است، يعني جامه

جلو آن باز است، از ابريشم خام است با راه راه رنگارنگ. در شعر فارسـي بارهـا   
خـوريم، يعنـي جامـه و پيـراهن را، از      برمي» جامه و پيراهن قبا كردن«به عبارت 

شوق، چاك دادن. اما روي اين قبا شـالي ابريشـمين، آن هـم رنگارنـگ بـر كمـر       
يكي از آداب كهن ايراني اسـت كـه   بندند. اين رسم خلعت دادن به مهمان نيز  مي

  در آن سرزمين بجا مانده است.
مجلس تمام گشت و مراسم به پايان رسيد. صبح روز بعد با بدرقة دوستان 
به هواپيما سوار شديم كه سفر شش ساعته را تا مسكو بگذرانيم و پـس از چهـار   

الـدين عينــي و همسـر فاضــل و    نـوازي كمــال  روز توقـف در آن شـهر و مهمــان  
  مهربانش به تهران برگرديم. ياد ناصرخسرو نيك باد:

  ما سفر بر گذشتني گذرانديم
  در آيد! تا سفر ناگذشتني به

  



  
  
  
  
  

  *شاعر و معلم بزرگ
  حبيب يغمايي

  
هيچ ترديـد بزرگتـرين شـاعري اسـت كـه زبـان        شيخ سعدي شيرازي، بي

فارسي را در جهان ادب رواج و رونق داده و به كمال رسانده است و بـه حـق و   
  انصاف بايد او را پدر و معلم ادب فارسي خواند و دانست.

دوسـتان بـه    حصـل و ادب عرض بنده درست توجه فرماييد كه جوانان م به
كنم كه سعدي بزرگترين شاعر ايـران اسـت زيـرا     گمراهي نيفتند، بنده دعوي نمي

تـوان يكـي را بـر     انـد و نمـي   رودكي، فردوسي، حافظ، موالنا در اين صف مقـدم 
ديگري رجحان نهاد و هريك از ايـن بزرگـان را در عـالم بشـريت مقـامي عـالي       

اي چون شيخ سـعدي   چ شاعر و نويسندهاست. جوهر عرض بنده اين است كه هي
شود گفت كه مردم ايران امـروزه بـه زبـان     زبان فارسي را نضج و قوام نداده. نمي
توانيم بگوييم كه مردم ايـن عصـر    زنند اما مي موالنا و حافظ و فردوسي حرف مي

رانند و زبان امروز ما همان است كه حضرت شيخ به مـا   به زبان سعدي سخن مي
  ايم. خانه تا دانشگاه بدان آشنا شده ه است و از مكتبتعليم داد

كه شيخ اجل بر ما دارد آثار زياد اوست از نظم و نثر و تنـوع  منت ديگري 
                                                            

  1355*. سخني است ارتجالي دربارة سعدي كه حبيب يغمائي در راديو گفته و در اوايل ارديبهشت 
).199تا  193، صص 1355پراكنده شده است. (يغما، سال بيست و نهم، تيرماه   
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داري و سياست و حكمت و عرفان و پند و نصيحت و عشـق   موضوع، از مملكت
پرگــو «المثلــي اســت كــه  و جــواني و پيــري و لطــايف و احيانــاً هجــو، ضــرب

اي نابجـا   امـا سـعدي هـيچ كلمـه    » آن خشت بود كه پر تـوان زد «و » خطاگوست
جاي خود زيبا و فريبنده است، و اي كاش چنـد برابـر از    ندارد، همه سخنانش به

فرمود. پشتوانه و ذخيرة مـالي هركشـور هرچنـد بـيش      بود و مي اين كه هست مي
ـ    باشد اعتبارش بيش است و زبان و فرهنگ كشور ذخيره   هاي است معنـوي كـه ب

  توان برايش تعيين كرد. است يعني قيمتي و بهائي نمي» بها بي«قول فردوسي 
ت ديگر سعدي انواع اشعار اوست، شاهنامة فردوسي سرتاسر بـه بحـر   مزي

متقارب است، مثنوي موالنا به بحر مسدس مقصور از رمل، غزليات حافظ تقريبـاً  
گـون   سـعدي گونـه   يكنواخت و خمسة نظامي مقصور در چند بحر... امـا كليـات  

اســت. بوســتان دارد، گلســتان دارد، غزليــات دارد، قصــايد دارد، مطايبــات دارد.  
شود و از اين درخت چـو   خواننده هرچند نابردبار و زودسير هم باشد خسته نمي

كننـده نيسـت.    نشيند . به عبارت ديگر زبان سـعدي خسـته   بلبل بر آن درخت مي
يابند و معاني  تنها خواص بل عوام هم درمي بخش كه نه ساده، روان، شيرين، لذت

مافهمته العامه  غـةفهمند و تعريف بالغت در كتب ادبي همين است. البال آن را مي
  و رضيته الخاصه.

يك از همه بهتـر اسـت.    هاي عزيز شيخ كدام توانيم بگوييم كه از كتاب نمي
تـر و زيبـاتر    هيابـد كـه بـاغي از آن باشـكو     رود درمي وقتي انسان به بوستانش مي

كند كه دامنش از  نهد بوي گلش چنان مست مي وقتي به گلستانش گام مينيست، 
كند كـه قصـايد    پردازد ديگر هوس نمي رود، هنگامي كه به قصايدش مي دست مي
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پيچيده ديگر شاعران را بخواند، و نصايح و پندهايي خطاب به پادشـاهان   مغلق و
  اند. يان آن را نداشتهشنود كه ديگران جسارت ب و امراء مي

موقـع بيتـي در    اش ناگهـاني و بـه   و عاشـقانه  هاي شـورانگيز  درضمن غزل
  افكند. آورد كه انسان حساس را به هيجاني عجيب درمي عبرت و پند مي

داستاني خودماني بگويم: در منزل دشتي، بنان خواننده معـروف ايـن غـزل    
مجلـس كـه همـه از     سعدي را خواند كه از لذت و طرب حالي خـاص بـه اهـل   

  خواص بودند دست داد:
  حسن تو دايم بدين قرار نماند
  مست تو جاويد در خمار نماند

  اي گل سرمست نوشكفته نگه دار
  خاطر بلبل كه نوبهار نماند
  وقتي اين بيت را خواند

  عاقبت از ما غبار ماند، زنهار
  تا ز تو بر خاطري غبار نماند

  وردند گريستني عارفانه.مجلسيان از شدت تأثر اشك به چشم آ
  

  تكرار داستاني ديگر مناسب است:
  كردم به اين غزل رسيديم: با مرحوم فروغي غزليات سعدي را تصحيح مي

  نگري بخت آئينه ندارم كه در آن مي
  گذري خاك بازار نيرزم كه بر آن مي

  چون اين بيت خوانده شد:
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  خفتگان را خبر از محنت بيداران نيست
  د غم مردم نخوريتا غمت پيش نياي

  )1(هوش درافتاد. پيرمرد بزرگوار چنان گريست كه بي
منظور اين است كه درضمن غزليات سراسر عشق و شور و مستي گاهي و 

خوريم كه درحقيقت عبرتي است و پندي است مؤثر و بليغ و  غالباً به ابياتي برمي
  آموزنده.

سرد و گرم روزگار چشيده. سعدي شيخي است عارف و عالم و آزموده و 
مورد احترام سالطين و وزراء و امراء زمان خود، قصايدي در سـتايش ايـن طبقـه    

  اش اندرز و وعيد و پند و توبيخ. دارد، اما چه مدحي! چه ستايشي! همه
  سراي اند ملوك اندر اين سپنج به نوبت

  كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي
  زينت دهدرم به جور ستانان زر به 

  كنانند و بام قصر انداي بناي خانه
  به ناگهان خبر آمد كه مرد ظالم و ماند
  به سيم سوختگان زرنگار كرده سراي

و عظمت خـود را از يـاد نبـرده هرچـه گفتـه و هرجـا        در ستايش مبالغه نفرموده
شفاعت كرده به سود و به حمايت مردم است نه از دستگاه دربـاري روي برتافتـه   

شناسـم كـه    ان نزديكي جسته و من در ميان بزرگان ادب كسـي را نمـي  و نه چند
  نابجا نگويد و طمع نورزد و حيثيت انساني را محفوظ دارد.

  
اي با آهنگي مطبوع و با صدايي مؤثر اين غزل حافظ خوانـده   . در اينجا مصاحبه قطع شد و در صفحه1

  شد
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ت. شـيخي  بعضي بر سعدي اعتراض دارند كه او حكـيم و فيلسـوف نيسـ   
كنـد   است مذهبي و آخوندمنش. فكرش اوج ندارد و از زمين به آسمان پرواز نمي

  ها. گونه حرف و از اين
  گونه دارد: اوالً به شخصي كه صدها بيت از اين

  بند شهوت طيران مرغ ديدي تو ز پاي
  بدر آي تا ببيني طيران آدميت

  اين اعتراضات كودكانه و نابخردانه است.
گـوي و   ال و چه عيب دارد كه مردي مذهبي باشد و نصـيحت ثانياً چه اشك

واعظ باشد و حكيم اجتماعي باشد و در صالح مـردم روي زمـين بكوشـد و بـه     
كننـده اذهـان خلـق را مشـوش نسـازد. بـه قـول         نپردازد و به افكـار گـيج  آسمان 

  فردوسي:
  به جنگ زمين سر به سر تاختي

  كنون باسمان نيز پرداختي؟!
بايـد كـه    توانم گفت، سخنوري چون خودش مـي  ي چه ميمن دربارة سعد

  خداوند را سپاس كند و بگويد:
  جهان به تيغ بالغت گرفتي اي سعدي
  سپاس دار كه جز فيض آسماني نيست

تنها نصيحتم به فرزندان عزيز كشور اين اسـت كـه سـعدي را بخواننـد و     
ف را كه ارجمندترين مكرر بخوانند و زبان شيرين او را فرا گيرند، و اين زبان لطي

معنوي كشور است دستخوش هوا و هـوس نسـازند. لغـات و عبـارات و      ةسرماي
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كلماتش را به جرم اين كه عربي است تغيير ندهند و درك كنند كه بيـرون كـردن   
  كلمات عربي كه به زبان شيرين ما آميخته شده كاري است ناشدني و نابخردانه.

