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  *يعدسگرايي  واقع
  

  زاده سيد محمدعلي جمال
  

خوش آيد سخنهاي «به تصور آن كه » نامه ايران«هيأت مديرة مجلة ارجمند 
انـد و مـن    تهية اين مقاله را لطفاً محـول بـه بنـدة نـاتوان فرمـوده     » پيران به گوش

اهللا صـفا و   صادقانه شرمندة ام كه با بودن اساتيد معظّمي مانند آقايـان دكتـر ذبـيح   
كوب كه هر سه در كـار ادب و   دكتر غالمحسين يوسفي و دكتر عبدالحسين زرين

تحقيق در آنچه به سعدي ارتباط دارد داراي سوابق ممتد هستند، و خـدا را شـكر   
  هر سه در قيد حيات هستند، و اساساً چنان كه خود سعدي فرموده:

  چو باد صبا بر گلستان وزد
  دچميدن درخت جوان را سز
اند ولـي اطاعـت    معرفتي محول فرموده چنين كاري را به چون من پير ناتوان و كم

امر را بر خود الزم شمردم و چون اذعـان دارم كـه كـارم نـاقص و نارساسـت از      
  و هيأت مديرة آن انتظار عفو و غمض عين دارم.» نامه ايران«خوانندگان مجلة 

*  
                                                            

.669تا  649نامه، سال سوم، صص  *. ايران  
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وشته شده و انتشار يافته اسـت  دربارة سعدي كتاب و رساله و مقاله بسيار ن
ولي هنوز هم كارهاي نشده بسيار است و از آن جمله اسـت پـژوهش در اعمـاق    

شناسـي محتـاج    كه پژوهش احوالش مانند جرّاحي و روان همتا ضمير اين مرد كم
بـين و آن همـه    آالت و ادوات بسيار است ازقبيل نيشتر و سـوزن جرّاحـي و ذره  

گر تا قدري به بطون اين مرد اسـتثنايي كـه بالترديـد از    اسبابهاي علمي و فنّي دي
نوابغ ادبي بسيار معدود جهان است بهتر و بيشتر آشنايي حاصـل نمـاييم. بـديهي    
است كه من مرد چنين كاري نيستم ولي اميدوارم كه خوانندگان به خـودي خـود   
 درصدد برآيند كه با مطالعة دقيق و فكـر و انديشـه و مشـورت و گفـت و شـنيد     

آن همـه علـم و     كم به دقايق و زوايا و خفاياي اين مردي كه خود را گاهي بـا  كم
هـم  » رنـد «و » درويـش «و » قـالش «و » قلندر«فهم و ذوق و تقوي و ايمان حتّي 

خوانده است و حتّي در داستاني كه دربارة بتكـدة سـومنات بـا آن همـه ابيـات و      
د را مرتكب قتل هم معرفي شاخ و برگ برايمان حكايت كرده است بالصراحه خو

شنا بشوند و مدام دل خودمـان را بـه مـدح و ثناهـاي     آفرموده است قدري بيشتر 
حاصل خوش نداريم. وانگهي خوشبختانه چنان كـه مرسـوم اربـاب     پايان و بي بي

ري، خودمان را كوچـك و نـادان و   ثفضل و ادب ما ايرانيان است كه در منشĤت ن
آيد پر و بالي  محض اينكه پاي شعر و نظم به ميان مي ناچيز معرّفي نماييم ولي به

وار به اوج عظمت و قـدرت   صفت و جبرئيل براي خود دست و پا كنيم كه فرشته
در اين ميدان از كسي عقب نيفتاده است و تا  يو افتخار به پرواز آييم، شيخ سعد

رت اي از خود و قدرت و شهرت خود كه براي قدري آشـنايي بـا او ضـرو    اندازه
دارد سخن رانده است ولي باز نيافته و نگفته بسيار است و احتياج بـه اسـتقراء و   

ــر و روان شناســي و همــان چيــزي دارد كــه آلمانهــا آن را بــه زبــان آلمــاني   تفكّ
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پژوهـي و   اي همـان غـور و كنـه    خواننـد و تـا انـدازه    مـي  )1(»گروندليش كايـت «
  رساند. سنجي خودمان را مي پيمايي و نكته بطون

واقعاً جاي بسي افسوس است كه درحدود هشتصد سالي از تولـد سـعدي   
دار و اساسـي   ذرد و ما تازه از سي چهل سال بدين طرف درصدد تحقيق پايهگ مي

شايد شنيده باشيد كه رباعيـات خبـام شصـت بـار بـه زبـان        ايم. دربارة او برآمده
آثار سعدي روسي به ترجمه رسيده است و ممكن است از خود بپرسيد پس چرا 

اند. شايد من در اشتباه باشـم، ولـي گمـان     را بارها به زبانهاي ديگر ترجمه نكرده
كنم علت اصلي اين مطلب بستگي به اين نكته دارد كه ترجمة رباعيـات خيـام    مي

كار چندان مشكلي نيست درصورتي كه ترجمة نظـم و نثـر سـعدي كـار آسـاني      
نمـايم چنـد مثـال از سـعدي برايتـان      نيست و براي اينكه مقصودم را بهتـر بيـان   

ام. سـعدي   آورم تا تصديق فرماييد كه شايد در ادعاي خود زياد به اشتباه نرفته مي
لطـف و زيبـايي   » قدر بودي اگر شبها همه قدر بودي، شب قدر بي«فرموده است: 

زن جوان را اگر تيـري  «است، و هكذا » قدر«اين سخن در سه مرتبه آوردن كلمة 
بـر لطـف و   » پيـر «و » تيـر «و باز قافيه بستن دو كلمه » يند به كه پيريدر پهلو نش

سـعدي  » كليـات «افزايد و يا اين بيـت كـه نظـاير آن در     زيبايي عبارت مبلغي مي
  بسيار است:

  اي نيست گوشه گرفتم ز خلق و فايده
 نشين است گوشة چشمش بالي گوشه

بـايي و مالحـت   سه بار در اين بيت آمده اسـت و بـر زي  » گوشه«كه كلمة 
معني بسيار افزوده است و روشن است كه ترجمة ايـن نـوع عبارتهـا از لطـف و     
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دلچسبي آن بسيار خواهد كاست، درصورتي كه رباعيات خيام عموماً توليـد ايـن   
  نمايد و به همين جهت آسانتر است. نوع اشكاالت كمتر مي

خود بـر اثـر   » پيشگفتار«استاد ارجمند ما آقاي دكتر غالمحسين يوسفي در 
سـعدي يكـي از   «چنين اظهار نظر كرده است:  )2(»بوستان«همتاي سعدي  كامالً بي

هاي زبان و فرهنگ و انديشه و  توان آنها را از پشتوانه چند تن معدود است كه مي
شـمار آورد و بـه عبـارت ديگـر اگـر انديشـة فردوسـي و         سنّت اين سرزمين بـه 

تركيـب شـود و بـه صـورت انسـاني      ناصرخسرو و نظامي و سعدي و حافظ هم 
متمثّل گردد نمودار يك ايراني است كه داراي امتيازهـاي خـاص خـود همچـون     

دوسـتي، دانشـوري، آزادگـي، مردانگـي، ظرافـت، لطافـت و ذوق        دينداري، ميهن
دكتر يوسفي در تأييد اين نظر ممتاز خود دربارة تجسم و تمثّل انديشه بـه  » باشد.

بيت را نيز از ناصرخسرو نقل فرمـوده كـه بسـيار زيبـا و      اين دو )3(صورت انسان
  بجاست:

  اي ز سخن مردمي گر تو نديده
  ت صورت انسان كنممن بر سخنْ

  او را ز وصف خوب و حكايات خوش
  زلف خميده و لب خندان كنم

دانيم كه بزرگان دانش و معرفت ما در همين معني سخنان بسيار دارنـد   ما همه مي
ايم و معتقديم كه خداوند به ما عقـل عطـا    نيان از آن ناآگاه نماندهكه عموماً ما ايرا

كرده است و معتقديم كه يك ساعت تفكر را كه كار عقل است بر عبـادت بسـيار   
انـد حيـوان نـاطقي     اند و همه معتقديم كه انسان كه گفتـه  هم برتر گفته و شناخته

د كه حتي وهـم  بيش نيست ولي ممكن است از بركت همين عقل به جاهايي برس
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رسد نيازمند رفاه و آسايش و آب و نان و منزل و مدرسه و دوا  ما امروز بدان نمي
اند و رفـع ايـن    خوانده» تمدن«و صدها چيزهاي ديگري است كه مجموع آنها را 

احتياجات بدون كاغذ و قلم و كتاب و درس و علم و فنّ و تجربه و مشـورت و  
ه چيز امنيت و آزادي و استقالل و حقـوقي  اسباب و ادوات ضروري و قبل از هم

پذير و مقدور و ميسر نيست و بايـد   شود امكان كه به نام حقوق انساني خوانده مي
به سخنان همين خردمندان و اهل بصيرت و فهم و تجربت خود مانند افرادي كـه  

الدين سعدي شيرازي عمـل   دكتر يوسفي نام برده و از آن جمله است شيخ مصلح
  اب.م تا با تأييدات غيبي آرزوهايمان لباس تحقق بپوشد بعون الملك الوهنمايي

  
  گرايي سعدي واقع

در اين موضوع شكي نيست كه سعدي مردي واقعاً خداپرست و صاحبدل 
پيشه و زيباپرسـت. ولـي بايـد افـزود كـه       دوست و قبل از همه چيز عاشق و مردم

سـعدي گرديـده و او را    آنچه شايد بيشتر از تمام صفات ديگـر موجـب شـهرت   
دلپسند خاص و عام، خودي و بيگانه ساخته است همانـا چيـز بسـيار گرانقـدري     

داشـته اسـت و    است كه در ميان ما حكم سـيمرغ و عنقـا و كيميـا را دارد و مـي    
خواننـد و   مـي » رئاليسـم «ها در زبان خودشان يكزبان  عبارت است از آنچه فرنگي

» گرايـي  واقـع «هاي اخيـر بـه    ا آن را در اين دورهفضال و جوانان با ذوق و سواد م
آيد و سعدي الحق كه در  اند و الحق كه ترجمة مقبولي هم به نظر مي ترجمه كرده

توان گفت كه تقريبـاً طـاق اسـت و اگـر هـم       اين طريقه در ميان سخنوران ما مي
ب نظايري بتوان براي او پيدا كرد سخنوراني هستند كه بـا آشـنايي بـه شـعر و اد    

انـد و شـايد    هاي اخير پا به عرصة وجود و كار گذاشته زمين در همين دوره مغرب
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باشـد و   سـعدي باشـد) مـي   » مكتب«عبيد زاكاني (او هم به احتمال آن كه شاگرد 
نظاير او كه پس از مشروطيت ايران به منصة ظهـور رسـيدند و دهخـدا و عـارف     

اگردان آنها كه چه بسا در كار قزويني و ايرج ميرزا و چند تن ديگر را هم از همش
  آيند. شمار مي فكاهت هم مهارت و استادي داشتند و دارند از همين گروه به

گرايي سعدي قولي است كـه جملگـي برآننـد و     بيني و واقع گفتيم كه واقع
ـ   ثير محـيط و خـانواده و اوضـاع و احـوال     أگذشته از صفات فطري او كه البـد ت

نبوده است، آن همـه سـفر و سـياحت و امتـزاج و      فارس و ايران در ايجاد آن كم
اختالط و گفت و شنود با انواع و افسام طبقات گوناگون ملتها و اقوام متعـدد بـر   

گرايـي و   قوت و حدت آن مبلغي افزوده است در وجود او ايجاد يك نـوع واقـع  
 سنجي استثنايي نموده است كه نظاير آن چنان كـه گفتـيم در ميـان    تيزبيني و نكته

شود. هنگامي كه سعدي  فضال و ارباب قلم و شعرا و عرفاي ما بسيار كم ديده مي
در واقع از شيراز فـرار كـرد و خـود را از آن ميـدان مخـوف مصـائب و باليـاي        
احتمالي نجات داد ايران ما وضع عجيب و هولناكي داشت كه خود سـعدي سـي   

در جواب سـؤال خـود   سالي پس از آن در مراجعت به وطن اشاراتي بدان دارد و 
اشارات مدهشي » نداني كه من در اقاليم غربت ـ چرا روزگاري بكردم درنگي «كه 

راند كه  به جهاني كه چون موي زنگي درهم افتاده بود دارد و از آدمياني سخن مي
يـار و يـاور و    مانند گرگان خونخوار و پلنگان تيزپنجه و قهار به جان آدميـان بـي  

عجبا كه سالهاي بسـياري پـس از سـعدي شـاعر بـزرگ ديگـر        بينوا افتاده بودند.
شيراز يعني خواجه حافظ با آنكه در دامن لطف و عنايت زمامـداران فـارس بـود    

نالـد   رسيده است مي باز از اين كه معاش از راه تمغا و به وسيلة تمغاچي به او مي
(يعني تيمـور   كند كه شاه تركان رسد كه بالصراحه آرزو مي و حتّي هنگامي فرا مي
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لنگ) فرا رسد و مردم را از چنگ آن همه بليات و خونخواري رهايي بخشد. پس 
اي از  جاي تعجب نيست كه در چنين محيطي شخصـي چـون سـعدي بـه درجـه     

گرايي برسد كه امروز پـس از آن كـه متجـاوز از هفتصـد سـال از وفـات او        واقع
  گذرد ماية تعجب ما باشد.  مي

قدري بهتر بـه دسـت آيـد    » گرايي واقع«كه مقصود ما از  در اينجا براي اين
» كليـات «هـا در   آوريم هرچند كه نظاير اين نمونه هايي از گفتة سعدي را مي نمونه

به قدري زياد است كه شايد احتياجي به نقل اين چند نمونه هم در ميـان نباشـد.   
مالحظـه  طـور غيـر مرتـب در ذيـل      اي كـه ابيـاتي از آن را بـه    سعدي در قصـيده 

فرماييد (و همچنان كه وقتي اولين بار بـا آن اشـنا شـدم سـخت مايـة تعجـبم        مي
رود كه هر خوانندة ايراني را هم كه قرنهاسـت مـدام از وفـا و     گرديد) احتمال مي

صفا و يار و ديار سخن شنيده و از جان دادن در راه معشوق و خاك پـاي يـار را   
دلبر از جان عزيزتر گـوش هوشـش    سرمة چشم قرار دادن و از سگ آستان شدن

پر است متعجب سازد. گوش بدهيد و درست هر سخني را بسنجيد و با سـخنان  
  آشناي ديگر مقايسه فرماييد:

  به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار
  كه برّ و بحر فراخ است و آدمي بسيار

  نه در جهان گل رويي و سبزة زنخي است
  اردرختها همه سبز است و بوستان گلز
  چو ماكيان به در خانه چند بيني جور

  چرا سفر نكني چون كبوتر طيار
  زمين لگد خورد از گاو و خر به علت آن
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  كه ساكن است نه مانند آسمان دوار
  الجمال پيش آيد گرت هزار بديع

  يك مسپار ببين و بگذر و خاطر به هيچ
  مخالط همه كس باش تا بخندي خوش

  زارنه پايبند يكي كز غمش بنالي 
  خنك كسي كه به شب در كنار گيرد دوست

  چنان كه شرط وصال است و بامداد كنار
  چه الزم است يكي شادمان و من غمگين
  يكي به خواب و من اندر خيال او بيدار

  به اعتماد وفا نقد عمر صرف مكن
  بيزاراو زر شوي و  كه عنقريب تو بي

از طريقـي كـه    گرايي قدري گردد كه در واقع سپس سعدي خود متوجه مي
دستور داده بودند بدور افتاده است و طريـق رنـدي را كـه شـايد      شناسان طريقت
ترين راه زندگي و آسايش باشـد پـيش گرفتـه و بـه جبـران آنچـه از قلـم         معقول

  فرمايد: طغيانيش صادر گرديده مي
  خالف ولي   طريق معرفت اين است بي

  به گوش عشق موافق نيايد اين گفتار
  كند كه: و اقرار مي

  شبي دراز در اين فكر تا سحر همه شب
  نشسته بودم و با نفس خويش در پيكار

  



١٣ گرايي سعدي واقع

  بازي سعدي و عشق و عشق
خواند و دانست، ترديـدي نيسـت   » صاحبدل«سعدي كه بالشك بايد او را 

به زنده بودن بيش از مـردن هـم عالقمنـد    » الدنيا والتنس نصيبك من«كه به حكم 
كـرده اسـت بـاب     عمل مي» بوا هنيئاً بما كنتم تعملونكلوا و اشر«بوده است و به 

بـازي منحصـر    خود را بـه عشـق و عشـق   » گلستان«و نيز از » بوستان«مفصلي از 
و ساير آثـار منظـوم خـود حـق     » خواتيم«و » بدايع«و » طيبات«و در  ساخته است

مطلب را دربارة عشق و عشقبازي بدانجايي رسانيده است كه امروز پس از آن كه 
گذرد هنوز سرچشمة لذّت براي ما و بسياري از  هفت قرن و نيمي از آن زمان مي

  ».آورد آب به دهان مي«مردم اين دنياست و الحق 
باره در طي ايـن گفتـار نيـاوريم ظلـم بـه خـود و        اي در اين پس اگر شمه

ايم و خاطر اجازه نسبي دهد و اميد اسـت كـه    انصافي در حق خوانندگان كرده بي
  هموطنان و دوستداران شيخ شيراز باشد. مطبوع

بـازي كـه    صفت بارز سعدي ما همانا عشق است و انديشة عشـق و عشـق  
سرّاالسرار تمام آفرينش و هستي است كه چكيدة واقعي تمام فكر و ذكر و قدم و 
قلم عرفا و حكما و شعراي ما ايرانيان است و در اين يك بيت معـروف خالصـه   

  شود: مي
  رض و سماستادر اين ذره ذره كان

  جنس خود را همچو كاه و كهرباست
الخصـوص در بـاب    سعدي در اين اشعار بزمي خود كه در آثـارش (علـي  

و » گلسـتان «در » عشق و جـواني «و در باب » بوستان«در » عشق و مستي و شور«
تـر او كـه    و ساير آثـار كوتـاه  » غزليات قديم«و » خوانيم«و » بدايع«و » طيبات«در 
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بـازي و وصـل    شود از عشق و عشق درحدود هفت الي هشت هزار بيت مي جمعاً
و كنار و كامراني و لذت و از جدايي و فراق و دوري و درد و غم و عـذاب آن و  
صدها موضوعهاي ديگر كه همه با عشـق و مراتـب و كيفيـات و عـوالم عشـقي      

قليلي از  طوري سخن رانده است كه عدة بسيار ارتباط دارد سخن رانده است و به
تـوان همرديـف او    شاعران جهان را با آن همه سوز و ساز و دلفريبي و اعجاز مي

ارزد اين است كه سعدي ابيات زيـادي از نامهربـاني و    شناخت. آنچه به تذكر مي
اعتنايي آنهـا و تعلـق خـاطر     ها) خود و بي هاي (و گاهي معشوق وفايي معشوقه بي

دهد كه بـا چـه قمـاش     و اين خود نشان مي سخن رانده است» زر و سيم«آنها به 
داشته است و آيا جاي افسوس نيست كه با آدميـاني   زنان و جواناني سر و كار مي

با نصيبي بيشتر از مهرباني و قلب و فهم و تربيت نشست و برخاستن البـد زيـاد   
  نبوده است.

صـحبتي   در هرحال روحش سرشـار از عشـق و صـاحبدلي و آرزوي هـم    
رسـيده و آواز   آنچـه دلخـواهش بـوده مـي     ندرت) به است و گاهي (به جانانه بوده

رسـد و   رضايت خاطرش كـه لحـن بهشـتيان و فرشـتگان را دارد بـه گـوش مـي       
بخش است و بيشتر اوقات فرياد رنج و شكوه و عذاب دل و جانش كـه دل   لذّت

 وفايي طرف و سوزاند بلند است و حكايت از روزگارش دارد و از بي سنگ را مي
  نالد. از هجر و جدايي و فراق مي

اول بايد بگوييم كه سعدي مبارزه و مجاهدت و اسـتقامت در عشـق را بـا    
شناسـد و معتقـد    هايش بر دور ماندن از اين ميدان مـرجح مـي   همة بال و مصيبت

شود كه مردن قبل از مردن براي آدمياني كه دو روزي بيشتر از موهبت حيـات   مي
بخشي نيست و مانـدن را در همـين    معقول و منطقي و لذّتبرخوردار نيستند كار 



١٥ گرايي سعدي واقع

انـد بـه زيـر خـاك      خوانـده » ذرة اشـك «دنيايي كه حتي مؤمنان آيين مسيح آن را 
ماند و زندگي بـدون   دهد و كمر همت و ارادت بسته و زنده مي خفتن ترجيح مي

و اميد لطف دانسته و غم عاشقي را بر محروم ماندن از وصل  مزه و بي عشق را بي
كنـد و چـه    دهد و چه عوالمي را كـه در طـول عمـر طـي نمـي      وصل ترجيح مي

سازد كه قرنها زبان حال و مقال عشـاق همـين    سخناني بر زبان و قلم جاري نمي
گوييم كه: تو خوش حديث كني سعديا بيـا   جهان ناپايدار خواهد بود و ما هم مي

  و بيار. و گوش بدهيد تا صدايش در گوشتان بگويد:
  سهل باشد به ترك جان گفتن

  توان گفتن ترك جانان نمي
  گويد: سعدي خير و صالح آدميان را تشخيص داده است و به آنها مي

  اي خواجه برو به هرچه داري
  ياري بخر و به هيچ مفروش

  مقام ما از نعمت وصل محروم نمانده است: خدا را شكر كه يار عالي
  دوست مسرمست درآمد از در

  غنچه در پوست لبخندزنان چو
آورد كه هرچند صـد سـال    و اين بيت سعدي، بيت معروف حافظ را به خاطر مي

درست پس از وفات سعدي، حيات را بـدرود گفتـه (معـروف چنـان اسـت كـه       
هجري قمري به دار بقـا   792هجري قمري و حافظ در سال  692سعدي در سال 

  اند) چنين فرموده است: شتافته
  خندان لب و مست كرده و زلف آشفته و خوي

  پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست
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  كنان جوي و لبش افسوس نرگسش عربده
  شب دوش به بالين من آمد بنشست نيم

برگرديم به شيخ عزيز خودمان كه الحق پيشوا و استاد غزلسرايي در ايـران  
  فرمايد: و خاورزمين است. خطاب به معشوقه مي

  باز آييخرّم آن لحظه كه چون گل به چمن 
  در حجرة من باز آييبستان به يا ز 
گوينـد كـه    گفتند و مي در دوران ما به اطاقي مي» حجره«دانيم  چنان كه مي

اي  طالب علوم ديني در مدارس مـذهبي دارنـد و شـايد واقعـاً در چنـين حجـره      
  داشته است. مسكن مي

ه و كتمـان ر   گويد و معلوم مي حاال از مالمت ياران سخن مي ا در شود تقيـ
  كرده است: بازي زياد مراعات نمي امر عشق

  دوستان گويند سعدي دل چرا دادي به عشق
  در ميان خلق كم كردي وقار خويش را
  ايم ما صالح خويش را در پيشوايي ديده

  هر كسي گو مصلحت بينند كار خويش را
شود كه داراي سـرايي   باز كار به جاي نازك كشيده است و ضمناً معلوم مي

  ست:بوده ا
  برخيز و در سراي بربند

  بنشين و قباي بسته وا كن
مردي در كار عشق مجرّب و كارديده شده است و امر به معروف را ثـواب  

  فرمايد: شمارد و خطاب به خود ولي درحقيقت به قاطبة ناس مي مي



١٧ گرايي سعدي واقع

  سعديا هر دمي كه دست دهد
  در سر زلف دلبري آور

  فرمايد: و باز خطاب به خويشتن مي
  مند خوبرويانسعدي ز ك

  توان رست تا جان داري نمي
  خوشا به حالت، اي مرد بسيار عزيز و حق داري كه بفرمايي:

  حديث عقل در ايام پادشاهي عشق
  چنان شدست كه فرمان حاكم معزول

شود منزل خلـوت و   دارد و معلوم مي باز از فرا رسيدن معشوق صحبت مي
  داشته است كه گفته: دنجي مي

  دلفروز جان آرام درآمد از درم آن
خوشا به احوالش كه به آرزوي خود رسيده است. گوش فرا داريد و حـظّ دنيـا و   

  آخرت نصيبتان باد:
  ببند يك نفس اي آسمان دريچة صبح

  بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم
آيد كه ابيـات ديگـري از آن را در اينجـا     نظيري است و دريغم مي غزل كم

  نياورم:
  آغوش شاهد شكرميك امشبي كه در 

  گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم
  بدين دو ديده كه امشب تو را همي بينم

  دريغ باشد فردا به ديگري نگرم
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  سخن بگوي كه بيگانه پيش ما كس نيست
  بغير شمع و همين ساعتش زبان ببرم
  ميان ما و تو جز پيرهن نخواهد ماند
  وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم

*  
  زاري و ياري، در كنار سبزه خوش بود ياري

  مهربانان روي درهم وز حسودان بركناري
  گذارد هركه منظوري ندارد عمر ضايع مي

  اختيار اين است درياب اي كه داري اختياري
  فرمايد: اكنون پاي جانفشاني در ميان است و مي
  گر دست دهد هزار جانم

  در پاي مباركت نشانم
  عتنا به احدي ندارد:رفته رفته به جايي رسيده است كه ا

  عالم شهر را بگو وعظ نكن كه نشنوم
  پير محله گو مرا توبه مده كه بشكنم

رسيم به غزلـي كـه الحـق بايـد آن را از بهتـرين غزلهـاي سـعدي         حاال مي
  شمار آورد: به

  خواند اين خروس امشب مگر به وقت نمي
  عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس

  ي بودلب از لب چو زلف خروس ابله
  برداشتن به گفتة بيهودة خروس



١٩ گرايي سعدي واقع

و الحق هر بيتي گوهر گرانبهايي اسـت   اين غزل فقط داراي پنج بيت است
  ارزد. كه به جهاني مي

رسيم كه خواننده خود متوجـه خصوصـيات آن خواهـد     اكنون به جايي مي
  گرديد:

  اي پسر دلرباي وي قمر دلپذير
  از همه باشد گريز وز تو نباشد گزير

توان گفـت كـه سـعدي مـا در كـار عشـق        طور يقين مي گذشت بهنچه آاز 
پيشتاز طايفة عشاق است ولي اگر بپرسند كه آيا با باده و ساده هـم سـر و كـاري    
داشته بايد جواب داد كه بهتر است جواب را هميشه به سخنان خود او بـداريم و  

  زير بار مسئوليتي نرويم و بگوييم با آنكه خود فرموده است كه:
  آن نيم كه حالل از حرام نشناسممن 

  شراب با تو حالل است و آب بي تو حرام
  و نيز خطاب به صوفي سرگردان كه در بند نكونامي است فرموده:

  رد نياشامي زين درد نياراميدتا 
و باز همان صوفي را طرف خطاب قـرار داده و صـريحاً در حـق او    

  فرمايد: مي
  صوفي نشود صافي تا در نكشد جامي

  گويد: ه معشوقه (يا معشوق) هم ميو ب
  اي دريغا گر شبي در بر خرابت ديدمي

  سرگران از خواب و سرمست از شرابت ديدمي
  گويد: و به ساقي هم مي
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  ايم كش ميخانه رديدساقيا مي ده كه ما 
  ايم با خرابات آشنا و از خرد بيگانه

  و باز اعتراف فرموده است كه:
  حرشراب خورده از دست يار تا به س

  ضرورت است كه درد سر خمار كشم
  و نيز از اوست:

  گفته بوديم به خلوت كه دگر مي نخوريم
  ساقيا باده بده كز سر آن گرديديم

  و عجب آن كه باز درمورد وصف رقّاصي شاهد فرموده است:
  شاهد اندر رقص و افيون در شراب

اند كـه   ردهك اند و افيون هم در شراب داخل مي كرده به شراب تنها اكتفا نمي
با وجود اين نوع شواهد باز نبايد به آسـاني   كهبراي ما تازگي دارد. مجمل كالم آن

و بدون قطع و يقين سعدي را شرابخوار دانست و باز بهتر است كه بگـوييم واهللا  
  اعلم و بگذريم.

بازي مردي چون سعدي خارج از عوالم معمـولي اسـت و بـه     عوالم عشق
  قول خودش:

  ين ره صد بحر آتشين استهر شبنمي در ا
  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

و ما آدمهاي اين دوره و زمان كه چه بسـا از آدميـت جـز اسـم و عنـواني      
ايم دربارة عشق و (آن هم عشق  شده» سوداييان عالم پندار«نداريم و به تمام معني 



٢١ گرايي سعدي واقع

انا و بينا سعدي شيرازي) حق سخن راندن نداريم و آن هم عشقي كه همين مرد د
  خود در حقش فرموده:

  در كارخانة عشق از كفر ناپذير است
هزاردسـتان روح عشـق    ةهمه اشعار نغز و پرمعني كه چهچ و خودش با آن

رساند عين گستاخي است و باز هرچـه   جايگاه را به گوش عالميان مي واقعي رفيع
ـ     ي باشد صواب آن است كه رشتة سخن را به دست مبـارك خـودش بسـپاريم ول

» گلسـتان «قبالً دريغ است اگر دو مجلس از آن همه مجالسـي را كـه خـودش در    
  به صورت تلخيص)(آورده در اينجا نقل ننماييم. 

  
  حكايت

شبي ياد دارم كه يار عزيزم از در درآمد چنان بيخود از جاي برجسـتم كـه   
چراغم به آستين كشته شد... شگفت آمد از بختم كه اين دولت از كجـا. بنشسـت   

اب آغاز كرد كه در حال مرا بديدي چرا چراغ بكشتي، به چـه معنـي، گفـتم    تع و
  بدان معني كه گمان بردم كه آفتاب برآمد.

  
  اي از حكايت قاضي همدان شمه

قاضي همدان را حكايت كنند كه با نعلبند پسـري سـرخوش بـود... شـبي     
شـراب  خلوتي ميسر شد و هم در آن شب شحنه را خبر شد. قاضي را همه شب 

در سر و شاهد در بر... ملك را هم در آن شب آگهي دادند... گفت اين سـخن در  
سمع قبول من نيايد مگر آن كه معاينه گردد... با تنـي چنـد از خاصـان بـه بـالين      
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قاضي آمد. شمع را ديد ايستاده و شاهد نشسته و مـي ريختـه و قـدح شكسـته و     
  »خبر از ملك هستي... قاضي در خواب مستي بي

در سرتاسـر   بايد اذعان نمود كه چنين نوع عبارت نوشـتن قبـل از سـعدي   
خــاك ايــران ســابقه نداشــت (مگــر شــايد ســخنان عبــداهللا انصــاري كــه آن نيــز 

اسـت و اسـتاد   » ايـدآْل «نويسي  سعدي مبدع و خالق فارسي انگيز است) و اعجاب
  د.گرد اول و استاد واقعي همانا اوست كه روز به روز تأثيرش بيشتر مي

  
  ضرورات

عـدل و  «با آن كه سعدي بسياري از دستورهايي را كه درمورد صـحبت از  
كه بيشتر به مواقع جنگ و ستيز سر و كار دارد فرموده است، ولـي  »  تدبير و راي

را در بسياري از اين مـوارد شـرط كـار    » ضرورت«كه خود او  نبايد فراموش كرد
  دانسته است چنان كه فرموده است:

  چو نماند گريزوقت ضرورت 
  دست بگيرد سر شمشير تيز

سازد و كيسـت كـه    كه ضرورت بسياري از كارها را مباح مي دانيم و ما مي
ت در امـور آدميـان     بيحنداند كه االعمال بالنيات والضرورات ت المحظورات. و نيـ

زمين هم ماكياول ايطاليـايي از رجـال سياسـي     نقش بسيار مهمي دارد و در مغرب
و » شـاهزاده «هم و شانزدهم ميالدي و مؤلـف كتـاب بسـيار معـروف     قرون پانزد

كتابهاي معروف ديگر كه حتـي در كتابهـاي لغـت فرانسـوي ماننـد الروس او را      
پرست بزرگ و مورخ و نويسندة بزرگ معرفي نموده است در همـين كتـاب    وطن
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دن خواهي شديد تنها رسي در امر عمليات جنگي و سياست با نظر وطن» شاهزاده«
  به هدف را در نظر گرفته است.

دستورهايي كه شيخ اجل سعدي به مخدوم معظّم خود داده است كه گاهي 
فهماند كه مانند دورة ماكياول معروف گاهي  يد و به ما ميآ انگيز به نظر مي تعجب

(جا دارد بگوييم اغلب اوقات) در زندگاني اشخاص و اقوام كيفياتي پا به عرصـة  
المحظـورات.   بيحكامالً مصدق كالم مقبول است كه الضرورات ت نهد كه وجود مي

ن اتابكـان سـلغري (از   يـ ما نبايد فراموش كنيم كه شيخ سـعدي مـا در دسـتگاه ا   
اي مقام مشاور حضور را پيدا كرده بود و با آن احوال و  دودمان تركمنان) تا اندازه

بود انجام كاري خواسته اوضاعي كه در آن زمان بر سرتاسر ايران ما سايه انداخته 
پيشة ما قرار گرفته بـود كـه    و نخواسته، بر عهدة شاعر صاحبدل و حكيم و عاشق

رفت كـه بـه انـدك     ر لحظه بيم آن ميهسخت دشوار و ضمناً خطرناك هم بود و 
همه بدخواهان و حسود و مغرض خـونش بـه زمـين     عذر و بهانه و يا سعايت آن

گردد. اگر امروز ما نظري به كتاب معروف  بريزد و جانش در معرض هالك واقع
در شرح حال وزرا در ايران در طول تـاريخ خودمـان بينـدازيم و از    » الوزرا كتاب«

اي سرنوشـت   سرنوشت شوم آن همه وزراي نامدار اندكي آگاهي بيابيم تـا انـدازه  
شيخ سعدي در دربار اتابكان بر ما معلوم خواهد گرديد. يعني همان سرنوشتي كه 

مقام و اميركبيـر و اتابـك اعظـم و تيمورتـاش و بـاز       اين دو قرن اخير بر قائم در
داند كـه آيـا در آينـده بـاز      تعدادي از بزرگان و اعاظم خودمان گذشت و خدا مي

راحه        خواهد گذشت يا نخواهد گذشت. خـود سـعدي مـرد آگـاهي بـود و بالصـ
عتماد نتوان كـرد كـه   به دوستي پادشاهان و به آواز خوش كودكان ا«فرموده است 

  ».آن به خيالي مبدل شود و اين به خوابي متغير گردد
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  سعدي خود فرموده است:
  مرا طبع از اين نوع خواهان نبود

  سر مدحت پادشاهان نبود
و جاي ترديد نيست كه اين گفته مقرون به حقيقت است ولي اين شايد در 

اسـت و قـدري از ايـن     موقعي بوده است كه تازه از غربت به وطن برگشته بـوده 
» النّاس علي ديـن ملـوكهم  «و » سر بريده صدا ندارد«دنيايي كه ورد زبانها بود كه 

حال وطن و روزگار هموطنـان را  » اقاليم غربت«و » اقصاي عالم«دور مانده و در 
  رانده است كه: قدري فراموش كرده بوده است و سخناني از اين دست بر زبان مي

  در بند بمانيگر راست سخن گويي و 
  به زان كه دروغت دهد از بند رهايي

بيني كه از مختصات اوسـت   رفته با نظر واقع ولي چنان كه افتد و دانيم رفته
با دنياي واقعي آشنايي بيشتري حاصل كـرد و بـه زبـان حـال از خـالق دو عـالم       

و آن وقت بـود كـه ريخـتن    » ماءداتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك ال«پرسد  مي
ضي خونهاي زندگان را مباح و بل الزم دانست و احكام و اوامري در اين بـاره  بع

العام نباشد. همان زمـاني   صادر فرمود كه شايد امروز در تمام صفحات دنيا مقبول
  بود كه دستگيرش گرديد كه به قول فردوسي:

  هر آن كس كه شد كامران در جهان
  پرستش كنندش كهان و مهان

ساخت و حقيقت » سعدي آخرالزمان «سعدي ما را  ها و همچنين تلخكامي
نبـوغ ايرانـي نهـالي اسـت كـه در      «اند:  ما گفته اين نظر به ثبوت رسيد كه در حق

  ».بالد يابد و مي رويد و پرورش مي خشكسالي و قحطي مي
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ـ  ص خـود را از يكـي از آنهـا    اين اتابكان سلغري فارس كه سعدي ما تخلّ
و سعدي با چند  ))658 -623بكر سعد بن زنگي (اختيار فرموده است (اتابك ابو
 686-543سال در فـارس سـلطنت كردنـد (از     143تن از آنها معاصر بوده است 

هجــري) و ســعدي در همــان دوره پــس از غيبــت دور و دراز خــود بــه شــيراز  
نشاندة قوم مغول بودند و درواقع بـاجگزار   مراجعت كرده بود و اين اتابكان دست

اي شداد و غالظ مغول در خطّه فارس ناظر امور بودند و در ايـن  بودند و مأموره
كرده است  اي فهميد كه سعدي ما در چه محيطي زيست مي توان تا اندازه حال مي

  فرموده است: و چرا احكامي از اين دست صادر مي
  سعدي در آغاز امر فرموده است:

  مرا طبع از اين نوع خواهان نبود
  سر مدحت پادشاهان نبود

  اعتقاد باطني خود را چنين بيان فرموده است: و
  مراد اهل طريقت لباس ظاهر نيست

  كمر به خدمت سلطان ببند و صوفي باش
و حتي كار را به جايي رسانيد كه خطاب به اتابك كه درواقـع رئـيس و اربـاب و    

  مخدومش بود علناً فرمود:
  هم از بخت فرخنده فرجام تست

  كه تاريخ سعدي در ايام تست
بين و جهانديده و بـافهم   اتابك جوان هم حضور چنين شخصيت روشنو 

شمرد ولو به مرور ايام البد هردو يعني هـم   طبعي را البته مغتنم مي و ذوق و شوخ
اتابك و هم سعدي دستگيرشان گرديد كه زياد سازندگي واقعي و باطني در ميـان  
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يـا الاقـلّ گـاهي    نيست و طبع و دراكـه و ذوق ناسـازگار هـم در ميـان اسـت و      
گـردد، و سـعدي متوجـه     آشـكار مـي  ») وقت به وقـت «اصطالح خود سعدي  (به

گرديد كه سخن حكيم طوسي فردوسي كه شـاعر شـيرازي بـرايش مقـام بسـيار      
اسـاس   بلندي قائل بود و گاهي سخنانش را در آثار خود نقـل فرمـوده اسـت بـي    

  نيست كه فرموده است:
  هر آن كس كه شد كامران در جهان

  پرستش كنندش كهان و مهان
و بايد با مردم ساخت و الحكم لمن غلب را فراموش نكرد و آن وقت بود 

  رفته معتقد گرديد: كه رفته
  كه حق ز اهل باطل ببايد نهفت

  و همان مردي كه گفته بود:
  بترس از خداي و مترس از امير

شرط است و است و حزم و احتياط » دنياي هرّ«متوجه گرديد كه دنيا به اصطالح 
  كم صدايش به گوشها رسيد كه: آن وقت بود كه كم

  جميع پارسايان گو بدانند
  كه سعدي توبه كرد از پارسايي

  كم دستگيرش شده است كه: شود و كم يعني چشم و گوشش دارد باز مي
  ز دنيا قسم ما غم خوردن آمد
  نشايد خورد االّ رزق مقسوم

د و بـا لحـن دوسـتانه بـه اتابـك      دار همه دست از داللت غير برنمـي  با اين
  د:گوي مي



٢٧ گرايي سعدي واقع

  نخواهي كه ملكت برآيد به هم
  هم غم ملك و دين خورد بايد به

(يعنـي بـراي آسـايش شـبانة      )5(»شـبخانه «و حتي اتابك را براي ايـن كـه   
د كه بتواننـد شـب را در آنجـا بخوابنـد) سـاخته      نساز مأوا جايي مي دستان بي تهي

و جـا  » شب از بهر درويش شبخانه ساخت«يد فرما ستايد و در حقش مي است مي
  بخشد. دارد بگوييم خدا پدر كسي را بيامرزد كه بر ظالم نمي

و باز در همين موضوع سخن ديگري دارد كه تأويل و تعبير آن بستگي بـه  
مورد و خلق و طبيعت آن كس دارد كه دشمن ظلم است و درصدد جلـوگيري از  

  فرمايد: آيد. سعدي مي ظلم برمي
  نسوز را كشته بهتر چراغجها

  يكي به در آتش كه خلقي به داغ
*  

  هر آن كس كه بر دزد رحمت كند
  زند به بازوي خود كاروان مي

شود و شايد ديگر پاي قتل در ميـان نباشـد ولـي بـاز      و راه عمل قدري سهلتر مي
  فرمايد: رسد كه مي كند و صداي سعدي به گوش مي مسأله دنباله پيدا مي

  بده سر به باد را نجفاپيشگا
  پيشه عدل است و داد ستم بر ستم

  سخن روشن است و نيازي به تفسير و توجيه ندارد.
رسيم به مورد ديگري كه باز محل تأمل است و محتاج توضيحي  اكنون مي

  نيست:
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  نماز است وامش مده آن كه بي
  گرچه دهنش ز فاقه باز است

و مزاج نماز به وقـت   دهد ولي چون حال بيچاره دارد از گرسنگي جان مي
داشته است آيا بايد بگذاريم كه به پاي خـود بـه هالكـت بـرود. نـه       خواندن نمي

  سعدي راضي خواهد بود و نه خدا.
  سعدي معتقد است كه:

  هركه را دشمن بيش است، اگر نكشد دشمن خويش است.
رسـاند و محتـاج بيـان و     و درواقع جايز بودن قتـل را در مـورد مخصوصـي مـي    

  نيست. توضيحي
  و باز از سخنان و آراء سعدي است كه:

هركه بدي را بكشد به فتواي عقل خلق را از بـالي او  
  و او را از عذاب خداي عزّ و جل رهانده است.

باز محتاج فكر و بحث و گفت و شنود است و بستگي دارد بـه آن كـه بـا    
  .چگونه آدم بدي سر و كار داشته باشيم و بدي او تا به چه درجه باشد

خالصة مطلب آن كه شيخ با ظلم و ظالم و بدي دشمني دارد و بايد گفـت  
  كه حق با اوست ولي در هر موردي امتحان و دقت و تأمل شرط كار است.

سعدي در حقيقت خطاب به زمامداران امور و اميران و اتابكاني كه با آنهـا  
  سر و كاري داشته مي فرمايد:

  جز به خردمند مفرما عمل
  كار خردمند نيستگرچه عمل 
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كـار  » عمـل «دارد كه چرا نبايد  مصراع دوم خواننده را قدري به فكر وا مي
خردمند باشد. اين سخن سعدي سخن يكي از حكماي يونان قـديم را بـه خـاطر    

آورد كه فرموده بود تا حكومت به دست خردمندان نيفتد و يا خردمندان خـود   مي
و مقصود گوينده چنين بوده است كـه  به حكومت دست نيابند اميد عافيتي نيست 

محال است كه مردم عوام خردمندان را بـه حكومـت بخواننـد و خردمنـدان نيـز      
  محال است كه به صرافت طبع به فكر و در پي حكومت كردن برآيند.

بيني است و سخنانش اتّكاه بر تجربة عملي دارد و  سعدي بالشك آدم واقع
سازد و در هرحـال   ر زبان و قلم جاري نميتا حرفش اساس استوار نداشته باشد ب

  دهد: باز دستور مي
  چو دستت رسد مغز دشمن برآر

پـذير و خـالي از خطـر     و محتاج شرح و تفصيلي نيست مگر آن كه كاري امكـان 
  باشد و دشمن مغز ما را برنياورد پيش از آن كه ما بر او دست بيابيم.

  باز دستور به ما مي دهد كه:
  ا غالب شوييار غالب شو كه ت

  يار مغلوبان مشو تو اي غوي
آورد و بـا مـوارد و    اي كالم معروف الحكم لمن غلب را به خاطر مـي  كه تا اندازه

  كيفيات بستگي دارد و محتاج تفكّر و تعمق است.
  دانيم كه مربي بزرگوار ما سعدي معتقد بوده است كه: ما مي

  خدايي كه دندان دهد نان دهد
است حسابي ولي خود او باز در تكميل ايـن نظـر فرمـوده     اين نظر اساساً حرفي

  است:
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  گمان برسد رزق اگر چند بي
  شرط عقل است جستن از درها

اي كه از درها هم بجويـد و نيابـد و گرسـنگان و     و واي به حال آن بيچاره
زدگاني كه در همين اوقات هر روز در صفحة افريقا و نقاط ديگري از كرة  قحطي

  دهند شاهد اين مدعا هستند. افسوس، افسوس! جان ميارض از گرسنگي 
  

  رسد سخناني كه متضاد به نظر مي
يعنـي گـاهي سـپيدي و    » دنيا جمـع اضـداد اسـت   «اند  دانيم كه گفته ما مي

آورد. البته در ايـن زمينـه    جا جمع مي سياهي و صواب و ناصواب را با هم در يك
  ريم.چنين موضوعي را صادق پندا» گاهي«بايد با قيد 

در هرحال با مطالعة آثار سعدي خواننده گاهي خود را با سـخناني مواجـه   
بيند كه در بدو امر ممكن است قدري در نظـرش متضـاد آيـد درصـورتي كـه       مي

شايد اگر درست توجـه نمايـد نكـات پنهـاني كـه موجـب چنـين كيفيتـي شـده          
در ذيـل  دستگيرش گردد. در هرحال مـا ذيـالً تعـدادي از ايـن قبيـل سـخنان را       

آوريم و چون اطمينان به قضاوت خود نداريم از روح پرفتوح حكيم خيرخواه  مي
گرديم كه نبايد اوضاع و احوال  طلبيم و نيز خواننده را متذكر مي شيراز پوزش مي

گونه تعليمـات مناسـبت داشـته اسـت فرامـوش كـرد. يعنـي         اي را كه با اين دوره
الحكـم  «، »سر بريده صـدا نـدارد  «، »دبرن حرف حق نزن سرت را مي«اي كه  دوره

بادنجان «و » شناسد سگ صاحبش را نمي«، »الكالم الملوك ملوك كالم«، »لمن غلب
و » به نرخ روز نان خوردن«و » از هر راهي باد وزيد باد دادن«و » دور قاب چيدن
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براي مردم، از بـاال تـا   » هركسي به فكر خويش است و كوسه به فكر ريش است«
  راه صالح و عافيت بوده است. به پايين،
رفتـه زيـاد نيسـت     هـم  اي از آنهـا را كـه روي   باب نمونه در ذيـل پـاره   من

  گويد: سازد: سعدي به ما مي خاطرنشان مي
  اگر ز كوه فرو غلتد آسياسنگي

  نه عارف است كه از راه سنگ برخيزد
پرسد كه مگر همين سعدي در جاهاي ديگر حـزم   ولي خواننده از خود مي

حتياط و بيهوده خود را در خطر نيتداختن را به ما دستور نداده است و آيـا در  و ا
دنيا عارفي وجود دارد كه ببيند آسياسنگي از باالي كوه جدا شـده دارد بـه طـرف    

غلطد و از جاي خود كه خطرناك است و ممكن اسـت سـنگ در آنجـا     پايين مي
دسـتوري عمـل نمـاييم و يـا     فرو افتد حركت نكند و آيا واقعاً ما بايد بـه چنـين   

رسـد بـدون آن كـه خبـردار      قدر متوجه باشيم كه خير و شرّ چه بسا فرا مي همين
  بدهد و ما بتوانيم جلو خطر را بگيريم.

