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نخستین شمارۀ ایران    نامه در پاییز 1361ش/1982م 
منتشر شد. از شمارۀ نخست تا زمستان 

136۷ش/1988م )سال ۷، شمارۀ 2( استاد جالل 
متینی مدیریت این فصل نامة بنیاد مطالعات 

ایران را برعهده داشتند. ایشان با توان و پیگیری 
کم نظیری از همان شمارۀ نخست اساس یک 

فصل نامة پایدار و معتبر علمی  -پژوهشی را فراهم 
آوردند. در آن دورۀ بنیادین، که با انقالب فرهنگی 

و “پاکسازی” استادان علوم انسانی و اجتماعی 
در دانشگاه   های ایران هم زمان بود، ایران    نامه نقش 

مهمی در چاپ و نشر نوشته های پژوهشی در 
گسترۀ ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی داشت. 

به پاس مدیریت و خدمات ارزندۀ ایشان، این 
شمارۀ ایران    نامه را به بزرگداشت دکتر متینی 
اختصاص داده ایم. این ارج نامه شامل چهار 
بخش خاطرات، پژوهش ادبی، سال  شمار و 

گزیده هاست. بخش خاطرات شامل یادداشت  هایی 
از غالمرضا افخمی، محمد استعالمی، صدرالدین 
الهی، هادی بهار، ایرج پارسی نژاد، جالل خالقی 
مطلق، فضل  اهلل رضا، علی سجادی، محمدحسین 
مصطفوی جباری و حشمت مؤیّد است. بخش 
تحقیقات مقاله های اهدایی محمود امیدساالر، 
محمدرضا شفیعی کدکنی، علی  اشرف صادقی، 
بهرام گرامی، احمد مهدوی دامغانی و احسان 

یارشاطر را در بر می  گیرد. سال  شمار زندگی دکتر 
متینی را علی سجادی تهیه کرده  است. در بخش 

گزیده ها، یادداشت  های دکتر متینی را، که در 
شماره  های نخست سال اول و دوم ایران    نامه چاپ  

شده بودند، آورده  ایم. 

در گردآوری این ارج نامه از یاری و همکاری 
بی دریغ دکتر بهرام گرامی برخوردار بوده ایم. ایشان 

در مدتی کوتاه و با پشتکاری کم نظیر یادداشت ها 
و مقاله های اهدایی را درخواست کردند و برای 

چاپ فراهم آوردند. از یاری ایشان و همة همکاران 
عالی قدر این شماره سپاس گزاریم.

با ارج نهادن به پیشنهاد های سازندۀ خوانندگان 
عزیز ایران    نامه، در این شماره اندازۀ حروف اندکی 

درشت تر است. برای کاهش مخارج طراحی 
این فصل نامة ایران  شناسی، پانوشت ها را نیز به 

پی نوشت تغییر داده  ایم. برای بِه  خوانی و کاهش 
هزینه های فصل  نامه، امیدواریم تا پایان سال جاری 

ایران    نامه را به شکل ساده تر و برازنده  تری منتشر 
کنیم. با ساده  سازی دسترسی به پایگاه ایران    نامه 

)irannameh.org( نیز امید داریم که سال آینده در 
فضای مجازی حضور فعال تری داشته باشیم. برای 

پیشبرد این اهداف، سپاس  گزار یاری و پیشنهادهای 
خوانندگان ایران    نامه خواهیم بود.

یادداشتسردبیر
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غالمرضا افخمی استاد پیشین و معاون دانشکدۀ اقتصاد و علوم 
سیاسی دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی(، معاون وزارت کشور و 
دبیر کل کمیتۀ ملی برنامۀ جهانی سوادآموزی بوده است .او مدیر 
مسئول برنامۀ تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در واشینگتن و 
مؤلف چندین کتاب به زبان فارسی و انگلیسی، از جمله زندگی 
در  متعدد  مقاالتی  و  ایران  انقالب   ،1980-1919 شاه  زمانۀ  و 

ایران  نامه، است.

بنیاد مطالعات ایران در سال 1360ش/1981م آغاز 
به کار کرد؛ هنگامی که ایران انقالب زده در بحران 
به سر می برد و حکومت اسالمی هنوز قوام نیافته 

بود. رهبران تازه به قدرت رسیده  نظام سیاسی، 
اداری و دفاعی کشور را در هم کوبیده و هم زمان 

در صحنۀ جهانی هل من مبارز سر داده بودند. 
اشغال سفارت ایاالت متحد امریکا و گروگان گیری 
ده  ها تن از اعضای آن ایران را در برابر نیرومندترین 
کشور جهان قرار داده بود. صدام حسین، برخوردار 

از پشتیبانی گسترده، فرصت را غنیمت شمرده و 
به ایران تاخته بود. اسالم ناب رهبران ملی گرایی 

را بر نمی تابید و با آنچه ایرانیان را به گذشتۀ پیش 
از اسالمشان می پیوست در نزاع و کشمکش بود. 

دستاورد های سیاسی و فرهنگی دوران مشروطیت، 
به ویژه آنچه به حکومت پهلوی ارتباط می یافت، 

نیز پذیرفته نبود. حکومت اسالمی با شاهنامه، 
تخت جمشید و نوروز سر جنگ داشت و هر چه 

را که از اسالم نابش بر نمی خاست، با حقیقت و 
معرفت بیگانه می دانست. 

این اوضاع برای ما، که متعلق به زمان و فرهنگی 
بودیم که ایران را سرآغاز و دربرگیرندۀ هزاران 

سال تاریخ ایرانیان می دانست، یکسره ناپذیرفتنی 
و به    شدت هراس   انگیز بود. به  تدریج و به  تجربه 

در یافتیم که عشق و تعهد مردم ایران به حراست از 
دستاورد های تاریخی و فرهنگی  شان چون سدی 
سدید عزم حاکمان برای نفی و تضعیف میراث 

نیاکانمان را درهم خواهد شکست. در آن زمان، اما، 
اوضاع و احوال آشفتۀ کشور و ترکتازی خشونت-
 بار حکومت جایی برای خوشبینی نسبت به پیروزی 

مردم ایران در این ستیز فرهنگی نمی  گذاشت. در 
نتیجه، همان  گونه که در فهرست هدف های بنیاد 

مطالعات ایران ثبت شده است، کوشش برای حفظ 
آثار باستانی و اشاعۀ فرهنگ، ادب و تاریخ ایران از راه 

انتشار فصلنامه  ای پژوهشی در اولویت قرار گرفت.  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/4-6
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بنابراین، وقت آن رسیده بود که به جست  وجوی 
شخصیتی رویم که نه تنها در زمرۀ اساتید ممتاز 
فرهنگ و ادب ایران به شمار آید، بلکه با ما در 

نگرانی نسبت به آیندۀ ادب فارسی و فرهنگ ایران 
سهیم باشد. طبیعتاً برای رسیدن به مقصود از دوستان 

و آشنایان فرهیختۀ خود یاری طلبیدیم. احمد 
قریشی، دوست دوران تحصیل در امریکا و همکار 
دیرین و نام  آورم  در دانشگاه ملی ایران و نیز یکی 

از پایه گذاران اولیۀ بنیاد و عضو هیئت امنای آن، نام 
جالل متینی را در میان نهاد. در همان اوان، احسان 
یارشاطر، یکی دیگر از دوستان قدیم خانوادگی که 

لطفش همواره شامل حال همسرم مهناز، مدیر عامل 
بنیاد مطالعات ایران، و من بوده است، در وصف 
پژوهش  ها و آثار ارزندۀ فرهنگی متینی داستان  ها 

گفت. استاد را البته به نام می شناختم و با سوابقش 
در دانشگاه فردوسی از استادی تا ریاست دانشگاه 

آشنا بودم، اما بخت دیدارش نصیبم نشده بود و 
نمی دانستم که او هم به  ناچار ترک وطن کرده و در 

امریکا رحل اقامت افکنده است. به کوتاه سخن، 
دیری نپایید که با جالل متینی آشنا شدیم و هدف-

 هایمان را با او در میان گذاردیم و او را به همکاری 
دعوت کردیم. خواهش ما را از سر لطف پذیرفت 
و سردبیری ایران  نامه، فصلنامه ای را که هنوز پا به 

عرصۀ وجود نگذاشته بود، به عهده گرفت. 

به جرأت می توانم بگویم که در نبود همکاری مانند 
متینی، ایران  نامه نمی توانست آغازی چنین درخشان 
داشته باشد. زمان مشکل و فضا آکنده از بدبینی و 
بداندیشی بود. سابقۀ علمی و پژوهشی متینی بسیاری 
از اساتید مسلم ایران  شناسی را به ایران  نامه جلب کرد. 
شمارۀ اول از سال یکم ایران  نامه، که در پاییز 1361 
منتشر شد، شامل نوشته  های استادان پرآوازه  ای چون 
ذبیح اهلل صفا، جالل خالقی مطلق، سیدحسین نصر و 
حسن جوادی بود.  از شمارۀ دوم فصلنامه، حشمت 
مؤیّد بخش نقد و بررسی کتاب را به عهده گرفت. 
زنده یاد محمد جعفر محجوب از آغاز کار با ایران  نامه 
همکاری داشت. محمود امیدساالر در شمارۀ دوم 

در نوشته  ای از راز روئین تنی اسفندیار پرده برداشت. 
جالل متینی خود از ابتدا تا سال 1367 که  ایران-
 نامه را مدیریت می کرد، در هر شماره مقدمه و مقاله 
می نوشت. بجاست که این مختصر را با گفتۀ آغازین 
او در ایران  نامه، سال 1، شمارۀ 1  )پائیز 1361( به 

پایان رسانم:

انتشار »ایران     نامه« که اکنون نخستین شمارۀ آن از 
نظر خوانندگان ارجمند می  گذرد، پاسخی است 
به نیاز زمان ما، از طرف کسانی که پاسداری از 
فرهنگ ایران   زمین و ترویج آن را وظیفۀ اساسی 
خود می شمارند. هدف ما آن است که در حد 

امکان، حاصل تحقیقات و تتبّعات دانشمندان و 
صاحب  نظران ایرانی را در رشته های مربوط به 
زبان و ادب فارسی و فرهنگ غنی ایران در این 
مجله چاپ کنیم و در سراسر جهان به دست 
محققان و عالقه مندان برسانیم تا بدین ترتیب 

خالئی را که در چند سال اخیر به سبب 
تعطیل قریب به اتفاق مجله های تحقیقی در 

ایران بوجود آمده است جبران نماییم. 

جالل متینی در سال 1367، یک  تنه، به تأسیس و 
ادارۀ فصلنامۀ وزین ایران  شناسی همت گماشت 
و با انتشار آن منبع ارزشمند و علمی دیگری را 
برای پژوهشگران و عالقه مندان به تاریخ و ادب 

ایران  زمین فراهم آورد. باشد که استاد همچنان 
شاد و توانمند سال ها دوستدارانش را از چشمۀ  

فیّاض علم و ادب سیراب کند.

 غالمرضا 
افخمی و دکتر 
جالل متینی، 
فروردین 
1987/1366م. 
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تنها و یگانه! 8

فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  دانش  آموختۀ  استعالمی  محمد 
دانشگاه تهران بوده و عالوه بر ایران، در دانشگاه  های مک  گیل، 
مطالعات خارجی توکیو و برکلی نیز تدریس کرده است. از آثار 
تصحیح  و  شرح  تذکرهًْ االولیاء،  تعلیق  و  تصحیح  ایشان  عمدۀ 
مثنوی معنوی )7 جلد(، نقد و شرح غزلیات حافظ )2 جلد( و 
شرح قصاید خاقانی است. وی اکنون در مونترال تألیف فرهنگ

 نامۀ تصوف و عرفان را در دست دارد.

ابراز ارادتی به استاد جالل متینی

تاریخ مشرق  زمین مجموعۀ تصاویری است از 
سیمای مردانی که جز خودشان به کسی شباهت 

نداشته  اند. تنهایان یگانه  ای که دل به کارهای 
بزرگی سپرده، تا پای جان بر آن پای فشرده و 

بار سنگینی را در راهی دراز به منزل رسانده  اند. 
نگاهی به روزگاران دور و به نقطۀ اوج تمدن و 
فرهنگ ایرانی هم همین تصویرها را پیش چشم 
ما می  آورد: امپراتوری هخامنشیان بزرگ  ترین و 
گسترده  ترین فرمانروایی تاریخ بشر بوده است 

و اگر کسانی از مدعیان نواندیشی و شماری از 
نوباوگان شرق  شناسی هم منکر این واقعیت باشند 

و اسطوره  های روم و یونان را سرچشمۀ تمامی 
تمدن جهان بدانند، به جوانی و جهالت آنها باید 
بخشید! اما در همان روزگار عظمت دیرینۀ ایران 
هم نامداران تنهایانِ یگانه  اند. سخن از یک نظام 

پایدار نیست، اگر گسترۀ فرمانروایی از مرز چین 
تا شمال افریقا می  رسد، آن که به پیروزی می  رسد 

کورش هخامنشی است و نظام سیاسی و ارتش 
و ملت در پی آن یگانه گام برمی  دارد. در تاریخ 
ادب و فرهنگ این هزار سال نزدیک به روزگار 
خودمان هم، آنها که آثار گران  سنگی در دانش و 

ادب آفریده  اند، باز تنهایان یگانه بوده  اند. فردوسی 
و خیام و نظامی و عطار و موالنا جالل  الدین و 
سعدی و حافظ از زهدان یک نظام فرهنگی به 
دنیا نیامده  اند. همین امروز هم کارهای بزرگ 

در ادب و فرهنگ ایران به دست تنهایان یگانه 
سامان می  پذیرد. دانشنامۀ ایرانیکا فهرستی از 

نام  های چند صد پژوهندۀ ایرانی و غیر ایرانی را 
پشت سر دارد، اما اگر بخواهیم تصوری از یک 

استاد یارشاطر دیگر را در ذهن خودمان بسازیم، 
از یاران مخلص و کاردیدۀ ایشان هیچ  یک آن 

همه شایستگی گوناگون را در خود ندارد و باید 
ده دوازده تن از پژوهشگران سرشناس امروز  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/8-11
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محمد استعالمی

تنها و یگانه!
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تنها و یگانه! 10

را با هم ترکیب کنیم تا چنان نادره  ای پدید آید 
و چنین ترکیبی در قرع و انبیق هیچ کیمیاگری 

صورت نمی  گیرد.

این مقدمه را چیده  ام تا بگویم که استاد جالل 
متینی هم یکی از آن تنهایان یگانه است. در این 

سی و چند سال، که دست  هایی از درون و بیرون 
با نشترهای زهرآلود به جان اصالت  های فرهنگ 

ایران افتاده  اند و کار به گفتۀ حافظ ”به دست 
کمان ابرویی است کافرکیش،“ استاد متینی هم 
با نشر 7 سال مجلۀ ایران  نامه و 24 سال مجلۀ 

ایران  شناسی، انگار که بارها گفته است :

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

کسی باید تجربۀ نشر منظم و مداوم یک 
مجموعۀ مقاالت سنگین و پرمایه را داشته باشد 
تا بداند که فراهم کردن 10 تا 15 مقاله و چند 
نقد و بررسی کتاب، پذیرفتن مسئولیت اینکه 

آثار نویسندگانی معتبر بی  عیب و نقص به دست 
مشتاقان برسد، اضطراب آنکه در پایان هر 3 ماه 
شمارۀ آن فصل به هنگام از چاپ و صحافی و 

عرضه و توزیع و ارسال به این سوی و آن سوی 
جهان بگذرد، چه کار توان فرسایی است. بعد 
هم نگرانی این که مبادا یکی از نویسندگان از 

چگونگی عرضۀ کار خود خشنود نباشد یا اینکه 
یکی از آنها که کنار هر گودی حضور دارند و 

هر چند گاه باید یک ”لنگش کن!“ هم بگویند 
تا وجود عزیزشان از یاد نرود و گرفتاری  های 
بسیار دیگری که هر کس خود به تجربه باید 

آنها را دریابد و باز دریابد که بار این خدمت چه 
سنگین است. خاصّه وقتی که مدیر ایران  شناسی 
بسیاری از کارهای اداری سادۀ مجله را هم خود 
به تنهایی باید سامان بدهد و از خستگی دم نزند.

”نیمی از راه مانده  ست“ عنوان سرشار از صداقِت 
شعری از سیمین بهبهانی عزیز است که سال  ها 

پس از شنیدن آن هنوز با همان صدای مهربانش 
در گوش من است:

ایران نامه، سال اول، شمارۀ 3، بهار 1362.
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زمان با توست . . . !1
به استاد احسان یارشاطر

چه باک از کینۀ نامردمان؟
از تیربار جهل؟

به گرداب است آری کشتی تاریخ!
اّما، ناخدای پیر

به سیمایش خِط بیم و هراسی نیست

تو هان! ای ناخدای پیر!
می  دانی و می  دانم

فضای سینه موج عشق را تنگ است
اّما نیست این پایان راه تو

زمان با توست، زمان
از کینۀ نامردمان، از تیربارِ جهل، بی  باک است

نگه کن خویشتن را
نیستی این تن، تو ایرانی

تو خاک گرم آغشته به خون  های دلیرانی
سرود جویبار َمولیانی، نغمۀ چنگ بخارایی

تویی شهنامۀ پیر غیور توس
کیومرثی تو، جمشیدی، فریدونی

درفش کاویانت نام ایران است

نگه کن خویشتن را
نیستی این تن، تو ایرانی

توخاک گرم آغشته به خون  های دلیرانی
تو بیژن نیستی در چاه دیوان

پور دستانی
رکاب رخش را پای تو می باید

سفرهایت قرین کامیابی باد!2

1در ستایش همۀ عاشقان ایران.

 2مونترال، پاییز 1382.

نیمی از راه مانده  ست، وقِت افتادنت نیست
وام کن جان دیگر، جان اگر در تنت نیست

اسِب چاالک تازم! از چه افتادی از پا؟
من تو را می کشانم، گر سِر رفتنت نیست

هیچ اگر جان تو را نیست، نیمه جانی مرا هست
نیِم آن نیمه از تو، غربتی با َمنت نیست!

استاد متینی پس از کار تمام و کمال یک عمر 
پرحاصل، خدمت در همۀ سطوح آموزش و 

هدایت جامعه، پذیرفتن بار سنگین مدیریت در 
سطح آموزش عالی و پشت سر گذاشتن مقام 

ریاست دانشگاه فردوسی و خدمتی شایستۀ 
ستایش در فرهنگستان ادب و هنر و در کنار 

استاد خانلری، 32 سال پیش جوانی از سر گرفته 
و ایران  نامه را با الگوی چندین مجلۀ پژوهشی 
پرمایه که دانشکده  های ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه  های تهران و مشهد و تبریز منتشر می
 کرده  اند، تأسیس کرده و موجب تجدید حیات 

همان مجموعه  های پرمایه و سودمند شده است 
که در این روزگار نفی و طرد علوم انسانی از 

برنامه  های مدارس و دانشگاه  ها نیاز به آن مانند 
نیاز یک سهراِب محتضر به نوشداروست.

هر بهار که من شمارۀ چهارم سال پیش ایران
 شناسی را دریافت می  کنم، کمی دلم می  لرزد که 

مبادا خستگی این همه سال کارِ سال بعد را لَنگ 
کند، اما این نگرانی فقط یکی دو لحظه است و 
گویی ”غیرت عشق“ بر من بانگ می  زند که در 

سینۀ این نادره  های روزگار پرنده  ای آشیان دارد که 
او را می  سوزانند، اما از خاکستر خود ققنوس  وار 

پر می  کشد، به پرواز درمی  آید، و هنوز بهار امسال 
به نیمه نرسیده که مقاله  های شمارۀ تابستان هم 

در چاپخانه است و نشر سال بیست    وپنجم ایران
 شناسی همان مسئولیت ملی و فرهنگی را بر دوش 
استاد متینی می  گذارد که در سال  های دور، گردش 

کارهای دانشگاه فردوسی و فرهنگستان ادب و 
هنر استاد خانلری بر دوش او می گذاشت.

با آرزوی تندرستی و همۀ آرزوهای خوب برای 
او و برای همۀ عاشقان ایران!
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سیاسی  جامعه  شناسی  دکتری  دانش   آموختۀ  الهی  صدرالدین 
ورزش از دانشگاه تور – اورلئان، دارای دیپلم مطالعات عالی از 
برنامه  ریزی  فوق تخصص  دیپلم  و  فرانسه  مطبوعات  انستیتوی 
ورزشی از دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش فرانسه است. 
نیا و نیای بزرگ او مدرسان حکمت الهی در عصر خود بوده  اند. 
او که لیسانس خود را در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشسرای عالی 
دانشکده ادبیات تهران دریافت داشته است، از 1331 که به خدمت 
روزنامه کیهان درآمد و تاکنون به حرفۀ روزنامه  نگاری اشتغال دارد. 
او از بنیادگذاران هفته  نامۀ کیهان ورزشی است و برای اولین بار در 
آنجا روان  شناسی، جامعه  شناسی و فلسفۀ تربیت بدنی و ورزش 
را مطرح ساخت. همچنین، در مقام خبرنگار از جبهه  های جنگ 
لبنان، جنگ  های آزادیبخش الجزایر، انقالبات دانشجویی و  اول 
اجتماعی و بازی  های المپیک 64 توکیو، 76 مونترال و بازی  های 
آسیایی 58 توکیو و 66 بانکوک گزارش تهیه کرده است. در کنار 
کار در کیهان و کیهان ورزشی، به نوشتن پاورقی در تهران مصور 
و سپید و سیاه نیز پرداخت. از 1350 تا 1357 مدیر گروه روزنامه 

نگاری و رادیوتلویزیون دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی تهران 
بود و در 1357 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن 
خوزه و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به امریکا آمد. بعد از انقالب 
اسالمی زندگی خودتبعیدی را برگزیده، به نوشتن و تحقیق پرداخته 
است. از ایشان کتاب های با سعدی در بازارچه زندگی، نقد بی غش 

و دوری ها و دلگیری ها در امریکا چاپ شده است.

آقای دکتر توکلی، سردبیر فصلنامۀ ایران 
  نامه، از این بنده خواستند که به مناسبت 

اختصاص این شمارۀ ایران   نامه به آقای دکتر 
جالل متینی که بنیادگذار و اولین سردبیر 

آن بوده  اند، مقاله  ای بنویسم. خدمت ایشان 
عرض کردم که مقاله  ای، از آن دست که 
استادان و صاحب  نظران نوشته  اند و در 

این شماره چاپ خواهید کرد، ندارم. اگر 
موافقت کنید آنچه را که من از دکتر جالل 

متینی می  دانم و آموخته  ام، به شکل یک 
مقالۀ روزنامه  ای برای این فصلنامۀ فرهنگی 
بنویسم، باشد که خوانندگان در خالل مقاله 
با سیمای دیگری از دکتر متینی آشنا شوند. 

سردبیر ایران  نامه موافقت کرد و به این 
طریق، این وجیزه نوشته شد.

)1(
آشنایی بی  دیدار

اولین  بار نام دکتر جالل متینی را از زبان استاد 
ارجمندم دکتر پرویز ناتل خانلری شنیدم. آن 

هم در جریان دیدارهای طوالنی که با او دربارۀ 
ادب معاصر فارسی داشتم و بعد از هر جلسه 

که صحبت اصلی تمام می  شد، دکتر خانلری مرا 
نگه می  داشت تا صحبت  هایی حاشیه  ای بکنیم. 

شرح این دیدارها را در کتاب نقد بی  غش به این 
صورت آورده  ام: 

صحبت  مان که گل می انداخت و او خسته 
می  شد، برمی  خاست به آشپزخانه می  رفت 

یک بطر ودکا، دو استکان و یک شیشه 
آبعلی بدون گاز با هرچه مهیا بود در یک 
سینی می  گذاشت و می  آورد. فقط یک  بار 
برای من می  ریخت و بعد سنت گذاشته 
بود که هر کس هر قدر می  تواند بنوشد. 
و خود به دلیل مصاحبه  ای که در پیش  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/12-17
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بود هیچ  گاه از سه یا چهار استکان تجاوز 
نمی  کرد. محبت تقلبی نداشت – سهل 

است – که اصالً محبت را نشان نمی  داد. 
حدش را تا سر حد امکان با آدم نگه می

 داشت و فاصله را نمی  گذاشت کوتاه شود. 
با این همه، با او غریبه نبودی. وقتی کمی 

سرخوش بود و پیپ را چاق می  کرد و 
پشت هاله دود آن صورت صاف و چاقش 

گم می  شد؛ ساکت می  شد. لپ  هایش گل 
می  انداخت و من صبر می  کردم. گاه یک 
ربع، بیست دقیقه، نیم ساعت او در این 
سکوت گاهی یک بیت از شعری را پی
 درپی با خود تکرار می  کرد و همیشه از 

حافظ. یک روز که خیلی خسته بود تقریبًا 
کار نکردیم و او فقط پیپ دود کرد و ذره 

ذره این غزل حافظ را خواند:

حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

و این بیت غزل را شاید پنج  بار تکرار کرد:

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند.

وقت رفتن به من گفت: آقای الهی روز پُرثمری 
داشتیم. و باز همان لبخند روی لبش بود، آنکه 

نوشخند و نیشخندش را نمی  توانستی از هم 
جدا کنی و ادامه داد:

 شما هم شباهتی به آدم  هایی که من می  شناسم 
ندارید. آدم می  تواند وقتی شما هستید با خودش 

تنها باشد.

ادامه داد:

 تنها مخاطبی که آدم را خسته نمی  کند 
حافظ است.1

آن روز یکی از روزهایی بود که دکتر خانلری 
دربارۀ استادانی که در آن روزگار چندان شناخته

 شده نبودند حرف می  زد و از دو نفر نام برد و 
گفت: ”بسیارند استادان و محققانی که سرشان را 

به زیر انداخته  اند و کارشان را می  کنند و خوب 
هم می  کنند. مثاًل ما در دانشگاه مشهد دو تا استاد 

داریم که بی  توقع و تظاهر کارهای اساسی کرده  اند 
و می  کنند؛ دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر جالل  

متینی.“ من این دو نام را آن روز از استادی که 
باورش داشتم شنیدم و در ذهنم ماند و همین.

)2(
شجاعت صراحت

اینجا در امریکا بودم، یعنی به اختیار، بعد از آنکه 
آقای خمینی به تهران رفت، من استاد مدعو 

دانشگاه  های اینجا بودم و تصمیم گرفتم که بمانم. 
سالی بعد از آن تک و توک با آدم  های برجسته

 ای که صاحب مشاغل معتبر بوده و به اینجا آمده 
بودند آشنا شدم. آدم  هایی از همه دست و بیش از 
همه معاشران من دانشگاهیان و فرهنگیان بودند. 

یک شب در یک مهمانی شام در منزل دکتر قاسم 
معتمدی، که رئیس دانشگاه و وزیر علوم بود، مردی 

را به من معرفی کردند آراسته و سنگین و رنگین. 
اسمش دکتر جالل متینی بود و من بالفاصله به یاد 

سال  های 1343 و 1344 و آن دیدارها که با دکتر 
خانلری داشتم افتادم و این نام برایم سخت آشنا و 
نزدیک بود. کسی که خانلری از مراتب دانش او با 

من صحبت کرده و نامش را بر زبان آورده بود. 

پس از آن در جلسات شام و یا در گردهم  آیی  های 
فرهنگی او را می  دیدیم. در آن سال، دکتر متینی 

که تازه از ایران آمده بود و در دانشگاه برکلی 
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با دوستان جلسۀ  شعر در واشنگتن.

و بزم. با هم آشنا شدیم و من با نسلی از استادان 
زبان فارسی آشنا شدم که ادامه  دهندۀ راه استادان 
بزرگم دکتر صفا، دکتر معین، دکتر خانلری، دکتر 
خطیبی، فروزانفر، عصار، دکتر صورتگر، مدرس 

رضوی و . . . بودند. با نگاهی دیگر و تکیه بر 
مبانی تحقیقات تازه و ارائۀ طرحی نو بی  ادعای 

شکافتن سقف فلک.