  مرا به علت بيگانگي ز خويش مران
  اند دوستان وفادار بهتر از خويش كه

***  
اي از عقيـده و   ام كـه شـمه   دو سال پيش غزلـي از شـيخ را تضـمين كـرده    
  بندم: خوانم و لب فرو مي اخالصم بدان آستان مبارك است. چند بند آن را مي

  جانها ز صفاي تو بود ةسعديا جلو
  رهنماي بشر انديشه و راي تو بود

  بودشور در پردة گيتي ز نواي تو 
  من چه در پاي تو ريزم كه سزاي تو بود
  سر نه چيزي است كه شايستة پاي تو بود

  
  راستي هيچ سخن چون سخنت شيرين نيست

  نيروي طبع خدادادة كس چندين نيست
  به درخشندگيت ماه نه و پروين نيست

  اي در همه اجزاي من مسكين نيست ذره
  معلق به هواي تو بود كه نه آن ذره

  
  ت كه در كوي تو باشد همه عمردولت آن راس

  گوي تو باشد همه عمر فتنة طبع سخن
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  قبلة بندگيش سوي تو باشد همه عمر
  خرم آن روي كه در روي تو باشد همه عمر

  وين نباشد مگر آن وقت كه راي تو بود
  

  پرتو فكر تو چون از افق دهر دميد
  آسمان گفت كه اين نور بيابد جاويد

  خواهد ديدروزگاران چو تو فرزند كجا 
  عجب است آن كه ترا ديد و حديث تو شنيد

  *كه همه عمر نه مشتاق لقاي تو بود.
   

                                                            

ن حبيب يغمايي به كارهايي كه  اين مدت دربارة سعدي انجام شده است اعم از در دنبالة اين سخ 
پردازد. ها، ساختن آرامگاه، تصحيح آثار و غيره مي برگزاري جشن *  



  
  
  
  
  

  *شعر نو
  حبيب يغمايي

  
» شـعر نـو  «اند كه مجلة يغما دربارة  بارها خوانندگان و ديگر فضال خواسته

اظهار نظر و عقيده كند. با اينكه سبك و روية مجله در انتخـاب و انتشـار اشـعار    
  داند: خود پاسخي كافي است، توضيحي مجمل را بجا مي
طـور كـه    طبيعي است. همـان تجدد درادبيات، به اقتضاي زمان، از نواميس 

فكر بشر در مظاهر زندگي از هر جهت دائماً در معرض تغير و تبدل اسـت و بـه   
گرايد، در فنون ادبي و هنري هم تجددي به احتياط كـه بـا ديگـر     طرف كمال مي

نمايـد. بـه عبـارت     عنان باشد بجا و الزم مي آهنگ و هم مظاهر زندگاني الاقل هم
بـريم و   كار مـي  جاي خر و شتر، اتومبيل و هواپيما به روزه بهطور كه ام ديگر همان

كنيم و به جاي مسـجد شـيخ    اي از نيروي برق استفاده مي به جاي چراغهاي فتيله
التـواريخ سـپهر    سازيم و بـه جـاي ناسـخ    اهللا ساختماهايي نظير بانك ملي مي لطف

م شـعري و ادبـي نيـز    خوانيم؛ در مضامين و مفاهي تاريخ ايران باستان پيرنيا را مي
  خواه ناخواه بايد تجديد نظر كنيم.
و اشـعار آن را از  » اال يا خيمگي خيمه فروهـل «قصيدة معروف منوچهري: 

  بردارند...
                                                            

.4تا  1صص ، 1334سال هشتم، فروردين *. يغما،   
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  زن بزن طبل نخستين تبيره
  بندند محمل شتربانان همي

  نجيب خويش را ديدم به يك سو
  چو ديوي دست و پا اندر سالسل
  گشودم هردو زانوبندش از پاي

  فرو هشتم هويدش تا به كاهل...
بيه و بيانِ حال و رسايي و پيوسـتگي  شاين قصيده از نظر لطف و دقت و ت

هات آثار شعري پارسي است، اما مضامين آن مربـوط بـه هـزار    و زيبايي لفظ از اُم
ال طبـل اول و دوم نمـي       زنـد،   سال پيش است چه امـروزه در هنگـام رحيـل طبـ

كند... اگر شـما امـروز    شاعر مركوب خود را عقال نمي بندند، شتربانان محمل نمي
كنيـد چنـين مضـاميني را بياوريـد،      آهن مي در سفري كه به وسيلة هواپيما و يا راه

  البته پسنديده نيست و در پيشگاه اهل خرد و تميز مطعون است.
تنها معاني و مفاهيم بلكه بسياري از كلمات و اصطالحات هم كه سـابقاً   نه
رفته اينك متروك مانده است و بايد هـم متـروك    كار مي چنان مضاميني به در بيان

كنـيم و در وصـف چنـان مركـوبي شـعر       بماند، زيرا وقتي با شتر مسـافرت نمـي  
  و امثال آن نيازي نخواهد بود.» كاهل«و » هويد«گوييم ديگر به كلماتي مانند  نمي

اهيم بـديع و  پس تجدد در ادبيات الزم اسـت، يعنـي بايـد مضـامين و مفـ     
لطيفي را كه مربوط به عصر و زمان اسـت در قـالبي مطلـوب ريخـت و گفـت و      
چون در بيان مضامين نو الفاظ و كلمات و تركيبات هم از عوامل مؤثر است اگـر  

كـار بـرد كـه     شاعري متبحر و مجتهد قيود لفظي را درهم شكند و كلمـاتي را بـه  
  فرمايد: راني نيست. سعدي ميكار نبرده باشند هيچ جاي نگ اساتيد سلف به
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  چگونه دست توانم زدن بدان سر زلف
  دل خلق است زير هر شكنش» مبلغي«كه 

اند و ظاهراً بعـدها هـم،    را با اين تركيب پيش از سعدي نگفته» مبلغ«كلمة 
را در » سر خـوردن «اما او گفته است و خوب و بجا هم گفته است چنان كه ايرج 

  اين بيت:
  دوش من پاي بنه بر زبر

  از دوش در آغوش من» سر بخور«
***  

اي ايـن قيـود    اما قافيه و وزن از لوازم و اركان شعر است و اگـر در قطعـه  
توان خواند. گفتيم به جـاي مسـجد شـيخ     اي را شعر نمي نباشد، ديگر چنان قطعه

اهللا مثالً عمارتي چون بانك ملي بايـد سـاخت. درسـت اسـت كـه نقشـه و        لطف
آهـك و چـوب و    اهللا بنا متفاوت است، در بناي مسجد شيخ لطـف مصالح اين دو 

اند و در بناي بانك ملـي آهـن و سـيمان و آجـر موزائيـك؛ امـا        كار برده كاشي به
كـار   مهندسين اين هردو در طرح ريختن و اندازه گرفتن، فنون معماري را كـه بـه  

  اند قالب كه داشته است؟ اند؟ و باري، خشت و آجري كه بنا را با آن برآورده برده
گذاريد بايد وزن و تقطيع و قافيه داشته باشـد.   يآنچه را كه نام شعر بدان م

بحوري كه در نظم فارسي هست، چه آنها كه از عرب گرفته شده و چه بحـوري  
گونه فكـر و   كه خاص زبان فارسي است چندان زياد و چندان سهل است كه همه

ترين قالب شـعري   ها ساده توان به آزادي تمام بيان كرد. انواع مثنوي موضوع را مي
ها را براي بيان آن مطلـب كـافي    اي داريد كه اين قالب ست، چه مطلب نو و تازها

  بينيد؟ نمي
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طـور كـه ديگـران     گذشته از اين، در ابداعِ بحور شعري راه باز است. همان
توانيـد چنـين    اند شما هم مـي  مستزاد و مخمس و مسمط و اقسام ديگر را ساخته

قافيه است يا قافيـه   دو مصراع اول آن همابداعي بكنيد. بندهاي چهار مصراعي كه 
ندارد و در اين اواخر از ادبيات اروپايي گرفته شده مورد توجه و اعتناي بسـياري  

پسـندد رواج يابـد و بـر     گونه بحور كه ذوق سليم هم مي است. چه عيب دارد اين
  ديگر ذخاير افزوده شود؟

وبـار و   بنـد  و بـي  ها را نبايد داشت، اما جمالتي نـاموزون  گونه خشكي اين
به خورد مردم دادن و در تـرويج آن پافشـاري   » شعر نو«معني را به عنوان  غالباً بي

انصافي بلكه خيانت بـه ادب   كردن و نوخاستگان را به گمراهي افكندن، ظلم و بي
و فرهنگ فارسي است و من بيم دارم از اينكه بدخواهان چنين راهي را در پـيش  

باشند تا بناي استوار شعر فارسي كه به حقيقت ماية افتخار پاي جوانان ما گذاشته 
  پايه و يكباره واژگون گردد. جاوداني ماست اندك اندك سست و بي

بنـدوباري را در شـعر و زبـان     متجددين ادبيات ممالك ديگر هم چنين بـي 
اند كه مقلّدين ما از پي آنان روند. پول وِرلـن پيشـواي متجـددين     خود روا نداشته

اي از اشعار او عيناً در مجلة يغمـا چـاپ شـد. مالحظـه      فرانسه است، قطعه شعر
ايد كه فقط فكر و معني و آهنگ الفاظ مـورد توجـه شـاعر بـوده اسـت و       فرموده

  تقطيع و قافيه محفوظ است.
اي دارد  پوشكين شاعر روسي، به اتفاق، از شعراي بـزرگ دنياسـت. قطعـه   

بري و انديشة بيجا  قدر رنج مي تن شعر ايناي متشاعر! چرا در گف«بدين مضمون: 
تواني بگويي، به مـن ده تـا آن را    اي و نمي كني؟ مضموني را كه در نظر گرفته مي
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بدان پر ببندم و از كمان طبع رهـا كـنم   » قافيه«مانند تير راست و هموار كنم و از 
  »تا آن تير همچنان شتابان و خروشان از قرنهاي آينده بگذرد.

وزن و قافيه مقطعـاً در پـي هـم     انم بفهمم آنان كه جمالتي را بيتو من نمي
بگذارند. اگر فكرشان نو هست و » شعر«نام آن را  آورند چه اصراري دارند كه مي

بيننـد آن   رسد و قافيه و وزن را خارِ سر راه خـود مـي   مطلبي بديع به نظرشان مي
  ست؟مطلب را به نثر بنويسند. مگر اهميت نثر كمتر از نظم ا

اوزان و الفاظ زبان فارسي در نهايت دالويزي و سادگي است و در دسـت  
شاعر استاد و پرمايه مانند موم، اگر ما نتوانيم با اين مايـه وسـايل فكـر و انديشـة     
خود را در قالب شعر باز نماييم گناه الفاظ بيچاره و اوزان مسـكين نيسـت، گنـاه    

  ماست كه طبع و ذوق و استعداد نداريم.
گناه نيستند كه تـا   ت، مخصوصاً وزارت فرهنگ و ادارة تبليغات هم بيدول

  كنند. اعتنايي مي اين پايه به شعر و ادب اصيلِ فارسي بي
  سر چشمه شايد گرفتن به بيل

  چو پر شد نشايد گذشتن به پيل
  



  
  
  
  
  

  *در آرزوي جوانمردي
  غالمحسين يوسفي

  
بابا، به آقاي دكتر خانلري نامـه بنـويس و خـواهش كـن بقيـة داسـتان       «ــ 

  ».سمك عيار را چاپ كنند
كـرد. آن روزهـا وي    كه روشنك، دخترم، مكرر از من مياين تقاضايي بود 

داد.  يدر سال سوم دبستان بود و شوق وافري به خواندن داستان از خود نشـان مـ  
روزي جزء اول كتاب سمك عيار را در نزد من ديد و پرسيد: چـه كتـابي اسـت؟    
وقتي در اين باب توضيح مختصري دادم، اصرار كرد كه آن كتاب را بدو بدهم تـا  

آميز و نگـاه مشـتاق و منتظـر او موجـب شـد كتـاب را در        بخواند. لحن خواهش
  اختيارش بگذارم.