باز همان سعدي كه در آغاز اين مقاله فرمود كـه اگـر سـنگ آسـيا از كـوه      
  فرمايد: جنبد مي فرود آيد عارف از جاي خود نمي

  خواهد مرداجل ن گرچه كسي بي
  تو مرو در دهان اژدرها

آيد و داوري از عهـدة مـا    كه در بادي امر با گفتة ديگرش ضد و نقيض به نظر مي
ادبـي بـه خـود     الخصوص كه ممكن است رنگ گسـتاخي و بـي   بيرون است. علي

  گيرد.  
  سعدي باز جاي ديگر به ما توصيه مي فرمايد كه:
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  حكايت بر مزاج مستمع گوي
  رد با تو ميلياگر خواهي كه دا

گـويي و   آيا عمل كردن به چنين دستوري كـار خـوبي اسـت و بـا راسـت     
سـعدي ايـن    اجتناب از دورويي و دروغگويي تناقضي ندارد؟ هرچنـد كـه خـود   
اي از جانـب   عمل را هنگامي جايز شمرده است كه شـخص منتظـر نفـع و فايـده    

  رسد. مستمع باشد كه آن هم زياد كار مجازي به نظر نمي
  فرمايد: ز سعدي ميو با

  دروغي كه حالي دلت خوش كند
  به از راستي كت مشوش كند

آميـز بـه از    دروغ مصـلحت «آورد كه  اي سخن ديگر او را به خاطر مي كه تا اندازه
و الحق كه صدور حكم در اين مورد محتاج تأمل و استشاره از ». انگيز راست فتنه

ا حق و حقيقت آشنايي بيشتري داشـته  تر و ب كساني است كه از ما داناتر و آزموده
  باشند.

  و باز سعدي در توجيه نظر خود كه در فوق آمد فرموده است:
  گر راست سخن گويي و در بند بماني
  به زان كه دروغت دهد از بند رهايي

گوييم العلـم   توان گفت با سخنان ديگرش خالي از تناقضي نيست و باز مي كه مي
  عنداهللا.

  دهد كه: ميسعدي به ما دستور 
  خواهي كه به طبعت همه كس دارد دوست

  چنان باش كه اوستتو با هركه در اوفتي 
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يا بيم آن در ميان نيست كـه بـا برخـي از سـخنان و دسـتورهاي ديگـر       آو 
خودش جزئي تناقضي در ميان باشد. بـراي داوري چشـم بينـا و عقـل رسـا الزم      

اقم همين سطور است كـه  است كه خداوند به هركس نداده است و از آن جمله ر
  رسد. حيران مانده است و عقلش به جايي نمي

  دهد كه و در جاي ديگري باز سعدي ما را متوجه ساخته دستور مي
  سر سفله را گرد بالش منه

  آزار بر سنگ به سر مردم
  گذريم. گوييم و مي صدقت مي

  دهد كه: باز شاعر بزرگوار شيراز به ما دستور مي
  ا خون و مالآزار ر بخور مردم

  پرّ و بالبه كه از مرغ بد كنده 
آزاري  ما حرفي نداريم كه جلوگيري از ظلم و دفع آزار و مبـارزه بـا مـردم   

كار بسيار خوبي است ولي آيا چنين عملي مستلزم اين است كه مـا جـان و مـال    
طرف را بخوريم يعني او را به دست خود به قتل برسانيم و مالش را هم بر خـود  

رفتـه از دسـت هـر     هم طيب بدانيم. باز حاال اگر بگوييم فيه تأمل و رويحالل و 
كسي كه دشمن ظلم است ساخته نيسـت. چيـزي كـه هسـت مصـراع دوم بيـت       

فهماند كه بايد راه ظلـم كـردن را بـر ظـالم      آورد و مي توضيح الزم را برايمان مي
يا ظلـم  آن باشد و ببنديم و اين كار بستگي بدان دارد كه پاي چگونه ظلمي در ميا

مختصري است و يا ظلم شنيعي كه ممكن است جان و مال كس و يـا كسـاني را   
  در خطر هالك و اتالف بيندازد.
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دهـد   خوشبختانه باز همين سعدي در مورد ظلم و ظالم دستور ديگري مـي 
  فرمايد: سازد. مي كه كار را بر ما خيلي آسانتر مي

  مبخشاي بر هر كجا ظالم است
  ر او جور بر عالم استكه رحمت ب

  اكنون چند مثال ديگر:
  اگر بر كناري به رفتن بكوش

  و گر در ميان لبس دشمن بپوش
  سخندان بگفت اين سخن پر فسوس
  كه دستي كه نتوان بريدن ببوس

*  
  چو دست از همه حيلتي درگسست
  حالل است بردن به شمشير دست

*  
  دست سلحشور چه خوش گفت آن تهي
  اه من زورجوي زر بهتر از پنج

*  
  هركه با دشمنان صلح كند سر آزار دوستان دارد

*  
  ور مهرباني خطاست كه با كينه

*  
  بر عجز دشمن رحمت مكن كه اگر قادر شود بر تو نبخشد
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*  
  نكند مرد هوشيار درنگ

  سنگ در دست و مار بر سر سنگ
*  

  هركه را دشمن بيش است اگر نكُشد دشمن خويش است
*  

  برآرچو دستت رسد مغز دشمن 
  كه فرصت فرو شويد از دل غبار

*  
  زباني و لطف و خوشي به شيرين

  تواني كه پيلي به مويي كشي
*  

  بندد شب چو عقد نماز مي
  چه خورد بامداد فرزندش

*  
  بدان را نيك دار اي مرد هوشيار

  ورزند كه نيكان خود بزرگ و نيك
*  

  گريزي به هنگام و سر بر به جاي
  به از پهلواني و سر زير پاي

*  
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  ز دست تهي برنيايد اميد
  به زر بركني چشم ديو سفيد

*  
  توان كشت امروز بكش چو مي

  كاتش چو بلند شد جهان سوخت
  مگذار كه زه كند كمان را

  توان دوخت دشمن كه به تير مي
*  

  خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو
*  

  فكند بازو به جهل مي سست
  چنگال پنجه با مرد آهنين

*  
  كويي كنبا بدانديش هم ن

  دهن سگ به لقمه دوخته به
*  
  هنر پيچ پيچ اين شكم بي

  صبر ندارد كه بسازد به هيچ
بايد ديد براي پر كردن چنين شكمي عمل ناروا تا چه حد و مـرزي جـايز   

  گردد. مي
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سعدي در حق شـاعران و اهـل زبـان و قلـم فرمـوده اسـت (خطـاب بـه         
  توانگران):

  كن سخنش تلخ نخواهي دهنش شيرين
*  

  الدارين تر از جاي تنگي است والفقر سواد الوجه في تنگي سخت تدس
  

ي را گرفتـار  ا كه بايد كامالً به سعدي حق داد و از خدا خواسـت كـه هـيچ بنـده    
  تنگي شديد نفرمايد. دست

  اي كه وكيل است بر خزاين باد فرشته
  چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزني

آيـد و بـاز در همـين     ه نظر مـي االمر ب اين سخن عين حقيقت است و واقع
  خوانيم: زمينه مي

  قضا به نالة مظلوم و البة محروم
  شود، اي نفس، هرچه كوشيدي دگر نمي

*  
  اگر بريزد كتّان چه غم خورد مهتاب
  و گر چراغ بميرد صبا چه غم دارد

  گويا جاي انكار نباشد.
  چو اندر سري بيني آزار خلق
  به شمشير تيزش بيازار حلق

*  
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  در حلقة كارزار ني نيزه
  تر از نيشكر صد هزار به قيمت

*  
  چو گرگ خبيث آمدت در كمند
  بكش، ورنه دل بركن از گوسفند

*  
  بنايي كه محكم ندارد اساس

  بلندش مكن، ور كني زان هراس
  گرايي نيست؟ آيا موافق با واقع

  چو گربه نوازي، كبوتر برَد
  چو فربه كني گرگ، يوسف درد

*  
  به چوب گردد مگو شايد اين باز

  چو سر زير سنگ تو دارد بكوب
سـازد   دارد و تكليفشان را روشن مي اكنون سعدي از ارباب قلم صحبت مي
  و نگارنده خود از همين صنف و زمره است:
  قلمزن كه بد كرد با زيردست

  قلم كن تو او را به شمشير دست
ي از اي از آنهـا بـا بعضـ    اميد است كه همين سخنان معدود كه شـايد پـاره  

گرايـي شـيخ سـعدي كـافي      طبايع و افكار موافق نيايد براي قضاوت دربارة واقـع 
م.) سـه  1662-1623پاسـكال (  يدانيم كه حكيم بسيار مشهور فرانسو باشد. ما مي
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قرني پيش از اين دربارة نسبي بودن مطالب و معاني گفته است كه آنچـه در ايـن   
و اسـپانيا) بـراي همـه حقيقـت      سمت جبال پيرنه (در جنوب فرانسه بين فرانسه

است چه بسا براي كساني كه در پشت و سمت ديگـر همـين كوهسـتان هسـتند     
باطل و مردود شناخته گردد، و نظري به جريان زمان هـم ايـن سـخن را هميشـه     

  تكذيب نكرده است.
اينها تمام به جاي خود ولي سعدي خودمان در پايان امر چكيـدة آن همـه   

افـزا بـراي    تجارب خود را در اين يـك بيـت بسـيار غـم     ادراكات و مشاهدات و
  جهانيان باقي گذاشته است:

  جهان بگشتم و آفاق سر به سر ديدم
  به مردمي كه گر از مردمي اثر ديدم

اكنون وقت آن رسيده كه درد سر را كـم كـنم و دسـت و پـاي سـعدي را      
ل تو هـم غنـي   بوسه دهم و با تعظيم و احترام هرچه تمامتر بگويم كه اي استاد ك

  العالمين هستي و آفتاب را احتياجي به مدح و منقبت نيست و   عن
  مشّاطه روي زيبا راچه حاجت است به 

روم اگر بگويم كه تو تمام  اي سعدي، آيا من مريد و معتقد تو به اشتباه مي
اي به مردم دنيا تعليم بدهي، همه در اين يك  خواسته اي و مي طلبيده آنچه را مي
  صه شده و خير دنيا و عقبي در آن است:بيت خال

  گوي دين ورز و معرفت كه سخندان سجع
  بر در سالح دارد و كس در حصار نيست
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و من » يك عمر هزار سال بايد تا من يكي از هزار گويم«اي سعدي كه 
هم عمرم به جايي رسيده است كه زياد از پايان عمر تو دور نيستم و جا دارد كه 

  رديده بگويم در اين گفتار بسيار پريشان و درهم و برهمبا خودت همزبان گ
  سخن از نيمه بريدم كه نگه كردم و ديدم
  گر به پايان رسدم عمر و به پايان نرسانم

كه باز حرف حق خودت را سرمشق كار قرار دهم و  و حق آن است
  بگويم:

  سعديا بسيار گفتن عمر ضايع كردن است
  لعظيموقت عذر آوردن است، استغفراهللا ا

  و باز با دعاي خودت كه واجب االستجابت است بگويم:
  يارب زياد فتنه نگهدار خاك ما

  چندان كه خاك را بود و آب را بقا
  جناب همزبان شده بگوييم: و باز با خودت اي سعدي عالي

  مردان يارب كه دست فعل بدان به نيك
  ببند بر همه عالم خصوص بر ايران

  
  (پايان)

  ش. 1364يش از نوروز باستاني سال ژنو، ايامي چند پ
  شاءاهللا بر ايران و همة ايرانيان مبارك باد ان
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  يادداشتها:
1 .Grundlichkeit 

صفحة  598، در 1359، انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، تهران، »)نامه سعدي» («بوستان سعدي«. 2
فهرسـت  «و » غـات و تركيبـات  فهرسـت ل «و » فهرسـتها «و » نسخه بـدلها «و » توضيحات«بزرگ، با 

  ».اعالم
انـد كـه قـدرت     . بدبختانه با استثناهاي بسيار كه عموماً مظهر آن از كسـان و از طبقـه و قشـري بـوده    3

اند و چه بسا با همين وسايل و اسباب به مقام سلطنت و  داشته اندازه و اختيار مطلق در دست مي بي
  رسيدند. فرمانروايي مي

غزليـات  «بيـت،   600درحدود » خوانيم«بيت،  1800در حدود » بدايع«بيت،  3800درحدود » طيبات. «4
  بيت. 500در حدود » قديم و غيره

  ”A sile de nua“زمين:  اصطالح مردم مغرب . به5
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  



  
  
  
  
  

  نقش آداب و رسوم عامه
  

  *در حل مشكالت ادبي
   

  ياحمد رجايي بخاراي
  

  اسكدار ـ دلو آسيا
مطالعه در آداب و رسوم اقوام مختلف و گردآوري و سنجش آنها يك نوع 
تفنّن نيست بلكه تحقيقي ارزنده و علمي است در شناخت زمينة بسـيط فكـري و   

طور كلي  ان خط سير زبان يا آيين و بهتو ذوقي اقوام مختلف كه گاه به مدد آن مي
  دست آورد. تمدني را به

شناسـان و مورخـان بيشـتر سـود      شناسـان، باسـتان   از اين پژوهشها جامعـه 
منـدي   بهره نيستند و سخن امروز من بنده دربارة اين بهره برند اما اديبان نيز بي مي

و نوعي سپاسگزاري اي بر متن كنفرانس دانست  است و بنابراين بايد آن را حاشيه
از زحمات استادان محترمي كه آداب و رسوم عامه را از پيش از اسالم تـاكنون از  

فرمايند و افرادي نظير اينجانـب از آن   ديدگاههاي مختلف بررسي و گردآوري مي
  جويند. ها در حل مشكالت متون فارسي سود مي بررسي

و انتشار كتاب لهجـة  عنوان مقدمة بحث بايد عرض كند كه پس از اتمام  به

                                                            

.114تا  103، صص 2و  1. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، شمارة  *  
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 1917جانب به فكر افتاد كه تشكيالت دربار امير بخارا را كه بعـد از   بخارائي اين
ميالدي بالمرّه منسوخ شده و موضوعاً منتفي است و آداب و رسوم مردم بخارا را 

هايي در آن پديد آورده است بنگارد و  كه رسوخ نوع جديدي از تمدن، دگرگوني
ريف روزگار در امان بـدارد و ضـمن ايـن كـار بـود كـه بـه        تا حد مقدور از تصا

زعـم خـود دسـت     تا امروز حل نشده است به گشودن چند مشكل ادبي كه ظاهراً
  است.» اسكدار«جمله يكي كلمة  يافت كه از آن

كار برده و معني آن خواه از  اين كلمه را بيهقي مكرر و به صور گوناگون به
حلقه برافكنده و بر در «گونگي، خاصه با صفت نظر ريشة لغوي و خواه از نظر چ

  درست معلوم نبود.» زده
براي روشن شدن مطلب بهتر است نخست چنـد شـاهد از تـاريخ بيهقـي     

  آورده شود:
ها رفت به اسكدار به جمله واليات كه به راه رسول بود تا وي  نامه«الف ـ  
  .)1(»ودي رودسزا كنند و سخت نيكو بدارند چنان كه به خشن را استقبال به
اي نويسد با قاصـدي از آنِ   اكنون معمانامه مسعدي را گفته آمد تا هم«ب ـ  

خويش و يكي به اسكدار كه آنچـه پـيش از ايـن نوشـته شـده بـود باطـل بـوده         
  .)2(»است

شنبه اسكدار هرات رسيد كه خواجه احمد بن حسن پس از حركـت  «ج ـ  
  .)3(»رايت عالي به يك هفته گذشته شد

از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم كه اسكدار خوارزم را به د ـ پس   
ورده بودنـد حلقـه برافكنـده و بـر در زده ديوانيـان دانسـته بـود كـه هـر          آديوان 

اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و بسـتدم و بگشـادم. نامـة    
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واند و نيك از جاي صاحب بريد بود برادر ابوالفتح حاتمي به امير دادم بستد و بخ
  .)4(»بشد دانستم كه مهمي افتاده است

و بر راه بلخ اسكدار نشانده بودند و دل در اين اخبار بسته و هـر روز  «د ـ  
  .)5(»رسيد تا چاشتگاه اسكداري رسيد حلقه برافكنده و بر در زده اسكدار مي

من نامه نبشتم و وي آن را به خط خـويش اسـتوار كـرد و خريطـه     «ـ    هـ
كردند در اسكدار گوزكانان نهادنـد و حلقـه برافكندنـد و بـر در زدنـد و گسـيل       

  .)6(»كردند
سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودند و اسكداري «و ـ  
ها برافكنده و بر در زده به خط بـوالفتح حـاتمي نايـب بريـد هـرات       داشت حلقه

بر در زده و از نامه فصلي دو بخوانـد   اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم
و از حال بشد. پس نامه درنوشت و گفت تـا در خريطـه كردنـد و مهـر اسـكدار      

  .)7(»نهادند
اي به  اين كلمه به صورت اسكدار در ديوان منوچهري نيز هست در قصيده

  مطلع:  
  بر لشكر زمستان نوروز نامدار

  كردست راي تاختن و قصد كارزار
  گويد: تا آنجا كه مي

  نوروز پيش از آنكه سراپرده زد به در
  با لُعبتان باغ و عروسان مرغزار

  اين جشن فرخ سده را چون طاليگان
  از پيشِ خويشتن بفرستاد كامكار



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٤٦ 

  گفتا برو به نزد زمستان به تاختن
  گذار صحرا همي نَورد و بيابان همي

  چون اندرو رسي به شبِ تيرة سياه
  ارزود آتشي بلند برافراز روزو

  ام اين عزم و جنبش و نيت من كه كرده
  نزد شهنشه ملكان بر به اسكدار

  از من خدايگانِ همه شرق و غرب را
  )8(در ساعت اين خبر بگذار اي خبرگزار

نامة دهخدا نقل شده است كـه در آن اسـكدار    از عنصري نيز بيتي در لغت
اپي عنصـري بـه نظـر    هـاي چـ   شـود در ديـوان   كه ذيالً آورده ميي آمده اما آن بيت

  اينجانب نرسيد.
  تو گويي كه زاسرار ايشان همي

  فرستد بدو آفتاب اسكدار
انـد و غالبـاً    نوشـته » اسـكدار  «اگر مطالبي را كه عموم كتب لغـت دربـارة   

  آيد: بندي كنيم سه معني به دست مي رونويسي كتب ماقبل است بررسي و دسته
ة راه براي او آماده باشـد و  اول ـ پيك سواري كه در هر منزل اسب و توش 

  .)9(نفس پيام يا نامة خود را به مقصد برساند او با اسبان تازه
هاي متعددي كه در مسافات معين آماده باشـند و هـر پيـك بـه      دوم ـ پيك 
درنگ حركت كنـد و بـدان    ها را به ديگري دهد و اين يكي بي محض وصول نامه

  .)10(است سوار يا پياده باشند ديگر رساند تا مقصد... و اين پيكان ممكن
  .)11(اي كه مكتوب را در آن نهند سوم ـ خريطه و كيسه
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كه اسكدار فارسي است بـه معنـي    )12(نويسد العلوم مي خوارزمي در مفاتيح
اي؟ و آن مدرجي است كه در آن عـدد خـرائط و    يعني از كجا گرفته» ازكوداري«

  .  )13(ودش كتب وارده و نامهاي صاحبان آنها نوشته مي
احتمـال   )15(و دهخـدا  )14(مرحومان اديب پيشاوري مصـحح تـاريخ بيهقـي   

  است.» گذار اسب«اند كه اصل اين كلمه  داده
اند كه: اسكدار در تاريخ  آقاي دكتر فياض مصحح ديگر تاريخ بيهقي نوشته

هاي او استعمال  بيهقي گاه به معني بريد چاپاري و گاه به معني خريطه حاوي نامه
حلقـه  «ه است و اختالف دو معني از باب حقيقـت و مجـاز اسـت؛ و دربـارة     شد

به معني » حلقه برافكنده«توان احتمال داد كه  نويسند: مي مي» برافكنده و بر در زده
هم گويا به معني مهر بر در زده است. خالصه آن كه » بر در زده«دار است و  حلقه

  .)16(ده است براي اهتمام به آنخريطة نامه حلقه كشيده و مهر و موم شده بو
حلقـه  «دربـارة   )17(شناسـي  الشـعراء بهـار در جلـد دوم سـبك     مرحوم ملك

در اين اصطالح اهل تحقيـق حيراننـد. آنچـه    «نويسند:  مي» برافكندن و بر در زدن
هاي مهم و عمدة دولتي اسـت   مسلّم است اين است كه هرجا مرادش رسيدن نامه

... و شك نيست كه حلقه برافكنده و بر در زده صفت كند اين اصطالح را بيان مي
و » انـد  هاست نه صفت مأمور اسكدار چنان كه بعضـي گمـان كـرده    خريطه و نامه

از حلقه مراد حلقة فلزين يا چرمي بوده اسـت  «نويسند كه:  بعد در ذيل صفحه مي
مة اند و كل زده ن را برچسب ميآكه بر خريطه يك يا چند تا افكنده و سپس روي 

است يعني حاشيه و سـجاف كـه همـان سرچسـب     » پروز«گويا مصحف » بر در«
هـاي   اند يا بر طومارها و يا بر هردو. يعنـي هرگـاه نامـه    زده باشد كه بر خريطه مي

نها را در كيسة چرمين نهاده و گرد هـر  آخواستند به پست بدهند  مهم و عمده مي
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ي پـروز (حاشـية نـازك كاغـذ)     طور عمود طومار حلقه افكنده و روي حلقه را به
اند و باز بر خود خريطه هم حلقه افكنـده و روي آن   زده اند و مهر مي چسبانده مي

  كردند. را پروز زده و مهر مي
شود كه در پنج عبـارت از شـش عبـارت     با يك بررسي اجمالي روشن مي

د و گـذار و قاصـ   توان اسب را نمي» اسكدار «بيهقي كه به عنوان شاهد آورده شد 
تـوان   خالصه انسان دانست. اسكدار شئ است و تـا شـئ نباشـد دربـارة آن نمـي     

اسكدار خوارزم را به ديوان آورده بودند حلقه برافكنـده و بـر در زده...    «نوشت: 
توان  چه شيئي است كه مي» ن را بياورد و بستدم و بگشادم نامة صاحب بريد بودآ

  آن را ستاند و گشاد.
من نامه نبشتم... و خريطه كردنـد در اسـكدار   «نويسد:  همچنين آنجا كه مي

باز معلوم است » گوزگانان نهادند و حلقه برافكندند و بر در زدند و گسيل كردند.
اسـكدار   «انـد و آن را در   اند يعني در كيسه و لفاف نهـاده  كه نامه را خريطه كرده

  در آن چيزي نهاد.، پس اسكدار بايد معني ظرفيت افاده كند تا بتوان »گوزگانان
جاي ديگر به وضوح اسكدار از انسـان حامـل آن جـدا ذكـر شـده اسـت:       

سواري دررسيد از سواراني كه به راه غور ايستانيده بودنـد و اسـكداري داشـت    «
ها برافكنده و بر در زده... اُستادم آن را بستد و بگشاد يك خريطه هم بـر در   حلقه
  »زده...

  ماند: نميپس در چند چيز ترديدي باقي 
اول اينكه: اسكدار شيئي است و اگر در موردي اين كلمه بر حامـل شـيئي   

  نيز اطالق شده از باب مجاز است.
اند و خريطـه را در اسـكدار    كرده هاي مهم را در خريطه مي دوم اينكه: نامه
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  اند و در اين صورت هم خريطه بر در زده بوده و هم اسكدار. نهاده مي
افكنده و  ارهاي محتوي اخبار مهم يا محرمانه حلقه ميسوم اينكه: بر اسكد

  اند. كرده درش را مهر مي
نكتة جالب اين است كه چنـين چيـزي بـا همـة ايـن صـفات در دسـتگاه        

وجود داشته و تا پنجاه سـال پـيش   » عريضه چوب«بري امير بخارا به اسم  عريضه
  رفته است. كار مي به

متر كـه يـك    سانتي 40ريباً تق عريضة چوب عبارت است از چوبي به طول
تر است. در طول چوب يك فرورفتگي بـه   تر و پهن سرِ آن از سرِ ديگرش ضخيم

متر تعبيه شده است كه روي آن را قطعه چوب ديگري متناسب  سانتي 6-5عرض 
كنـد و   پوشاند و اين چوب نقشِ درِ آن محفظه را ايفـا مـي   با شكل فرورفتگي مي

قب حركت داد مثل قلمداني كه درش از باال باز و بسته توان آن را به جلو و ع مي
هاي محرمانه و احكام عزل و نصب و مطالـب مهـم ديگـر را لولـه      شود. گزارش

دهند و گاه براي مزيـد اطمينـان آنهـا يـا      كرده در فرورفتگي وسط چوب قرار مي
 كننـد  بعضي از آنها را در كيسة كوچك ديگري دوخته سر كيسه را مهر و موم مي

نهند و درِ كشـويِ آن را   و بعد اين كيسة كوچك را در فرورفتگي وسط چوب مي
اي كه به شكل غالفي از پوست يا پارچه اسـت   اندازند. بعد آن را در كيسه جا مي

نويسـند و بـر    دوزند و نام و عنوان گيرنده را بر كاغذي مي نهند و سرش را مي مي
  چسبانند. سر لفاف مي

جين را كه مناسب با قطـر تمـام آن چـوب تهيـه شـده      هايي برن آنگاه حلقه
ها درِ جعبـه را بـا    رانند تا حلقه تر به طرف قطورترِ چوب مي كاست ازطرف باري

ها در زير آنها چند رشته نخ در طولِ  فشار محكم نگاه دارد. قبل از رد كردن حلقه
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را هـا   دهند و وقتي آخرين حلقه به جاي خود محكم شد سـر نـخ   چوب قرار مي
طوري كه خـارج   كنند به بندند و بر روي درِ عريضه چوب مهر و موم مي هم مي به

تواننـد   باشد و به اين طريق مـي  شكسته شدنِ مهر و موم ممكن نمي شدن حلقه بي
  نخوردگي آن را مورد مداقه قرار دهند. دست

شـود تـا    به پيك داده مي» اسكدار «اين عريضه چوب يا به اصطالح بيهقي 
  م به مقصد برساند.سال

پس بنا بر شرحي كه گذشت كلمة اسكدار از نظر لغوي بايد مركـب باشـد   
» دار«بعـالوه   )18(انـد  به معني قاصد و پيك چنانكه در كتب لغـت آورده » اسك«از 

به معني چوبِ مخصوصِ پيـك  » اسكدار «و مجموعاً  )19(كه به معني چوب است
  تر عريضه چوب. شود و به عبارت تازه مي

بايد به معني مهر و مـوم كـرده باشـد و ايـن اسـتنباط را از      » بر در زده«اما 
داريم كه به معني سيم يا زرِ مسكوك است يعنـي سـيم يـا    » زر زده«و » زده  سيم«

  زري كه نام و عنوان كسي بر آن نقش شده باشد.
اكنون بار ديگر يكـي از عبـارات بيهقـي را در مسـألة مـورد بحـث مـرور        

پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته بودم «آنكه ابهامي در آن بيابيم  يكنيم ب مي
بـان   نبودند حلقه برافكنده و بر در زده. ديوا كه اسكدار خوارزم را به ديوان آورده

دانسته بود كه هر اسكداري كه چنان رسد سخت مهم باشد آن را بياورد و بستدم 
فتح حـاتمي، بـه اميـر دادم بسـتد و     و بگشادم نامة صاحب بريد بـود بـرادر ابـوال   

  ».بخواند
*  

سود ديگري كه اينجانب را از آداب و رسوم عوام خراسان حاصل شد حل 
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  مشكلي ديگر از تاريخ بيهقي و امكان تصحيح عبارت آن است.
بينـيم كـه ابوسـهل زوزنـي عـارض در بـابِ التونتـاش         در تاريخ بيهقي مي
لطان مسعود غزنـوي محرمانـه بـه خـط     كند تا آنجا كه س خوارزمشاه تضريبي مي

اي به قائد منجوق مهتر لشكر كجات و از هواداران خـود كـه مقـيم     خويش ملطفه
نويسـد و او را بـه برانـداختن خوارزمشـاه تحـريض       دربار خوارزمشاه است مـي 

گويد و عبدوس در عالم مسـتي   ماند شاه به عبدوس مي كند. اين راز پنهان نمي مي
و ابوالفتح حاتمي به سـفير خوارزمشـاه در دربـار مسـعود كـه       به ابوالفتح حاتمي

  ستاند. كند و چيزي نيكو مي نامش ابومحمد مسعدي است اظهار مي
رسـاند درنتيجـه خوارزمشـاه و     سفير فوراً مطلب را به دربار خـوارزم مـي  

كننـد و قائـد منجـوق را كـه پـاي از گلـيم        وزيرش احمد عبدالصمد تدبيري مـي 
ده است پيش از آن كه بتواند زياني برساند با تحقير و اسـتخفافي  خويش فراتر نها

ستانند و بـه   اي را كه به خط شاه بوده است از دبير قائد مي كشند و ملطفه تمام مي
افتد، بعالوه بيم عصـيان خوارزمشـاه    بروي سلطان مسعود به خطر ميآاين ترتيب 

قــت مســعدي ســفير دارد. ســرانجام بــراي مصــلحت و خــاطر مــي او را پريشــان
دارند كه قاصدي نزد خوارزمشاه بفرستد و جداگانه با اسكدار  خوارزمشاه را وامي

زني ابوالفتح حاتمي  هم هم نامه بنويسد كه آنچه قبالً در اين باب نوشته براثر دو به
بوده و حقيقت نداشته است و درنتيجه ابوالفتح مجازات كافي شده است و واقعـاً  

زنـد و منصـب اشـراف بلـخ را از او بـاز       را پانصـد چـوب مـي   هم شاه ابـوالفتح  
  ستاند. مي

اي كه بـه   فهها در برابر ملطّ ها و رفوگري ناگفته پيداست كه اين رفع رجوع
خط خود سلطان مسـعود اسـت دربـارة بركنـاري و نـابودي خوارزمشـاه، اثـري        
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وشيارتر تواند داشته باشد و خوارزمشاه و وزير خردمندش احمد عبدالصمد ه نمي
و كارديده تر از آنند كه با چنين تظاهرات سطحي فريـب بخورنـد. در اينجاسـت    

اطالع او انجام گرفته اسـت   كه خواجه يعني وزير سلطان مسعود كه اين كارها بي
گويـد و از ايـن    با بونصر مشكان رئـيس ديـوان رسـالت در خلـوت سـخن مـي      

جاست:  عبارتي نيز در همين كند و مشكل كاري و عواقب آن اظهار نگراني مي خام
چون مسعدي برفت خواجه با من خالي كرد و گفت ديدي كه چـه كردنـد؟ كـه    «

عالَمي را بشورانيدند و آن آلتونتاش است نه ديو سبا و چون احمـد عبدالصـمدي   
  .)20(»با وي اين خبر كي روا شود آلتونتاش رفت از دست

تونتاش با او و برتر شـمردنِ  يعني چه و مقايسة آل» ابديو س«اكنون بايد ديد 
  آلتونتاش چه مبنايي دارد و اگر ديو سبا نيست پس چيست؟

اسـت كـه بـاز از ايـن     » ديو سـياه «در تاريخ بيهقي مصحح اديب پيشاوري 
آيد. آقاي دكتـر فيـاض در ذيـل ص     ي محصلي به دست نميمتفضيل و انكار مه

 درسخه (يعني ديو سبا) اند: كذا در سه ن تاريخ بيهقي مصحح خودشان نوشته 319
باشد به معنـي عنكبـوت يـا    » ديوپا«يك معلوم نيست شايد  و هيچ» ديو سياه«يب: 

اي را در آن وقـت   باشد به معني آش زيره، به احتمال آن كه چنين كلمـه » زيره با«
  اند به هرحال محل تأمل است. كرده به عنوان مثال تحقير استعمال مي
ز تـداول عـوام خراسـان كمـك گرفـت. در      توان ا براي حل اين مشكل مي

اسـت و دول   )21(»دول آسـيا «دفـاعي و عجـز و تسـليم     عرف اينان مثَل اعالي بي
  مصحف دلو است.

اي شـكلي اسـت كـه قاعـدة آن بـه طـرف        دلو آسيا مخزن سر باز ذوذنقـه 
شود رو به پايين و محاذي سوراخ قطب آسيا  باالست و رأسش كه بسيار تنگ مي



٥٣ الت ادبينقش آداب و رسوم عامه در حل مشك

اند با هـر لرزشـي چنـد دانـه بـه       از آنجاست كه با آلتي كه تعبيه كرده قرار دارد و
شود. هركس بخواهد غلّة خود را آرد كند آن را  رد ميآريزد و  وسط دو سنگ مي

دفاعي مطلـق   كند. بنابراين دلو آسيا مظهر تسليم محض و بي در دلو آسيا خالي مي
خود را بـر او تحميـل و در آن    تواند بارِ است تا آنجا كه كودكي يا پيرزني هم مي

العملـي بتوانـد از    آن كه دلو آسيا درك و دريافت و مقاومت و عكس خالي كند بي
خود نشان بدهد. در مجادالت عوام خراسـان وقتـي كسـي ديگـري را بـر گزافـه       

؟! يعنـي  »دلِ آسـيايه «گوينـد مگـر    كند كه چنين و چنان خواهد كرد مي تهديد مي
تو هر كار بخواهي بتواني كرد و طرف تسليم محض باشد و مگر دلو آسياست كه 

  العملي نشان ندهد؟! عكس
نه ديو سبا نه ديـو  «نچه گذشت به نظر اينجانب عبارت بيهقي آبا توجه به 

ست و عبارت مـتن را بايـد   »سياآدلو «، صحيح آن »سياه نه ديوپا و نه زيره باست
دلـو آسـيا و چـون احمـد     و آن آلتونتـاش اسـت نـه    «بدين صورت اصالح كرد: 

  ».عبدالصمدي با وي اين خبر كي روا باشد. آلتونتاش رفت از دست
  
  ها: يادداشت

  .295تاريخ بيهقي، چاپ دكتر غني ـ دكتر فياض، ص . 1
  .365. همان، ص 3      .318. همان، ص 2
  .343. همان، ص 5    .320-319. همان، ص 4
  .543. همان، ص 7      399. همان، ص 6
  .1338، چاپ دوم تيرماه 31وچهري، مصحح دبيرسياقي، ص . ديوان من8
  اللغات، سروري. . لغت فرس اسدي، جهانگيري، رشيدي، شرفنامة منيري، غياث9

  الفرس. . حاشية فرهنگ اسدي نخجواني، برهان قاطع، صحاح10
  االسامي، برهان، سروري. السامي في» الفيج يضع فيها الكتب يطةخر. «11



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٥٤ 

و تفسيره از كوداري اي من اين تمسك و هـو مـدرج    لفظـة فارسـية سكداراال« 41، ص . مفاتيح العلوم12
  ».يكتب فيه عددالخرائط والكتب الوارده والنافذه و اسامي اربابها

  .2350نامة دهخدا، ص  . لغت13
  .322. تاريخ بيهقي، مصحح اديب، ص 14
  .2350نامة دهخدا، ص  . لغت15
  .295ـ دكتر فياض، ذيل ص  . تاريخ بيهقي، مصحح دكتر غني16
  .319. همان، ص 17
  .81شناسي، جلد دوم، ص  . سبك18
  و برهان جامع. 133. برهان قاطع، مصحح دكتر معين، ص 19
بست و داربان به معني تير سقف و داربوي به معني چوب عود، جلـد   . مانند داربست به معني چوب20

  .1481دوم فرهنگ فارسي دكتر معين، ص 
  .319بيهقي، چاپ دكتر غني ـ دكتر فياض، ص  . تاريخ21
  شود. تلفظ مي» پل«. در لهجة مشهدي بر وزن 22



 
  
  
  
  
  

  *كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي
  

  يجالل متين
  

  كه مازندران شهر ما ياد باد
  هميشه بر و بومش آباد باد

  

كاووس  گمان يكي ازداستانهاي دلكش درشاهنامه، داستان لشكركشي كي بي
رغم مخالفت خيرخواهان و پهلوانان ايران، كه به اسارت  ، علي»مازندران«است به 
منجـر گرديـد، و   » ديـو سـپيد  «يي او و قسمت اعظم سپاهيانش بـه دسـت   و نابينا

و » ديـوان مازنـدران  «و » جـادوان «و غلبه بر » هفت خان«سپس گذشتن رستم از 
كشتن ديو سپيد و بازگردانيدن بينايي به چشم همة اسيران، و نيز آزاد ساختن شاه 

كاووس و سپاه ايـران   و سپاه ايران، و سرانجام كشتن شاه مازندران و بازگشت كي
  زمين. و رستم به ايران

با آن كه مطالب مندرج در هر داستان حماسي به سبب غلبة عنصر افسـانه،  
جـزء بـا حقـايق تـاريخي و جغرافيـايي تطبيـق كنـد و         تواند و نبايد جزء بـه  نمي

درحقيقت اين امر خود ازجمله مختصات اساسـي هـر حماسـة ملـي يـا حقيقـي       
سنگيني كفة افسانه در حماسه، مانع از آن نيسـت كـه نتـوان     رود، ولي شمار مي به

                                                            

.638تا  611نامه، سال دوم، صص  * ايران  
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برخي از بخشهاي حماسه را، ولو با مسـامحه، بـر حقـايق تـاريخي و جغرافيـايي      
منطبق ساخت. چنان كه در يك قرن گذشته، شاهنامة فردوسـي، از ايـن نظرگـاه،    

د نخست از طرف پژوهندگان اروپايي و سپس از سوي محققان ايراني بارها مـور 
گـذرد كوششـي    بررسي قرار گرفته است. آنچه در اين مقاله از نظر خوانندگان مي

كاووس  در داستان لشكركشي كي» مازندران«است براي تعيين موقعيت جغرافيايي 
به مازندران براساس آنچه در شاهنامة فردوسي آمده است. دربارة اين موضوع بـا  

رسد كـه هنـوز جـاي     به نظر ميوجود آن كه تاكنون سخن بسيار گفته شده است 
  بحث و پژوهش باقي است.

براي آن كه بتوانيم اين موضوع را به دقت مورد بررسـي قـرار دهـيم الزم    
اســت رؤوس مطالــب اساســي ايــن داســتان را بــر اســاس روايــت فردوســي در 

  از مد نظر بگذرانيم: )1(شاهنامه
  

  خالصة داستان
رود و به  دار شاه مي نزد پرده هكاووس رامشگري ديو ب در آغاز پادشاهي كي

بيني  نواز مازندرانم. اگر مرا درخور بندگي شاه مي گويد: از رامشگران خوش او مي
پذيرد و آنگاه رامشگر مازندراني  مرا به پيشگاه وي بار ده. شاه او را به حضور مي

  خواند: سرود خود را در وصف سرزمين مازندران در پيشگاه شاه ايران مي
  دران شهر ما ياد بادكه مازن

  هميشه بر و بومش آباد باد
  كه در بوستانش هميشه گل است
  به كوه اندرون الله و سنبل است



٥٧ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  هوا خوشگوار و زمين پر نگار
  نه گرم و نه سرد و هميشه بهار

  نوازنده بلبل به باغ اندرون
  گرازنده آهو به راغ اندرون...

  گالب است گويي به جويش روان
  بويش روانهمي شاد گردد ز 

  دي و بهمن و آذر و فرودين
  هميشه پر از الله بيني زمين
  همه ساله خندان لب جويبار

  به هر جاي باز شكاري به كار
  سراسر همه كشور آراسته
  ز دينار و ديبا و از خواسته
  بتان پرستنده با تاج و زر
  همان نامداران زرين كمر

)2/317/38-29(  
ن سرزمين چنـان در شـاه ايـران اثـر     سخنان رامشگر مازندراني در وصف آ

ا  39-45دارد. ( درنگ بـه لشكركشـي بـه مازنـدران وا مـي      كند كه او را بي مي امـ (
العمل بزرگان و پهلوانان نامدار درگاه پس از آگاهي از تصـميم شـاه بسـيار     عكس

كـس داوطلـب جنـگ     ، هيچ»همه زرد گشتند و پرچين به روي«قابل توجه است: 
گفتند جمشيد با داشتن تاج و انگشتري و فرمانروايي  )، همه مي47مازندران نبود(

بر ديو و مرغ و پري، و نيز ديگر شـاهان بـزرگ مـا، فريـدون و منـوچهر، هرگـز       
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)، ايــن تصــميم نابجــاي 55-59درصــدد جنــگ بــا ديــوان مازنــدران برنيامدنــد (
ي ). چون پهلوانـان خـود يـارا   54كاووس سبب نابودي ما و ايران خواهد شد( كي

فرستند بـدين اميـد كـه شـايد وي      مخالفت با شاه را نداشتند كسي را نزد زال مي
ترديـد اهـريمن او را بـدان     كاووس را از دست زدن به اين كار، كـه بـي   بتواند كي

پهلـوان   ). زال جهـان 60-75واداشته و دامي در سر راهش گسترده است، باز دارد(
) و به خواهش 80گردد( و نگران مي خاطر شنود آشفته هم چون پيام بزرگان را مي

). زال بـا صـراحت و صـميميت    101نهـد(  كـاووس روي مـي   ايشان به دربار كـي 
يك  گويد هيچ كاووس مي كوشد شاه را از تصميم خود منصرف سازد؛ او به كي مي

اند، زيرا مازندران خانة ديو افسونگرست و  از شاهان پيش از تو اين راه را نپيموده
).  117-127جادو است و كسي را ياراي گشودن آن بند نيسـت (  در بند طلسم و

گويد چون در مردي  نهد و مي كاووس به سخنان خيرخواهانة او وقعي نمي اما كي
و فرّ و درم از شاهان پيشين برترم، با لشكركشي به اين سرزمين بايد هنر خـود را  

ي، از نـزد شـاه بـاز    ). زال با شنيدن چنين پاسخ132-134نيز به همگان بنمايانم (
  )160گيرد.( گردد و راه سيستان در پيش مي مي

كاووس با طوس و گودرز و سپاهيان ايـران بـه سـوي مازنـدران      سپس كي
) و چنان كه در داستان آمده است همگـي در آن خطـه اسـير    167كند( حركت مي
). زال پــس از آگــاهي از ايــن حادثــة 225-226و  209-213گردنــد ( ديــوان مــي

خواهـد كـه بـراي نجـات شـاه و سـپاه ايـران         ) از رستم مـي 249-250ك (هولنا
خواهد خود را دچار اين مهلكة  راستي نمي درنگ به مازندران برود. رستم كه به بي

  گويد: دهد و به پدر مي بزرگ سازد، نخست درازي راه مازندران را بهانه قرار مي
  



٥٩ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  وليكن به دوزخ چميدن به پاي
  رايبزرگان پيشين نديدند 

  همان از تن خويش نابوده سير
  نيايد كسي پيش درنده شير

)281-279(  
نهد، درحـالي كـه بـه هنگـام وداع بـا       ولي سرانجام فرمان پدر را گردن مي

-294»(نبگـزينم ايـن راه بـر آرزوي   «كند كـه   مادر، باز به اين حقيقت اعتراف مي
آيد همـه   م پيش مي). حوادثي كه در راه مازندران و جنگ با ديوان براي رست293

العـادة دشـمن اسـت چنـان كـه در پايـان        مؤيد دشوار بودن كار و نيرومندي فوق
كاووس و رستم و سپاه ايران با شاه مازندران،  رو شدن كي داستان و در موقع روبه

كـاووس   برنـد، كـي   چون ايرانيان پس از چندين روز جنـگ كـاري از پـيش نمـي    
د و از خداوند براي غلبه بر ديوان مازندران ياري پرداز ناچار به دعا و نيايش مي به
طلبد، و در آن موقع است كه به يـاري پروردگـار، ايرانيـان بـر دشـمن چيـره        مي
  ). عظمت پيروزي بر ديوان مازندران چنان است كه:868-873گردند ( مي

  بماندند يكسر بدين در شگفت
  )190كه كاووس شاه آن بزرگي گرفت(

  
  ساكنان مازندران

ش از آن كه به اصل موضوع بپـردازيم، الزم اسـت دربـارة سـاكنان ايـن      پي
اي نيز سخني بگوييم، زيرا تكية بسيار بر ديوان مازنـدران، ممكـن    مازندران افسانه

است اين فكر را در خواننده تقويت كند كه مازندران منحصراً سـرزمين ديـوان و   
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لي كـه حقيقـت جـز ايـن     اي و عجيب بوده است، درحا جادوان و جانوران افسانه
  است.