به عنوان استاد مدعو زبان فارسی درس می  داد. 
در مجالس شبانه وقتی صحبت از ادبیات و شعر 

می  شد همه به او نگاه می  کردند و وی نظرش 
را بی  پرده و صریح بیان می  داشت و در این کار 

از شجاعت خاصی که کمتر می  توان در کسی 
سراغ داشت برخوردار بود. بیانش بسان یک 

معلم و استاد بود، نه اظهار نظر در مجلس شبانه 
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دکتر متینی و من سالم و علیکی احترام  آمیز بین 
دو فکر متقابل بود.

)3(
ایران  نامه، یک نشریۀ متفاوت

دوست مشترک ما دکتر احمد قریشی که رئیس 
دانشگاه ملی در تهران بود و باز من او را در 

کم  کم دوستی ما به هم  زبانی  های فرهنگی مبدل 
شد، اما این کوشندۀ نسل سوم دانشگاهی چشم 
مرحمتی به آنچه که ما به آن ادبیات نو می  گفتیم 
نداشت و گمان می  برم که هنوز هم ندارد. و این 
بنده که سال  ها پیش با استاد فرامرزی بر سر شعر 
نو و نیمایی بزن و بکوب داشتم و مهدی حمیدی 

را اصالً شاعر نمی  دانستم، پس سالم و علیک با 
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اینجا شناخته بودم، در نشست  و  برخاست  های 
دو نفری از دکتر متینی می  گفت آن هم با احترام 
تمام و اینکه مدت ریاستش بر دانشکدۀ ادبیات 

مشهد و سپس دانشگاه فردوسی آن دیار چه 
خدمات برجسته  ای به فرهنگ ایران و خراسان 
کرده است. یک روز هم گفت که دکتر متینی 

رفته است به واشنگتن که با بنیاد مطالعات ایران 
همکاری کند.

حاال سال 1360 را پشت سر گذاشته بودیم و 
من بیشتر با کارهای دکتر متینی آشنا شده بودم. 
کارهایی که دری تازه به روی فرهنگ و تمدنی 

که ما می  شناختیم می  گشود. یک روز هم خبر 
شدیم که او مدیریت و سردبیری یک فصلنامه 
را بر عهده گرفته است، فصلنامۀ ایران   نامه، و 

دیدیم که شمارۀ اول آن در پاییز 1361 منتشر 
شد و به دست ما رسید.

مجلۀ شسته  رفته  ای بود، برخالف بسیاری از 
فصلنامه  ها که بار تبلیغات سیاسی یکسویه بر 

دوش داشتند، ایران   نامه به مسایل فرهنگی ایران 
می  پرداخت و همکارانی چون دکتر صفا و 

سعیدی سیرجانی داشت.

حاال دیگر با دکتر متینی روابط دیگری داشتیم. 
گاه مدت  های دراز دربارۀ مسایل سیاسی و 

فرهنگی با تلفن صحبت می  کردیم و او از کار 
منظم و دشوارش می  گفت و ایران   نامه را منتشر 

می  کرد، درست سر وقت و سر فصل سالی 
چهاربار، اما هر بار که مجله را می  دیدیم احساس 

می  کردیم که این یک مجله نیست، یک کار 
باورکردنی از مردی است که با پایداری برای 

عرضه و در عین حال حمایت از فرهنگ و ادب 
ایران یک  تنه ایستاده است. او چندباری از من 

خواست که برای ایران   نامه مطلبی بنویسم، اما من 
به راستی جرأت نمی  کردم که در کنار کسانی که 
به مسایل فرهنگی با نگاهی استادانه می  پردازند 
با قلم روزنامه  ای بایستم. حقیقت آنکه من این 
پایداری را در خود نمی  دیدم و در مقابل  دکتر 

جالل متینی برایم مثل مجّسمۀ پایداری بود. 

ایران   نامه در پاییز 1361 منتشر شد و دکتر متینی 
هشت سالی آن را سرپرستی کرد.

)4(
مرد ایستادگی و مقاومت

یک روز شنیدم که دکتر متینی از ایران   نامه رفته 
است. دلواپسی توأم با دلشکستگی به سراغم آمد. 
به ایران   نامه به چشم امیدی برای فردای ایران می

 نگریستم و دلواپس متینی بودم که با عشق پایدارش 
به ایران بی ایران   نامه چه خواهد کرد. در صحبت

 های تلفنی نه او به این موضوع اشاره کرد و نه من 
چیزی از او پرسیدم. برخالف همه هموطنانی که 

وقتی از کاری بیرون می  روند مدیران و همراهان و 
همکاران خود را به چوب ناسپاسی می  کوبند، او 

هرگز از همکاران و مدیران ایران   نامه شکایتی نکرد 
و چیزی نگفت. فقط در صحبت  های همیشگی از 

این افسوس می  خورد که چرا من با او همکاری 
نمی  کنم. چه کاری؟ کاری که تمام شده بود؟

یک روز به من گفت که یک ایرانی فرهنگ
 دوست که به بسیاری از آدم  های علم و ادب 

می  رسد و زحمات انها را پاس می  دارد قبول کرده 
است که او را در ادامۀ راهش کمک کند. این آقا 

دکتر عطا منتظری نام داشت. در کنار کار مطب و 
دکتری شیفته و فریفتۀ فرهنگ و ادب ایران بود و 

چون خود من سرسپردۀ شیخ اجل سعدی.

دکتر متینی گفت که فصلنامۀ تازۀ ایران  شناسی نام 
دارد و این بار جداً خواست که با او همکاری کنم. 

دیدم که نمی  شود به این مرد که ایران در ذات 
او مخمر است و ایران   نامهاش ایران  شناسی شده 
است جواب سرباال داد. پس چند طرح را که به 

نظرم می  رسید به درد کاری از این دست می  خورد 
و با او در میان گذاشته و این آقای ایران  پرست، 
باحوصله و صبر بسیار مقاله  های این بنده را که 

بیشتر رنگ و بوی روزنامه داشت سرپرستی کرد و 
ما را در سلک ادبای ایران  شناس منسلک ساخت و 
اسم ما هم در ردیف ادبا ثبت شد، اما با مقاله  هایی 

بیشتر در حال و هوای روزنامه. به خاطر دارم 
که او با چه شکیبایی و بردباری پیشنهادهای مرا 
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دربارۀ تک  نگاری – که ترجمۀ فارسی مونوگرافی 
است – پذیرفت و من تک  نگاری اولین روزنامه 
زنانه در ایران به نام ”آتش“ را برای  او نوشته 
و سپس تک  نگاری یک مجلۀ روزانه را که در 

عهد رضاشاه منتشر می  شد با نام ”افسانه مجله  ای 
یگانه“ در ایران  شناسی منتشر کردم.

در ایران  شناسی، نویسندگان و محققان دو نسل 
بعدتر از دکتر متینی فرصت یافتند که مقاالتشان 
را به نظر مردم برسانند و در خالل این سال  ها 
چهرۀ دیگری از متینی شناخته شد. انسانی که 

با اعتقادات سیاسی خود به سر می  برد و تسلیم 
هیاهو و جنجال  های روز نمی  شود. در چاپ 

نظرات مخالف نظرش را اعمال نمی  کند، اما به 
آن پاسخ می  دهد و باورهایش را هرگز از دست 

نمی  نهد و سخت و محکم به اعتقاداتش که 
ایران  دوستی است چسبیده است.

چند باور او را در برپاایستادنش در خور تأمل 
بود: اینکه پهلوی  ها راه تجدد را در ایران 

گشوده  اند  اینکه حکومت دینی آفت حکومت 
خرد است  اینکه نباید از هیچ  کس بتی بی

 خدشه ساخت و او را به فرهنگ و تاریخ ایران 
تحمیل کرد  اینکه در برابر ستمکاری  ها و فشار 

حکومت دینی باید ایستاد.

در این زمینه بود که او مردانه در برابر دستگیری 
و زندانی کردن همکار قدیمش سعیدی سیرجانی 

ایستاد و با تشویق استاد دیرینه  اش دکتر احسان 
یارشاطر کمیتۀ دفاع از سعیدی سیرجانی را 

تشکیل داد و پای ما را که سرمان برای اینجور 
کارها درد می  کند به میان کشید و این کمیته تا 

آنجا که می  توانست در افشای دروغ  های جمهوری 
اسالمی کوشید. و من در جریان همکاری با او 

در کمیتۀ دفاع از سعیدی سیرجانی تصویر استوار 
جالل متینی را در دفاع از حق دیدم و شناختم.

دکتر عطا منتظری به سبب گرفتاری  هایی از 
کمک به انتشار ایران  شناسی باز ماند. اما دکتر 

متینی که معنای پایداری بود از پای ننشست و با 

یاری دوست مشترکمان دکتر احمد قریشی نظر 
محمود خیامی را که در این سال  ها مظهر نوعی 

دیگر از پایداری است و بحق در این راه جوانمرد 
صاحبدلی است به حمایت از ایران  شناسی جلب 

کرد و حاال ایران  شناسی بیست  وپنج ساله است 
و اگر هشت سال کار ایران  نامه را به آن بیفزاییم 
دکتر جالل متینی سی  وسه سال است که یک  تنه 
در راه ایران می  کوشد و این اندک مدتی نیست. 

کار کردن با او هم لذت  بخش است و هم سخت. 
برای من روزنامه  نویس که عادت کرده  ام که 

هر صبحدم به دنیا بیایم و هر غروب بمیرم تا 
صبحدمی دیگر دوباره سر از خاک برآرم نوشتن 

مقاالتی تحقیقی، این چنین سخت  تر از کوه و 
باریک  تر از مو آن چنان که او می  خواهد، سخت 
است. به همین جهت هنگامی که مقالۀ ”درآمدی 

بر مقولۀ پاورقی  نویسی“ را در ایران  شناسی 
آغاز کردم، قول دادم که پایان این چند مقاله را 
با عنوان ”نیک و بد پاورقی“ تمام کنم، از آن 

قول هشت نُه سالی می  گذرد و جالل متینی، این 
مرد که معنای پایداری و تصویر استواری است، 
هرچندگاه یک  بار گالیه می  کند که بقیۀ مقاله چه 
شد و غافل است از اینکه یک روزنامه  نویس که 
حاال باید هر هفته یک صفحه تمام را سیاه کند، 

مرد آن میدان که او می  خواهد نیست، اما همواره 
ستایشگر همت بلند او و تالش تحسین  برانگیزش 

در حفظ و حمایت و برافراشتن نام ایران و 
فرهنگ ایران است بوده است و خواهد بود . . .

1صدرالدین الهی، نقد بی  غش )امریکا: نشر تاک، 1385ش/2007م(، 

.256254
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مایو  کلینیک  ژنو،  پزشکی  دانشکدۀ  دانش  آموختۀ  بهار  هادی 
)Mayo( و دانشگاه جورج تاون و عضو هیئت علمی دانشگاه
 های جانز هاپکینز و جورج تاون بوده است. کتاب  های بدن انسان 
در امثال فارسی، دل  نامۀ بهار و راهنمای پزشکی برای همگان )دو 

جلد( از آثار اوست.

در زبان   های گوناگون جهان، گاه   گاهی به واژه
 هایی برخورد می  کنیم که پیدا کردن معادل آنها در 

زبان  های دیگر بسیار مشکل است و اگر معادلی 
داشته باشند، در بیشتر موارد مفهوم کامل و واقعی 

آن واژه  ها را در زبان اصلی نمی  رسانند. یکی از 
 )Kaffeeklatsch( این کلمات واژۀ کافه کالچ

در زبان آلمانی است که با تغییر مختصری وارد 
زبان انگلیسی نیز شده است. این واژه، که از قرن 

نوزدهم در زبان آلمانی به کار برده می  شود، از 
دو کلمۀ Kaffee به معنی قهوه و Klatsch به 

معنای خوش  وبش کردِن همراه با اندکی بدگویی 
و سخن  چینی تشکیل شده و بدین معنی است که 

گروهی از دوستان و آشنایان گاه  گاهی دور هم 
جمع شده و هنگام صرف قهوه، چای و شیرینی 
به خوش  وبش مشغول شده و با یکدیگر دربارۀ 

مسایل روز، مشکالت شخصی، سیاست، ادبیات، 
فلسفه و غیره بحث و تبادل نظر می  کنند. چنین 

 Circolo گردهمایی  هایی را هم در زبان ایتالیایی
می  نامند که به معنی دایره، دوره یا حلقه است و 

شاید وقتی حافظ می  فرماید

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود

منظورش از حلقه چنین گردهمایی و انجمنی 
بوده است. البته این  طور به نظر می  رسد که چون 

تا نیمه  شب صحبت از گیسو و سلسلۀ موی کسی 
بوده، البد در آن شب فرصتی برای بحث دربارۀ 

مسایل عرفانی، فلسفی یا مذهبی نبوده است!

روان  شناسان معتقدند که این نوع گردهمایی  های 
دوستانه، به  خصوص برای مهاجران ایرانی که 
ترک یار و دیار کرده  اند و در این جالی وطن 

اجباری و مهاجرت ناخواسته دچار گرفتاری  های 
گوناگون در محیطی کامالً متفاوت شده  اند، بسیار  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/18-20
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جالل متینی، هادی بهار و عباس اردوبادی.
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مفید است و نوعی روان  درمانی موفقیت  آمیز، 
مؤثر و بدون هزینه محسوب می  شود. به عبارت 
دیگر، این  گونه جلسات تا اندازه  ای درد غربت، 
نوستالژی وطن یا به قول جاحظ، شاعر عرب، 
”الحنین الی األوطان“ را قابل تحمل می  سازد.

غرض از ذکر مقدمۀ فوق این است که پس 
از انقالب 1357 در ایران، من هم که از سن 
18 سالگی خارج از ایران زندگی می  کنم، به 

شهر بتزدا )Bethesda( در حومۀ واشنگتن نقل 
مکان کردم و مشغول کار شدم و برای اولین  بار 

در زندگی با تعداد زیادی دانشجویان، دانش
 آموختگان، دانشمندان، نویسندگان، روزنامه  نگاران 

و استادان بلندپایۀ ایرانی آشنا شدم و در نتیجه 
به این فکر افتادم که هر چهارشنبه بین ساعت 3 
تا 5 بعدازظهر به مدت 2 ساعت با این دوستان 

در قهوه  خانه  ای در یکی از مغازه  های بزرگ بتزدا 
دور هم جمع شده و یک نوع کافه کالچ ایرانی 

تشکیل بدهم و دوستان نیز بتوانند رفقای دیگر را 
برای آشنایی با یکدیگر به آنجا بیاورند. یکی از 

ستارگان درخشان این جلسات آقای دکتر جالل 
متینی هستند که از آغاز این انجمن این افتخار را 

به دوستان داده  اند که به  طور منظم در این جلسات 
شرکت کنند و مصاحبت با ایشان برای من و 

دوستان بسیار ارزشمند است. به عبارت دیگر، ما 
حلقه  نشینان چهارشنبه از حضور ایشان فیض  ها 
می  بریم و به اصطالح تلمذ می  کنیم. البته نوعی 
تلمذ خودمانی، چون هیچ  چیز لذت  بخش  تر از 

این نیست که انسان با بزرگان و مشاهیر فرهنگ 
و ادب کشور خود به  طور خودمانی و خصوصی 

آشنایی پیدا کند و از معلومات و به  خصوص 
خاطرات و تجربه  های شخصی این افراد در جو 
آرام و بسیار دوستانه  ای بهره  مند شود. به  ویژه که 
در این نوع جلسات فرصتی نیز برای شوخی و 
تفریح و بذله  گویی وجود دارد. در این زندگی 

پردغدغۀ ماشینی در امریکا و دنیای پرشتاب دانش 
و فناوری چقدر مهم است که دوستانی با عالیق 

و مشاغل گوناگون مانند پزشکی، مهندسی، اقتصاد 
و مدیریت، داروسازی، جسابداری و غیره بتوانند 

اقالً هفته  ای دو ساعت گرد هم آیند و دربارۀ زبان، 
ادبیات، فرهنگ و تاریخ کشور خود بحث و تبادل 

نظر کنند و مهم  تر اینکه در این جمع، دانشمندی 
بلندپایه، سخن  دان و سخن  سنج و استادی سرد و 
گرم ایام چشیده مانند دکتر متینی مایل باشد که با 
تواضع و صبر بسیار برای ما که اطالعاتمان دربارۀ 

ادبیات و تاریخ ایران چندان زیاد نیست و بیشتر 
عمر خود را صرف فراگیری علوم دیگر کرده  ایم، 

مطالب نسبتاً مشکل را با زبان ساده شرح دهد.

امروز اگر بخواهیم چند تن از استادان بزرگ ایران را 
نام ببریم، بی  شک دکتر متینی را در ردۀ پیشین جای 

خواهیم داد. زبان و ادبیات فارسی معاصر مرهون 
پژوهش  ها و روشنگری  ها و نوشتارهای او و چند تن 
معدود از همگنان اوست. متأسفانه مقتضیات سیاسی 

و اجتماعی موجب شد که بسیاری از تبار متینی  ها 
به بیرون مرز بروند. البته برای ما ایرانیان برون  مرزی 
این خود موهبتی است که بتوانیم از نزدیک با این 
بلندپایگان علم و ادب کشورمان آشنایی پیدا کنیم.

برای این وجود پرتالش و خستگی  ناپذیر و خادم 
گران  سنگ فرهنگ و آموزگار فرزانه طول عمر و 

سالمتی آرزو می  کنم.

جشن تولد دکتر متینی، 1998م.
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ایرجپارسینژاد دانش  آموختۀ دکتری ادبیات تطبیقی دانشگاه 
آکسفورد است و از 1985 تا 2002 استاد زبان و ادب فارسی 
دانشگاه مطالعات خارجی توکیو بوده است. کتاب روشنگران 
ایرانی و نقد ادبی از تألیفات اوست که ترجمۀ انگلیسی آن با 

عنوان تاریخ نقد ادبی در ایران )1866-1951( منتشر شده است. 
او در زمینۀ تاریخ  نقد ادبی در ایران مجلداتی دربارۀ پرویز ناتل 

خانلری، علی دشتی، احسان طبری، نیما یوشیج، فاطمۀ سیّاح، 
محمدتقی بهار و عبدالحسین زرین  کوب منتشر ساخته است.

حبل   المتین از قدیم   ترین نشریاتی است که در 
عصر ناصرالدین  شاه )ح. 1264-1313ق/1848-
1896م( به مدیری و نویسندگی سیدجالل  الدین 

کاشانی )1280-1349ق/1864-1931م(، ملقب به 
مؤیداالسالم، در کلکتۀ هندوستان منتشر می  شده 
است. نخستین شمارۀ حبل   المتین در 10 جمادی-
 الثانی 19/1311 دسامبر 1893م و آخرین شمارۀ 
آن در آذر 1309/دسامبر 1930م انتشار یافته و با 
مرگ مدیر و نویسندۀ آن، نشریه هم تعطیل شده 

است.

نشر حبل   المتین در هند مانند نشریاتی چون ارشاد 
در باکو، اختر در استانبول، قانون در لندن و 

حکمت در مصر دربرگیرندۀ مقاالتی روشنگرانه 
در ستیز با استبداد سیاسی و دینی درون ایران بوده 

و بیشتر گفتارهای جالل  الدین کاشانی به توضیح 
و تحلیل آزادی و حکومت قانون و نقد مداخالت 
سیاسی روس و انگلیس در ایران اختصاص داشته 

است.

حبل   المتین گذشته از محبوبیت در میان روشن-
 اندیشان ایرانی، نزد محافل مذهبی در شهرهای 
تهران و اصفهان و نجف نفوذ داشته و در دورۀ 

استبداد صغیر در ایران، علما را به مقاومت و ستیز 
با استبداد سیاسی و برقراری حکومت مشروطه 

برمی  انگیخته است. از آنجا که نشر و حتی خواندن 
حبل   المتین در ایران ممنوع و مخاطره  آمیز بوده، 
دوستان و یاران جالل  الدین کاشانی در ایران به 

توزیع آن همت می  کرده  اند. انتشار حبل   المتین در 
پی کودتای مرتجعان علیه مشروطه  خواهان دچار 

وقفه شد، اما با برقراری مشروطه در تهران بار 
دیگر امکان نشر یافت. ناگفته نماند که حبل   المتین 
ناشر کتاب  ها و نشریات دیگری مانند مفتاح ظفر 
و آزاد به فارسی و ُملک و ملت به انگلیسی بود.

و امّا من سال  ها پیش در گفتاری دربارۀ بهار و نقد  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/22-23
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Iraj Parsinejad, “Matini’s Habl al-Matin,” Iran 
Nameh, 28:2 (Summer 2013), 22-23.

Iraj Parsinejad
iparsinejad@hotmail.com

استاد پیشین زبان و ادب فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو 
و پژوهشگر در رشتۀ نقد ادبی

ایرجپارسینژاد

حبلالمتینمتینی
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ادبی در مجلۀ ایران  شناسی، به اعترافی از ملک-
 الشعرای بهار )1265-1330ش/1886-1951م( در 

شرح احوال خود در مقدمۀ کتاب تاریخ مختصر 
احزاب سیاسی در ایران اشاره کرده بودم. به این 

معنی که وقتی بهار در جوانی شعر و مقاله  ای برای 
انتشار در حبل   المتین می  فرستد، سیدجالل  الدین 
کاشانی، سردبیر آن نشریه، ضمن اعالم وصول 

آن به صراحت به بهار یادآور می  شود که شعرش 
خوب است و چاپ خواهد شد، اما مقاله  اش به 

علت نثر بد و نامفهوم آن قابل چاپ نیست.

استاد متینی در پی خواندن مقالۀ من ضمن ستایش 
از صراحت و صداقت جالل  الدین کاشانی می-
 گفت که پدر او از خویشان و یاران آن بزرگوار 

بوده و توزیع حبل   المتین را که به صورت مخفیانه 
از هندوستان به ایران می  رسیده، برعهده داشته 

است تا آنجا که انتخاب نام خانوادگی ”متینی“ را 
برای خود از عنوان آن نشریه و نام جالل را برای 
فرزندش از نام سردبیر آزاده و دلیرش گرفته است.

و اما حاال که مرا به مساهمت در نوشتن یادداشتی 
در بزرگداشت استاد جالل متینی فراخوانده  اند، با 

یادآوری آن خاطره دیدم که به راستی جالل متینی 
فقط نام را از آن نویسندۀ سختکوش تبعیدی دلیر 
و دانشمند نگرفته است که در مراتب دوستداری 

از وطن و آزادی و آزادگی و صراحت و بی-
 پروایی در بیان عقیده نیز با نویسنده و مدیر حبل-

  المتین همانندی  هایی دارد.

بخشی از آثار به جا مانده از استاد متینی، جدا از 
تصحیح متون باارزش قدیم فارسی، گفتارهایی 

است صریح و مستدل و دلسوزانه در بیان اهمیت 
وحدت ملی و قومی و فرهنگی ایران و حفظ 

تمامیت و استقالل ایران.

به راستی که حبل   المتین متینی ریسمان محکم و 
پیوند استوار اوست با تاریخ و فرهنگ ایرانی و 

زبان فارسی و بزرگداشت او بزرگداشت تاریخ و 
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است.

با دوستان جلسۀ  شعر در واشنگتن.
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درودی چو بوی 
خوش یاسمینی 
بدان پیشگاه
جالل متینی

جالل خالقی مطلق دانش  آموختۀ دکتری شرق  شناسی، مردم  شناسی 
و تاریخ قدیم دانشگاه کلن، ادیب، پژوهشگر، شاهنامه  شناس و استاد 
زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران در دانشگاه هامبورگ است. 
او عضو هیئت علمی کنگره بین  المللی هزارۀ شاهنامه و عضو هیئت 
امنای بنیاد فردوسی است. نتایج پژوهش  هایش در زمینۀ ادبیات 
حماسی ایران و شاهنامه در مجلۀ سیمرغ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ایران  نامه، ایران  شناسی، کلک و 
نامۀ ایران باستان منتشر شده است. گل رنج  های کهن و سخن  های 
دیرینه دو مجموعه از مقاالت برگزیدۀ اوست. مهم  ترین دستاورد 
دفتر  متن و چهار  دفتر  فردوسی در هشت  او تصحیح شاهنامه 

یادداشت  های آن است.

حق بزرگی که استاد دکتر جالل متینی بر گردن 
دوستداران زبان و ادب فارسی و تاریخ و فرهنگ 

ایران دارند، سنگین   تر از آن است که بتوان آن 
را با تقدیم شعری واگزارد. ولی مسئوالن این 
بزرگداشت  نامه خود گواه  اند که زمانی که در 

اختیار این مشتاق گذاشته بودند، کمتر از آن بود 
که برای تألیف مقاله  ای درخور شأن علمی استاد 

کفایت کند.1 از این رو با خود گفتم که تقدیم 
غزلی ثقیل بهتر تا مقاله  ای سبک. 

در این هوسکده هر کس بضاعتی دارد
دعاست مایۀ جمعی که دستشان خالی   است

غارتگر زمانه
آمد تگرِگ سختی و ُگل بر درخت سوخت

از ریشه هر درخت دریغا که سخت سوخت
بیچاره باغبان که نهالی بکشت، لیک

باری نچیده، بر سِر آن رخت و پَخت سوخت
دهقانِ پیر کاشت به غم دانه  دانه تخم

برقی جهید و کِشتۀ او لَخت  لَخت سوخت
در این کویِر خشک هر آن ُگل که کاشتیم

زان خار رُست و خار هم از تیره  بخت سوخت
غارتگِر زمانه چو ما را نشانه کرد

تنها نبُرد بار، که از بُن درخت سوخت
جمشید، آن که دیو و پری بود بنده  اش،

دیدی به جنگ بخت شد و تاج و تخت سوخت

با آرزوی تندرستی دوست دانشمند.
دیر زی و شاد زی!

1ایران   نامه از همۀ ارائه  دهندگان مقاله برای ارج  نامۀ دکتر متینی در 
یک تاریخ دعوت به عمل آورد و فرصت ارائۀ مقاله برای همه 20 

روز تعیین شده بود.
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Jalal Khaleghi-Motlagh, “Salutations like the 
Pleasant Scent of Jasmine,” Iran Nameh, 28:2 
(Summer 2013), 24-25.
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استاد پیشین زبان و ادبیات فارسی
در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ

جالل خالقی مطلق
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باال: جالل خالقی مطلق، جالل متینی، احسان یارشاطر، هزارۀ 
شاهنامه فردوسی، هامبورگ.

پایین: سعیدی سیرجانی، احسان یارشاطر، جالل متینی، ناشناش، 
محمد دبیرسیاقی )روبروی احسان یارشاطر(، ذبیح اله صفا، هزارۀ 

شاهنامه فردوسی، هامبورگ.
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ارج   گزاری به 
معلمان ایرانی

فضل  اهلل رضا استاد پیشین برق و مخابرات در MIT، پلی  تکنیک 
زوریخ و دانشگاه  های سیراکیوز، سوربن، کپنهاک و مک  گیل بوده 
است. او از واضعان نظریه  های انفورماتیک و شبکه  های برق است 
که زیربنای سیستم  های مخابرات راه دور امروزی است. همچنین، 
رئیس  سابق(،  )آریامهر  شریف  صنعتی  دانشگاه  پایه  گذاران  از 
دانشگاه تهران، سفیر ایران در یونسکو و سفیر ایران در کانادا بوده 
است. تألیفات ایشان بالغ بر 20 کتاب و 200 مقالۀ پژوهشی در 
زمینه  های علمی و فرهنگی است که بعضی از آنها به زبان  های 

دیگر ترجمه شده  اند.

در روزگار ما که بر اثر پیشرفت   های پُرشتاب دانش 
و فناوری مرزهای جغرافیایی کم  رنگ و درون  نمای 
شده  اند و فرهنگ  ها در هم می  آمیزند، شایسته است 
که آزادگان ایرانی  تبار به هر کجا که سایه می  افکنند، 
هویت ملی و فرهنگ باستانی خود را از یاد نبرند و 
درونمایۀ مردمی آن را به جهانیان بشناسانند. ارزش 
معنوی انسان و فرهیخته بودن او از بهای دستیابی 

به رفاه مادی کمتر نیست.

اکنون بسیاری از ایرانیان در کشورهای پیشرفته در 
رشته  های پزشکی و مهندسی و اقتصاد و مانند آنها 
نامور شده  اند. بی  تردید عالوه بر کوشش و کاردانی 
فردی در رسیدن به این پیروزی  ها و سرافرازی  ها، 

شکوه فرهنگ واالی ایران و فداکاری  های پدران و 
مادران ایشان و راهنمایی آموزگاران و معلمان نیز 
تأثیرگذار بوده است. از این دیدگاه، مردم زادگاه 

فرهنگی ما سزاوار هرگونه سپاس و یاوری  اند.