وب خود كرد چندان كه همواره از آن مطالعة كتاب دخترك را سخت مجذ
گفت. ديري نكشيد كه كتاب را بـه پايـان بـرد و بقيـة داسـتان را       با من سخن مي

از مـن   پس هرچنـدگاه  خواست و چون شنيد هنوز چاپ نشده افسرده شد. از آن
توضيحات من كـه  خواست نامه بنويسم و چاپ بقية كتاب را خواستار شوم و  مي

  كرد. قانعش نميبايد صبر كند چندان 
                                                            

، صص 1353*. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال دهم، شمارة سوم، پائيز 
.368تا  339   
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نـد  اچند سال گذشت. روشنك در اين مدت جزء اول كتـاب را مكـرر خو  
تا ديگر مجلّدات آن هم طبع و نشر شد. آنها را نيز با عالقة تمـام بارهـا خوانـده    

خاطر داشته باشـد. بنـده از    كنم بسياري از قسمتهاي داستان را به است و گمان مي
پندارند بلكه معتقـدم   هوش و گاه نابغه ميآن كساني نيستم كه فرزند خويش را با

كـه بـراي پيـر و جـوان، مـرد و زن       گونـه داستانهاسـت   داستان سمك عيار از آن
اي خاص تواند داشت. يادداشت كوتاه و پرسوز استاد خـانلري در سـرآغاز    جاذبه

سپردگان  كتاب، به ياد فرزند عزيزِ ازدست رفتة خود، آرمان، نموداري است كه دل
ستان سمك ـ حتي در ميان خردساالن ـ بسـيارند و منحصـر بـه دختـر مـن        به دا

  نيست.
روزي از روشنك ـ كه بزرگتر شـده بـود ـ پرسـيدم چـه چيـز را در ايـن         

پسندد؟ جـوابي قريـب بـه ايـن مضـمون داد: در رفتـار سـمك         داستان بيشتر مي
شـنويم   ه ميخوانيم و در مدرس بينم كه در كتابها مي هايي مي ها و جوانمردي خوبي

د. گويي بيان ساده و كودكانـة دختـرك   نزن ولي همه از آنها مثل آرزويي حرف مي
كند كمبود مردمي  حقيقت دارد و آنچه بيش از هرچيز داستان سمك را دلپذير مي

رو در اين كتاب اين آرزوي دور از دسترس  و انسانيت است در روزگار ما. از اين
  در نظرمان درخششي خاص دارد.

***  
طـور كـه از خـود كتـاب      داستان سمك عيار را كه به قلم آورده اسـت؟ آن 

آيد فرامرزبن خدادادبن عبداهللا كاتب ارجاني اين كتاب را، از زبـان يكـي از    برمي
كرده است و ايـن   القاسم شيرازي ـ تحرير  بن ابي صـدقةپردازان زمان ـ به نام   قصه

كتـاب و قـرائن   وة نگـارش  كار در اواخر قرن ششم هجري صـورت گرفتـه. شـي   
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دهد كه اين داسـتان را   ديگري ازقبيل مزد خواستن راوي درضمن نقّالي، نشان مي
چه بسا كـه   ناند. بنابراي كرده گويان در مجامع عمومي براي مردم حكايت مي قصه

آمـده بـه    گروه كثيري از عامة مردم ايران در قرن ششم هنگام فراغت گردهم مـي 
ســم گــوش دل ســپرده از داســتانهاي شــورانگيز او لــذت ســخنان صــدقة ابوالقا

شناختند و نوشتة  اند. نسلهاي بعد نيز تا چند قرن داستان سمك عيار را مي برده مي
  فرامرز خداداد شهرت داشت.

هــ)،   1003ـ   982ترجمة تركي آن در روزگار سلطان مرادخـان عثمـاني (  
 )1(كنـد.  ن نكتـه را ثابـت مـي   يعني بيش از سه قرن بعد از تحريرِ روايت اصلي ايـ 

بعالوه گويا به سبب مطلوب بودن و معروفيت داستان آن را به شعر نيـز درآورده  
بودند زيرا برخي ابيات مربوط به اشخاص داستان بـه صـورت مثنـوي در كتـاب     

و بجا  )3(واسطة قدمت كتاب رو به از اين )2(مذكورست كه معلوم نيست از كيست؟
نـويس   نخسـتين داسـتان  «گونه، اين فرامرز خداداد ظاهراً  ز ايننماندن داستانهايي ا

  ».ايراني است كه نام و آثارش به ما رسيده
آداب و رسوم گوناگون و نامهاي ايراني بسيار كه در كتاب پراكنـده اسـت،   

ار داسـتاني كـامالً ايرانـي         و قرائن ديگر نشان مي دهد كـه سرگذشـت سـمك عيـ
رمان اصلي كتاب مردي است عيار به نـام سـمك، از   . نكتة ديگر آن كه قه)4(است

تودة مردم. اگرچه سمك در خدمت خورشيدشـاه، پسـر پادشـاه حلـب، اسـت و      
جا از طبقات  جنبان حوادث است، در قصه همه خواستهاي وي و فرزندش سلسله

رود و بسياري كارها بـه دسـت    مختلف عامة مردم بخصوص فرودستان سخن مي
ن كه در اغلب آثار ادبي گذشتة مـا  آپذيرد. و حال  ان انجام ميت ايشآنان و به هم

آمدند. بعالوه گفتيم كـه ايـن    ـ كه رنگ اشرافي داشت ـ اين گروه به حساب نمي 
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انـد و   كـرده  گونه مردم نيز روايت مي گويان براي جماعاتي از همين داستان را قصه
ه اكثر قهرمانان آن از ميان شده است. بنابراين داستاني ك شايد سينه به سينه نقل مي

اند، اثري است متعلـق بـه    عامه برخاسته و طالبان و راويانش نيز از اين طبقه بوده
  مردم، و مغتنم و شناختني.

*  
را خوانـدني و مطبـوع كـرده اسـت      يكي از موجباتي كه كتاب سمك عيار

ود و شـ  پردازي است. اين كه خواننده هنگام مطالعه مجذوب آن مـي  لطف داستان
وة يواسـطة شـ   خواهد داسـتان را يكسـر دنبـال كنـد تـا بـه پايـان رسـاند، بـه          مي

گويي داشـته و طـوري ايـن داسـتان      اي است كه راوي يا مؤلف در قصه هنرمندانه
هم پيوسته كه دلكش است و گيرا. محتاج بـه گفـتن نيسـت كـه      طوالني را به نسـبةً 

پردازي توانا نيفتـد و بـه    ت داستانانگيز باشد تا به دس هرقدر وقايع داستان هيجان
صورتي دلپذير عرضه نشود، مورد توجه و حسن قبول واقع نخواهد شد. پس اگر 

خوانيم بايد زبردستي گوينـدة قصـه را هـم در نظـر      داستان سمك را با رغبت مي
انگيـزي در   طرز تحسين تواند بعد از قرنها با جاذبة سخن خويش به بياوريم كه مي

ار «اگر به خاطر بياوريم كه «. بعالوه ما تأثير كند در دورانـي از قريحـة   » سمك عيـ
سرايان باذوق و هنرمند ايراني تراوش كرده است كـه   خالق و ذهن روشنِ داستان

خورد و ادبيات در آن مـرز و بـوم    اروپا در ظلمت جهل قرون وسطايي غوطه مي
ميت و ارزش اين داشت، اه نخستين گامهاي خود را به سوي رشد و تكامل برمي

فارسي اين قديمترين داستان موجود شود، خاصه آنكه  داستان دالويز دوچندان مي
نويسي و ارزش هنري نيز بر داستانهاي خلف خويش برتري  ازنظر اسلوب داستان

  )5(».و مزيتي انكارناپذير دارد
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در كتاب سمك عيار، اشخاص داستان فراوانند و از طبقات گوناگون: شاه، 
زن، طباخ، نباش،  اده، وزير، نديم، عيار، رامشگر، غالم، جراح، قصاب، مشتشاهز

انديشـان، بـدكرداران و    وران، زن، مـرد، پيـر، جـوان، نيـك     اصناف مختلف پيشـه 
توان ديد كه هركس بسته به تأثير و اهميتش در  بسياري ديگر را در اين داستان مي

تنها مردان بلكه  و مقام خويش. نهمنش گر است و رفتاري دارد درخورِ  قصه جلوه
گير. اما قهرمان اصلي كه وقايع مهـم   زنان نيز در قصه داراي نقشي بارزند و چشم

دهـد   قـرار مـي   الشـعاع  كتاب زاييدة وجود اوست و ديگر اشخاص واقعه را تحت
نهد، سـمك اسـت از    جاي مي چندان كه در ضمير خواننده اثري خاص از خود به

  گروه عياران.
اي اسـت مظهـر دليـري و     انـدام در ايـن داسـتان اعجوبـه     ن مرد كوچكاي

كنـد و از   جوانمردي. وي بزرگترين خطرها را براي خدمت به ياران اسـتقبال مـي  
تنها شجاع است و باجرأت بلكـه در هوشـياري و    هراسد. بعالوه نه بذل جان نمي

ي وقتي به جامـة  نظير است. حت هاي زيركانه بي انديشي و تدبير و طرح نقشه چاره
گذرد در كار خود چنـين اسـتاد اسـت:     كنان در كوچه مي آيد و كرشمه زنان درمي

نگريد... تا بر سر كوچه رسيد، بايستاد و خود را بـر   رفت و باز پس مي سمك مي«
افشاند و بوي عطر از وي تـا   زد يعني مرا گرم است، و جامه مي سر آستين باد مي
. وي هر فرصت را براي آموختن هر چيز مغتـنم  )6()1/223» (رفت به دورجاي مي

رو در فنون مختلف بصيرت  آيد. از اين كار مي شمرد و معتقد است كه روزي به مي
خواند و چند قلم خـط   تنها هر خط را مي دارد و ازجمله در دبيري استاد است. نه

 توانـد نوشـت   بينـد ماننـد آن مـي    نويسد بلكه خط هركس را كـه مـي   را نيكو مي
زبـان؛ و   گويي زبردست است و گشـاده  پردازي و نكته ). در سخن476ـ   21/475(
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تواند مناسب مقام رفتـار   ـ مي  نور و مانند آ در هر كسوتي ـ بازرگان، طبيب، پيشه 
  كند و سخن گويد.