البته در اين امر ترديدي نيست كـه در ايـن داسـتان نـه فقـط بـه ديـوان و        
جادوان بسياري اشاره گرديده است، بلكه فرمانروايي و قدرت مطلق در مازندران 

اي است. از آغاز تا پايان داستان ما با ديـوان   نيز در دست همين موجودات افسانه
كـاووس   م، هم رامشگري كه با مازندراني سرود خود، كيو جادوران سروكار داري

) و هـم شـاه مازنـدران جادوسـت كـه چـون تـاب        22-38را فريفت، ديو است(
پايداري در برابر رستم نياورد، نخست خـود را بـه جـادويي بـه شـكل سـنگ، و       

صورت ابري درآورد و با رويي زشـت و بـااليي دراز و سـر و گـردن و      سپس به
). شاه مازنـدران چـون   888-929ز در برابر رستم آشكار گرديد (دنداني چون گرا

گردد، ديوي بـه نـام سـنجه را بـا      كاووس آگاه مي از غارت مازندران به دست كي
). ديو سپيد با سپاهي گران بر ايرانيان 194-197فرستد ( پيامي به نزد ديو سپيد مي

ازد و از آسـمان بـر   سـ  برد و به جادويي روز را چون شب تيره و تار مي حمله مي
پراكنـد و چشـمان شـاه و بيشـتر      بارد و آنان را مـي  سپاه ايران سنگ و خشت مي

). و آنگـاه دوازده هـزار تـن از نـرّه ديـوان      204-213سـازد (  لشكرش را نابينا مي
). از طرف ديگـر از  225گمارد ( كاووس و اسيران مي خنجرگذار را به نگهباني كي

). 596برنـد (  سر مـي  ها گروه به سپيد نيز ديوان گروه كاووس تا غار ديو زندان كي
بينيم كه به فرمان رستم سر ديوان ناسـپاس را از تـن جـدا     در پايان داستان هم مي

عالوه به نظر نگارندة اين سطور با توجه به آنچه در اين داستان  ). به935كنند ( مي
ـ  جز ديو سـپيد، سـياه بـوده    آمده است، ديوان مازندران، به د، كـه فردوسـي ايـن    ان

  موضوع استثنايي را درخور يادآوري دانسته و گفته است:



٦١ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  به رنگ شَبه روي و چون شير موي
  )614جهان پر ز باال و پهناي اوي (

، محـل سـكونت شـاه    »پاي نرم«فردوسي همچنين در توصيف ساكنان شهر 
  مازندران، به غيرطبيعي بودن ساختمان بدن آنان تصريح كرده است:

  پايان بدند ري كجا نرمبه شه
  سواران پوالدخايان بدند

  كسي را كه بيني تو پاي از دوال
  لقبشان چنين بود بسيار سال
)700-699(  

نيز ياد شده است » بزگوش«ازطرف ديگر در همين داستان از شهري به نام 
انـد، و يـا    كه براساس اين ضبط، ساكنان آن ظاهراً داراي گوشهايي چون بز بـوده 

(با » ورگوش«يا » برگوش«كلمه را بر طبق پيشنهاد شادروان سعيد نفيسي اگر اين 
شود كسي كه گوشـش   ) بخوانيم معني آن مييادگار جاماسپتوجه به متن پهلوي 

  )2(اش قرار داشته است. بر روي سينه
با قبول همة اين مطالب، در همـين داسـتان در چنـد مـورد بـه بخشـي از       

كل انسـاني نيـز اشـاره گرديـده اسـت. نخسـت       ساكنان مازندران با طبيعت و شـ 
رامشگر ديو در مازنداني سرود خود از بتان پرستنده با تاج زر و نامـداران زريـن   

كاووس و سپاه ايـران   ) و سپس چون كي2/317/38كند ( كمر در مازندران ياد مي
شـود بـه    رسند، در گزارشي كه از وضع شهر به شاه ايران داده مـي  به مازندران مي

ود پرستاران فزون از شمار با طوق و گوشوار، و پرستندگان چون ماه تابـان و  وج
عالوه در فرمـان ناصـواب    گردد. به زيباياني چون بتان بهشتي در آن شهر تأكيد مي
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كاووس دربارة غارت اين شهر نيز حقيقتي دربارة ساكنان مازنـدران بـه چشـم     كي
  خورد: مي

  هر آن كس كه بيني ز پير و جوان
  كن كه او را نباشد روان تني

  در او هرچه آباد بيني بسوز
  شب آور هر آنجا كه باشي به روز

  چنين تا به ديوان رسد آگهي
  جهان كن سراسر ز جادو تهي

)2/326/170-177(  
كـاووس سـاكنان شـهر مازنـدران را ديـو       شود كي طوري كه مالحظه مي به

  كند. ياد مي» جادو«خواند و حداكثر از آنان با لفظ  نمي
ازطرف ديگر كساني كه در دو نوبت از طـرف شـاه مازنـدران بـه پيشـواز      

-2/358/713انـد (  آيند با صورتي غيرعادي توصـيف نگرديـده   فرهاد و رستم مي
ــور (  752-2/362/780و  704 ــون كاله ــاني چ ــا 2/362/766) و پهلوان ) و جوي

نيـز سـپاهيان   طور كلي افراد حاضر در دربار شـاه مازنـدران و    ) و به2/367/826(
نمايـد   انـد، گرچـه بعيـد نمـي     صورت ديو توصيف نشده يك به شاه مازندران هيچ

  اند. برخي از آنان مانند شاه مازندران جادو بوده
را بـه  » اوالد«كاووس، به پيشنهاد رستم،  در پايان داستان نيز هنگامي كه كي

نمايـد،   مـي  كند و وي را به مهتران اين خطـه معرفـي   شاهي مازندران منصوب مي
  بيند كه از آدميانند: رو مي خواننده در آن مجلس نيز خود را با كساني روبه

  



٦٣ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  چو بشنيد گفتار خسروپرست
  ببر زد جهاندار بيدار دست

  ز مازندران مهتران را بخواند
  چندي سخنها براند» اوالد«ز 

  سپرد آنگهي تاج شاهي بدوي
  وز آنجا سوي پارس بنهاد روي

)2/76-375/53-952(  
  

  فاصلة ايران تا مازندران
كاووس به آن لشكر كشيد و اسـير ديـوانش    كه كي» مازندران«اين سرزمين 

گرديد، و رستم پس از گذشتن از هفـت خـان، ايرانيـان را از چنـگ ديـوان رهـا       
اي قرار داشته و از نظر جغرافيـايي   ساخت و شاه مازندران را كُشت، در چه منطقه

  مال قابل تطبيق است؟اي ولو به احت با چه منطقه
به نظر بنده براي پاسخ دادن به اين سؤال، شاهنامة فردوسي و مـتن همـين   

تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.  كاووس بيش از هر سند ديگر مي داستان كي
  گذرانيم: بدين جهت بار ديگر شاهنامه را از نظر مي

ه فاصلة بين زابل و اي ب درست است كه در شاهنامه در دو مورد هيچ اشاره
)، با مازندران نشـده و فردوسـي   1/313/206، و پايتخت ايران، اسطخر: (مازندران

كـاووس از   مطلب را به اختصار برگذار كـرده اسـت: يكـي بـه هنگـامي كـه كـي       
مازندران كسي را براي آگاه ساختن زال از اسارت و تيرگي چشم خود و سپاهش 

كـاووس و   موقع بازگشـت پيروزمندانـة كـي    ) و ديگر در249فرستد ( به زابل مي
). اما فردوسي در سه مـورد ديگـر:   155رستم و سپاه ايران از مازندران به پارس (
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كاووس و سپاه ايران بـه كـوه اسـپروز در نزديكـي مازنـدران،       در هنگام ورود كي
پيش از عزيمت رستم به مازندران و درضمن گفتگوي زال با رسـتم، و در موقـع   

» مازنـدران «از هفت خان اطالعاتي سودمند به شرح زيرين دربارة اين  عبور رستم
  و فاصلة تقريبي آن با ايران داده است:
كاووس و سپاه ايران به كوه اسپروز ظاهراً در  فردوسي در موقع رسيدن كي

  اي اشاره كرده كه براي تعيين موقعيت مازندران مفيد است: مرز مازندران، به نكته
  ت آواي كوسدگر روز برخاس

  سپه را همي راند گودرز و طوس
  رفت كاووس لشكرفروز همي

  بزد گاه بر پيش كوه اسپروز
  به جايي كه پنهان شود آفتاب

  بدان جايگه ساخت آرام و خواب
  كجا جاي ديوان دژخيم بود
  بدان جايگه ديو را بيم بود

)170-167(  
را بهانـه قـرار   رستم در ضمن گفتگو با زال، درازي راه زابل تـا مازنـدران   

  دهد: مي
  رستم كه راهداد چنين پاسخش 

  خواه؟ درازشت و مو چون شوم كينه
  ست شاه اندر آن [به شش ماه رفته

  )226از آن پس رسيده به مازندران] (



٦٥ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

تا بدين ترتيب پدر او را از انجام چنين مأموريتي معاف سازد. ولي زال در 
  گويد مازندران دو راه دارد: جواب به او مي
  ز اين پادشاهي بدان گفت زالا

  دو راه است هر دو به رنج و وبال
  يكي دير ياز آن كه كاووس رفت
  و ديگر كه باالش باشد دو هفت

)268-267(  
  »بر ميان«اما اين راه كوتاهتر و 

  پر از شير و ديوست و پر تيرگي
  )269بماند بر او چشمت از خيرگي (

  رساند. زابل به مازندران مي بر خود را از رستم هم از همين راه ميان
رستم به هنگام عبور از هفت خان، در خان اول نيستاني را كـه بيشـة شـير    

و علـف   بآّ ). در خان دوم از بياباني گرم و بي309-310نهد ( است پشت سر مي
افتد، و رسـتم چـون مسـتان،     گذرد كه از شدت گرما تن او و رخش از كار مي مي
افتـد و زبـانش از    دارد، از تشنگي بر خاك گرم مي برميهدف در آن بيابان گام  بي

كنـد   اي رهبري مـي  شود تا سرانجام غُرمي وي را به چشمه چاك مي تشنگي چاك
شود و اژدهـا   رو مي ). در خان سوم رستم با نر اژدهاي نيرومندي روبه360-325(

). در خـان  364-413» (صد اندر صد اين دشت جـاي مـن اسـت   «گويد  به او مي
ارم رستم پس از طي راهي دراز، در وقت غروب، درخت و گيـاه و آب روان  چه
). رستم تا اينجا شير و 419-446گردد ( رو مي بيند و در آنجا با زني جادو روبه مي
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كُشد. اما بخش اساسي آگاهي ما دربارة مازندران از خـان   اژدها و زن جادو را مي
  پنجم است كه رستم:

  رسيدهمي رفت پويان، به جايي 
  )448كه اندر جهان روشنايي نديد (

گردد كه هـيچ چيـزي را    رستم در اينجا در چنان تاريكي مطلقي گرفتار مي
سپرد. وي  ناچار عنان را به رخش مي دهد و به بيند، فراز را از نشيب تميز نمي نمي

رسد و جامـة خـود را كـه از     ، به سبزه و آب روان مي»تاريكي«پس از گذشتن از 
). در اينجـا  456-449آورد ( در مـي  عرَق خيس شده بوده است از تن بـه بسياري 

كـاووس و   ، پهلوان اين منطقه، دربارة فاصلة بين خان پنجم تـا زنـدان كـي   »اوالد«
سپاه ايران و نيز فاصلة آن محل تا پايتخت مازنـدران اطالعـاتي بـدين شـرح بـه      

  دهد: رستم مي
  كنون تا به نزديك كاووس كي

  رسنگ بخشنده پيصد افگنده ف
  وز آنجا سوي ديو فرسنگ صد

  بيايد يكي راه دشخوار و بد
  ميان دو كوه است پر هول جاي

  نپرّد بر آن آسمانش هماي
  ميان دو صد چاهساري شگفت
  به پيمايش اندازه نتوان گرفت...

  چو زآن بگذري سنگالخ است و دشت
  كه آهو بر آن برنيارد گذشت



٦٧ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  وز آن بگذري رود آب است پيش
  ه پهناي او از دو فرسنگ بيش...ك

  »نرم پاي«تا » بزگوش«وز آن روي 
  چو فرسنگ سيصد كشيده سراي

  ز بزگوش تا شهر مازندران
  رهي زشت و فرسنگهاي گران
  ز پيالن جنگي هزار و دويست

  كز ايشان به شهر اندرون جاي نيست
)527-510(  

بـه سـوي   رستم پس از شنيدن سـخنان اوالد، بـه اتفـاق او از خـان پـنجم      
) كـه ظـاهراً در   536رسـد (  كند. نخست به كوه اسـپروز مـي   مازندران حركت مي

نزديكي مازندران قرار داشته است، زيرا رستم از آنجا آتشـي را كـه در مازنـدران    
). در خان ششـم، رسـتم ارژنـگ ديـو و     537-541ديده است ( افروخته بودند مي

گردد. وي فاصلة بين اين كوه  ز ميكشد و به كوه اسپروز با گروهي از ديوان را مي
گردد. آنگـاه   كاووس نائل مي پيمايد و به ديدار كي سرعت مي و زندان ايرانيان را به

گويد كه بايد از هفت كوه ديگـر كـه    كاووس دربارة جايگاه ديو سپيد به او مي كي
ار ديـو سـپيد   غـ شوند بگذري تـا بـه    در هر جاي آن ديوان گروها گروه ديده مي

كنـد و در خـان هفـتم ديـو سـپيد را       ). رستم اين راه را طي مي579-582(برسي 
كـاووس و رسـتم بـا شـاه مازنـدران پـيش        ). سپس جنگ كي609-637كُشد ( مي
  ).811-938انجامد ( آيد كه به كشته شدن شاه مازندران و پيروزي ايرانيان مي مي
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سـت در كمـال   بار ديگر آنچه را كه در اين داستان دربارة مازندران آمـده ا 
اختصار مرور كنـيم: مازنـدران، سـرزميم نـرّه ديـوان خنجرگـذار و جـادوان كـه         

كاووس بدانجا لشكر كشيد از ايران بسيار دور است (زيـرا فقـط فاصـلة بـين      كي
پايان در آن اقامت داشتند بيش  خان پنجم تا شهر مازندران كه شاه مازندران و نرم

). رستم در اين راه از نيزاري كه كنام 524-510از پانصد ششصد فرسنگ است، (
آّب و درخـت و سـبزي، و نيـز از     شيران است، و از بيابانها و دشـتهاي گـرم بـي   

كنـد، وي از دشـتهاي    بنـدد، عبـور مـي    بياباني كه در آن اژدهايي راه را بـر او مـي  
گذرد كه آهو نيز بر آن نگذشته، و كوههاي هولنـاكي را در پشـت سـر     اي مي تفته
كه هماي را ياراي پرواز بر آنها نبوده است، وي در اين راه ناگزير است از  نهد مي

» بر راه ميان«اي كه پهنايش بيش از دو فرسنگ است نيز بگذرد. در همين  رودخانه
و كوتاه، مردي دالور و پر تاب و توان چـون رسـتم بـه سـبب گرمـاي شـديد و       

گيـري از او   درت تصـميم چـاك و قـ   آبي و درازي راه زبانش از تشنگي چـاك  بي
عالوه او براي رسيدن بـه مازنـدران بايسـت سـرزمين تـاريكي       گردد. به سلب مي

به جايي » «كوه اسپروز«دانيم كه  محض را نيز پشت سر بگذارد. از طرف ديگر مي
  قرار دارد.» ان شود آفتابهكه پن

وهش توان اين پـژ  اينك با اطالعاتي كه از اين داستان به دست آمد بهتر مي
در شاهنامة فردوسي در داسـتان مـورد   » مازندران«را به منظور تعيين محل تقريبي 

بحث تعقيب كرد. ولي بهتر است نخست به دو نظري كه در اين بـاب داده شـده   
  اي بكنيم: است اشاره

  
  



٦٩ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  مازندران شاهنامه طبرستان قديم و مازندران امروز ايران است
در شاهنامه، و بخصوص با توجه به  با خواندن اين داستان ـ بديهي است1

كرده است هركـه  » مازندران«وصفي كه رامشگر مازندراني در آغاز اين داستان از 
با استان فعلي مازندران (واقع در شمال ايـران، و جنـوب دريـاي خـزر) آشـنايي      

طور كلـي بـر همـين مازنـدران كـه در       مورد بحث ما را به» مازندران«داشته باشد 
  كند: اند تطبيق مي ناميده ش ميقديم طبرستان

نولدكه اين مازندران را مازندران واقع در جنوب درياي خزر پنداشـته و از  
آميز گفتـه   اين كه فردوسي دربارة سرزميني در همسايگي زادگاهش مطالبي افسانه

تصورهاي كـامالً غريـب و   «اظهار تعجب كرده و نوشته است با خواندن شاهنامه 
دهد. از ورود بـه سـرحد مازنـدران تـا      ندران بر ما دست ميعجيبي از وسعت ماز

 5كاووس در آن حبس است، رستم بايد صد فرسنگ (هـر فرسـنگ    محلي كه كي
كيلومتر) راه طي كند. از آنجا تا محل سكونت ديـو سـفيد بـاز صـد فرسـنگ راه      
است. اما حداكثر وسعت اين مملكت تقريباً بيش از سي فرسـنگ عـرض و صـد    

نيست. فردوسي سرزمين مازندران را كه نزديك به وطن او بـوده و   فرسنگ طول
همچنين بعضي از شهرهاي آن را ازقبيل آمل و ساري و تميشه كه در جلگه واقع 

شناخته و آنها را مكرر اسم برده است، حتي خود او نيـز بعـدها    اند خوب مي شده
كـامالً خيـالي    مدتي در اين مملكت زندگاني كرده است، با وجـود ايـن آنجـا را   

حـد زيـادي وسـعت داده اسـت. بـاالخره چـون مازنـدران سـرزمين          ساخته و به
  )3(»اي نگريسته شود. ديوهاست، الزم بود كه به آنجا مانند يك مملكت افسانه

ضمن اشاره به طبيعت و آب » مازندران و استراباد«رابينيو در مقدمة كتابش 
كه مازندران شهر «فردوسي ابيات و هواي خوش مازندران تصريح كرده است كه 
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 )4(را در ستايش مازندران واقع در جنوب درياي خزر سـروده اسـت.  » ما ياد باد...
آرتور جرج وارنر و ادموند وارنر در ترجمة شاهنامة فردوسي به زبـان انگليسـي،   

انـد كـه بـا مازنـدران امـروز       مازندران شاهنامه را بر هيركانيا (گرگان) تطبيق داده
  )5(ه است.همساي

كه بارها نـامش در  » : مازندران Mazanaمازن «ابراهيم پورداود نوشته است 
ـ  ديوان مازنـدران ـ بـه     اوستا و دينكرت آمده است (ازجمله در هجوم مازندرانيان 

خونيرس، مملكت مركزي، و ويران ساختن كشور در عهد پادشـاهي فريـدون، و   
كاووس) همين منطقة طبرستان  دست كينيز فرمانبردار ساختن ديوان مازندران به 

پرستان ورِن (: ديلـم، گـيالن)    و دروغ» ديوان مازني«ايالت مجاور گيالن است، و 
مذكور در اوستا هم ساكنان قديمي طبرستان و گيالنند كه چـون از ديـن قـديمي    
آريايي خود دست برنداشته و به آيين زرتشت نگرويده بودند مزديسنان ايشـان را  

  )6(اند. ندهديو خوا
در كتاب درسي سال دوم دبيرستانها كـه متجـاوز از چهـل سـال پـيش بـه       

الزمان فروزانفر، عبـدالعظيم   كوشش: محمدتقي بهار، غالمرضا رشيد ياسمي، بديع
كـه بـه   » مازنـدران «اي در زير عنـوان   قريب و جالل همايي انتشار يافت، در مقاله

و قلـة  » البرزكـوه «ضـمن اشـاره بـه    اختصاص دارد، در » استان مازندران«معرفي 
ديوان داستان هفت خان كه سـر راه بـر رسـتم دسـتان     «ماوند، به دمخروط شكل 

و ابيات فردوسي، به نقـل از همـان رامشـگر مازنـدراني در طـراوت و      » اند گرفته
  )7(سرسبزي و اعتدال هواي مازندران، اشاره شده است.

مهـاجمين  «نويسـد:   ين نظريـه مـي  طور ضمني در تأييد ا اهللا صفا نيز به ذبيح
دند... سلسـله جبـال   رآريايي براي گشودن مازندران و ديلمان بيش از هرجا رنج ب



٧١ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

شـمار ديگـر و حيوانـات وحشـي و درنـدة       البرز و جنگهاي انبوه آن با موانع بـي 
جا سد راه مهاجمان آريـايي بـود... و تصـور     كوهستانها و جنگلهاي مازندران همه

انگيز هفـت خـان رسـتم و موضـوع      هاست كه داستان دل شواريهمين موانع و د
جنگهاي شديد گرشاسب و سام و كاووس و رستم را با ديوان مازندران بـه ميـان   

  )8(»آورد.
به صراحت همين » مازندران شاهنامه«نيز » فرهنگ فارسي محمد معين«در 

» امة دهخـدا ن لغت«همچنان كه در  )9(مازندران امروزي ايران معرفي گرديده است.
بر مازندران امروزي ايران تطبيق شـده اسـت زيـرا در آن    » مازندران شاهنامه«هم 

فقط به ذكر عقيدة لسترنج در اين باب در كتاب سرزمينهاي خالفت شرقي و نظر 
و چند بيت از شاهنامة فردوسي به عنوان » مازندران«شادروان محمد معين دربارة 

  )10(شاهد اكتفا گرديده است.
ــ ــدران شــاهنامه را ايالــت طبرســتان پنداشــته، روي ــز مازن ــوي ني و  )11(ن ل

اي كه بر ترجمة البنداري (ترجمـة عربـي شـاهنامة     عبدالوهاب عزّام نيز در مقدمه
كـاووس را از اغـالط    فردوسي) نوشته، فاصلة زياد بين خان پنجم تـا زنـدان كـي   
كه مازنـدران شـاهنامه   جغرافيايي شاهنامه ياد كرده، چه او نيز بر اين عقيده است 

و از  )12(انـد.  خوانـده  در داستان مورد بحث ما مازندراني است كه طبرسـتانش مـي  
  )13(فرخ را نام برد. الدين همايون توان ركن ديگر معتقدان جدي اين نظريه مي

كاووس  براساس شهرت بسيار داستان گذشتن از هفت خان و جنگهاي كي
ز ساكنان مازنـدران (: طبرسـتان) نيـز از قرنهـا     و رستم با ديوان مازندران، برخي ا

كـرده اسـت:    اند كه ديو سپيد در غاري در سرزمين آنها زنـدگي مـي   پيش پنداشته
كيجـا  «هاي سوادكوه به نام  بعضي از اهالي مازندران، غاري را كه در يكي از دره«



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٧٢ 

. از دهند كه جايگاه ديـو سـپيد بـود    بين ناحية دو آب و طالع نشان مي» چال كرك
  )14(»كنند و رسيدن به دهانة آن دشوار است. اين غار عجايبي نقل مي

  
  مازندران شاهنامه در هندوستان است

را بـر بخشـي از   » مازندران شاهنامه«ـ از طرف ديگر سه تن از معاصران، 2
  اند: سرزمين هندوستان تطبيق داده

دوسـتان يـا   صادق كيا نظر خود را دربارة اين كه مازنـدران شـاهنامه در هن  
نزديكيهاي آن بوده است با توجه به اسنادي اظهار داشته كه اهم آنها عبارت است 

  از:
» مازندران«شاهنامة فردوسي و در ديباچة شاهنامة ابومنصوري از  رالف ـ د 

  به عنوان سرزميني جدا از ايران نام برده شده است.
بـاد شـدن   به آ» محمد خاص«ب ـ در قصيدة مسعود سعد سلمان در مدح  

  در هندوستان به دست وي اشاره گرديده است:» دشت مازندران«
  وي هندستانسچو ز حضرت به 

  زد به فرمان شاه لشكرگاه...
  هاز سهمش رفت در هميشه بيشه

  شير شرزه به ساية روباه
  اران ريگبآبدان شد همه ز 

  بارور شد همه به دانه گياه
  دشت مازندران كه ديو سپيد

  ن نكرد نگاهدر وي از بيم جا



٧٣ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  گرمي او نبرده بوي نسيم
  اهيخشكي او نديده روي م

  روز بودي كه صد تن كاري
  اندر او گشتي از سموم تباه
  شد بهشت برين به دولت او

  حوض كوثر شد اندر او هر چاه  
بينـيم، و در   را پهلـوي هـم مـي   » مازنـدران  «و » سگسار«ج ـ  در شاهنامه  

  يابيم. ا نزديك هند مير» سكساران«التواريخ والقصص  مجمل
د ـ در دينكرت در خالصة فصل بيستم سوتگرنك اوستا، آنجا كه سخن از  
لشكركشي فريدون به مازندران است، آن سرزمين را در هندوستان يا نزديكيهـاي  

ها در دشت پيشانيكس (پيشانسـيه) بـه هـم     يابيم. زيرا فريدون و مازندراني آن مي
  )15(گويد كه اين دشت در كابلستان است... رسند و نويسندة بندهشن مي مي

نوشتة صادق كيـا، و  » شاهنامه و مازندران«جليل ضياءپور با توجه به مقالة 
الجثّـه بـه نـام     دربارة جانوري عظـيم » هفتن يشت بزرگ«نيز به استناد عبارتي در 

كه در وسط درياي فراخكرت ايستاده و گوشـش چنـان بـزرگ اسـت كـه      » خرّا«
مازندران شاهنامه بايد همـين  «پوشاند، چنين نوشته است:  ان را ميمملكت مازندر

سرزمينهاي گستردة بخش ساحلي تا شـمالي واقـع در پشـت البـرز شـرقي (كـه       
مشرف بر سند است) باشد و در پشت اين ديوار عظيم كه از سـاحل فراخكـرت   

ه، در كنار سند و متمايل به سوي شمال شرقي تا فالت پامير و بعـد، كشـيده شـد   
انـد، و بـا    ها، تا دشت پيشانسيه (در حوالي كابل) پراكنـده بـوده   مزندريان يا مزني

ايرانيان (از عهد هوشنگ شاه به بعد) به سبب اختالف عقيـدت و نهضـت دينـي    
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(يكي در پيشبرد مزديسناني و ديگري در نگاهداري دين آبايي = ديويسـتايي) در  
  )16(»اند. مبارزه بوده

مازندران شاهنامه سـرزميني اسـت در    «ز معتقد است كه زاده ني داود منشي
شرق ايران و متعلق به منطقة هند، و ديوان مازندران در اصل فرمانروايـان هنـدي   

وي درضـمن افـزوده اسـت كـه     » هستند كه نامشان در كتاب مهابارته آمده است.
ز گرديـده، تـا آن كـه پـس ا     مازندران در روايات قديم به هندوستان اطـالق مـي  «

پيروزي وهرز در يمن در زمان خسرو اول، رفته رفته وقايع مربوط به هنـد يعنـي   
  )17(»مازندران بر يمن (و نيز بر شام و مصر) منتقل شده است.

  
  سابقة كاربرد مازندران به جاي طبرستان

براساس آنچه در شاهنامه دربارة موقعيـت جغرافيـايي مازنـدران در واقعـة     
سرزمين و ساكنان آن و نيز فاصلة مازندران از ايـران  كاووس به آن  لشكركشي كي

شود كه مازندران مورد بحث ما نه ايالت مازندران واقع  گفته شده است معلوم مي
در جنوب درياي خزر است و نه مازندران واقع در هندوستان. زيرا ايالـت فعلـي   

شـده   خوانـده مـي  » طبرسـتان «مازندران در روزگار فردوسي و معاصرانش به نـام  
بـودن  » محدث«هم به  )19(و تاريخ طبرستان )18(البلدان است نه مازندران. در معجم

كلمة مازندران تصريح گرديده، و لسترنج نيز نوشته اولين كسي كه اين كلمه را به 
شـادروان مجتبـي    )20(البلـدان اسـت.   كار برد ياقوت مؤلف معجم جاي طبرستان به

ق.) بـه بعـد    445-485كشـاه سـلجوقي (  مينوي هم نوشته اسـت كـه از عهـد مل   
صادق كيا نيز بر اين نكتـه تأكيـد    )21(مازندران به جاي طبرستان به كار رفته است.

مازندران در كتابهايي كه تا سدة چهـارم هجـري نوشـته شـده بـه      «كرده است كه 



٧٥ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

معني طبرستان ديده نشده و در سدة پنجم است كه آن را در برخـي از كتابهـا بـه    
ترين موارد كاربرد لفظ مازنـدران   و شايد يكي از قديم )22(»بينيم. تازه مياين معني 

  ق) باشد: 432به جاي طبرستان اين بيت منوچهري دامغاني (درگذشت: 
  برآمد ز كوه ابر مازندران

  )23(چو مار شكنجي و ماز اندر آن

  
  ياد شده است» مازندران« در شاهنامه از دو 

نيـز نبايـد از نظـر دور بـداريم كـه در       ازطرف ديگر اين موضـوع مهـم را  
شاهنامة فردوسي در دو داستان مختلف از مازندران ياد شده است: يكي در عهـد  
پادشاهي منـوچهر و نـوذر از پادشـاهان پيشـدادي، و ديگـر در دوران پادشـاهي       

كاووس از شاهان كياني كه در اين مقالـه مـورد بحـث ماسـت. بـا توجـه بـه         كي
شـكار  آمه براي هريك از اين دو مازندران ذكر گذديده است اوصافي كه در شاهنا

دانسـته   شود كه راوي داستان نيز اين دو مازندران را منطبق بر يك محـل نمـي   مي
  است.

منوچهر سپاهي گـران بـه مازنـدران و     نسام، جد رستم و پدر زال، به فرما
 يزديوان ن ) و در مازندران كه وي آن را شهر307-1/146/309برد ( كرگساران مي

خواند يا نرّه ديوان مازندران كه از گردان ايران دالورتر و از شيران پرخاشگرتر  مي
/ 1سازد ( پردازد و آنها را سركوب مي اند به نبرد مي و از اسبان تازي تكاورتر بوده

نيز در كنار هـم  » مازندران «و » سگسار«). در همين داستان نام 187/1048-1042
/ 187/ 1/189، و نيـز  1/244/12» (گسار [و] مازندران بود سـام به س«آمده است: 

). ظاهراً از اين پـس، مقـرّ فرمـانروايي سـام رسـماً از زابلسـتان بـه        1080-1047
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هـا   بينيم منوچهر منشور اين سرزمين گردد چه مي كرگساران و مازندران منتقل مي
منطقـه خـارج   دهد، و سام جز در چنـد مـورد اضـطراري كـه از ايـن       را به او مي

). قلمرو 1641-2/220/1645گذراند ( شود بقية اوقات خود را در مازندران مي مي
 29، 1/244/12فرمانروايي سام در دورة پادشاهي نوذر نيز همين مازندران است. (

ديوانش به نبرد پرداخته و بر آن منطقـه   ). اين مازندران كه سام با نرّه1/247/71و 
سرزميني در خـارج از ايـران اسـت نـه طبرسـتان واقـع در       نيز فرمانروايي داشته، 

دانيم كه مقرّ و پايتخت منوچهر ساري و آمل از  جنوب درياي خزر. زيرا وقتي مي
) بديهي است كه منـوچهر بـه   1031-1/186/1033شهرهاي طبرستان بوده است (

دهد سپاهي گران از زابـل بـه مازنـدران (يعنـي محلـي كـه خـود         سام فرمان نمي
زيسته است) ببـرد. مازنـدراني كـه گفتـيم برخـي از محققـان        چهر در آنجا ميمنو

كنـد كـه در    معتقدند در هندوستان قرار داشته است با ايـن مازنـدران تطبيـق مـي    
  )24(شاهنامه نامش همراه با كرگساران و سگسار آمده است.

وجـه بـا    كاووس به آنجـا لشكركشـي كـرده بـه هـيچ      اما مازندراني كه كي
كند. زيرا ديـديم كـه وقتـي     اني كه سام با ديوان در آنجا جنگيد تطبيق نميمازندر

كاووس تصميم خود را براي تصرف مازندران اعالم كرد، زال و ديگر پهلوانان  كي
يك از پادشاهان ايران حتـي جمشـيد،    ضمن مخالفت با اين امر گفتند تاكنون هيچ

رنيامده و سپاه بـه آن منطقـه   فريدون و منوچهر درصدد جنگ با ديوان مازندران ب
هاي اين لشكركشي سخن گفتند و همه معتقد بودند كـه   اند، همه از دشواري نبرده

كاووس را به اين كار واداشته است تا ما و ايران را نابود سازد؛ و بـه   اهريمن، كي
يك از پهلوانان بـه شـركت در ايـن جنـگ روي خـوش       همين جهت بود كه هيچ

ي كه الاقـل زال بايسـت از لشكركشـي سـام، پـدر خـود بـه        نشان ندادند. درحال



٧٧ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

سرزميني بـه نـام مازنـدران، در عهـد منـوچهر آگـاهي داشـته باشـد. بعـالوه در          
كاووس به مازندران هرگز از كرگساران و سگسار نـام بـرده نشـده     لشكركشي كي

است. ولي از صدها فرسنگ فاصلة بين ايران و مازندران، بيابانهاي خشك و تفته، 
نبرد با شـير و اژدهـا و زن جـادو و عبـور از سـرزمين تـاريكي و مخـاطراتي از        

هـان پهلـوان نيـز از تصـور     جگونه سخن به ميان آمده است كـه حتـي رسـتم     اين
رو شدن با آنها بيمناك بوده است، درحالي كه در داسـتان عزيمـت شـام بـه      روبه

م نگرديـده اسـت.   اي هـ  گونه مشـكالت حتـي اشـاره    يك از اين مازندران به هيچ
كاووس بر ديـوان مازنـدران بـدان حـد      ازطرف ديگر عظمت پيروزي رستم و كي

الشـعاع آن   است كه داستان پيكار سام با ديوان مازندران در شاهنامه بكلـي تحـت  
كاووس بـه مازنـدران و    قرار گرفته، و بدين جهت است كه پس از لشكركشي كي

ن منطقه، هرجا در شاهنامه ذكـري از مازنـدران شـده اسـت همـه      غلبه بر ديوان آ
مربوط به همين حادثة عظيم است كه يا رستم در ضمن برشمردن كارهاي بـزرگ  

 )25(كند، خود به رفتن به مازندران و عبور از هفت خان و جنگ با ديوان اشاره مي
د ايـن همـان   گوينـ  هنگام قدرشناسي از وي، در حضور يا غيابش، مي يا ديگران به

رستمي است كه به مازندران رفت و چنين و چنـان كـرد، و همـه ايـن حادثـه را      
يا شاه و پهلواني به سالحي كـه در دسـت دارد    )26(خوانند، انگيز مي كاري شگفت

گويد اين همان سالحي است كه فالن شاه يا فـالن پهلـوان در    كند و مي اشاره مي
گذشتن از  ره دور و فرسنگهاي گران، )28(جنگ با ديوان مازندران در دست داشت.

و ديـوان و جـادوان مازنـدران     )29(شب تيره و تار (گذشتن از سرزمين تـاريكي)، 
  تا اهميت اين واقعه را در نظر شنونده بهتر مجسم سازند. )30(گويند سخن مي
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  در جستجوي مازندراني ديگر
رستان قدماسـت  گفتيم كه سرزمين مازندران در داستان مورد بحث ما نه طب

و نه بخشي از هندوستان، بلكه با توجـه بـه آنچـه در شـاهنامه و كتابهـاي ديگـر       
مذكور است، اين مازندران بر سرزميني در خـارج از ايـران و دور از ايـران و بـه     

است. زيرا پيشينيان ما منطقـة ديگـري را    احتمال قوي در مغرب ايران قابل تطبيق
  اند. اسنادي كه در اين باب داريم عبارت است از: شناخته مي» مازندران«به نام 

  

  ق.) 346ـ مقدمة شاهنامة ابومنصوري (تأليف در سال 1
هركجا آرامگاه مردمان بود به چهار سوي جهان از كران تا كران اين زمـين  «

را ببخشيدند و به هفت بهر كردند و هر بهري را يكي كشور خواندند و شام و 
دند... و ايرانشهر رود آموي است تا رود مصـر و ايـن   خوان» مازندران« يمن را 

كشورهاي ديگر پيرامون اويند... و از چپ روم خاوريان و مازندرانيان دارند، و 
  )31(»مصر گويند از مازندران است.

  

  ق.): 443يا  442االخبار گرديزي (تأليف در سال  ـ زين2
كرد با سـمر   كاووس است) و حرب و به زمين مازندران رفت (مقصود كي«

كاووس بمردند و بر وي جادو كردند و او را بگرفتند  بن عنتر. بيشتر از سپاه كي
كاووس نابينا شدند... پس خبر ايشان  و اندر چاهي بازداشتند... و همه حشَم كي

به رستم بن دستان رسيد و رستم با دوازده هزار مـرد مسـلح تمـام بـر اشـتران      
ند و بيابان بگذاشتند و از راه دريا به مازنـدران  نجيب نشستند و از سيستان برفت

  )32(»آمدند كه او را يمن گويند.

  

  ق.): 520التواريخ والقصص (تأليف به سال  ـ مجمل3
و فريدون، قارن كاوه را به چين فرستاد تا كوش پيل دندان بگرفت، بعد از «



٧٩ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

د از آن آن به مازندران مغرب رفت و كروض شاه ايرآن (كذا) را بگرفت، و بعـ 
نريمان را به هندوستان فرستاد... مهـراج فريـاد خواسـت از دسـت سكسـاران،      
پادشاه سام را بفرستاد و كار مهراج تمام كرد و باز گرديد به مراد. پس فريدون 
كوش پيل دندان را از بند برگشاد و پادشاهي جنوب و مغرب دادش، و از بعـد  

ده، ديگربـاره سـپاه آورد، و   مدتي عاصي گشت، و پسر كروض مازندراني، هرب
شاه سام نريمان را بفرستاد تا وي را بكُشت و اندر اين وقت بود كه تور و سلم 
متفق شدند برخالف پدر، و ايرج كشته شد، پس بعد مدتي، منوچهر برخاسـت  

دو عم را بكشت، سلم و تور، به خون ايرج، و پـس  ر و به زندگاني افريدون ه
زمين بابل بنشست، پس دارالملك به تميشـه سـاخت و   به گرگان ببود، اول به 

و اين موافق است با سلطنت و عصيان كوش پيـل دنـدان در   «...  )33(»طبرستان.
كـاووس صـد و پنجـاه سـال بـود... پـس بـه پـارس          پادشاهي كي« )34(»مغرب.

دارالملك ساخت و به مازندران رفت، و گرفتار شد آنجا بـا بزرگـان عجـم تـا     
  )35(»ها بعد از حالهاي بسيار و كشتن ديو سپيد.رستم برفت تن

  
  ق.): 613ليف به سال تاريخ طبرستان (تأ ـ4

مازندران به حد مغـرب اسـت، و   و مازندران محدث است به حكم آن كه «
  )36(»به مازندران پادشاهي بود چون رستم زال آنجا شد او را بكشت.

  
  ق.):ـ احياءالملوك (تأليف در نيمة اول قرن يازدهم 5

رفتن كاووس به مازندران و گرفتار شدن كاووس و پهلوانان ايران و توجه «
هاي هفـت خـوان (:    رستم از سيستان به جانب مازندران ايران و گشودن عقده

خان)... و به اعتقاد بنده اين مازندران كـه مشـهور شـده نـه ايـن اسـت، بلكـه        
زندران كه در طبرستان واقع اي است در بالد شام. زيرا كه اين ما مازندران ناحيه

گويـد   است، مكان فريدون و منوچهر است و اين مازندران را موزه اندرون مـي 
گوينـد، از كثـرت    زيرا كه كوهي كه اين بالد را در ميان گرفتـه مـوزه كـوه مـي    
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گويند چنانچه فردوسي اشاره بدين معني نمـوده و گفتـه:    استعمال مازندران مي
چون به حسب اتفاق نام اوالد و ديوان موافـق  ». و بس تو مازندران شام را دان«

  )37(»اند... اند و مازندران اين مكان را دانسته آن شده مردم به غلط افتاده

  
  ـ فردوسي و شعر او تأليف شادروان مجتبي مينوي:6

عصر آن و مقدم بر آن ظاهراً لفـظ مازنـدران بـه     در شاهنامه و كتابهاي هم«
ندرت عبارتي و شعري را بتـوان   نرفته است مگر آن كه بهكار  معني طبرستان به

زمـين و   مازندر و مازندران به سرزميني درحدود مغـرب  ةً چنان تفسير كرد. عاد
» دروي ديـوداد «شده است و ديوهاي مازندران كه  بسيار دور از ايران اطالق مي

شـام و  انـد بلكـه در سـمت     اند، ربطي به ساكنين طبرستان نداشته نام برده شده
   )38(»اند. مصر و افريقا تصور شده

  
گردد كه مؤلفان ايرانـي در دورة   اخير ذكر شد آشكار مي از آنچه درقسمت

را منطبق بر يمن يا » مازندران«اسالمي از نيمة قرن چهارم هجري به بعد سرزمين 
عـالوه مطـالبي كـه بـه اختصـار در       اند. بـه  دانسته نيز مي )39(شام يا مصر يا مغرب

مورد بحث مؤلف  »مازندرانِ«كند كه  التواريخ آمده است به وضوح ثابت مي ملمج
آن كتاب نه هندوستان است نه طبرستان. چون وي نوشته است فريـدون در آغـاز   
پادشاهي خود، قارن فرزند كاوه را به مازندرانِ مغرب، و نريمان را به هندوسـتان  

است كه وي دارالملك را از بابـل   فرستاد. و نيز به هنگام پادشاهي منوچهر آورده
التـواريخ والقصـص در    به تميشه و طبرستان منتقل ساخت. يعنـي مؤلـف مجمـل   

اوايل قرن ششم هجري مازندران و طبرستان و هندوستان را سه سرزمين جـدا از  
  دانسته است. هم مي



٨١ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

در داسـتان مـورد   » مازنـدران «كنـد كـه    اما آنچه اين نظر را بيشتر تأييد مي
ما سرزميني در افريقا و به احتمال قوي در جنوب مصر تصور شـده اسـت،   بحث 

دو متن ديگر است كه تاكنون از اين نظر مورد توجه محققان قرار نگرفتـه اسـت.   
  پردازيم: اينك به اختصار به بررسي اين دو متن مي

  
  نامه موقعيت جغرافيايي مازندران در كوش

الخيـر آن را احتمـاالً در    بـن ابـي   كـه حكـيم ايرانشـاه    )40(نامه ـ در كوش1
در پـي   هـاي پـي   به رشتة نظم كشـيده اسـت بـه لشكركشـي     501و  500سالهاي 

تفصـيل، و نيـز از لشكركشـي     فريدون به افريقا و جنگ با سياهان آن سرزمين بـه 
» بجـه «كاووس به مازندران به اجمال ياد شده است. در اين كتاب از سـرزمين   كي
در جنوب مصر، به طور اعم، به نام مازنـدران  » نوبي«و » بجه«طور اخص، و از  به

  ياد شده است:
  زمين بجه هركه او داندش

  هانديده مازندران خواندشج
(f. 229 a)  

 

دندان سـياهان نـوبي    پيل  فريدون نيز در اين كتاب به هنگام گفتگو با كوش
  را مازندري و مازندراني خوانده است:
  سياهان نوبين برون آمدند

  هي به دريا فزون آمدندز ما
  ست از ايشان همه مرز ويران شده

  ست... كنام پلنگان و شيران شده
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  مر اين كار را جز تو كس نيست مرد
  كه از جان نوبي برآري تو گرد...
  به كار اندرون سخت هشيار باش

  تن خويشتن را نگهدار باش
  اند كه مازندراني همه بد رگ

  اند به نيروي شير و به خوي سگ
  از راه داد و خرد بنگريچو 

  گزيده سگي به ز مازندري
(f. 230 a)  

كاووس براي رفتن بـه   عالوه در اين منظومه تصريح گرديده است كه كي به
  مازندران از كشور مصر گذشته است:

  ره مرز مازندران برگرفت
  سپاهش همه دست بر سر گرفت

  رفت در پيش كاووس، كوش همي
  سپاهش چنان گشن و پوالدپوش

  ايران به مصر آمد آن شاه كي از
  همي بود يك هفته با رود و مي...

(f. 241 a)  
  

نامه مذكور است سرزمين نوبه اگر از نظر درخت و  براساس آنچه در كوش
سبزه و مواد غذايي فقير است ولي از نظر احجار كريمه و معـادن طـال سـرزميني    

  يده:روي طوري كه در آنجا به جاي گياه، زر مي غني است. به



٨٣ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  همان زر برويد بسان گياه
  گياها همه ماية كيميا  

(f. 230 a)  
  به راه اندرون زر رسته بيافت

  كه از ريگ همچون چراغي بتافت
(f. 233 b)  

مغـرب، يـا بـالد مغـرب) و     » (: باختر«نامه دربارة  اكثر مطالبي كه در كوش
نيـز قسـمتي از   مازنـدران) آمـده و   مصر و سرزمينهاي مجاور آن، بجه و نوبي، (: 

كاووي در شاهنامة فردوسـي دربـارة مازنـدران ـ بـا       مطالب مذكور در داستان كي
دانـان و مورخـان معتبـر اسـالمي در      هاي جغرافـي  برخي از مسامحات ـ با نوشته 

  المشـرق الـي   ، حـدودالعالم مـن  )22(البلـدان  ، معجـم )21(كتابهاي مسالك و ممالـك 
  كند: تطبيق مي )26(نامه ، و جهان)25(البلدان ، تقويم)24(الذهب ، مروج)23(المغرب

البلدان دربارة بالد مغرب و افريقيـه (ظـاهراً:    ازجمله ابوالفداء مؤلف تقويم
  دهد: نامه) اطالعاتي سودمند در اختيار ما قرار مي سرزمين باختر مذكور در كوش

بالد مغرب شامل سه قسمت است: مغرب االقصي، از مغرب به مشـرق از  
ـ     ساحل د رّاكش تـا    برياي محيط تا تلمسـان و از شـمال بـه جنـوب از س ته تـا مـ

سلجماســه. مغــرب االوســط، از مشــرق وهــران، در فاصــلة يــك روزه راه از راه 
تلمسان تا آخر مملكت بجابه. افريقيه، كه در مشرق دو قسمت ديگر واقع شده و 

  )47(ان از برقه است تا حدود مصر.
  يز دربارة بجه و نوبه نوشته است:اصطخري مؤلف مسالك و ممالك ن

و چون از قلزم از جانب غربي اين دريا گيرند بياباني خشـك پـيش   «بجه: 
ن كه از يمن آآيد تا ناحيت بجه... و آن جايگه ديه و شهر و كشاورزي نباشد جز 
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و از شهرهاي حبش از مصر و از زمين نوبيان آنجا برند و زمين ايشان ميان حبش 
  ».مين مصر و معدن زر باشدو زمين نوبه و ز

و اما زمين نوبيان حدي با زمين مصـر دارد، و ديگـر حـد بـا     «حدود نوبه: 
زمين مغرب، و حد سيم با زمين بجه دارد و برابر قلزم، و حد چهـارم بـه بيابـاني    

  )48(»كه گفتيم پيش از اين كه خلق در آن بيابان نتوانند رفت.
ان دربارة نوبه يادآور فاصلة بسيار زياد البلد توضيحات ياقوت نيز در معجم

بين ايران و مازندران، كوههاي بلند مازندران و عبور رستم از سرزمين تـاريكي (:  
  ظلمت) در خان پنجم است: 

  
نوبة: ... النوبة بـالد واسـعة عريضـة يف جنـوبي مصـر... و مدينـة النوبـة امسهـا ُدْمُقلـة و هـي «

النيــل مثــانون ليلــة و مــن دمقلــة ايل ُاســوان اول عمــل  بالدهــم مع منـزل امللــك علــي ســاحل النيــل و طــول
و مـــن اســـوان ايل ادنـــي بـــالد النوبـــة مخـــس  المســـرية اربعـــني ليلـــة و مـــن اســـوان ايل الُفســـطاط مخـــس ليـــ

ليال، و شرقي النوبة ُامة ُتدعا البجة ذكـروا يف موضـعهم و بـني النوبـة و البجـة جبـال منيعـة شـاهقة 
... و يف بالدهم ينيت الذهب و عندهم يفرتق النيل قالوا و من وراء خمرج النيـل و كانوا اصحاب اوثان

  )49(»الظلمة.
  

  شاهنامه رپايان د موقعيت جغرافيايي نرم
ـ شاهنامة فردوسي (در پادشاهي اسكندر) : براسـاس روايـت مـذكور در    2

ج را شاهنامه، اسكندر پس از مغلوب ساختن دارا، پادشاه ايران، كيـد پادشـاه قنـو   
رود.  كُشد و سپس به زيارت خانة كعبه مي دهد و فور هندي را مي نيز شكست مي

گـذرد و   كند و از اندلس و شـهر برهمنـان مـي    وي از آنجا به مصر لشكركشي مي
  رود: مي» به درياي خاور و زمين حبش«آنگه 

  وز آن جايگه شاه خورشيدفش
  بيامد دمان تا زمين حبش



٨٥ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  زاغز مردم زمين ديد چون پرّ 
  سيه گشته و چشمها چون چراغ

  تناور يكي لشكري زورمند
  برهنه تن و سفت و باال بلند
  چو از دور ديدند گرد سپاه
  خروشي برآمد به ابر سياه

  سپاه انجمن شد هزاران هزار
  وز آن تيره شد ديدة شهريار
  به سوي سكندر نهادند روي
  بكشتند بسيار پرخاشجوي

  به جاي سنان استخوان داشتند
  ي بر تن مرد بگذاشتندهم

  به لشكر بفرمود پس شهريار
  كه برداشتند آلت كارزار  

  برهنه به جنگ اندر آمد حبش
  غمي گشت از آن لشكر شيرفش
  بكشتند از ايشان فزون از شمار

  بپيچيد ديگر سر از كارزار...
  وز آن جايگه تيز لشكر براند
  بسي نام دادار گيهان بخواند
 )7/1876/1212-1195(  
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، »پايان نرم«(شهري به نام » پايان نرم«در پس از پيروزي بر حبشيان، به اسكن
پايـان را نيـز شكسـت     رسـد و نـرم   زيسـتند) مـي   پايان در آن مـي  يا شهري كه نرم

  دهد: مي
  پايان رسيد چو نزديكي نرم

  اندازه ديد نگه كرد و مردم بي
  نه اسب و نه جوشن نه تيغ و نه گرز

  برز از آن هر گوي چون يكي سرو
  چو رعد خروشان برآمد غريو

  برهنه سپاهي به كردار ديو
  يكي سنگ باران بكردند سخت

  خزان برجهد بر درخت دچو با
  به تير و به تيغ اندر آمد سپاه

  تو گفتي كه شد روز روشن سياه
  پايان فراوان نماند چو از نرم

  سكندر بياسود و لشكر براند
  بشد تازيان تا به شهري رسيد

  يان و كرانه نديدكه آن را م
  به آيين همه پيشباز آمدند

  نياز آمدند گشاده دل و بي
  ببردند هرگونه گستردني

  ها و از خوردني ز پوشيدني
)7/1877/1221-1213(  



٨٧ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

كه اسكندر از زمين حـبش بـدانجا لشكركشـي كـرده،     » پايان نرم«اين شهر 
بـا   كـاووس بـه مازنـدران    است كه نامش در داستان لشكركشي كـي  همان شهري

  در شاهنامة فردوسي نيز آمده است:» پاي نرم«ضبط 
  وز آن بگذري رود آب است پيش
  كه پهناي او از دو فرسنگ بيش...