درود به دست اندرکاران فرهنگ  نامه  ها و رسانه  ها که 
بتوانند این پیام مهر و مردمی را به گوش دل ایرانیان 

پراکنده در جهان برسانند و قلم  ها و قدم  های عارفانۀ ایشان 
را از ورای سیاست  ها و تعصب  های روز به کار بیندازند.

تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس
به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی 

استوارترین پیوند ایرانیان زبان و ادب فارسی و 
فرهنگ هویت  ساز ملی ماست. هر چه بر هم  زبانی 
و یگانگی ما افزوده شود، ایران ماندگارتر و ایرانیان 

سرافراز تر خواهند بود.

تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای
ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی

نکتۀ عشق نمودم به تو هان سهو مکن
ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/26
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Fazlollah Reza, “The Praising of Iranian 
Teachers,” Iran Nameh, 28:2 (Summer 2013), 
26.

Fazlollah Reza
dr.freza@sympatico.ca

استاد پیشین برق و مخابرات، اندیشمند
و کاونده در ادب و عرفان و فرهنگ ایران

فضل   اهلل رضا
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دکتر جالل متینی، 
ایران  دوستی عزیز

علی سجادی روزنامه  نگار ساکن واشنگتن است. از 1979 تا 1983 
در انتشار هفته  نامۀ ایرانشهر همکاری داشته و از 1986 تا 2003 
عضو هیئت مؤسس و تحریریۀ ماهنامۀ پر بوده است. آثار او در 
نشریات خارج از ایران به چاپ رسیده  اند و چند گزارش مستند 
رادیویی، از جمله ”آتش زدن سینما رکس آبادان“ و ”در برلین 

هنوز قاضی هست،“ نیز از او منتشر شده است.

آشنایی من با دکتر متینی به بیش از سی سال پیش 
باز می   گردد: زمانی که جمعی از ایرانیان منطقۀ 

واشنگتن به  کوشش بیژن نامور و زنده  یاد محمود 
گودرزی گرد آمدند تا انتشار مجله  ای را آغاز 
کنند که بعدها پر نام گرفت و 18 سالی منتشر 

شد. من هم به واسطۀ سابقۀ آشنایی با ایشان در 
دورۀ انتشار هفته  نامۀ ایرانشهر، به نشست  هایی 
که منتهی به توافق دربارۀ انتشار آن مجله شد، 

دعوت شدم. بیژن نامور و محمود گودرزی قباًل 
مؤسسه  ای کوچک برای حروفچینی و انتشارات 
به نام پیج (Page) راه انداخته بودند تا در واقع 
پشتیبان مالی مجله  ای باشد که قرار بود منتشر 

شود. ادارۀ این مؤسسۀ کوچک بر عهدۀ محمود 
گودرزی بود. در طول هشت نُه ماهی که مقدمات 
انتشار مجله فراهم می شد، گودرزی برای کاری 

تمام  وقت، در نشریۀ دانشگاه هاوارد در شهر 
واشنگتن، به آنجا رفت و قرار شد من کار تمام 
وقت خود را رها کنم و به ادارۀ مؤسسۀ نوبنیاد 

پیج بپردازم. ظاهراً از یکی دو سال پیش  تر، امور 
فنی فصلنامۀ ایران  نامه، به مدیریت دکتر متینی و 

از انتشارات بنیاد مطالعات ایران، بر عهدۀ مؤسسۀ 
پیج بود. آشنایی و سپس ارادت من به دکتر جالل 
متینی از همان وقت که مدیریت آن مؤسسه را بر 
عهده گرفتم آغاز شد و خوشبختانه تا امروز هم 

دوام دارد. طی این سال  ها، که خود عمری به  شمار 
می رود، گرچه قهراً و بالطبع توفیق شاگردی 

مستقیم دکتر متینی را در کالس  های دانشگاهی 
نداشته  ام، اما نه فقط دربارۀ تاریخ و فرهنگ و 

ادب ایران درس  ها از او آموختم، که در زمینه  های 
مختلف زندگی هم بسیار نکته  ها به من آموخت و 

از این رو خود را همیشه مرهون او می  دانم.

نگاهی اجمالی به کارنامه فرهنگی دکتر جالل 
متینی، از ایام استادی و سپس ریاست دانشگاه 

معتبر و مهم مشهد )فردوسی( و خدمت در  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/28-30
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از راست به چپ: هادی بهار، بیژن اسدی پور، دکتر جالل 
متینی و دکتر احمد کاظمی موسوی.

انتشار مجله  های معتبر  فرهنگستان و سپس 
ایران  نامه و ایران  شناسی در خارج از ایران نشان 

می  دهد که استاد در سال  های پر ثمر زندگی 
خویش به تنهایی به اندازۀ یک آکادمی فرهنگی 
فعالیت کرده است و تصریح می  کنم که در این 

دعوی هیچ مبالغه  ای نرفته است و استادان و 
دانشمندانی که در این مجموعه دربارۀ دکتر 
متینی و آثار او سخن خواهند راند، البد این 
معنی را تأیید می  کنند. دکتر متینی عالوه بر 
اینکه دانشمندی بسیار متواضع است، از سه 
خصیصه برخوردار است که او را از لحاظ 
فکری و فرهنگی در میان ایرانیان متمایز از 

دیگران جای می  دهد: ایران  دوستی، پرکاری و 
انصاف.

اعتقادی عمیق  از سر  متینی  دکتر  ایران  دوستی 
است. هر جا که نام ایران مطرح شود، از 

فرهنگ و ادب جهانی آن سخن می  گوید و 

این کار را وظیفۀ خود می  داند. در سال  های 
از افشای  ایرانیان حتی  از  سیاهی که بسیاری 

متینی  دکتر  داشتند،  پرهیز  ملی خود  هویت 
نه فقط دربارۀ فرهنگ و تاریخ و ادب ایران 

مقاالت متعدد و پر فایده و محققانه می 
بیش  به مراتب  بلکه  منتشر می  کرد،  نوشت و 

از آنچه حتی از یک ایرانِی فعال در امور 
دربارۀ  انتظار می  رود،  اجتماعی و سیاسی 

لزوم  دربارۀ  ایران، مخصوصًا  مسائل ومشکالت 
ایران عزیز،  دفاع از تمامیت و حاکمیت ارضی 
سخن می  راند و می  نوشت و منتشر می  کرد؛ و 

و عجیب  می  کند  منتشر  و  می  نویسد  کماکان 
آنکه این سخنان برخی از ایرانیان را خوش 

نمی  آید.

خصیصۀ دیگر استاد دکتر متینی پرکاری است. 
شاید برای بسیاری باورکردنی نباشد که در 
سی  و  چند سال اخیر، دکتر متینی هر سال نه 
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فقط حدود یک  هزار صفحه مطالب و مقاالت 
محققانۀ مجلۀ ایران  شناسی را شخصًا و با دقتی 
کم  نظیر ویرایش می  کند، بلکه تصحیح مطبعی 
و تطبیق  های چندباره با اصل مقاالت و نامه 
نگاری  های اداری، تا حسابداری و پست و 

اشتراک و . . . را نیز یک  تنه انجام می  دهد؛ و 
این همه عالوه بر نوشتن دست  کم دو مقاله در 

هر شماره از مجله است.

دیگر دکتر  اجتماعی ویژگی  انصاف علمی و 
متینی است که به نظرم در آن دسته از آثارش 

ایران پرداخته  تاریخی و اجتماعی  به وقایع  که 
است آشکارتر است. از آن میان می  توانم به 
دکتر  دربارۀ چگونگی حضور  که  خاطراتی 
یا  نوشت  دانشگاه مشهد  در  علی شریعتی 

تألیفی که دربارۀ زندگی سیاسی دکتر  و  تحقیق 
اجتماعی  داد و زندگی  انتشار  محمد مصدق 
ایران  رهبر سیاسی  و سیاسی سرشناس  ترین 
مانند  منابع گوناگون  به  استناد  با  را  معاصر 
کنم.  اشاره  به رشته کشید،  تسبیح  دانه  های 

آنجا که گرد  از  مخصوصًا اهمیت کتاب اخیر، 
و غبار سیاست  زدگی  های تب  آلود آن سال  ها 
اندازه  ای فرو نشسته است، هر روز بیشتر  تا 

به  تاریخ  از سوی عالقه  مندان  نمایان می  شود و 
ایران مورد استقبال و استفاده روز  معاصر 

قرار می  گیرد. افزون 

متینی  باید دربارۀ دکتر  به یک نکتۀ دیگر هم 
اشاره کنم که به نظرم از نگاه کسانی که با او 
پنهان مانده است و آن  آشنایی عمیق ندارند 

کسانی  اکثر  است.  متینی  دکتر  طنز حکمت  آمیز 
متینی را پشت میزهای خطابه در  که دکتر 

دیده  مصاحبه  ها  و  کنفرانس  ها  یا  دانشگاه  ها 
اند، فقط با چهره و کارهای کاماًل جدی و 
آکادمیک او روبه  رو می  شوند، در حالی که 

نهفته  بسا طنزی  متینی چه  البه  الی کالم دکتر 
باشد که دریافت آن برای همه به سرعت میسر 

نباشد. مثاًل چند سال پیش که بحث دربارۀ 
تحقیقات  از  اسالمی  استفادۀ حکومت  احتمال 

اتمی و کشتار  تولید سالح  برای  هسته  ای 

بود، یک  بار در پاسخ  باال گرفته  جمعی خیلی 
به سؤال او دربارۀ خبرهای مربوط به ایران 

از رهبران حکومت اسالمی اعالم  گفتم: یکی 
با کشتار  کرده است که دکترین ما مخالفت 

بله  فرمود:  بی  درنگ  متینی  دکتر  است.  جمعی 
برای حکومت  یعنی  دارد.  ترجیح  دانه  دانه 

اسالمی!

یکی از خوشبختی  های من در سی  و  چند سالی 
که مقیم واشنگتن بوده  ام، همشهری بودن با 
استاد دکتر متینی و دیدارهای مرتب با او و 

برخورداری از محبت  های اوست. استاد از چنان 
سعۀ صدری برخورداراست که مرا بارها به 

سبب وظیفۀ کوچکی که در نشر ایران  شناسی به 
عهده دارم، نواخته و اظهار سپاس کرده است. 

اکنون که فرصتی یافته  ام و یادداشتی کوتاه 
دربارۀ استاد می  نویسم، دوست دارم آن را با 

این دعای منوچهری در حق دکتر متینی به پایان 
برم:

جز این دعات نگویم که رودکی گفته است 
هزار سال بزی، صد هزار سال بزی! 
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مردی که حقیقت 
را از هر چه عزیزتر 
می   دارد

و  زبان  دکتری   دانش  آموختۀ  جبّاری  مصطفوی  محمدحسین 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران در 1348، در دانشکده  های اقتصاد 
و هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین در دانشکدۀ دماوند 
تدریس کرده است. از آثار ایشان تصحیح و تحشیۀ فرهنگ قدیم 
و معتبر عربی به فارسی مهّذب االسماء فی مرتّب الحروف و 
االشیاء، تألیف قاضی محمودبن عمربن محمود سجزی،  با مقابلۀ 

ده نسخه است.

امروز که پس از نزدیک چهل سال به آن مجلس 
می  نگرم، بزرگانی را می  بینم که هرکدام درخت 
تناوری از دانش و فرهنگ ایران زمین بودند و 

شوربختانه رخت از این جهان برکشیده و نهالی 
نیز بر جای خود ننشانده  اند.

در ردیف اول شادروان محیط طباطبایی را می 
بینم که در کنارش استاد ایرج افشار نشسته و در 
کنار او زنده  یاد مجتبی مینوی، سیدجعفر شهیدی 
و باالخره استاد دانشمند فرشته  خصال شادروان 
دکتر یوسفی را که در سمت راست سالن و در 
میان دانشجویان جای گزیده و با لبخند بهشتی 
خویش به مهمانانی که از دانشگاه  های سراسر 
ایران و نیز ایران   شناسانی که از خارج آمده   اند، 

خوش   آمد می  گوید.

جلسات کنگره به مدت سه روز صبح  و بعدازظهر 
تشکیل می    شود و مقاالت مختلف درباب معرفی 

”ناصرخسرو“ و آثار او خوانده می  شود. هر 
سخنران 20 دقیقه وقت دارد. در دقیقۀ پانزدهم 

چراغی که روی تریبون گذاشته  اند با رنگ زرد به 
سخنران هشداری می  دهد و در دقیقۀ بیستم چراغ 

قرمز می  شود و صدای ممتد ”بازر“ پایان وقت 
را اعالم می  کند. استاد باستانی پاریزی گرم سخن 

است که چراغ قرمز می  شود و صدای ”بازر،“ بلند 
و او که هنوز حرفش دربارۀ کرمان تمام نشده، 

قدری ادامه می  دهد و با گالیه از اینکه حرف  هایش 
ناتمام مانده در میان کف زدن حضار تریبون را 

ترک می  کند. در مواقعی این چنین، دکتر متینی به 
پشت میکروفن می  رود و با بالغتی تحسین  انگیز و 

بیان مطالبی مناسب حال خستگی را از تن حاضران 
و غبار تکدر را از دل سخنران به در می  کند. 

مقاالت گوناگون خوانده می    شود. اغلب محققانه 
و سودمند و بعضی نیز ضعیف و نه در خور  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/32-35
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مجلسی با حضور بزرگانی آن چنان. استاد 
محیط پس از شنیدن یکی از این نوع مقاالت که 

تعاریف ابتدایی فصاحت و بالغت را به مدت 
ده دوازده دقیقه تکرار می  کرد، به کناردستی  اش 

گفت: الحمدهلل که ما را به یاد دوران مکتب 
انداخت. البته ادارۀ مدبرانۀ جلسات این  گونه 

ناهماهنگی مقاالت را نیز به نحوی جبران کرده 
بود و شخص دکتر متینی با شناخت از پایۀ 

علمی سخنرانان ترتیبی داده بود که در هر جلسه 
دست  کم یکی دو مقالۀ خوب خوانده می  شد و 

غبن حاضران را از شنیدن مقاالت ضعیف جبران 
می  کرد.

کنگره در مشهد و از طرف دانشگاه فردوسی 
برگزار شده بود و یکی از باشکوه  ترین و در 

عین حال مفیدترین کنگره  هایی بود که دربارۀ 

فرهنگ و ادب فارسی در ایران تشکیل می    شد و 
البته نظم و ترتیب جلسات و همچنین اسکان و 

پذیرایی مهمانان در آن سه روز مثال  زدنی بود.

مسئول مستقیم برگزاری کنگره دانشکدۀ ادبیات 
و علوم انسانی و رئیس آن دکتر متینی بود که 
با دقت و ظرافت و پشتکار ستودنی عهده  دار 
این مهم شده بود و با حضور دایمش در کنار 

مهمانان و مراقبت 24 ساعته از آنان چنان محیط 
گرمی آفریده بود که در روز آخر که هر کس 

باید به دیار خود باز می  گشت، آثار تأسف و غم 
را در چهره  شان می  شد دید.

بار اول بود که دکتر متینی را می  دیدم و البته 
مهارت و کاردانی او را در ادارۀ کنگره می  ستودم، 

اما نمی  دانستم که باید ”باشم تا بهتر بینم.“ 

از راست به چپ: صمصام کشفی، فریدون فرح اندوز، 
افسانه حالت،  دکتر جالل متینی و محمد وثوقی.
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در آخرین جلسۀ کنگره، دکتر متینی مقالۀ خود 
را دربارۀ شخصیت ناصرخسرو خواند و با 
شکافتن هاله  ای از تقدس که به مرور زمان 

دورش را گرفته بود، حاضران را به شگفتی و 
تحسین واداشت. او مسئله  ای را روشن کرد 
که دیگران به انگیزه  های مذهبی یا مرامی و 

برای تقدس بخشیدن به ناصرخسرو و معرفی 
اش به عنوان شاعری که در دوران پس از 

توبه و بیداری از خواب غفلت، هرگز برای 
مدح ممدوح صله  ای نگرفت، با آوردن شواهد 

گوناگون از دیوان ناصرخسرو معلوم کرد که 
اوالً اعتقاد مذهبی شاعر باعث شده که مردم را 
به چشم گاو و خر ببیند و به ذّم آنان بپردازد و 
در نتیجه، در دیوان هیچ شاعری نمی  توان این 

همه کلمات گاو و خر، آن هم به عنوان مشبه  ٌبه 
برای مردم، سراغ کرد. ثانیاً چه صله  ای باالتر 
و پُرارج  تر از مقام حجت خراسان که خلیفۀ 

فاطمی مصر به او بخشیده است؟ و در این میان 
اگر ناصرخسرو نوآوریی کرده این است که به 

جای خلیفۀ عباسی، خلیفۀ فاطمی مصر را مدح 
کرده است.

ارادت من به دکتر متینی از همان زمان پایه 
گذاری شد و بعدها که بخت مطالعۀ ایران  نامه 
و سپس  تر ایران  شناسی را یافتم، دریافتم که او 
از جملۀ معدود ایرانیانی است که قدرت تفکر 
مستقل دارند و هر بار منتظر بودم که نکتۀ تازه 
و بدیعی از او در این دو نشریۀ گرامی بخوانم 

و بهره ببرم. و سپاس و سپاس که این انتظار 
همواره برآورده شده است و امید است که 

همچنان ادامه یابد.

جای من نیست که در باب مقام علمی و ادبی 
دکتر متینی سخن بگویم، اما این را به جرأت 

توانم گفت که بسیار دشواریاب بوده  اند دانشی 
مردان ایران  زمین که افکار و دانسته  های خود را 
با این همه شجاعت و ایمان به اینکه ”حقیقت 

از هرچه عزیزتر است،“ بی  خوف از مالمت 
مالمت  گران و احیانًا بدزبانی ُدژخواهان از قلم 

جاری سازند و تشنگان حقیقت را از سرچشمۀ 

دانش خود سیراب کنند. آنچه دکتر متینی در 
باب مصدق بزرگ نوشت، جز ارائۀ سند و 

گفتاری محققانه چیزی نبود که موجب آن همه 
حمالت غیرمنصفانه و ناجوانمردانه باشد، و 
خوشبختانه می  بینم که او بی  اعتنا به این نوع 
جنجال  ها همچنان به تحقیق و روشن کردن 
زوایای تاریک فرهنگ و ادب و تاریخ ایران 

همت گمارده است و هر بار حقایق تازه  ای را 
از این گنجینه بیرون می  کشد و بی  مزد و منت 
پیشکش حقیقت  جویان می  کند. در تأیید این 

نظر کافی است که رجوع کوتاهی به حافظه  مان 
بکنیم و ببینیم که مقاالت دکتر متینی دربارۀ دکتر 

شریعتی، ملک  الشعرا بهار، پروین اعتصامی و . . . 
چه حقایق مکتومی را کشف و عرضه کرده و، 
برخالف مریدان و طرفداران آنان، برای یافتن 

حقیقت همۀ مالحظات را به کناری نهاده و 
حقیقت عریان را در باب هر کدام با توسل به 

اسناد و مدارک قابل اعتماد بیان کرده است.

گمان من این است که گذشته از آثار تحقیقی 
دکتر متینی که در ایران منتشر شده، اگر کسانی 
همین دو نشریۀ ارجمند را از ابتدا مطالعه کرده 

باشند، با من هم  عقیده خواهند شد که دکتر 
متینی با انتشار آنها خدمتی شایسته و سزاوار 
تحسین به فرهنگ و ادب و تاریخ ایران کرده 
است و البته، شخصیت بارز علمی و انصاف 

محققانۀ او در جذب نوشته  های گرانقدر 
دانشمندان و پژوهشگران و چاپ آن در این دو 

نشریه نیز بسا کارساز بوده است.

زندگانی  اش دراز و قلمش همچنان استوار باد.
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درخت تو گر بار 
دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ 
نیلوفری را

حشمت مؤیّد دانش  آموختۀ دکتری مطالعات خاورمیانه دانشگاه 
فرانکفورت و استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه  های هاروارد، 
ناپل و شیکاگو بوده است. چندین کتاب و مقاله  های بسیار به 
زبان  های انگلیسی، آلمانی و فارسی تألیف و ترجمه کرده است 
و کتاب سفرنامۀ حشمت از ایشان به زودی به زیر چاپ می  رود. 
همچنین، سالیان متمادی در مقام مشاور و مسئول نقد و بررسی 

کتاب در ایران  شناسی با دکتر متینی همکاری داشته   است.

همچون  باید  را  متینی  جالل  دکتر  استاد 
دانایی و عواطف  دانش و  بار  از  پُر  درختی 

ادبیات  و  زبان  بر  تسلط  کمال  و  ایران   دوستی 
را  شریفش  عمر  سراسر  که  دانست  فارسی 
به زبان و ادب و  ایران در خدمت  با عشق 

مکتب  در  او  است.  گذرانده  فارسی  شعر 
ملک  فروزانفر،  عالمه  چون  بزرگی  استادان 
معین،  محمد  بهمنیار،  احمد  بهار،  الشعرای 

همین  سلک  از  دیگر  تن  چند  و  صفا  ذبیح  اهلل 
تا  آن پس،  از  و  کرده  علم  تحصیل  ناموران 
تحقیق  و  تدریس  به  اسالمی،  انقالب  زمان 
کوشیده  ارزشمند  مقاالت  و  کتب  تألیف  و 

است.

استاد  کوشش خستگی  ناپذیر  و  بلند  همت 
او، می  توان  تألیفات  بر  متینی را، عالوه 

تأسیس مجلۀ کم  آشکارتر و سودمندتر در 
از مقاالت  ایران  شناسی دید که مشحون  مانند 

گوناگون او و دیگران است و از بدو تأسیس، 
بی  وقفه و تعطیل، هر سه  ماه یک شماره از 

آن در حدود 200 صفحه منتشر شده است. 
اثر خامۀ خود  این فصلنامه  از مقاالت  بخشی 

استاد متینی است که در مباحث تاریخ و زبان 
ادبیات فارسی نوشته  اند و بخش دیگر آثار  و 

ترجمه  یا  مقاله  نوشتن  با  که  است  دانشمندانی 
یا نقد و معرفی کتاب در این کار سنگین و 
خدمت وزین مشارکت می  کنند. اهل قلم و 

نویسندگان  با  مکاتبه  که  می  دانند  به خوبی  نشر 
مقاالت و انتخاب و درج مقاله تا چه حد به 

کوشش و پیگیری نیاز دارد و این همه بر 
البته بی  رنج گنج  دوش استاد متینی قرار دارد. 
میسر نمی  شود و افتخار این گنج و دانایی در 

طول سال  ها ثمری است که به استاد متینی 
سرافرازی امروز و فردای تاریخ ایران را می 
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استاد  با  افتخار همکاری  بنده چند سالی  این 
ایران  شناسی داشته  ام و گاهی  متینی را در 

بوده  عهده  ام  بر  کتاب  های جدیدالتألیف  معرفی 
است، که در دو سه سال اخیر این خدمت 

هم بر عهدۀ ایشان افتاده است. از قصور خود 
از محضر آن فاضل گرانمایه پوزش  شرمنده  ام. 
می  خواهم و برای آن عزیز از درگاه حق متعال 

می  طلبم. تندرستی 

برومند است  متینی درختی  استاد  وجود عزیز 
که در سایۀ آن، نسل حاضر و دوستداران 

ایرانیان می  توانند َرخت برد و  ایران و  فرهنگ 
سودی بی  بها از میوه  های معرفت آن به دست 

نظامی به گفتۀ  آورد، 

باد آن همایون درخت برومند 
که در سایۀ او توان بُرد َرخت
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ادبیات فارسی  امیدساالر )دانش  آموختۀ دکتری زبان و  محمود 
دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، 1984( در 1990 به مشاوران دانشنامۀ 
ایرانیکا و در 2006 به شورای عالی علمی مرکز دانشنامۀ بزرگ 
اسالمی در تهران پیوست. از 2001 با همکاری ایرج افشار و نادر 
مطلبی کاشانی و پشتیبانی مالی سازمان گسترش فرهنگ پارسی در 
ایندیانا، به انتشار مجموعۀ گنجینۀ نسخه برگردان متون فارسی و از 
2008، با کمک رضا بنابی به چاپ مجموعۀ گنجینۀ پزشکی ایرانی 
اقدام کرده است. تاکنون هشت مجلد از نسخ فارسی تاریخی، 
ادبی و پزشکی در این دو مجموعه منتشر شده  اند. امیدساالر با 
مکتوب  میراث  مرکز  با  نیز  و  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 

همکاری علمی دارد.

تمدن بشری اول  بار در بین  النهرین و مصر آغاز 
شد و از آنجا به بقیۀ خاورمیانه، سرزمین  های 
وابسته به دریای مدیترانه، و باالخره به دیگر 
مناطق مغرب  زمین گسترش یافت. تمدن  های 

بین  النهرین و مصر باستان دارای سه خصوصیتی 
بودند که شروط الزم و کافی وجود تمدن انسانی 

محسوب می  شوند؛ یعنی این تمدن  ها دارای
 1. ساختار مشخص اجتماعی، 2. نظام مشخص 

دولتی و 3. روابط مشخص اقتصادی بودند. 
از این گذشته، این جوامع اساسًا از دو طبقۀ 

اجتماعی تشکیل می  شدند: طبقۀ حاکمه یا خواص 
و طبقۀ خدمتگزار یا عوام. فرمانفرمایان سیاسی، 
رهبران مذهبی و دیوانساالران که مجموعًا طبقۀ 

حاکمه را تشکیل می  دادند در حدود 5 درصد 
جمعیت و طبقۀ عوام روستایی و کارگران 

شهرنشین، به ترتیب 80 و 10 یا 15 درصد 
نفوس این تمدن  ها را شامل بودند. طبقۀ سومی 
از مردم این تمدن  ها نیز به کار تجارت اشتغال 

داشتند که تعداد ایشان را در حدود 2 درصد کل 
جمعیت تخمین زده  اند. وظیفۀ اصلی این گروه 

تجارت بین  المللی و پشتیبانی از اهداف طبقۀ 
حاکمه بود. با اینکه قشر بازرگانان نقش مهمی 

در بقای ساختار اجتماعی سیاسی تمدن  های 
باستانی داشت، اما از نظر نفوذ و قدرت سیاسی 
برتری خاصی به طبقات پایین اجتماعی نداشته، 

مانند دیگر اقشار جامعه کاماًل تحت فرمان اقلیت 
حاکم اعمال وظیفه می  کرد. به عبارت دیگر، طبقۀ 
حاکمه بر قدرت سیاسی، دانش و فرهنگ جامعه 
مسلط و به قول نظریه  پردازان چپ  گرا از برتری 

طبقاتی خود کاماًل آگاه و نسبت به حفظ آن 
سخت کوشا بود. 