اش  رازداري و اســتواري ســمك در عهــد و پيمــان، وفــاداري و مردانگــي
بـرد تـا داسـتان     شود ولي جان بدر مي مي انگيز است. گاه نيز دچار مهالك تحسين
هاي او ادامه يابـد. وي در داسـتان شخصـيتي بـارز دارد و بـا ايـن        كاري با شيرين

آنچه فرمايي فرمـان تـو بـر مـا     «گويد:  بدو مي شاه فضائل عجب نيست كه مرزبان
دخـت را آورده اسـت و بـه     )، و جاي ديگر وقتي سمك ابان2/352» (روان است

خواهـد بـه احتـرام او از اسـب      رسد، پادشاه مي شاه مي دمت مرزبانلشكرگاه و خ
نامـد   مي» افروز عالم«). خورشيدشاه نيز او را 2/412گذارد( پياده شود و سمك نمي

گويد: براي ديدارِ او سمك به بار خواسـتن نيـازي    خواند و مي و برادر خويش مي
روز ـ   ). فـرخ 2/501»(بايـد داشـتن   ادب نگاه مـي «ندارد اما سمك معتقد است كه 

يابـد بـه پـاي او     سمك از بند رهايي مي نيز كه بارها به دستـ  پسر خورشيدشاه 
سـبب نيسـت كـه سـمك بـا پادشـاه و        ). با ايـن كيفيـت بـي   162، 3/55افتد ( مي

گويـد. چنـان كـه وقتـي      صـراحت سـخن مـي    تكلُّف و بـه  شاهزادگان هميشه بي
اي شـاهزاده،  «كند كه  ان كرده ـ گله مي خورشيدشاه ـ كه سخن او را نشنيده و زي 

). امـا بـا همـه    2/352» (سخن بهتر از اين بايد گفتن. چنين سخن نه با من گويند
 ركند و غرو عزت و احترامي كه سمك در نزد پادشاه دارد حد ادب را رعايت مي

داشت اندك پاداشي  ورزد. حتي در برابر كارهاي بزرگ خويش، چشم و تكبر نمي
  و به نام نيك در جوانمردي خرسند است. ندارد

ار   تنوع اشخاص واقعه و خلقيات متفاوت آنها بر لطف داسـتان   سـمك عيـ
گـزار و   اي است دلير و جوانمرد و حق زاده افزوده است. مثالً خورشيدشاه، پادشاه



١٤١ در آرزوي جوانمردي

تـدبير اسـت و پندناپـذير از     روز، فرزند او، با همه پهلواني بـي  مرد عشق، اما فرخ
شود. در سپاه خورشيدشاه پهلوانـان وفادارنـد و    به مصائب بسيار دچار مي رو اين

شوند از  جنگند ولي در لشكر دشمن، دالوراني هستند كه چون اسير مي مردانه مي
 )7(كننـد.  شوند و با او پيمان مي مي گسلند و فرمانبردار خورشيدشاه سرور خود مي

كنند و بـه گفتارشـان اعتمـادي    شـ  گاه نيز در فرصتي ديگر اين پيمان را هـم مـي  
نيست. عياران زيرك و چابك در داستان فراوانند اما سـمك از همـه برتـر اسـت.     

شـوند و بسـياري از آنـان ماننـد      عياران دشمن با همه زبردستي اسير سـمك مـي  
گردند. در قصه كساني را  آتشك در برابر كارهاي وي به اعجاب و ترس دچار مي

دار؛ روزگـاري   پري، عاشق يكديگر ولي خويشـتن  شاه و مهبينيم مانند خورشيد مي
نهنـد   دست برهم نمي«رسند ولي به قول سمك  هم مي گذرد و در فرصتهايي به مي

تـاب اسـت    اما آتشك در عشق دالرام چنان بي». هم سپارند تا آنگه كه ايشان را به
غنيمـت  كه حتي چند لحظه فرصت را، هنگام فرود آمدن او از كمند، در دل شب 

). يـا هرقـدر بـرادران    226، 1/217زند ( شمارد و بر دست و پاي وي بوسه مي مي
قصاب در ماچين جوانمردند و بزرگوار، طرمشة زندانبان ناجوانمرد است و نابكار 

)1/250.(  
گـري سـمك، داسـتان بـدان صـورت       با همه پردلي و هوشمندي و چـاره 

ه بتواند حدس بزند كه پيـروزي  جا موفق شود و خوانند نگاشته نشده كه وي همه
با اوست. او نيز مصائبي دارد ازجمله آنكه گاه بيماري اين مـرد پرتـوان را چنـان    

هـا نيـز كـه     تواند بر پاي خيزد. برخي گرفتاري كند كه تا چند روز نمي تاب مي بي
شـود   ) و سبب مـي 2/546دارد ( آيد، حتي دست به دعا برمي براي سمك پيش مي

  افزايد. قه و نگراني موضوع را دنبال كند، بر لطف داستان ميخواننده با عال



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٤٢ 

گون كه در اين كتاب هست در عين تنوع و كششِ بسـيار،   داستانهاي گونه
كنـد.   هم پيوسته است و موضوعي واحد و مشخص آنها را بـا هـم مربـوط مـي     به

ـ   پرداز وقايع مختلف را چنان در پي هـم مـي   بعالوه داستان هـم   هآورد و آنهـا را ب
رود كه خواننده هـيچ نـوع گسسـتگي در مطالـب      آميزد و باز بر سر مطلب مي مي

هاي عشق، جنگ، حيلـه و تـدبير بـا يكـديگر      كند. بر روي هم قصه احساس نمي
  چنان به لطف سرشته كه داستاني دلپذير به وجود آورده است.

يي توانسته است مجالي باشد بـراي هنرنمـا   گويي مي نكتة ديگر آن كه قصه
هايي نيز به فارسي نوشته شده كـه چنـين    در بيان و اطناب و تفصيل مطالب. قصه

ار از    است و داستان بهانه و عرصة اظهار فضل نويسنده شده. اما كتاب سـمك عيـ
خورد و هرچه  ها و گفتگوهاي زائد به چشم نمي جا صحنه گونه نيست. در اين اين

مة داستان را خواننـده بـا عالقـه    رو ه هست درحد لزوم است و ضرورت. از اين
خواند و مثل بعضي كتابها نيست كـه مـالل آورد و بتـوان چنـد صـفحة آن را       مي

نخوانده رها كرد و به بقية داستان پرداخت. يك مقايسه بين متن فارسي داستان و 
گرفتـار حشـو و زوايـد    ترجمة تركي ـ كه مدتي بعد صورت گرفته و تـا حـدي    

  دهد. خوب نشان ميده است. اين نكته را عصري خاصه در اوصاف ش
در اين قصه اشخاص داستان هريـك برحسـب موقـع و سرشـت خـويش      

اي قابل مالحظـه اسـت. پادشـاه،     گويند و اين خود نكته كنند و سخن مي رفتار مي
ور، خنياگر، خادم، كنيـز و غـالم، حركـات و     شاهزاده، پهلوان، عيار، سپاهي، پيشه

آيد  است. رفتار و سخنان سمك وقتي به جامة زنان درمي گفتارشان درخور ايشان
گونـه   اي از ايـن  آميـز او نمونـه   و ناز و كرشمه و چشم گرداندن و كلمات فريـب 

در جوال او رفتـه بـود كـه زنـي     «سخني بهزاد كه  هاست و نيز چرب گويي مناسب
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هـاي   )، و بسياري صحنه224ـ1/223»(بايد گرفت باجمال است و او را در كنار مي
  ديگر.

پـرداز و اشـراف    كند از ذوق سليم داستان ها حكايت مي رعايت اين تناسب
او بر روحيات و خلقيات طبقات مختلف و عـوالم آنهـا. راسـت اسـت كـه گـاه       

) و 2/542پـردازد (  اي دلير چون خورشيدشاه در فراق پـدر بـه زاري مـي    شاهزاده
انگيـز اسـت مـثالً     شـگفت خالف انتظار است، يا رفتـار برخـي زنـان در داسـتان     

كند كه شوهرش، خورشيدشاه، ماه در  شود و پيشنهاد مي دخت خود راضي مي ابان
)، و گلبوي، وقتي دختـري زيبـا را   2/576)، نيز 458ـ2/456ماه را به زني بگيرد (

روز  توانستم او را در كنار فـرخ  خورد كه كاش مي بيند، دريغ مي در شهر حاميه مي
گونه موارد در داستان فـراوان نيسـت و لطـائف     ). اما اين3/177(شوهرش) كنم (

  برد. كتاب آنها را از ياد مي
شـناخته   شناسي آگاه مردم را مي كسي كه اين داستان را پرداخته مانند روان

هـر آن زنـي   «گويد:  جا دربارة زنان مي و به احوال آنها واقف بوده است. مثالً يك
گويد و خود ا تو مجادله كند و سخن سخت كه با وي سخن گويي و از هرگونه ب

بيافتي كه ترا دشـنام   را پاكدامن و پرهيزگار نمايد او را صيد كردي. زن آن ساعت
همة مـردان  «نويسد:  ). جاي ديگر در باب شيفتگي مردان به زنان مي1/224( »دهد

، نيـز  1/225» (عالم بسـتة مكـر زناننـد. بـوي مـاده، شـيران غـرّان را در دام آورد       
خـورد، نويسـنده    دخت از سخنان شـهران وزيـر فريـب مـي     ). آنجا كه ابان1/223

گويد. دل زن نـازك باشـد و    دخت خرم شد. پنداشت كه راست مي ابان«گويد:  مي
ماننده، و سـخنگويي چـون شـهران     هرچه بشنود باور دارد، خاصه دروغ به راست

دم، از زبـان سـمك   ). وقتي نيز راجع به تـأثير پـول در نفـوس مـر    2/310» (وزير
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هرچه، برهمـه، مـردان عـالم برنتواننـد آورد بـه زر برآيـد چنـان كـه         «شنويم:  مي
)، بعالوه در بسـياري مـوارد   1/596» (پسنديده باشد، كه زر پيشرو همة كارهاست

كنـد و زبانشـان را    بينيم طمع پول، اشخاص را به قبـول هـر كـاري وادار مـي     مي
  ).2/252، 580، 553، نيز 307ـ1/306بندد ( مي

فقـط از لحـاظ ظـاهر     دهد كه راويِ داستان مـردم را نـه   اينها همه نشان مي
آورد و بـا معرفـت    شناسد بلكه ازنظر احوال نفساني و افكار، آنهـا را بجـا مـي    مي

هاسـت كـه    گونـه آگـاهي   واسطة همين شود. به رو مي كامل با هريك از ايشان روبه
هـا   از خود بيزار نكنـد كـه بزرگتـرين دشـمني    مرد بايد كه خدمتكار را «گويد:  مي

  ).3/110» (دشمنيِ خدم و حشم است كه بر جملة اسرار واقفند
در داستان سمك مبالغه هسـت امـا در مقـام مقايسـه بـا ديگـر داسـتانهاي        