  »پاي نرم«تا » بزگوش«وز آن روي 
  چو فرسنگ سيصد كشيده سراي

  ز بزگوش تا شهر مازندران
  رهي زشت و فرسنگهاي گران

)524-521(  
  
كاووس  اقامتگاه شاه مازندران بود و كيو چنان كه قبالً اشاره شد اين شهر 

فرستادگان خود را ـ پس از كشته شدن ديو سپيد به دست رسـتم ـ در دو نوبـت     
به همين شهر نزد شاه مازندران فرستاد: نخستين فرستادة شـاه ايـران مـردي بـود     

  فرهاد نام:
  بدو گفت اين نامة پندمند
  ببر نزد آن ديو جسته ز بند

  هاد گردچو از شاه بشنيد فر
  زمين را ببوسيد و نامه ببرد

  پايان بدند به شهري كجا نرم
  خايان بدند سواران پوالد

  كسي را كه بيني تو پاي از دوال
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  لقبشان چنين بود بسيار سال
  بدان شهر بد شاه مازندران
   هم آنجا دليران و گندآوران

)701-697(  
پايـان در   نـرم به آنچه فردوسي دربارة موقعيـت جغرافيـايي شـهر     با توجه

گـردد كـه ايـن شـهر ـ كـه در        ذكر كـرده اسـت، آشـكار مـي    » پادشاهي اسكندر«
كاووس به مازندران محل اقامت شاه مازندران معرفي گرديده است  لشكركشي كي

  اي ديگر. ـ در افريقا تصور شده است نه در منطقه
ن كند و از بزرگـا  لشكركشي مي» مغرب«عالوه اسكندر پس از اين كه به  به

دهنـد كـه در اينجـا     پرسد، به او پاسخ مي مغرب دربارة شگفتيهاي آن سرزمين مي
گردد و جهان تيره و تار  رسد ناپديد مي آبگيري است كه چون خورشيد بدانجا مي

سخنان بسيار بر سر زبانهاست ازجمله آن كـه  » آن جاي تاريك«شود و دربارة  مي
). اسـكندر بـراي   1353-1886/1364-7/87گوينـد آب حيـوان در آنجاسـت (    مي

  رسيدن به يرزمين تاريكي
  رفت زين سان دو روز و دو شب همي

  كسي را به خوردن نجنبيد لب
  سديگر به تاريكي اندر دو راه

  پديد آمد و گم شد از خضر، شاه
 )7/1889/96-1395(  

در داستان لشكركشي كاووس به مازندران نيز ديديم كه وقتـي ايرانيـان بـه    
به جايي كـه  «رسند، موقعيت محل با عبارت  ر نزديكي مازندران ميكوه اسپروز د

) توصيف گرديده است، و رستم نيـز بـه هنگـام عبـور از     169( »پنهان شود آفتاب



٨٩ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

هفت خان، در خان پنجم، و پيش از رسيدن به كوه اسپروز بـه سـرزمين تـاريكي    
  رسد: مي

  وز آنجا سوي راه بنهاد روي
  چنان چون بود مردم، راه جوي

  رفت پويان به جايي رسيد همي
  كه اندر جهان روشنايي نديد

  شب تيره چون روي زنگي سياه
  ستاره نه پيدا نه تابنده ماه

  تو خورشيد گفتي به بند اندر است
  ستاره به خم كمند اندر است

  عنان رخش را داد و بنهاد روي
  نه افراز ديد از سياهي نه جوي
  وز آنجا سوي روشنايي رسيد

  يان ديد و يكسر خويدزمين پرن
)452-447(  

  
  مازندران در افريقا تصور شده است

در » مازنـدران «با توجه به مطالبي كه گفته شد، به نظر نگارندة اين سـطور،  
كـاووس و رسـتم بـا ديـوان      داستان مورد بحث ما در ايـن مقالـه (جنگهـاي كـي    

ور در اوسـتا و  مازندران) در افريقا تصور شده است. اين پيشنهاد، مازنـدران مـذك  
دينكرت و ديگر متون پيش از اسالم، و لشكركشي سام به مازندران و كرگسـاران  
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  گيرد. در شاهنامه را دربر نمي
بـراي ناميـدن   » شـهر مازنـدران  «و » مازنـدران «عـالوه در ايـن داسـتان،     به

  كار رفته است: قسمتهاي مختلف به
م آن را به تصـرف  كاووس سرانجا ـ نام سرزمين وسيعي كه كي1 مازندران:

ـ نام شـهري كـه   2و...). 503، 204، 200، 194، 122، 117، 56، 49خود درآورد (
پايان، و شـهر مازنـدران    پاي، شهر نرم مقرّ شاه مازندران بود و از آن با نامهاي: نرم

ـ نام شهري در همسـايگي كـوه اسـپروز، و واقـع در     3). 748نيز ياد شده است (
  ).249، 222كاووس آن را غارت كرد ( سرزمين مازندران، كه كي

). 669، 198، 181ـ نام شهري در همسايگي كوه اسپروز (1شهر مازندران: 
ـ و احتماالً به معني تمامي سـرزمين  3). 524ـ شهري كه مقرّ شاه مازندران بود (2

  ).23وسيع مازندران (
  

  حاصل سخن:
ر شاهنامة فردوسي مذكور د» مازندران«برخي از محققان ايراني و اروپايي، 
دانند كـه در قـديم طبرسـتان خوانـده      را مازندران واقع در جنوب درياي خزر مي

شده است، و بعضي نيز مازندران شاهنامه را بـر بخشـي از هندوسـتان تطبيـق      مي
كـاووس بـه آنجـا     كنند. اما به نظـر نگارنـدة ايـن سـطور مازنـدراني كـه كـي        مي

دران درآمد و سپس رستم براي نجات وي لشكركشي كرد و به اسارت ديوان مازن
و سپاهيان ايران با گذشتن از هفت خان به آنجا رسيد، نه قابل تطبيق بر مازندران 
ايران است و نه بر قسمتي از هندوستان. زيرا سـرزمين واقـع در جنـوب دريـاي     

كار بردن مازندران بـه جـاي    شده و به خزر در زمان فردوسي طبرستان خوانده مي



٩١ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

ن از قرن پنجم هجري آغاز گرديده است. از طرف ديگر به ايـن موضـوع   طبرستا
مهم بايد توجه كرد كه در شاهنامه در دو داستان نام مازندران به ميان آمده اسـت.  
يكي در دورة پادشاهي منوچهر (كه سام به فرمـان وي بـه مازنـدران لشكركشـي     

ـ    كرد) و ديگري در دورة پادشاهي كي ر اسـاس آنچـه در   كاووس، به نظـر بنـده ب
شاهنامه آمده است موقعيت جغرافيايي اين دو مازندران با يكديگر كامالً متفـاوت  

  است و جز در نام و وجود ديوان با يكديگر وجه اشتراكي ندارند. زيرا:
در لشكركشي سام بـه مازنـدران از كرگسـاران و سگسـار نيـز بـه عنـوان        

ز از نـرّه ديـوان مازنـدران، و از    سرزمينهاي همساية مازندران ياد شده است و نيـ 
شود كـه ايـن مازنـدران از زابلسـتان فاصـلة       آنچه در داستان آمده است معلوم مي

جز طبرستان (مازندران امـروزي ايـران) و شـايد     زيادي نداشته و البته سرزميني به
منطبق بر بخشـي از هندوسـتان بـوده اسـت، درحـالي كـه موقعيـت جغرافيـايي         

كاووس كامالً با اين مازندران متفاوت اسـت. در ايـن    شي كيمازندران در لشكرك
كند، همـة پهلوانـان بـا     كاووس آهنگ مازندران مي خوانيم كه چون كي داستان مي

نماينــد و درضــمن داليلــي كــه بــراي اثبــات نظــر خــود  ايــن كــار مخالفــت مــي
ك كنند، و هـم همگـي يـ    شمارند، هم به ديوان و جادوان مازندران اشاره مي برمي

يك از شاهان ايران قصـد ديـوان مازنـدران نكـرده      گويند تا به امروز هيچ زبان مي
  است.

كاووس با قبول اين موضوع، چون خود را برتر از جمشيد و فريدون و  كي
پندارد، لشكركشي به سرزمين ديوان مازنـدران را تنهـا در شـأن خـود      منوچهر مي

كوشـد   آدمي نيز مي ست كه حتي رستمانگيز ا چنان هراس داند. اين مازندران آن مي
به بهانة دوري راه و وجود ديوان و جادوان از رفتن به آن سرزمين خودداري كند. 
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پراكند و چشـمان او   كاووس را مي در اين مازندران، ديو سپيد به جادويي سپاه كي
سازد. فاصلة بـين زابـل و مازنـدران بسـيار      و قسمت اعظم سپاهيانش را نابينا مي

آب و  ني توصيف گرديده است. رستم در هفت خـان از بيابانهـاي تفتـة بـي    طوال
گـذرد و بـا    اي به پهناي دو فرسنگ مـي  درخت، كوههاي بلند و خشك، رودخانه

» تـاريكي «گردد. در خـان پـنجم از سـرزمين     رو مي شير و اژدها و زن جادو روبه
شـده درحـدود   گذرد. فاصلة خان پنجم تا شهري كه مقر شـاه مازنـدران ذكـر     مي

» بزگـوش «پانصد ششصد فرسنگ است. در اين مازندران از دو شهر بـه نامهـاي   
سـر   اي در آنها به شود كه جانوران افسانه ياد مي» پاي نرم«(يا: برگوش، ورگوش)و 

پاي مقر يا پايتخـت شـاه مازنـدران اسـت و مطالـب       اند و همين شهر نرم برده مي
ن داستان از كرگساران و سگسار هم نامي بـرده  عالوه در اي گونه. به ديگري از اين

  نشده است.
به عقيدة من اين مازندران سـرزميني جـدا از ايـران و بسـيار دور از ايـران      

دانـيم كـه در برخـي از متنهـاي معتبـر       تصور شده بوده است، از سوي ديگر مـي 
م اي بـه نـا   فارسي (حتي كتب جغرافيايي) از قرن چهارم هجري به بعد، نيز منطقه
اند. در  كرده مازندران خوانده شده است كه آن را بر شام يا يمن يا مصر منطبق مي

ذكر شده است، و يا » مازندران مغرب«بعضي از اين متون حتي به جاي مازندران، 
در اصــطالح » مغــرب«دانــيم  انــد مازنــدران در حــد مغــرب اســت. و مــي نوشــته
جز ايـن   گرديده است. به اطالق مي دانان اسالمي به بخشي از شمال افريقا جغرافي

كتابها، درمورد مازندران واقع در افريقا اطالعات جالب توجه ديگـري نيـز در دو   
  متن آمده است كه تاكنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است:



٩٣ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

ق. به رشتة نظم كشـيده شـده اسـت     501يا  500نامه كه در سال  در كوش
طور  در جنوب مصر به» نوبي«و » بجه«هاي طور اخص و سرزمين به» بجه«سرزمين 

خوانـده  » مازندراني«و » مازندري«، و سياهان ساكن اين دو منطقه »مازندران «اعم 
كـاووس بـه مازنـدران     عالوه در اين منظومه در داستان لشكركشي كـي  اند. به شده

تصريح گرديده است كه آنان از ايران به مصـر رفتنـد و از آنجـا عـازم مازنـدران      
  رديدند.گ

در داستان اسكندر در شاهنامة فردوسـي نيـز بـه دو موضـوع مهـم اشـاره       
گرديده است: نخست آن كـه اسـكندر در ضـمن سـفرهاي خـود از سـرزمينهاي       

در افريقـا نشـان   » مغـرب «گذرد و در شاهنامه محل اين سرزمين در  مي» تاريكي«
» پايـان  نـرم «بـا  داده شده است. ديگر آن كه اسكندر پس از پيروزي بـر حبشـيان،   

دهد. چنان كه قبالً اشاره كرديم، رسـتم نيـز در    جنگد و آنان را نيز شكست مي مي
كند، و نيز چنـان كـه ديـديم در داسـتان      عبور مي» تاريكي«خان پنجم از سرزمين 

بود كـه  » پاي نرم«كاووس به مازندران، اسم شهر مقر شاه مازندران  لشكركشي كي
  كردند. ايان (: دوالپايان)، در آن زندگي ميپ اي، نرم موجودات افسانه

در » مازنـدران «با توجه به آنچه گفته شـد، بـه نظـر نگارنـدة ايـن سـطور،       
داستان مورد بحث ما در اين مقاله در افريقـا تصـور شـده اسـت. ايـن پيشـنهاد،       
مازندران مذكور در اوستا و دينكرت و ديگر متون پيش از اسـالم، و لشكركشـي   

  گيرد. ران و كرگساران در شاهنامه را دربر نميسام به مازند
  ها: يادداشت

كاووس به مازندران و  تهران. در اين مقاله هرجا به لشكركشي كي ، چاپ بروخيم،»شاهنامة فردوسي. «1
) اشاره گرديده، فقط به ذكر شمارة بيت بسنده شده است، 378تا  315/ ص 1هفت خان رستم (ج 
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ترتيب از راست بـه چـپ    اي كه پس از هر بيت يا مطلبي آمده، به گانه هولي در موارد ديگر اعداد س
  مربوط است به شمارة جلد، شمارة صفحه و شمارة بيت در همين چاپ.

، ترجمة بزرگ علوي، مقدمه به قلم سعيد نفيسي، صفحات: و، ز. »حماسة ملي ايران«. تئودور نولدكه، 2
  .1327تهران 

  .107. ايضاً، ص 3
4. H. L. Rabino, Mazandaran and Astarabad, London,1928, P. I.   

5.The Shahnama of Firdousi done into English, by: Anhur George Warner 

and Edmond Warner, London, 1906, P. 27.  
ن ، تفسير و تأليف پورداود، انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و انجمـ »ادبيات مزديسنا، يشتها. «6

، تفسير و تأليف پورداود، »يسنا«؛ 1307ج، سال  1، 2/75و ج  519، 192، 1/38ليگ بمبئي، ج  ايران
  .1312، سال 1/47انتشارات انجمن زرتشتيان...، ج 

  .1319. كتاب فارسي سال دوم دبيرستانها، وزارت فرهنگ، تهران 7
  .1332، تهران 609-610، 603-605، چاپ دوم، ص »سرايي در ايران حماسه«اهللا صفا،  . ذبيح8
  ، فرهنگ فارسي دكتر محمد معين.»مازندران. «9

  نامة دهخدا. ، لغت»مازندران. «10
11.Reuben Levy, An Introduction to Persian Literature, New York, & London, P. 71   
مقدمـه،   92عـزّام، ص   . الشاهنامه، ترجمها نثراً: الفتح بن علي البنداري، تصحيح الدكتور عبدالوهاب12

  م (چاپ افست). 1970تهران 
، تهـران  438-440، ص »سهم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خط در جهان«فرخ،  الدين همايون . ركن13

1350.  
. چند محل ديگر نيز در مازندران ايران به عنوان محل غـار ديـو   603، ص »سرايي در ايران حماسه. «14

الخيـر رازي،   زجمله: در راه سـاري بـه اسـترآباد (: شـهمردان بـن ابـي      سپيد نشان داده شده است. ا
)؛در فيروزكوه و كجـور (سـيد   343، ص 1362، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران »نامة عالئي نزهت«

  ).89-90، 84-86ترتيب ص  ، به1354، تهران »مردم و شاهنامه«ابوالقاسم انجوي شيرازي، 
هاي نخستين دورة جلسات سخنراني و بحث دربـارة   سخنراني«، در . صادق كيا، شاهنامه و مازندران15

  .1350، تهران 152-158، ص »شاهنامة فردوسي
شاهنامه شناسـي (مجموعـة گفتارهـاي نخسـتين     «پور، مازندران فردوسي كجاست؟ در:  . جليل ضياء16

  .1357، تهران 356-366، ص »مجمع علمي بحث دربارة شاهنامه)



٩٥ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

 Topographisch Historische studien Zurnزاده،  ، نقـد كتـاب: داود منشـي   . جـالل خـالقي مطلـق   17

Iranischen Nationlpos, Wiesbaden 1975 نگاري تاريخي دربـارة حماسـة ملـي     (مطالعات موضع
  .1358، تهران 353، ص 6-4، ش »مجلة آينده«ايران)، 

الـبالد المعروفـة    و طبرستان في»: «انطبرست«م. در ذيل  1965، تهران »البلدان معجم«. ياقوت حموي، 18
الكتب القديمـة و انّمـا يسـح مـن      بمازنذران و ال ادري متي سميت بمازندران فانّه اسم لم نجده في

اسم لواليـة طبرسـتان و   »: «مازندران «. در ذيل 3/502ج » افواه اهل تلك البالد وال شك انّها واحد.
  .4/392ج » ماً محدثاً لها فانّي لم أزه مذكوراً في كتب االوايل.قد تقدم ذكرها و ما اظنّ هذا االّ اس

، 16تصـحيح عبـاس اقبـال، ص     ،»تـاريخ طبرسـتان  «الدين محمد بن حسن بن اسفنديار كاتب،  . بهاء19
  .1320تهران 

. 1337، تهـران  394، ترجمـة محمـود عرفـان، ص    »جغرافياي سرزمينهاي خالفت شرقي«. لسترنج، 20
كـار رفتـه و گـاه نيـز      ويسد ظاهرًا از قرن هفتم به بعد مازندران بـه جـاي طبرسـتان بـه    ن لسترنج مي

اسم طبرستان «نويسد:  عموميتي پيدا كرده و بر ايالت گرگان نيز اطالق گرديده است. او همچنين مي
شد، كلمة مازنـدران بـر منطقـة اراضـي      بر تمام نواحي كوهستاني و اراضي پست ساحلي اطالق مي

گرديد. سپس  حلي كه از دلتاي سفيدرود تا جنوب خاوري بحر خزر امتداد دارد اطالق ميپست سا
  »اين كلمه، يعني مازندران بر تمام نواحي كوهستاني و ساحلي اطالق گرديد...

؛ وي در جاي ديگـر نيـز نوشـته اسـت     1346، تهران 238، ص »فردوسي و شعر او«. مجتبي مينوي، 21
تـرين   قـديم «الخير رازي از نيمة دوم قـرن پـنجم هجـري     همرادان بن ابينامة عالئي تأليف ش نزهت

كتابي است كه مازندران مذكور در شاهنامة فردوسي را صريحاً همين مازندران مـا يعنـي طبرسـتان    
مقالـة جـالل خـالقي     2) به نقل از زيرنـويس شـمارة   10، ص 2(مجلة سيمرغ » قدما دانسته است.

  ة حاضر.، مقال7مطلق. رك: زيرنويس 
  شاهنشاهي. 2537، تهران 26، چاپ دوم، ص »شاهنامه و مازندران«. صادق كيا، 22
  .1356، چاپ چهارم، تهران 66. ديوان منوچهري، تصحيح محمد دبيرسياقي، ص 23
  . در ذيل پادشاهي منوچهر:24

  ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج    منوچهر برخاست از تخت عاج    
  چنـانچـون سزا بـود بنـواختش    شبر خويش بـر تخت بنشناخت    
  وز آن  نـرّه ديـوان مـازنــدران    پس از كرگساران و جنگـاوران    
  سپهبد همه يك به يك ياد كـرد    بپرسيـد  بسيـار و تيمـار خورد    



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٩٦ 

1/78 -186/43-1040  
  همي راند خواهم سپاهي گران    سوي كرگساران و مازندران    

1/146/309  
  هم از كرگساران بدين تاختي    ساختيز مازندران هديه اين     

1/192/1143  
  به تو راست كردم به گرز گران    همه كرگساري و مازندران    

1/196/1216  
  بفرمود آذين كران تا كران    در آن شهر سگسار و مازندران    

1/225/1726  
  در ذيل پادشاهي نوذر، در نامه فرستادن نوذر به سام:  
  فرستـاد نامـه بـه سـام سـوار    بتـرسيـد بيـدادگـر شهـريــار    
  آفرين برد نام نخست از جهان    به سگسار و مازندران بود سام    

1/244/12-11  
  . در ذيل داستان سهراب:25

  گهي جنگ با شاه هاماوران    گهي رزم ديوان مازندران    
2/470/593  

  در پادشاهي گشتاسب:  
  انبه گردن برآورده گرز گر    اگر من نرفتي به مازندران    

6/1672/3122  
  . در داستان رستم با خاقان چين:26

  تبه كرد و بستد به گرز گران    همان است رستم كه مازندران    
4/1034/1253  

  كاووس در دست سياوش است: . در داستان سياوش: نيزة كي27
  كجا داشتي از پـدر يادگار    سياوش يكـي نيـزة شاهـوار
  ر شير بگذاشتي...به نخجير ب    كه در جنگ مازندران داشتي

3/633/62-1961  
  گويد: در داستان رستم با خاقان چين، رستم مي   



٩٧ كاووس با ديوان مازندران در جنگهاي كي

  كه كردم به مازندران كارزار...    كه فردا من آن گرز سام سوار    
4/686/437  

  . در پادشاهي كيخسرو:28
  به مازندران شد به نزديك شاه    بدان رنج و تيمار ببريد راه    

5/1482/2886  
  تاسب:. در پادشاهي گش29

  شب تار و فرسنگهاي گران    برفتم بتنها به مازندران    
1/1669/3060  

  در پادشاهي كيخسرو:
  رهي دور و فرسنگهاي گران    چو كاووس كي شد به مازندران  

5/1482/2886  
  :  در داستان رستم با خاقان چين    

  شب تيره و گرزهاي گران    رسيدم به ديوان مازندران  
4/1006/771  

  شب تيره بستد به گرز گران  است اين كه مازندرانهمان رستم   
4/1038/1342  

  . در داستان سهراب:30
  گهي جنگ با شاه هاماوران    ديوان مازندران مگهي رز  

2/470/593  
  در داستان رستم با خاقان چين:     

  شب تيره و گرزهاي گران    مازندران نرسيدم به ديوا  
4/1006/771  

  .1332، تهران 49-2/50، چاپ دوم، ج »لهبيست مقا«. محمد قزويني، 31
تهران  10، 9، تصحيح عبدالحي حبيبي، ص »االخبار زين«. ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك گرديزي، 32

1347.  
  .1318، تهران 41-42الشعراي بهار، ص  ، تصحيح ملك»التواريخ والقصص مجمل« .33
  .187. ايضاً، ص 34
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  .45-46. ايضاً، ص 35
. (به نقل از 1344، تهران 27، تصحيح منوچهر ستوده، ص »الملوك احياء«سيستاني، . ملكشاه حسين 37

تو مازندران شام را «). توضيح آن كه مصراع 15، رك: زيرنويس شمارة »شاهنامه و مازندران«مقالة 
  الملوك در شاهنامة فردوسي نيست. مورد استناد مؤلف احياء» دان و بس

  .1346، تهران 238، ص »ر اوفردوسي و شع«. مجتبي مينوي، 38
اند و بعضي آن را شامل اسپانيا نيز  دانان مسلمان به شمال افريقا داده . نامي است كه جغرافي39

  رك: » افريقيه«و » مغرب«اند. براي حدود  دانسته
G. Yves, “Maghrib”, Encyclopedia of Islam, M. Talbi; “Ifrikiya”,  Encyclopedia of Islam   

نامه، نسخة خطي منحصر به فرد، محفوظ در بخش شرقي كتابخانة موزة بريتانيا، لندن، به  كوش. 40
  . اين نسخه به تصحيح نگارندة اين مقاله در آينده به طبع خواهد رسيد.  Or. 2780شمارة

، 12، 6هجري، ص  6يا  5، ترجمة فارسي از قرن »مسالك و ممالك«. ابواسحق ابراهيم اصطخري، 41
  .1340، تهران 39، 37

  ».تويه«ذيل كلمة  830-4/831، ج »البلدان معجم«. ياقوت، 43
، 195، 177-178، 174-175، تصحيح منوچهر ستوده، ص »المغرب المشرق الي حدودالعالم من. «42

  .1340، تهران 197، 198
اينده، ج ، ترجمة ابوالقاسم پ»الجوهر الذهب و معادن مروج«. ابوالحسن علي بن حسن مسعودي، 44

  .1344، تهران 381-380، 368، 1/342-341
  ، ترجمة عبدالحميد آيتي.»البلدان تقويم«. ابوالفداء، 45
، تهران 93، 65، 61، 13، تصحيح محمد امين رياحي، ص »نامه جهان«. محمد بن نجيب بكران، 46

1342.  
  (نقل به اختصار). 163-164، ص »البلدان تقويم. «47
  .12و  37، به ترتيب ص »مسالك و ممالك. «48
  .46. رك: زيرنويس 49



  
  
  
  

  *هاي فارسي در زبان ازبكي واژه
  

  مهدي مرعشي
  
  پيشگفتار

زبـان و   دهد كه روزگاري دراز پـيش از آن كـه اقـوام تـرك     تاريخ نشان مي
ميانه قـدم گذارنـد، آن سـرزمين مـوطن      ينژاد مغول و تاتار و ازبك به آسيا ترك

يوناني نژاد سغدي و خوارزمي و باختري بوده است. هرودوت مورخ  اقوام آريايي
نويسـد   كنـد و مـي   هخامنشيان يـاد مـي   )1(از آسياي ميانه به نام ساتراپي شانزدهم

هاي بلخ و مرو و سغد دست يافت و تا سيردريا  كورش پس از آن كه بر سرزمين
(سيحون) پيش رفت در آنجا شـهري بـا بـرج و بـاروي بسـيار بنـا نهـاد و آن را        

شناسان شـوروي   الهاي اخير باستانناميد. كاوشهاي س (Cyropolis) )2(كورش شهر
آبــاد (پايتخــت كنــوني جمهــوري  پايتخــت اشــكانيان در نزديكــي عشــقدر نســا 

در ايـران   )3(كنـد.  تركمنستان شوروي) از فرهنگ آريـايي كهنسـالي حكايـت مـي    
ساساني مانويان كه از آزار زردشتيان به تنگ آمده بودند به آسياي ميانه مهـاجرت  

انوي را با خود به آن ديار و تا مرزهاي چين بردنـد. مـاني   كردند و دين و آيين م

                                                            

.92تا  76م، صص نامه، سال شش *. ايران  
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سر برد. در اين زمان بود كه الفباي سـغدي را ابـداع    خود سالها در آسياي ميانه به
هـاي خطـي را بـا نقاشـي و مينياتورهـاي زيبـا در آن        كرد و شيوة آراستن نسـخه 

  )4(سرزمين رواج داد.
(مــاوراءالنهر و خراســان)  در دوران اســالمي در دامــن ايــن اقلــيم بــزرگ

اند. در علوم بزرگتـرين   آوران شعر و ادب فارسي و علوم اسالمي پرورش يافته نام
ــاي فرهنگــي خــوارزم   ــران از كانونه ــاريخ اي و ســمرقند و بخــارا  دانشــمندان ت

دانسـتند در شـعر و    اند. سامانيان كه خود را از اعقاب بهرام چـوبين مـي   برخاسته
يرگي تازيـان بـه سسـتي گراييـده بـود، از سـامان بلـخ        ادب پارسي كه پس از چ

اي در  گـوي جـان تـازه    سرايان پارسي رستاخيزي بپا كردند. پشتيباني آنان از سخن
از  )5(مـيالدي)  940رودكـي (  ةكالبد زبان فارسي و فرهنگ ايراني دميد. در چكامـ 

الدي) مـي  950قرية پنج رودك (از توابع سمرقند) و در موسيقي ابونصـر فـارابي (  
كه موسيقي ايراني و دنياي اسالمي مرهون نبوغ اوست از فارياب (واقع در ساحل 

شناسـي و   شناسـي و تـاريخ و رياضـيات و زمـين     غربي رود سيحون) و در ستاره
ميالدي) از بيـرون (از توابـع خـوارزم) و در     1048شناسي ابوريحان بيروني ( زبان

از افشنه (از توابع بخـارا) و حكـيم    ميالدي) 1037فلسفه و پزشكي ابوعلي سينا (
و زبان و فرهنگ ايراني  )6(ميالدي) از طوس برخاستند 1020ابوالقاسم فردوسي (

را بارور كردند. پس از آن كـه سـامانيان در آخـرين سـال قـرن دهـم مـيالدي از        
غزنويان و قراخانيان شكست خوردند ايران و ماوراءالنهر بـه دسـت فرمانروايـان    

با ايـن   )7(نژاد غزنوي و سلجوقي و مغول و تاتار و تيموري افتاد. تركزبان و  ترك
حال شعر و ادب فارسي در بخارا و سمرقند و خوارزم و خجنـد و مـرو و ديگـر    
شهرها و روستاهاي آن سامان شكوفا شد و به كمـال خـود رسـيد. حقيقـت ايـن      
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 شـيرين و دلنشـين رودكـي    است كه شعر فارسـي كـه بـا كـالم لطيـف و سـخن      
  گذاري شده بود بعدها به نقاط ديگر ايران انتشار يافت.   پايه

توجه سامانيان به زنده كردن زبان فارسي و فرهنگ ايراني سـبب شـد كـه    
به  شاهنامة ابومنصوريو  شاهنامة ابوالمؤيد بلخيداستانهاي ملي و تاريخي مانند 

ردوسـي  نثر نوشته شـود. ايـن كـار در دوران غزنـوي همچنـان ادامـه يافـت و ف       
مانند خود را در دورة سامانيان آغاز  سراي ايران اثر شگرف و بي بزرگترين حماسه

رسانيد. ديري نگذشـت كـه زبـان     كرد و در زمان سلطان محمود غزنوي به پايان
فارسي ارج و پاية فرهنگي خود را در دوران غزنويان و سلجوقيان بـاز يافـت. در   

شعر و ادب فارسي گسـترش يافـت و از   و  اين دوره حوزة جغرافيايي زبان دري
هاي همسايه راه يافـت و در   ماوراءالنهر و خراسان به ساير مناطق ايران و سرزمين

  ريزي شد. كوتاه زماني كاخ استوار ادب كالسيك فارسي پايه
در قرون سيزدهم و چهاردهم ميالدي حمالت چنگيز و تيمور بـه ايـران و   

بود. در اين دورة پراغتشاش و اضطراب، قتل ماوراءالنهر يكي از مصائب تاريخي 
كرد. لشكريان چنگيز عالوه بر كشتن اهالي شـهرها   عام و انهدام همه را تهديد مي

هـا را كـه در    هاي فرهنگي و كتابخانه و روستاها و نابود ساختن همه چيز، گنجينه
حـال  هاي پيش به اوج شكوفايي رسيده بود در آتش بيداد سوزاندند. با ايـن   دوره

داد، حكومتهاي كوچك ماننـد شـعب سلسـلة     در آرامشهاي كوتاهي كه دست مي
اتابكان سلجوقي در فارس و آذربايجان و خاندان خانيه يا آل افراسياب در بخـارا  

از شاهان و شاهزادگان  تيموري كـه از   )8(و سمرقند به علم و ادب توجه داشتند.
) و ابوسـعيد  1447شـاهرخ ( كردنـد بـيش از همـه     شعرا و اهل ادب حمايت مـي 

در  )9() مشـهورند. 1506) و سلطان حسين بايقرا (1433) و بايسنقر ميرزا (1469(
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ها جمع كثيـري از شـعرا و نويسـندگان و     ها و نابساماني اين دوره با همه دشواري
زبان درخت تناور دانش و ادب را در ايران و ماوراءالنهر  عرفا و دانشمندان فارسي

توان از منـوچهري دامغـاني، نظـامي گنجـوي، سـعدي،       در ايران مي بارور كردند.
الـدين محمـد حـافظ     حكيم عمر خيام نيشابوري، شيخ فريدالدين عطـار، شـمس  
الدين شـيرازي، و در   شيرازي، خواجه نصيرالدين طوسي، حمداهللا مستوفي، قطب

مروزي،  ماوراءالنهر از ناصرخسرو قبادياني (اهل قباديان در ناحية مرو)، عسجدي
الـدين   اوحدالدين انوري ابيوردي (اهل باورد)، نظامي عروضي سمرقندي، جـالل 

محمد مولوي بلخي، فخرالدين محمد تاشكندي، سعيد فرغاني، محبوبي بخـارايي  
الـدين مسـعود    (فقيه حنفي)، ضياءالدين مسعود خجندي معروف به فارسي، كمال

ابوالعباس لوكري (اهل لـوكر از   خجندي از بزرگترين سرايندگان غزلهاي عارفانه،
الدين مسعود  توابع مرو و همكار خيام در تنظيم زيج و گاهنامة ملكشاهي)، شرف

از زمـرة   )10(دان و منجم و صـدها تـن ديگـر نـام بـرد.      دان و رياضي مروي طبيعي
بايد اختصاصاً از عارف و شاعر پهلوان محمود قتـالي خـوارزمي    بزرگان خيوه مي
اي ولي نام برد كه مزار او در خيوه به صورت زيارتگاهي درآمـد.  معروف به پوري

وي در عين آن كه شاعر زبردستي بود پهلواني نامدار نيز بود و همان كسي اسـت  
گيران ايران به هنگام زورآزمايي از او امـداد   كه هنوز ورزشكاران مخصوصاً كشتي

  )11(خوانند. ها مي گيرند و اشعارش را نيز در زورخانه مي
قرون پانزدهم و شانزدهم ميالدي دو قرني است كه در آنهـا بـيش از همـة    

گـوي از نـواحي مختلـف مـاوراءالنهر      ادوار ديگر شـاعران و نويسـندگان پارسـي   
ــا و   )12(انــد. برخاســته چــون شــماره كــردن همــة شــاعران و نويســندگان و عرف

در ايـن مختصـر   انـد   اند و بـه فارسـي نوشـته    دانشمنداني كه از اين ديار برخاسته
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  شود. گنجد تنها به يادآوري چند تن از مشاهير اين عصر اكتفا مي نمي
بيك پسر شاهرخ كه پس از درگذشـت پـدر در سـمرقند بـه پادشـاهي       الغ

دان و شاعر بود و مانند بيشتر اميرزادگان تيمـوري   نشست مردي دانشمند، رياضي
او  شعردوســتيبــه شــعر و شــاعري و زبــان فارســي دلبســتگي زيــادي داشــت.  

عبدالرحمن جامي، شاعر بلندپاية ايراني را به دربار وي نزديك ساخت. در زمـان  
بيك فرهنگ ايراني در ماوراءالنهر به كمال رونق خود رسـيد. وي معروفتـرين    الغ

نجوم عصر خود را در دستگاه خويش گرد آورد و با كمـك  و رياضي  دانشمندان
هاي تـاريخ اسـالمي    از معروفترين رصدخانهبيك را كه  آنان رصدخانة معروف الغ

الدين جمشيد كاشاني (كـه   ياثغاست بنياد نهاد. دانشمندان درجة اول اين گروه، 
نشـرية آكـادمي علـوم ازبكسـتان از او بـه عنـوان        بيـك  تاريخچة عصر الـغ كتاب 

و  )13(بــرد) دان جهــان در قــرن پــانزدهم مــيالدي نــام مــي تــرين رياضــي برجســته
بيك به كمك ايشان زيج معروفي  زادة رومي بودند. الغ كاشاني و قاضيالدين  معين

بيك كه كتاب مهمي دربارة  مشهور است. خود الغ» بيكي زيج الغ«ترتيب داد كه به 
اين زيج نوشته، بقدري در علم هيأت تبحر داشته كه توانسته است، در پـنج قـرن   

ك دقيقـه و چنـد ثانيـه    پيش، گردش زمين را به دور خورشيد فقط با اخـتالف يـ  
   )14(محاسبه كند.

وي گذشته از آثار علمي خود داراي اشعاري بـه زبـان فارسـي اسـت كـه      
خواجه ابوطاهر مورخ قـرن نـوزدهم تركسـتان از آنهـا بـه تفصـيل سـخن گفتـه         

زبان بـود كـه معروفتـرين آنهـا      بيك مركز شعراي متعدد پارسي دربار الغ )15(است.
بدخشي است. جامي مدت نُه سال در سمرقند بود. در عبدالرحمن جامي و كمال 

عصر پادشاهي سلطان حسين بايقرا از سمرقند به هرات رفـت و در دربـار او راه   
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شير كه مردي دانشمند، شاعر و خطاط و از  جست. وزير سلطان حسين، امير علي
غ پايان داشت و اوقات فـرا  به جامي ارادتي بي )16(شد، نوابغ عصر خود شمرده مي
هاي كـه ميـان ايـن دو رد و بـدل شـده       گذرانيد. نامه را بيشتر در مصاحبت او مي

هاي آسـياي ميانـه نگاهـداري     ها و آرشوهاي مختلف جمهوري اكنون در كتابخانه
شير متخلص به فـاني (در اشـعار فارسـي) و نـوايي (در اشـعار       شود. امير علي مي

پـانزدهم مـيالدي اسـت. در     گستر و هنردوست قرن تركي) از رجال نامي و دانش
زمان وزارتش ارباب علم و ادب و هنر از هر دياري به دربار سلطان حسين روي 

ثاري جاوداني به گنجينة هنر و ادب فارسي افزودنـد. وي بـه دو زبـان    آآوردند و 
گفـت و در   تركي جغتايي و فارسي تسلط زيادي داشت و به هر دو زبان شعر مي

د. پنج مثنوي مفصل به نامهاي ليلي و مجنـون، فرهـاد و   مانند بو تركي شاعري بي
االبرار و سبعة سياره به شيوة خمسة نظامي بـه تركـي    فـةحتشيرين، سد سكندري، 

بايد دانست پيش از نـوايي نظـم و نثـر تركـي در ميـان       )17(جغتايي سروده است.
ـ   سخنوران رونق نداشته است. ولي در زمان تيموريـان خاصـه اميـر علـي     ا شـير ب

اشعاري كه به اين زبان سرود و كتبي كه تأليف كرد اين زبان را در ادبيـات رواج  
گذار ادبيات ازبـك   داد. اين مرد نيكنام امروز نزد ازبكان مقامي واال دارد. او را پايه

اي مـاهر و نقاشـي    شير كه خـود نوازنـده   دانند. امير علي و باني زبان ملي خود مي
نر و نقاشان و خطاطان توجه خاص داشت، و بـدين  زبردست هم بود به ارباب ه

هــاي نفــيس و زيبـايي بــه دســت خطاطــان هنرمنــد و   سـبب در زمــان او نســخه 
هاي بديع و باارزشـي بـه وجـود     ذوق نوشته شده و به اين ترتيب مجموعه خوش

رود.  شـمار مـي   آمد كه هنوز هم بسياري از آنها از شاهكارهاي هنـري جهـان بـه   
هنري شاهنامة بايسنقري است. يكي از نقاشان و مصوران ايـن   ازجملة اين نفايس
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نويسـي بـاذوق    نظيـر و خـوش   الدين بهزاد است كـه نقاشـي بـي    زمان استاد كمال
  )18(بود.

  
  ازبكها و زبان ازبكي

به چه معني است؟ » ازبك«شناس ازبك پرسيدم واژة  روزي از جليل، ايران
و » خود«ير مشترك است به معناي در تركي، ضم» اُز«با خشنودي در پاسخ گفت 

و لقبي است كه » بزرگ و مهتر«تركي به معناي » بيك«صورت تصحيفي از » بك«
كـار   دادند و با نام حكام محلي ازبك اين لقـب بـه   به نجبا و بزرگزادگان ترك مي

بك و نظاير آن و  بك و يوسف بك و طغرل بك و خواجه مانند الغ )19(رفته است مي
) آنگـاه همكـار   20(اسـت. » بزرگ«به معناي » بيوك«مخفف » بك«گر به روايتي دي

ازبك با ناخشنودي افزود كه در برخي زبانها ازجمله در زبان اردو اين لفظ را گاه 
برند. آنگاه از من پرسيد برگردان اين لفظ به زبان  كار مي در سبك شمردن كسي به

دن چه حاجت. امـا اگـر   فارسي چيست. گفتم اسم خاص را به زبان ديگر برگردان
ـ   را برمي» خود ساالر«را به فارسي برگردانم لفظ » ازبك«بخواهيد  يمگـزينم. تبس 
» جليل خودسـاالر «پس هرگاه او را  آميز بر گوشة لبش نقش بست و از آن رضايت

  ديدم. تَرَش مي)21(»دماغدار«خواندم  مي
نند كه در قرن اي از تركان شرقي هستند و از اعقاب چنگيزخا ازبكها طايفه

كـرد. ازبكهـا در نيمـة دوم     چهاردهم ميالدي در تركستان آن روزگار حكومت مي
قرن پانزدهم ميالدي رفته رفته نيرومند شدند. اوايل قرن شانزدهم ميالدي يكي از 

خان يا محمد شيباني از فرزندزادگان جـوچي سـوداي    پيشوايان آنان به نام شيبك
رقند و بخارا و تاشـكند را بـه زيـر فرمـان خـود      جهانگيري در سر پروراند و سم
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درآورد و دودمان تيموري را كه پـس از مـرگ سـلطان حسـين بـايقرا در هـرات       
ازبكها از آن تاريخ همساية شمال شرقي ايـران   )22(ناتوان شده بود درهم شكست.

شدند. در دوران صفويه در تاريخ ايران بـه نـام ازبكهـا، بـه سـبب كشمكشـهاي       
خـان در سـال    خـوريم. شـيبك   ا پادشاهان صفويه داشتند بسيار برمـي سياسي كه ب

از شاه اسماعيل صفوي شكسـت خـورد و كشـته شـد. بعـد از او پسـرش        1510
سال سلطنت كرد و بين او و شاه طهماسـب اول   28خان يا كوچلك مدت  كوچي

صفوي پس از چنـد بـار زد و خـورد صـلحي برقـرار شـد. عبيـدخان بـرادرزادة         
با قدرت سلطنت كـرد و جانشـينان او عبيـداهللا خـان و      1539تا سال خان  شيبك

نيمه اسـتقاللي داشـتند. در زمـان     1543عبداللطيف خان  پسران كوچلك تا سال 
شاه عباس اول صفوي ازبكان سـخت شكسـت خوردنـد و ديگـر نتوانسـتند بـه       

  )23(سرحدهاي ايران تجاوز كنند.
دهم ميالدي در سمرقند و بخارا حكومت خانهاي شيباني تا پايان قرن شانز

در فرغانه و خانهاي شيباني خيـوه تـا    1875ادامه داشت و خانهاي كوكند تا سال 
  )24(در فرغانه و خيوه حكومت كردند. 1920سال 

صـورت گرفـت و    1868سـياي ميانـه و روسـية تـزاري بـه سـال       آاتحاد 
يـران محلـي   نشاندة تركستان روسيه به وجود آمـد و از آن پـس ام   حكومت دست

(هفت سال پـس   1924بخارا و خيوه سرسپردگان تزارها بودند. سرانجام در سال 
اي، تركستان روس به جمهوريهـاي   بندي تازه از انقالب سوسياليستي) براثر تقسيم

  )26(وتاجيكستان و تركمنستان تقسيم شد.)25(كنوني ازبكستان
ربـع مسـاحت   هـزار كيلـومتر م   447400در جمهوري كنوني ازبكستان كه 

كنند و از نظر جمعيت مقام سوم را بين پـانزده   دارد هيجده ميليون نفر زندگي مي
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جمهوري شوروي دارد (جمهوريهاي فدراتيو روسيه و اوكرائين مقـام اول و دوم  
را دارند). عالوه بر ازبكها كه هفتاد درصد ساكنان اين جمهوري هستند مردمي از 

قلپاق و تاتار و قزاق و تاجيـك و   يني گرفته تا قرهمليتهاي ديگر از روسي و اوكرائ
برند. ازبكها در سـاير جمهوريهـاي    سر مي اي و اويغور در اين ديار به قرقيز و كره

آسيايي تركمستان و تاجيكسـتان و قزاقسـتان و قرقيزسـتان و نيـز در كشـورهاي      
  )27(اند. همسايه افغانستان و تركستان چين و پاكستان نيز پراكنده

واقعيت براي كساني كه به گذشتة تاريخ ماوراءالنهر و خراسان بـزرگ   ناي
چنـدان دور ازبكسـتان و تركمنسـتان را     آشنايي دارند روشن است كه تا زماني نه

آباد (پايتخت كنوني جمهـوري تركمنسـتان) تـا زمـان      ناميدند و عشق خوارزم مي
ن كنـوني (جمهـوري   و تاجيكسـتا  )28(ناصرالدين شاه قاجار جزو خاك ايران بـود 

قديم و آخرين پناهگـاه   )29(نژاد آسياي ميانه) همان تخارستان زبان و آريايي فارسي
  يزدگرد سوم پادشاه ساساني است.

هاي تركي شـرقي   زبان مردم ازبكستان ازبكي است. اين زبان يكي از شاخه
و  تركـي شـرقي (ازبكـي    )30(گوينـد.  مـي » جغتايي«آيد كه به آن تركي  شمار مي به

تركمني) با زبان تركي غربي (تركان خزر و بلغار و قبچاق و بيات و افشار) يكـي  
شناسي خويشـاوند زبانهـاي ايرانـي نيسـت، بـا       نيست. با آنكه ازبكي از نظر زبان

واژگان فارسي آميختگي زيادي دارد. ضماير و اعداد و افعال تركي اسـت امـا در   
  .اسامي و صفات از فارسي سرمايه گرفته است

 1930نگاشتند تا اينكه ازبكها اوايـل سـال    ازبكي را مدتها به خط عربي مي
كـار بـردن الفبـاي التـين      الفباي التين را برگزيدند. چند سـال بعـد در شـيوة بـه    

بـه پيـروي از سياسـت دولـت      1940اصالحاتي پديد آوردند. سـرانجام در سـال   
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هـاي شـوروي، رسـماً     الخط روسي در تمام جمهوري كار بردن رسم مركزي در به
اينك ازبكي به خـط روسـي نوشـته     )31(الفباي روسي جايگزين الفباي التين  شد.