این نظام اجتماعی که دیرپای  ترین ساختارهای 
تمدن بشری است، پس از فتوحات اسکندر از 
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شد و از آنجا در سراسر اروپای غربی اشاعه 
یافت. شاهد دیرپایی آن همین بس که این نظام 
تا حدود سال  های 1700 میالدی در اروپا ادامه 
پیدا کرد. از نظر شهروندان خاورمیانه و اروپای 

قرون وسطا، تمرکز قدرت در دست خواص 
از بدیهیات زندگی بشری محسوب می  شد و 
به  رغم ظهور گاه و بیگاه برخی حرکت  های 

مردم  ساالرانه، اکثر بنی  آدم اختالف طبقاتی منتج 
ازین تمرکز را امری طبیعی می  پنداشتند. به قول 

یکی از متخصصان تاریخ اروپای قرون وسطا، 
فرمانفرمایی اشراف بر عوام به گونۀ یک سنت 
طبیعی پذیرفته شده بود، زیرا مردم آن دوران با 
هیچ ساختار دیگر اجتماعی آشنایی نداشتند و 

این نظام برای ایشان چنان طبیعی و بدیهی بود که 
وجود طبقۀ متوسط برای ابنای قرن بیستم طبیعی 

و بدیهی است.1 

طبیعتًا چون تمام روابط و اعتقادات اجتماعی بر 
اساس این نظام خاص تشکیل یافته بود، ادبیات، 

هنرهای تجسمی و نظریات سیاسی و فقهی 
جامعه در نگهداری این نظام از هیچ کوششی 
فروگذار نمی  کرد. پشتیبانی تئوری  های مذهبی 
و سیاسی تمدن    های باستانی ازین نظام خاص 
باعث به وجود آمدن نظریه   های گوناگونی در 

تثبیت فرمانفرمایی طبقۀ حاکمه بر دیگر طبقات 
اجتماعی شده بود که فقط در جزئیات با یکدیگر 

متفاوت بودند. اندیشۀ ”السلطان ظلّ   اهلل فی 
االرض“ از دیرباز در ادبیات و فلسفۀ سیاسی 

وطن ما بسیار شایع بوده است، چنان که برخی 
از بزرگ  ترین نظریه  پردازان و مدافعان این اندیشه 

در فرهنگ سیاسی و ادبیات کالسیک اسالم 
از ایرانیان بوده  اند. البته این ساختار حکومتی 
منحصر به مشرق زمین یا ایران نیست و در 

غرب هم از قدیم  االیام نقش بسیار مهمی داشته و 
 )Divine Kingship( با عنوان فرمانفرمایی الهی

در فلسفه و نظریه  های سیاسی مغرب زمین 
مؤثر بوده است.2 حتی امروزه هم به  رغم 

ادعاهای غربیان در باب جدایی دین و دولت، 
این نظریه به کلی از بین نرفته است. مثاًل 

در کشور امریکا که جدایی دین و دولت از 

اصول مهمّۀ قانون اساسی به شمار می  رود، از 
دهۀ 1980 میالدی مذهب و اعتقادات مذهبی 

در حیات سیاسی نفوذی روزافزون یافته  اند 
و بازتاب این نفوذ را در قدرت فوق  العادۀ 

دسته  های مذهبی و سیاسی طرفدار اسرائیل 
می  بینیم.  امریکا  اسالم  ستیزانۀ  سیاست  های  و 

این تأثیر تا بدانجاست که یکی از اندیشمندان 
انتخاباتی ریچارد  امریکایی که در ستاد 

 ،)Richard Nixon, 1913-1994( نیکسون
نقشی  امریکا،  رئیس جمهور  سی  وهفتمین 

امریکا را حکومتی  بسیار مؤثر داشت، حکومت 
”دین  ساالرانه“ خوانده است.3 

مطلب مهمی که در باب تغییرات تاریخی- 
اجتماعی باید در نظر داشت این است که به  رغم 
اعتقادات نظریه  پردازان چپ  گرا، قانون و قاعدۀ 

خاصی بر سیر تاریخ حکومت ندارد و اینکه 
الزامی در تکامل یا پیشرفت جوامع بشری در 
کار باشد پذیرفتنی نیست. تمدن  های مصر و 
بین  النهرین و یونان باستان و اسالم که روزی 

بر جهان سیادت داشتند اکنون در دشواری بسر 
می  برند. به همین قیاس، تمدن  های اروپایی که 
در قرون وسطا از اوحش جوامع انسانی بودند، 

اکنون کمابیش فعال  مایشاء شده  اند. تاریخ مجبور 
به پیروی از نظریات فالسفه نیست. آنچه به 
بحث ما مربوط است این است که محتوای 

ایدئولوژیک ادب کالسیک فارسی تحت تأثیر 
عمیق همان نظام طبقاتی و باستانی بوده است که 

بدان اشارت رفت. بنابراین، نکوهش این شاعر 
و آن نویسنده به جرم مدیحه  سرایی یا حمایت 
از نظام حاکمه، که در برخی از مطالعات تاریخ 
ادب فارسی دیده می  شود، راه به جایی نمی  برد. 

چنان که گفتیم، مردم آن دوران نظام دیگری 
نمی  شناختند که در مقابل نظام طبقاتی باستانی، 
که به آن عادت داشتند، علم کنند یا بدان روی 

آورند. شرایط زندگی آن دوران به قدری با ناامنی 
و خطرات گوناگون آمیخته بود که اگر کسی 

اندک امنیتی برای مردم حاصل می  کرد، مردم خود 
را رهین منت او می  دانستند چنان که محمدبن 

محمودبن احمد طوسی )قرن 6ق/ 12م(، صاحب 
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بتوان آن را تاریخ یا تحلیل ادبی خواند. نوع 
دوم تحقیقات سنتی، آن است که در نوشته-

 های عالمه فروزانفر و مرحوم همائی و امثالهما 
دیده می  شود. فضالیی مانند ملک  الشعراء بهار 

و سعید نفیسی و عالمه قزوینی را، که یا در 
فرنگ زندگی کرده با نقدالمتن فرنگی آشنا شده 
بوده  اند یا به دلیل دانستن زبان  های فرنگی، نقد 

ادبی آنها تا حدودی تحت تأثیر مکاتیب مختلف 
نقد در فرنگستان بوده است، نمی  توان در گروه 
دانشمندانی مانند فروزانفر و همائی داخل کرد. 

با اینکه دانشمندانی چون فروزانفر و همائی 
نمودار دوام سنت نقد ادبی سنّتی اسالمی- 

ایرانی به شمار می  روند، اینها از اسالف خود 
بسیار فراتر رفته  اند و قضاوت  هایشان، مخصوصًا 

آرای مرحوم فروزانفر، در باب غث و سمین 
آثار قدما، حتی با معیارهای امروزی قابل استناد 

و استفاده است. به  رغم برخی انتقادات تند و 
نامنصفانه که در باب نقد ادبی سنتی بر قلم 
عده  ای از متخصصان ایرانی و فرنگی جاری 

می  شود، کسی که سخن و سخنوران فروزانفر 
یا مقدمه  های همائی را بر متون نظم و نثری 

که تصحیح فرموده است با دقت خوانده باشد، 
نمی  تواند بازتاب مکاتب سنتی نقد ادبی را در 
آثار این فضال نادیده بگیرد یا نامربوط انگارد. 

این نوع نقد ادبی نقدی است کاماًل ایرانی- 
اسالمی و ملهم از آن نوع بررسی متون ادبی 

که از مدرنیته تغذیه نشده و ریشه در نقدالمتن 
قدیم اسالمی دارد. 

قسم دوم تحقیقات در باب تاریخ ادبیات فارسی 
توسط متخصصانی نوشته شده که از آرا و عقاید 

غربی متأثرند. این فرقه نیز به دو گروه قابل 
تقسیم  اند: 1. چپ  گراها و 2. پیروان نظریات 

نژادی. محققانی که تحت تأثیر مکاتب سیاسی 
چپ یا چپ  گرا قرار گرفته  اند، اکثراً یا در جوانی 

به احزاب چپ تعلق خاطر داشته  اند و بعداً به 
دالیل گوناگون از این مکتب خیری ندیده از آن 

راه بازگشته  اند، مانند مینوی و محجوب یا اگر 
خودشان هم مستقیماً درین دسته بندی  ها وارد 
نبوده  اند، در دورۀ تحصیل شاگرد کسانی بوده  اند 

عجایب المخلوقات، در مقدمۀ کتابی که به سلطان 
طغرل  بن ارسالن  بن طغرل، از سالجقۀ عراق )ح. 
556-573ق/ 1161-1178م(، تقدیم کرده است 

می  نویسد:

. . . و من اندیشه کردم در کار دنیا. هیچ را 
قرار نیافتم و هیچ را پایدار نیافتم و نیک 

خواهی سلطان اعظم . . . طغرل . . . دیدم. 
خواستم کی آنرا مکافاتی کنم کی پایدار 

بود و نام نیکوی او مخلد بود . . . این 
کتاب را تألیف کردم تا از پس او یادگار 

بود تا مکافات عدل و احسان او کرده 
باشم . . . مقصود ازین حکایات آنست 
کی من مکافات نیکی نمی  کنم. شکر آن 

می  کنم کی از ظلم این پادشاه ایمن بودم و 
ایمنی باالء همه احسانها دیدم.4 

تحقیق در تاریخ ادبی ایران به صورتی که 
امروزه با عنوان تاریخ ادبیات صورت می  گیرد، 

برخالف علوم ادبی معروف مانند عروض 
و قافیه و نقدالشعر، از علوم جدیده است.5 

تحقیقات سنتی قدیم که به تاریخ ادبا و شعرا 
مربوط است از ذکر نام و نسب و نمونه  ای از 

شعر و نثر قدما، که در واقع همان تذکره نویسی 
است، فراتر نمی  رود. کتب تذکره معموالً پس از 

ذکر نام شاعر و عرضۀ نمونه  ای از سخنش، به 
ردیف کردن جمالت مسّجع و فرموله در باب 
محاسن او بسنده می  کنند. مثاًل صاحب لباب-

 االلباب )قرن 7ق/ 13م( شهید بلخی )م. حدود 
325ق/ 937م( را ”شاعری شهد سخن شاهد 

کالم“6و رودکی )244-329ق/ 858-941م( را 
”از نوادر فلکی . . . و در زمرۀ انام از عجایب 
ایّام“7 می  خواند و در باب ابواسحق ابراهیم  بن 
محمد بخاری جویباری، از شعرای آل  سامان، 
می  نویسد: ”جویباری پیوسته رضاجوی باری 

بود.“8 هیچ  کدام ازین مطالب نقد و سنجش 
دندانگیری از شعر شهید و رودکی و جویباری 

به دست نمی  دهد. بسیاری از تذکره  های 
قدیمی دیگر هم مطالبی از همین نوع دارند 
و به ندرت در آنها چیزی یافت می  شود که 
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که به حزب توده یا یکی از متفرعات آن، ولو 
برای مدتی کوتاه، وابستگی داشته  اند. طبعًا برخی 

پیش  فرض  های توده  ای  ها و دیگر تشکل  های 
سیاسی چپ  گرا بر آنچه این فضال نوشته  اند 

بی  تأثیر نبوده است. یکی از مضرترین این پیش-
 فرض  ها تقسیم ادبا و شعرا به مدیحه  سرا، یعنی 
بد و ضد خلقی، و مستغنی الطبع، یعنی خوب 

و خلقی است که بر قضاوت بیشتر متخصصان 
ما در باب ادبای قدیم ایران تأثیری بسزا نهاده 

است. نکته  ای که درین خصوص قابل ذکر است 
این است که بسیاری از علما و مؤلفان اروپایی 
هم در خدمت شاهان و اشرافی بوده  اند که از 

نظر ظلم و ستم از شاهان و امرای جهان اسالم 
چیزی کم نداشته  اند. مثاًل لئوناردو داوینچی
)Leonardo da Vinci, 1452-1519( به 

اصرار خودش در خدمت فرزند حرامزادۀ پاپ 
الکساندر ششم، یعنی چزاره بورجا

)Cesare Borgia, 1475-1507( داخل شد که 
یکی از سنگدل  ترین و ستمگرترین اشراف این 

خاندان بود. با این حال، هیچ  یک از علمای غربی 
که شرح حال داوینچی را نوشته  اند، حتی آنها 

که به دیانت کمونیستی معتقدند، او را به سبب 
نزدیکی با این دوک ظالم نکوهش نکرده، کل 
هنر و اندیشۀ این نابغۀ عظیم  الشأن اروپایی را 

به دور نریخته  اند.9 اما بیشتر محققان ایرانی، که 
مثال ً در باب شعر عنصری )350-431ق/ 961-

1040م( یا امیرمعزی )439-519ق/ 1047-
1125م( و ادبایی چون ایشان تحقیق کرده  اند، از 

نکوهش این شعرا به این علت که در شعرشان 
مدح فالن امیر و فالن وزیر بسیار است کوتاهی 

نکرده  اند. 

دستۀ دیگر، یعنی پیروان نظریات نژادی اکثراً از 
عقاید نژادپرستانۀ آلمان هیتلری تأثیر پذیرفته  اند. 
این گروه در بررسی  های خود ادبیات را با نژاد 
پیوند می  دهند و ادب و فرهنگ فارسی را زادۀ 
ذهن و پروردۀ خلق  وخوی نژاد خالص آریایی 

می  دانند که به   زعم ایشان بر فرهنگ و ادب 
عربان و ترکان برتری دارد. این احساس تفرعن 

نژادی، که کاماًل استقراضی است و از مغرب-

 زمین وارد اعتقادات اینان شده است، هم در 
ایران بسیار شایع شده و هم به شدیدترین وجه 
در آثار این دانشمندان بیان می  شود. مثاًل مرحوم 
ذبیح  اهلل صفا در باب سلجوقیان و دیگر طوایف 
ترک که بر ایران حکومت راندند و زبان و ادب 
فارسی به همت ایشان در اطراف و اکناف جهان 
منتشر شد، می  نویسد که ایشان ”به حکم سادگی 

طبع مردمی خرافی و متعصب در عقاید خود 
بودند.“10 اعراب هم مانند اتراک از صدمات زبان 
تند و نامنصفانه این فضال مصون نمانده  اند، چنان 

که نمونه  های عرب  ستیزی محققاق ایرانی بسیار 
بیش از آن است که حاجت به عرضۀ شاهد 

داشته باشد. عرب ستیزی این دسته از محققان 
در بررسی تاریخ ادبیات فارسی در قسمی 

ضدیت کودکانه با زبان عربی و وام  واژه  های این 
زبان در فارسی نیز تجلی می  کند. 

می  دانیم که بر اثر تماس مداوم میان فرهنگ 
ایرانی با فرهنگ اسالمی و پیرو تشرف 

روزافزون اجداد ما به دین اسالم، لغات و 
مفاهیم دینی، دیوانی و ادبی نیز بیشتر وارد 

زبان فارسی شدند. این یک قاعدۀ کلی است و 
فرهنگ  هایی که در تماس مداوم بوده  اند، الزامًا 
دادوستدهای فرهنگی هم داشته  اند و تجلی این 
دادوستدها در حیطۀ زبان و وام  واژگان معموالً 

چشمگیرتر است و به غنای واژگانی زبان 
کمکی بسزا می  کند. کسی که ادنی انصافی داشته 

باشد هرگز ادعا نخواهد کرد که نثر بلعمی )م. 
363ق/ 973م( از نظر غنای واژگانی و زیبایی 
از نثر نصراهلل منشی )نیمۀ اول قرن 6ق/ 12م( 

یا نثر سعدی )606-691ق/ 1209-1292م( 
بهتر است. اما آنچه در نوشته  های بسیاری از 

عوام و خواص دیده می  شود این است که گروه 
نژادپرستان ورود لغات عربی به زبان فارسی 
و پدیدار شدن نثر فنی را تلویحًا مایۀ تأسف 

می  شمرند. این پیش  داوری  ها بر تحلیل  های ما 
از تاریخ ادب خودمان تأثیر عمیقی نهاده است. 
تحلیل علل روانی و جامعه  شناختی این حب و 
بغض  ها ما را از اصل مطلب دور خواهد کرد و 
این سخن کوتاه جای این کار نیست، اما الزم 
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بریتانیا با خشونتی بسیار شدید صورت گرفت. 
این خشونت در زبان انگلیسی بازتاب یافته است. 

توضیح اینکه پس از فتح انگلستان، ویلیام فاتح 
اکثریت قریب به اتفاق اشراف آنگلوساکسون را 
کشت و اموال ایشان را مصادره کرده، به نجبای 

نورمن بخشید. آن دسته از اشراف آنگلوساکسون 
که از معرکه جان سالم به در بردند، به بردگی و 
اسارت در آمدند و در خدمت خداوندان نورمن 

خود به رنج و تعب به گذران زندگی مشغول 
گشتند.11 این دگرگونی عمیق اجتماعی و تغییر 

اساسی مرکز قدرت از اشراف آنگلوساکسون 
به نجبای نورمن، اثر خود را در زبان انگلیسی 
باقی گذاشته است. بدین ترتیب که چون پس 
از پیروزی نورمن  ها، کارگران و خدمه از قوم 
آنگلوساکسون و اربابان از نژاد نورمن بودند، 

همۀ کار و زحمت بر گردۀ آنگلوساکسون  ها و 
لذت و بهره برداری از زحمت رعایا حق نورمن-

 ها محسوب می  شد. بنابراین، در زبان انگلیسی 
لغاتی که با کار و زحمت کشاورزی و دامداری 
مربوط  اند، ریشۀ آنگلوساکسون و آنهایی که با 
لذت و راحت سروکار دارند، اصلی فرانسوی 

دارند. مثاًل چوپانان و خدمۀ آنگلوساکسون 
 sheep گوسفند را که به زبان خودشان به آن

می  گفتند می  پرورانیدند و پس از ذبح و طبخ آن 
را بر سر میز اربابان نورمن و فرانسوی  زبان خود 
قرار می  دادند. اما وقتی این گوسفند یا sheep به 

میز غذای نورمن  ها می  رسید، چون این اشراف 
فرانسوی  زبان بودند، به زبان خودشان آن را 

mutton می  نامیدند. این که هنوز بعد از گذشت 
بیش از هزارسال از فتح بریتانیا به دست نورمن-
 ها، در زبان انگلیسی گوسفند زنده را sheep و 

گوشت گوسفند طبخ  شده یا حاضر برای طبخ را 
moton می  نامند، بازتاب همان روابط اقتصادی 

و طبقاتی حاکم بر جامعۀ انگلستان است که بدان 
اشارت رفت. به عبارت دیگر، هیچ انگلیسی  زبان 

 sheep شیرپاک  خورده  ای نمی  گوید که امشب شام
می  خوریم. لغت sheep در زبان انگلیسی مختص 
به زندۀ این حیوان است. این قضیه در مورد گاو، 

که نام آن به انگلیسی cow و نام گوشت آمادۀ 
طبخ آن beef است نیز صادق است، زیرا لغت 

است که فقط یک مطلب را در این زمینه به 
ایجاز متذکر شویم. 

همان طور که اعراب بر ایران مسلط شده زبان و 
آئین خود را وارد جامعۀ ایرانی کردند، در 1066 
میالدی نیز قوم نورمن بر سرزمین انگلستان چیره 

گشتند و زبان خود را که فرانسوی قدیم بود، 
همراه با آداب و رسوم شایع میان خودشان، در 
جامعۀ آنگلوساکسون داخل کردند. نورمن  ها نه 

فقط بیشتر اشراف آنگلوساکسون را کشتند یا 
برده کردند، بلکه زبان محاورۀ دربار را هم از 
زبان آنگلوساکسونی به فرانسوی تغییر دادند. 

البته بریتانیا در آن زمان دو زبان رسمی داشت که 
یکی آنگلوساکسونی بود و دیگری التین. تسلط 
نورمن  ها زبان آنگلوساکسون دیوانی را از میان 
برد، اما چون زبان التین هم در انگلستان و هم 
در اروپا زبان مذهب و مراودات دیوانی بود، از 
هجوم نورمن  ها صدمه  ای ندید و حتی نابودی 

تدریجی آنگلوساکسونی دیوانی بر نفوذ التین در 
انگلستان افزود. پس از پیروزی نورمن  ها، لغات 

بسیار زیادی از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی 
شد. با این حال، هیچ انگلیسی  زبانی وجود این 

لغات را مایۀ تأسف نمی  داند و متخصصان تاریخ 
ادب و زبان انگلیسی غنای واژگانی زبان خودشان 

را که با دخول وام  واژه  های فرانسوی به زبان 
آنگلوساکسون پس از هجوم نورمن  ها شروع و با 
ورود لغات عربی، هندی، فارسی، ترکی و غیره 
به این زبان در قرون بعد ادامه یافت، از محاسن 
زبان انگلیسی می  شمارند و برخالف ما ایرانیان، 

نه در تلۀ پاکسازی اجباری زبان و ادب گیر 
کرده  اند و نه به السنۀ دیگر توهین روا می  دارند. 

امروز دیگر ممکن نیست انگلیسی فصیح را بدون 
استفاده از لغات التینی یا فرانسوی  االصل نوشت. 

با این همه، هیچ انگلیسی  زبانی این لغات را بیگانه 
نمی  پندارد و از به کاربردن آنها دوری نمی  جوید 

و مؤلفان قدیم انگلیسی را هم به سبب استفادۀ از 
این واژه  ها مورد انتقاد قرار نمی  دهد.

چنانکه گفتیم، تسلط نورمن  های فاتح بر قوم 
آنگلوساکسون و سیادت زبان فرانسه در مملکت 
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beef در انگلیسی از فرانسۀ boeuf آمده است. 
همین رابطه را در واژه های pig )خوک در معنی 

حیوانی آن( و pork )گوشت خوکی که برای 
طبخ آماده شده باشد، از فرانسوی porc( نیز می-
 بینیم.12 به عبارت دیگر، دخول واژه  های فرانسوی 

در جامعۀ آنگلوساکسون پس از فتح بریتانیا به 
دست نورمن  ها و برده شدن آنگلوساکسون-

 ها، مانند آینه  ای روابط حاکم بر جامعۀ مختلط 
آنگلونورمن را نشان می  دهد. اما به  رغم این موالی 

موالی کردن  های برخی فضالی ما و سینه  زنی 
برای شعوبیه که در آثار ایشان دیده می  شود، 
استقرار اسالم در ایران ایرانیان را به حد بنده 

و برده تنزل نداد. آن گروه از اشراف ایرانی که 
جالی وطن نکردند، اکثراً نفوذ و برتری اجتماعی 

خود را حفظ کردند و به فاصلۀ کوتاهی ماهیت 
خالفت بغداد را مطابق با آئین  های فرهنگی ایرانی 

متغیر ساختند.

پس از این که اعراب ایران را فتح کردند، رابطۀ 
زبان فارسی و زبان عربی، حتی در دوران 

بنوامیّه که عقاید نژادپرستانۀ عربی در طبقۀ 
حاکمه نفوذ بیشتری داشت، هیچ  گاه به رابطه  ای 

تنزل نیافت که پس از پیروزی نورمن  ها میان 
السنۀ آنگلوساکسون و فرانسوی برقرار شد. 

چون زبان عربی زبان دیانت اسالم بود و چون 
ایرانیان رفته  رفته این دیانت را پذیرفتند، زبان 

عربی را متعلق به خود دانسته، در تدوین قواعد 
آن کوشیدند. چنان که از متون فارسی و عربی 

قرون آغازین ورود اسالم به ایران معلوم است، 
نه تنها زبان عربی هیچ  گاه در ایران از حد یک 

زبان دیوانی- دینی تجاوز نکرد و عوام ایرانیان 
احتیاجی به دوزبانه  شدن در خود احساس 

نکردند، بلکه حتی اعرابی که به ایران آمده بودند 
هم به فاصلۀ کوتاهی از لحاظ فرهنگی و زبانی 
ایرانی شدند و مانند دیگر فاتحانی که در طول 

قرون به کشور ما وارد شدند، در فرهنگ مسلط 
ایران مستحیل گشتند. با توجه به این حقایق، 

عربی  ستیزی برخی از فضالی ایرانی در تحلیل-
 هایی که از ادب فارسی می  کنند و فراافکنی آرای 
ناسیونالیستی و نژادپرستانۀ امروزی خودشان بر 

مردمان ایران هزار سال پیش، که نه می  دانسته  اند 
ناسیونالیسم نوع امروزی چیست و نه از مسائلی 
مانند نژاد و حب و بغض  های مربوط به آن چنان 

که در مغرب  زمین شایع است خبر داشتند، جز 
گل  آلود کردن آب و ایجاد آشفتگی در تاریخ 

زبان و ادب و فرهنگ فارسی اثری ندارد. 

ورود روزافزون لغات عربی در فارسی ادبی 
و تزاید تدریجی تکلفات و صنایع بدیعی در 

نظم و نثر فارسی ارتباطی به عرب  گرایی و 
فارسی  ستیزی حکام و دیوانیان نداشته، بلکه 
معلول وجود دو عامل بوده است: عامل اول 

تکامل منطقی زبان و ادب فارسی در همزیستی 
مسالمت  آمیز با زبان و ادب عربی است که 

دادوستد واژگان و برخی صنایع ادبی را ایجاب 
می  کرده و عامل دیگر، دوام و ماهیت محافظه-
 کارانۀ )conservatism( زبان فارسی است که 
در قیاس با دیگر السنۀ هندواروپایی در هزار 
سالۀ اخیر تغییرات بسیار کمی به خود دیده 

است. نفوذ روزافزون واژه  های بیگانه )عربی، 
ترکی، مغولی و غیره( و صنایع و تکلفات 

بدیعی در نثر فارسی و مغلق شدن تدریجی 
بیان ادبی که از سادگی نثر سامانی دور و به نثر 
فنی قرن ششم به بعد نزدیک می  شود، منحصر 

به زبان و ادب فارسی نیست. دیگر السنه  ای که 
دیرپایی و ماندگاری فارسی را داشته  اند، حتی 

همین  بوده  اند،  دیوانی  که صرفاً  زبان  هایی 
ساده  نویسی  از  تدریجی  اجتناب  خصوصیت 

نشان  را  فنی  بیان  بیشتر  کارگرفتن هرچه  به  و 
ادب  تکامل  تاریخ  با  که  کسانی  می  دهند. 

تغییری  چنین  که  می  دانند  دارند،  آشنایی  عرب 
از عربی  نیز دیده می  شود.  ادبیات عربی  در 
زبان  تکامل  تاریخ  به  اگر  فارسی گذشته،  و 
هم  زبان  این  که  می  بینیم  کنیم،  توجه  التینی 

در طول حیات درازمدت خود از سادگی بیان 
نثر سیسرو و جمالت سرراستی که در 

)Marcus Tullius Cicero, 106-43 BC( دیده 
می  شود به جمالت مغلق و آکنده از صنایع ادبی 

نویسندگان قرون وسطای اروپایی متغیر شد 
تا جایی که حتی متخصصانی که می  توانند نثر 
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و حروف مصوتۀ آغازین که در شعر هجایی 
آنگلوساکسون کارکردی همانند حروف متجانس 

تکیه  دار دارند، با حروف سیاه مشخص شده  اند:

Nu sculon herigen
HeofonricesWeard
Meotodes meahte
ond his modgeÞanc,
weorc Wuldorfæder,
swa he wundra gehwæs,
ece Drihten, 
or onstealde.
Now we shall praise heaven-
kingdom’s Guardian,
the Creator’s might, and his mind-
thought,
the words of the Glory-father: how 
he, each of his wonders,
the eternal Lord, established at the 
beginning14 

اکنون نگاهدارندۀ پادشاهی آسمانی را می  ستاییم
نیروی آفریننده و خرد اندیشمند ورا،

سخنان ]آن[ پدر شکوهمند را ]که[ چگونه 
هریک از شگفتی  های خود را،

آن خداوند جاودانه، در ازل بنا نهاد.

این شعر قدیم  ترین نمونۀ شعر آنگلوساکسون 
است و ترجمۀ التین آن اول  بار در کتاب 

معروف مورخ و قدیس نامدار انگلیسی، بید 
 Historia یعنی کتاب ،)Bede, 672-735(

Ecclesiastica Gentis Anglorum )تاریخ 
کلیسایی ]مذهبی[ مردم انگلیسی  ]نژاد[(، تألیف 
نیمۀ اول قرن هشتم میالدی، نقل گشته است. 

آنچه به کار ما مربوط است این است که 
در این شعر هنوز قواعد هجایی شعر قدیم 

آنگلوساکسون مراعات   شده است و در آن اثری 
از وزن و قافیه مشاهده نمی  شود. پیروی از قواعد 

قدیم شعر هجایی آنگلوساکسون تا یکی دو 
قرن پس از فتح بریتانیا به دست نورمن  ها ادامه 

سیسرو را به راحتی بخوانند، از خواندن درست 
 John( و درک صحیح نوشته  های دون اسکاتوس

Duns Scatus, 1266-1308( که 12 قرن پس 
از سیسرو و با سبکی بسیار مغلق کتابت می  کرد، 

عاجزند.13 

به طور کلی، زبان ادبی فارسی هیچ  گاه زبان 
محاوره نبوده است، بلکه در عرض زبان گفت-

 وگو در فضای خودش موجود بوده است. 
بنابراین، ورود لغات و تعبیرات و صنایع بدیعی 
در این زبان پیرو تغییرات زبان مکالمۀ روزمرۀ 
ایرانیان نبوده است، بلکه از از تغییراتی که در 
فضای ویژۀ ادبیات خواص رخ می  داده پیروی 
می  کرده است. این معنی در اصطالح لفظ قلم 

مستتر است که هنوز به معنی سخن گفتن بسیار 
تشریفاتی و به کاربردن اصطالحات و کلماتی 

که در کتابت معمول  اند به کار می  رود. به عبارت 
دیگر، لفظ قلم زبان قلم و کتابت است، در مقابل 

زبان محاوره و عامیانه.