العاده و جادوگريها و اعمـالي از   هاي خارق همانند اندك است. چنين است صحنه
تان دشـمنانند كـه بـه جـادوگراني ماننـد صـيحانه       قبيل. بعالوه در سراسر داس اين

) نه لشكر خورشيدشاه و سمك. استمداد خصم از 321، 2/249شوند ( متوسل مي
  جادوان نيز بيشتر از سر اضطرار است و هنگام درماندن و شكست سپاه.
نظـر  ها در  شيوة بيان داستان هم طوري است كه گاه از شدت برخي مبالغه

شـاه در لشـكر خورشيدشـاه     الً وقتي از شـبيخون زدن ارمـن  كاهد. مث خواننده مي
عارضان را بفرمود تا به شـمار آوردنـد كـه    «گويد: خورشيدشاه  رود، مي سخن مي

اند. بشمردند. مقدار شانزده هزار و هشتصد و بيست  چه مقدارند كه به مرگ آمده
تيجـة  ). اين عدد طـوري اسـت كـه گـويي ن    2/454» (و نه مرد به قتل آمده بودند

آمارگيري دقيق است نه سخني براي بيانِ كثرت كشـتگان. امـا در ترجمـة تركـي،     
تنهـا همـة    سـمك نـه   آميزتر شده چنان كـه  داستان، شايد بر اثر مرور زمان، مبالغه
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گونه نسبت داده شده  انگيز از اين ) بلكه بدو صفتي شگفت3/63داند ( زبانها را مي
الت اين بود كه مشتي خاك از هـر بـامي   مگر سمك را يكي از جملة كما«است: 
دانست كه داخل آن چيست. پس خاك يكي دو بام  كرد و مي داشت و بو مي برمي

اي نيـز   ). در واقعه3/73» (بو كرد. آخر خزانه را بيافت و سوراخ كرد و داخل شد
دهـد   به طرز عجيبي سمك را نجات ميـ  اي است  سيمرغ ـ كه خود مرغي افسانه 

بعـد).   به 2/548،553( گذراند گيرد و از شهرها و درياها  به پرواز مي يو او را برم
آيد تا بتواند سماوات پهلـوان   الموت به ياري روزافزون مي يا در جايي ديگر ملك

). شيرچنگال نيز زور شگرفي دارد و اسـب و مركـب را   3/260را از پاي درآورد (
). از 3/95كنـد (  و پرتـاب مـي  گرداند  گيرد و دور سرش مي با دست از زمين برمي

  ).2/102خوار ـ در ميدان جنگ ( گونه است آدمي خوردن فتاح ـ سيه مردم اين
توان گرفت، تكرار برخي از حوادث و  سمك عيار مياي كه بر داستان  نكته

رويـم انـدك انـدك بعضـي از      خوانيم و پيش مي هاست. وقتي كتاب را مي صحنه
كنـد و از   دهد باهم شـباهت پيـدا مـي    ن روي ميوقايع كه در سرزمينهاي گوناگو

و يـارخ   ورد شود. مثالً ارادت ورزيدن سرخ رو از تازگي و لطف آن كاسته مي اين
پيمـان  ديوانه به سمك عيار و گفتگوي هريك از اين دو با مادرش و به دسـت او  

، 247ــ 1/245وفاداري به سمك كردن و ديدار بـا سـمك نظيـر يكـديگر اسـت (     
دار ماهانه،  همچنين دلدادگيِ آتشك به دالرام، و يارخ ديوانه به خزينه )،410ـ408

شاه ـ و وصال آنها را از سمك خواستار شـدن    كافر به ماهانه ـ دختر ارمن  و سرخ
بيني مصائب  )، يا خواب ديدن خورشيد شاه و پيش403، 410ـ409، 164ـ1/163(

ـ 1/600روز ( برادرش فرخ ه آينـدة خورشيدشـاه   ) و خواب ترسناك سمك راجع ب
خانة گورخان كه طلسم آن به نـام   هاست داستان گنج قبيل همانندي ). از اين2/10(
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) و نيـز گنجـي كـه طهمـورث     2/476روز بود و در كودكي نصيب وي شد ( فرخ
  ).3/181روز نهاده بود از سالهاي دراز ( ديوبند براي فرخ

تنهـا مـردم    گذرد نه يبعالوه در اين داستان كه وقايع در شهرهاي مختلف م
گويند و كمتر به تفـاوت زبـان آنهـا     همة اقطار گيتي گويي به يك زبان سخن مي

اشاره شده است بلكه برخي از رسومشان ـ نظير بار يافتن رسول ديگر پادشـاهان   
هـم   و نخست به شراب نوشيدن نشستن و بعد پيام او را شنيدن و پاسخ دادن ـ به 

  ماننده است.
ويان براي ارضاي خاطر مستمعان ناگزير رشتة سخن را ادامـه  گ ظاهراً قصه

اند و ايـن سـبب تكـرار و هماننـديِ      داده داده قصه را هرچه ممكن بوده طول مي
شده است. شايد برخي شباهتها ميان داستان سـمك   ها مي برخي از وقايع و صحنه

گويـان   م و قصـه نامه نيز ناشي از تـأثير ذوق مـرد   ها مانند داراب عيار و ديگر قصه
داسـتان نظـر خورشيدشـاه را جلـب      باشد ازقبيل وجود خر گوري كه در ابتـداي 

نامـه.   گونـه در داراب  ) با آهويي از اين12ـ1/11كشد ( كند و او را پي خود مي مي
يا آنكه در سمك عيار همة تالشها و وقايع براي دست يافتن خورشيدشـاه اسـت   

اي هسـت. بعـالوه    نامه هم چنـين انگيـزه   ارابپري دختر پادشاه چين و در د به مه
روز و گلبوي نيز از  دخت، دختر غور كوهي، يا فرخ سرگذشت خورشيدشاه و ابان

اي جادو دارد به نام شروانه؛ دايگاني نظير او هـم در   پري دايه همين نوع است. مه
و نامه وجود دارند. چنان كه مهران وزيـر و مكرهـاي ا   سمك عيار و هم در داراب

آورد  نامه فراياد مي در كتاب سمك عيار، طيفور وزير شاه سروز يمني را در داراب
  و بسياري وجوه مشابهت ديگر.
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موضوع ديگر آنكه گاه بيان نويسنده چنان است كه گويي همة بالد جهـان،  
هـاي   ). نكته3/86شاه و خورشيدشاه است ( بجز كشور دشمن، جزء قلمرو مرزبان

كشيهاي فراوان در هر واقعه، بخصوص درمورد  يافت ازقبيل آدمتوان  ديگر نيز مي
ميرند و  فشرند و زود مي خادمان سراي دشمن كه سمك و ديگران گلويشان را مي

آزار است. يا كار ديگر سمك كه دكان مـردي را در شـهري بـه زور     اي دل صحنه
گـذارد   مي اي ديگر وي ناگزير كلنگال را تنها ). در معركه2/210شود ( صاحب مي

افـروز   ). يـا وقتـي خورشيدشـاه عـالم    3/42شـود (  گريزد و كلنگال كشته مي و مي
شاه پدر خـويش ـ كـه     بيند، از گرفتاري مرزبان (سمك) را پس از مدتي غيبت مي

گويد. گويي اين موضوع را از ياد بـرده   اي مهم بوده است ـ با او چيزي نمي  واقعه
نويسـند: مـرا    ي از قول گرگسار به پسرش ميا ). جاي ديگر در نامه2/575است! (

  ).606، 2/590كوه او را گرفته بود ( سمك دستگير كرد و حال آنكه ديلم
ار جزئـي     گيري گونه نكته اين ها در قبال مجموعة داستان دلكش سـمك عيـ

آيد. حق اين اسـت كـه ايـن رمـان كهـن فارسـي از لحـاظ         است و به چشم نمي
و ارزش خاصي دارد كه بخصوص پـس از تأمـل در آن   پردازي نيز گيرايي  داستان

  گردد. و مقايسه با داستانهاي همانندش مشهود مي
*  

پيش از اين عرض كردم كه تجلّي جوانمردي و انسانيت در اين كتاب بارز 
ار را بخوانـد مردانگـي و        است و ستودني، از اين رو هـركس داسـتان سـمك عيـ

كنـد و در   اختيار تحسين مي سمك، را بيبزرگواري بعضي از قهرمانان آن، خاصه 
سـبب   جوشد كه كاش اندكي از اين همه فضائل را دارا بود. بي دلش اين آرزو مي

ري و افداك )8(اند. ناميده» نامة دليريها و جوانمرديها ستايش«نيست كه اين كتاب را 
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پيمـاني، حمايـت از    ايثار، در راه عقيده و هدف جـان بـاختن، راسـتي و درسـت    
اندگان در برابر ستمگران، پاكبازي و پاكدامني در رفتار سمك و برخي ديگـر  درم

  از اشخاص داستان در نهايت هنرمندي تجسم يافته است.
تنها سمك و ديگر مردان، بلكه زنان هـم در ايـن داسـتان مردانـه سـخن       نه

افـزاي رامشـگر در    گويند و رفتارشان از سرِ جوانمردي است. چنـان كـه روح   مي
گويد:  ـ مي» يست و پيشة كيست؟چجوانمردي «پرسد:  خ سمك عيار ـ كه مي پاس

جوانمردي از آن جوانمردان است و اگـر زنـي جـوانمردي كنـد مـرد آن اسـت.       «
افـزا گفـت: از جـوانمردي     سمك پرسيد كه از جوانمردي كدام شـقّه داري؟ روح 

جت آرد من جان داري به كمال دارم كه اگر كسي را كاري افتد و به من حا امانت
پيش او سپر كنم و منّت بر جان دارم و بدو يار باشم و اگر كسـي در زينهـار مـن    
رّ    آيد به جان از دست ندهم تا جانم باشد. و هرگز راز كسي با كسي نگـويم و سـ

افـزا فقـط    ). روح48ــ 1/47» (او را آشكارا نكنم. مردي و جوانمردي اين را دانـم 
  گويد معتقد و استوار است. عمل هم به آنچه مياهل حرف نيست بلكه در مقام 

انگيز است. به ايـن دو   در شهر ماچين نيز مردانگي دو برادر قصاب اعجاب
انـد ـ    گيل و سام ـ كـه در شـهر پنهـان شـده      هزنند كه از جايگاه سيا تن تهمت مي

 سـوزد و پندشـان   كشند. شحنه دلش بـر ايشـان مـي    آگاهند. دو برادر را به بند مي
ايشان گفتنـد: ... بـه   «هد كه اين راز را آشكار كنند و جان خويش را برهانند. د مي

يزدان دادار كردگار كه مـا از ايـن كـار آگـاهي نـداريم، و اگـر چنـان بـودي كـه          
دانستيمي هم نگفتيمـي و رهـا كرديمـي تـا جـان مـا بـر بـاد شـدي، چنـان كـه            