اند مـثالً   شود با اين تفاوت كه در بعضي از حروف روسي اندك دگرگوني داده مي
(x)  را به جاي هاي ملفوظ و(x) برنـد. بـراي اصـوات     كـار مـي   را به جاي (خ) به

در حـروف روسـي انـدك     (ماننـد ق ـ ع ـ غ)   ازبكي كـه معـادل روسـي نـدارد     
  خورد. دگرگوني به چشم مي

به شرحي كه در پيشگفتار گذشت، ادبيات فارسي تـا دوران صـفويه ميـان    
پـس ادبيـات تركـي شـرقي      سياي ميانـه مشـترك بـوده اسـت. امـا از آن     آايران و 

رسـي  (جغتايي) پديد آمد. ولي چون ادبيات ازبكي به دست ازبكاني كه به زبان فا
ويژه در زبان ادبي ازبك  گذاري شده، نفوذ زبان فارسي به اند پايه تسلط وافر داشته

چشمگير است. در ادبيات ازبك داستانهاي عاشقانة شيرين و فرهـاد و يوسـف و   
اي ترجمـه از شـعر و نثـر     زليخا و ليلي و مجنون از فارسي اقتباس شـده و گونـه  

  ت.كار رفته اس فارسي در ادبيات ازبكي به
  

  فارسي در ازبكي
هايي كه از فارسي گرفتـه شـده فـراوان اسـت.      در زبان ازبكي امروزه واژه

شود مشتي از خـروار اسـت و آن    ها كه در اينجا ارائه مي گونه واژه فهرستي از اين
هايي است كه نگارندة اين سطور در مدت چهار مـاه اقامـت خـود در     شامل واژه

ا همكاران و دانشجويان بخش فارسي دانشـكدة  تاشكند در گفت و شنود روزانه ب
خاورشناسي و مردم كوچه و بازار و يا راديو و تلويزيون ازبكستان شنيده است و 

اي بـه پرسشـي برخـورده، از همكـاران      هرگاه در تلفـظ يـا معنـي و كـاربرد واژه    
    زبان ياري جسته است. ازبك



١٠٩ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

هاي فارسي  ژهاز وا ادآوري اين نكته بجاست كه در اين مقاله هرجا سخني
هـايي كـه از زبانهـاي     رود واژگان امروز اين زبان مورد نظر است اعـم از واژه  مي

ايراني (اوستايي، پارتي، سغدي، پهلوي، خوارزمي، پشتو، كردي، بلـوچي وغيـره)   
گرفته شده و يا از زبانهاي ديگر به زبان فارسي امروزه راه يافته است. به عبـارت  

هايي است كه طي دورانهاي تـاريخي   واژه ةامروز شامل كلي هاي فارسي ديگر واژه
جمله يونـاني، آرامـي، هنـدي، عربـي، تركـي و       از زبانهاي ايراني و غير ايراني من

  مغولي و زبانهاي اروپايي گرفته شده است.
اند. در اينجا بـراي   هاي فارسي به چند صورت به زبان ازبكي راه يافته واژه

  كنيم: ها فقط به چند نمونه از هركدام بسنده مي واژه بندي اين بررسي و گروه
هايي كه در فارسي و ازبكي، در تلفظ و معنـي، تقريبـاً بـه يـك      الف ـ واژه 

  هايي چون: اند واژه گونه روند. از اين كار مي صورت به
بازار، دكان، گذر، دشت، زندان، كاشانه، پايتخت، خانقاه، فراز، گور، آتـش،  

درخت، پروردگار، شاه، شاهزاده، سوداگر، مهمان، ميزبان، دوست،  آفتاب، ابر، باد،
آدم، انسان، پاسبان، مرد، چوپان، پيغمبر، پادشاه، گياه، پياله، آشپز، زندانبان، مـردم،  
خلق، معلم، زرگر، بزاز، دهقان، اوباش، پول، نان، شراب، شـربت، چمـن، سـبزه،    

يريني، شـور، آنانـاس، شـاتوت،    زار، پاليز، بستان، گلستان، چـاي، شـكر، شـ    سبزه
گيالس، بِه، بادام، انار، شفتالو، انجير، آلو، لوبيا، ماش، پياز، مـرغ، طـاووس، آهـو،    

شنا، كتاب، دفتر، دانـش،  آپرنده، اژدر، شير (حيوان)، گاو، جام، گله، رنگ، سفيد، 
آزمايش، جنبش، پرورش، نمايش، اسم، نام، نـامزد، ابـرو، گـردن، نمـد، چمـدان،      

انداز، خبر، لب، لهجه، مرگ،  د، تاريخ، كار، كاردان، پياده، گريان، گرم، خاكخرسن
مبادا، شام، نماز، جانماز، اشكاف، نبيره، پر، پري، شاد، پير، چـرخ، پـوالد، گـروه،    
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شناسي، پناه، شـايد،   شبكور، پريشان، گنگ، نطق، نازنين، نادان، چاك، شرق، شرق
وانه، پوچ، مست، پايين، باال، رهبـر، منـار، دلبـر،    ن، نور، ناگاه، پريغم، شهال، پوست

گـاه،   كهربا، زرنگ، اگر، يا، هم، فقط، گواه، پوسـت، پاشـنه، پسـت، گرفتـار، گـاه     
جادو، جادوگر، چاك، كمانچه، خريد، خريدار، لقمه، كارخانه، الاقل، بدن، دوات، 

، لقـب،  دقيقه، خمير، جهان، چرخ، جهنم، كاسه، خراب، لرزه، چاره، جلد، جسور
  كور، خط، خطّاط، خنجر، كر، الله، كوزه، بزم، دغل.

هاي فارسي كه در زبان ازبكي تلفظ ديگري به خود گرفتـه ولـي    ب ـ واژه 
،  (vowels)روند. دگرگوني تلفظي در مصـوتها   كار مي به همان معني در فارسي به

كـاهش   ونيز در افزايش و(diphthongs) ، مصوتهاي مركب (consonants) صامتها 
    )32(شود. ديده مي(syllables) هجاها 

  هاي چون: ـ دگرگوني مصوتها در واژه1
/ ،  miža/ ، مــژه /  xazina/ ، خزانــه /  baland/ ، بلنــد / kičik كوچــك / 

/ ، گوشـت /   asbāb/ ، اسـباب /   šox/ شـوخ /   narx/ ، نـرخ /   gardišگردش / 
gošt  /گل ، /gol  / هيچ ، /heč  زهر ، / /zahar  / شهر ، /šahar  / شيرين ، /šarīn 

/ ، زلـف /  meva/ ، ميـوه /  zibā/ ، زيبـا /  dašnām/ ، دشـنام /  dahliz / ، دهليز / 
zulf / گاوميش ، /gawmuš  / گـاز ، /gaz  / پيشـاني ، /pešana  / پـرده ، /parda ، /

/ ، نخـود /  xayāl/ ، خيـال /  čadir/ ، چـادر /  xašak/ ، خاشاك / girdābگرداب / 
nāxāt / گاو ، /gāwāb / نسخه ، /nisxa / نازك ، /nāzik / پدر ، /padar / پالس ، /
palas     / (گليم، فرشي كـه پـرز نـدارد)، پنجـره . /panjara  / شكسـت ، /šokast ، /

  / .činār/ ، چنار / pista/ ، پسته / kāfir/ ، كافر / xeš/ ، خويش / šagirdشاگرد / 
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  هايي چون: متها در واژهـ دگرگوني صا2
/ ، قلــب / bark/ ، بــرگ / barāvar/ يــا / barāwar/ ، برابــر / karamكلــم / 

galb / قهــوه ، /kahwa / قــرض ، /garz / جــواب ، /jawāp / شــلوار ، /čalwār ، /
/ (پردة نازكي كه pella/ ، پيله / maxsat/ ، مقصد / čuja/ ، جوجه / čarwiچربي / 

/ ، كفتر: كبوتر / jumaتند، جمعه /  كرم ابريشم از لعاب دهن خود به دور خود مي
kaptar / ابزار، افزار ، /abzal / افگار ، /abgār / چرخ فلك ، /čarxpalak پهلوان ، /

 /palwān / نزاع ، /nizā / نفع ، /naf / گياه ، /giyā / شمع ، /šam. /  
  صامتها و مصوتها مانند: ـ دگرگوني توأم3

/ ، narwān/ ، نردبــان / masčīt/ ، يــا / mačïdمســجد /  / ،kašnīč/  گشــنيز
/ ، kabūšduz/ ، كفشـدوز /  kabūš/ ، كفـش /  godak/ ، كـودك /  dilkušaدلگشا / 
ــد /  ــتا / xorūz/ ، خــروس / umitامي ــه / nānūwtā/ ، ناش ــد / paxta/ ، پنب / ، گنب
gunbaz / درهم ، /dirham / كشور ، /kišwar  / نويسـنده ، /nawisanda  / نبيـره ، /
nawara / نوبهــار ، /nawbahār / پايگــاه ، /paygak / رســوا ، /raswā / ابريشــم ، /
abričim / پرتقال ، /purtaxā / پشيمان ، /pašymān / خشت ، /ğišt / گواهينامه ، /

guwahnāma / حنا ، /xina / خلوت ، /xilwatي / ن / ، قرهkaranay  (زمـين) كره ، /
 /kurra / خدمت ، /xizmat. /  

  ـ دگرگوني مصوتهاي مركب مانند:4
ــران /  ــوان / wayrānوي ــره / aywān/ ، اي / ، awzān/ ، اوزان / dāyra/ ، داي

/ ، نوبت / pušaymān/ ، پشيمان / šaytān/ ، شيطان / xayrر / ي/ ، خxawfخوف / 
nawbat / نــي ، /nay/ نيــزه ، / nayza / پيونــد ، /paywand / گــوهر ، /gawhar ، /

يف / كkayf. /  
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  شوند. مانند: هايي كه به چند گونه تلفظ مي ـ واژه5
/ ، بعضـي /  kabābيـا /   / kawāb/ ، كباب / rahmat/ يا / raxmatرحمت / 

bazī / يا /zī’ba ، /  يـاba:zī   / خبـرxabar  / يـا /xawar  / اسـتكان ، /stakan  / يـا /
istakan / يا /istakān / فكر ، /fikr / يا /fikir / يا /fikri  / اسـم ، /ism  / يـا /ismi /

/ يـا /  āxund/ ، آخونـد /  mačid/ يـا /  masjit/ يـا /  masčid/ ، مسـجد /  isimيا / 
axūn / ترازو ، /tarāzī   / يـاtirāzū/   / تماشـا ، timāšā  / يـا /tīmāšā  / بادنجـان ، /

patinjān  / يـا /pātinjān / پايگــاه ، /paygāh / يــا /paygāk / جــامع ، /jāme / يــا /
jame‘ / ليمو ، /limu / يا /limān/ .  

هاي فارسي كه از ديرزمان بـه زبـان ازبكـي راه يافتـه،      ناگفته پيداست واژه
طوري كه  توانسته براي هميشه رنگ و رو و تلفظ اصلي خود را حفظ كند. به نمي

تلفظي، گاهي ساده و اندك، و گاهي پيچيـده   هاي گيپيش از اين گذشت دگرگون
بيني  ها منظم و قابل پيش و درخور بررسي است. در اين ميان برخي از دگرگونگي

  كنيم: و توجيه است. براي روشن شدن اين نكته چند نمونه را بررسي مي
/  awwal/ / (پروا)،  parwā// (وجدان)،  wiždānهايي چون /  در تلفظ واژه

/ شـده اسـت. همچنـين در     v/ جايگزين صـامت /   wو نظاير آن صامت /  (اول)
هاي مختوم به هاي غير ملفوظ (= هاي بيان حركت صـامت ماقبـل) چـون /     واژه

xāna  / ،(خانه) /paranda  / ،(پرنده) /hamiša   (هميشه)، صامت آخر در ازبكـي /
ي ايران و فارسـي  شود. اين شيوة تلفظي در برخي گويشهاي فارس مفتوح تلفظ مي

هاي  رايج در افغانستان هنوز رايج است. سبب چنين دگرگوني تلفظي تأثير ويژگي
گمـان   زبان ازبكي و هماهنگي آواهاي فارسي با دستگاه صوتي آن زبان است. بـي 

عوامل ديگري نيز چون تأثير تلفظي گويشهاي فارسي (افغاني و تاجيكي و غيـره)  



١١٣ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

مدن مرزهاي جديد جغرافيايي بـين كشـورها و   و روسي و گذشت زمان و پديد آ
الخطهاي متفـاوت در زبانهـاي ازبكـي و فارسـي در كـار اسـت.        كار بردن رسم به
تـر،   هـا در مصـوتها پيچيـده    شود دگرگوني هاي باال ديده مي طوري كه در نمونه به

  فراوانتر و آشكارتر از صامتهاست.
*  

شـوند،   ش دگرگونگي نمـي هاي فارسي در ازبكي تنها در تلفظ دستخو واژه
بلكه در معني و كاربرد دستوري و تركيب و پيوندهاي بديع نيز به نكـاتي جالـب   

  خوريم كه گواههاي آن بسيار است. مانند: برمي
شوند. (در ايـن   كار برده مي هايي كه به معاني ديگري در ازبكي به ج ـ واژه 

  ها در هاللين داده شده است): فهرست معني ازبكي واژه
ير (خدا حافظ)، سبزي (هويج)، شبرنگ (سـياه)، قلـم (مـداد)، قلمـدان     خ

(جامدادي)، درمان (قوت، توان)، دريا (رودخانه، مانند سيردريا به جاي سـيحون،  
پارك)، خزان (برگ پژمرده)، پس (لحظـه)،  (و آمودريا به جاي جيحون)، آرامگاه 

شـربت (آب ميـوه)،    بخوري)، افسرده (خـاموش)، تـازه (تميـز)،   آاستكان (ليوان 
كوچه (خيابان)، پفك (حباب صابون، بالون،بادكنك)، كمـر (كمربنـد)، چهارپايـه    
(نيمكت)، چهار باغ (ملك شخصي)، كرسي (صندلي)، شكرآّ (ساالد فصل كـه بـا   

كننـد)، تكليـف (دعـوت)،     خيار و گوجه فرنگي و پياز و فلفل و نمك درست مي
كام (مژدگاني)، شـفتالو (هلـو)، چـرم     يندار)، شير افالس (كثيف)، عجايب (خنده

، )red carpetگسـترند   انداز (فرشي كه بـه احتـرام مهمـان مـي     (تخت كفش)، پاي
    پشتي)، خسته (مريض)، كفيل (شاهد). ادنجان (گوجه فرنگي)، پلنگ (كولهب

  هايي كه در تلفظ و معني متفاوتند. مانند: د ـ واژه
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 /godak   / ،(ــيرخوار ــودك ش ــگل)، /  / guzal/ (ك ــم،  gina(خوش / (خش
ــر) ــي، تغي ــرش) gilam، /  آزردگ ــپايه)، /  sinf، /  / (ف ــالس، دانش /  ğayrat/ (ك
/ (مچ،  panja، /  / (جيب) kissa، /  / (مثال، نمونه) nuskxa، /   (مهارت، انرژي)

ــاال) tapa، /  / (چنگــال) panšāxa، /  انگشــت) ــاد) šamāl، /  / (ب /  paša، /  / (ب
 / (زمان، مرحله) palla، /  / (قدرت، توانايي) darmān، /  )(مگس

  هايي كه كاربردهاي متفاوت در دو زبان دارند. مانند: هـ واژه
 /rahmat  / ،(با عرض تشكر) /marhamat   قابل نيست، در پاسخ تشـكر) /

  ./ šitab/  / (فرد، ويژه)، maxsus، / )/ (دشوار iškalرود)، /  كار مي از كسي به
ها بسيار و ساخت  گونه واژه پيوند مفردات فارسي با ازبكي. شمارة اينو ـ  

  هاي زير فقط اندكي از بسيار است: آنها گوناگون است. نمونه
  هاي فارسي با وندهاي ازبكي: ـ پيوند واژه1

/  zurlapسـرعت)، /   تنـدي، بـه   / (بـه  a(نشانة قيـد): /   lapالف ـ با پسوند  
  / (به كيلو، كيلويي) kilālap(به ميل، به خواهش)، / /  xāhlapزور)، /  (به

/ (بي، بدون) و با افزودن آن به اسـم، صـفت درسـت     sizبا پسوند /  ـ  ب
  سواد. / بي sawādsizهنر)، /  / (بي hunarsizشود. مانند: /  مي

كـار   / كه براي ساختن اسم معني يا صفت به lig/ يا  /  lik/   با پسوند ـ  ج
ــي ــد: / رود. مان م ــي)، /   dustlikن ــي) /  mazdaklik/ (دوســتي، اســم معن / (مزدك

kabābpazlik كباب) /  / ،(پزيnawruzlik  / ،(عيدي) /sartarāšlik   ،سر تراشـي) /
  سلماني).

رود. ماننـد: /   كـار مـي   / براي ساختن صـفت از اسـم بـه    liد ـ با پسوند  /  
hunarli .(با هنر) /  



١١٥ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

/  balandrāgنة صـفت تفضـيلي). ماننـد: /    / (نشـا  rāgبـا پسـوند /    ــ  هــ 
  / (تندتر، تيزتر). tezrāgتر)، / (بلند

/  jārči/ (نـوكر)، /   xizmatči/ (دارنده، كننده). ماننـد: /   čiو ـ با پسوند  /  
(جارچي، كسي كه در كوچه و بازار مطلبي يا حكمي را بـا آواز بلنـد بـه اطـالع     

  / (چاپچي). čāpči، / / (شكارچي) šekārčiرساند)، /  مردم مي
كـار   هايي مأخوذ از زبانهاي اروپايي، هم در هردو زبان بـه  اين پيوند با واژه

  / (تلفونچي). telefončiرسان)، /  / (نامه postčiرود. مانند: /  مي
/ (عنواني كـه   hakimbāši/ (سردار، سردسته). مانند: /  bāšiز ـ با پسوند  /  

  شده است. دستة طبيبان اطالق ميدر قديم به طبيب معروف يا سر

/ (يـار، دوسـت، صـاحب، و نيـز معـادل       daš/ يـا  /   tāšح ـ با پسـوند  /   
/ (خواجـه تـاش، دو نفـر كـه در خـدمت يـك خواجـه         xājadāšمانند: / »). هم«

  / (همشهري). šahartāš/ (هموطن)، /  watandāšباشند)، / 
/  ādatda/ (در شهر)، /  šahara/ (عالمت قيد). مانند: / daط ـ با پسوند  /  

.(   (عادتاً
/ (مــردم)، /  ādamlar/ (عالمــت جمــع)، ماننــد: /  larي ـ بــا پســوند  /   

ketāblar .(كتابها) /  
اند، در ازبكي دوباره  بسياري از اسمهاي فارسي يا عربي كه جمع بسته شده

 / sabzijātlar/ (ميوجــات)، /  mewajātlarشــوند. ماننــد: /   جمــع بســته مــي  
ــبزيجات)، /  ــياء)، / ašya‘lar/ (اوالد)، /  awlādlar(س ــرا)، /  fogaralar/ (اش / (فق

axbaratlar  / ،(اخبار) /jawahiratlar .(جواهر) /  
  اند. باره به جمع درآمده هايي چون اخبار و جواهر درواقع سه واژه
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  / (با سايه). sirsāyā/ (نشانة صفت). مانند: /  sirك ـ با پيشوند  / 
  هاي ازبكي. مانند: ـ پيوند وندهاي فارسي با واژه 2

  / (نادرست). nātoğri»:  / نا«الف ـ با پيشوند 
/  besanāgشود. مانند: /  / تلفظ مي beكه در ازبكي  / » بي«ب ـ با پيشوند  

  حاصل). / (بي beunumوسواس)، /  / (بي bexarxša(بدون شمردن)، / 
  / (چمنزار، مرغزار). kokatzār»:  / زار«ج ـ با پسوند 
  )33پز).( / (منتي mantīpaz»:  / پز«د ـ با پسوند 

  كار). / (پنبه paxtakār»:  / كار«هـ ـ با پسوند 
  دار). / (زخم yāradār»:  / دار«و ـ با پسوند 

/ (اتاق خواب،  /  yatagxānaهاي فارسي با ازبكي. مانند: /  ـ تركيب واژه3
awgatxāna اتاق ناهارخور) / / ،(يišxāna   / ،(محل كـار) /harxil  همـه) /   ،گونـه

/ (تـوانگرزاده، بـاي در ازبكـي يعنـي      bāybaccaخيل در ازبكـي يعنـي گونـه)، /    
/  etikduz/ (خاكســـتري)، /  kulrangســـواد)، /  / (كـــم calasawādتـــوانگر)، / 

  (كفشدوز).
 هاي مركب گاهي به مفـردات روسـي و زبانهـاي اروپـايي كـه در      در واژه

خـوان)، كـه    / (روزنامـه  gāzitxānخوريم. ماننـد: /   روند نيز برمي كار مي ازبكي به
فارسـي اسـت.   » خوان«مأخوذ از روسي و جزء دوم » روزنامه/ « gāzitجزء اول / 

ــل: /    ــن قبي ــر از اي ــة ديگ ــد نمون ــام)، /  vānna xānaچن /  kunsūl xāna/ (حم
  / (پستخانه). pusta xāna(كنسولگري)، / 

تنها در اسـم و صـفت و قيـد اسـت،      هاي فارسي با ازبكي نه تگي واژهآميخ
  بلكه در افعال هم ديده مي شود.



١١٧ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

هـاي فارسـي مصـدر و فعـل      هاي ساده و مركب بـا برخـي از واژه   در فعل
/ (شـكفتن، گـل دادن)، /    -gulla/ (مسموم كـردن)، /   -zaharlaاند. مانند: /  ساخته

sarmāla-  /) / (ســرما خــوردنšaydā bilmāq  / ،(دلباختــه، عاشــق) /paywand 

gilmāq  / ،(ــد زدن ــوردن)، /   pašimān bilmāq/ (پيونـ ــف خـ /  -pulla/ (تأسـ
آمد  / (خوش marhamatgil/ (چيزي را به چپ گردانيدن)، /  -capta(فروختن)، / 

/  šaytānlā/ (بيـان كـردن)، /    bayanet/ (پذيرايي كـردن)، /   mihmanqiگفتن)، / 
 برداري كردن). / صورت -xatlaغش به كسي دادن)، / (حالت 

از مفــردات فارســي رايــج در ازبكــي، هــاي مركــب  در برخــي از واژهـ ز 
رود كه امـروز در زبـان فارسـي مـا ايرانيـان       كار مي هاي فارسي به معنايي به كلمه

هاي فارسي بديع و جالب توجه اسـت و بـه آسـاني     متداول نيست. ولي اين واژه
  كار رفته است. مانند: هاي آشنا به شود زيرا در ساخت آنها واژه درك مي

ديـدار   بـاز (دلقـك)، داربـاز (بنـدباز)، كـم      شيرين دماغ (سرحال)، مسـخره 
پـوش (كـاله،    انه ويران (خانـه خـراب)، كلـه   خغ)، با پيدا)، باغ كوچه (كوچه (كم

)، سـرتراش  آب (آب نمـك  دار، نيزه به دسـت)، نمـك   بردار (نيزه )، نيزه35دوپي)(
(سلماني، آرايشگر)، خان تخته (ميز، كرسي)، دست روخـوان (روميـزي، سـفره)،    

، خالووچـه  )دستمايه (سرمايه)، گوركاو (گـوركن)، گـاوران (چوبدسـتي چوپـان    
ر   ساز)، چار ناچـار (خـواه نـاخواه)، كيسـه     (خالوزاده، بچة خاله)، چيتگر (چيت بـ

پنج شاخه (چنگك باغبـاني، معمـوالً   (جيب بر)، آشخانه (آشپزخانه، غذاخوري)، 
نمـا)، خـام كلـه (سـبك مغـز)، مزارسـتان        چـراغ (شـب   سه شاخه اسـت)، شـب  

پيالـه)،   شيشـه (هـم   خانه (بيمارستان)، نانوانخانه (نـانوايي)، هـم   (گورستان)، كسل
گـر)، دماغـدار (متكبـر، ازخـود راضـي)،       ساز (شيشـه  شيشه رنگ (شفاف)، شيشه
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نه (كليسا)، توت زميني (توت فرنگي)، كم بر (كـم عـرض)،   بلَندآواز (بانگ) بتخا
چـي (خـدمتكار، نـوكر)، پاشـب      چي (مددكار)، سياهدان (دوات)، خـدمت  كمك

(مأمور گشت شبانه)، آش تخته (خمير)، رومال (روسري)، حيوانـات بـاغي (بـاغ    
چـي (نگهبـان،    وحش)، شكرپز (قناد)، پاي ديوار (بنياد)، آبدسته (آفتابـه)، نوبـت  

خانـه   ) گـپ 36بنـد (معتـاد بـه علـف)،(     پاسدار)، گل كاغذ (كاغذ ديواري)، گيـاه 
  (باشگاه، كلوپ).

هاي فارسي، نامهاي ايراني رايج در زبان ازبكي را  بجاست كه بر شمار واژه
  نيز افزود. از آن جمله:

نامهاي جغرافيايي: بخارا، خـوارزم، سـمرقند، مـرو، سـمنگان، شـهر سـبز،       
آباد، افشانه (افشنه، زادگاه ابوعلي سـينا در نزديكـي بخـارا)،    فاراب، نخشب، شير

آباد، كمانگران، بيرون، شهر ساالر، درة مرغاب،  عشق ،ميمنه، انديجان، نسا، فرغانه
كوه بادخيز، تپة افراسياب، رودخانة ساالر، رودخانة زرافشان، رود سـرخاب، رود  

  افسرده، رود بخارا، تل برزو.
منار، مسجد كـالن، ارگ، مدرسـة ميرعـرب (مركـز      بناهاي تاريخي: چهار

خان، مدرسـة جويبـار، ميـدان ريگسـتان،      سياي ميانه)، تيم (بازار) عبداهللاآاسالمي 
شاه زنده، گور امير، مدرسة شـيردار، مدرسـة طالكـاري، چشـمة ايـوب، مسـجد       

آبـاد، منـارة    د كبـود، مقبـرة روح  جبي خانم، مس خيرآباد، قصر ورخش، مسجد بي
الـدين، مـوزة ابـن سـينا، ارگ      خواجه، مسجد نمازگاه، خانقاه خواجه زيـن  اسالم

كهنه، مزار پهلوان محمود، گنبد سيدان، مسجد باالحوض، تكية صـرافان، مدرسـة   
  دان. دوز، مدرسة كوران، چشمة ناوه جويبار، مدرسة مادر جهان، مزار خواجة پاره

آهنـين، كـوش دروازه،    ها: نان بـازار، پهلـوان دروازه، در   محالت و دروازه



١١٩ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

دروازة شيران، نمازگاه، دروازة مهـر، در شارسـتان، در نـور، بـازار عبـداهللا خـان،       
ــازار    ــان، ب ــوي چوپان ــوزنگران، ك ــه، دروازة س ــار ره ــارا، دروازة چه دروازة بخ

  دوزان. موزه
گذاري فرزندان خود در كنار نامهـاي تركـي و    ماها در ن نام اشخاص: ازبك

آپيك، ارسالن، سنجر، تيمور، ارمغـان، ليـدا، آلمـا، بـايرام،      مغولي و روسي چون:
آهنـگ و   چاپار، ساناز، جيران، بيوك، اندره، كاترين، اينور، ايونـا، نامهـاي خـوش   

گزينند. در دانشكدة خاورشناسي دانشگاه دولتي تاشـكند   دالويز ايراني را نيز برمي
، نيلـوفر، شـهناز، گلـرخ،    يي چون فيـروزه، دلـداده  اشنا برخوردم. نامهآبه نامهاي 

بهاره، آزاد، خداداد، نوروز، رستم، سوسن، بختيار، شهپر، اميد، نگاره، ترانـه، برنـا،   
غزاله، آذر، شهرزاد، بهزاد، درويش، ساالر، شاهرخ،  ،گلچهره، برزو، گلنار، مرجان

  فيروز، قهرمان، بانو، توراندخت،زري، ستاره، شاهدخت، الله، اميد.
كه از پيوند معنـوي مـردم ايـن ديـار بـا فرهنـگ ايرانـي         اين شيوة دلپذير

هـا،   كند، هنوز در آسياي ميانه پابرجاست. نامهاي ايراني بـر فروشـگاه   حكايت مي
سازمانهاي اداري و فرهنگي، خيابانها، و ميـدانها كميـاب نيسـت. نامهـايي چـون      

ـ   پارك گلشن، رسـتوران گلسـتان، كنسـرت بهـار، اسـتاديوم پختـه       ة كـار، چايخان
سمرقند، كفاشي گلنار، مهمانخانة دوستي، بـازار فرصـت، بـازار عاليـي، خيابـان      
نوايي، خيابان فارابي، كتابخانة نوايي، سينماي مير، سينماي جامي، ميدان رودكـي،  
بازار چهارسو، اپراي نوايي، تئاتر حمزه، دانشسراي نظامي، انستيتوي خاورشناسي 

  بيروني.
نامي كه نظرم را به خود جلب كـرد مجسـمة   ترين  ترين و شاعرانه دلچسب

شكن در شهر نوبنياد نوايي بود. درست يك ربـع قـرن پـيش وقتـي در      فرهاد كوه
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زار سرخ (قزل قوم) كه سابق بر اين در آنجا نه آبي بود و نـه آبـادي،    حاشية ريگ
خواننـد و در مركـز ايـن شـهر      كنند آن را نوايي مـي  شهري زيبا و امروزي بنا مي

سازند كه مجسمة فرهاد كوه شكن در وسط آن شـكوه و   د فوارة عظيمي مينوبنيا
ابهت خاصي دارد و پيوند اين سرزمين را با خـاطرة دراماتيـك قهرمانـان نظـامي     

ناپذير ايـن فـواره را فرهـاد     كند. چشمة پر آب و زوال ها زنده مي شاعر در خاطره
  به آنجا كشانده است.

  ادكه هست اينحا مهندس مردي است    
  جواني نام او فرزانه فرهاد    

راز بقاي زبان فارسي و فرهنگ ايراني در اين خطه، نفوذ سياسي و مذهبي 
نيست بلكه ميراث مشترك معنوي است. وجود هزاران واژة فارسـي در ازبكـي و   
آميختگي آنها با اين زبان نشانة آن است كه تا چه اندازه زبان فارسي در اين ديـار  

ا آن كه پس از برقراري دولت سوسياليستي شوروي زبان روسـي  دار است. ب ريشه
هـاي   زبان رسمي رابط بـين مليتهـا و ترجمـان عقايـد و افكـار مـردم جمهـوري       

ن كشور است، فارسي هنوز در آ هاي آسيايي گانه شوروي ازجمله جمهوري پانزده
ي هـا  اين خطه خواستاراني فراوان دارد. امـروزه در ازبكسـتان و سـاير جمهـوري    

سياي ميانه زبان علم و صنعت و سياست روسي است، اما زبـان دل صـاحبدالن،   آ
كوشند و چون  زبان خيام و مولوي و جامي و فاني است. در فرا گرفتن فارسي مي

  گيرند. با آن مأنوس گشتند از آن دل برنمي

  
  ها: يادداشت

  .Knobloch, Edgar, Beyond the Oxus, Ernest Benn Limited, London, 1972, pp. 19-20. 3و  1

2 .Hambly, Gavin, Central Asia, Weidenfeld and Nicolson Ltd. London, 1969, p. 20.   



١٢١ هاي فارسي در زبان ازبكي واژه

؛ شـفا،  1107، ص 1970شناسي، جلد اول، چاپ سـوم، تهـران    محمدتقي، سبك» الشعراء ملك«. بهار، 4
  .649، ص 1969شناسي، جلد اول،  الدين، جهان ايران شجاع

  دهد. كه در برابر نام ادبا و دانشمندان در هاللين آمده، سال درگذشت آنان را نشان مي . تاريخي5
  .666-655، ص 1963. ايرانشهر، جلد اول، 7و  6
  .208، ص 1970شناسي، جلد سوم، چاپ سوم، تهران  محمدتقي، سبك» الشعراء ملك«. بهار، 8
  .669-665، ص 1969اول، شناسي، جلد  الدين، جهان ايران . شفا، شجاع11، 10،  9

گـوي   شامل فهرست مفصلي است از ادبا و دانشمندان و عرفاي پارسي 678-673. همان كتاب، ص 12
اند. بر اين فهرست طوالني بايد نام چند تن از پادشـاهان سلسـلة شـيباني     كه از ماوراءالنهر برخاسته

خـان ازبـك (ابـوالفتح محمـد      شـيبك اند افزود. نخستين آنها  ازبكان را كه همه به پارسي شعر گفته
ني خان) پادشاه معروف سلسلة ازبكان ماوراءالنهر است كه به دست شاه اسـماعيل صـفوي در   اشيب

كشته شد. وي با آن كه دشمن سرسخت ايـران بـود بـه ادب فارسـي عالقـه داشـت و        1510سال 
بردند و خود نيـز   ر ميس جمله بناني هروي در دربارش به گوي من اي از شاعران معروف پارسي عذه

خـان   ترتيب عبداهللا خان شيباني (مـتخلص بـه عبيـدي)، علـي     گفت. پس از او به به فارسي شعر مي
عبداهللا خـان سـوم شـيباني، سـلطان مظفـر       شيباني پسر سلطان ابوالخير شيباني (متخلص به بزمي)،

جوار مرقد بهاءالـدين   شيباني، عبدالعزيزخان شيباني (متخلص به عزيزي) كه بنا به وصيت خود در
  اند. نقشبند به خاك سپرده شد، همگي اشعاري به زبان فارسي گفته

  .685. همان كتاب، ص 15، 14، 13
-429، ص 1972، مجلة وحيد، شمارة چهـارم، دورة دهـم،   »شير نوايي امير علي«. نيكوهمت، ا. 17، 16

435.  
  .144، ص 1970چاپ سوم، تهران  شناسي، جلد سوم، محمدتقي، سبك» الشعراء ملك«. بهار، 18
19    .The Descriptive Dictionary of Uzbak, Uzbak Academy of Sciences, Pushkin Institute of 

Language and Literature, Moscow, Russian Language, 1981. 

  . همان كتاب.20
  كار مي رود. . اين واژه در ازبكي به معني ازخود راضي و متكبر به21
22 .Knobloch, Edgar, Beyond the Oxus, Ernest Benn Ltd, London, 1972, pp. 40-41.  

  . فرهنگ فارسي معين، ذيل ازبك.24و  23
. ازبكستان امروز سرزميني است وسيع و عريض كه از زيبايي و بركات طبيعت نيز برخوردار اسـت.  25

ي حاصلخيز از خصوصيات جوي آن اسـت.  ها هاي پرآب و جلگه فراواني آفتاب و گرما و رودخانه
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زبان تاجيكستان و در جنوب اندكي بـا افغانسـتان و در    ازبكستان در خاور با جمهوري مردم فارسي
  مرز است. زبان قزاقستان و قرقيزستان هم هاي مردم ترك شمال و مغرب با جمهوري

ابـط فرهنگـي ازبكسـتان بـا     دوسـتي و رو  ، نشـرية انجمـن  »ازبكستان، ديروز، امـروز و فـردا  . «27، 26
  آسياي ميانه.كشورهاي 

  .261-260، ص 1973. مهرين، عباس، تاريخ ادبيات ايران در خارج از ايران، تهران، سال 29، 28
  . فرهنگ فارسي معين، ذيل ازبك.30
٣١ .Waterson, Natalie, Uzbak-English Dictionary, Oxford University Press, 1980, p. XVI.  

هـاي فارسـي رايـج در     هاي چاپي فقـط در نشـان دادن تلفـظ واژه    كاستن از دشواري اي پرهيز و. بر32
هـاي فارسـي    ام. واژه شناسان بهره جسته معمول بين زبان (transcription)ازبكي از الفباي آوانگاري 

  اند. روند به خط فارسي نوشته شده كار مي كه تقريباً به صورت اصلي خود در ازبكي به
33 .manti .نام غذايي ازبكي است  
. با آن كه معني افعال ازبكي در هاللين به صورت مصدر داده شده عالمت ـ در آخر فعل، ريشة فعل  34

  دهد. را (بدون پسوندهاي صرفي) نشان مي
  . كاله ازبكي.35
  خورند. كشند نه علفي كه حيوانات مي . علفي كه بعضي از آدميان مي36



 
  
  
  
  

  سخني چند 
  *دربارة ادبيات امروزه

  
  پرويز ناتل خانلري

  
شـود.   در عرصة ادبيات فارسي ديـده مـي  مروز دو گروه مختلف و متمايز ا

گروه نخستين كه بايد آن را گروه اديبان خواند به اصالت لفظ ايمان دارند و آثـار  
و نثر فارسـي   شمارند. در نظر ايشان بزرگان نظم پيشينيان را سرمشق جاويدان مي

عر و نويسـندة امـروزي بايـد در آن    اانـد و كوشـش شـ    تا قرن هشتم مظهر كمـال 
مقصور شود كه از ايشان تقليد كند و به آن پايه اگر نرسد نزديك شود (زيـرا كـه   

داننـد كـه    دانند) اين گـروه نمـي   ناپذير مي در كنه ضمير خويش آن مقام را وصول
اي  جـاي آنكـه وسـيله    ه اين سـبب بيـان را بـه   ابداع معاني مقدم بر بيان است و ب

اي را كه هزار سـال پـيش در زبـان     اند. قواعد كهنه بشمارند غايت مقصود پنداشته
بـه وجـود   » معاني و بيان«عربي و به تناسب احتياجات آن زبان در آن زمان به نام 

آمده هنوز از قوانين مسلم و اطاعـت آنهـا را وظيفـة اجبـاري اتبـاع كشـور ادب       
شمارند. با امور واقعي زندگاني امروزي سر و كاري ندارند ـ يـا بهتـر بگـويم      يم

                                                            

.7تا  4* سخن، سال اول، صص   



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٢٤ 

بينند و به ايـن بيگانگـان پروانـة دخـول بـه       اي نمي ميان اين امور و ادبيات رابطه
  دهند. قلمرو ادب نمي

گويند كه سخن به بزرگان قـديم خـتم شـده اسـت. بـه ايـن سـبب در         مي
يش و داسـتان و جـز اينهـا) بـه چشـم حقـارت       هاي تازة ادبيات (مانند نمـا  شيوه
  دانند. بها مي نگرند و آنها را پيش آثار فضالي قديم پست و ناچيز و كم مي

» سالسـت «و » انسجام«سرمنزلي است كه مشتاق وصول بدانند. » فصاحت«
اي اسـت كـه    در اين راه تاريك ناپيدا، پلهاي ليز و لغزنده» جزالت«و » سهولت«و 

» تعقيـد «و » تنـافر «و » مخالفـت قيـاس  «و » غرابـت «هـاي   پرتگاه ها و بر منجالب
  اند. بسته

وار به ستايش الفاظ (و البته الفاظي كه به شرف استعمال بزرگان نائل  مؤمن
اند. البته به آثاري كه بـه   اند) كمر بسته و از هرچه جز آن است چشم پوشيده شده

هـا را   ننـد و اينگونـه نوشـته   ك صورت بر شيوة استادان قديم نباشـد اعتنـايي نمـي   
دانند كه وقت گرانبهاي خود را به خواندن آنها تلف كنند. اما اگـر   درخور آن نمي

اي را بخوانند در آن فقـط   داستاني يا نمايشنامه ،گاهي براي تظاهر به سعة مشرب
بينند و عيبهـاي لفظـي در آن    هم پيوستة الفاظ مانند رشته تسبيح مي هاي به سلسله
آورند كه نويسنده به قوانين مقـدس الفـاظ اهانـت     ز سر غيرت فغان برميجسته ا

  كرده و احكام واجب آنها را پشت گوش انداخته است.
زمين آشنايي دارند. اما اينـان   هستند در اين ميان كساني كه با ادبيات مغرب

نگرنـد كـه    در شكسپير و هوگو و گوته و تولسـتوي از همـان گوشـة چشـم مـي     
. غافلند كه در هنرهاي زيبا آنچـه  ندا دي و مولوي و حافظ را ديدهفردوسي و سع

ربـا   انگيز هـوش  هاي دل كند و در اين جلوه زيبايي گوناگون و رنگارنگ جلوه مي



١٢٥ امروزهدربارة ادبيات 

سازد صورتي خاص است كه هر هنرمنـدي بـه حسـب ذوق و قريحـة      پديدار مي
يجـة  شخصي خويش به يكي از حقايق معروف و معاني متداول بخشيده اسـت. نت 

اين غفلت است كه در آثار بزرگان كشورهاي ديگر ماحصل بيان و لُب سـخن را  
كوشند كه نكته و پندي از آنها بيرون بكشند به گمان آنكه غايـت   جويند و مي مي

مطلوب همين بوده است. آنگاه اين عصارة مغشـوش را بـا لُـب لبـاب حديقـه و      
بـه ايـن نتيجـة كودكانـه      سـنجند و اغلـب   گلستان و مثنوي و غزلهاي حافظ مـي 

اند و از هرچـه هسـت    رسند كه تر و خشكي نيست جز آنچه پيشينيان ما گفته مي
  گفتار ايشان ما را بس است.

اگرچه با بعضي از اين گروه مخالفت دارند خود » پارسي پرستان«جماعت 
و روند، زيرا لفظ را مقدم بر معنـي و برتـر از آن گرفتـه     شمار مي از زمرة ايشان به

اند كه با جعل و وضع الفاظ مجرد وسـعت و غنـائي بـه زبـان فارسـي       گمان برده
  توان بخشيد و اين خطا نتيجة همان ايمان به اصالت الفاظ است. مي

مانـد كـه اگرچـه     هـاي تقلبـي مـي    از نظم و نثر به عتيقه» اديبان«آثار گروه 
ته باشـد پـيش   ذهنان را ممكن است فريب بدهد و در نظر ايشان بهايي داشـ  ساده

  ارزد. اهل نظر به پشيزي نمي
اي  هواخواهان اين گروه فراوان نيستند اما خود ايشان هم از اين بابت گلـه 

دانند و گاهي همين كمـي مشـتري    ندارند زيرا ادبيات را برتر از دسترس عامه مي
شمارند غافل از آنكه همچنان دليل فساد كاال نيـز   را برهان نفاست كاالي خود مي

  تواند باشد. مي
بايد خواند. به ادبيـات قـديم فارسـي    » نورسيدگان«اما گروه دوم: ايشان را 

پابند نيستند زيرا از آن اطالع درستي ندارنـد. چنـد سـطر از گلسـتان و كليلـه در      
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دبيرستان خوانده و قول معلم را كـه دربـارة حسـن انشـاء ايـن دو كتـاب مبالغـه        
م چند بار از ديوان حافظ فـال گرفتـه و چنـد    اند. بعد ه كرده است باور نكرده مي

  اند. رباعي خيام را دربارة اغتنام فرصت از بر كرده
انـد. بيشـتر    ها را خوانده اند. و ابتدا ترجمة فارسي رمان سپس رمان خوانده

مقدار و كـار نويسـندگان بـازاري     هايي كه به فارسي ترجمه شده پست و بي رمان
انـد تـا    اند. راهنمـايي نداشـته   ها لذت برده دن اين داستاناروپاست. ايشان از خوان

دقايق و لطايف ادبيات جديد دنيا را به ايشان گوشزد كند. سپس با همـان نظريـه   
هـاي اروپـايي    هاي فارسي كسب كرده بودند به خواندن كتاب كه از خواندن رمان

اي  جعـل واقعـه   نويسي آنچه مهمتر اسـت  اند كه در داستان اند. گمان برده پرداخته
اند و امروز پشـت شيشـه هـر     ند. رمان نوشتها است، پس دست به نويسندگي زده

  شود. هاي ادبيات جديد فارسي ديده مي ها جلد از اين نوبر كتابفروشي ده
خالف اديبان ذوق عامه است. هرچـه نسـخة كتابشـان     هدف نورسيدگان به

ي اينكـه عـوام لـذت ببرنـد     بالنـد. پـس بـرا    بيشتر فروخته شود بيشتر به خود مي
كنند  هايي را اختيار مي كوشند كه بر وفق ذوق و سليقة ايشان بنويسند. موضوع مي

بپسندد. اين مطالب با حوادث عجيـب غيرطبيعـي اسـت كـه كنجكـاوي        كه عامه
انگيزد يا نكات اخالقي مبتذل و بـازاري كـه بـه بهانـة مـذمت       ذهنان را برمي ساده

  كند. ميشهوات آنها را تحريك 
انـد. وسـعت دايـرة     اين گروه به سراغ معاني نرفته و بيان را پر سهل گرفته

گـذرد. نـه لطفـي در     اي درنمـي  الفاظشان از حدود اصطالحات روزانه و روزنامـه 
سخن و نه دقتي در معني. قوانين فصاحت قديم را فرو گذاشته بلكه نياموختـه و  

د باشند. از مقاالت روزنامه كه بگـذريم بيشـتر   اند تا بدانها پابن اي نيافته قوانين تازه



١٢٧ امروزهدربارة ادبيات 

هـا،   نويسند زيرا داستان است كه بيشتر خواننـده دارد. در ايـن داسـتان    داستان مي
تناسـب، ظـواهر اشـخاص بـه      معني و گاهي نامعقول و بـي  ضمن وقايع عادي بي

انگاري وصف شده، زيرا تعمق در روحيات زحمـت دارد؛ زحمـت    شتاب و سهل
خواهد. اما اين نورسيدگان كـه دنبـال    اري است و فداكاري ايمان ميمستلزم فداك

  روند به كار ايمان ندارند. ذوق عامه مي
اند كه بزرگـان ادبيـات دنيـا رمـان      همه از دعوي خالي نيستند. شنيده با اين

نويسند، پس از بزرگان هستند. استقبال عامه هـم   اند. ايشان هم كه رمان مي نوشته
كننـد و خـود را    كند. آنگاه دعوي مي را كه به خود دارند تأييد مياين حسن ظنّي 

پندارنـد   مؤسس ادبيات جديد فارسي و يكي از عجايب هفتگانة دنياي معاصر مي
بر ايشان بگيرد او را مغرض و حسود و بدطينت و فرومايـه   اي  و اگر كسي خرده

  خوانند. مي
دبيـات حقيقـي دنيـا آشـنا     در ميان اين دو گروه معدودي نيز هستند كه با ا

فهمنـد   اند و اين آشنايي در ايشان تأثير كرده است. بعضي از اينان خوب مـي  شده
اما قريحة نويسندگي ندارند. كساني هستند كه در ابداع معاني هنرمندند و در بيان 
لغزشهايي دارند. بعضي بيان خوب دارند اما مبتكـر نيسـتند و انتحـال يـا اقتبـاس      

شت آيندة ادبيات فارسي به دست همين معدود سپرده شده زيرا در كنند. سرنو مي
اين راه شرط اول قدم تشخيص درسـت اسـت و چـون از ايـن مرحلـه بگـذريم       

مـايگي   انگاري و شتاب و بـي  هاي اديبان و سهل پرستي ها و كهنه احتراز از تعصب
  نورسيدگان آسان خواهد بود.

*  
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ضروري است نخست آنسـت كـه   از نكاتي كه براي احياي ادبيات فارسي 
همه به لزوم تغيير و تجديد آن ايمان بياوريم و از سـر جهـل و تعصـب بـا ايـن      

  حقيقت ساده و مسلم مخالفت نكنيم.
دانستن اين نكته كه ادبيات قديم فارسي در دنياي ادب مقـامي عـالي دارد   

ي شـماريم و خـود را بـه ادبيـات جديـد     ننبايد موجب شود كه تغيير آن را جايز 
بينــيم. تخــت جمشــيد و طــاق كســري از ندرخــور احتياجــات امــروزي محتــاج 

تـوان از طـرح    هاي عالي معماري است ولي آيا براي احتياجات امـروز مـي   نمونه
  همان بناها تقليد كرد يا از ساختن بناي تازه چشم پوشيد؟

توان برد و بناهاي نو را به اين وسـيله   اما از تجربيات گذشتگان سودها مي
  توان ساخت. تر مي باتر و مناسبزي

دست آوردن ميزان و مقياس جديدي است. موازين قديم براي  نكته دوم به
تـوان   كار نمي سنجش آثار كهن شايد كافي بود، اما امروز ديگر آن ابزار كهن را به

شد وقتـي كـه ادبيـات بـه      برد. علم معاني و بيان ميزان سنجش ادبيات شمرده مي
يده و قطعه و غزل و ربـاعي منحصـر بـود. امـروز ادبيـات در      شعر، و شعر به قص

تـوان   دنياي پهناور انواع ديگري يافته است كه قوانين كهنه را بر آنها منطبـق نمـي  
دست آورد و اين ميزان نو را بايد از مللي اقتباس كرد  كرد. پس بايد ميزان نوي به

  اند. كه انواع تازه را پرورده و به كمال رسانيده
توان سـنجيد و   اين مقياس به دست آمد ادبيات كهنه و نو را با آن ميچون 

  نقص و كمال هريك را دريافت و در اين راه با قدمهاي استوار پيش رفت.



  
  
  
  

  *هايي در تاريخ مشروطيت نكته
  

  **مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)
  
  

  ــ 1ــ 
نظامنامة انتخابات را دادند به حكومت تهران (نيرالدوله) دو هفتـه گذشـت   

فهمـد.   خبري نشد. مشيرالملك را مالقات كردم گفت حكومت نظامنامـه را نمـي  
گفـتم اگـر حاشـيه را    خواهيم حاشـيه بنويسـيم.    گفتم چه خواهيد كرد؟ گفت مي

نشـينم توضـيحات    من حاشيه، كناري مـي «كنيد؟ ماند معطّل. گفتم  نفهميد چه مي
الملك معاون حكومت يك روز آمد و ديگر حاضر نشد. انتخابـات   دهم. خازن مي

وكالي تهران در سالم حاضـر شـدند. چـه     24شعبان  15را من انجام دادم و روز 
ايل است. شيريني افتتاح مجلس نيز افتخـار كيسـة   شاه قلباً م دانستم مظفرالدين مي

  من شد. سي تومان هم بيشتر نبود.
                                                            

.971تا  958*. آينده سال نوزدهم، صص   
كه در آنها به جريان مشـروطيت  » گزارش ايران«و » رات و خطراتخاط«**. مرحوم مخبرالسلطنه بجز 

منتشر كـرد كـه كمتـر در        1323در سال » بر من چه گذشت«اي كوچك به نام  پرداخته است رساله
، بـه  »تحفة مخبري يـا كـار بيكـاري   «دسترس است. تجديد چاپ آن به همين سبب ضرورت دارد. 