هیچ  یک از تغییراتی که پس از فتح ایران به دست 
مسلمین در شعر و ادب فارسی رخ داد معلول 
اعمال زور و اجبار نبود، بلکه تغییراتی بود که 

آرام  آرام و تحت تأثیر گرایش  های فنی مخصوص 
فرهنگ خواص ابتدا در زبان کتابت پیدا شد و 

بعدها برخی جنبه  های آن از زبان اصحاب دیوان 
به زبان عوام، که سیر تکاملی مخصوص خودش 

را داشته است، گسترش یافت. مشابه این تغییرات 
را در تاریخ زبان انگلیسی هم مشاهده می  کنیم. 

مثالً می  دانیم که شعر انگلیسی باستان، مانند شعر 
پیش از اسالم ایران، از اوزان عروضی پیروی 

نمی  کرده، بلکه شعری بوده است هجایی که بر 
اساس تعداد هجاهای تکیه  دار  دارای تجانس 

آوایی )Alliterative(، بین 2 تا 4 هجا در بیت، 
بنا شده بود. به عبارت دیگر، هجاهایی که تکیه 

بر آنها قرار داشت، برای متجانس بودن، یا باید با 
حرف مشابهی آغاز می  شدند یا با حرفی مصوت. 
نمونۀ این شعر در لهجۀ ساکسون غربی انگلیسی 

باستان این است که با ترجمۀ انگلیسی و فارسی  اش 
می  آورم. صداهایی که متجانس و دارای تکیه  اند 
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داشت، اما در حدود 200 سال بعد از آن، شعر 
آنگلوساکسون کم  کم متغیر و به تقلید از اشعار 
نورمن، به شعری عروضی مبدل شد. البته قوم 
آنگلوساکسون در این تغییر لغات زبان مادری 
خود را نگاه داشتند، اما وزن هجایی قدیم را 

فرونهاده، وزن و قافیۀ معمول در اشعار نورمن 
را پذیرفتند. نمونه  ای از این نوع شعر عروضی 
آنگلوساکسون را که در قرن سیزدهم میالدی/ 

اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7ق سروده شده می-
 آورم تا خوانندگان تفاوت آن را با شعر قدیم 

بریتانیا دریابند.

Ich was in one sumere dale;
In one suÞe diзele hale
Iherde ich holde grete tale
An Hule and one niзtingale

I was in a summer valley;
In a secret, hidden nook,
I heard a great debate held
Between an Owl and a Nightingale15 

در دره  ای تابستانی بودم
در کنجی پنهان و نهفته

گفت  وگویی گرم به گوشم رسید
که میان بومی و بلبلی درگرفته بود

کلمات آخر مصاریع این شعر، یعنی dale )درۀ 
کوچک(، hale )سوراخ، کنج(، tale )گفت-

 وگو(، همه بر وزن ’هاله‘  اند، چنان که دو هجای 
آخرین کلمۀ نیختینگاله )یا در انگلیسی مدرن 

nightingale، یعنی بلبل( نیز به همان وزن 
است. چنان که مالحظه می  کنید، این قطعۀ شعر 

دیگر پیرو وزن هجایی آنگلوساکسون باستان 
نیست و با این که لغات آنگلوساکسون در آن 

حفظ شده  اند، وزن هجایی شعر به وزن عروضی 
مرسوم در قواعد شعری قوم فاتح مبدل شده 

است. این تغییر درست یادآور تغییر و تبدیلی 
است که پس از فتح ایران به دست مسلمین در 

شعر فارسی پدید آمد. یعنی شعر فارسی نیز 

مانند اشعار آنگلوساکسون اوزان هجایی قدیم 
خود را فرو نهاد و با حفظ لغات فارسی، قواعد 

عروضی اشعار عرب را قبول کرد و حتی آنها 
را توسعه بخشید. بنابراین، تغییراتی که پس 
از استقرار فرهنگ اسالمی در ایران در شعر 

فارسی پدید آمد و آن را از صورت هجایی، که 
نسبتًا بدوی است، به شعر عروضی مبدل کرد 

نه محدود به ایران است و نه می  توان گفت 
که باالجبار یا به زور سرنیزه بر ادب ایرانیان 

تحمیل شد. چنین تغییراتی از بدیهیات دادوستد 
فرهنگی است که در میان اقوام دیگر نیز دیده 

می  شود.

نکتۀ دیگری که باید در بررسی تاریخ ادبیات 
فارسی بدان توجه داشت این است که این 

ادبیات برحسب سلسله  هایی که بر ایران 
حکومت کرده  اند طبقه  بندی  شدنی نیست. به 

عبارت دیگر، با این که ذکر ادبیات دوران 
سامانی یا غزنوی و مغول در تحقیقات ادبی 

ما مرسوم شده است، صرف مرسوم بودن این 
برچسب  ها ادبیات فارسی را به اقسام سامانی 

و غزنوی و سلجوقی تقسیم نمی  کند. این 
تقسیم  بندی  ها فقط از نظر تحمیل نوعی نظم 

تاریخی بر کل ادب فارسی ضرورت دارد، 
زیرا در غیر این صورت ممکن است بررسی 

تاریخی این ادبیات دچار هرج  ومرج شود. پس 
این برچسب  ها فقط از نظر پدید آوردن نظم و 

ترتیب ضروری است، نه اینکه حقیقت عینی 
داشته باشد. چنان که گفتیم، زبان فارسی که 

حامل ادبیات وطن ماست، در طول حیات هزار 
سالۀ خود و در قیاس با دیگر السنۀ هند  و  اروپایی 

بسیار کم  تغییر بوده است. هر ایرانی که سواد 
متوسطی داشته باشد بیشتر شعر و نثر زمان 

فردوسی و سعدی و حافظ را می  فهمد و از آن 
لذت می  برد، در حالی که مثالً انگلیسی  زبان  ها یا 
فرانسوی  ها و آلمانی  ها برای فهم مطالبی که چند 

قرن پیش به زبان خودشان نوشته شده است 
محتاج این  اند که زبان انگلیسی یا فرانسوی و 
آلمانی آن دوران را فرابگیرند. بنابراین، زبان 

و ادب فارسی عمیقًا با هویت ملی و فرهنگی 
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نیست که از شعر هجایی قبل از اسالم آغاز 
کنیم، زیرا چنان که گفتیم، شعر کالسیک فارسی 

ساخته و پرداختۀ دادوستد فرهنگی میان ایران 
و اسالم است. این شعر از قواعد عروضی عرب 

تغذیه شده است که تدوین و نظریه  پردازی 
در باب آنها بیشتر مدیون تالش علمای ایرانی 

است، نه از شعر هجایی هندواروپایی که در 
قیاس با شعر عروضی بدوی و نسبتًا خام است. 

البته در این خصوص نباید فراموش کرد که 
اعراب قبل از اینکه ما ایرانیان قواعد عروض 
آنها را تدوین کنیم شعر داشتند و در سرودن 

قصاید خود به صورتی غریزی و طبیعی از 
عروض عرب پیروی می  کردند. به قول مرحوم 
فروزانفر، ”گفتن شعر عروضی مستلزم دانستن 

عروض یا ادراک اوزان عروضی نیست،“16 چنان 
که دانستن زبان و تکلم به یک زبان نیز وابسته 
به دانستن دستور زبان و صرف و نحو نیست، 

زیرا دستور زبان را از روی زبان وضع می  کنند، 
نه زبان را از روی دستور زبان. به همین قیاس، 
سرودن شعر نیز در گرو پیشرفت یا تکامل علم 

عروض نیست. 

شعر عروضی فارسی در عهد طاهریان و صفاریان 
تکوین یافت، اما بسیار پیش از آن در حال 

تکامل بود و تکامل این قالب شعری به اقرب 
احتماالت از اوایل عهد عباسی آغاز شده بود. از 

این گذشته، زبان فارسی ادبی نیز در همین دوران 
از بطن فارسی محاوره  ای زاده شد. توضیح اینکه 

تسخیر ایران به دست اعراب زبان فارسی را از 
بین نبرد. به صرف فتح مملکتی اهالی آن مملکت 

زبان فاتحان را نمی  پذیرند، زیرا اگر چنین بود 
اهالی برخی کشورهای شمال افریقا که سال  ها در 

تسخیر فرانسه بودند باید فرانسوی  زبان باشند و 
هندی  ها و افغان  ها نیز که سرزمینشان بیش از صد 

سال در دست انگلیسی  ها بود باید به انگلیسی 
سخن بگویند. واقعیت  های تاریخی از این ساده-

 انگاری  ها که حتی در میان طبقۀ تحصیل  کردۀ ایران 
بسیار شایع است، فاصله دارد. به تخمین هنینگ 

 ،)Walter Bruno Henning, 1908-1967(
تقریباً از دوران خسرو پرویز و شاید اندکی پیش  تر 

ما ایرانیان گره خورده و تأثیری فراگیر دارد. 
حتی می  توان ادعا کرد که خاطرۀ قومی در ایران 
اساسًا ادبی و به شعر و نثر فارسی وابسته است. 

تبیین این معنی محتاج اندکی تفسیر است.

برخالف بسیاری از فرهنگ  های اروپایی که 
اقسام هنرها را در عرض هم ارج می  نهند 

و هر یک از گونه  های متفاوت هنری، مانند 
نقاشی و موسیقی و مجسمه  سازی و ادبیات 
در فرهنگ ایشان مقامی شامخ دارد، سنگ 

زیربنای فرهنگ ایران را نه فقط ادبیات، بلکه 
ادب منظوم فارسی تشکیل می  دهد. به عبارت 

دیگر، وابستگان به فرهنگ فارسی، در هر 
مملکت و گوشه  ای از دنیا که زندگانی کنند، با 
شعر فارسی نوعی پیوند عمیق عاطفی دارند که 

در دیگر فرهنگ  های هند  و  اروپایی مدرن دیده 
نمی  شود. فقط موسیقی کالسیک ایرانی، و آن 
هم به علت ارتباط جوهری شعر و موسیقی، 

در نظر فارسی  زبانان ارزشی نزدیک به ادبیات 
منظوم دارد. شاهنامه، قصائد منوچهری و 

فرخی، مثنوی  های نظامی و مولوی و تغزالت 
سعدی و حافظ و دوبیتی  های باباطاهر و خیام 
فارسی  زبانان ایران و افغانستان و تاجیکستان و 
ترکمنستان را عمیقاً با یکدیگر مرتبط می  سازد 
و یک ایران روانی و عاطفی و اثیری به وجود 
می  آورد که همۀ فارسی  زبانان اتباع آن به شمار 

می  روند. بنابراین، اگر بگوییم که در عرض 
ایران جغرافیایی که از شمال به جماهیر شوروی 
سابق، از شرق به افغانستان و پاکستان، از غرب 

به عراق و ترکیه و از جنوب به خلیج فارس 
محدود است، یک ایران عاطفی و فرهنگی هم 

داریم که از شرق به قصیده  سرایان خراسان 
بزرگ و حماسۀ فردوسی، از غرب به تغزالت 
سعدی و حافظ و عرفانیات مولوی، از شمال 
به مثنوی  های نظامی گنجوی و از جنوب به 
دوبیتی  های باباطاهر و رباعیات خیام محدود 

می  شود و این ادعا چندان بی  حساب نیست. با 
توجه به این نکته، تاریخ ادبیات فارسی را باید 
در تاریخ شعر فارسی جست  وجو کرد. به نظر 
نگارنده برای بررسی تاریخ شعر فارسی نیازی 
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از آن، در امپراتوری ساسانی زبان فارسی به صورت 
یک زبان محاوره  ای در عرض زبان پهلوی، که برای 

مقاصد دیوانی و مذهبی به کار می  رفت، موجود 
بود. اما زبان پهلوی زبانی نبود که بدان تکلم شود یا 
برای گفت  وشنود معمولی در جامعۀ آن شاهنشاهی 
کاربرد داشته باشد. این زبان به صورتی مصنوعی از 

طرف دیوانساالران و موبدانی که با آن کتابت می-
 کردند نگاهداری شده بود. 

این که یک مملکت وسیع زبانی رسمی و متفاوت 
با زبان مکالمۀ عمومی مردم آن مملکت داشته 

باشد منحصر به ایران نیست. هنگامی که انگلیس-
 ها وارد هند شدند و کمپانی هند شرقی را در آن 
بالد تأسیس کردند، متوجه شدند که زبان درباری 

و دیوانی هند فارسی ادبی است که عوام هند با 
آن آشنایی ندارند، اما طبقۀ حاکمه و دیوانساالران 
هندی آن را به کار می  برند. به همین قیاس، زبان 

پهلوی نیز در زمان فتح ایران ساسانی به دست 
مسلمین از یک جهت زبان رسمی آن امپراتوری 

محسوب می  شد، نه زبان مکالمۀ روزمرۀ ایرانیان و 
از جهت دیگر تحصیل آن به قول کریستن  سن

)Arthur Christensen, 1875-1945( منحصر 
به طبقۀ دبیران و موبدان بود و عامۀ ایرانیان اجازۀ 

فراگرفتن آن را نداشتند.17 باید توجه داشت 
که همۀ امپراتوری  های بزرگی که اتباع آنها را 
مردم مختلف با فرهنگ  ها، زبان  ها و آئین  های 
گوناگون تشکیل می  دهند، از نظر کاربرد زبان 
شرایط مشابهی دارند، زیرا امپراتوری در ذات 

خودش آن ساختار سیاسی- اجتماعی   است که 
گروه  های متفاوت فرهنگی و قومی را زیر یک 
پوشش سیاسی- دیوانی واحد قرار دهد. همان 

طور که در امپراتوری اسالمی زبان دیوانی عربی 
بود، اما اتباع آن امپراتوری در نقاط گوناگون 

آن به زبان  های محلی خودشان تکلم می  کردند، 
در امپراتوری ساسانی هم شهروندان استان  ها و 

مناطق گوناگون این شاهنشاهی وسیع السنۀ محلی 
خودشان را داشتند، با این تفاوت که چون اکثر 

شهروندان این امپراتوری از اقوام ایرانی بودند و 
به یکی از السنۀ ایرانی تکلم می  کردند، یک زبان 
محاوره  ای شبیه به زبان رسمی )یا دری، به کنایه 

از درباری( هم در بین اینها شایع شده بود که 
از آن برای مراودات و تماس  های غیر دیوانی، 

مانند گفت  وگوهای تجاری و امثال ذلک استفاده 
می  شد. این زبان محاوره  ای که در کاربرد زبان-

 شناسان آن را vulgate می  نامند، همان است که 
آخراالمر به صورت فارسی کالسیک در آمد. به 
زعم نگارنده، اینکه فارسی ادبی را فارسی دری 

نامیده  اند، نه ازین بابت بوده است که فارسی زبان 
مکالمۀ دربار ساسانی بوده است، بلکه این زبان 
نوعی زبان همه فهم بوده است که تشابهاتی با 

زبان اداری و دیوانی دربار نیز داشته است. شکی 
نیست که عدۀ زیادی از بزرگان و اشرافی که در 
دربار ساسانی رفت  وآمد داشتند از اهالی مناطق 

گوناگون آن امپراتوری وسیع بوده، هر کدام زبان 
یا لهجۀ محلی خودشان را داشته  اند، اما به سبب 

مقام و منسب و دخالتشان در امور سیاسی و 
اجرایی امپراتوری ساسانی ناچار بوده  اند که برای 

مکالمه و تبادل نظر با یکدیگر زبان مشترکی 
داشته باشند. آن وسیله یا زبان همه  فهم به نظر 

نگارنده نه زبان دیوانی پهلوی، بلکه چیزی شبیه 
به زبان فارسی کالسیک بوده است که البته برخی 

خصوصیات زبان پهلوی را هم در خود داشته 
است. 

پس از پیروزی اسالم و انهدام دولت ساسانی 
در ایران، زبان پهلوی حمایت دولت مرکزی و 
موبدان را از دست داد، زیرا نه دولت ساسانی 

باقی ماند و نه موبدان دیگر قدرت سیاسی 
و اجتماعی قابل توجهی داشتند که بتوانند به 
حفظ این زبان در مقام زبان رسمی و دیوانی 

ایران کمک کنند. بنابراین، زبان پهلوی که صرفًا 
زبانی بود برای کتابت و کسی بدان تکلم نمی-

 کرد، از میان رفت و جای خود را در فضای 
دیوانی به زبان عربی داد. اما زبان محاورۀ 

ایرانیان، یعنی جد همین فارسی ادبی و برخی 
لهجات و السنۀ ایرانی دیگر در فضای اجتماعی 
به حیات خود ادامه داد، زیرا چنان که گفیم به 

صرف این که مملکت تسخیر شده بود، ایرانیان 
زبان مادری خودشان را از دست نداده بودند. 
شاهد این مدعا این که طبری در حوادث سنۀ 
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شعر عروضی فارسی چیزی نیست جز زبان فارسی 
که آن را در قوالب عروضی و بحور عرب ریخته 
باشند. به عبارت دیگر، لغات فارسی را چون در 

قوالب بحور و مطابق با عروض عرب بیان کنیم، به 
شعر عروضی فارسی می  رسیم. اما به شهادت متون 
تاریخی و ادبی عربی، کاربرد لغات فارسی در شعر 
عرب از دوران جاهلیت آغاز شده بود و داد  و  ستد 

فرهنگی میان فارسی و عربی باعث شده بود که 
پس از بعثت رسول اکرم)ص( و تنزیل قرآن مجید، 

برخی از وام  واژه  های فارسی حتی در کالم  اهلل مجید 
نیز باقی مانَد. بعدها، هم در دوران بنی  امیّه و هم 
در خالفت بنی  عباس، شعرای ذولسانین کاربرد 

لغات فارسی را در قصاید و قطعات عربی گسترش 
دادند، چنان که لغات فارسی در شعر ابونواس که 
از سوی مادر ایرانی بود و بّشاربن بُرد که اصل و 

نسب ایرانی داشت، بسیار دیده می  شود. 

ادبای قدیم عرب به زبان فارسی توجه داشته  اند، 
چنان که جاحظ )م 255ق( می  نویسد: ”و قد 

یتمّلُح األعرابیُّ بأن یُدِخل فی شعره شیئًا من کالم 
الفارسیّه.“20 این تفننات شعرای عرب یا ذولسانین 

آغاز تجربه  های گوناگون انطباق عروض عرب 
است بر واژه های فارسی یا جا دادن لغات 

فارسی در بحور عرب. طبعًا هرچه این تفننات 
بیشتر می  شده، گوش ادبای ذولسانین ایرانی 

هم به این نوع شعر بیشتر عادت می  کرده است. 
بنابراین، ایجاد شعر عروضی فارسی در اثر این 
دادوستدها امری محتوم به نظر می  آید و ظهور 
شعرای فارسی  سرا در عهد طاهری و صفاری 

نیز صرفًا تکامل منطقی همین تفنناتی است که 
در اشعار بَّشار بُرد )95-168ق/ 713-784( و 

بونواس )133-196ق/ 750-811م( و ابوکریمه 
و امثالهم دیده می  شود. اما اگر این شعرا لغات 

فارسی را گهگاه و از روی تفنن در شعر عروضی 
عرب تعبیه می  کردند، شعرای فارسی  سرای ادوار 
بعد همۀ واژگان شعر عروضی خود را از لغاتی 
برگزیدند که یا فارسی بود و یا از وام  واژه  های 

عربی در فارسی به شمار می  آمد. پس این تجربه-
 های تفننی آغازین را نمی  توان چیزی جز سنگ 

زیربنای شعر عروضی فارسی دانست؛ یعنی همان 

66ق/ 685م در باب جنگی که میان سپاه شام 
و لشکر یزیدبن انس، از سرداران مختاربن ابی 
عبید ثقفی، درگرفت می  نویسد سردار شامیان 

برای تهییج سپاه خود به ایشان گفت که طرف 
مقابل شما بردگان فراری و از اسالم برگشتگان-

 اند که حتی زبانشان هم عربی نیست: ”یا اهل 
الشام انّکم انّما تقاتلون العبید اآلباق و قومًا قد 

ترکوا االسالم و خرجوا منه لیست لهم تقیّه و ال 
ینطقون بالعربیّه.“18 به گزارش ابوحنیفۀ دینوری 

)م. 283ق/ 896م( در اخبارالطوال، چون ُعَمیربن 
حُباب و فرات  بن سالم به اردوگاه ابراهیم  بن اشتر 

می  آیند، عمیر به ابراهیم می  گوید:

از هنگامی که وارد اردوگاه تو شده  ام 
اندوهم شدت یافته است و این به آن 
جهت است که تا هنگامی که پیش تو 

رسیدم هیچ سخن عربی نشنیدم و همراه 
تو همین گروه ایرانیان هستند . . . ابراهیم 
گفت . . . همانا این مردمی که همراه من 

می  بینی فرزندان سوارکاران و مرزبانان 
ایرانیان  اند.19 

با از میدان خارج شدن زبان پهلوی دیوانی، زبان 
فارسی که سابقاً فقط برای گفت  وگو و تبادل نظر 

در فضاهای غیر رسمی و غیر دیوانی، از قبیل 
خانواده و کوچه و بازار به کار می  رفت، چون 

رقیب دیگری در ایران نداشت، کم  کم با اخذ الفبای 
عربی به صورت کتابتی درآمد و رفته  رفته به زبان 
کتابت همۀ ایرانیان تبدیل شد. دوران کتبی شدن 

زبان فارسی احتماالً از سیادت بنی  امیّه تا اوایل 
حکومت طاهریان در ایران به طول انجامید و این 
دوران، دوران تکوین زبان فارسی و تبدیل آن از 
یک وسیلۀ ارتباط شفاهی به یک زبان رسمی و 

کتبی است. در این دوران، زبان فارسی نشان داد که 
در کسوت کتبی خود نه فقط قابلیت بیان مطالب 

دیوانی را دارد، بلکه قادر است که ادبیاتی هم 
داشته باشد. بنابراین، وقتی سخن از ادب فارسی 

در دوران طاهری و صفاری می  رود، باید این زمینۀ 
تاریخی و اجتماعی را در نظر گرفت. اما ببینیم 

شعر فارسی طاهری و صفاری چگونه ظاهر شد.



مالحظاتی پیرامون تکوین ادب فارسی تا عهد سامانیان 50

شعری که در عهد طاهری و صفاری به صورتی 
کاماًل پخته و سخته ظهور کرد. 

عده  ای از استادان با توجه به انسجام و فصاحت 
برخی از ابیاتی که به شعرای دوران طاهریان 

و صفاریان نسبت داده شده است، انتساب 
آنها را به قرن سوم هجری بعید می  دانند. اما 
به نظر می  رسد که چون شعرای عربی  سرای 

متقدم لغات فارسی را در شعر خود به کار برده 
بودند، ایرانیان ذولسانین و ادیبی که در دواوین 

طاهریان و بعداً صفاریان به کتابت مشغول 
بودند، فهمیده بودند که واژگان فارسی را می-

 توان در بحور عرب جای داد. بنابراین، هرگونه 
سد ذهنی در مقابل این کار در هم شکسته شده 
بود و پیشگامان شعر فارسی فقط می  بایست قدم 
بعدی را بردارند، یعنی شعری را که اکثر لغاتش 
عربی و قلیلی از مفرداتش فارسی بود به شعری 

تبدیل کنند که اکثر لغاتش فارسی و قلیلی از 
آنها عربی باشد. بنابراین، به نظر نگارنده بعید 

نیست که تکوین شعر عروضی فارسی به نحوی 
که گفتیم و آرام  آرام اتفاق افتاده باشد. به عبارت 
دیگر، نمی  توان به آسانی پذیرفت که شعر پخته 

و زیبای دوران طاهری و صفاری یا یکباره یا 
به همت یک شاعر واحد پدید آمده باشد و 

تالش در تعیین هویت اولین شاعری که به زبان 
فارسی شعر عروضی ساخته از مقولۀ اتالف 

وقت به نظر می  آید. 

در زمان طاهریان که خود ایرانی بودند، استیالی 
خالفت عباسی بر بالد اسالم چنان بود که زبان 
اداری و درباری همان زبان خالفت، یعنی زبان 
عربی بود و آل طاهر که از برکشیدگان عباسیان 
بودند، به  رغم اینکه در علم و ادب و مخصوصًا 

در موسیقی دست داشتند، از زبان اداری 
امپراتوری اسالم، یعنی از عربی، پشتیبانی می-
 کردند و چون هنوز فارسی رسمیتی نیافته بود 

نمی  توانستند پشتیبان زبان و ادب فارسی باشند. 
برخالف آل صفار که از عوام بودند، طاهریان 

جزو طبقۀ حاکمۀ آن دوران محسوب می  شدند 
و چون زبان اداری و رسمی و درباری طبقۀ 

حاکمه عربی بود، ایشان نه فقط از ادب عرب 
حمایت می  کردند، بلکه برخی از ایشان از ادبا 

و بلغای عرب هم بودند. در این دوران اکثریت 
قریب به اتفاق ادبا و دانشمندان جهان اسالم 
صرف نظر از هویت قومی  شان آرا و عقاید و 
هنر خود را در کسوت عربی بیان می  کردند، 
چنان که شعرای ایرانی همچون بّشاربن بُرد 

و ابونواس و دیگران به همین زبان شعر می-
 سرودند و دانشمندان و فقهای ایرانی هم زبان 

عربی را به کار می  بردند. در این زمینه طاهریان 
هم مانند دیگران عربی  مآب بودند.

از شعرای دوران طاهری و صفاری هفت شاعر 
را می  شناسیم که متأسفانه تاریخ دقیق حیاتشان 
معلوم نیست، ولی ما اینها را برحسب شهرت 

و به ترتیب تاریخ فوت مرتب کرده  ایم که 
عبارت  اند از حنظلۀ بادغیسی )م. 219 یا 220ق/ 
834 یا 835م(، محمود وّراق هروی )م. 221ق/ 

836م(، محمد  بن مخلد سگزی، محمد  بن 
وصیف سگزی، و بّسام کرد که همه معاصر با 

یعقوب لیث بودند و محمدبن وصیف به هنگام 
انقراض صفاریان هم زنده بوده است و دیگر، 

ابوُسلیک گرگانی که معاصر با عمروبن لیث )م. 
289ق/ 902م( بوده و فیروز مشرقی )م. 283ق/ 

896م(. نکته  ای که در باب این شعرا باید به 
خاطر داشت این است که اگر فرض کنیم به 
قیاس با رودکی و فردوسی همۀ شعرای آل-

 لیث به سنین پیری رسیده باشند و اگر عمر هر 
یک را 70 سال قمری یا 67 سال شمسی فرض 

کنیم، آخرین ایشان، یعنی فیروز مشرقی که 
تاریخ فوتش را 283 معین کرده  اند، به تقریب 

می  باید در اطراف سنۀ 213ق/ 828م به دنیا آمده 
باشد که با این فرض دوران کودکی و نوجوانی 

او مقارن با فرمانفرمایی عبداهلل  بن طاهر )ح. 
213-230ق/ 828-844م( می  شود. یعنی تعلیم 
و تربیت فیروز و دورانی که او در آن تحصیل 
ادبیات کرده در حکومت طاهریان بوده است، 

نه در فرمانروایی صفاریان. به عبارت دیگر، به 
صرف این که فیروز مشرقی دوران صفاریان را 
درک کرده و در آن دوران فعالیت ادبی داشته 
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یعنی محمدبن مخّلد و محمدبن وصیف از 
اهالی سیستان و یکی از ایشان، یعنی بّسام کرد، 
از اکراد خراسان بوده  اند. اما به  رغم بُعد مسافت 
و قومیت  های متفاوت زبان شعر همۀ آنها زبانی 

است که به آن فارسی دری می  گوییم. علت 
این امر همان وحدت زبان امپراتوری است که 

بدان اشارت رفت. البته در زمان این شعرا دیگر 
شاهنشاهی ساسانی موجود نبود، اما می  دانیم 

که فرهنگ آن شاهنشاهی به استثنای جنبه  های 
دینی  اش در میان مردم ایران باقی مانده بود و 

زبان مراودۀ کوچه و بازار آن امپراتوری وسیع، 
یعنی زبان فارسی دری نیز چنان که پیش از 
این گفتیم، در عهد آل  طاهر و صفاریان، یک 
بُعد ادبی نیز به دست آورده بود. پس شعر 

فارسی این شعرا که از بالد متفاوت و قومیت-
 های گوناگون  اند خود شاهدی است بر اشاعۀ 
زبان فارسی در مقام یک زبان رسمی ادبی در 
آن عهد، زیرا مسلماً لهجه  ای که مردم سیستان 
و بلوچستان بدان تکلم می  کرده  اند از زبانی که 

بسّام کرد بدان صحبت می  کرده متفاوت بوده 
است، چنان که امروز نیز متفاوت است. 