پرديمي كـه عـالم همـه    آيد. هم غمز نكرديمي و كس را نس بر باد مي )9(حرمتي بي
نام و ننگ است و هيچ بهتر از جوانمردي نيست، تا ما را جاودان نام جـوانمردي  
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دارنـد   ستايند و اين دو برادر را دوست مي مردم شهر نيز جوانمردي را مي». بودي
شود  آورند و سرانجام معلوم مي بينند خروش برمي و چون در بازار گرفتارشان مي

  ).254ـ1/253( گناهند كه آن دو بي
كنند. وقتي پسـران   در اين داستان حتي دشمنان با يكديگر ناجوانمردي نمي

غوركوهي قصد دارند به درگاه خورشيدشاه روند و با تقديم هديه و نثـار فـراوان   
شاه ـ كه   دخت، را از او باز خواهند، دبور ديوگير پهلوانِ ارمن خواهر خويش، ابان

مال پيش ما رها كنيد و برويـد  «گويد:  به ايشان مياو نيز در صف دشمنان است ـ  
كه خورشيدشاه مردي جوانمرد است. چون شما خواستاري خواهر كنيد باز دهـد  

آيد. خورشيدشاه دو عـم   بيني دبور درست درمي پيش». شما نيز هم باز دهد و عم
كـه اگـر    به يزدان«گويد:  رو مي كند اما دختر نزد او نيست از اين ايشان را آزاد مي

  ).98ـ2/96» (دختر داشتمي بدادمي تا سخن دبور درست آمدي
صورت پيداست كه فداكاري ياران وفادار در حـق يكـديگر تـا چـه      در اين

صورت  شود كه در شهر چين به روز داوطلب مي پايه است! شگفت نيست كه فرخ
راه او  برادر خويش، خورشيدشاه، درآيد و به استقبال خطر رود و از نثار جـان در 

نظـر   ). اين روح وفاداري فقط در اشخاص محبـوب داسـتان بـه   1/35پروا ندارد (
روز هم دور از سوار خـويش، در ديـار دشـمن،     رسد بلكه اسب گلگون فرخ نمي

  ).3/92» (دهد شود و كسي را پيش خود راه نمي رام كسي نمي«
راز محبوبيت سـمك نيـز بيشـتر ناشـي از جـوانمردي و فضـائل اخالقـيِ        
اوست. به همين سبب در همة شهرها آوازة جوانمردي و پاكبـازي و شـجاعت و   

از مـرد و زن ـ ناديـده شـيفتة اوينـد و       ـتدبير او پراكنده اسـت و بسـيار كسـان     
سرسـپردن بـه   اش. اما شادي خوردن به منزلة پيمان وفاداري بستن و  خورده شادي



 25/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٥٠ 

پذيرفتـه   كسي بوده است و با نوشيدن قدح شراب به نام او و به ياد او انجـام مـي  
نـام الحـان كـه دورادور بـه سـمك       . در شهر عقاب سپهساالري است بـه )10(است

آنكه او را ديده باشد. وقتي اين دو مـرد بـه يكـديگر رسـيدند      ورزد بي ارادت مي
را اين دوستي با من چه افتاد؟ چون هرگـز  افروز (سمك) گفت: اي برادر، ت عالم«

اي پهلـوان،  به خدمت تو نرسيده بودم و ما را نامـه و پيغـام نبـود. الحـان گفـت:      
مـن از مردمـان آوازة   دوستي نه در حضور باشد. آن بهتر باشد كه در غيبت بـود.  

مردي و عياري و جوانمردي و كارهاي تو شنيدم؛ شادي رفيقي تو خوردم. اكنون 
افروز گفت: همت تو بود كه يـزدان   بزرگ كردي، تشريف برادري دادي. عالممرا 

  ).370ـ2/368» (ما را به خدمت تو رسانيد
در سراسر داستان دوستدارانِ سمك و ستايشگران او فراوانند. بـا مردانگـي   

پـذيرد عجـب    و شهامتي كه او دارد و كارهاي بزرگي كه به دسـت او انجـام مـي   
  نگام خواندن اين كتاب در شمار شيفتگان وي درآييم.نيست كه ما نيز ه

مسألة مهمي كه در اين كتاب مطرح است ترويج خُلقيات نيكـو و فضـائل   
قـولي، ايثـار و فـداكاري،     انساني است. در اين داستان هرقـدر وفـاداري، درسـت   

شود، خيانـت، دروغ، خودخـواهي، سـتم و     دادگري و عواطف انساني تحسين مي
دود است. طرح اين نكات بـه صـورت پندنامـه و كتابهـاي اخـالق      بدانديشي مر

آن كـه خـود حـس كنـد،      نيست بلكه حاصل داستان ايـن اسـت و خواننـده، بـي    
سـتايد؛ و درمقابـل از    پذيرد و مـي  تدريج مي صورتي غيرمستقيم اين اصول را به به

ـ كه بـه  ـليار رو اليان و ا شود. از اين ظلم و تباهي و نابكاري هرچه بيشتر بيزار مي
) و نيز طرمشـه  33ـ1/31بينند ( ـ كيفر ميـكنند  روز خيانت مي خورشيدشاه و فرخ

زور بـه   ). جاي ديگر شغال پيل305ـ1/301شكند ( ميكه پيمان و سوگند خود را 
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گويـد:   دهد عزومند را به تير بيفكنـد و دربـارة او مـي    جنگجوي قصاب اجازه مي
  ).2/522» (بهترعوان است و ظالم. او را كشتن «

گسـتر. از   انـد و عـدالت   شاه و خورشيدشـاه دادپيشـه   پادشاهان نظير مرزبان
دهند و پيش از آن كه با كشوري ديگـر   رو هميشه صلح را بر جنگ ترجيح مي اين

كوشـند تـا جـايي كـه ممكـن اسـت        فرستند و مي نبردي آغاز شود پيام آشتي مي
كـين و پيكـار نيـز كشـتنِ فرزنـد      ). هنگام 370، 288، 2/181جنگي روي ندهد (
دارند اگرچه در دسـت آنـان اسـير شـده باشـد. امـا پـس از         پادشاهان را روا نمي

داد و عـدل اسـت و بيـداد    «دهنـد كـه    گشايند فرمان مـي  پيروزي، هر شهر را مي
ظلم و مصادره نيست و مخالفـان  «و » كس كار نيست كس را با هيچ نيست؛ و هيچ

به شهر درآمد و منادي «شاه  ). در چين مرزبان583، 359 ،2/175، 3/173» (آزادند
فرمود كه اگر كسي ناني به ظلم از كسي بستاند يا مشتي كاه، او را سياسـت كـنم.   

يك روز خـدمتكاري، از آن ميـري،    به داد و عدل شهر آباد كرد تا بدان غايت كه
ر تـا تـو را زر   گفت: اين به وثـاق مـن آو  فروش را  اي كاه بخريد. آن مرد كاه پاره

دهم. چون بر در سراي برد مگر بر زر دادن سستي نمود، كـه اميـر وي از سـراي    
دهـد.   نمايد. بهاي كـاه نمـي   فروش فرياد برآورد. گفت: مرا رنج مي بيرون آمد. كاه

امير غالمي را بفرمود تا تـوبرة كـاه در گـردن وي كـرد و او را بياويخـت. مـردم       
دهد. امير گفت: اگر مـن او   ، مگر آن كه زر دير ميگفتند: او را هيچ گناهي نيست

  ).2/274» (را نياويزم شاه مرا بياويزد
گشـايند و حكومـت آن را بـه كسـي      وقتي هم كه پادشاهان شهري را مـي 

). 3/174، 361، 2/178كننـد (  سپارند رعايت عدل و انصاف را بدو گوشزد مي مي
يــروزي خورشيدشــاه بــر خــوانيم كــه پــس از پ حتــي در قســمتي از داســتان مــي
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خانة او مجمع جوانمردان و پناهگـاه مسـكينان و   «جوي عيار ـ كه   شاه، فتنه طوطي
شـود و بـه    ـ به واسطة خدمات خود مورد عنايت پادشاه مـي » درگاه افتادگان بود

خواهد كه دختـر غـاب را    رسد. آنگاه از خورشيدشاه مي مقام سپهساالري شهر مي
ورشيدشاه گفت: من جملة كارها بتوانم كردن جز اين كار خ«به زني به او بدهند. 

آنگاه پس از استفسار نظـر دختـر و اطـالع از    ». كه به رضاي آن زن موقوف است
  ).175ـ3/174جوي درآورد ( موافقت او، وي را به همسريِ فتنه

خـالق و حكمـت عملـي و    ا ها و رعايتها را دركتابهاي گونه دادگستري اين
هـاي ايـن كتـاب     ترين خصيصـه  توان يافت. اما درخشنده نيز ميآيينِ كشورداري 

تجلي فضائل اخالقي است در عامة مـردم، و طبقـات متوسـط و پـايين اجتمـاع.      
انگيـز   داشـتني و تحسـين   گفتار و كردار اين گروه در اين داستان گاه چنان دوست

در  يابـد كـه ارزشـهاي بشـري     است كه حدي بر آن متصور نيست. خواننده درمي
 گروه فراموش شده و گمنـام چـه بسـا ارجمنـدتر و بـارزتر از كارنامـة         ميان اين

  برخي از ناموران بوده است.
اما اگر بخواهيم عصاره و مثل اعالي اين صفات عالي و شريف را در ميان 
اران اسـت و     عامة مردم در خالل اين داستان دريابيم بهترين نمودار آن شـيوة عيـ

  سمك. ترين آنها برجسته
 انـد و داراي  داده عياران يكي از دستگاههاي مهم اجتمـاعي را تشـكيل مـي   

اند. بيشتر افراد اين گروه نيـز از   تربيت و اصول عقايد و آداب و رفتار خاص بوده
زن، سـمور   افزاي رامشگر، گيلك مطرب، چابك مشت تودة مردم بودند نظير روح

ايي نيز سـمك در مقـام معرفـي    طباخ، جنگجوي قصاب، در همين داستان. در ج
ام. اگـر نـاني يـابم بخـورم و اگرنـه       مردي ناداشـت عيارپيشـه  «گويد:  خويش مي
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كـنم آن بـراي نـام     كنم و كاري گر مي گردم و خدمت عياران و جوانمردان مي مي
شـود كـه    ). از اين سخن نيـز معلـوم مـي   298ـ1/297» (كنم كه مرا نامي باشد مي

نِ او در درجة اول بـراي حفـظ حيثيـت و آبروسـت، و     مسلكا اهتمام سمك و هم
  ديگر براي نام و آوازة نيك.