  ).1333 نظم، نيز دربارة مشروطيت است (تهران،
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  التأخير آفات. آن رو بود كه شاه عليل بود و فياز سعي من باز 
  

  ــ 2ــ 
وكالي تبريز كه به طهران آمدند مشروطيت را عنوان كردند. دوره هم دورة 

با مشيرالدوله كه به خـاطر   شاه است. در مالقات اول وكالي آذربايجان محمدعلي
حـاال مـا مشـروطه    «دارم سر شبي بود و من حاضر بـودم مستشـارالدوله پرسـيد:    

؟ مشيرالدوله بـه مـيخ و نعـل زد. مستشـارالدوله اصـرار كـرد. آخـر        »هستيم يا نه
مشيرالدوله گفت خير. مستشارالدوله برخاست و گفت پس دولت آب در گـوش  

نـزل حـاج اسـمعيل مغـاره بـه اتفـاق مرحـوم        ما كرده است. صبح ديگر كه در م
الدوله به ديدن وكالي آذربايجان رفتيم صـحبت در اطـراف مشـروطه گـرم      صنيع

  الدوله گفتم بايد وكالء در مجلس بيتوته كنند. بود. من محرمانه به شرف
الدوله سخن را برده بود روي نقص قانون اساسي كه از مقدمة نـاقص   سعد

انبار شود.  خواستم قانون اساسي برف ت. در بدو امر نميتوان گرف نتيجة ناقص مي
حتي فصلي داشت كه وزرا نبايد دستخط شاه را بهانة رفع مسئوليت قرار دهند. به 

آمد. پيشنهاد كردم بنويسيد وزرا نبايد براي رفـع مسـئوليت    گوش شاه سنگين مي
  خود دستخط صادر كنند.

ماه طول كشيد تـا بعضـي    متمم قانون اساسي به اشكاالت برخورد و شش
فصول را صورتي دادند و مظفرالدين شاه به رحمـت ايـزدي پيوسـته بـود و بـاز      

  بعضي فصول آن هنوز براي اين مملكت سنگ راه است.
بدواً مجلس هشت تقاضا از دولت كرد كه مشروطيت و عـزل مسـيو نـوز    

جواب آورد كه شاه الدوله حامل شد   مهم بود. تقاضانامه را من به دربار بردم. اقبال
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رود، ولي عزل مسيو نوز قبول شد. فقرات ديگر  وجه نمي زير بار مشروطه به هيچ
اصالً پوچ بـود. مثـل اينكـه اوالد سـاعدالملك بـه تبريـز نرونـد وغيـره. بـه          هم 
شود برد. اگر اجـازه بدهيـد بگـويم     الدوله گفتم اين جواب را به مجلس نمي مشير

، با مملكت اسالمي سـازگارتر اسـت. پسـنديدند    مشروطه چه الزم مشروعه باشد
الدوله گفـت مطلـب تمـام اسـت. مقصـود عـزل نـوز بـود.          به مجلس آمدم. سعد

زاده برآشفت كه عزل نوز چه اهميت دارد. براي خاطر تو در تقاضا گذارديم.  تقي
  منظور همة مشروطيت است. سيد عبداهللا گفت مهلتي بايد روي سخن با ماست.

سب معمول من به مجلس آمـدم صـحبت گـرم بـود. وكـال      روز ديگر برح
هايي ژالتين كرده بودنـد كـه مـا     منكر مشروعه بودند. سخن بسيار گفته شد. ورقه

خواهيم. چلوكبابي تدارك شده بود. ميرزا محمود كتابفروش و حاج  مشروعه نمي
محمدتقي بنكدار گفتند اينها حـرف اسـت. فالنـي مشـروطه را خواهـد گرفـت.       

الدوله كسي هسـت بـراي ناهـار برخاسـتند.      آذربايجان ديدند غير از سعدوكالي 
الدوله نزديك من آمدند و گفتند زن و بچة ما در تبريز گـرو    الدوله و احسن  شرف

تواني كاري بكن. گفتم فعالً چلوكبابي حاضر است، نقد را  مشروطه است. اگر مي
الدوله كميسـيوني تشـكيل     عنبايد از دست داد. پس از ناهار درخواست كردم صني

شاه،  اي مشتمل بر چهار بند تصويب بايد كرد: سلطنت محمدعلي داد. گفتم اليحه
  ها. عهد به موجب فرمان شاه، مشروطيت ايران، استقرار از انجمن واليت

گيرم و انجمن  دو فقرة اول براي تأمين خاطر شاه بود. گفتم مشروطه را مي
الدولـه بـه صـدراعظم     تلقين من و به خط مستشار دهم. شرحي هم به را فديه مي

دانند كه به صـدور فرمـان مجلـس، ايـران در عـداد       نوشته شد كه وكال خوب مي
كنند كه اگر بـه   ممالك مشروطه درآمده است. مردم تبريز و باكو و غيره تصور مي
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توانند اين فكر را از  اين اساس مشروطه نگويند مقصود حاصل نيست و وكال نمي
 هن آنها دور كنند.ذ

شـاه   اپ شده بود مشتمل بر دستخطي از مظفرالدينچاي هم در تبريز  ورقه
و دســتخطي از محمــدعلي ميــرزا و ابالغــي از طــرف قنســولگري انگلــيس بــه  

ت را مرحمت فرمودنـد. بـه دربـار بـردم. مشـيرالدوله      يمتحصنين كه شاه مشروط
  .گفت خودت به عرض برسان. گفتم پادوئي بيشترنيستم

الدوله آن اوراق را به نزد شاه برد. مشيرالدوله احضار شد. مرا هـم   حشمت
خواستند به حضور رفتم. شاه روي صندلي نشسته بود. عضدالملك و مشيرالدوله 

گوئي؟ عرض كردم شرحي است كـه بـه صـدراعظم     پاي صندلي فرمودند چه مي
رض كردم مبلّـغ  اند. فرمود در دستخط شاه مرحوم و من مشروطه نيست. ع نوشته

واري بـه   الطاف ملوكانه به رعيت ابالغ كرده است كه شاه مركب خوش نشـان راه 
ها درست است. اما اسـبش نبايـد    بيند نشاني ملت مرحمت فرموده است. ملت مي

  خواند.
رود بـه دسـت    فرمودند مشروعه باشد. عرض كردم در مشروعه اختيار مـي 

باشـد.  » كنسطيطوسيون«. فرمودند كند . عضدالملك گفت صحيح عرض مي علماء
عرض كردم لفظي است خارجي باز لـوازمي ملحـق بـه آن كـه اسـباب زحمـت       

  كند. خواهد شد. عضدالملك گفت درست عرض مي
فرمودند پس چه بايد كرد؟ عرض كردم دسـتخطي بفرمائيـد كـه از همـان     
موقع كه فرمان شاه مرحوم صادر شـد ايـران در عـداد ممالـك مشـروطه درآمـد،       

بايست تا قوانيني به اقتضاي آداب و آيـين تنظـيم گـردد. قلـم و كاغـذ       مهلتي مي
برداشتند به من بدهند كه بنويسم. عضدالملك عرض كـرد مـرخص بفرماييـد در    
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ودة     مـن  اطاق ديگر صورت دستخط تنظيم شود و به عرض برسـد. دسـتخط مسـ
  الدوله كه خودم گراوور كردم. است و خط حشمت

ة قـانوني را شـاه در كيـف گـذارد و دسـتخط را صـحه       مسودة من و اليح
فرموده به من داد به مجلس آوردم دادم به سيد عبداهللا. تاريك بود گفـت خـودت   
بخوان. چون تمام شد از دست من بيرون رفت. سعدالدوله باالي سر من ايسـتاده  
بود دستخط را ربود و برد در سرسراي عمارت از براي حاضـرين خوانـد. ميـرزا    

جمله آنكه گوشها هنـوز   كشان مرا به سرسرا برد. چند كلمه گفتم من سن كشانمح
  مطالب حاضر نيست.براي درك بعضي 

جهانگيرخان گفت تالش ما هم بر سر اين كار است كه گوشـها را حاضـر   
  دميدند. كنيم. اما به عقيدة من كرنا را وارونه مي

  
  ــ 3ــ 

زد. در  آتـش اسـتبداد را بـاد مـي     اهللا از قاليچه خارج مانده بـود.  شيخ فضل
ها در قورخانه متحصن شد. جماعتي اصحاب كل ناهق در ميدان  موافقت با دولتي

  كردند. غوغايي برپا بود. يك باطري توپ هم مهيا. توپخانه (سپه) ازدحام مي
هم مسجد ناصري را سنگر كرده بودنـد. پـس از انحـالل     ها طلب مشروطه

ر را ترك نكردم. هرشب در اطـاق اميـر بهـادر حاضـر     كابينة ناصرالملك من دربا
الدولـه هـم هسـت و     شدم. شبي وارد شدم ديدم عضدالملك آنجاست، آصـف  مي

شـود   الدوله گفت اگر كار به اين درسـت مـي   متفكرند. امير بهادر وارد شد. آصف
اي است. به امير بهـادر گفـتم اگـر منظـور بسـتن درب       مرا دار بزنند. دانستم تازه

است ممكن است من وكالء را متقاعد كنم و متفـرق شـوند. امـا درسـت      مجلس
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فكر كنيد، اگر نتوانستيد مردم را ساكت كنيد و حاجت به مداخلة مجلـس افتـد و   
  وكالء هريك به طرفي رفته باشند چه خواهيد كرد؟

گفت منظور شاه اين نيست. منظور اعليحضرت اين است كه چهار نفـر در  
زاده در  المتكلمين و سـيد جمـال. تقـي    زاده، ميرزا ابراهيم، ملك تهران نباشند: تقي

مسلك صراحت لهجه داشت. ميرزا ابراهيم تابع او بود. مسلك ملك و سيد جمال 
را من ندانستم چيست. عقايد مختلف ساري بود. بر زبان من جاري شد كـه ايـن   

  به عهدة من.
گويي؟ نوشـتة   يعضدالملك گفت بنويس. نوشتم. به امير گفت ديگر چه م

مرا اميربهادر به اندرون برد. مرا با ظفرالسلطنه حاكم طهران خواستند. بـه انـدرون   
اي؟ عرض كـردم   گذشت. شاه گفت اين را تو نوشته رفتيم. دو ساعتي از شب مي

كني؟ عرض كردم بلي. مرخص شديم از در بيرون رفتيم. شاه  بلي. فرمود تعهد مي
شـود؟ اميـر گفـت بايـد ناسـخ مرحمـت        ه ميصدا كرد پس دستخط پلكونيك چ

بفرمائيد. فرمود پس تو برگرد آنجا. من فهميدم كه دستخط تـوپ بسـتن مجلـس    
  صادر شده است.

زاده و حـاجي سـيد نصـراهللا     در اين شبها بود كه بعضي وكالء ازقبيل تقـي 
بردند و من خبر هرچه بود براي ايشـان   سر مي الدوله به وغيره شب در منزل صنيع

  آوردم. مي
  آشفتگي افكار بقدري است كه از تعهد من سؤالي نشد.

*  
در رياست ناصرالملك مـن وزارت علـوم را داشـتم. پـس از او در كابينـة      

السلطنه وزارت عدليه را. اساس وزارت عدليه بر پاية قديم بود. جمـاعتي بـه    نظام
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د، مجـري  رسـي  نمودند، به امضـاي وزيـر مـي    كردند راپرتي تنظيم مي كار نگاه مي
شد. من امضاي وزير را موقـوف كـردم و محـاكم رسـمي مسـئول رأي خـود        مي

واسـطة تعقيـب    تشكيل دادم. سيد عبداهللا توسط بيجايي كـرده بـود نپـذيرفتم. بـه    
السـلطنه   عرايض رعاياي امـالك شـاه در زنجـان محمـدعلي ميـرزا توسـط نظـام       

اكم مـنظم شـد.   خواهش كرد وزارت ديگري را قبول كنم. مهلت خواستم تـا محـ  
  بعد به وزارت علوم رفتم تا سفر آذربايجان پيش آمد.

در غوغاي ميدان روزي شاه از بسته بودن بازار شكايت كرد. من به مجلس 
رفتم و سعي كردم تا ظهر بازار باز شد. سه سوار قزاق در دهنة بـازار پامنـار تيـر    

. در شـرفيابي شـاه   خالي كردند و اسب در بازار تاختند. دوبـاره بـازار بسـته شـد    
فرمود بازار باز نشد؟ عرض كردم بفرماييد شهر را نظم بدهند. با تاختن قـزاق در  

اي بـه پهلـوي    اختيار لطمه شود. متغير به گلخانه رفتند. صاحب بازار البته بسته مي
كني؟ اگر امر كند طنابت بيندازنـد كـي مـانع خواهـد شـد.       من زد و گفت چه مي

  التفاتي به خطرات نداشتم. شوري در سر من بود كه
در دنبالة قضية ميدان توپخانه روزي بـه دربـار رفـتم در اطـاق برليـان بـه       

الورود شاه گفـت اآلن راپـورت    حضور شاه رسيدم. مشيرالسلطنه حاضر بود. لدي
عـرض كـردم دروغ اسـت. مـن از راه      انـد.  آوردند كه مردم به ارگ هجوم آورده

    نبود. كس در اطراف ارگ رسم و هيچ مي
گويند؟ حافظ مشروطه مائيم. عرض كردم كسي غيـر   فرمودند مردم چه مي

گويد. البته حافظ مملكت و مجلـس اعليحضـرتند. جمعـي در ميـدان      از اين نمي
اند. جمعي هم در مقابل آنها در مسجد. دو دسـتخط صـادر بفرمائيـد     ازدحام كرده

گـر حـرف حسـابي دارنـد     يكي به مجلس، يكي به ميدان كه حافظ امنيت مائيم. ا
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چهار نفر فهميده بنشينند بگويند بشنوند. هر طرف كه تا مغـرب متفـرق نشـد بـه     
فرمائيم. هنر من استفاده از مقتضيات بود. در لبـاس موافقـت    قوة قهريه متفرق مي

به اطاق ديگر رفتم. مشيرالسلطنه دو دستخط نوشت: به صحه رسيد. يكي را مـن  
  الدوله به ميدان. وامبه مجلس بردم، يكي را ق

خورهاي ميـدان   طرف، عرق زاده گفت حاال ما يك در كميسيون مجلس تقي
ام و  ام و اين دو دستخط را صادر كـرده  يك طرف! گفتم من از موقع استفاده كرده

همة سعي من اين است كه خونريزي نشود. اگر مطلب را بايد به آنجا كشاند مـن  
جلس و مسـجد را تـا شـب خلـوت كنيـد      نيستم. اگر مطلب روي صالح است م

افتـد.   دانم ميدان متفرق نخواهد شد ولي در انظار عالم حق به طرف شـما مـي   مي
  گفتند بايد با كميسيون جنگ مشورت كرد. خوشبختانه موافقت حاصل شد.

زاده به مسجد آمدند. بـه منبـر رفتنـد. صـحبت كردنـد.       سيد عبداهللا و تقي
كه من انتظار نداشتم. مردم متفرق شدند. وكـال   طوري زاده خوب حرف زد به تقي

هاي خود رفتند. من به دربار آمدم. ميـدان برقـرار بـود. بـه اميـر       هم شب به خانه
بهادر گفتم من خدمت خودم را انجـام دادم. گفـت مـن خبـر دارم كـه مسـجد و       

اند. گفتم اميني همراه من بفرماييد تحويـل بـدهم. صـدا كـرد      مجلس متفرق نشده
كسي آمد با او به مجلس و مسجد رفتم مشاهده كرد برگشتيم حكايت ». اقلراوش«

  نمود.
امير درهم رفت چه كاله خودش را ضمن تفرقة ميدان داده بود. گفتم مـن  
انتظار نداشتم كه شيخ به زيارت دستخط قورخانه را ترك بكند و به يك امـر كـه   

ند است دولتي است و در يد قدرت شماست قناعت دارم. چادري كه در ميدان بل
منبر متعلق به تكيه. بفرماييد چادر را شبانه بخواباننـد و منبـر را بردارنـد. كـرد و     
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توپها هم به ذخيره برگشت. در اين اوقات بود كه در روزنامة قدس مـرا شـترمرغ   
  خواندند.

  ــ 4ــ 
فرمانفرما از حكومت آذربايجان اسـتعفا كـرده بـود. در كميسـيون مجلـس      

السلطنه و بعضي وزراء حاضرند. اسـامي   خواهند. نظام ايجان حاكمي ميبراي آذرب
زاده تسـبيح   الدولـه، نيرالدولـه و غيـره. و تقـي     الدولـه، آصـف   شود. عـين  ذكر مي

حوصـله شـدم و    اندازد. دو سه نوبت از سر گرفتند و همه را رد كردند. من بي مي
اده اين حرف را چسـبيد و  ز روم. تقي افتد من مي كس پسند نمي گفتم حاال كه هيچ

  من خجالت كشيدم بگويم شوخي كردم. حكومت به گردنم بار شد.
چون به تبريز رسيدم معلوم شد شش هـزار نفـر قشـون روس در سـرحد     

سوارند و تقاضاي مطالبات از شاهسون دارند. البته مطلب به اين سادگي نبود.  بيله
مقداري را پرداخته بودنـد   دهند. براي صد هزار تومان شش هزار قشون سوق نمي

  رسيد. شد و هر روز اولتيماتوم مي و پنجاه هزار منات مطالبه مي
خان چليبانلو در اهـر اردويـي تشـكيل دادم. اولتيمـاتوم      من به دست رحيم

رسـد. بـه سـعي     گوئيم جواب نمـي  بيست و چهار ساعته رسيد. به تهران آنچه مي
موقـع   منات برات تفليس گرفتم و بهانجمن از حاجي فرج تبعة روس پنجاه هزار 

  رسانديم. غائله خوابيد.
  ــ 5ــ 

زاده از لندن به مـن كـه در    دانم. تقي اي در كار بود نمي بعد از من چه رويه
گفتيـد مـا تكليـف خودمـان را      بوديـد راسـت مـي   برلن بودم نوشت كه تـا شـما   

آوردم و  دانستيم. سخن در راست و دروغ نبود. من سخن را روي مطلـب مـي   مي
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 كردم و اين موهبتي بود الهي كه در هر موقع به اقتضاي حال پيشنهادي استفاده مي
  شد. كردم و قبول مي مي

  
  ــ 6ــ 

مجلس را كه به توپ بستند تلگرافي از مشيرالسلطنه رسيد بـا قـدري پنبـة    
دار در برقراري من به حكومت آذربايجان. ضمناً دستوري در گرفتن پـنج نفـر از   

انجمن ايالتي و سپردن آنها به انجمن اسالمي كه معناً به رياسـت قنسـول    اعضاي
روس و صورتاً به رياست ميرزا حسن مجتهد در سـرخاب تشـكيل شـده بـود و     

  ميرهاشم علمدار بود.
اما آن پنج نفر اعضاي انجمن به قنسولگري روس رفته بودنـد و مـن فكـر    

يك روز سـرخ. اسـتعفا كـردم.    شود يك روز زرد بود و  كردم چه كنم، ديدم نمي
الدولــه پيشــكار مــن عقيــده داشــت كــه هرچــه زودتــر از تبريــز بــروم.  بشــارت
شود. من هم ماندم.  الملك گفت اگر شما برويد چراغ مشروطه خاموش مي اجالل

قورخانه را به اختيار مليون گذاردم. بين دوچي (شتربان فعلي) و سرخاب از يـك  
از طرف ديگر جنگ درگرفت. من به منزل حاجي  طرف و خيابان نوبر و اميرخيز
  مشير دفتر رفتم كه در نوبر بود.

از طرف انجمن اسالمي مرا به مشير دفتر سپردند و او را مسئول كردند كه 
خـان درآمـده بـود و     خان پسر رحـيم  به طرفي نروم. باري خيابان به تصرف بيوك

ودند كه به خانة مشـيردفتر  نوبر به تصرف شجاع نظام مرندي. او را تشويق كرده ب
اي آلـوده   ريخته مرا بكشند. ولي او قبول نكرد. خداوندش بيامرزاد. افكار به درجه

يابد. از خيالي صلحشان و جنگشان مـن هـم    است كه زشت و زيبا تشخيص نمي
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شرحي به ميرهاشم نوشتم كه مردي عاقل بود و رقابت شيخ سليم او را به راه كج 
خـان نـامي از اجـزاي     هم به امير بهادر تلگراف كردم. به عليانداخته بود. شرحي 

كشيكخانه سفارش كرد كه مرا به سـرحد برسـاند. از تبريـز حركـت كـردم و بـه       
  فرنگ رفتم، بدواً به برلن و بعداً به پاريس.

  
  ــ 7ــ 

در پاريس با سردار اسعد آشنا شدم. خصوصيتي حاصل شـد. روزي بـه او   
روز شأن شما نيسـت. گفـت چـه كـنم؟ گفـتم برويـد       گفتم نشستن در پاريس ام

اصفهان اين نهضتي كه شده است اداره كنيد. گفت اينجا را ختم و آخر كار معلوم 
ت        نيست. گفتم در هيچ اقدامي آخر كار معلـوم نبـوده اسـت. مـردان كـاري همـ

ويـد  انـد. شـما بر   اند، يا نه به حال سابق مانده اند نامي شده اند، اگر پيش برده كرده
مدار خواهيد شد. پـيش نرفـت برگرديـد. پـاريس جـايي       پيش ببريد. سردار ايران

 )1(».دوالپـه «رود. قرار شد او برود اصفهان و من بيايم تهران. آمديم بـه كافـة    نمي
الدولـه تلگـراف    الدوله به سراغ بليت كشتي به گراند هتل رفت. من به صـنيع  فهيم

در عفو عمومي تـو مسـتثايي كجـا بيـايي.     كردم اجازة مرا بخواهند. جواب رسيد 
    سردار اسعد رفته بود آن جواب را به شكراهللا خان وغيره نشان دادم.

  
  ــ 8ــ 

ه كـ پس از خاتمة كار محمدعلي ميـرزا از سـردار اسـعد تلگرافـي رسـيد      
مستقيماً به تبريز بروم. رفتم. سه روز پـس از ورود تلگـراف ديگـري رسـيد كـه      

اند كه تو در تبريز نباشي و پس از اين تلگراف سـه   ش كردهسفارتين پا به يك كف
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خـان   سال در تبريز بودم. رفع كدورت روس و انگليس شد. ولي رفـع عنـاد ولـي   
  تنكابني نشد.
اي قشون روس در باغ شمال بودند. در راپرت نظميه بود كـه هـر روز    عده

نـد. بـه رئـيس نظميـه     گرد آورند دانستم پي بهانه مـي  مقرّة تلفن را باال و پايين مي
ها و كدخداها بسپارند كه هيچ نگويند. سيدالمحققين رئيس انجمن  سپردم به خانه

جات آذربايجـان را انجمـن و معتمدالسـلطنه رئـيس ماليـه بـه        ايالتي بود. خالصه
الملك اجاره دادند. صواب نبود. من امضاء نكردم و به مراتـب بهتـر اجـاره     اجالل

اي بر ضد  شكوي رسالهال را پسنديدند. سيد استعفا كرد و بثّدادم. در بازار اجارة م
اي كه با انجمن به موافقت كار كرد من بودم. در روزنامة مال  من چاپ نمود. والي

نصرالدين مرا به شكل ميموني كشيدند كه افسارش دست انجمن است. افكار مـا  
  پاورقي ندارد. مخالف باشي مستبدي. موافق باشي ميمون.

  پري چون ملك به آسمان اگر بر
  انـدگمـزدت بـه دامن درآويـب

را سپهساالر به تبريز فرستاد كه بـه اصـطالح خـودش مـرا      )2(اهللا ميرزا امان
بپراند. من هم براي پريدن مستعد بودم. بازار را براي استعفاي خودم حاضر كردم. 

ن راه ندهنـد. گفـتم   اهللا ميرزا را به آذربايجـا  انجمن ايالتي مصرّ بود كه بسپارم امان
اهللا ميرزا گفتم تصـور   من ياغي نيستم. مأمور رسمي است بايد بيايد. روزي به امان

ام  اي كه حكومت آذربايجان اشكالي ندارد؟ روي اين صندلي كه من نشسـته  كرده
وزد كه گردة مرا هم خسته كرده است. آنكه بعد از من روي اين صـندلي   بادي مي

  يش خواهد انداخت كه كالهش را پيدا نكند.بنشيند اين باد به جائ
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االسالم و جمعـي را بـه دار    ثقـةغوغاي عاشورا بر سر مقرّة تلفن پيش آمد. 
اهللا ميرزا در قنسولگري انگليس انتحار كرد. باري مـن بـازار تبريـز را     زدند و امان

براي استعفاي خودم حاضر كرده بودم و از تبريز به فرنگ رفتم. سردار اسـعد در  
  پاريس بود. در معيت او برگشتم مأمور انتظام فارس شدم.

وقتي از تبريز حركت كردم دويست و چهل تومان پول داشتم. دويسـت و  
آقاي قزويني قرض كردم و با اين وجه خودم را به بـرلن   پنجاه تومان هم از رحيم
امـة  دادنـد. در روزن  اي آشنا بـودم و هرچـه الزم بـود مـي     رساندم. آنجا با خانواده

نوشتند كه فالني چهارصد هزار تومان از تبريز برده است. اين است زبـان  » گنش«
  گويند. لق كه آن را زبان آزاد مي

  
  ــ 9ــ 

السلطنه در فارس آتش افروخته بود. نصرالدوله در آن آتش سـوخته و   نظام
ود. افروزي برده، جا خالي كرده ب الملك مبتذل شده، شبانكاره را در ازاي آتش قوام

سردار اسعد اصرار داشت كه من به فارس بروم. روزي به من گفت خيـال مكـن   
كه انتظار دارم فارس نوبت ديگر واليتي از واليات ايران شود. تو برو فكري براي 

  خودت بكن. صحبت حكومت من به فارس مدتي بر زبانها ساري بود.
حكومـت   روزي طونلي سفير انگليس به ديدن من آمد و گفت نظر به طرز

شما در تبريز دولت و سفارت انگليس معتقد است كه اگر شما به فارس برويد ما 
به بعضي مداخالت حاجت پيدا نخـواهيم كـرد و مايـل نيسـتيم در امـور داخلـه       

رويد؟ گفتم از حسن ظن سفارت ممنونم و از اينكه مايل به  دخالت كنيم چرا نمي
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روم  ولت ايران مأموريـت دارم و مـي  مداخله در امور ما نيستيد متشكر. از طرف د
  بعضي نواقص در كار است. رفت و فشار به مرنارد آورد كه كار را راه بيندازد.

مرنارد محرمانه به من نوشت كه سفير روس مانع بـود. البتـه بـراي اينكـه     
انگليس مجبور به مداخله در فارس بشود و عـذر خودشـان در آذربايجـان باشـد     

اجرا شود. درموقع خداحافظي طونلي به مـن گفـت هـر     1907عندالواقع قرارداد 
  روند. ساعتي كه شما تقاضا كنيد سپاهيان ما از شيراز مي

بابويه حركت كـردم. پـانزده روز در    قمري از ابن 1330شعبان  15من روز 
اصفهان معطّل شدم كه فوج حاضر شود. در اصفهان گراهم قنسول انگلـيس نـزد   

اكتبـر حـاكم فـارس     12شين هند اين است كه اگر تا من آمد و گفت تصميم جان
  نرسيده باشد دوازده هزار قشون مأمور فارس كند.

من روز ديگر كه نيمة رمضان بود از اصـفهان حركـت كـردم كـه قنسـول      
اكتبر داريم. در شاهرضا يك هفته ماندم. صـد   12راپرت كند. حاال بيست روز به 
راي بانك به اصفهان آورده بودنـد همـراه مـن    اي ب نفر ژاندارم كه از تهران نقدينه

پيشكار من و دريابيگي كه آنها را در اصـفهان   )3(الممالك آمدند. فوج هم با شهاب
  گذارده بودم رسيدند.

بهاءالواعظين را كه از طرف مرنارد به سمت مفتش ماليه شايد بـه سـفارش   
ندم. در اصفهان يك واسطة سوء اخالق از آباده برگردا آمد به سفير روس با من مي

گذارد و من مشعوفم كـه   )4(»دادخواهي«كتاب بر عليه من به چاپ زد و نامش را 
الـواعظين كـه    الواعظين از من انتقاد كرده باشد نـه تمجيـد. شـنيده شـد بهـاء      بهاء

  رسانده. سردستة يا مرگ يا استقالل بوده است اسكناس بسيار به مصرف مي
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ب مانده وارد شيراز شدم. چـه شـيرازي،   قعده دو ساعت به غرو ذي 4روز 
آمد صاحب كاله و عبـا   راهها مسدود. مغرب در شهر اگر كسي از خانه بيرون مي

  اكبر قاطر از زير پاي رئيس نظميه برده بودند. نبود. روز روشن در تنگ اهللا
گري را به سـردار احتشـام    الدوله درافتاده بود. ايلخاني الملك با صولت قوام
كشن سردار احتشام و گماشتگان قوام سر و پاي  هالدوله داده، در پوز تبرادر صول

الدولـه را   برهنه به شهر فرار كرده بودند. تدبير من اين شد كه بين قوام و صـولت 
رفـت كـه ايالـت فـارس و      عكاس تصـور نمـي   )5(التيام دادم. به قول ميرزا حسن

  .الدوله در يك لوله بروند الملك و صولت قوام
خورده را بين شيراز و كازرون مستقر كـردم. يالمارسـن بـا     م شكستژاندار

ارس آمد به طرف بوشـهر حركـت كـرد كـه ژانـدارم در بقيـة راه       فپانصد نفر به 
  بگذارد.

الدوله چه شنيده بود كه تلگراف كرد بگوئيد يالمارسن هرجـا   دانم عين نمي
الدوله  در چادر صولت. گفتم يالمارسن اآلن هست توقف كند تا بقية ژاندارم برسد

  ام به بوشهر خواهد رسيد. است و با تداركي كه ديده
پس از چهل روز راهها باز شد و امنيت فوق انتظار حاصل. مردم حكومت 

وقـت ايـالت    مرا به حكومت معتمدالدوله قياس كردند. گفتم با يـك تفـاوت. آن  
قشـقايي شكسـت    چماق داشتند و امروز تفنگ پنج تير آلماني دارنـد. ژانـدارم از  

  الدوله برادر كشتگي است. الملك و صولت خورده، بين قوام
به خواهش قنسول انگليسي مريل نام امريكايي را كه از اجزاي شوستر بود 

دخـل   براي نظام خواستم. مردي ديوانه بود و بالي جان من شد. او را از كـار بـي  
اي عـزل مـن و اسـتقرار    كردم. ا. كنار (قنسول انگليس) از اين كار رنجيد حتي بر
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خوبي برگـذار شـد. سـپاهيان     مريل به تهران رفت، ولي كاري نساخت. دو سال به
الملل آنچه دوخته بـودم پـاره كـرد و بهانـه بـه دسـت        هندي رفتند، اما جنگ بين
  دوست است. قنسول آمد كه فالني آلماني

 1332قعدة  ذي 4شمار سه سال تمام حاكم فارس بودم. روز  درست ساعت
دو ساعت به غروب مانده احضار تهران شدم و به واسـطة كـدورت سـفارت در    

  خانه نشستم.
پس از من مردم به قنسولگري انگليس ريختند و اسناد را به قنسول آلمـان  

پس از انتشار آن سفير امريكـا نـزد    )6(دادند كه در برلن چاپ شد (كشف تلبيس)
  من آمد و رسماً از حركات مريل عذر خواست.

گذاري در باغ فردوس مارلينگ سفير انگليس گفت يا جاي  در مهماني تاج
  من است يا جاي فالني. من هم مجلس را ترك كردم.

و هفـت   )7(يادگاري كه از آن مدت مانده است دورة علـم موسـيقي اسـت   
الحكماء كه با مـن در شـيراز بـود در     مام. منتظ دستگاه معمول كه به نوت درآورده

داشت و رفاقتي كرد. سودي كـه از آن سـفر بـردم فـروش ملـك      اين فن مهارت 
  موروثي رزكان بود.

اي از سفرنامة ووسـطرف قنسـول    باري كدورت سفارت باقي بود تا نسخه
آلمان در شيراز به تهران به سفارت فرانسه رسيد و از عدم همراهي مـن شـكايت   

گويد. معلوم  چه ميگوييد. اين  كرده بود. به سفارت انگليس بردند كه شما چه مي
چـاپ شـده اسـت رنـگ     » كتاب سـبز «شد همچنان كه به تهران گفته بودم و در 

بيگانه از هيچ طرف به خود نگرفتم. اما چه فايده زحمت و خسارت به مـن وارد  
  آمده بود.
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قنسول آلمان را در بوشهر گرفتند و به هند بردند. واسموس كه مقارن ايـن  
حيدرخان كدخداي محل او را توقيف كـرد. موفـق   حال به حياط داود رسيده بود 

به فرار شد. خودش را به شبانكاره و برازجان رسانيد. ژاندارم تكليـف خواسـت.   
گفتم او را به شيراز آوردند. او را خواسته بودند ژانـدارم نـداد و بـر وفـق عهـود      

  بود.تكليف هم همين بود. قول داد از شيراز نرود. ولي باز فرار كرد. مرد عجيبي 
گرفتن قنسول آلمان در بوشهر اشتباهي بود كه اسباب زحمت كلي براي ما 

نزاكتـي   نزاكتي ده بـي  و براي خودشان شد و قدرت مرا در اسكان كاست. يك بي
  دنبال دارد. روي تمبر پست ما چاپ تصرف بوشهر زدند. بيشتر سبب هيجان شد.

نسبت بـه مـن   منصبان جزء سوئدي بود  از سوانح اين سفر حركت صاحب
اما موضوع اين بودكه كاكايي اجير كرده بودند كـه   )8(بدون اطالع رئيسشان اوگال.

قهوة عربي براي آنها تدارك كند. سـيدي را روز روشـن كشـت. او را بـه عدليـه      
هـاي جـوان مـرا محاصـره كردنـد       فرستادم. قتل ثابت شد. قصاص كردم. سوئدي

شايد براي شـكايت از قصـاص. شـرح    جواب گفتم: روز ديگر اوگال نزد من آمد 
واقعه را به او گفتم با حضور ا. كنار قنسول انگليس معذرت خواسـت و عنـواني   

  نكرد.
متأسفانه ما محتاج علم و صنعت اروپايي هستيم و متخصص. مشـروط بـه   
اينكه عامل و عاقل باشد و بعضي از دردهاي ما را بتوانـد دوا كنـد. لكـن اغلـب     

  اند. ي بر دردها افزودهديده شده است كه درد
اشخاص برجسته در وطن خودشـان مشـتري دارنـد. متخصصـيني كـه مـا       

آوريـم بـر خـر لنـگ      آوريم از طبقة متوسطند و درحقيقت كور و كري را مـي  مي
  شناسند نه چاه را. كنيم. نه راه را مي خودمان سوار مي
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  خوارگي جز سرانگشت من به غم
  نخاريد كس در جهان پشت من

  كه ما خودمان طبيب خودمان باشيم كي باشد
دهد كه از بصـيرت   نيز در شرح حال واسموس نسبتي به من مي )9(سيكس

نويسـد كـه فالنـي در آشـوب اخيـر قشـقايي        او از احوال فارس بعيد است. مـي 
  انگشت داشته است.

  اوالً من در آن موقع در فارس نبودم.
سوار همراه من كرد و بـه  الملك پنجاه  ثانياً در موقع حركت به طهران قوام

اي كه حاصل بود الزم دانست چهار نفر از  رفت و نگراني واسطة سخنهايي كه مي
  الدوله نيز همراه باشند. بستگان صولت

الدوله در اواخر از من رنجيده بود كه با قوام بيشتر مسـاعدت   و باز صولت
ن. نسبتي كه سيكس م» آنگلوفيلي« در ام و شرحي به ميرزا ابراهيم نوشته بود كرده

  خواهي است. باز به من داده است و راست است همان وطن
الدوله بـراي تـأمين از طـرف آنهـا      الملك و صولت قبول سوار ازطرف قوام

  در راه من محتاج آن سوارها نبودم. ،رئيس ژاندارم )10(خان بود. به اهتمام عليقلي
  

  ــ 10ــ 
مخالفت بـا مركـز برپـا كردنـد و     رشت و تبريز علم  1919به بهانة قرارداد 

هردو نيتشان تجزية واليت بود. رشـت پشـت بـه بـاكو داشـت و آشـكار اعـالن        
كرد. ازطرف شوروي هـم   جمهوري كرد. تبريز به واسطة نقص اسباب تذبذب مي
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شد. آخـر دو هـزار    برخالف قواي انگليس كه در قزوين بودند كمك به رشت مي
  ي رشت معروف شد به آشوب متجاسرين.نفر رسماً به رشت فرستادند. غوغا

الدولـه دو   خواسـت. مشـير   خواست و حـاكم نمـي   تبريز از تهران پول مي
بيست هزار تومان و يك پانزده هزار تومان براي خياباني فرستاد. در تهران تصـور  

اي هر روز دو  ميرزا و سيد كمره اي دارد و سليمان شد كه قيام تبريز پايه و مايه مي
گرفتند. باألخره در فرستادن وجوه  مستوفي را به صحبت خياباني ميساعت وقت 

  خودداري شد.
من وزارت ماليه را داشتم و صحبت رفتن من به آذربايجـان بـود. خيابـاني    

السلطنه تلگراف كرده بود كه فالني تنها بيايد. مـن هـم يـك نفـر همـراه       به وثوق
در  1339حجة  م. روز هفتم ذيدانستم من در تبريز محتاج عده نيست نبردم. چه مي

  حجه از تهران حركت كردم. هيئت تصميم گرفته شد و روز نهم ذي
از باسمنج تلفن كردم كه حاضرم با شما كار كنم، چه معلوم بـود مخـالفتي   
در بين است. جواب دادند كه ما حاضر نيستيم. خواستم به يكي از منـازل دولتـي   

  اجي ساعدالسلطنه فرود آمدم.فرود آيم مخالف تصميم بود. به منزل ح
سوارهاي گرمرودي را از باسمنج مـرخص كـردم. قـزاق اجـازه خواسـت      

  الورود اشكالي پيش نيايد. اي استقبال بفرستند. منع كردم كه لدي دسته
ده روز در منزل ساعدالسلطنه مشغول نصيحت بودم. مفيد نيفتـاد و هرچـه   

خواسـتند   يم و گفتني نيسـت. مـي  از مقصد پرسيدم گفتند مرامي عالي در نظر دار
  من به تهران برگردم و حامل پيغامات باشم.

قنسول انگليس و قنسول امريكا خياباني را نصيحت كـرده بودنـد. قنسـول    
انگليس براي من پيغام كرد كه خياباني حاضر براي مالقات شما نيست كه فالنـي  
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تهران بيايـد جـواب   كند و اگر ده هزار قوه هم از  آور است، مرا مغلوب مي سخن
  دهم. قنسول امريكا پيغام كرد كه خياباني به تهران ياغي است. مي

آنچه بر من معلوم شد تشكيل حكومت آذربايجان در بـاكو خيابـاني را بـه    
ــز درآورد. اســم آذربايجــان را    ــازي را در تبري ــود كــه همــان ب خيــال انداختــه ب

كـرد. ايـن بـود مـرام      صت مـي نهاد كه عوام را خوش آيد و انتهاز فر» آزاديستان«
دانسـتند و آن بـازي را    ناگفتني. نه دولت نـه حاميـان قيـام ايـن را درسـت نمـي      

هـايي بكشـد و مـن     نهادنـد و بسـا بـود كـه بـه خرابكـاري       هاي ديگر مـي  محمل
نچه بر من معلوم شد در تهـران  آتوانستم آزاد با تهران گفت و شنيد كنم. اگر  نمي
  كرد. با اعتبارنامة من مخالفت نميميرزا  دانستند سليمان مي

در راه كسي قادر به بيرون كردن گله نبود. در شهر هم نان كم بـود. چهـار   
الدوله نـوادة حـاج كبيرآقـا      نفر از تجار محترم به مراغه رفتند گندم بياورند. عدل
گـذارم حمـل شـود. اگـر او      مانع شد كه با اين اوضاع من گندم براي شـهر نمـي  

  من بيابانيم.خياباني است 
با وجود قزاق و ژانـدارم چهارصـد نفـر اهـل شـهر را لبـاس مخصـوص        

  پوشانده قشون ملي نام نهاده بودند. معلوم نبود در مقابل كدام دشمن و براي چه.
از غرائب اين است كه اعتماد خياباني به عميدالسلطنه تالش دزد چپاولچي 

توانسـتم مخـابره    د. من هم نمـي خبر بو يق بياسانسور از حقبود. تهران به واسطة 
  الحاضر ما اليري الغائب. رييكردند قيام اساس ملي دارد.  كنم. تصور مي

رشت و تبريز گول تقسيمات قفقاز را خوردند كـه بـاكو، تفلـيس، ايـروان     
ميـرزا آن   زدند. اگر حقيقت به تهران معلوم بود سـليمان  هركدام دم از استقالل مي
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ــال  اي خــتم نمــي د و ســيد كمــرهكــر اشــتلم را در مجلــس نمــي گذاشــت و امث
  رفتند. لطنه و مستشارالدوله به ختم نميسال صمصام

من گله ندارم. بيسمارك گفت هرچه به اين مردم خدمت كني هرگز راضي 
  نخواهند شد و سعدي بهتر گفته است:

  اگر بر پري چون ملك بĤسمان
  به دامن درآويزدت بدگمان
  جفتخدا را كه مانند و انباز و 

  نديدي كه ترسا چه گفت ،نباشد
يك نفر نگفت تبريزي كه يك سال بر سر آزادي با دولت جنگيد و هزارها 

كس حاضر نشد و صد  م آزادي خياباني هيچلَتلفات داد چه شد كه براي اعالي ع
هـاي خيابـاني    قاپو را متصرف شدند. اگر همسايه نفر قزاق بدون زد و خورد عالي

  شد. قيام چاپي بود و نگرفت. خانة او چاپيده نمي با او موافق بودند
در مشروطه عادت شده است كه هركس فهميده يا نفهميده، بجا يا بيجـا از  
دولت تنقيد كرد مردم پاي صحبت او جمع شوند و فهميده و نفهميده دستي هـم  

  شود. بزنند و دل ناطق را خوش كنند. متأسفانه سر او هم گرم مي
خـواهيم و بـه كجـا     لك ما مـردم چيسـت؟ چـه مـي    هيچ معلوم نيست مس

بايسـت از   رويم. قراردادي بين ايران و انگليس بسته شد. بسيار هم بد بود. مي مي
كرد و جـز خرابـي چـه نتيجـه      آن برائت جست. ليكن جنگ خانگي چه چاره مي

داشت. بجز اينكه جمعي از اهالي تلف شدند. اگر معاهدة شـوروي پـيش نيامـده    
كـرد چنانكـه در    شد. به اين قيامها هم كسي اعتنا نمي عملي مي 1919د بود قراردا

خان هم در ماليه بسـاط مداخلـه را چيـده بـود      نظام اقدام شده بود و ميرزا عيسي
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 )11(مصادف شد با وزارت مالية من. دفتر را بستم. درصورتي كه به ارميتج اسـميط 
. ربطـي بـه ديگـران نداشـت     معتقد بودم. كاش او را به اختيار دعوت كرده بوديم

  مردي دانا بود.
  باري مجاهدين ستارخان پيغام كردند ما حاضريم. گفتم من حاضر نيستم.

نزد من آمد گفت يك سال است من در ايـن شـهر هسـتم.     )12(رئيس قزاق
اين بازي اساس ندارد. اگر ژاندارم كه احتمالي بود ضعيف آن طرف برود در سـه  

شويم. گفتم راضي نيسـتم زد   قاپو را متصرّف مي عاليساعت و االّ در يك ساعت 
آورد و سـايرين بـه مختصـر     و خورد شود. اطمينان داد كه ژاندارم دسـت درنمـي  

شوند. روزهاي يكشنبه مجلس چـاي داشـت. قـرار شـد مـن بـه        بادي متفرق مي
الت سـ رونـد. خـودش ك   قزاقخانه بروم. با ساعدالسلطنه شور كردم گفت همه مـي 

خان پسر عمو و فرزندي به قزاقخانـه رفـتم.    اهللا خان و لطف دايت قليداشت، با ه
  .1300شهريور  5مطابق  1339حجة  ذي 23آنها هم از نقشه آگاه نبودند. يكشنبة 

گويـد:   صبح يكشنبه سـيدالمحققين نـزد مـن آمـده بـود كـه خيابـاني مـي        
گفت سوار اي اينجا كه چه؟ گفتم بخواهم بروم، امنيت من در راه چيست؟  نشسته

كنيم. گفتم به سوار شما اعتماد ندارم. گفـت قـزاق همـراه بريـد. گفـتم       همراه مي
  حرفي است حسابي.

شب پس از آنكه مهمانها متفرق شدند رئيس قزاق تكليف خواسـت. خبـر   
آوردند كه ژاندارم هم از شهر بيرون رفـت. رئـيس قـزاق كسـاني را بـر سـر راه       

قزاقخانه بياورند. منع كـردم معلـوم شـد خيابـاني     خياباني گماشته بود كه او را به 
  سالمت به خانه رسيده است. با تجديد اتمام حجت اجازة اقدام دادم.
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ام كه بروم به خياباني گفته  سيدالمحققين به گمان آنكه من به قزاقخانه آمده
بود. هيچ وسيله نداريم فالني هم رفت بگـذار بـرويم او را بيـاوريم. گفتـه بـود:      

كردم اسـاس   اين بود عقل و رأي پهلوان قيام. من خودم تصور نمي». برود بگذار«
  قاپو دست يابد.   به اين درجه پوشالي باشد و قزاق بدون مزاحمت بر عالي

اي  حاال شب از نيمه گذشته است. احتياطاً سفارشـي بـه سـوارهاي مراغـه    
ز نظميـه و  قـاپو و مركـ   تلفن كـرد كـه عـالي    )13(خواستند نوشتم. سحر ظفرالدوله

قاپو يك نفر قزاق و دو نفر مجاهـده   خانه در تصرف ماست. در اطراف عالي تلفن
كس نبود. تلفن كـردم اصـحاب آمدنـد.     قاپو رفتم هيچ كشته شده بود. من به عالي

ها را كنده بودند. فرصت نكرده بودند ببرند. مسئله بر حاضـرين هـم بقـدري     پرده
گفته بود شش ماه گرفتـار زد و خـورد    )14(لدولها  مشتبه بود كه به صداي تير ناظم

  خواهيم بود. 
السلطنه شيرازي رسيد. به او گفتم برو به خياباني بگو باز  در اين ضمن بهاء

من حاضرم با شما كار كنم. اگر ميل داريد نزد من بياييد و االّ در خانه بنشـينيد و  
كـه در خانـه نبـود و    در را باز بگذاريد. گفت بنويسيد. نوشتم. رفـت و برگشـت   

اند. گفـتم بـاز    منزل او را هواخواهان غيور چاپيده بودند. حتي در و پنجره را برده
برو و سعي كن او را ببيني و مكتوب را برساني. موفق نشد. شـايد اگـر در خانـة    

  شد. چاپيدند اما كشته نمي خود مانده بود باز خانه را مي
ويي شنيدم. گفتم چيست؟ گفتند روز ديگر مقارن ظهر از طرف نظميه هياه

خواهنـد در بـازار    كننـد و مـي   نعش خياباني است كه مردم با هلهله پـذيرايي مـي  
  بگردانند. منع كردم و در سيد حمزه دفن شد.