شعر هیچ کدام از سه شاعر دورۀ صفاری که 
در تاریخ سیستان نقل شده است چنگی به دل 
نمی  زند. علت نقل ابیات ایشان در این کتاب 

هم ظاهراً این است که ابیات آنها حاوی برخی 
فواید تاریخی است. شاید به همین علت غیر از 
تاریخ سیستان هیچ منبعی از این سه شاعر بیتی 

نقل نکرده است و شعر ایشان در هیچ یک از 
کتب ادبی و حتی قوامیس به شاهد صنعتی یا 

لغتی نیامده است. اگر استشهاد به ابیات شاعران 
را در کتب ادبی معیار مقبولیت شعر ایشان 
بگیریم، می  بینیم که حتی شعرایی که ابیات 

انگشت  شماری از شعرشان باقی مانده است 
گهگاه در این کتب ذکر شده  اند. مثال ً 5 بیتی که 
به حنظلۀ بادغیسی منسوب است در چهار مقاله 

و لباب  االلباب و مجمع  الفصحاء و در فرهنگ-
 های رشیدی و جهانگیری نقل شده است. 

همچنین 9 بیت باقی مانده از فیروز مشرقی در 
8 منبع ادبی و 11 بیت ابوسلیک گرگانی در 7 

است نمی  توان او را از شعرای آل  لیث به شمار 
آورد، زیرا به اقرب احتماالت تعلیم و تعلم 
او در ادب در زمان طاهریان صورت گرفته 
است. به همین قیاس، اگر برای رودکی که 

پس از عمری دراز در 329ق/ 940م درگذشت 
80 سال قمری زندگی فرض کنیم، والدت او 

تقریباً به 249ق/ 863م می  افتد و دوران دانش-
 آموزی او در حکومت صفاریان واقع می  شود. 

آیا می  توان سراینده  ای را که تمام دوران جوانی 
و ادب  آموزی  اش در محیط اجتماعی آل  لیث 

سپری شده بوده است، به صرف این که عهد 
سامانیان را درک و امرای سامانی را مدح گفته 
شاعری سامانی به حساب آورد؟ اینها بخشی 

از معضالت تاریخ ادب قدیم ایران است که در 
بیشتر مطالعات ادبی بدان توجه شایسته  ای نشده 

است. بنابراین، همیشه باید به خاطر داشت که 
چنان که پیش از این نیز گفتیم، برچسب  های 
صفاری و سامانی و امثال ذلک را فقط برای 

تحمیل نوعی انضباط بر تاریخ ادبی باید به کار 
برد و نباید فعالیت  های ادبی شعرایی را که در 
دورانی پیش از روی کار آمدن یک سلسله یا 
نظام سیاسی تعلیم یافته  اند به حساب خدمات 

فرهنگی آن سلسله گذاشت.

امّا از سروده  های شعرای آل  طاهر و و خاندان 
بنوصّفار 58 بیت به ما رسیده است که حتی 

در صحت انتساب آن ابیات نیز تردید هست. 
بنابراین، قضاوت دربارۀ جنبه  های هنری شعر 

این شعرا به درستی مقدور نیست. اما در 
خصوص زبان فارسی این سروده  ها نکته-

 ای هست که بدان چنان که باید توجه نشده 
است و آن نکته این است که این شعرا حتی 

اگر ابوسلیک گرگانی را هم نه از گرگان، بلکه 
از جرجانیۀ ماوراء  النهر بگیریم، همه از اهالی 
یا ساکنان شرق ایران  اند. اما مشرق ایران که 

خراسان بزرگ باشد منطقۀ کوچکی نبوده است 
و اگر به نقشۀ این منطقه نگاهی بیفکنیم، می-
 بینیم که این شعرا از شهرهایی برخاسته و به 

بالدی منسوب  اند که صدها کیلومتر از یکدیگر 
فاصله دارند. ازین گذشته، دو تن ازین شعرا، 
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منبع آمده  اند. در حالی که از سه شاعر سیستان 
هیچ بیتی در این گونه منابع نقل نشده است. 

در قیاس با ابیات شعرایی که ذکر کردیم، اشعار 
سه نفری که در تاریخ سیستان یاد شده  اند، 

چنان که گفتیم، سست  اند. شاید علت این باشد 
که اینها شاعر حرفه  ای نبوده  اند. یکی  شان دبیر 
بوده، یکی از خوارج و انقالبیون، و فقط یکی 
از ایشان، یعنی محمدبن مخّلد ”مردی فاضل 
بود و شاعر.“21 اما با توجه به اینکه یعقوب 

خودش از راهزنی و باجگیری به امارت رسیده 
بود، می  توان دانست که درجۀ توجه او به 

علم و ادب چقدر بوده است. بنابراین تعجبی 
ندارد که شاعر مداح او هم در قیاس با شعرای 

سالطین ادیب و ادب  پرور ادوار بعد شعری 
باشند. ضعیف داشته 

 اگر این سه شاعر را کنار بگذاریم و به همین 
چند بیتی که از سرایندگان دیگر آل  طاهر و 

صفاریان باقی مانده به دیدۀ انصاف بنگریم، 
می  بینیم که این اشعار از نظر کیفیت چیز چندانی 
از اشعار دورۀ بعد کم ندارند. بنابراین، اگر شعر 

محمدبن وصیف دلیل ضعف ادب آن دوران 
است، ابیات ابوسلیک، فیروز مشرقی و محمود 

وّراق هروی دلیل بر کیفیت خوب شعر آن عهد 
تواند بود. مثالً حنظلۀ بادغیسی می  فرماید:

یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکن
از بهر ِ چشم، تا نرسد مر ورا گزند
او را سپند و آتش ناید همی به کار

با روی همچو آتش و با خال چون سپند

این شعر، به گفتۀ شفیعی کدکنی،”از فرط 
پختگی و کمال سبب می  شود که یا در انتساب 

آن به حنظله تردید کنیم و یا در روزگار 
گوینده  اش.“22 نه فقط حنظله، بلکه محمود 

وّراق هروی )م. 221ق/ 836م( نیز شعری بسیار 
استوار و دلپذیر دارد:

نگارینا به نقد جانْْت نْدَهم
گرانی در بها، ارزانْْت نَْدَهم

گرفتَستَم به جان دامان وصلت
نهم جان از کف و دامانْْت نَْدهم

چند بیتی که از شعر فیروز مشرقی )م. 283ق/ 
896م( باقی مانده است نیز بسیار منسجم و 

زیباست:

ـْْش بنگر به خّط و آن لب و دندانـ
که همواره مرا دارند در تاب

ـََرن بر اوج خورشید یکی همچون پ
یکی چون شایَورد از گرد مهتاب

ازین شعرا، برخی مانند ابوسلیک گرگانی در 
چشم شاعر فحلی چون منوچهری دامغانی 

)م. 432ق/ 1040م( در ردیف شعرای بزرگ 
عرب و عجم محسوب می  شده و منوچهری در 
قصیده  ای او را همراه ابونواس و امروالقیس و 
رودکی و شهید نام برده است.23 البد شاعری 

محمدبن محمودبن احمد طوسی، عجایب المخلوقات 
)نسخۀ خطی، تحریر 8 ربیع االول 1116(، مجموعۀ

Sam Fogg <samfogg.com/catalogue.php?id=281&p=2> 



چون منوچهری کسی را که شعرش سست 
و ناگیرا باشد در ردیف چنین سخن  سرایانی 
نخواهد آورد. همین 11 بیتی که از ابوسلیک 
باقی مانده سخن  آوری او را شاهد بس است:

به مژه دل ز من بدزدیدی
ای به لب قاضی و به مژگان دزد!

مزد خواهی که دل ز من ببری؟
این شگفتی که دید؟ دزد به ُمزد!

به نظر می  رسد که اشعار سرایندگان دورۀ صفاری 
و آل  طاهر چنان که تصور می  شود بدوی و 

سست نیست. اگر ابیاتی را که در فقط در تاریخ 
سیستان آمده از آن بیرون کنیم و از متخصصان 
بخواهیم که بدون در نظر گرفتن آن ابیات در 
باب این شعر قضاوت کنند، گمان می  رود که 

قضاوت ایشان قدری تعدیل شود. چنان که پیش 
از این هم اشاره شد، رودکی و شهید بلخی )م. 

325ق/ 937م( حتمًا در دورۀ سلطۀ صفاریان 
زاده و تربیت شده بوده  اند. بنابراین اگر معیار 
را تعلیم و تربیت قرار دهیم، شعر آنها را هم 

باید در ابواب  جمعی صفاریان نهاد، نه آل  سامان. 
چنان که فردوسی )329-411ق/ 940-1020م( 
را نیز باید از شعرای سامانی به حساب آورد، نه 

غرنوی. حاصل سخن اینکه از دواوین شعرای 
متقدم خراسان و مشرق آنچه به دست ما رسیده 

است برای قضاوت در باب جوانب هنری کار 
این سرایندگان کافی نیست و نمی  توان به ضرس 

قاطع سخنی گفت. اما اگر آِن محمدبن وصیف 
و بّسام ُکرد و محمدبن مخّلد را کنار بگذاریم و 
قضاوت را بر آنچه که از ابیات حنظله و محمود 
وّراق و فیروز مشرقی و بوُسلیک باقی مانده قرار 
دهیم، این ابیات از اشعار دوران  های بعد چیزی 

کم ندارد. 
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فارسی و با چراغ و آینه.

تقدیم به  محضر استاد بزرگوارم  جناب  
آقای  دكتر جالل  متینی  كه  دقت  در 

ساختارهای  نحوی و صرفی متون  كهِن 
فارسی  را از كالس های  درس ایشان  و 

از پژوهش های  دقیق  ایشان  آموخته ام .

سیزده  چهارده  ساله  بودم  كه  شادروان  پدرم  
برگزیده ای  از شعرهای  مسعود سعد سلمان 

)438-518ق/1047-1124م(  و اسرارالتوحید و 
چند منتخب  دیگر از شاهكارهای  ادب  فارسی  را 
برایم  خریده  بود، گزیده هایی  كه  بر دسِت استادان  

بزرگی  همچون  احمد بهمنیار و رشید یاسمی  و 
امثال  ایشان  فراهم  آمده  بود؛ برای  ”دبیرستان “های  
آن  روزگار و در سال هایی  احتماالً قبل  از تولِّد این  

بنده  یا مقارِن آن نشر شده  بود. از همان  زمان  شیفتۀ 
شعرهای  مسعود سعد شدم  و بعدها دیواِن كامل  

او را هم  فراهم  كردم  و بخش  قابل  مالحظه ای  
از شاهكارهای  او را حفظ  كردم  كه  بعد از قریب  

شصت  سال  هنوز هم، ابیات  بسیاری  از آن  در 
حافظه ام  باقی  است . مسعود سعد یكی  از نوادرِ 

استادان شعر فارسی  است  كه  در سه  حوزۀ اصلی 
شعر ـ قلمرو ”عواطف ،“ چشم اندازِ ”تصویر“ها 
و چاالكی  در ”معماری زبان “ با اعتدالی  هنرمندانه  

حركت  كرده  است  و شاهكارهای  او در صدرِ 
ادبیاِت قرن  پنجم  قرار می گیرد. 

از همان  سال های  نوجوانی  وقتی  به  این  ابیات  مسعودِ 
سعد می رسیدم  كه  می گوید:

دلم  از نیستی  چو ترسانی ست 
تنم  از عاقبت  هراسانی ست 

گر مرا چشمه ای  است  هرچشمی
لِب خشكم  چرا چو عطشانی ست 

سخت  شوریده     كار گردونی ست
نیك  دیوانه   سار كیهانی ست  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/54-59
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آن  برین  بی نوا چو مفتونی ست 
و این  برآن  بی ُگنه  چو غضبانی ست 

كرده ام  نظم  را معالِج جان
زانكه  از درد، دل  چو ناالنی ست1

این  پرسش  در ذهنم  َخَلجان  می كرد كه  چرا 
نگفته  است  ”دلم  از فقر )= نیستی ( ترسان  است “ 

و ”تنم  از عاقبِت كار هراسان “ است  و ”چرا 
لِب خشكم  عطشناک “ است  و ”آن  برین  بی نوا 
شیفته  است “ و ”چرا گردون  و كیهان  َغْضبان  
)خشمگین (اند؟“ و ”دل  از درد ناالن  است .“  

چیزی  را به  خودش  تشبیه  كردن  و گفتن  كه  ”این  
آینه  مثل  آینه “ است  یا ”این  چراغ  مثل  چراغ  
است “ چه  لطفی  دارد؟ این  كه  نوعی  تحصیِل 
 Tautology  حاصل  و به  اصطالِح توتولوژی

است .

بعدها وقتی  ُصَورِ خیال  را در سال  1347 می نوشتم  
و به  منابِع مرتبط  با مباحث  آن  كتاب  سرگرم  بودم،  

متوجه  شدم  كه  در بالغِت هند )سانسكریت ( 
چشم اندازهای  دیگری  در باب  تقسیمات  تشبیه  

وجود دارد كه  اولین آنها همین  مسئلۀ ”تشبیهِ یك  
چیز به  خودش “ است  به  گونه ای  كه  ”ُمشبَّه “ 
هُ   به “ یكی  باشد، چنانكه  آزاد بِلگرامی  و ”مشبَّ

)1116-1200ق/1704-1786م( ، شاعر فارسی گوی  
هند در قرن  دوازدهم ، در قطعه ای  عربی  گفته  است :

ااَل لُِكلِّ ُحَسیِن الَوْجهِ اَشباُه
و النظیَر لَِمْن اَْهواُه ااِّلُه2

كه  ترجمه اش  در این  حدود است : ”از برای  
هرزیباچهره ای  همانندی  است  و آن  را كه  من  دوست  
دارم ، جز خود همانندی  ندارد.“ در حاشیۀ گفتارِ آزاد، 

هم  آنجا یادآور شدم  كه  این   گونه  تشبیه  در ادبیات  
فارسی  سابقه  دارد، چنانكه  موالنا فرموده  است :

صبحدمی ، همچو صبح ، پردۀ ظلمت  درید3

بعدها، در َزْهُرالربیع  سیدنعمت اهلل  جزایری  
)1050-1112ق/1640-1701م( دیدم  كه  شاعری  

آب  را به  آب  تشبیه  كرده  است  و قصدش  از این  
كار ظاهراً طعن  و طنزی  بوده  است  نسبت  به  چنین  
هنر سازه ای4  و شعر او كه  معلوم  نیست  كیست  این  
است  و جزایری  به  عنواِن ”لِبَْعِضهِم “ آن  را آورده  

است :

کأنَّنا و الماُء مِْن َحْولِنا
قوٌم ُجُلوٌس َحولَُهم  ماُء5

كه  ترجمه اش  در این  حدود است : حاِل ما، در آن  
هنگام  كه  آب  گرد ما را گرفته  بود، مثل  این  بود 

كه  گروهی  باشند و آب  گرد ایشان  را گرفته  باشد. 
و ابن الَوْردی  )689ـ749ق/1290-1348م( شاعِر 

معروف  در حق  گویندۀ این  بیت  به  شوخی  و طنز 
گفته  است :

و شاعٌِر اََوَقَد الَطبَْع الُذکاُء لَُه
فكاَد یْحرُِقُه مِْن َفْرِط اِذکاءِ

امًا َقریـَحـتَُه ـّ اَقـاَم یـجـهُِد اَی
َو َشبَّه  الماَء، بَْعد الَجْهِد، بالماء6ِ

كه  ترجمه اش  در این  حدود است : شاعری  كه  
از فرِط تیزی ذوق  نزدیك  بود كه  آتش  بگیرد، 
چندین  روز قریحۀ خویش  را به  رنج  افكند و 

زحمت  كشید تا آب  را به  آب  تشبیه  كرد.

بنده  جای  دیگری  از این  ویژگی تشبیِه یك  چیز 
به  خودش  بحث  كرده ام  و نشان  داده ام  كه  در 
ادبیات  فارسی ، در كارِ بزرگانی  از نوِع موالنا، 

نمونه اش  را می توان  یافت.7 

با داشتن  چنین  نمونه هایی ، در نظریه  و عمل ، 
ذهن  می تواند خود را قانع  كند كه  مسعودِ سعد 

احتماالً تحِت تأثیر محیِط هند و آشنایی  با بالغِت 
سانسكریت  از این ” هنر سازه“ بهره  ُجسته  است  و 

گفته  است : ”دلم  از نیستی  چو ترسانی  است .“

راستش  را بخواهید این  َخَلجان  همچنان  در درون  
من  بود و به  چنین  نظریه ای  در بالغت، قانع  نشده  
بودم  تا اینكه  متوّجه  شدم  استاد مجتبی مینوی  در 
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نگارندۀ این  یادداشت  با همین  دغدغه ها، در 
تعلیقاِت اسرارالتوحید و حاالت  و سخناِن 

ابوسعید ابوالخیر احتیاط  را از دست  ندادم  و با 
اشاره  به  توضیح  استاد مینوی ، در ذیل  عبارِت 

”پیری  با كنار، تخِم ارزن  می پاشید، چون  
مدهوشی“14 و ”راه  گم  كردم ، چون  مدهوشی  

شدم  سرگردان تر شدم “15 نوشتم  چون  مدهوشی : 
یعنی  ماننِد كسی  كه  مدهوش  است . این  نوع  

استعمال  یعنی : چون  + صفت  + ی  از تعبیرات  
بسیار رایِج نظم  و نثِر فارسی  تا قرن  ششم  است . 

”پس  چون  اندوهناكی  بركنارِ آب  بنشست. “ 16

در تعلیقات  منطق الطیر ذیل  بیت  شمارۀ 810 
یعنی :

سر نهم  در راه  چون  سوداییی 
می روم  هرجای  چون  هرجاییی17

در صفحۀ 541 نوشتم : این  بافت ، یعنی  آوردِن 
”چون “ و ”همچون “ قبل  از صفت  و افزودِن 
”ی “ بعد از آن ، در متوِن قبل  از عطار و عصِر 

عطار )540-618ق/1146-1221م( بسیار شایع  
بوده  است . آنگاه  به شواهدی  كه  از كلیله  و دمنه  
و اسرارالتوحید و مختارنامه ، در این  باب  وجود 

دارد اشاره  كرده ام . همچنین،  در تعلیقات  بیت  
593 االهی نامه ، صفحۀ  515 به  همین  شواهد 

اشاره  كرده ام .18

باز هم  این  دغدغه  گریباِن مرا رها نكرد تا آنگاه  كه  
در تعلیقات  مصیبت نامه عطار در ذیل  ابیاِت شمارۀ 

3402 و 3403 كه  عّطار از زبان  آب  می گوید:

می روم  سْرپا برهنه  روز و شب
می كنم  پیوسته  این  معنی  طلب 

گه  ز نومیدی  چو نرمی  می روم
گـاه  از پنـدار گرمی  می روم 19

نوشتم  صورِت ”چو نرمی “ ظاهراً نوعی  مبالغه  
را می رسانده  است . اگر می گفت : نرم  می روم ، 

بیانی  ساده  بود از رفتن،  ولی  در ”چو نرمی  

تعلیقاِت كلیله  و دمنه  عباراتی  از نوع  ”پس  چون  
اندوهناکی  بركنارِ آب  بنشست “8 و ”تا روزی  

فرصت  ُجست  و در خال پیش  او رفت  چون  دژمی“9 
و ”دِْمنه  چون  سرافكنده ای  اندوه زده  به  نزدیِك َشنَْزبَه  
به رفت “10 و ”تو را به  سبب  این  غربت  چون  غمناکی  

می بینم “11 و ”آهو به  كراِن آب  رسید، اندكی  آب  
بخورد، چون  هراسانی  بیستاد“12 را با توضیحاتی  

از این  گونه  رفع  رجوع  كرده  است :

”یعنی  ماننِد كسی  كه  اندوهناک  باشد، چنانكه  
گویی  اندوهناک  است . این  نوع  بیاِن حالت  در 

این  كتاب  )= كلیله  و دمنه ( و كتاب های  دیگر 
قرن  پنجم  و ششم  و هفتم  فراوان  دیده  می شود 

و چنان  هم  نیست  که  همیشه  نمایاندن  و جلوه  
دادن  در نظر باشد، بیشتر اوقات  از ’چون ‘ 

معنی ’در حكم ‘ و ’به منزلۀ‘ اراده  می شود.“ 
)تأكید برعبارات  استاد مینوی  و انتخاِب 

حروف  سیاه  از ماست (.13

جای  این  پرسش  برای  من همچنان  باقی  بود 
كه  معنًا چه  تفاوتی  بین  ”چون “ و ”در حكِم“ 
و ”به منزلۀ“ وجود دارد؟ استاد مینوی  پس  از 

افزودِن این  توضیح  شواهدی  از تاریخ  بیهقی  چاپ  
استاد فیاض ، صفحۀ 5 و 146 و 147 در عباراتی  

از قبیِل ”چون  متحیری  و غمناکی  می بود“ و 
”چون  مترّددی  بود از ناروائی كارش “ و ”چون  
متربّدی  بازگشت “ و به  همان  شعِر مسعود سعد 

كه  در آغاز این  مقاله  آوردیم  نیز اشاره  كرده  و 
هرچهار بیِت آن  را آورده  است  و از كارنامۀ سنائی 
)473-545ق/1081-1150م(  این بیت )بیت  385( 

را:

تا نگردد ز من  چو ُممتَحنی 
كه  مزاح  است  ملِح هر سخنی 

و از دیوان  قوامی رازی )قرن 6ق/ 12م( ، صفحۀ 
8، این  بیت  را:

داده ام  دل  به  دسِت نادانی 
شده  زین  کار چون  پشیمانی 
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می روم “ گویا نوعی  مبالغه  وجود داشته  است ؛ 
یعنی  در تمام  صورت های ”چو / چون  / همچون  
+ صفت  + ی “ كه  از این  نوع  داریم ، ظاهراً نوعی  

مبالغه  در نظر گرفته  می شده  است  ”پس  چون  
اندوهناكی  بركنارِ آب  بنشست.“20 ]یعنی  بسیار 

اندوهناک[  عطار خود در مختارنامه،  444 گفته  است :

همچون  متحیری  فرومانْده ام 
از لطِف حجاب های  گوناگونت21 

]یعنی  بسیار متحیر[ 

هم  در عبارِت كلیله  و هم  در شعِر عطار مبالغه  و 
كثرت  احساس  می شود.22 

در مقّدمه ای  كه  بر دیواِن قائمیات ، سرودۀ حسِن 
محمودِ كاتب  از آثار نیمۀ اول  قرن  هفتم  نوشته ام  

نیز در ذیِل بیت  1859، صفحۀ 99:

بندۀ بیچارۀ درمانده  همچون  غافـلی ست 
كز هوی جان  را زبوِن عشوۀ شیطان  كند23

یادآور شده ام  كه : كاربُردِ ”چون “ و ”همچون “ . . . در 
عباراتی  ماننِد ”همچون  غافلی “ نوعی  اسلوِب بالغی  
بوده  است  كه  در متوِن بعد از قرن  هفتم  استعمال  آن  

كمتر دیده  می شود و ظاهراً در آن  روزگار نوعی  مفهوم  
كثرت  و مبالغه  از آن  فهمیده  می شده  است . در جای  
دیگر از همان  مقدمه  نوشته ام : ”چون “ و ”همچون “ 
در عباراتی  از قبیِل ”همچون  غافلی ست “ بیت  1859 

و ”چون  سرگردانی “ بیت  706 ظاهراً این  ساختار 
نوعی  مفهوم  مبالغه  را می رسانده  است24 و دو شاهِد 

دیگر از دیوان  قائمیات  نقل  كرده ام :

خاصه  این  بیچارۀ درمانده  همچون  غافلی ست 
بـر محـكِّ امتحان ، نقِد وجودش  کْم عیار25

و این  بیت :

ای  جاِن جهان ! مباش  با من 
چون  خشم  گرفته  سر گرانی26

آنچه  در این  گفتار می خواهم  بر این  یادداشت ها 
بیفزایم  این  است  كه  اكنون  برمن  مسّلم  شده  است  

كه  در ساختارِ نحوی  ”همچون  / چون  / چو + 
صفت  + ی “ در آثارِ قرون  پنجم  و ششم  و هفتم ، 

نوعی  بیاِن كثرت  و مبالغه  وجود داشته  است ، 
یعنی  نویسندگان  و شاعران  این  ساختارِ نحوی  را 
برای  بیاِن مبالغه  مورد بهره وری  قرار می داده اند، 

مگر در مواردِ اندكی  كه  فقط  مشابهت  از آن  
فهمیده  می شده  است .

به  این  شواهد، در تكمیل  شواهِد قبلی،  توجه  
كنید:

از اسرارنامه عطار، بیت  1443

به  زندان  و قفس  چون  سوگواری 
نه  همدردی  مرا نه  غمگساری27

و بیت  2814:

فـرو مانـدی  همـی  چون  مبتالیی 
كه  چون  قوتی  به  دست  آری  ز جایی ؟28

و در حاشیۀ این  بیت ، در صفحۀ 468 تعلیقات،  
نوشته ام : احتماالً این  ساختار برای  بیاِن كثرت  و 

مبالغه  به  كار می رفته  است . و بیت  2861

ز بـیـماری دردِ آز خـفتـه 
چو مدهوشی  به بستر باز خفته29

از االهی نامۀ عطار، بیت  758:

بـرادر چـون  بـیندیشیـد لختی 
اگرچه  زان  بدو آمد چو سختی 

به  دل  گفتا . . .30

را در تعلیقات  ارجاع  داده ام  به بیت  شماره  593 یعنی :

به  دل  می گفت  زن  چون  مهربانی 
كه  او را باز خر، اكنون  به  جانی 31
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در هر دو عبارت تنها مفهومِ مبالغه  و كثرت  
می تواند قابِل قبول  باشد نه  تشبیه  و همانندی .

در چشیدِن طعِم وقت  كه  روایتی  بسیار كهن  
از مقاماِت ابوسعید ابوالخیر است ، در بنِد 140 
می خوانیم : ”نقل  است  كه  صوفیی  بود چون  

 C  کاهلی او را به  آب  فرستادند.“37 در نسخه  بََدل
به  جای  ”چون  كاهلی“ آمده  است  ”بغایت  كاهل “ 

و پیداست  كه  كاتب  مفهوم  این  ساختار را ـ كه  
مبالغه  است  ـ می شناخته  و آن  را برای  مخاطباِن 
معاصر خود ـ كه  این  ساختار را نمی شناخته اند 
ـ بََدل  كرده  است  و از كلمۀ ”بغایت “ بهره  برده  

است  و این  قرینۀ آشكاری  است  براینكه  این  
ساختار ساختار مبالغه  بوده  است .

آنچه  در پایان  این  یادداشت  قابل  یادآوری  است  
این  است  كه  آیا در شاهنامه فردوسی  یا دیوان  
ناصرخسرو و دیوان  فرخی  و امثال  ایشان  این  

ساختار وجود دارد یا نه ؟ بنده  فرصِت استقصای  آن  
را اكنون ندارم . دیگر اینكه  پژوهندگان  بررسی  كنند 

كه  آیا این  یك  كاربُردِ منطقه ای  است  یا كاربُردی  
بوده  است  در سراسِر زبان  پارسی . همچنین،  تحقیق  
دربارۀ این  كه  آخرین  شواهِد این  ساختار مربوط  به  
چه  زمانی  و چه  منطقه ای  است . آیا در زبان  پهلوی  

و دیگر زبان های  ایرانی  برای  مبالغه  ساختاری  از 
این       گونه  وجود داشته  است  یا نه ؟

یكی  از مظانِّ پیدا شدن  شواهِد دقیق تری  برای  
این  ساختار، ترجمه هایی  است  كه  در قدیم  از 

زباِن عربی  به  فارسی  شده  است . باید دید آیا در 
ترجمۀ صیغه های  مبالغۀ عربی  از این  ساختار چه  

مقدار بهره  بُرده  شده  است .