در اين كتاب، عياران به رعايت اصول اخالقي سخت پابندند. رازِ دوسـتان  
كردارنـد. دوسـتي و    كننـد. راسـتگو و راسـت    را حتي به قيمـت جـان حفـظ مـي    

ا بر خـود واجـب   دشمنيشان مردانه و يكرويه است. حمايت ضعيفان و مظلومان ر
انگيز اسـت و   پيشگان را. پاكدامني آنان حيرت شمرند همچنان كه مبارزه با ستم مي

تواند آنها را از راه ببرد. پيران را حرمت دارند و اسـتاد   غريزه و شهوت هرگز نمي
را فرمانبردارند. مال و منال و جاه و مقام در چشمشـان ارزشـي نـدارد و آنـان را     

اند و بلندنظر. وقتي با كسي پيمان كردند تا ايثار جان  رو بخشنده فريبد، از اين نمي
باك و دالورند و مرد مردان، و در ميان مردم محبـوب و گرامـي و بـه     با اويند. بي
هـا   كنند و در ديگـر گرفتـاري   حكومتها مي هايي كه گاه با در مخالفت همين سبب

  )11(رسانند. مردم به آنان مدد مي
در داستان طوالني سـمك  «نويسد:  دريافته است كه ميدكتر محجوب نيك 

گـري و   شـكني و حيلـه   عهدي و پيمان عيار، حتي يك نمونة دروغگويي و سست
ناموسي و ناسپاسي و نمـك خـوردن و نمكـدان     جبن و آزمندي و زرپرستي و بي

گونـه   شود؛ و مرتكبـان ايـن   شكستن، حتي در ميان عياران گروه مخالف ديده نمي
شـوند و در برابـر    ع عياران و جوانمردان طـرد مـي  در نخستين وهله از جماعمال 

انگيـز تحمـل مـي     ناسپاسي و بدكرداري خـويش مجازاتهـاي هولنـاك و عبـرت    
  )12(».كنند
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منشـي و دليـري از مردمـي     همـه مـردي و مردمـي و بـزرگ     شگفتا كه اين
اششان در چيزي زند كه همة ساز و ابزار كار و وسايل مع دست و بينوا سر مي تهي

گنجيده است. امـا در ميـدان عمـل و جـالدت و جـوانمردي،       پشتي مي شبيه كوله
الشـعاع قــرار   رفتـار و شخصيتشـان بســياري از محتشـمان و زبردسـتان را تحــت    

نامه باب مفصلي از كتاب خـويش را بـه    سبب نيست كه مؤلف قابوس دهد. بي مي
  ت.پيشگي و عياري اختصاص داده اس آيين جوانمرد

اگر پيش از اين گفتم كه مطالعة كتاب سمك عيار و تأمـل در آن، بسـياري   
كند، بيشتر به سـيماي روشـن    هاي شريف انساني را در خواننده بيدار مي از خوي

  اين گروه از اشخاص داستان نظر داشتم.
*  
پرداز در خالل داستان بـه اظهـار نظـر     در كتاب سمك عيار، گاهي كه قصه

برگزار  آموز است. بعالوه چون بيان مقصود را به اختصار انش نكتهپردازد سخن مي
شود. از آن جمله است انتبـاه و تأمـل او    كند به تسلسل داستان خللي وارد نمي مي

اي عاقـل،  «گويد:  پري، همسر خورشيدشاه، و نهايت عفت وي كه مي در مرگ مه
به حشمت از فلك  د وروفاست كه يكي از اول چنان بپرو بنگر كه جهان چون بي

بگذراند و طبعي بر وي دهد كه كس در پيش وي نام مرد نتواند بردن، چنـان كـه   
باد را بر در حجرة او گذر نباشد؛ و به هزار بلعجبي او را به مرد رساند و نگـذارد  
كه دمي به خرمي برآورد و كام دل بيابد و مرادي حاصل كند و زودش بـه خـاك   

كـس   ر همچنين خواهد بود و ضربت قهر مرگ بـه همـه  تيره فرو برد و همه را كا
  )13().2/82»(رسد
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از اين قبيل است برخي موارد كه راوي به اقتضاي مقام به انتقـاد از عصـر   
پرداز  خورد، قصه زور سوگند مي خويش پرداخته. مثالً وقتي سياه در نزد شغال پيل

،چون عهد كردندي و در آن عهد ما تقدم، جماعتي كه پيش از ما بودند«گويد:  مي
سوگند خوردندي عظيم نگاه داشتندي و اگر كسي سوگند بـه دروغ كـردي و آن   
عهد بشكستي، او را در ميان خلق جاي نبودي، اما در اين روزگار كه ماييم هـزار  
سوگند بخورند، چو بر پاي خواستند فراموش كردند. عجب روزگاري اسـت كـه   

خرد، و تـرس   شته است! ما قومي نادانيم، كمما در او گرفتاريم! مگر چه روزگار گ
  ).516، نيز 2/89» (خداي در دل نباشد

ها ـ كه گاه به مناسبت واقعـه    گونه انديشه در خالل داستان سمك عيار اين
  انگيزد. به قلم آمده است و خواننده را نيز به تأمل برمي براي راوي حاصل شده ـ

*  
جتماع ايران را درحدود قرون ششـم  هايي از ا سمك عيار گوشهدر داستان 

وان ديد. اگرچه برخي از مكانها دور از خطّة ايران است، روح ايرانـيِ  ت و هفتم مي
داستان و امارات متعدد داللت دارد بر اين كه آنچه در كتـاب آمـده ـ بـا در نظـر      

  گرفتن رنگ و لحن داستاني آن ـ نموداري تواند بود از جامعة ايراني.
اي كه در زمينة مطالعـات اجتمـاعي از ايـن كتـاب حاصـل       همهمترين فايد

داب و آ شود، پي بردن به سازمانهاي عياري، اصـول تربيـت، اخـالق و رفتـار،     مي
گريها و تدبيرها،  رسوم و مقررات، سلسله مراتب عياران، اسباب و ابزار كار، چاره

ختلف اسـت،  مقام اجتماعي، و پيوستگي آنها با يكديگر در شهرها و كشورهاي م
و نشر اين طريقه در ميان عامة مردم از مرد و زن. شگفت آن كه در ميـان عيـاران   

ورد، روزافـزون و ديگـران ـ     افزاي مطرب، سرخ شوند ـ مانند روح  زناني يافته مي
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كه در درستيِ عهد و پاكـدامني و اسـتقبال از خطـر و كارهـاي بـزرگ، حتـي در       
كننـد. اينـان اگرچـه لبـاس      ن مردانه رفتار مينيرومندي و پنجه درافكندن با ديگرا

دهند ازقبيل  اي از طبيعت زنانة خود را نيز بروز مي كنند گاه گوشه مردان بر تن مي
  ).1/505ورد كه مبادا سمك دل در روزافزون بندد ( نگراني سرخ

شود در سلسـله مقـاالت    آنچه در باب آيين عياري از اين كتاب مستفاد مي
به قلم آمده است. نيز مقاالت  )14(رويز ناتل خانلري در مجلة سخنارجمند دكتر پ

دكتر محمدجعفر محجوب در همين زمينه نكات باريك و مفيدي را دربـارة ايـن   
كتاب و شيوة عياري دربر دارد كه مغتنم و خواندني است. بخصوص كه نويسنده 

هاي خـوب   ههاي اجتماعي و تاريخي و جلو عالوه بر بحث در آيين عياري، جنبه
و بد آن را هم در اعصار مختلف درنظر گرفته و با مقايسة صفات و رفتار عياراني 
نظير سمك، عمرو (در رموز حمزه)، مهترنسيم (در اسكندرنامه) بـا يكـديگر، بـه    
اين موضوع مهم پي برده است كه چگونه بر اثر بروز فساد و انحطـاط در اركـان   

تـدريج تغييـر يافتـه و در ميـان آنـان       ها بـه جامعه سـيماي عيـاران نيـز در داسـتان    
دستي به آزمنـدي   آزاري و گشاده داري به مردم جوانمردي به ناجوانمردي و مردم«

از ايـن نظـر سـمك    ». و يكرويي و صداقت به تزوير و تقلّـب بـدل شـده اسـت    
اي از قهرمانان مـزور   مصداق عياران جوانمرد گذشته است، و عمرو و نسيم نمونه

اقتضاي عصر ـ كه در عياران نيز   پردازان به ير و سودپرستي كه ذهن قصهگ و رشوه
  )15(اثر كرده بود ـ خلق كرده است.

اما افزون بر اينها فوايد اجتماعي بسياري از مطالعة كتاب سمك عيار عايـد  
شود مانند آشنا شدن با طبقات مختلف جامعه، ريخت و لباس آنها از  پژوهنده مي
)، حقوق و عايدي دارندگان برخي از 587، 2/253، 475ـ474، 1/292زن و مرد (
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)، 257ـــ2/256، 1/60)، و آداب و اخــالق آنهــا ماننــد مطربــان (1/306مشــاغل (
)، 2/202، 398، 1/212هاي مختلـف (  )، بازارهاي خاص پيشه1/19سراها ( كاروان

ل و ها، انواع غذاها، سازهاي موسـيقي و شـك   تشكيالت و ساختمان شهرها، خانه
، 1/355)، سـاز و بـرگ اسـب و بهتـرينش (    47ــ 1/46ساختمان و نامهـاي آنهـا (  

)، وضع مـردم  297ـ1/290)، شرايط رسولي و آداب رسالت ميان پادشاهان (2/55
)، تأثير پول و رشوه در جاهـا و كارهـاي   2/174در تنگي و قحط و ظلم و بيداد (

ارها، طرز آراسـتن لشـكر،   افز )، انواع جنگ3/103، 293، 2/252، 1/553مختلف (
  فنون مربوط به جنگ، نيرنگهاي جنگي، و بسياري نكات مهم ديگر.