گويد خياباني  اي به پست سه نفر قزاق مي كاشف به عمل آمد كه دختربچه
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شـود، از   انـه مـي  در فالن خانه در زيرزمين پنهـان اسـت. قـزاق سـرخود وارد خ    
شود دسـت يـك قـزاق و پـاي      زيرزمين به حياط و برعكس تير تفنگ شليك مي

خورد. تيري هم به سرش خورده بود. گفتند به قرائني بايد خودش  خياباني تير مي
چون نخواسـتم  «زده باشد. مؤيد اين ظنّ مكتوبي از بغل او درآمد مشعر بر اينكه: 

  عنداهللا. ، والعلم»تسليم شوم انتحار كردم
راپرت اين قضايا را من به تهران نـدادم. چـه معمـوالً تلگرافخانـه راپـرت      

الدوله تلگراف كرد كه نشان قدس به شما مرحمـت شـده    دهد. مشير قضايا را مي
خواهم. بگذاريد يك نفـر هـم    است. كشفاً تشكر كردم و رمزاً گفتم من نشان نمي

  نشان باشد. بي
ها از شـهر برونـد    ار داشتند كه چند نفر قياميمردم شهر، اعيان و تجار اصر

دانستم. زياد اصرار كردند گفتم به اختيار خودشان چندي به محلي  و من الزم نمي
چند ماهي بـه محـال    )16(و اميرخيزي )15(خواهند بروند. بادامچي، فيوضات كه مي

واهي لو رفتند و به شهر برگشتند. من آنها را بـه احتـرام لفـظ آزاديخـ     حاجي علي
  داشتم. محترم مي

خياباني را در تهران در منزل امام جمعـة خـويي يـك مجلـس مالقـات و      
مدرك او را سنجيده بودم. در موقعي كه قشون روس نزديك كرج آمـده اسـت و   
اولتيماتوم داده آخرين تدبير دولت اين شـده اسـت كـه وزراء اختيـار از مجلـس      

شـود بـه    ه قبـول اولتيمـاتوم مـي   بخواهند و مجلس را منحل كنند كه به هر صـيغ 
تصويب مجلس نرسد. خياباني اصرار داشت كاري بكند كه مجلس تعطيل نشـود  

  و آن وقت حقوق وكال هفتاد تومان بيشتر نبود.
نويسم نه از براي برائت است، بلكـه بـراي روشـن شـدن تـاريخ       آنچه مي
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ل آذربايجان پرستي و آزاديخواهي و تدارك آسايش واليتي مث است. در مقام وطن
بيـنم كـه مغرضـين ايـن مسـأله را       وظيفة ملي و دولتي من همان بود كه كردم. مي

  اند و حال آنكه نه عثمان برحق بود و نه خياباني. پيراهن عثمان كرده
ستارخان كه حقوق ثابت در مشروطه دارد و در نظر من مرد شـريفي بـود   

رد و حال آنكـه او سـابقة   چون بيراه رفت دولت با او چه چاره داشت جز آنچه ك
داد و واليتي را به  خدمت مسلم داشت و خياباني خدمتي نكرده بود و زحمت مي

داشت. مردم تبريز همه هواخواه ستارخان بودنـد و بيـزار از    هواي باطل آشفته مي
خياباني كه در نظر من جاهل و غافل بود. باري خانة او را تعمير كـردم و تـدارك   

اي اوالدش نمودم. شش هزار توماني كه از باج خروج و دخـول  اسباب و اثاثيه بر
شهر به امر او گرفته شده بود به اوالدش واگذار كردم. خداوند رفتگان را بيـامرزد  

  و ماندگان را هدايت فرمايد.
  

  از نوادر حكايات
الملـك قمـي    ثقـةبصيرالسلطنه گفت يكي از آشنايان را در راه ديدم كـه بـه   

كشم. گفـتم چـرا؟    خواهم به مالقات آقا بروم و خجالت مي مي ارادتي دارد. گفت
گفت مخبرالسلطنه كـه از تهـران حركـت كـرد مـن خـدمت آقـا رسـيدم. گفـتم          
مخبرالسلطنه حركت كرده است و عده همراه ندارد چـه خواهـد كـرد. فرمودنـد     

  كند. آيد و كار مي مي
دادنـد بـاز   پس از آنكه مخبرالسلطنه وارد شد و به محل حكومتي راهش ن

شـود. تـا آنكـه     خدمت آقا رسيدم. گفتم چه خواهد شـد؟ فرمودنـد درسـت مـي    
مخبرالسلطنه به قزاقخانه رفت. خـدمت آقـا رسـيدم گفـتم مخبرالسـلطنه رفـت.       
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شود. از براي من حـال ضـحكي دسـت داد. حـاال      رود و درست مي فرمودند نمي
  كشم خدمت آقا بروم. خجالت مي

اي بود.  الملك رفتم. مرد وارستهثقـةن به ديدن پس از استماع اين حكايت م
قيافه. خداوندش رحمت كند. بويي از حقيقت  اخالق و قانع و خوش بسيار خوش

  به مشامش رسيده بود.
  

  ــ 11ــ 
هـا بـادامچي و معتمـدالتجار در منـزل      پس از كودتاي سوم اسفند از قيامي

الفت كرد. گفتم: با قرارداد حاجي ساعدالسلطنه نزد من آمدند كه با كودتا بايد مخ
بايد مخالفت كرد! با كابينة مشيرالدوله و مستوفي بايد مخالفت كرد! با كودتا بايـد  
مخالفت كرد! پس با كي بايـد موافقـت كـرد؟ در بيانيـة دولـت امـري كـه بـا آن         

  مخالفت جايز باشد نيست. قصاص قبل از جنايت، جنايت است.  
دعوت كردند. مكتوب ايشان بـه دسـت   از من كه مأيوس شدند سميتقو را 

آمد. در اين ضـمن تلگـراف از وزارت جنـگ رسـيد كـه قـزاق و ژانـدارم بايـد         
بر خشونت  )17(متحدالشكل شوند. بين ژاندارم و قزاق شكراب شد. رفتار پوالدين

افزود و قيامها الهوتي را به پنجاه هزار نفر از بهادران شهري نويد داده بودنـد. او  
ب جمع است و شهر خالي رو ارده در موقعي كه تمام قوا در مياندوهم فريب خو

از مياندوآب متوجـه شـهر شـد. جنـگ درگرفـت.       )18(خان اهللا به شهر آورد. حبيب
  الهوتي با سيصد نفر به قفقازيه روي آورد.

قاپو به ژاندارمري بردنـد. شـب    در اين گيرودار الهوتي فرستاد مرا از عالي
  جسارتي شد براي اين بود كه از طرف شما نگران بودم.نزد من آمد گفت اگر 
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الحكومه بود و يكـي از   زاده كه يكي نايب الملك و سرتيپ شب دوم اجالل
ها رئيس نظميه، نزد من آمدند كه رياسـت جمهـوري را قبـول كـنم.      طرف قيامي

گفتم در حال حاضر معتقد به جمهوري نيستم. كسي را پيدا كنيد كه معتقد باشـد.  
حدي معرفت داشـته باشـند. مـردم مـا هنـوز معنـي        ي هر رژيمي مردم بايد بهبرا

  اند. مشروطه را هم نفهميده
الدوله كـه قبـل از مـن بـه تبريـز رفتـه بودنـد و خـوش           سپهساالر و عين

نشني و  گرفتند. من به واسطة خانه برنگشتند چهار هزار و پنج هزار تومان حق مي
تا عيد قـروض را داده بـودم. بـه رئـيس دولـت       آلودگي سه هزار تومان خواستم.

خواهم. در عوض دويسـت تومـان    ا نميرتلگراف كردم كه هزار تومان از ماهيانه 
گذراننـد و   از آن محل اضافه براي اجزاي كابينة تبريز لطف كنيد كه به عسرت مي

  يازده هزار تومان تقديم دولت شد.
  

  ــ 12ــ 
امـة مـن مخالفـت كـرد. شـرح مـذاكرات       ميرزا با اعتبارن در مجلس سليمان

اي است كه در اوراق مجلس ضبط است. درخاتمه مدرس گفت من كسي  كتابچه
گويـد. گفـت مـن حاضـر      را مخصوص به تبريز فرستادم كه ببينم خياباني چه مي

  نيستم با عراقي كار كنم و اين همان جوابي است كه به قنسول امريكا داده بود.
بـي انداختـه بودنـد. علّـت     آ  ة من مخالفت كرده ورقةهفت نفر با اعتبارنام

دانم، ولـي مخالفـت    ميرزا و محمدولي ميرزا و سيد يعقوب را مي مخالفت سليمان
  الجودي. االَمر و استَوت علي بقيه را نتوانستم محملي بگذارم. قُضي
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 ــ 13ــ 
  

در غوغاي تغيير سلطنت افكار را بـه طـرف جمهـوري سـوق داده بودنـد.      
نخواهي به منزل مستشارالدوله بـرد، عنـوان جمهـوري     السلطنه مرا خواهي احتشام

شد. گفتم من موافق نيستم. مستشارالدوله كه پهلوي من نشسـته بـود گفـت نگـو     
نظـر از اينكـه جمهـوري در     رنجد. گفتم خالف عقيده چه بگويم. صرف ملت مي

 ژيم دور است.هيچ جا آفتاب درخشاني نبوده است ايران مراحلي از آن ر
  

*  
 

اش ثبـات و قـراري نگرفتـه و     ايم. هنوز پايـه  سي سال است مشروطه شده
  گوييم خالف منظور است. كنيم و آنچه مي ايم. آنچه مي معني مشروطه را ندانسته

اي گراوور براي  در اين سنوات من از كار دور بودم و مشغول گراوور. عده
اختم، دو دوره هـم تمبـر يكـي بـراي     باي كميسيون معارف و كتب ابتدايي س الف

  پستخانه و يكي براي ماليه كه كمك معاش بود.
  

 ــ 14ــ 
  

را اعليحضـرت   )19(در اول سلطنت مظفرالدين شاه جغرافياي بزرگ فونسن
براي ترجمه به پدرم داد. به من رجوع فرمودند. قسمت اروپ را كـه مشـتمل بـر    

و تقديم شد. خواستم آن را به طبـع  مطالب مفيده بود با شوقي وافر ترجمه كردم 
برسانم. به ترجمه قناعـت نكـردم تـاريخ و حكايـاتي از هرقبيـل بـر آن افـزودم.        
خواستم مصور باشد اسباب فـراهم نبـود. لـوازم كـار را از فرنـگ آوردم و خـود       
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مشغول امتحانات شدم. يك صفحه مرا هشت ماه معطّل كرد. خسته نشـدم تـا راه   
 1330م. نيمي از آن كتاب قبل از مسافرت به شيراز (شعبان عمل را به دست آورد

هجري) به طبع رسيد و بقيه به واسطة عوايق چندي به عهدة تـأخير افتـاد تـا در    
  انجام پذيرفت. 1317سنة 

در اوقات بيكاري دو دوره تمبر بـراي ماليـه و پسـتخانه سـاختم. بعـد آن      
ينة رياست وزراء نياز كـردم. اوالد  الكالمي مدير انشاي كاب ملك دستگاه را به آقاي

سازند. نيتم ايـن   او حال مشغول گراوورند و اگر گراووري براي من الزم شود مي
  بود كه اين عمل را شغل خود قرار بدهم. قهراً به خطوط ديگر افتادم.

وزيد امر به سلطنت پهلوي قرار گرفـت. شـش    با بادهايي كه از اطراف مي
اري بود. سالي به رياست فروغي و سالي بـه رياسـت   سالي در بدايت محل اميدو

مستوفي گذشت. در كابينة مستوفي من فوائد عامه را داشتم. چنان مقتضي شد كه 
به رياست تميز رفتم. چهار ماه در تميز بودم. مستوفي جداً استعفا كرد، اين قـالده  

تمـام معنـي    به گردن من افتاد. شش سال و سه ماه مقيد بودم. آثار ديكتاتوري بـه 
مـانع شـد. خوشـبختانه در اوايـل      )20(ظاهر شد. خواستم استعفا كنم سردار اسعد

تغييرپرگرام چون عقايد مرا شاه دانسته بود امر به استعفا داد. از ايـن بنـد هـم بـه     
  سالمت جستم.

در اين مدت امري كه به دست من خاتمه يافت ... آن هم بعد از يأس شاه 
  جه. با امري كه جداً مخالفت كردم امتياز برق تهران بود.و تيمورتاش از اخذ نتي

رائب اين است كه من خوابي ديدم داخل كابينه شدم و خـوابي ديـدم   غاز 
اي در هيـأت و   پس از دوازده ساعت مكلّف بـه اسـتعفا و مشـغول نوشـتن دوره    

اسـت از آن رسـائل دو    1323وسايل ديگر شدم و تا امروز كـه ششـم فـروردين    
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تا در ايـن سـال   » افكار امم«و يكي » گزارش ايران باستان«پ شده: يكي رساله چا
  چه پيش آيد.

فعالً آتش هوي و هوس روي كره را گرفته است. همـه بـراي آسـايش در    
  جنگند. خداوند اين آسايش را از ما سلب كند.
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  *دخو
  

  جاي افسوس خواهد بود كه ذوالفقار علي«
  »در نيام وزبان آقاي دهخدا در كام باشد

  محمد قزويني
  
  غالمحسين يوسفي

  

انگيزي است كه دو نويسندة منتقد و ظريف زبـانِ فارسـي    تصادف شگفت
اكبر دهخدا. هـر دو   اند: عبيد زاكاني، و علي هردو در اصل از شهر قزوين برخاسته

انـد. فكـر هـردو     بيني، اوضاع روزگار خود را به باد انتقاد گرفته ا نهايت ژرفتن ب
ياب و دقيـق، و قلمشـان شـيرين و طنزآميـز اسـت و بسـيار پرتـأثير. هـردو          نكته

اند. اما  جاي نهاده اند و آثاري ماندني از خود به نويسندة اجتماعي خوش درخشيده
  اينك سخن در باب دهخداست.

و دهخـدا و  » صوراسـرافيل «ت ايران، نام روزنامـة مهـم   در تاريخ مشروطي
نوشـت ـ    مقاالت انتقادي و سياسي او ـ كه به صورت فكاهي در اين روزنامه مـي  

پـذير. بخصـوص كـه ميـرزا جهانگيرخـان       نه فراموش شدني است و نـه جـدايي  

                                                            

.552تا  513صص  1349*. مجلة ادبيات و علوم انساني مشهد، سال ششم، شمارة سوم، پائيز   
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و  )1(صوراسرافيل، يكي از دو تن مديران ايـن روزنامـه، در راه آزادي شـهيد شـد    
يـاد آر ز  «تر گشت و دهخدا نيز در ايام تبعيد خود از ايران شعر معـروف   زهپرآوا

كه در تاريخ شعر معاصر فارسـي مكـرر    )2(را در رثاي او سرود» شمع مرده ياد آر
  شود. از اين قطعه ياد مي

اي وافـر   اكبر دهخدا عالوه بر اسـتعدادي درخشـان، از دانـش سـرمايه     علي
هـا   ها برد و در كشاكش وقايع حيـات تجربـه   هرهداشت. از محضر استادان عصر ب

اندوخت.اوضاع عصر مشـروطيت ـ كـه ايـران را تكـاني سـخت داد ـ بـدو نيـز          
دست گيرد و بلندنام گردد. اما  كار اندازد و قلم به فرصت بخشيد قريحة خود را به

توفيق بزرگ او در اين بود كه نويسـندة مـردم شـد و در جنـگ ميـان اسـتبداد و       
  انب ملت را گرفت.آزادي ج

اي از مالكـان   . در خـانواده )3(دهخدا عمري دراز يافت: هفتاد و هشت سال
متوسط قزوين به دنيا آمد. مولدش تهران بود. در ده سـالگي پـدرش را از دسـت    

ـ  كه از فضالي عصر بـود ـ    داد ولي شيخ غالمحسين بروجردي، معلم و مربي او 
نيكو از خود بـه جـاي نهـاد. دهخـدا از      و پرورش وي تأثيري فراوان و در تعليم

پس در مدرسة سياسي تهران به تحصيل پرداخـت. در همـين ايـام در ادبيـات      آن
فارسي چندان پيشرفت كرده بود كـه محمدحسـين فروغـي، معلـم ادبيـات ايـن       

فرمود. در همين مدرسه بود كـه برخـي از    مدرسه، گاه دهخدارا مأمور تدريس مي
واسطة همسايگي بـا   فرانسوي آموخت و از حسن اتفاق بهعلوم جديد و نيز زبان 

  آبادي از محضر وي سودها برد. اهللا حاج شيخ هادي نجم آيت
الدولة غفاري، سفير ايـران در بالكـان، بـه اروپـا      دهخدا همراه معاونسپس 

رفت و دو سال در آن ديار بخصوص در وين زيست و زبان فرانسـوي را كـاملتر   
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جديد آشناتر شد. تا اين تاريخ دهخدا توانسته بود از درس  فرا گرفت و با نعارف
جمعي از دانشمندان معروف عصر بهره گيرد و نيز سفر به اروپـا و دانسـتن زبـان    
فرانسوي دري بزرگ بر روي او گشود كه با دنياي پيشرفتة عصر خود آشنا شـود  

  هاي مردم وطن خود را دريابد. ماندگي و عقب
باز گشت تجربة بزرگ زنـدگي او آغـاز شـد. اينـك     وقتي دهخدا از اروپا 

شروع دورة مشروطيت بود. دهخداي جوان نيز با سري پرشـور بـه آزاديخواهـان    
خــان تبريــزي نامــة هفتگــي  پيوســت. بــا جهانگيرخــان شــيرازي و ميــرزا قاســم

اي سياسي و فكـاهي و از نظـر    . صوراسرافيل نامه)4(كرد صوراسرافيل را منتشر مي
تكميـل معنـي مشـروطيت و حمايـت     «و مؤثر بود و هدف خـود را   انتقادي قوي

دانسـت.   مي» مجلس شوراي ملي و معاونت روستاييان و ضعفا و فقرا و مظلومين
ــه « ــين روزنام ــن اول ــا اي ــه دســت    گوي ــازار ب ــه رســماً در كوچــه و ب ــود ك اي ب

بيـدار   . از ايـن رو در )5(»رفت ميفروشها و غالباً به وسيلة اطفال به فروش  روزنامه
  سزا داشت. كردن مردم تأثيري به

طنزآميـز  ترين قسـمتهاي صوراسـرافيل مقـاالت     ترين و پرخواننده درخشان
نوشـت و همـة    مـي  )6(»دخـو «بـه امضـاي   » چرند پرند«دهخدا بود كه زير عنوان 

داد. بعالوه تـا آن زمـان در    شدت مورد انتقاد قرار مي مظاهر فساد آن روزگار را به
نويسـي سـبك نويسـندگي قـديم يعنـي آوردن       ي ازجمله در روزنامهادبيات فارس

هاي مسجع و مطنطن بيشتر مرسوم بود ولي گرايش صوراسـرافيل بـه زبـان     جمله
تنها  زنده و مأنوس مردم و ترك تكلُّف و به قلم آوردن لغات و تركيبات عاميانه نه

افـزود بلكـه از    اين روزنامه را به ميان تودة مردم برد و بر شـهرت و محبـوبيتش  
عواملي بود كه سبك نثر فارسي را دگرگون كرد. در اين كار تأثير عمده از فكر و 
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كرد و به زبـان مـردم و بـراي     قلم دهخدا بود كه دردهاي مردم را خوب حس مي
پروا،. اشعار اجتمـاعي دهخـدا نيـز در صوراسـرافيل      نوشت، صريح و بي مردم مي
توانسـت راه   اي چنين پرطرفدار و انتقادي نمي شد. بديهي است روزنامه منتشر مي

  خود را به آزادي دنبال كند چنان كه چهارمين شمارة آن توقيف شد.
صوراسرافيل يك ماه و نيم تعطيل بود سـپس بـا تمهيـدي، دوبـاره منتشـر      

هـ . ق. جمعاً سي و دو شماره به طبع رسـيد   1326االولي  جمادي 22گشت و تا 
نظير داشـت ولـي بـا شـهيد شـدن ميـرزا        اج و رونقي كمو در تمام اين مدت رو

  جهانگيرخان عمر صوراسرافيل هم در ايران پايان گرفت.
محمدعلي شـاه قاجـار پـس از قتـل ميـرزا جهانگيرخـان و تنـي چنـد از         

طلبـان را بـه اروپـا     آزاديخواهان و بمباران و تعطيل مجلس، گروهـي از مشـروطه  
. در پاريس دهخدا با محمد قزوينـي  )7(خدا بوداكبر ده تبعيد كرد از آن جمله علي

معاشرت داشت. آنگاه به سويس رفت. در آنجا دنبال كار دوست شـهيد خـود را   
سه شماره از صوراسرافيل را منتشر كرد. در » اي وردن«گرفت و در شهر كوچك 

شمارة اول دورة دوم صوراسرافيل با همان شيوة طنز خود به شدت به محمدعلي 
ه برد. در دو شمارة بعدي نيز چنين كرد و در انتقاد از دستگاه قاجـاري  ميرزا حمل

. بازهم دهخدا از تـالش بـاز   )8(تر داد سخن داد و فساد اوضاع ايران هرچه صريح
نايستاد و عازم استانبول شد. در اين ديار با پايمردي گروهي از ايرانيان مقيم آنجا 

ه شـماره ادامـه يافـت. پـس از آن كـه      را منتشر كرد كه تا پانزد» سروش«روزنامة 
مجاهدان پيروز شدند و تهران را گرفتند و محمدعلي شـاه خلـع شـد، دهخـدا از     
تهران و كرمان به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب گرديد و به ايـران آمـد و   

  به مجلس رفت.
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ـ  بود  ـ كه اوضاع ايران نيز درهم ريخته الملل اول هاي جنگ بين در آشفتگي
زيست. جنـگ كـه تمـام     هخدا در يكي از قراي چهارمحال بختياري در انزوا ميد

نگاري و نويسندگي  هاي سياسي و نيز روزنامه شد به تهران آمد ولي ديگر فعاليت
در مسائل اجتماعي و شـاعري را بـه يكسـو نهـاد و يكسـر بـه كارهـاي ادبـي و         

رت معارف و رياست . در سالهاي بعد چندي رياست دفتر وزا)9(فرهنگي پرداخت
مدرسة علوم سياسي سپس رياست مدرسـة عـالي حقـوق و علـوم سياسـي بـدو       
واگذار شد و در قسمت عمدة آخر عمر منحصـراً بـه مطالعـه و تحقيـق اشـتغال      

  هـ . ق.) در تهران درگذشت. 1375هـ . ش. (=  1334داشت تا در 
نگيز بـود.  ا دهخدا در زندگي ادبي نيز مردي پرتالش و با پشتكاري شگفت

در سراسر عمر خود از كار و كوشش باز نايستاد چنان كه حتي در ايام عزلـت در  
القـوانين   چهارمحال بختياري به تأليف فرهنگ فرانسه به فارسي دسـت زد و روح 

مونتسكيو را ترجمه كرد. آثار معـروف و گرانقـدر او ازجملـه امثـال و حكـم، و      
فارسـي كـه تصـحيح كـرده، و مقـاالت       نامه، و متون متعددي از شعر و نثـر  لغت

ع چهل و پنج سالة او در ادب فارسي است تحقيقي كه نوشته حاصل مطالعه و تتب
رض آن كـه دهخـدا   غـ . )10(زمـين  و نمودار عشقي سرشار به زبان و فرهنگ ايران

همچنان كه در كار سياست پهلوان ميدان و در نويسندگي شهرة دوران بود چـون  
وي آورد پاية دانشش به جايي رسيد كه او را در فضـل و ادب  به مطالعات ادبي ر

ــاد مقايســه كــرده و در ادبيــات فارســي داراي تســلط زيــاد   ــا صــاحب بــن عب ب
خوانـده   )13(»آسـا  هركـول «ش را اثري  لغت نامه )12(و لويي ماسينيون )11(اند دانسته
  است.

خـدا و  اين مقدمه عرض شد تا يادي شده باشد از فراز و نشيب زندگي ده
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تجاربي كه براي او حاصل شد. اما غرض عمده از ايـن بحـث بررسـي مجموعـة     
  .)14(»چرند پرند«مقاالت اجتماعي و انتقادي اوست به نام 

*  
هـاي   دهخدا ذوقي لطيف داشت بخصـوص در طنزنويسـي و يـافتن جنبـه    

خواهد و از هـر كسـي سـاخته     يابي استعداي خاص مي مضحك هرچيز. اين نكته
هـاي خـود لطـايفي از     كنند در سخنان و نوشته ني هستند كه سعي مينيست. كسا

مـزه   نويسند سرد و بـي  گويند و مي اين قبيل عرضه كنند ولي چه بسا كه آنچه مي
ها  بين، تناقض اي روشن دارد با نگاهي باريك است. اما آن كه در اين زمينه قريحه

نمايـد. در   في تمام بيان ميكند و با لط انگيز زندگي را كشف مي هاي خنده و جلوه
اكبر دهخـدا و صـادق هـدايت را از ايـن خصيصـه       ميان معاصران شادروانان علي

  بينيم. ور مي بسيار بهره
در آثار شعر و نثر دهخدا اين ذوق لطيف تـوأم شـده اسـت بـا نظرگـاهي      
انتقادي و اجتماعي. به عبارت ديگر عالقة او به مسائل جامعه و همدردي با مردم 

آمده است كه طنزي اجتماعي از قلم او بتراود و در ادبيات فارسي يادگار  موجب
اصوالً ذوق و قريحة دهخدا در شعر و «بماند. دكتر رعدي آذرخشي نوشته است: 

نثر جدي و عاميانه و حتي در محاورات عادي بيشتر به طنـز و كنايـه و انتقـاد از    
ت ايـن امـر در محـيط    اوضاع اجتماعي رغبت داشت و چون موجبات و مقتضـيا 

تر بـود طبـع و    صدر مشروطيت با وجود موانع و مخاطرات سياسي مختلف آماده
اقتضاي اوضاع و احوال و يا بـه هـردو جهـت     خود يا به استعداد پرماية او خود به

گرايشي به سرودن و نوشتن شعر و نثر اجتماعي و انتقادي، جدي و فكاهي، پيـدا  
ولي بديع، در نهايت پختگي و سالست و سـادگي   شمار هايي انگشت كرد و نمونه



١٦٧ دخو

و اثربخشــي و مقبوليــت پديــد آورد... بــا ســپري شــدن آن دوره و مقتضــيات و  
  .)15(»امكانات آن هم ناچار دم دركشيد

نموداري است از » شاءاهللا گربه است ان«وصف بسيار زيبايي كه دهخدا در مثنوي 
  .  ..ادياستعداد شگرف او در خلق اشعار طنزآميز انتق

همين منظومه است كه تحسين محمد قزويني را سخت برانگيختـه و آن را  
  .)16(شمرده است» بي هيچ گفتگو شاهكاري از شاهكارهاي ادبي امروزه«

ط سـم م، و )17(»دانـم دانـم  «هـاي   سنج را در منظومه اين طبع شوخ و نكته  
بـه هـوش    خـاك بـه سـرم بچـه    «، و شعر فكـاهي  )18(»آكبالي«فكاهي و انتقادي 

شـنويم كـه در طـرز پخـتن      بينيم. مـثالً از زبـان زن دهقـاني مـي     نيز مي )19(»آمده!
  فسنجان خالفي نيست و همه يك رسم دارند:

  االجتماع نه كالم است و نه علم
  )20(كه به هر دكان دگر باشد متاع    

است و در » آقاسي سلف الصدق حاج«، حاكم اتك »بك آب دندان«و يا در مثنوي 
كه به جاي است نوز «ش برخي از مرشدان گرفتار بحث زعفر جنّي هستند مجلس

  .)21(»يا مرده است؟!
چه آنها كه به لباس طنز و شوخي آمـده و چـه اشـعار     ،در همة اين اشعار

جدي دهخدا ـ توجه دقيق گوينـده بـه مسـائل اجتمـاعي و همـدلي او بـا مـردم         
صوراسرافيل، جرم آن شهيد را  كشيده بارز است. در رثاي ميرزا جهانگيرخان ستم

شمرد كه گرفتار تيغ جالد شده است و از گناه قـوم نـادان    ستايي مي آزادي را حق
سر آيد. با مرغ سحر و  كند. آرزويش آن است كه سياهكاري شب تار به شكوه مي

اي كه رسم ستم برافتد و خدا، خدايي از  كودك دورة طاليي در گفتگوست؛ دوره
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در حسرت روي ارض «گان و آيندگان از شمع فرومرده و آن كو سر گيرد، و آزاد
، و شعر )22(، بر باديه جان سپرده است، ياد آرند. در منظومة شكوة پير زال»موعود

، و نمايش مجلس حكمران اتك انتقـاد از سـتمگري هيـأت    )23(»در چنگ دزدان«
گـاه از مـردم    گر است. به روشني جلوه )24(حاكمة فاسد و مفتخواران دستگاه آنان

، و زمـاني از هسـتي   )25(»آزادگي افسرد، بياييد بياييد«آزاده استمداد كرده است كه 
  دردآلود به جان آمده به نيستي پناه برده است:

  يقين كردمي مرگ اگر نيستي است    
  از اين ورطه خود را رهانيدمي    
  مر اين معدن خاس و خس را بجاي    

  )26(بدين خوش علف گله مانيدمي
هايي از طبع ظريف و لحـن   غرض آن كه تأمل در شعر دهخدا نيز گوشه  

يابم كـه مـردي اسـت صـاحب درد و      دهد و هم درمي پرطنز او را به ما نشان مي
چرنـد  «هاي پرمغز اوسـت بـه نـام     شاعري اجتماعي. اما اينك سخن بر سرِ نوشته

اي  ه و نكتـه كه در انتخاب عنوان اين مقاالت نيز حسن ذوقي بـه خـرج داد  » پرند
  لطيف نهفته است.

*  
هاي باريكي  چرند پرند دهخدا را بايد خواندو مكرر به دقت خواند تا نكته

كه نمودار فكر روشن و هنر نويسندة آن است دريافته شـود. از ايـن رو نويسـندة    
هايي كوتاه از اين مقـاالت را در خـالل بحـث     اين سطور سعي خواهد كرد نمونه

  بگنجاند.
رسد، توجه  مي كه در مقاالت دهخدا بيش از هر چيز به نظر ميموضوع مه



١٦٩ دخو

نويسنده است به كليـة مسـائل اجتمـاعي روزگـار خـود. بـه عبـارت ديگـر هـر          
نوعي با احوال و سرنوشت و منافع مردم بسـتگي داشـته اسـت از     موضوعي كه به

وضع حكومت و مجلس و متصديان امور و روابط دولت با ملت و دول خارجـه  
هـاي مختلـف زنـدگي عامـه در ايـن       تا آداب و رسوم و معتقدات و گوشه گرفته
  ها موضوع بحث واقع شده است. نوشته

گذشته  تنها از آنچه در مملكت مي را كسي به قلم آورده كه نه »چرند پرند«
دقيق داشته و در مسير وقايع بوده بلكه بـا هوشـياري و بيـداري     نسـبةً است اطالع 

ز لحاظ سود و زيان جامعه بررسي مي كرده بعالوه خود را خاص نتيجة كارها را ا
شـناخته و قلمـش را در تعهـد ايـن      اي مسئول مي در قبال حوادث عصر نويسنده

رانـده اسـت. تفـاوت عمـدة دهخـدا بـا بسـياري از         وظيفة خطيـر بـر كاغـذ مـي    
شود. اكثر اين گـروه، قلمشـان در خـدمت     نويسندگان متقدم از همين جا آغاز مي

تهاي عصر و در ستايش و بزرگداشت آنان در جـوالن بـود و يـا در تفننـاتي     قدر
زد  در دفاع از طبقات محروم و مظلوم مـردم قلـم مـي   » دخو«ادبي؛ و حال آن كه 

افتـاد، و حمايـت از ايشـان     يعني آنان كه پيش از اين كمتر كسي به فكرشـان مـي  
گاه و مقصد  از او قبلهسودي مادي كه در بر نداشت، خالي از خطر هم نبود. پيش 

شعر و نثر جلب توجه هيأت حاكمه و محافل اشراف و ثروتمندان بود و شاعر و 
ساالر، و مسخرگان،  ان، خنياگران، و خوانينويسنده نيز در شمار خدمتگزاران، ساق

جزء وسايل تجملِ مخدومان بودند و دوام دولت ايشان و درحقيقت بقـاي نـام و   
خواستند. ولي دهخـدا در مقـاالت خـود هـدف و مطلـوبي       نان خود را به دعا مي

ديگر جست يعني درماندگان و ستمديدگان را برگزيد. در كنـار ايشـان ايسـتاد و    
كمر خدمت بر ميان بست و دشمني ارباب قدرت را به جان خريد. راست اسـت  
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كه جنبش بزرگ مشروطيت در آن عصر بسياري از ارباب قلم و اهـل اسـتعداد را   
افق روشن رهبري كرد اما همين كه او در مبـارزة ميـان آزادي و اسـتبداد،     به اين

طرف مردم را گرفت و مجذوب نعمـت و مرعـوبِ سـطوت صـاحبان قـدرت و      
  .)27(دولت نشد، مهم و ستودني است

بيني دريافته بود كه اصالح يك جامعه وقتـي   دهخدا مانند هر متفكر روشن
تـوان قسـمتي از    ي بـه وجـود آيـد و نمـي    ميسر است كه در همة اركان آن تحـول 

شــؤونِ آن بررســي و دگرگــون كــرد. از ايــن رو در  راجتمــاع را منتــزع از ديگــ
نگريسـت. همـة    هاي مختلف مـي  هاي خود جامعة ايران آن روز را از زاويه نوشته

مظاهر زندگاني اجتماعي را در مـد نظـر داشـت و بـا انتقادهـاي دقيـق و بمـورد        
  كرد و رفع آنها را خواستار بود. ضه ميخويش، مفاسد را عر

از همه چيز سـخن رفتـه و انتقـاد شـده اسـت. از      » چرند پرند«در مقاالت 
حكومت و دولت، رجال ناشايستة دستگاه قاجـاري، مداخلـة اجانـب در مصـالح     
كشور، خيانت برخـي از مسـئوالن امـور مملكـت، سـتمهايي كـه بـه صـورتهاي         

كرد و در باطن  كه به ظاهر ادعاي مشروطه مي شد، حكومتي گوناگون به مردم مي
همتي وكالي ملـت، مردمـي    كوشيد، تهديد آزادي عقيده و بيان، بي در محو آن مي
خوردنـد، و مشـروطه و اسـتبداد را ازهـم بـاز       خبـري فريـب مـي    كه بـر اثـر بـي   

هـا،   شناختند، سوء اعمال برخي از روحانيان رياكـار، رشـوه گـرفتن روزنامـه     نمي
انگيـز آن، فسـاد اخـالق،     اههاي كشور، اختالفات طبقـاتي و مظـاهر غـم   خرابي ر

آميز مردم، مضار به مدرسه نرفتن و تربيـت نيـافتن نسـوان، سـوء      معتقدات خرافه
خوان و آثار قلمي نامفهوم آنان، اعتيـاد   تربيت نوباوگان، ضعف سواد طالب عربي

گـر. اينهـا همـه يـا     اشخاص به ترياك، خرابي نان تهـران، و هـزاران موضـوع دي   



١٧١ دخو

هـايي كـه روشـنفكران زمانـه      دردهاي تودة مردم آن عصـر اسـت و يـا بـدبختي    
انددر رفع آنها بكوشـند و   ديده اند و خود را موظف مي كرده يافته و حس مي درمي

  مبارزه كنند.
در مقاالت دهخدا يك نكتة مهم ديگـر آشـنايي و نزديكـي و تفـاهم او بـا      

ز احـوال و آرزوهـاي آنـان آگـاه اسـت، هـم از       روحية عموم مردم اسـت؛ هـم ا  
هايشان؛ همچنان كه از شيوة زندگاني خـواص و طـرز    خبري ها و بي ماندگي واپس

اطالع نيست. ايـن خصيصـه ـ كـه شـرط الزم كـار اسـت ـ از او           تفكر ايشان بي
گمـان يكـي از    آهنـگ بـا مـردم. بـي     سازد همـدل و هـم   اي اجتماعي مي نويسنده

گيـرش در آن عهـد    هاي او و محبوبيت و رونق چشـم  ق نوشتهموجبات مهم توفي
الـدين   همين موضوع بوده است. چنان كه اشعار فكاهي و اجتمـاعي سـيد اشـرف   

نيـز بـه همـين سـبب از توجـه       )28(»نسيم شمال«حسيني مدير آزاديخواه روزنامة 
گـرد فريـاد را سـر     هنگـامي كـه روزنامـه فروشـان دوره    «عمومي برخوردار بـود.  

وردنـد. زن و  آ كردند راستي مـردم هجـوم مـي    دادند و روزنامة او را اعالن مي مي
سواد اين روزنامه را دست بـه دسـت    مرد، پير و جوان، كودك و برنا، باسواد و بي

آمدنـد   ها، در سرِ گذرها، در جاهايي كه مردم گـرد مـي   خانه گرداندند. در قهوه مي
زدنـد و روي خـاك    دم حلقـه مـي  خواندنـد و مـر   سـوادها مـي   باسوادها براي بـي 

پـرداز و   الـدين نيـز شـاعري نكتـه     . سـيد اشـرف  )29(»دادند نشستند و گوش مي مي
كـرد   ظريف و منتقد بود و دهخدا گاه در نسيم شمال هم اشعار خود را منتشر مي

  با اين مطلع:» مكتوب از قزوين«مثل قصيدة 
  ورسد امروز االمان دخ به عرش مي    
  )30(وطه استخوان دخوبسوخت از غم مشر    



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٧٢ 

شـود افـرادي از تـوذة     هاي دهخدا از آنان ياد مـي  اكثر كساني كه در نوشته
رود  ها نيز سـخن مـي   ها و سلطنه مردمند با همان احوال و افكار واقعيشان. از دوله

شان به حقـوق مـردم گمنـام كوچـه و      اعتنائي اما بيشتر به قصد انتقاد از آنان و بي
ملت ايران. بدين سبب از تاريخ مشروطيت ايران بدون مطالعة  بازار، يعني اكثريت

تـوان آگـاه شـد زيـرا در      هاي دهخدا و اشعار سيد اشرف و امثال آنها نمـي  نوشته
تـوان خبـر يافـت     تنها از اوضاع عصر و عامة مردم مي خالل آثار و كلمات آنان نه

ز حـس كـرد،   بلكه چه بسا ممكن است تپش دل و احوال درون افراد ملـت را نيـ  
اند زيرا  ها و كتابها به آنان كمتر توجه كرده يعني همان طبقاتي كه بسياري از تاريخ
  قلمها در خدمت قدرتمندان بوده است.

به زباني بنويسد كـه مـردم    يدنويسد با بديهي است كسي كه براي مردم مي
تي آن را دريابند. اين نكته كه امروز امري مسـلّم اسـت در روزگـار دهخـدا بـدع     

فروشي و تفنّنهاي ادبـي بودنـد،    شد زيرا اهل قلم اغلب گرفتار فضل محسوب مي
رسـد و   همان صفتي كه در اكثر آثار هنري وابسته به طبقات ممتـازه بـه نظـر مـي    

بيشتر  جنبة تجملي دارد. دهخدا براي آن كه با مردم سخن گويد، زبـان مـردم را   
عان را به يك سو نهاد و بـا اسـتمداد از   بافي متشرّ برگزيد. تكلّفات اديبان و عربي

زبان و تعبيرات رساي عاميانه، انشائي ساده و زنـده و پرتـوان پديـد آورد. راه او،    
راهي درست و سبكش استوار و اصيل بود. وقتي جـوهر و روح ادب و هـدف و   
غايت آن تغيير پذيرد ناگزير صـورت و وسـيلة بيـان آن نيـز در قالبهـاي معهـود       

رسي اشك دهخدا را بايد از پيشقدمان نثر ف شود. بي يد و دگرگون مينخواهد گنج
نويسـي شـمرد. زبـان اشـرافي و      گذاران مكتب سـاده  معاصر و بخصوص از بنيان

دبي آن عصر به دسـت او از سرچشـمة زنـده و فزاينـدة زبـان مـردم       امتصنّع آثار 
هنگ عامه بـه  ور شد و نيرو گرفت. تسلط دهخدا بر ادب فارسي و زبان و فر بهره



١٧٣ دخو

او اين توانايي را بخشيد كه از اين هردو منبع سرشار خـوب برخـوردار گـردد و    
هـاي خـود عرضـه كنـد. سـالها بعـد كـه         انگيز را در نوشـته  قوت تعبيري شگفت

او منتشر شد قسمتي از گنجينة معلومـات  » امثال و حكم«مجلدات كتاب ارجمند 
  يد.وي از زبان و فرهنگ ايران به نظر همگان رس

روشـني و زيبـايي    پيرايه، انواع معاني را بـه  دهخدا با همين زبان ساده و بي
بيان كرده است: وصف بزم ... الدوله حكمران كرمانشاه، باغهاي وزرا در شميران، 
منظرة جواني كه جلو دارالحكومة كرمانشاه بـه حكـم ...الدولـه سـرش را بريـده      

سـوار و   گرفته در بيله ها و قصبات آتش بودند و ندبة مادرش بر سرِ او، وضع قريه
، و بسـياري تصـاوير ديگـر در كمـال     )31(زده فرياد مردم بيچاره و آواره و وحشت

  تمامي و حسن تأثير به قلم دهخدا نقش شده است.
دانـي بـود و    در روزگار دهخدا هنوز تحصيلِ سواد بيشتر مبتنـي بـر عربـي   

ــد    ــد. دهخ ــل بودن ــل تفاض ــندگان اه ــياري از نويس ــانزدهم  بس ــمارة ش ا در ش
طرزي بـديع مـردود شـمرده     گونه منشيان و مترجمان را به صوراسرافيل، شيوة اين
خواهد بگويـد زبـان بسـياري از علمـا و روحانيـان را مـردم        است؛ بخصوص مي

فهمند و در عين حال طرز تفكر برخي از متعصبانِ زمانـه و موجبـات تكفيـر     نمي
  زي لطيف:دهد با طن كردن آنان را نشان مي

  

بارد. چند روز پيش كاغـذي   براي آدم بدبخت از در و ديوار مي«
ستخانه رسيد و باز كرديم ديديم بـه زبـان عربـي نوشـته شـده،      پاز 

دانـد. چـه    كـس نمـي   عربي را هم كه غير از آقايان علماي كرام هيچ
كنيم؟ چه نكنيم؟ آخرش عقلمان به اينجا قد داد كه ببـريم خـدمت   

القدر فاضلي كـه بـا مـا از قـديمها دوسـت بـود.        ليك آقا شيخ جلي
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 برديم داديم و خواهش كرديم كه زحمت نباشد، آقا اين را براي مـا 
به فارسي ترجمه كن. آقا فرمود: حاال من مباحثه دارم، بـرو عصـري   

  آورم اداره. كنم، مي من ترجمه مي
نگاه  عصري آقا آمد صورت ترجمه را داد به من. اول يك قدري

افتم... مشهدي اويـارقلي حاضـر بـود، آقـا      يدم هيچ سر نميكردم د
تواني بخواني، بده مشهدي بخواند. مشهدي گرفت يـك   فرمود: نمي

قدري نگاه كرد، گفت آقا، ما را دست انداختي؟ من زبان فارسـي را  
گويي بخـوان! آقـا    خوانم تو به من زبان عبري مي هم به زحمت مي

ست؟ اين اصلش به زبان عربي بود، فرمود: مؤمن، زبان عبري كدام ا
سـرانجام پـس از   ». كباليي دخو داد به من، به فارسي ترجمه كـردم 

تـو همـين ترجمـة مـرا در     «مباحثات و مجادالت بسيار آقا فرمـود:  
خواننـد. گفـتم:    ات بنويس، اهلِ فضل هستند، خودشان مـي  روزنامه

 چشم. اين است صورت ترجمه: به

نويسـيد   ه چيزست مر شما را كه نمياي كاتبين صوراسرافيل، چ
جريدة خودتان را همچناني كه سزاوار است مر شما را كه بنويسـيد  
آن را؟ و چه چيزست مر شما را با كاغذ لـوق و امـردان و تمتـع از    

مرعـدة خـود را و    ئـةغير يائسات درصورت تيقن به عدم حفـظ مـر  
انـد،   درصورت ديدن ما آنان را كه اآلن از حجرة ديگر خـارج شـده  

  توانيد بنويسيد مطالبي عداي آنها را. حال... مي
چنان  ندرستي كه آ تحقيق ثابت شد ما را به داليل قويمه به پس به

نويسند جرائد خود را مثل شما آناننـد عـدو مـا، و     اشخاصي كه مي
  عدوهاي ما آنانند البته عدو خدا.



١٧٥ دخو

باشيد  كننده آينه مداومترگوييم مر شما را كه اگر ه پس حاال مي
شما بر توهين اعمال ما يعني اشاعة كفر و زندقه، پس زودسـت كـه   

كنيم شما را اوالً تهديـدكردني؛   بينيد بأس ما را. هرآينه تهديد مي مي
زنيم شـما را در ثـاني زدن شـديدي؛ و هرآينـه تكفيـر       و هرآينه مي

كشيم شما را در ثالث و رابع كشتن كالب و خنازير؛ و  كنيم و مي مي
چنـاني   هاي درخت تـوت آن  كنيم شما را بر شاخه ه آويزان ميهرآين

كه در مدرسة ماست. تا بدانيد كه نيست مـر عاميـان را بـر عـالمين     
  .)32(»سبيلي والسالم

  
ودمـاني اسـت؛ در عـين    خكس فهم و  شيوة نثر دهخدا ساده و روان و همه

فـردات و  دور اسـت. م  بـه  يحال از بالغتي خاص برخوردار و از هر نـوع ابتـذال  
ها كوتاه و از حيـث نظـم و    تركيبات او مأنوس و شيرين و برگزيده است و جمله

تركيب اجزاء تابع زبان گفتار. ايجاز او هنرمندانه است و طبيعـي، و بـر روي هـم    
اين صفات، به نوشتة او صميميت و اصالتي ارجمنـد بخشـيده اسـت كـه بـر دل      

  نشيند. مي
يـابي   انتخـاب موضـوع و نكتـه   » پرنـد  چرند و«زيباترين خصيصة مقاالت 

از » مكتـوب شـهري  «نويسنده و نيز ابداع او در طرز طرح مطلب اسـت. مـثالً در   
در «نويسد: من بچه بودم، درس خواندم و مال شدم.  زبان آزادخان كرندي كرد مي

كتاب نوشته بود آدم بايد دين داشته باشد ... از آخونـد پرسـيدم: ديـن چـه چيـز      
اي حرفها گفت و من  الم. گفتم: اسالم يعني چه؟ آخوند يك پارهاست؟ گفت: اس

آمـدهاي   در پيش هكند چگون آنگاه بيان مي». ياد گرفتم. گفت اين دين اسالم است
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و درحقيقـت مطلـوب خـود را    » دين رفت!«گويد:  مختلف ديده است هركس مي
  منظور داشته است:

  

داشـت   پيش يك سمسار نوكر شدم. يك دختر خيلي خـوب «... 
اش را خديجـة   و يك دختر خيلـي خـوب هـم صـيغه كـرد. صـيغه      

مطرب برد براي ...الدوله و به يك سيد ـ كه برادرش مجتهـد بـود ـ     
دخترش را شوهر داد كه بعد از خانة شوهر  او را دزديدند. سمسـار  

كـردم   نفهميدم دين كدام يكي بود؟ خيال مـي » دين رفت!«گفت:  مي
زي است. چون از دين داشـتن خـودم   هركدام باشند دين خوب چي

  نااميد بودم به جهنم راضي شدم و طمع به دين نكردم.
اين روزها كه تيول برگشته و در مواجب و مستمري گفتگوست 

اي مـردم از   بارة حاكمان كم شده و مـداخل يـك پـاره    و تسلط يك
گويند: دين رفت. يك روزي هم خانة يك  شنوم مي ميان رفته باز مي

وضه بود. من رفته بودم چايي بخورم. يك نفـر كـه نبيـرة    شيرازي ر
گفـت: سـه هـزار     وقت آنجا بود. مـي  صاحب ديوان شيرازي بود آن

ام حاشا كرده است؛ دين رفت؛  تومان پيش فالن شيخ امانت گذاشته
گفت:  خيلي مردم هم قبول داشتند كه دين رفت مگر يك نفر كه مي

ي كـه حاشـا نكنـد. ديـن     چرا پولت را پيش جمشيد امانت نگذاشـت 
نرفته عقل تو با عقل مردم ديگر از سرِ شماها رفته. خيلي حرفها هم 

يـك از   ام كه آيـا ديـن كـدام    زدند من نفهميدم. باري سرگردان مانده
گفت؟ ... يا صـيغه و دختـر    اينهاست؟ آن است كه آخوند مكتبي مي

ب سمسارست؟ يا سه هزار تومان است؟ يا تيول و مستمري و مواج



١٧٧ دخو

است يا چيز ديگر؟! براي خاطر خدا و آفتاب قيومت به من بگوييـد  
  .)33(»ترسم كه من از جهنم مي

  

از اين قبيل ابداعات اوست وقتي در مكتوبي ديگر در مقام انتقاد از القـاب  
در ايــران ..... «االيــام كــه  نويســد كــه در قــديم اشــراف و بزرگــان مملكــت مــي

شگل خلوت، قشنگ حضور، ملوس الملـك نبـود   الدوله، عزيز االياله، خو محبوب
ميان دولت ايران و » الدين وجود نداشت ...... ميز و صندلي المذهب، اسب روسي

يونان جنگي روي داد. ايرانيان، شهري را محاصره كردند ولي راه بـه درون شـهر   
بعـد   از آن روز بـه «راه را به ايشان نشان داد. » افيالتس«يافتند. تا مردي به نام  نمي

خـدا  «نويسد:  آنگاه مي». ها به افيالتس خائن گفتند و خونش را هدر كردند يوناني
شنوم بعضي .... ايران  دانم چراهروقت من اين اسم را مي لعنت كند شيطان را، نمي

كند ما فكر كـرديم حيـف اسـت فـالن كـس لقـب        سپس اشاره مي». افتد يادم مي
خواهد، افيالتس را بـراي او   بي بكر ميسليقه است و لق نداشته باشد و چون خوش

دانيم چه كسي اين لقب را به اطالع ديگران رسـانيده اسـت    درنظر گرفتيم اما نمي
  .)34(كه آنان نيز خواستار همين لقب شده اند!