1دیوان مسعود سعِد سلمان، به تصحیح رشید یاسمی )تهران: 

پیروز، 1339(، 69.
2محمدصدیق  خان بهاُدر، ُغصُن البان الُمورِِق بمحسنِّات 

البیان )مطبعه الجوائب، 1296( 18 به بعد؛ و مقایسه شود با 
محمدرضا شفیعی كدكنی، ُصورِ خیال در شعر فارسی )تهران: 

آگاه، 1375(، 62.
3كلیات شمس، چاپ استاد فروزانفر، 197/2.

به  تعلیقات   داده ام   ارجاع   تعلیقات   آن   در  و 
ابیات   اسرارنامه   نیز  و   810 منطق الطیر 

 305 رباعی  1443. در مختارنامه ،  2814 و 
نیم : می خوا

می آیم  و بس  چون  خجلی  می آیم 
آیـا ز كـدام  منـزلی  مـی آیـم 

ای  اهل  دل ! امروز دلی  دربندید
كامروز چو آشفته  دلی  می آیم 32

و در رباعی 447،

نـه  در سفـرم  یـك  دم  و نـی  در حـضـرم 
نه  خواب  و خورم  هست  نه  بی خواب  و خورم 

نـه  بـاخـبـرم  ز خـویـش  و نه  بـی خـبـرم 
چــون  حـیـرانی  نـشـسته ام  مـی نگـرم 33

و در رباعی  1314،

ـَسی  جـلوه گـری  افزونت  ـَف ای  هـرن
گه  در خاک  است  جلوه گه  در خونت 

ده ام  ـْ هـمـچـون  مـتحـیـری  فـرومـان
از لـطِف حـجـاب های  گـوناگونت34 

در تمام  این  شواهد، تنها َوْجه  مبالغه  و تأكید 
می تواند قابل  قبول  باشد نه  تشبیه  و مانند كردِن 

یك  چیز به  خودش  و نوعی  تحصیِل حاصل . در 
سیاستنامه  می خوانیم :

بنده  این  حكایت  از آن  یاد كرد تا خداونِد عالَم ، 
َخلََّد اهللُ ُملَكه ، بداند كه  بخشودن  چون  نیكو 

خصلتی  است.35

و باز در همان  كتاب  می خوانیم :

پس  موبدان  متفق  گشتند و پیِش قباد شدند 
گفتند ما از روزگارِ آدم  علیه السالم ، در هیچ  

تاریخ  نخوانده ایم  و از چندین  پیغامبران  ـ كه  
از زمیِن شام  آمدند ـ نشنیدیم . این  چه  مزدک  

می فرماید ما را چون  ُمنَكری  می نماید.36 
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4artistic device
5سیدنعمت  اهلل جزایری، َزهُر الربیع، چاپ سنگی 1292، به 

خّط رضوی كشمیری )تهران: افسِت انتشارات ناصرخسرو از 
روی چاپ افست دارُ احیاءالتراث العربی بیروت، بی  تا(، 264.

6جزایری، َزهُر الربیع، 264.

7غزلیات شمس تبریز، مقدمه،گزینش و تفسیر محمدرضا 

شفیعی كدكنی )تهران، سخن، 1388(، جلد 1، 521. 
8ترجمه كلیله و دمنه، انشای ابوالمعالی نصراهلل منشی، تصحیح 

و توضیح مجتبی مینوی طهرانی )چاپ 2؛ تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران، 1345(، 82. 

9ترجمه كلیله و دمنه 88.
10ترجمه كلیله و دمنه 100.

11ترجمه كلیله و دمنه 180.

12ترجمه كلیله و دمنه 183.

 13ترجمه كلیله و دمنه، حاشیۀ 82.
14محمدبن منّور، اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، 

مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی )تهران: 
آگاه، 1366(، 38/1.

15محمدبن منّور، اسرارالتوحید ، 64/1.

16ترجمه كلیله  و دمنه ،82 و تعلیقاِت مصّحح  در همان  صفحه .

17فریدالدین عطار، منطق   الطیر )چاپ 12؛ تهران: سخن، 

1383(، بیت 810.
18فریدالدین عطار، االهی  نامه )چاپ 5، تهران: سخن، 1385(، 

.515
19فریدالدین عطار، مصیبت  نامه )چاپ 5؛ تهران: سخن، 

.623 ،)1386
20ترجمه كلیله و دمنه، 82.

21فریدالدین عطار، مختارنامه )چاپ 5؛ تهران: سخن، 1389(، 

رباعی 1314.
22همچنین بنگرید به محمدبن منّور، اسرارالتوحید 38/1 و 

تعلیقات  آن  488/2 و حاالت  و سخناِن ابوسعید، 66.
23دیوان قائمیات، سرودۀ حسن محمود كاتب )قرن هفتم( با 

مقدمۀ محمدرضا شفیعی كدكنی، تصحیح و مقدمۀ سیدجالل -
الدین حسینی بدخشانی )تهران: میراث مكتوب با همكاری 

موسسه اسماعیلی لندن، 1390(، 99.
24عطار، مصیبت  نامه، 623.

25دیوان قائمیات، 61.

26دیوان قائمیات، 61.

27فریدالدین عطار، اسرارنامه )چاپ 5؛ تهران: سخن، 1385(، 

.150
28عطار، اسرارنامه، 212.

29عطار، اسرارنامه، 214.

30عطار، االهی  نامه،142.

31عطار، االهی  نامه،136.

32عطار، مختارنامه، 113.

33عطار، مختارنامه، 131.

34عطار، مختارنامه، 245.

35سیاست  نامه )سیرالملوک(، چاپ هیوبِرت دارک )چاپ 2؛ 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1347(، 199.
36سیاست  نامه )سیرالملوک(، 262.

37محمدرضا شفیعی كدكنی، چشیدِن طعم وقت، از میراث 

عرفانی ابوسعید ابوالخیر )چاپ 5؛ تهران: سخن، 1384(، 
.189
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عمومی  زبان  شناسی  دکتری  دانش  آموختۀ  صادقی  علی  اشرف 
تهران، عضو  دانشگاه  بازنشستۀ  استاد  پاریس،  دانشگاه سوربن 
پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر بخش فرهنگ 
بنیادگذار مجلۀ  دبیر مجلۀ فرهنگ  نویسی،  او  آن است.  نویسی 
زبان  شناسی و در حوزۀ ادبیات به عنوان چهرۀ ماندگار معرفی 

شده   است. 

دکتر جالل متینی تعدادی از مهم   ترین متون 
فارسی را به   صورت بسیار دقیق و قابل 

اعتماد تصحیح و چاپ کرده است. جز این، 
مقاالت متعددی دربارۀ رسم الخط فارسی و 

نكات دستوری و لغوی متون کهن منتشر 
کرده که من پیوسته در نوشته های خود از 
آنها بهره برده ام. به نشانۀ سپاس  گزاری از 

این خدمات ارزنده، این سطور ناقابل را که 
حاوی بعضی ابیات تازه و پاره ای نكات 

لغوی است به محضر ایشان تقدیم می کنم.

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نسخۀ ناقصی 
از لغت فرس اسدی )م. 465ق/1073م( به شمارۀ 
4298 هست که صفحاتی از اول و آخر آن افتاده 

و متن موجود از کلمۀ ”خوانند“ در سطر سوم 
از آخر صفحۀ 54 چاپ اقبال شروع می شود. این 

نسخه، چنان که در مقدمۀ چاپ خود از لغت 
فرس گفته ایم،2 با نسخۀ عبدالحمید ملك الكالمی 
که اقبال در مقدمه و حواشی چاپ خود از لغت 
فرس3 از آن با عالمت س )= سعید نفیسی( یاد 

کرده و با نسخه ای که به شمارۀ 4743 در کتابخانۀ 
ایاصوفیه نگهداری می شود از یك خانواده است. 

در این نسخه گاهی لغاتی با شواهدی آمده که 
در سایر نسخه های لغت فرس دیده نمی شود یا 

در فرهنگ  های دورۀ بعد مانند صحاح و فرهنگ 
وفایی آمده است.4 گاهی نیز به جای شاهد 

موجود در سایر نسخه ها، برای یك مدخل شاهد 
دیگری نقل شده است. بعضی از این شواهد از 
شعرایی نقل شده اند که غالباً دیوان  های آنها از 
دست رفته اند. بعضی دیگر، مانند ابیاتی که از 

شاهنامه نقل شده اند، غالباً در چاپ  های موجود 
شاهنامه دیده نمی شوند. ما در اینجا این ابیات را 

همراه با توضیحات الزم نقل می کنیم. یادآوری 
می کنیم که بعضی از این شواهد در این نسخه در 
حاشیه نقل شده اند. ضمنًا در متن و حاشیۀ بعضی 
صفحات این نسخه بعضی توضیحات مفید برای  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/60-67
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پاره ای لغات و نیز برخی لغات گویشی آمده که 
نقل آنها را نیز مفید دانستیم.

ذیل لغت بَنانْج5 به معنی َهوو در حاشیه آمده: و 
قومی وسنی خوانند و در ری هوسنی خوانند.

ذیل لغت کوچ در حاشیه آمده: 6 کوج و سكر 
)؟(7دزد بود، شهید گفت:

خانه ات ویران شود گر تو
کوجی نه دلوج جز به ویرانی )؟(

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

در صفحۀ 65، ذیل لَج به معنی لگد آمده: و به 
آذربایجان لیرك خوانند. در اسدی لپرك آمده 
است.8 در نسخۀ نخجوانی )قرن 8ق/ 14م( به 

آذربایجانی بودن کلمه اشاره نشده است.9

ذیل کاخ آمده:10 فردوسی گفت:

بزرگان شدند زین جهان فراخ
به ما ماند میدان ]و[ ایوان و کاخ

این بیت در شاهنامه نیامده است.11

در صفحات 78 و 79، ذیل شخ در حاشیه آمده: 
فردوسی گفت:

زمینی که شیر و پلنگ اندر او
بر آن شخ پی )اصل: بی( آب تنها مرو )اصل: درو(

این بیت در شاهنامه نیامده است.

در صفحۀ 86، بعد از کلمۀ چغد مدخل و شاهد زیر 
آمده که در سایر نسخه ها نیست: تنومند تن درست و 

شاد و خرم دل بود، چنانكه عنصری گفت:

بود مرد دانا به گاه نبرد
تنومند و آزاده و رخ چو َورد

این بیت در صحاح الفرس نیز ذیل تنومند آمده 
است.

ذیل باختر به معنی مشرق، عالوه بر شاهدی که 
در چاپ اقبال در صفحۀ 133 آمده، بیت زیر نیز 
اضافه شده که در حاشیه در کنار آن نوشته شده: 

عنصری گفت:

چو برزد درفشنده از باختر
دواج سیه را سپید آستر

این بیت نیز درصحاح الفرس ذیل باختر آمده است.

در صفحۀ 136، ذیل زابگر در حاشیه آمده: 
زنبغور گویند در خراسان. ذیل همین کلمه در 
چاپ اقبال از نسخۀ س، بیت ذیل از منجیك 

)قرن 4ق/ 10م( نقل شده است:

گردن ز در هزار سیلی
لفچت ز در هزار زبگر

این شاهد در نسخۀ دانشگاه به صورت زیر آمده 
که تازه است:

پیوسته ز احمقیت باشد
وز غایت دونی و بخیلی
لفچت ز َدرِ هزار زبگر
گردن ز درِ هزار سیلی

در صفحۀ 137، ذیل ُسَغر در حاشیه آمده: در 
خراسان سنغره گویند و سیخول نر.

در صفحۀ 147، ذیل سور بیت زیر از فرخی 
)429370ق/ 1038981م( شاهد آمده است:

نیكو مثلی زده است شاها دستور
بز را چه به انجمن کشند و چه به سور

این بیت در دیوان فرخی نیامده و فقط در 
صحاح الفرس به شاهد لغت سور آمده است.
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ای سرخ گل تو بّسد و زرد و زمّردی
ای اللۀ شكفته عقیق و خماهنی

این بیت در فرهنگ وفایی به نام خسروانی آمده 
و در آنجا مصراع اول چنین است: ای سرخ گل 
چو بّسد و زرد زمّردی. به احتمال قوی زرد در 

این بیت تصحیف زّر است.

در صفحۀ 434، ذیل کده به معنی کلید چوبین 
آمده: طیان:

باز کردم در و شدم به کده
در کلیدان نبود سخت کده

این بیت در صحاح الفرس و وفایی و سروری و 
رشیدی هم آمده است، در مدبّری به جای ”باز 

کردم در و،“ ”بار کردم در او“ آمده است.14

در صفحۀ 435، ذیل بارۀ دیگر به معنی اسب بیت زیر 
از فردوسی )411329ق/ 1020941م( شاهد آمده:

ز تندی به جوش آمدش خون ز رگ
نشست از بر بارۀ تیزتگ15

بعد از مدخل مسكه، مدخل زیر آمده است: کازه، 
آن چوبك باشد که درودگران در میان چوبهای 

بزرگ نهند تا بشكافند . . . ابوالعباس:

ز خوبرویان ترکان ما همه برمار )؟(
و ما چو بازگشاده شده ز کازۀ دام

در نسخۀ ایاصوفیۀ لغت فرس این بیت به کسایی 
)ز. 341ق/ 952م( نسبت داده شده و به صورت زیر 

ضبط شده است:

و خوبرویان ترکان ما همه بر ما )برنا؟(
و ما چو فانه . . .

در نفیسی نیز این بیت به نقل از بعضی فرهنگ  ها 
به نام کسایی آمده است.16 ریاحی نیز مأخذ بیت 

در صفحۀ 168، ذیل کریز شعر زیر شاهد آمده که 
از رودکی )329244ق/ 940858م( است و در 

نفیسی نیز ضبط شده است:12

به بازی کریزی بمانم )اصل: بماندم( همی
اگر کبك بگریزد از من رواست

احتماالً بگریزد، تصحیف نگریزد است.

ذیل ژاژ آمده: و پس به استعارت سخن بیهوده را 
ژاژ گویند، فرخی:

کسی که ژاژ دراید به درگهش نشود
که خوب گویان آنجا شوند گنگ زبان

در دیوان فرخی، به جای درگهش، درگهی آمده است.13

ذیل پشیز به دنبال تعریف متن، یعنی ”چیزی 
باشد که به جای درم رود“ آمده: از مس سازند و 
بول )= پول( نیز گویند. این یكی از قدیمی ترین 

شواهد کلمۀ پول است.

قبل از کلمۀ ناك مدخلی به صورت زیر آمده 
است: بزشك طبیب باشد چنانكه شاعر گوید:

قوتت جاودانه باقی باد
به بزشكانت احتیاج مباد

در صفحۀ 373، مدخل سوهان در نسخۀ دانشگاه 
به این صورت است: سوهان، به تازی مِبَرد خوانند، 

منجیك گوید:

در کام عدوت چون خسك )اصل: حسك( زیتون
بر پشت و لبت )ظ. پشِت لبانش( چون قصب سوهان

البته حسك نیز معرب خسك دانسته شده است. 
این بیت در منابع دیگر نیامده است.

در پایان حرف نون مدخل ذیل آمده: خماهن 
مهره ای باشد سیاه که لختی به سرخی زند، خسروی:
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را نیافته است.17 در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی این 
کلمه به صورت غازه آمده است. بنا براین، کازه 

باید گازه خوانده شود.

ذیل گودره به معنی مرغكی که در آب نشیند، شعر 
زیر از عنصری )431350ق/ 1040961م( شاهد 

آمده است:

باز شكار )اصل: سكار( جوی هزیمت شد از شكار
از کبر ننگرد به سوی کبك و گودره

این بیت در دیوان عنصری نیامده است.

در صفحۀ 475، ذیل آگنده به معنی اصطبل، بیت 
زیر از ابوالعباس شاهد آمده:

روز به آکنده شدم یافتم
آخر )ظ. آخور( جو پایگه )اصل: بابكه( سفلگان

این بیت در صحاح، ذیل آگنده و در سروری، ذیل 
پاتله نیز آمده و در مأخذ اخیر ضبط بیت به این 

صورت است:

دی چو به آکنده شدم یافتم
آخر چون پاتلۀ سفلگان

ذیل بیغاره به معنی طعنه بیت زیر از بدایعی 
شاهد آمده است:

بیغاره زنی که بد چرا می کردی
گر بد کردم به خویشتن بد کردم

این بیت در صحاح ذیل پیغاره به صورت زیر 
آمده است:

پیغاره زنی که بد چرا کردی
گر بد کردم به خویشتن کردم

ذیل پذیره که به صورت زیر معنی شده: جمع 
گشتن باشد قومی را و: پیش باز رفتن بود و 

بازآمدن، بیت زیر از طاهر فضل شاهد آمده:

پیش آمدم پذیره به راه اندر
گل برگ نوشكفته به ماه اندر

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

ذیل وارون به معنی بخت بد شعر زیر از ابوشكور 
)ز. 300ق/ 931م( آمده است:

گمان بُرد کز بخت وارون برست
نشد بخت وارون از او یك بدست

این بیت در لغت فرس اسدی به نقل از نسخۀ س 
نیز آمده است.18

ذیل سراسیمه بیت زیر از فردوسی آمده است:

کله دار چون بانگ اسبان شنید
سراسیمه از خواب سر برکشید

این بیت در شاهنامه نیامده است. احتماالً کله دار 
در این بیت باید گله دار خوانده شود.

ذیل یافه که چنین معنی شده: ”هذیان باشد و 
هرزه گفتن،“ بیت زیر از ابوشكور نقل شده 

است:

نباید که خسرو بود یافه گوی
به دشمن دهد یاوه گوی آبروی

این بیت در مجمع الفرس سروری نیز به شاهد 
کلمۀ یاوه آمده است.19

ذیل تبخاله بیت زیر از فرخی شاهد آمده است:

تبخاله به من نمود معشوقه ز ناز
بردم )اصل: بودم( به لبان سرخش انگشت فراز

چون کودك شیرخواره از حرص و ز آز
انگشت همی مزم به شبهای دراز
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ایا چنان می پالوده و نشه )؟( خورند
ز تارك سر ما خون همی چه پاالیی

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

ذیل شاره به معنی ”دستاری چون چادری که 
هندوان دارند،“ بیت زیر از منجیك آمده است:

ای شاره نهاده بر ستاره
کشنید ستاره زیر شاره

این بیت در صحاح الفرس و فرهنگ قواس نیز 
آمده است. مصراع دوم در نسخۀ دانشگاه چنین 

است: کی شنید شاه زیر شاره.

ذیل شناه به معنی ”در آب شناو کردن،“ بیت زیر 
از منجیك شاهد آمده است:

ای به دریای عقل کرده شناه
وز همه و نیك و بد شده آگاه

این بیت در چند منبع دیگر نیز آمده است.

ذیل خوابنیده به معنی جنبانیده بیت زیر از 
ابوطاهر خسروانی )م. 342ق/ 953م( نقل شده 

است:

شكستگی دلم از زلف برشكستۀ اوست
زوال خواب من از چشم خوابنیدۀ اوست

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

ذیل تن خسته به معنی درمانده بیت زیر از 
خسروی )قرن 4ق/ 10م( آمده است:

دل خسته و محرومم و تن خسته و گمراه
گریان به سپیده دم و ناالن به سحرگاه

این بیت در صحاح و سروری ذیل بیخسته آمده 
و صورت صحیح کلمه پیخسته است. صحاح آن 

این رباعی در دیوان فرخی نیامده است.
ذیل آرمده به معنی ”ساکن شده“ بیت زیر از 

شهرۀ آفاق شاهد آمده است:

از ما رها شدی دگران را رهی شدی
از ما رمیده با دگران آرمیده ای

این بیت در صحاح الفرس نیز آمده است.

ذیل هماره به معنی همواره بیت زیر از ابوالعباس 
)قرن 2ق/ 8م( نقل شده است:

تو سّر نغر منصوری و رکنی مر )اصل: بر( 
مسلمانی

هماره طالعت )اصل: طلعت( سعد است و 
نجمت با ُدرفشانی

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

ذیل غمنده به معنی غمگنانه باز بیت زیر از 
ابوالعباس شاهد آمده است:

تا گوسفند مرده باشد به نرخ زند]ه[
دانم نه بس که کاری پیش آمدم غمنده

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

ذیل منده به معنی نان نیز بیت زیر از ابوالعباس 
نقل شده است:

خوانی نهاده بر وی چون سیم پاك منده 
)اصل: مانده(

با بّرگان و حلوا شفتالویی کفنده

این بیت در صحاح و وفایی نیز آمده و مصراع دوم 
در صحاح چنین ضبط شده: با بّرگان و حلق او 

شفتالوی کفیده.

ذیل پالوده به معنی مّروق و پاك کرده بیت زیر از 
خسروی شاهد آمده است:
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را به خسروانی نسبت داده است.

ذیل میالوه به معنی شاگردانه بیت زیر از 
ابوالعباس شاهد آمده است:

ای مسلمانان میالوه که دارد بازا
به جز آن کس که بود سفله دل و غّمازا

این بیت در صحاح الفرس نیز آمده است.

ذیل ناره به معنی زبانۀ قپان بیت زیر از ابوالعباس 
نقل شده است:

مرا بصمت صری ترا در انبان تر )؟(
سرش به بند )= ببند( و بسنج آن به نارۀ قپّان

این بیت در فرهنگ قواس به صورت زیر آمده 
است:20

قسمت خبزی ترا و نیز در انبان ترا
سربن بیند و نارۀ نیست در کپان ترا )؟(

ذیل باالی به معنی جنیبت شعر زیر از فردوسی 
شاهد آمده است:

به باالی پای اندر آورد زود
به خشم و بكتف )؟( نیزه را درربود

این بیت در شاهنامه نیامده است. ظاهراً به جای 
بكتف باید کلمه را کتف خواند، اما به چه معنی؟

ذیل تتری به معنی سماق شعر زیر بدون نام قائل 
آمده است:

تا بگرید ماش را به عدس
تا نگرید توف را تتری

ظاهراً توف تصحیف تَرف است، اما معنی بیت 
روشن نیست. احتماالً بگرید نیز مصّحف نگیرد 

است و نگرید مصحف نگوید.
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بنگرید به اسدی، کتاب لغت فرس،  7احتماالً شنگ یا شنگل. 
.262

8اسدی، کتاب لغت فرس، 65، ح، به نقل از نسخۀ نخجوانی.
تصحیح  به  الفرس،  صحاح   نخجوانی،  هندوشاه  9محمدبن 

عبدالعلی طاعتی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1341(.
10اسدی، کتاب لغت فرس، 75.

است:  شده  رجوع  کتاب  این  به  شاهنامه  ابیات  یافتن  11برای 

آثار  انجمن  )تهران:  شاهنامه  کشف  االبیات  دبیرسیاقی،  محمد 
مّلی، 13501348(، 2 جلد.

12سعید نفیسی، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی )تهران: 

ابن سینا، 1340(، 520.
دبیرسیاقی  محمد  تصحیح  به  دیوان،  فرخی،  علی  13ابوالحسن 

)چاپ 4؛ تهران: زّوار، 1371(، 327.
14محمود مدبّری، شرح احوال و اشعار شاعران بی  دیوان )تهران: 

نشر پانوس، 1370(، 319.
15ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، به تصحیح جالل خالقی مطلق 

 ،2 جلد   ،)1387 اسالمی،  بزرگ  دایره  المعارف  مرکز  )تهران: 
.167

16سعید نفیسی، احوال و اشعار رودکی )تهران: کتابفروشی ادب، 

1319(، جلد 3، 1216.
17محمدامین ریاحی، کسایی مروزی، زندگی، اندیشه و شعر او 

)تهران: علمی، 1373(، 113.
18اسدی، کتاب لغت فرس، 366.

19محمدقاسم کاشانی سروری، مجمع الفرس، به تصحیح محمد 

دبیرسیاقی )تهران: علی اکبر علمی، 13411338(، جلد 3، 565.
20فخرالدین مبارکشاه قّواس غزنوی، فرهنگ قواس، به تصحیح 

نذیر احمد )چاپ 2؛ هند، رامپور: کتابخانۀ رضا، 1999(، 210.
علی اشرف  تصحیح  به  سپهساالر،  مدرسۀ  فارسی  21فرهنگ 

صادقی )تهران: سخن، 1380(، 210.

ذیل خیری بیت زیر از منجیك شاهد آمده است:

به باغ تا کلها )؟( سر ز کنگره برزد
ز رشك خیری خیزان همی شود صحرا

شاید کلها امالی ُگلها با تلّفظ ُگلِها باشد. این بیت 
در منابع دیگر نیامده است.

ذیل آهو بیت زیر بدون نام گوینده آمده است:

ز آهو همان کش نیفتاد موی
نگوید سخن مردم عیب جوی

در صفحۀ 524، ذیل کلیلی به معنی تاریكی 
چشم آمده: ”به آذربایگا]ن[ سور خوانند و به 

تازی احول باشد.“ کلیلی تصحیف کلیكی است 
و کلیك به معنی احول است نه کلیكی. عبارت 

فوق در فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر نیز آمده 
و مسلماً مأخذ فرهنگ اخیر نسخۀ لغت فرس 

دانشگاه بوده است.21

ذیل درای که چنین معنی شده: ”آن است که بر 
گردن اشتر و غیره بندند.“ این بیت ابوالعباس 

نقل شده است:

کان نیام است که تیغم به میانش
همچنان آید چون میخ درای

این بیت در منابع دیگر نیامده است.

1از دوست دانشمند دکتر مسعود قاسمی، که بخش  هایی از این 
نظرهای  ابیات  از  بعضی  تصحیح  دربارۀ  و  خواندند  را  مقاله 

سودمندی دادند، بسیار سپاس  گزار است.
2علی  بن احمد اسدی، لغت فرس، به تصحیح علی اشرف صادقی و 

فتح اهلل مجتبائی )تهران: خوارزمی، 1365(، 10.
3علی  بن احمد اسدی، کتاب لغت فرس، به تصحیح عبّاس اقبال 

)تهران: بی  جا، 1319(، یه.
محمدنوری  محمد  تصحیح  وفایی،  فرهنگ  وفایی،  4حسین 

 عارف )رسالۀ دکتری چاپ نشدۀ دانشگاه تهران، 1350(.
5اسدی، کتاب لغت فرس، 59.
6اسدی، کتاب لغت فرس، 63.
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دانشگاه  از  گیاهی  علوم  دکتری  )دانش   آموختۀ  گرامی  بهرام 
مانیتوبا، کانادا( پژوهشگر در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس و استاد 
او نویسندۀ کتاب گل و  مهمان دانشگاه هنگ   کنگ بوده است. 
گیاه در هزار سال شعر فارسی )تشبیهات و استعارات( با مقدمۀ 
ایرج افشار است که شرح و معنی همۀ ابیات مربوط به گل و 
گیاه در دیوان حافظ را نیز دربردارد. از ایشان مقالۀ ”گل و گیاه 
در شاهنامۀ فردوسی“ در ایران    نامه، ”گل و گیاه در اشعار فروغ 
فرخزاد“ در ایران   شناسی و 5 مقاله دربارۀ گیاهان قرآن در ایران 

به چاپ رسیده است.