هـاي گونـاگون بـه ايـن كتـاب       دربرداشتنِ آداب و رسوم جامعه در زمينـه 
توان از موضوعات مختلفـي   ارزشي خاص بخشيده است. مثالً درضمن داستان مي

)، شـيوة  1/10كار بـا بـاز (  )، شـ 1/9آگاهي يافت ازقبيل طرز تربيت شـاهزادگان ( 
)، تشريفات عروسـي، شـيربها   263ـ1/262خبرگيري پادشاهان از نيك و بد امور (

خواستن، رسم ماندن داية عروس بر درِ حجله و پس از پيوستن دامـاد و عـروس   
)، تعزيـت بســيار نداشــتن  1/370بـه يكــديگر، جــالب در گلـوي آنهــا ريخــتن (  

)، 2/294ت وقت و ساعت مناسب براي هر كار ()، اعتقاد به رعاي2/97پادشاهان (
كار بردن عرق و آب بيد براي بـه هـوش    )، به3/104، 2/263طالع فرزندان ديدن (

) و مورد استعمال ديگر داروها، حتي شيوة فريفتن زنان در 1/26آوردن اشخاص (
  ).224ـ1/223معابر (

اين صـفات بخصـوص پيوسـتگي داسـتان بـا عمـوم طبقـات و احـوال و         
وحيات و معتقدات و مراسم آنها، به كتاب سمك عيار طراوت و حيات خاصـي  ر
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بخشيده است و ما هنگام مطالعة آن خود را در برابر اثري زنده و طبيعي احساس 
  كنيم كه اشخاص در آن از شور و حركت سرشارند و در تالش. مي

*  
دي ناشي گمان تاح گيراي و لطف تأثير داستان سمك عيار  در خواننده، بي

از نثر ساده و روان نويسنده است. هركس در اين داستان غور كرده به اين نتيجـه  
گويان قديم است. بـه   رسيده است كه طرز انشاي آن همان شيوة سخنوران و قصه

عبارت ديگر راوي، داستان را چنان كـه شـنيده بـوده بـه قلـم آورده اسـت. ايـن        
پيرايـة مـردم    انيم زبان طبيعي و بيتو خصيصه موجب شده كه ما از پسِ قرون مي

انـد پـيش رو داشـته باشـيم، دور از      گفتـه  طور كـه سـخن مـي    قرن ششم را همان
  آميز اديبانة منشيان آن روزگار. آرايشهاي تكلُّف

سرايان، از نوع هنر خـواص   مانند شعر مديحهنثر بسياري از اديبان گذشته، 
انه در آن كمتر راه داشت. بـه تعبيـر   رو لغات و تعبيرات عامي بود و تجملي، از اين
كار بردن زبان رايج و زندة عامه پرهيز داشتند و شـايد ايـن    ديگر، اهل فضل از به

پنداشتند و حال آن كـه از آوردن كلمـات و تركيبـات مهجـور و      كار را سبك مي
كردند و به اين كار  امثله و اشعار تازي و آيات و احاديث در نوشتة خود پروا نمي

ار كـه در    ت نيز نشان ميرغب دادند. پس اگر بگوييم آثار معدودي مانند سمك عيـ
شـود، بسـيار    خالل كلمات آنها نفس گرم و زندة مردم زمانهاي دور احساس مـي 

  مغتنم است سخني خالف نيست.
رو  با اين ترتيب عجيـب نيسـت كـه در ايـن كتـاب بـا اسـتعماالتي روبـه        

؛ يـا لغـات قابـل توجـه فراوانـي      )16(فظ قلـم شويم مربوط به زبان محاوره نه ل مي
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آهنـگ و رسـا و درخـور اسـتفاده اسـت و برخـي از آنهـا در         بينيم كه خـوش  مي
  )17(فرهنگها مذكور نيست.

گفته البـد زبـاني اختيـار كـرده      پرداز براي عامه مردم داستان مي چون قصه
ثلهـا و تعبيـرات   اند. در نثر او استفاده از برخي م يافته بوده است كه حاضران درمي

كـرده و بيـانش را    تر مي گمان مقصودش را براي مستمعان روشن رايج عصري بي
قدر از اين دست به جـاي نهـاده    اي گران دلپذيرتر. حاصل آن كه براي ما مجموعه
  گونه است: كه سبب غناي زبان فارسي است؛ از اين

اره آسـان  كني و كارهاي جنگ بر نظ تو در ميان جنگ نيستي، نظاره مي* «
  ).1/27()18(»است

قطران گفت: اي آتشك، شير آمدي يا روباه؟ آتشك گفت: اي پهلـوان،  * «
  ).2/477، 276، 1/165» (به اقبال تو شير آمدم و سمك را بسته آوردم

  ).1/217» (بادنجان تخمه را آفت نرسد* «
شير خفته را روباه عاجز تواند كرد ... البد چـون بيشـه از شـير خـالي     * «

  ).1/234» (گوش هرچه خواهد كند اشد سياهب
چنان سازم كه خاك واليت ماچين به پشت چهارپايان به واليت حلـب  * «

  ).1/339» (برم
  ).1/378» (هر بار سبوي از آب درست نيايد* «
  ).1/462( )19(»آيد ما را آب از اين چاه برنمي* «
  ).1/527( )20(»افكنيد زنيد و با اژدها پنجه مي با درفش مشت مي* «
  )1/640( )21(»چون آب آمد ترشي از سركه رفت* «
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 )22(»اكنون خود كشتن او صـواب نيسـت كـه زنبورخانـه آشـفته گـردد      * «
)2/10.(  

غوركــوهي گفــت: اي پهلــوان، در دوازده دره نــه بــه آتــش خواســتن  * «
  ).2/29» (يك امروز و يك امشب شراب خوريم )23(اي! آمده

ملك و شهرانِ وزيـر   و قول قزل )24(به چاه نروي اكنون تا تو به رسن او* «
  ).2/181» (گوش نكني
  ).2/451» (سرود با ياد مستان آوردن ناخوشي باشد* «

  
همچنان كه در محاوره بناي نثر بر اختصار است و كوتاهي، در اين داستان 

ها كوتاه است  گو شيوة ايجاز را اختيار كرده است. در سراسر كتاب جمله نيز قصه
كلمات در حد لزوم. امـا گفتـار راوي بـا همـه فشـردگي گوياسـت و روشـن.         و

ات آنهـا جانـدار اسـت و      وصفهاي او از مناظر و اشخاص، احوال ظاهر و روحيـ
پرتأثير. اين دقت نظر در توصيف در كتاب سمك عيار، نسبت به ديگر داستانهاي 

يرگريِ دقيـق سـبب   گونه تصـو  اين )25(عاميانه بيشتر است و صفت بارز آن است.
هـا را   كند و بسياري از صـحنه  شده كه خواننده خود را در فضاي داستان حس مي

  بيند. پيش چشم خود مجسم مي
هرگز آدمـي را در آن راه نبـوده   «شويم كه  رو مي ازجمله گاه با بياباني روبه

خاشاك، زميني ساده، نرم و جايگـاهي گـرم، جايگـاه ديـوان و      آب و بي است، بي
كنـيم   ). در بزم دختر شاه چين، خورشيدشاه را مشاهده مي1/30» (ن سهمناكغوال
). جـاي ديگـر سـمك    1/50است (» محبوبش در نظر، و سوداي عشق در سر«كه 

» پري را ديد همچون خرمني گل خفتـه، دختـر را نرمـك بـه دسـت بجنبانيـد       مه«
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ر شـاه  كـار وصـال دختـ   «). اما چنين است وصف احوال مقوقر كه بيهـوده  1/74(
). يا سمك و آتشك در جستجوي 1/192» (خنديد جست و روزگار بر وي مي مي

همـة آالت مجلـس بـزم بياراسـته و شـمع      «اي رسيدند كه در آن  دالرام به حجره
دخت و ماهانه نيز چنـين   ). تفاوت جمال ابان1/216بود (» افروخته و دالرام خفته

گرچه شاه طراوت بـود و مالحـت،   شاه در ماهانه نگاه كرد... ا«تصوير شده است: 
  ).2/154» (تر از او بود دخت شيرين دخت را بود؛ كه ابان آن نداشت چنان كه ابان

تـر اسـت و همـة     در برخي موارد به اقتضاي مقام، اوصاف كتـاب طـوالني  
، توصـيف  )26(خصائص و جزئيات موضوع را نشان داده است مانند وصف جمازه

) و امثـال آن. در  58ــ 2/57، 1/234به ميدان رفـتن (  پهلوانان در جامة رزم هنگام
شود راوي براي جلب  خورد و معلوم مي اين موارد گاه اطنابي آشكار به چشم مي

رو گاه يـك معنـي را در    مستمعان و تكيه بر موضوع دامنة سخن را كشيده از اين
)، فـرا  1/168هاي مختلف تكرار كرده است ماننـد: وصـف دميـدن صـبح (     جمله
، 286، 1/288)، توصـيف قلـم و نامـه نوشـتن (    3/14، 376، 1/241دن شب (رسي
)، كام يافتن 395ـ   1/394)، وصف پيل (2/58، 1/159)، منظرة اسب (567ـ   566

گونه تفصيالت بيشتر به نظر  ). در ترجمة تركي اين1/376پري ( خورشيدشاه از مه
  رسد. مي

وص سجع و موازنه، ديده گاهي در نثر كتاب اثري از آرايشهاي ادبي، بخص
؛ )27(گويان براي حسن تأثير در حاضران بوده اسـت  شود كه ناشي از لحن قصه مي

چنان كه آوردن اشعار به مناسبت در برخي از موارد نيز به همين مقصود صـورت  
بغرا چـون زر ديـد دم   «قبيل:  و بعضي از آنها بسيار مناسب است، از اين )28(گرفته

  اند: ر مردم از راه برده است. چنان كه گفتهدركشيد، كه زر بسيا
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  ره را گو گيرادرم به دست بگير و من
  »شگفت نيست اگر آن مناره گيرد خم

)1/553(  
)؛ حتـي  109، 3/85شود ( تر ديده مي در ترجمة تركي اسمهاي تركي فراوان

) و اصـطالحات  3/260نـدرت راه يافتـه اسـت (    عبارات عربي هم در نثـر آن بـه  
  ).3/104نجومي (

آهنـگ، و در عـين    بر روي هم نثر سمك عيار نرم و هموار است و خوش
سادگي شـيوا و پرتـأثير. مطالعـة ايـن كتـاب و تأمـل در شـيوة انشـاي آن بـراي          

پردازان، بسيار ثمربخش خواهـد بـود و از آن    نويسندگان امروز، بخصوص داستان
  ها توانند آموخت. نكته

ه چيز در خوانندة داستان سمك اثر بنهـد،  اما آنچه من اميدوارم بيش از هم
جاذبة مردانگي و انسانيت و دليري و بزرگواري است كه در سراسر كتاب انسـان  

كشد. چـه حاصـلي ارجمنـدتر از آن كـه كسـي بـا خوانـدن         را به سوي خود مي
  داستاني، شرف و جوانمردي را بپسندد و بستايد؟ و شايد آن را پيشه كند.
  1351ه ما مشهد، ارديبهشت

  
  ها: يادداشت

)، ص چهار، از انتشارات دانشگاه تهران 2پرويز ناتل خانلري: سمك عيار (جلد اول، جزء . رك: دكتر 1
)926 ،(1343.  

  .1339، چاپ سوم، تهران 2/989اهللا صفا: تاريخ ادبيات در ايران  . رك: ذبيح2
  هـ است. 585االولي سال  شنبه چهارم جمادي آوري داستان روز سه . تاريخ شروع به جمع3
  .2/988/ شش؛ تاريخ ادبيات در ايران، 1سمك عيار . 4
  .11/667. دكتر محمدجعفر محجوب: مجلة سخن 5
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بـه تصـحيح    شود مربوط است به صفحات كتاب سمك عيار هايي كه ميان دو هالل نوشته مي . شماره6
)؛ جلـد سـوم   1348ــ 1247(سه جلـد  دكتر پرويز ناتل خانلري، از انتشارات بنياد فرهنگ ايران در 

 ,Samak-e Ayyārترجمه از تركي است. جلد اول آن اخيراً به زبان فرانسوي هم ترجمه شده است: 

tr. Fréderique Razavi, Bibliothèque des Oeuvres 

  كافر به خورشيدشاه پيوست. به ترغيب سرخشاه، كه  . مثل قطران، پهلوان لشكر ارمن7
  .11/667جعفر محجوب، مجلة سخن، رك: دكتر محمد  .8
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