  نوشته است:» اختراع جديد«جاي ديگر تحت عنوان 
  

يك نفر دكتر اطريشي موسوم به آف شنيدر وقتي كـه حكايـت   «
تهران را شنيده براي اين كه ميناي روي دندان نرود و دندانها نانهاي 

ضايع نشود غالفي از فوالد براي دندان اختراع كرده. با استعمال اين 
كند كه قوة چهار اسـب دارد و   غالف دندان حكم آسيايي را پيدا مي

كنـد. آدرس: الزارت   خـوبي خـرد مـي    سنگ و چاركه و كلوخ را به
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  .)35(» 21نمرة گاسه فنگو هيالشتال 
  

و برخـي از  » شـويم  ها تا شهر نـرويم آدم نمـي   ما دهاتي«نويسد:  گاهي مي
آورد كه در آنها  وقايع شهر را از زبان اويارقلي و نيز از مسموعات خود به قلم مي

  خوانيم: هاست؛ از آن جمله مي بسيار نكته
  

 ها فقط تا شهر نيـاييم هـيچ   بله مطلب اينجاست كه ما دهاتي«... 
ها تصور مي كرديم كه سـيد، آخونـد،    فهميم. مثالً ما دهاتي چيز نمي

مجتهد، وقتي اسم فرنگي بشنوند از غايـت تقـدس دهنشـان را كـر     
بينيم يك نفر آدم كه هـم سـيد    ايم مي كشند. حاال كه به شهر آمده مي

خوند اسـت، هـم بـرادر يـك مجتهـد      آاست، هم مجتهد است، هم 
پنجم همين ماه ساعت نه فرنگي با يك شنبه  بزرگ است در روز سه

كنند بعـد از   نفر در زرگنده با مينورسكي شارژدافر روس خلوت مي
آن يك ساعت و نيم ديگر با همان مينورسكي صاحب و آن شخص 

شوند و يك ساعت و نـيم هـم بـا او     ديگر خدمت سفير مشرف مي
دهـد و سـوار    خر هم سيد به هردو آنها دست ميآكنند و  خلوت مي

شود و آن سيد كلفته را جلو درشـكه نشـانده و هـيچ     اش مي درشكه
د. بله آدم دهـاتي تـا   يشو دستش را در آن آبهاي جاري زرگنده نمي

  .)36(»فهمد شهر نيايد اين چيزها را نمي
  

ــي  18در شــمارة  ــة خلــوت«صوراســرافيل از معن ابتكــاري لطيــف » عمل
ات    «انديشيده و نوشته است:  ببـين عملـة خلـوت بـه چـه      اي عـالم سـرّ والخفيـ



١٧٩ دخو

اند جز  هم ماننده آنگاه اشاره مي كند كه همة اجناس مخلوقات عالم به» گويند؟ مي
عملة خلوت كه هردم به شكلي است. سپس زيباصورتي ده پانزده ساله را وصف 

ي را، سي و ا بعد سبيل از بناگوش دررفته». اين يك جور عملة خلوت«كند كه  مي
  نمايد كه نوعي ديگر از عملة خلوت است... ير ميپنج تا چهل ساله، تصو

  

بينـد كـه عقـل از     وقت آدم يك جور عملة خلوت مي اما يك«... 
رود  خشـكد ... مـثالً آدم دارد مـي    پرد، آب به دهـنش مـي   سرش مي
خانه،  به هزار نفر غالم كشيك دافت آباد، يك دفعه چشمش مي عشرت

شاطر، پنجاه شصـت تـن   اي، بيست نفر  نقره پانصد نفر فراش چماق
از امراء و رجال و اركان سواره، كه در جلو و عقـب يـك كالسـكة    

كنند ........ چه خبر اسـت؟ چيسـت؟ كيسـت؟ ـ      ........... حركت مي
ببري خان ـ ببري خان؟ ـ بله ببري خان، هاي جـانمي ببـري خـان!      

هـاي نادرشـاه    عمرمي ببري خان!! ـ حكماً ببري خـان يكـي از نـوه    
است؟ ...  بلكه ببري خان يك سردار بزرگي است كه تـازه از  افشار 

رود باالي يك  دم با كمال شوق ميآفتح هرات برگشته؟ ... آن وقت 
دوزد تـوي   دود بـاالي يـك بلنـدي، چشـمش را مـي      درخت، يا مي

افتد به يك گربة براق با زنجير  كالسكه ... يك دفعه آدم چشمش مي
جواهر، جواهرهـاي ... از سـر و    و قالدة مرصع، لباسش فاخر، غرق

بال ... دشمنش فنا ... هـو هـو    دمش آويزان، هو ... حق ... جانش بي
  ».هو حق ... قضا بال دور

  

بعد از اهميت مقام ببري خان، گربـة محبـوب ناصـرالدين شـاه، و تقـرب      
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سـخن   )38(جستن حكام واليات بدو و عريضه آويزان كردن مـردم بـه گـردن وي   
  ويسد:ن راند و مي مي

  

اين هم يك جور عملة خلـوت بـود كـه بـه عـرض رسـيد.       «... 
نويسـد جنـاب    راستي تا يادم نرفته عرض كنم: خبرنگار ما از قم مي

باشي ... عازم زيارت قم شدند به محض ورود چهار هزار نفر  متولي
سيد، آخوند، متولي، و كاسب شهر را مسلح كرده ... هـر روز صـبح   

زار نفر قشون مزبور حاضر شده ... يك در صحن مقدس ... چهار ه
زنده باد قرآن مجيد، فنا باد قانون جديد، زنـده  «كنند:  دفعه فرياد مي

من كه سواد درستي ندارم امـا بـه   ». باد قرآن خدا، فنا باد قانون اروپا
باشي همچو  فهمم كه از حرفهاي متولي عقل ناقص خودم همچو مي

جديـد اروپاسـت و كارهـاي    آيد كه اين مجلس مطابق قـانون   برمي
طـور اسـت    دورة ببري خان برطبق قرآن خدا. اي مسلمانها، اگر اين

كنيد؟ چرا دسـت بـه دسـت     ايد؟ چرا غيرت نمي چرا ساكت نشسته
دهيد و ديـن خـدا را    باشي قم و آقا سيد علي يزدي نمي آقاي متولي
  .)38(»كنيد؟ نكند كه از مسلماني سير شده باشيد؟ احيا نمي

  

دهخدا گاه از مثالها و اصطالحات رايج مضامين بكري آفريـده و انتقـادات   
صوراسرافيل تحت عنوان  24گنجانده است. مثالً در شمارة  نهاآخود را در خالل 

استعمال نظم يا نثـري  «نخست در معني ارسال المثل سخن رانده كه » معاني بيان«
مثـل پيـدا كـرده و در    است كه به واسطة كمال فصاحت و بالغت گوينده حكـم  

  آنگاه افزوده است:». السنة خواص و عوام افتاده است
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مثالً بگيـريم همـين مثـل معـروف را كـه هـر روز هـزار دفعـه         «
  گويند: شنويم كه مي مي

  ماستش كم و آبش خيلي  امان از دوغ ليلـي    
بيند گذشته از ايـن كـه نـه     كند مي وقتي آدم به اين شعر نگاه مي

آيـد، و از   افيه يك معناي تمـامي هـم ازش درنمـي   وزن دارد و نه ق
گنجد ... مثالً همچـو   بينيم كه در توي هر صحبت مي طرف ديگر مي

آيـد مجلـس؛    فرض كنيم جناب امير بهادر جنگ چهار ماه پيش مـي 
آورد و در  بعد از يك ساعت نطق غرّا قرآن را هم از جيـبش درمـي  

آن قسـم  حضور دو هـزار نفـر در تقويـت مجلـس شـوري بـه قـر       
گويد:  خورد و سه دفعه هم محض تأكيد به زبان عربي فصيح مي مي

اهللا خاطر جمع ... و بعد يك ماه بعد از اين معاهـده و قسـم    عاهدت
بيند در ميـدان توپخانـه كـه بـراي      آدم همين امير بهادر جنگ را مي

كند و با  خانه تركي بلغور مي انهدام اساس شوري با غالمهاي كشيك
وقت وقتي آدم آن نطقهاي غـرّاي اميـر در    ا فارسي آرد. آنه وراميني

تقويت مجلس و آن قسمهاي مغلظة ايشـان در انجمـن خـدمت بـه     
  خواند:   اختيار مي افتد، بي يادش مي

  »ماستش كم و آبش خيلي  امان از دوغ ليلـي    
  

سپس مصاديق ديگري از اين قبيل موارد را با همـين لحـن طنزآميـز ذكـر     
  .)39(كند مي

حسن مطلعي اسـت  » دروس االشياء«صوراسرافيل نيز عنوان  25در شمارة 
نشـنيد و  «يكـي  ». سـازند  عسل و خربـزه بـاهم نمـي   «ابتكاري براي آن كه بگويد 
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پيچد، گفت:  يك ساعت ديگر يارو را ديد مثل مار به خودش مي«رفيقش ». خورد
تـا خـوب بـاهم    ازند. گفت: حـاال كـه ايـن دو    س نگفتم نخور اين دو تا باهم نمي

  ».اند كه من يكي را از ميان بردارند! ساخته
همـة  «گيرد كـه   آنگاه ضمن برشمردن طبقات و مناصب گوناگون نتيجه مي

اين طبقاتي كه عرض شد دو قسم بيشتر نيستند: يك دسته رؤساي ملـت، و يـك   
گوينـد: شـما    دسته اولياي دولت؛ ولي هر دو دسته يك مقصود بيشتر ندارند. مـي 

كنيد، زحمت بكشيد، آفتاب و سرما بخوريد، لخت و عور بگرديـد ... بدهيـد   كار 
  ».ما بخوريم و شما را حفظ و حراست كنيم

نويسد: حاال كه اين  كند و مي بعد، انتظارات مردم را از اين دو طبقه بيان مي
من هم حق دارم بگويم شما دو دسته مثل عسـل و خربـزه بـا    «كنيد  كارها را نمي
توانـد ابـداً    ايد كه ما ملت بيچاره را از ميان برداريد. وزير علوم هم نمي هم ساخته

به من اعتراضي بكند. من دويست و پنجاه حـديث در فضـيلت عسـل در خـاطر     
گوييد نه، اين گوي و اين ميدان،  گذرانم. مي اي شاهد مي خانه دارم؛ در هر وزارت

  .)40(»بگرد تا بگرديم
سرتاسر خواند تا لطـف ذوق مبتكـرِ دهخـدا     هريك از اين مقاالت را بايد

روزنامـه   ةمعلوم شود. يك جا در مقام انتقاد از وكال به صـورت مكتـوبي بـه ادار   
نويسد: پس از مدتها معلومم شد علـت چيسـت كـه مـادرم بـا پـدرم سـخت         مي

  مخالف و دائم با او در نزاع است.
  

ن و شـوهرند، چـرا   زخـر مـردم ديگـر هـم     آگفـتم:  «به مـادرم  
كدام مثل تو و بابام شب و روز مثل سگ و گربه بـه جـان هـم     يچه

افتند؟ ... گفت: محض اين كه بابات مرا به زور برد ... وقتي كـه   نمي
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پدرم مرد من نامزد پسر عموم بودم. پدرم داراييش بد نبـود. االّ مـن   
حق كنـد. مـن    خواست مرا بي الملكش مي هم وارث نداشت. شريك

وكيـل    رد از زن كمتـر ـ كـه آخونـد محـل و     فرستادم پي همين نـام 
دانم ذليل  الملك بابام برود مرافعه. نمي مرافعه بود ـ كه بياد با شريك 

نامه گرفت كه بعد از يك هفته چسبيد كـه   شده چطور از من وكالت
ام. هرچه من خود را زدم، گريه كردم،  من تو را براي خود عقد كرده

كه تو زن مني ... بعـد از   لالّاالّ و به آسمان رفتم، زمين آمدم، گفت: 
كشي مرا به اين آتش انداخت... الهـي كـه    يك سال عرض و عرض

آن چشــمهاي مثــل ازرق شــاميش را ميرغضــب درآرد! ... مــن هــم 
ام سـوخت ... از آن شـب    راستي راستي از آن شب دلم به حال ننـه 

م ديگر هروقت چشمم به چشم بابام افتاد ترسيدم براي اين كه ديـد 
ام گفتني چشماش مثل ازرقِ شـامي اسـت.    راستي راستي به قول ننه

تنها آن وقت از چشمهاي بابـام ترسـيدم،بعدها هـم از چشـمهاي      نه
هرچه وكيل بود ترسيدم، بعدها از اسم هرچه وكيل هم بود ترسيدم، 
بله ترسيدم اما حاال مقصودم اينجا نبود ... مقصودم اينجا بود كه اگر 

تر  داني كه من از قديم از همه مشروطه تو يك نفر ميكس نداند  هيچ
بودم... اما از همان روزي كه دستخط از شاه مرحوم گرفتند و ديـدم  

گويند كه حاال ديگر بايد وكيل تعيـين كـرد، يـك دفعـه      كه مردم مي
كني يك كاسه آب داغ ريختنـد بـه سـرِ مـن... گفـتم: بابـا        انگار مي

دتان براي خودتان مدعي نتراشـيد...  نكنيد، جانم نكنيد، به دست خو
گفتند: برو پي كـارت ... سـواد نـداري حـرف نـزن. مشـروطه هـم        
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وكيل باشد؟ بـاري حـاال بعـد از دو سـال تـازه سـرِ حـرف مـن          بي
هاي هيأت رئيسـه را   فهمند كه روي صندلي اند ... حاال تازه مي افتاده

ـ پهناي شكم ... الدوله، رحيم خان ... و مؤيدالعلماء وا ين دالسالم وال
ها از ناچاري  كند و چهار تا وكيل حسابي هم كه داريم بيچاره پر مي

گيرند ... اينها را مردم حاال تازه  مي» رماتيسم«چارچنگول روي قالي 
هاي مادرم  فهميدم؛ براي اينكه من گريه فهمند. اما من از قديم مي مي

اال حـاال  دانسـتم اسـم وكيـل حـ     را ديده بودم، براي اين كه من مـي 
خاصيت خودش را در ايـران خواهـد بخشـيد. بـراي ايـن كـه مـن        

  .)41(»چشمهاي مثل ازرقِ شامي بابام هنوز يادم بود
  

اسـت كـه در تمهيـد و مقدمـة آن     » چرند پرند«هاي  اي از نوشته كمتر مقاله
پرسد: چرا باوجود سفارش و تأكيد انبيا و حكمـا   كار نرفته باشد. گاه مي ابداعي به

كننـد؟  آنگـاه    با تأسيس مدارس دخترانه مخالفت ميربيت زنان، وزرا و وكال به ت
همة اينها براي اين است كه زنهاي ايران يعني مادرهـاي  «رسد كه  به اين نتيجه مي

بعـد، از تـأثير عقيـده و اخـالق     ». كاملي به ديزيِ از كار درآمـده دارنـد   دما اعتقا
  :گويد راند و مي مادرها در پسران سخن مي

  

دانند كه اگـر خانمهـاي ايرانـي دور     وكال و وزراي ما خوب مي«
هم جمع شوند، مدرسه بـاز كننـد، انجمـن داشـته باشـند، تعلـيم و       

هاي پاك و پاكيزه بهتـر   كم خواهند فهميد كه ديزي تربيت بشوند كم
هايي است كـه دو انگشـت دوده در پشـت و يـك وجـب       از ديزي

شـبهه وقتـي كـه     وارش باشد و بيچربيِ سي و پنج ساله در در و دي
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اين عقيده از مادرها سلب شد پسرها هم بعـدها بـه آدم بااسـتخوان    
گويند: تا  كنند و مي پيدا نكرده ... پاشان را توي يك كفش مي داعتقا

كي بايد وزرا و رجال و اولياي ما از ميان يـك عـدة معـين محـدود     
ز يـا شـكم ...   انتخاب شده و اگر هزار دفعـه كابينـه تغييـر كنـد بـا     

افـزاي   السلطنه، يا آواز حزين ... السلطنه، و يا جبة ... الدولـه زينـت  
  .)42(»هيأت باشد

با كشيدن راه آهن در ايران از آن  ننويسد: همسايگانما اي ديگر مي در مقاله
تنها حمايت از انسانها و ملـل ضـعيف را بـر عهـده      كنند كه نه جهت مخالفت مي

  حمايت از حيوانات هم دارند. وقتي راه آهن كشيده شود...اند بلكه انجمن  گرفته
  

كـار   بـي » صـد هـزار هـزار رأس االغ، يـابو، شـتر، و قـاطر       چل«
اينها زبان ندارند كـه ... بردارنـد روزنامـه چـاپ كننـد و      «شوند.  مي

گيريـد؟ چـرا مـا را     انصافها، چرا كار ما را از دست ما مي بگويند: بي
ها كه جايي نرفته ...  انصاف و مروت اروپاييكنيد؟ اما  نشين مي خانه

هـاي   خانـه  اين بود كه آنها هم برداشتند تلگراف كردند بـه سـفارت  
آهـن   هاي وحشي بگوييد كه اگر شـما راه  خودشان كه به اين ايراني

كشيديد و حيوانات باركش را بيكار و سـلندر گذاشـتيد مـا هـم از     
و شـما را ... دانـه دانـه    آيـيم   الملل حقاً مـي  روي قوانين حقوق بين

  .)43(»دهيم قورت مي
  

ريزد: وي در  هردم طرحي مي» چرند پرند» مقاالت«در  دهخدا ذهن خالّق
آورد  هاي خود اشخاصي را خلق كرده كه به مناسبت آنان را به سخن درمي نوشته
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كنـد. كسـاني ازقبيـل     هـا را طـرح مـي    و از زبان آنان يا بـا آنـان بسـياري گفتنـي    
، خرمگس، سگ حسن دله، اويارقلي، آزادخان كـرد كرنـدي، جنـاب    )44(»دمدمي«

هـاي ذوق   همـه آفريـده  » زده، نخـود همـه آش   مال اينكعلي، جناب رئـيس زنـگ  
گوينـد و رفتـار    نويسنده هستند كه هريك به تناسب نام و سرشت خود سخن مي

آورد كـه   كنند. حتي گاه از اجتماع اينان انجمني در ادارة صوراسرافيل پديد مي مي
  )45(اند. منزلة هيأت تحريرية روزنامه ي بهگاه

فرماييـد متجـاوز از شصـت سـال پـيش، دهخـدا در آفـرينش         مالحظه مي
» ا. پ. آشـنا «زاد  بـرد كـه ايـرج پزشـك     كار مي اي را به قهرمانان و اشخاص شيوه

طبع و شيرين قلمِ روزگار ما در سلسله مقاالت مشهور خود به نام  نويسندة ظريف
زاد تقليـد   به نوعي ديگر عرضه كرده است و ديگران از پزشك» آسمون ريسمون«

  كردند ولي نه با آن لطف و زيبايي.
هاي پايان سـال مجـالت،    بينيم، بخصوص در شماره در حال حاضر گاه مي
آميز از آنچه در سال گذشته روي  نويسان گزارشي طعن نويسندگان ازجمله فكاهي

 صوراسرافيل 27و  26ند. دهخدا دهها سال قبل در شمارة آور قلم مي داده است به
در همة دنيا رسم است سال كه به آخـر رسـيد   «نوشت:  مي» سالنامه«تحت عنوان 

آنگـاه بـا ظرافتـي    ». دهند ها در يك كتاب انتشار مي وقايع عمدة آن سال را بعضي
د از ايـن  كنـ  آمدهاي سال يا آنچه را خود انديشيده ذكر مـي  اي از پيش خاص پاره

  قبيل:
  

در اين سال زنهاي انگليس در باب تحصيل حقوق سياسية خود «
اقدامات مجدانه به عمـل آورده اجتماعـات بـزرگ تشـكيل داده ...     
براي حقانيت خود مقاالت و كتابهاي متعدد نوشتند. و زن مالمحمد 



١٨٧ دخو

هـا زيـاد گريـه     يك شب در قزوين ديد كه سـاعت دو شـد بچـه    ...
آيد مردكـة مهمـان    خواهند؛ خودش هم خوابش مي كنند شام مي مي

رود. از ايـن   رود كه نمي شوهرش هم مثل قير به زمين چسبيده نمي
هاش را روي زانوش گذاشته يك شپش بقدر  جهت سر يكي از بچه

يك لپه پيـدا كـرده و پـاورچين پـاورچين آمـد در اطـاق مردانـه و        
آتش بريزند انداخت توي كفش مهمان. مهمان مثل اسپندي كه روي 

همان وقت از جا جسته و هرچه مالمحمد اصرار كـرد: صـبر كنيـد    
يك قليان بكشيد نشد. مهمان رفت و ضـعيفه بـه فاصـلة دو دقيقـه     

  ديزي را خالي كرد ...
حد كمـال   ... و هم در اين سال بالونهاي جنگي در اروپا تقريباً به

ه بـالون  اي خطيـر بـراي مسـابقه قـرار داد     لويي جايزه رسيده در سن
ساعت پيموده جايزه را برد. و يك  40ميل در  880آلماني » بوماري«

شاه يك دفعه بيخود بيخودي   شب در انجمن فقرا جناب خروسعلي
كـم   سرش گيج خورده جلو چشـمش را دود سـياهي گرفتـه و كـم    

قل هوا و خفت دود ثهمان دود تمام عرصة وجودش را فرا گرفت. 
روح بـه طـرف    رده ماننـد مرغـي سـبك   رفته رفته از زمين بلندش ك

آسمان صعود نمود. همين كه از كرة هوا و آب باال رفته به كـرة نـار   
ايم يك سري هـم   رسيد، گفت: چه ضرر دارد كه ما تا اينجا كه آمده

بــه آســمانها زده باشــيم. ايــن را گفــت و از پيــر همــت طلبيــده در 
ن وقت ديد كـه  گذشته وارد بهشت شده در اي االعين از آسمانه فـةطر

چشمة آب صافي از زير پاهايش روان است. دست برد كه يك كف 
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ــيقش     ــه رف ــك دفع ــه ي ــاند ك ــرارت دل را بنش ــته ح از آب برداش
كني؟ مگر جا به سرت قطـع   ادب، چه مي طاووسعلي فرياد زد كه بي

شده كه خانقاه را ... بيچاره چشمش را باز كـرده ديـد كـار خـراب     
هاي شلوارش مثل لولـة آفتابـه جـاري     اچهاست يعني مثالً عرق از پ

است ... فوراً خودش را جمع كرده گفت: فقير، عجب سـيري پـيش   
  آمده بود!...

وطنان باور كننـد ـ دكتـر ژرژ پـو در      و هم در اين سال ـ اگر هم 
اتازوني ماشيني اختراع كرد كه به توسط آن حيات اشخاص غريق و 

ي كساني را كـه بـه وسـايط    گرداند يعن سرمازده و مسمومين را برمي
كند. و در كاشان زن همسـاية دسـت    اند دوباره زنده مي مزبوره مرده

راست از روي پشت بام داد زد: ننه حسني! ننه حسـني جـواب داد:   
چيه؟ گفت: عمو حوساي چتونه؟ گفت: خاك تو سرم كنن، تمونـه.  
گفت: چطو تمونه؟ گفت: دندوناش كلوچه؛ چشاش به طاقه. گفت: 

  .)46(»فت: نگو نگو! مگه جو دست من و توه؟گ ...
  

وردن،  بـرد و در اي  سر مـي  گفتيم دهخدا چندي در سويس به حال تبعيد به
صوراسرافيل را چاپ و منتشر كرد. در شمارة سوم دورة جديد بـراي نشـان دادنِ   

اي نوشته اسـت در   خبريِ محمدعلي ميرزا طرحي نو انديشيده و مقاله غفلت و بي
نامة محمدعلي ميرزا به پارلمان سويس. در اين نامه محمـدعلي ميـرزا    باب سواد
خطـاب  » عاليجاه عزت همراه«دارد كه پارلمان سويس آدمي است. او را  گمان مي

جمعي از مفسدين مملكت و دشـمنان ديـن و   «فرمايد:  كند و وي را مأمور مي مي
انـد ...   اجتماع نمـوده دو لت ... را كه در قلمرو حكمراني آن عاليجاه عزت همراه 



١٨٩ دخو

نويسد:  و در پايان مي». گرفته و در جلو دارالحكومة دولتي به چوب بسته ... بزنند
پوش ... ترمـة شمسـه    محض مزيد دعاگويي و دولتخواهي يك ثوب سرداري تن«

همـراه مرحمـت فرمـوديم كـه      خانة مباركه به آن عاليجاه عـزت  مرصع از صندوق
  .)47(»القران مباهي و سرافراز باشدا زيب پيكر افتخار كرده بين

  

*  
  

اي لطيف گوشزد  هاي انتقادي به كنايه بسياري نكته» چرند پرند«در مقاالت 
تر از تصريح. اين خود يـك نكتـة مهـم در طنزنويسـي      هايي بليغ شده است، كنايه

كند ذهن خواننـده   ظاهر بيان مطلبي را دنبال مي است. نويسنده در عين حال كه به
سازد. همـين شـيوه در سـخن گفـتن ظريفـان و       هايي باريك متوجه مي نكته را به
گويان نيز هست كه در خالل اشارات لطيفشان بسيار چيزهـا پوشـيده اسـت.     بذله

صـورتي   ها سرشار است به پردازي ها و كنايه سنجي ذوق و طبع دهخدا از اين نكته
اسـت. مالحظـه    كه در ضمن مقاالت او چندين موضوع گوناگون به هم سرشـته 

چگونه بـه طـرز غيرمسـتقيم    » بشارت«صوراسرافيل ذيل عنوان  6كنيد در شمارة 
  طبقات محتلف و چندين كس را دست انداخته است:

  

چند روز قبل وزارت داخلة ما محض كمال عطوفت و مهرباني «
به هفت وزير مسئول ديگر در حضور خودشان اجازة جلـوس روي  

اً اين مكرمت .... درخـورِ هزارگونـه   صندلي مرحمت فرمودند. واقع
پـروري و   تمجيد است. اميدواريم كه جنـاب معظـم هميشـه در ذره   

دل و تـا شـاعران مـا مـدح      نوازي نسبت به ما رعاياي باوفا يك بنده
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ها طلسـم و نيـرنج نويسـند و تقـويم      نشين گويند و رمالها و چله مي
ر اريكـة مجـد و   كار برد ب الدوله شايد و نشايد به جناب حاجي نجم

  .)48(»سروري پاينده و برقرار باشند
  

المتـين   جاي ديگـر در ضـمن جـواب بـه مقالـة تقـريظ و اعتـراضِ حبـل        
مگر تو خبر نداري كه مـردم ايـران شـرف دارنـد و بـا آن گمـرك       «... نويسد:  مي

صدي نود و پنج كه مسيو نوز مرحوم به شرف بست كه از سـرحد داخـل نشـود    
  .)49(»بر ضد ما هر روز در وزارت عدليه بلند است باز صداي شرف شرف

  نويسد: مي» دله سگ حسن«صوراسرافيل از قول  12در شمارة 
  

اش  چند روز قبل ... پسر ... در نزديك زرگنده ... اسب كالسـكه «
كرد .... حرصـش درآمـد ... رولـور را از جيـبش      در رفتن كندي مي

د اين موضوع را پر و آنگاه خو». اش را كشت درآورده اسب كالسكه
دانيـد كـه آدم وقتـي حرصـش      د هللا مـي مـ شـما الح «دهد كه  بال مي

شود خاصه وقتـي كـه    دربيايد ديگر دنيا پيش چشمش تيره و تار مي
رجال بزرگ مملكت باشد كه ديگر آن وقـت قلـم مرفـوع اسـت     از 

شان درآمد حق دارند همـه كـار   صبراي اينكه رجال بزرگ وقتي حر
خان ... حرصش درآمد و درختهاي  طور كه پسر رحيم بكنند ... همان

فندق پارك تبريز را با خون ميـرزا آقاخـان كرمـاني و شـيخ احمـد      
خان خبيرالممالـك آبيـاري كردنـد؛ .......     روحي و حاج ميرزا حسن

خـان   طور كه پليس حرصش درآمد و مغزِ سر ميرزا محمدعلي همان
ه آدم مخصوصاً وقتي كـه  پر ازهم پاچيد ... بل نوري را با ضرب شش



١٩١ دخو

زاده باشد حرصـش كـه دربيايـد ايـن كارهـا را مـي        بزرگ و بزرگ
  .)50(»كند...

  

بعد از آن كه يك دستة پنجاه نفر از «نويسد:  صوراسرافيل مي 14در شمارة 
طالب ... به ادارة صوراسرافيل حمله كردند من ... از ترس جان رفتم توي خانـه،  

بيه بالتشبيه بعضـي آقايـان ... الملـك را بـراي گـرفتن      و مثل وقتي كه مثالً بالتش
سپارند كه  پذيرند و مي بيست و پنج هزار تومان  و كارچاقي روسها ... به خانه مي

هركس آمد بگوييد آقا خلوت دارند؛ من هـم سـپردم كـه بگوييـد دخـو خلـوت       
  گويد: در دنبالة همين مقال مي» . رفته...

  

كه اولياي دولت از مجلسِ شـوري   طور بله من ترسيدم ... همان«
مـا از   ...طـور كـه بالتشـبيه بالتشـبيه بعضـي از       ترسند ... همـان  مي

ترسـيدم بـراي    ترسند. بله من مـي  تصرف در اوال وقف و صغير مي
هـاي   هـاي طلبـه   زدن اين كه حق داشتم بترسم؛ براي اينكه من كتك

يـك آخونـد   تبريز را ديده بودم؛ براي اين كه من ديده بودم، وقتـي  
ريختند و غالبـاً بعـد    زد همة آخوندها سرِ آن يك نفر مي كسي را مي

پرسـيدند:   مرد تازه ازيكـديگر مـي   از آن كه در زير چماق بيچاره مي
  .)51(»اين ملعون چه كرده بود؟...

  

اي  هاي باريك سرشار است كه هـردم بـه شـيوه    آنقدر چنتة دهخدا از نكته
از دخـو  «گويـد: خواننـدگان    آورد. گـاه مـي   مـي  كنايات نيشدار خـود را بـه قلـم   

كننـد ... مـن چـه خـرم بـه گـل خوابيـده كـه بـردارم           شعورتر از كجا پيدا مي بي
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و بعد در حين تكرار ايـن مطلـع ـ كـه اينهـا را مـن چـرا بنويسـم؟ ـ          » بنويسم...
بله من ديگر محال است يك دفعة ديگـر  «شمرد كه  نقصهاي متعدد جامعه را برمي

مـن در  «گويـد:   يا مي». حرفها بنويسم يا خودم را داخل در اين كارها بكنماز اين 
خواهم قدري ... درد دل بكنم. درد دل كه عيب و عار نيست ... همـة   اين نمره مي

طور كـه مـثالً حضـرت     كنند. همان شوند درد دل مي دار مي بزرگان هم وقتي غصه
شود با بعضـي از   دار مي ي غصه....الدوله هروقت از آسودگي سرحد ايران و عثمان

سپس انواع گوناگون از اين نوع درد دل كردنهـا  » كند. رجال باب عالي درد دل مي
هاي خـاموش را   دهد كه هريك به كنايه قسمتي از زد و بندها و توطئه را شرح مي
. آنقدر مقاالت دهخدا از ذكر نظـاير و اشـباه هـر موضـوع لبريـز      )52(كند برمال مي

  كشد. به اطنابي نامطبوع نيز مي است كه گاه
مشـهدي  «، )53(»كمينة اسـيرالجوال «آميز دهخدا ازقبيل  هاي طعن اريذگ اسم

 )55(»آقـا  پادشاهي كل مملكت آذربايجان ... مير هاشم«، و )54(»دار عقل به دور ريش

ديگر از نيشخندهاي ظريف اوست. همين اسيرالجوال خانم است كه بـراي  نوعي 
مـژه دارد   اند و گل خود ـ كه معتقد است چشمش زده » كي يكدانةي«درمان فرزند 

اآلن چهار روز آزگار است كه نـه شـب دارد نـه روز.    «نويسد كه  ـ به روزنامه مي
شـود   ادبي مـي  پرانند؛ تيغ ـ بي  ها مي همة همبازيهاش صبح و شام سنگ به درشكه

چيننـد؛   مـي  گذارند؛ سـنگ روي خـط واگـون    گالب به روتان ـ زير دم خرها مي 
و از دخـو  » پاچند؛ حسن من تـوي خانـه ورِ دلـم افتـاده     خاك به سرِ راهگذر مي

خواهد. دخو پيش از هر كار دود عنبرنصارا سپس انواع دواهاي زنانه را  كمك مي
اگر خداي نكرده باز خوب نشد ديگر از مـن  «افزايد:  كند و در آخر مي تجويز مي



١٩٣ دخو

بنـدي   گيـر نزلـه   اهللا جـن  اد بده آسـيد فـرج  آب كاري ساخته نيست، برو محلة حسن
  .)56(»كند

طور غيرمستقيم انتقادي از خرافـات برخـي    ن، بهآدر اين مكتوب و جواب 
خبري عامـة مـردم    زنان نهفته است. مكتوبي ديگر از يزد داستاني است نمودار بي

آن روزگار و طعني به بعضي انجمنها و اينكه چگونه اشخاص را به نام مشـروطه  
اند و هـر كسـي از مشـروطه برحسـب فكـر گمـاني        مستبد به جان هم انداختهو 

  داشته است:
  

ها انجمن كرده گفتند: حاال كه الحمـد هللا   اينجا جمعي از حاجي«
... الممالك هم مشروطه شده، خوب است ما هم بعد از اين محض 

اي يـك روز جمـع شـده در اصـالحات مملكتـي       دل او باشد هفتـه 
انـد كـه بعـد از     مله در همان مجلس قرار گذاشتهصحبت كنيم؛ ازج

فـت و زردة تخـم   زِِروند كمرشـان را   اين شبي كه فرداش حمام مي
مرغ بيندازند كه توي آبِ خزينه سست نشود. همه باهم متعهد شده 

هـا كـه گفتـه: ان     ريش داده ريش گرفتند اال يك نفر از اين حـاجي 
هـم گفتـه اسـت: آب    سازد. بعـد   خرج زيادي با صرفة تجارتي نمي

شـود. در هـر صـورت     جور چيزها نجس نمي حمام كُر است، با اين
چه درد سر، با مقصود انجمـن همراهـي نكـرده اسـت. حـاال همـة       

اند كه او مستبداست! او هـم   ها پاشان را توي يك كفش كرده حاجي
سخت ايستاده كه همة اهل انجمن كافرند براي اين كه از حرفشـان  

ه آبِ كُر پيش از تغيير لون و طعم و رايحه نجـس  آيد ك همچو برمي
انـد: اينهـا بـه     خواهد شد. باري حاال كه هر دو طرف محكم ايستاده



 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٩٤ 

  .)57(»گويد: بابي گويند: مستبد، او هم به اينها مي حاجي و اتباعش مي
  

از اين قبيل است دعواي ميرهاشم و مريدان شيخ سليم بـر سـر كلّـة شـتر     
اين نكته را نيز بايد افزود كه بعضي انتقادهاي دهخدا در ايـن  . )58(قرباني در تبريز

ها نيست بلكه به صـراحت تمـام بيـان شـده اسـت       زدن مقاالت از اين نوع گوشه
بخصوص آنچه در سه شمارة دورة جديد صوراسرافيل نوشته است. شـايد دوري  

يز تبعيـد  از ايران و انتشار روزنامه در سويس بدو آزادي بيان بيشتري بخشيده و ن
آزردگي و كشته شدن ميرزا جهانگيرخان هم مزيد بـر علـت    شدن و آوارگي و دل

  شده است.
اكونـومي  «اي شـيرين طـرح كـرده و تحـت عنـوان       در شمارة دوم مقدمـه 

عالم اقتصاديِ معروف را مخاطب قـرار داده كـه چـرا     )60(، ادام اسميت)59(پليتيك
، و سرمايه كرده است؟ و حال آن كه لوازم توليد ثروت را منحصر به طبيعت، كار

محمدعلي ميرزا به طرق گوناگون ازقبيـل پيشـكش گـرفتن، فـروختن تفنگهـاي      
فروشها و روز بعد خريداران را جريمه كردن و تفنگهـا را بـاز    دولتي در بازار مال

اي اسـتهزاءآميز وضـع    كند. در اين مقاله به شوه ستاندن، تحصيل پول و ثروت مي
شود و دنبالة اين انتقادات تنـد را   و خزانة تهيِ مملكت را يادآور مي آشفتة اقتصاد

  .)61(در سواد نامة محمدعلي ميرزا به پارلمان سويس نيز آورده است
وردن سويس شدت و صراحت  صوراسرافيل چاپ اي بر روي هم مقاالت
  تر است. بيان بيشتري دارد و كوبنده

*  
نويسندگي در مسائل اجتماعي يكسر بعدها دهخدا، نويسندة چرند پرند، از 

به تتبع و تحقيق ادبي پرداخت. در جواب استفسار دوستان كه چرا شـعر و نثـري   



١٩٥ دخو

گفـت:   نويسد، مـي  سرايد و نمي كرد نمي به سبك آنچه در صوراسرافيل منتشر مي
در اين زمان بسيارند كساني كه حاضرند وقت و نيروي فكر خود را صرف شعر «

ها و مجالت كننـد ولـي شـايد     نها در روزنامهآشتن و طبع و نشر گفتن و مقاله نو
كمتر كسي باشد كه بخواهد و بتواند ـ با تـأليف آثـاري ماننـد امثـال و حكـم، و       

آسـاني   سوز ولـي واجـب را بـه    كننده و طاقت اي دشوار و خسته نامه ـ وظيفه  لغت
  .)62(»تحمل نمايد

كارهـاي ارجمنـد او بـه     هرقدر به كوششها و پژوهشهاي ادبـيِ دهخـدا و  
نگريم، اين دريغ و حسرت در دل باقي است كه كاش دهخـدا زبـان در    تعظيم مي
آمـوز خـود    افـزاي و عبـرت   هـاي بيـداري   كشيد و ملت ايران را از نوشته كام نمي

كرد! اين حسرت بيشتر وقتي دست مـي دهـد كـه بـه نوشـتة       بيشتر برخوردار مي
نگـريم كـه چـه بسـا اسـير مباحـث جنسـي و         برخي از طنزنويسان پس از او مي

اي مسـائل سـطحي و مكـرر و مبتـذل      گونه است و در مقام انتقاد نيز از پاره هزل
كنند و بيش از آن كـه نقصـي را گفتـه باشـند ذات نـاقص را مشـهور        تجاوز نمي

  گردانند. مي
نويسـي دهخـدا در    نويس روزگار ما، وقتي زمان مقاله بهرام صادقي، داستان

رافيل و دوران سكوت و تحقيق وي را تشبيه كرده بود به دو عكس از او: صوراس
ميالدي در استانبول كه دهخدا در حال جواني، محكـم   1910اولي مربوط به سال 

ايستاده است و نگاهي نافـذ و مصـمم دارد و مـرد مبـارزه اسـت، دومـي مـردي        
شسـته اسـت و   اي شكسته و نگـاهي خسـته، ن   دهد با چهره سالخورده را نشان مي

  هاي پشت سر او است. در دست دارد و هزاران برگة ديگر در قفسه» فيش«مشتي 
  

  1348جاغرق، مردادماه 
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  ها: يادداشت
اهللا عليـه... را  رمحـةقمـري مرحـوم ميـرزا جهانگيرخـان شـيرازي       1326االولـي   جمادي 22در روز .  «1

همان مـاه در همـان جـا او را بـه      24ر قزاقهاي محمدعلي ميرزا دستگير كرده به باغ شاه بردند و د
  اكبر دهخدا. علي» طناب خفه كردند

. اين شعر در نخستين شمارة صوراسرافيل ـ كـه پـس از قتـل ميـرزا جهانگيرخـان، در شـهر ايـوردن         2
Yverdon .سويس به اهتمام دهخدا و ديگران منتشر شده ـ درج گرديده است  

  هـ . ق. 1375هـ . ق. ـ  1297. 3
هـ . ق. چهـارده مـاه پـس از آن كـه      1325اآلخر  ربيع 17صوراسرافيل در روز پنجشنبه شمارة  . اولين4

  دولت ايران رسمًا در عداد دول مشروطه قرار گرفت از طبع خارج شد.
  .1347-1342. فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين، تهران 5
قزوينـي اسـت كـه ايرانيـان     . دخو ازلحاظ معني لغوي يعني دهخدا، كدخـدا، و در عـرف نـام ابلهـي     6

دهند. نظير جوحي و مالنصرالدين. لطـف ذوق و   انگيزي به او نسبت مي داستانهاي سفيهانه و خنده
  ظرافت طبع دهخدا در انتخاب اين اسم مستعار از جهات مختلف قابل مالحظه است.

ك خويش حتـي معيشـت   اند در باب وضع اقوام نزدي رانده . هنگامي كه دهخدا را به تبعيد از ايران مي7
آنان نگران بوده و دو نامه در اين زمينه به دوستانش نوشته است كه اخيراً منتشـر شـد و خوانـدني    

  .463-461، 312-311)، 1348آموز، رك: راهنماي كتاب، سال دوازدهم ( است و نكته
  منتشر شده است. 1327صفر  15. شمارة سوم دورة جديد صوراسرافيل در 8
هجـري قمـري (از شـهريور     1340تا آنجا كه من اطـالع دارم فقـط در   «اند:  رعدي نوشته. آقاي دكتر 9

مقداري از امثال » شفق سرخ«خورشيدي) در چند شماره از سال اول روزنامة  1301تا مرداد  1300
وة عبيد زاكاني به وجهي تصرفاتي طنزآميز در آنهـا  يو جدي فارسي را كه عمداً به ش رجاري و سائ

  .10)، 1348يغما، سال بيست و دوم (» د به چاپ رساندكرده بو
  .1334، تهران 14-6. در باب آثار دهخدا، رك: مجموعة اشعار دهخدا، مقدمة دكتر محمد معين 10
، به اهتمام سيد نصراهللا تقوي و مجتبـي مينـوي، تهـران    613زاده: ديوان ناصرخسرو  . سيد حسن تقي11

  .396نامه  ؛ مقدمة لغت1307
12 .Louis Massignon  

13 .Herculeux  32، رك: مجموعة اشعار دهخدا، مقدمه.  
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شـاهكارهاي نثـر   «استخراج كـرده و در   صوراسرافيل. شادروان سعيد نفيسي اين مقاالت را از دورة 14
، به طبع رسانده اسـت. در ايـن مقالـه نيـز از ايـن      1320، تهران 115-20، ص 1ج » فارسي معاصر

  شود مربوط به آن است. و شمارة صفحاتي كه ذكر مي مجموعه استفاده شده
توان كرد كه در بعضي از آثار فكاهي منظوم و منثوري كه دهخدا در اوايل مشروطيت در  انكار نمي. «15

روزنامة صوراسرافيل به چاپ رساند كم و بـيش تـأثير برخـي از نويسـندگان و شـاعران روزنامـة       
شد مخصوصاً تـأثير صـابر شـيرواني     تركي قفقازي منتشر مي كه در باكو به» مال نصرالدين«معروف 

  .12-22/11يغما » محسوس است» هوپ نامه هوپ«سرايندة اشعار فكاهي و اجتماعي 
  .396ص  5)، شمارة 1312. مجلة مهر سال اول (16
  به بعد. 44. مجموعة اشعار دهخدا، ص 17
  .125-124. همان كتاب ص 18
  .به بعد 127. همان كتاب ص 19
  .50. همان كتاب ص 20
  .62، 57 . همان كتاب ص21
  .31. مجموعة اشعار دهخدا، ص 22
  .به بعد 32. همان كتاب ص 23
  .به بعد 61. همان كتاب ص 24
  .97. همان كتاب ص 25
  .135 . همان كتاب ص26
انش بـه  اي كه پيش از اين ياد شد، در سفارش كسـ  . خود او هنگام تبعيد از ايران در يكي از دو نامه27

نامه از طرف آن كسي است كه در مدت دو سـال تمـام در مقابـل     اين استيصال«نويسد:  دوستان مي
، »يـك از زخـارف مبادلـه نكـرد     وعدة وزارت و اميد ميليونها پول نقد نلغزيد و شـرف را بـه هـيچ   

  .462، 12/312راهنماي كتاب 
ي از اشعار فكاهي او در كتابهاي بـاغ  هـ . ش. قسمت 1313هـ . ق.  1288الدين حسيني  . سيد اشرف28

  بهشت و نسيم شمال گردآوري شده است. كليات اشعار او متجاوز از بيست هزار بيت است.
) به نقل از تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة 1344. سعيد نفيسي: مجلة سپيد و سياه (شهريور 29

؛ نيز رك: حبيـب يغمـايي، يغمـا    1335ن ، ادوارد براون، ترجمة محمد عباسي، تهرا122مشروطيت 
21/706-709.  
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  است:
ـــن  ـــوام در تــف كي ــي   رافضــي را ع ــي   م ــد از پ ــن زدن ــت دي حمي 
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ـــد زود   ـــذر درآم ــي از رهـگ  يك
ـــي  ــتم ار م ـــانش  گف ـــد  ايش  زدن

 تــو چــرا بــاري اي بــه دل ســندان
 جرمِ او چيست؟ گفت: بشنو نيـك 

 زدنـد و مـن بـه دمـش  سنّيـان مي
  

 بيش از آن زد كه آن گـره زده بـود  
ــانش  ــر و ايمـ ــكال كفـ ــرِ اشـ  بهـ

 خبـر كـوفتي دو صـد چنـدان؟     بي
 مــن ز جــرمش خبــر نــدارم ليــك
ــش    ــم زدم ــزد ه ــر م ــتم و به  رف
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