کتاب مقدس (The Holy Bible) دارای دو بخش 
متمایز با نام عهد عتیق (Old Testament) و عهد 

جدید (New Testament) است. در میان عامۀ 
ایرانیان، اولی معروف به تورات )واژه    ای عبری به 

معنی هدایت و دستورالعمل( یا کتاب آسمانی دین 
یهود و دومی معروف به انجیل یا کتاب مقدس 

دین مسیح است. عهد عتیق خود شامل 39 کتاب 
است.2 مجموعۀ پنج کتاب اول را که مشتمل بر 
تکوین یا پیدایش،3 خروج، الویان، اعداد و تثنیه 
است، Pentateuch )مشتق از دو واژۀ یونانی به 

معنی پنج جلد(، اسفار خمسه،4 پنج کتاب موسی 
یا کتاب قانون می    نامند. بسیاری ازیهودیان نام 
تورات را فقط برای پنج کتاب اول عهد عتیق 
به کار می    برند که با مفهوم کلی تورات از نظر 

دیگران متفاوت است. این پنج کتاب دوره   ای از 
بدو پیدایش عالم تا درگذشت موسی کلیم   اهلل را 

در بر می   گیرد و در اصل طوماری پیوسته بوده که 
در حدود دو قرن قبل از میالد مسیح به پنج کتاب 

تقسیم شده است.5 کتاب پیدایش شامل آفرینش 
آسمان و زمین و موجودات زنده و اَنساب برخی 

پیامبران چون نوح و ابراهیم و اسحق و یعقوب 
و یوسف است. کتاب خروج شامل سرگذشت 
بنی   اسرائیل پس از وفات یوسف و تولد موسی 

و خروج بنی   اسرائیل از مصر و سرگردانی در 
صحرای سینا و نزول تورات بر موسی و آغاز 

دین یهود است. کتاب الویان شامل شرح احکام 
و آداب دین یهود و اجرای مناسک و تشریفات 

آن است.6 کتاب اعداد شامل سرگذشت و 
سرگردانی قوم بنی   اسرائیل تا وفات هارون و آمار و 
خصوصیات قبایل این قوم است. کتاب تثنیه مکمل 
چهار کتاب دیگر و تکرار برخی از مطالب آنهاست 

و تسمیۀ آن بر همین وجه است.
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قرار داده است.7 گفته می   شود زبان ساده اما 
پُرمحتوای تورات به آسانی از عبری قابل ترجمه 

نیست، زیرا بسیاری از واژه   ها به بیش از یک 
معنی و مفهوم اشاره دارند و از این روست که 

گاه به گاه ترجمه   ای جدید با دیدگاهی تازه 
عرضه می   شود. این را نیز گفته   اند که کار هیچ 

ترجمه   ای پیچیده   تر و نابسامان   تر از ترجمۀ اسامی 
گیاهان و به   ویژه درختان در کتاب مقدس نبوده،8 
مشکالت و موانع این کار را به تفصیل برشمرده  
اند.9 آشفتگی در ترجمۀ اسامی گیاهان تورات در 

میان مترجمان غربی چشمگیرتر است، زیرا آنان با 
فرهنگ دینی و قومی مشرق زمین و اقلیم منطقه 
کمتر آشنایی دارند و غالباً مایل   اند گیاهان محل 

تردید را با اسامی آشنا و مورد عالقه بنامند.

در این مقاله، فهرست گیاهان تورات و نشانی 
آیه   های مربوط به گیاهان و برخی توضیحات را 

از چند مأخذ گرفته   ام.10 نشانی هر آیه را هم با دو 
عدد، عدد سمت چپ برای بخش و عدد سمت 
راست برای آیه، همراه با نام کتاب آورده   ام. مثاًل 

پیدایش )8:11( به آیۀ 11 از بخش 8 در کتاب 
پیدایش و خروج )40، 23، 29:2( به آیه   های 2 
و 23 و 40 از بخش 29 در کتاب خروج اشاره 
دارد. گیاهان این مقاله دو گروه عمده را در بر 

می   گیرند: 1. درختان و درختچه   ها شامل درخت 
شناخت نیک و بد )درخت ممنوعه(، انجیر، 

زیتون، انار، نخل، تاک، بادام، بید، اِِشل، صمغ 
عربی، بََلسان، عود، ُمّر، مورد، سدار لبنان، درختان 
’غیرمثمر‘ و درخت وحی و 2. گیاهان علفی )غیر 
چوبی یا درختی( شامل گندم، جو، عدس، کدو، 
مرزنگوش، حنظل، مِهرگیاه، نِی و نیزار، سوسن، 

خار، پنج سبزی و مائدۀ آسمانی. عالوه بر این دو 
گروه، بَنه، دارچین، نردین، کافور )حنا(، آبنوس، 

کُندر، زیره، کتان و خروب نیز در زیرنویس   ها 
شرح داده شده است.

برای بعضی از مضامین و مفاهیم درتورات، 
ابیاتی از ابن یمین )769685ق/13681286م(، 
ابوالَفَرج رونی )قرن 5ق/11م(، امیرخسرو دهلوی 

)725651ق/13251254م(، امیرمعزی )م. 

518ق/1124م(، انوری )م. 583ق/1187م(، بیدل 
دهلوی )11331054ق/17211644م(، جامی 
)898817ق/14931414م(، جوهری هروی 

)م. 1253ق/1837م(، حافظ )م. 792ق/1390م(، 
خاقانی )595520ق/11991126م(، خواجوی 

کرمانی )753689ق/13521290م(، رودکی 
)م. 329ق/941م(، سعدی )691606ق/ 

12921210م(، سنایی )م. 1141/535م(، 
سوزنی سمرقندی )م. 562ق/1167م(، شاه 

نعمت   اهلل ولی )834730ق/14311330م(، 
صائب )10811016ق/16701607م(، صفای 

اصفهانی )م. 1322ق/1904م(، ظهیر فاریابی 
)م. 598ق/1202م(، عطار )618540ق/1146

1221م(، فخرالدین اسعد گرگانی )قرن 
5ق/11م(، فرخی سیستانی )م. 429ق/1038م(، 
فردوسی )411329ق/1020941م(، فروغی 

بسطامی )12741213ق/18581799م(، 
قاآنی )12701222ق/18541807م(، 

قطران تبریزی )قرن 5ق/11م(، مجیرالدین 
بیلقانی )م. 586ق/1190م(، محتشم کاشانی 

)م. 996ق/1588م(، مسعود سعد سلمان 
)515438ق/11211047م(، ملک   الشعرا بهار 

)13301265ش/19511886م(، منوچهری )م. 
432ق/1041م(، مولوی )672604ق/1208

1274م(، ناصرخسرو )481394ق/1004
1089م( و نظامی گنجوی )614530ق/1136

1217م( آورده شده است.

درخت شناخت نیک و بد )درخت ممنوعه(
در پیدایش آمده است که ”سپس خداوند ]در 
باغ بهشت[ همه نوع درخت از زمین رویاند، 
درختانی خوش منظر و مناسب برای غذا. در 

میان باغ، درخت زندگی و درخت شناخت نیک 
و بد بود )2:9(.“  ”و خداوند به آدم گفت: تو 
اختیار داری از هر درخت در این باغ بخوری 

)2:16(.“  ”ولی نباید از درخت شناخت نیک و 
بد بخوری، زیرا در آن صورت بی   تردید خواهی 
ُمرد )2:17(.“  مار مّکار با گفتگو زن را وسوسه 
کرد تا از درخت شناخت نیک و بد بخورد. زن 
از میوۀ خوب و میل   انگیز آن درخت خورد و به 
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 در ابیات متوالی زیر، عطار باور به گندم را با 
واژۀ شجر یک جا آورده است:

گفت اِی آدم کنون گندم َمَخور
کز بهشت جاودان اُفتی به در
این شجر زنهار تا تو ننگری

چون ببینی این شجر زو بگذری
جبرئیلش هر زمان رخ می   نمود

قدر آدم لحظه لحظه می   فزود
زان شجر می   داد َمر وی را خبر
زینهار ای آدم این گندم َمَخور

شاهین، شاعر ایرانی یهودی، نیز در فضای فرهنگ 
اسالمی و به تأثیر از ادب فارسی، در ترجمۀ منظوم 

تورات، خوردنی ممنوعه را گندم نامیده است:11

بر و بار درخت زندگانی
مخور تا زنده مانی جاودانی

ز هر بار و بر دیگر که خواهی
بخور بر ُملک من کن پادشاهی

ولی گندم نخور ورنه بمیری
به طفلی و به بُرنایی و پیری

مگر از خوشۀ گندم بخوردی
شدی مغلوب و فرمانم نبردی

در مسیحیت و فرهنگ مغرب زمین، میوۀ ممنوعه 
را، بی   وجه و قرینه، سیب می   دانند.12 در شعر 

قدیم فارسی نیز سیب در زمرۀ میوه   های بهشتی 
آمده است،13 با دو بیت از عطار و جامی:

چو سیبی را که اندر ُخلد بشکافت
توانی در میانش حور عین یافت

تازه سیبش میوۀ باغ بهشت
آفرین بر دست آن کاین میوه کِشت

انجیر
انجیر از جنس Ficus و گونۀ carica، متعلق 

به خانوادۀ Moraceae یا تیرۀ توت است. اسم 
جنس و نام انگلیسی آن (fig) مشتق از واژۀ عبری 

شوهرش داد و او نیز خورد )3:16(. و خداوند 
به آدم گفت که زین پس با رنج از زمین غذا 
خواهی گرفت: ”زمین برای تو خار و خس 
خواهد رویاند و تو از گیاهان زمینی خواهی 

خورد )3:18(.“

در قرآن نیز بنا بر آیه   های 19 تا 22 از سورۀ 7/
اعراف و آیه   های 120 و 121 از سورۀ 20/طه، آدم 

و حوا به وسوسۀ شیطان از شجر یا درخت ممنوعه 
می   خورند و از بهشت رانده می   شوند. میوۀ ممنوعه 
را در تورات ابتدا حوا می   خورد و بعد به آدم می  
دهد، ولی در قرآن معلوم نیست که کدام یک ابتدا 

می   خورد، با دو بیت از عطار و مولوی:

رفت حوا نیز اَکلی کرد از آن
خوشه   ای بستد ز آدم َخورد از آن

چند با آدم بلیس افسانه کرد
چون حوا گفتش بخور آنگاه َخورد

نوع درخت ممنوعه نیز در قرآن معلوم نیست و 
با آنکه انتظار می   رود درخت میوه باشد، شاعران 

فارسی زبان خوراکی ممنوعه را به گندم تعبیر 
کرده   اند، با چهار بیت متوالی از عطار و دو بیت از 

صائب:

حق به آدم گفت از گندم حذر
تا نیفتی از بهشت ما به در

ُرو، کن از گندم حذر با حق نشین
تا شوی واصل تو در حق   الیقین 

ُرو، تو چون حیدر مخور گندم به دهر
تا نبینی در درونت نیش زهر

چون ز گندم دور کردی نفس را
با حیا و علم باشی آشنا

خوردن گندم برون انداخت آدم را ز ُخلد
تا بدانی پیش حق یک جو اطاعت سهل نیست

ُخرد َمشُمر ُجرم را هر چند باشد اندکی
کز بهشت آواره آدم از برای گندم است
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pag به معنی انجیر نارس است که امروزه به نوزاد 
 ،Caria نارس نیز گفته می   شود. نام گونه برگرفته از
نام ناحیه   ای انجیرخیز در جنوب غربی ترکیه است. 

خاستگاه انجیر را منطقۀ بین دریای مدیترانه و 
دریای سیاه می   دانند. تولید میوۀ انجیر سازوکاری 

پیچیده و منحصر به فرد دارد.14 انجیرهای یک 
درخت همه با هم نمی   رسند و تقریباً همیشه می  
توان بر روی درخت، انجیر تازۀ خوردنی یافت. 

از این رو برخی تورات را به درخت انجیر تشبیه 
کرده   اند که پیوسته می   توان از آن بهره   ای تازه گرفت.

نخستین گیاهی که در تورات از آن نام برده شده 
Teenah )در عربی تین(، به معنی درخت انجیر، 

است که از برگ   های پهن و بزرگ آن برای 
پوشاندن بدن استفاده شده است. وقتی آدم و حوا 

از درخت شناخت نیک و بد یا از میوۀ ممنوعه 
خوردند، ”چشمان هر دو گشوده شد، دانستند که 

عریانند، برگهای انجیر را به هم دوخته و از آن 
پیشبندی برای خود ساختند )پیدایش، 3:7(.“

به سوی آن درختان تاخت چون تیر
روان15 برکند برگی چند از انجیر

به ستر خویشتن بربست آن را
ثنا گفت آن خدای آسمان را16

برخی مفسران تورات درخت و میوۀ ممنوعه را 
انجیر گفته   اند که از یک سو آدم و حوا با آن گناه 
کردند و از سوی دیگر، بدن برهنۀ خود را با آن 

پوشاندند. در قرآن از درختی که آدم و حوا با برگ 
آن خود را پوشاندند نام برده نشده است، ولی 

خاقانی در دو بیت متوالی زیر و سنایی در بیت بعد 
به انجیر یا تین اشاره دارند:

همچو آدم به هند عریان بود
ماند پوشیده اختر تیغش

برگ انجیر بر تنش بستند
سبز از آن گشت منظر تیغش

از برای هفت گندم هشت جنّت در مباز
برگ بی   برگی مجوی و قصد برگ تین مکن

در تورات، مأمورانی که از سوی کلیم   اهلل به کنعان 
گسیل شدند، انواع میوه چون انجیر و انگور و 

انار را در آنجا دیدند و برای کلیم   اهلل آوردند 
)اعداد، 13:23، 20:5(:

به راه اندر به خوش جایی رسیدند
فراوان میوه   ها بر دار دیدند

اناری بی   حد و انجیر و انگور
بدیدند بر شجرها بی   حد از دور
از آنجا خوشۀ انگور و یک نار
ابا یک شاخ خوب انجیر پُربار

بر آنها سه سبد پُر بار کردند
به یک انجیر و در یک نار کردند17

سبدها پیش پیغمبر نهادند
سرش را نامداران برگشادند

چو پیغمبر بدید آن نار و انگور
ابا انجیرها آن شیر غّفور

نبی آن میوه با یاران تمامت
بخورد آن محترم صدر امامت18

در قرآن، فقط یک بار تین یا انجیر در آیۀ 1 از 
سورۀ 95/تین آمده و به آن سوگند خورده شده 

است، با دو بیت متوالی از قاآنی:

تین و زیتونی که یزدان خورده در قرآن قسم
فهم کن ز اول که قصدش چیست زین زیتون و تین
در همین زیتون و تین خواهد یقین شد آنکه هست

طعم آن شیرینی مطلق به هر چیزی ضمین

بسته به مرحلۀ رسیدگی میوۀ انجیر و مورد استفادۀ 
آن، در تورات واژه   های متفاوتی برای آن به کار 
رفته است. در سموئیل1 )25:18؛ 30:12( و در 
سموئیل2 )16:1( از نان انجیری همراه با دیگر 

انواع نان و کباب و شراب نام برده شده است.19 
در پادشاهان2 )20:7( و اشعیا )38:21( از مرهم یا 
ُضماد انجیر نام برده شده است: ”پس اشعیا گفت 
مرهم یا ُضمادی از انجیر درست کن. همین کار را 
کردند و روی ُدمل گذاشتند و حزقیا بهبود یافت.“ 

در نحمیا )13:25( آمده است که عده   ای غله و 
شراب و انگور و انجیر و چیزهای دیگر بار خر 
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تورات از این درخت شش   بار به وجه جمع و در 
اشاره به تمامی درخت، نه میوه یا اندام دیگری 
از آن، نام برده شده است )پادشاهان1، 10:27؛ 

تواریخ1، 27:28؛ تواریخ2، 1:15، 9:27؛ مزامیر، 
78:47؛ عاموس، 7:14(. در این نوع انجیر نیز، 

مانند انجیر وحشی یا نر، تخم   ریزی زنبور سبب 
تبدیل تخمدان به گال غیر قابل خوردن می   شود. 

از این رو، این   گونه میوه   های بی   مصرف را قبل 
از رسیدن با کارد مخصوصی از میان می   بردند و 
این گفتۀ پیامبر عاموس که ”من نه پیامبرم و نه 
پیامبرزاده، بلکه شبانی هستم و پیرایندۀ درختان 

انجیرم )عاموس، 7:14(،“  باید در اشاره به همین 
رسم زراعی باشد.

زیتون
زیتون از جنس Olea و گونۀ europaea، متعّلق 
به خانوادۀ Oleaceae یا تیرۀ زیتون است. زیتون 

را در انگلیسی olive و در عربی همان زیتون 
می   نامند. واژۀ زیتون برگرفته از ریشۀ سامی زِیتو 

است. در عربی، هرگونه روغن را َزیت، برگرفته از 
نام زیتون، می نامند.21 در انگلیسی نیز واژۀ oil به 
معنی روغن از olea در زبان التینی گرفته شده که 
به معنی زیتون است. خاستگاه زیتون را کشورهای 
حوزۀ مدیترانه، به   ویژه سوریه، گفته   اند و گفته می  
شود که ارقام زراعی زیتون از سرزمین   های عرب 

به ایران و ارمنستان آمده است. از روش   های ازدیاد 
زیتون، قطع پاجوش   های برآمده از بُن درخت و 

کاشت آنها در خزانه است، روشی که در آن زمان 
نیز معمول بوده است: ”زن تو در خانه   ات مانند 
شاخ پُربار تاک خواهد بود و پسران تو همچون 

پاجوش   های زیتون به گِرد سفره   ات خواهند 
نشست )مزامیر، 128:3(.“22 نام زیتون در تورات 
نخستین   بار در ارتباط با داستان نوح آمده است: 

”کبوتر در حالی که برگ زیتون به دهان گرفته بود 
شامگاهان به سوی نوح ]در کشتی[ آمد و نوح 

دانست که آبها از روی زمین کم شده   اند و توفان 
فرونشسته است )پیدایش، 8:11(.“ 

کبوتر بر شد از کشتی به پرواز
برفت و شامگه آمد دگر باز

می   کردند تا به اورشلیم ببرند و بفروشند. در غزل 
غزل   های سلیمان )2:13( واژۀ Pag به انجیر سبز یا 
نارس اشاره دارد: ”درخت انجیر میوه بر می   آوَرد 
و شکوفه   های تاک رایحه می   پراکنَد. برخیز و بیا 

محبوبم، زیبایم، بیا نزد من.“  در اشعیا )34:4( این 
تشبیه آمده: ”. . . همچون ریزش برگ خشکیده 

از تاک و انجیر خشکیده از درخت، ستارگان فرو 
 Teenim خواهند ریخت.“20 در اِرمیا )8:13( واژۀ

)صورت جمع Teenah( به میوۀ رسیدۀ انجیر 
اشاره دارد: ”خداوند اعالم می   کند من محصول 
آنان را خواهم گرفت، نه انگوری بر تاک و نه 

انجیری بر درخت باقی خواهد ماند و برگهایشان 
خشک خواهد شد، آنچه به آنان داده   ام پس گرفته 
خواهد شد.“ و باز در اِرمیا )24:2( آمده است که 
در یک سبد انجیرهای زودرس و خوب بود و در 
سبد دیگر انجیرهای نارس و بد که قابل خوردن 

نبودند. در هوشع )9:10( واژۀ Bikkûrah به انجیر 
اول فصل اشاره دارد: ”وقتی اسرائیل را پیدا کردم، 
مثل آن بود که در بیابان انگور یافته باشم و وقتی 

آباء تو را دیدم، مثل دیدن انجیر اول فصل بر روی 
درخت بود . . .“  در اشعیا )28:4(، از میان رفتن 
آبادانی و زیبایی یک سرزمین و زوال ناگهانی آن 
به چیدن و خوردن انجیر نوبرانه به محض دیدن 
آن بر شاخه تشبیه شده است و در میکاه )4:4( 
آمده است که صلح و آرامش و روزهای خوب 

در دنیا زمانی است که همگان زیر درخت انجیر و 
تاک خود نشسته   اند و از هیچ   کس یا هیچ   چیز بیمی 

ندارند.

در عهد عتیق، خارج از پنج کتاب موسی، 
از درختی نام برده شده که آن را از گونۀ 

sycomorus، متعّلق به جنس انجیر و تیرۀ توت 
دانسته   اند. نام گونه مرکب از دو واژۀ یونانی به 

معنی انجیر و توت، به سبب شباهت آن به میوۀ 
انجیر و برگ توت، است. این درخت که در 

 sycomore فارسی توت انجیری و در انگلیسی
نامیده می   شود، بومی سرزمین مصر و معروف به 

انجیر مصری است. احتمال داده   اند که درخت 
بهشتی با برگ   های بزرگ برای پوشاندن اندام 
برهنۀ آدم و حوا همین درخت بوده است. در 
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گرفته برگ زیتونی به منقار
تر و سبز و نکو چون نخل پُربار

از آن نوح نبی گردید خرم
چو خشکی می پدید آمد به عالم23

این امر که در ایران باستان حمل شاخۀ زیتون در 
جشن   ها و قراردادن آن در تاج سرداران نشانی از 
صلح و پیروزی بوده و در فرهنگ عربی فارسی 
الروس نیز آمده است که ساقه و برگ زیتون از 

گذشتۀ دور نشانۀ صلح و پیروزی و نعمت و 
فراوانی بوده، احتماالً از داستان کشتی نوح گرفته 
شده است. امروزه نیز کبوتر، خاّصه با شاخ زیتون 

در منقار، نماد صلح و اتحاد است.

در پنج کتاب اول تورات حدود 60 بار به زیتون 
یا روغن آن اشاره شده و به عنوان یکی از 

درختان شاخص و پُربرکت سرزمین فلسطین از 
آن سخن رفته و قدمتش به قبل از زمان عبرانی   ها 
رسانده شده است )تثنیه، 6:11(. زیتون از نعمات 

الهی محسوب می   شده )تثنیه، 7:13، 11:14؛ 
اعداد، 18:12( و روغن آن در جنبه   های گوناگون 

زندگی روزمرۀ مردم یهود نقش مؤثر داشته 
است. روغن زیتون از منابع اصلی تغذیه و نیز 

از مواد سوختی برای تأمین روشنایی بوده و در 
لوازم آرایش و عطریات هم به کار می   رفته است. 
شاید بتوان گفت که مقصود از روغن در تورات 
روغن زیتون است. از چوب زیتون در ساختن 
در و پنجره )پادشاهان1، 6:32( استفاده می   شده 

است. دارا بودن روغن زیتون به مقدار زیاد نشانۀ 
توانگری بوده و از دست دادن محصول زیتون 
را نتیجۀ نافرمانی از خدا می   دانستند )تثنیه، 51، 

28:40(. اگر یهودیان محصوالت کشاورزی مانند 
غله و زیتون را در شهر خود می   خوردند، باید 

عشریۀ آن را می   دادند، ولی اگر آن را در محلی 
که خداوند برای عبادت خود تعیین نموده بود 

می   خوردند از پرداخت عشریه معاف بودند )تثنیه، 
12:17، 14:23(. ”وقتی زیتون را از درخت می  
تکانید، دوباره سراغ شاخه   ها نروید، آنچه را که 

باقی مانده برای غریبان، یتیمان و بیوگان بگذارید 
)تثنیه، 24:20(.“

پس از آرد، روغن زیتون مهم   ترین مادۀ مورد استفاده 
در درست کردن نان فطیر یا نان بدون خمیرمایه بوده 
است. قرص نان فطیر را با روغن زیتون می   سرشتند 

و یا روی فطیر نازک را روغن می   مالیدند و در هر 
حال از نرم   ترین آرد استفاده می   کردند. این نان   ها را 

برای ادای نذر در راه خدا می   دادند. دستور پخت نان 
نذری در آیات متعدد داده شده است که در بیشتر 
موارد یک دهم پیمانه آرد بسیار نرم با یک چهارم 

پیمانه روغن زیتون یا دو دهم پیمانه آرد با یک سوم 
پیمانه روغن یا سه دهم پیمانه آرد با یک دوم پیمانه 
روغن آمیخته می   شده است )خروج،40، 23، 29:2؛ 

الویان، 7، 4، 2:1، 5:11، 6:15، 12، 7:10، 8:26، 9:4، 
21، 14:10، 23:13، 24:1؛ اعداد، 5:15، 6:15، 79، 
 ،7:13 ،19 ،25 ،31 ،33 ،47 ،49 ،55 ،61 ،67 ،73
8:8، 11:8، 9، 6، 15:4، 9، 28:5، 29:3(. به آردی 

که برای کفارۀ گناه ایثار می   شود )الویان، 5:11( یا به 
آرد جو که برای طلب مغفرت از سوء ظن بی   پایه به 
همسر ایثار می   شود )اعداد، 5:15( نباید روغن افزود.

در بخش   هایی از تورات، به روغن زیتون به 
منزلۀ مادۀ سوختی برای چراغ اشاره و از مردم 

خواسته شده است که روغن صاف و زالل 
زیتون بیاورند تا چراغ   ها روشن بمانند )خروج، 
25:6، 27:20؛ الویان، 24:2؛ اعداد، 4:9، داوران، 

15:5(. برخی مفسران صافی روغن و تداوم 
روشنایی در این آیه   ها را به صفا و خلوص 

مؤمنان و پایداری ایمانشان تعبیر کرده   اند. در 
بعضی نواحی مصر، نفت را زَیت   الَجبَل یا روغن 

کوهی می   گفته   اند. عالوه بر سوزاندن برای 
روشنایی، روغن زیتون برای تهیۀ روغن مقدس 

مسح نیز استفاده می   شده است )خروج، 25، 
30:24، 28، 35:8(. در زبان عبری، مسح و مسح 

کردن را messiah می   گویند و در یونان قدیم 
نیز که برای بزرگداشت قهرمانان المپیک به بدن 

 christos آنها روغن زیتون می   مالیدند، آن را
می   گفتند و بدین ترتیب، دو واژۀ مسیح و 

Christ به وجود آمده است.

در عهد عتیق، خارج از پنج کتاب موسی نیز 
حدود 80 بار از درخت و میوه و روغن زیتون نام 
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که این عبارت توصیفی از نور ذات الهی است که 
طلوع و افول ندارد.24 ابیات بسیاری از عطار نیز 

در تأیید همین معنی است. در جایی دیگر از قرآن 
)آیۀ 20 سورۀ 23/مؤمنون( نیز با آنکه از درخت و 

روغن زیتون نام برده نشده است، به حکم قرائن 
آن را درخت و روغن زیتون دانسته   اند.

انـار
انـار از جنس Punica و متعّلق به خانوادۀ 

Punicaceae است. خاستگاه انار را ایران می  
دانند. نام انگلیسی آن Pomegranate از نام 

قدیمی فرانسوی Pome granate به معنی سیب 
دانه   دار یا سیب پُردانه گرفته شده است. وجه 

تسمیۀ واژۀ grenade به معنی نارنجک یا بمب 
کوچک دستی از جهت شباهت آن به میوۀ انار و 
ذرات منفجرۀ داخل آن به دانه های انار است. انار 
را در عبری ریمُن و در عربی رُمّان می   نامند.25 در 

قرآن، واژۀ ُرمّان سه   بار همراه با میوه   های دیگر 
مشتمل بر انگور و خرما و زیتون آمده است 

)آیه های 99 و 141 از سورۀ 6/اِنعام و آیه 68 از 
سورۀ 55/رحمن(. در شعر قدیم فارسی، صفت 
ُرّمانی از جهت تشبیه رنگ برای یاقوت، اشک 

خونین و بادۀ لعل بسیار به کار رفته است.

خداوند به موسی فرمان داد که با نخ نیلی، 
ارغوانی و قرمز منگوله   هایی به شکل انار درست 

کند و به دورتادور لبۀ دامن ردای برادرش هارون 
بیاویزد و نیز زنگوله   هایی از طال بسازد و بین انارها 
آویزان ُکند )خروج، 34، 28:33( و او چنین کرد تا 
هارون این ردا را به هنگام خدمت خداوند بپوشد 

)خروج، 26، 25، 39:24(.

بدوز از بهر هارون رخت و جامه
که دیگرگون بود از رخت عامه

بگیرد دامنش این نیک کردار
ز زر برچین چنین یک زنگ و یک نار

بدان باید همه سه رنگ باشد
خالصه رنگ بی   نیرنگ باشد

یکی قرمز و دیگر آسمان   گون
سوم باید که باشد ارغوان   گون26

برده شده است که از منزلت خاص آن حکایت 
می   کند. زیتون در آیه   های بسیار نشان رفاه و 

نعمت است و بود و نبودش نشان لطف و قهر 
الهی. ”وقتی درخت زیتون تکانده می   شود، دو 

سه تا زیتون روی شاخه   های باالیی و چهار پنج 
تا روی شاخه   های پُربار باقی می   ماند که نشانی از 
خداوند اسرائیل است )اشعیا، 17:6(.“  ”آنان بر 

روی زمین و در میان اقوام خواهند ماند، همچون 
زیتون بر درخت تکانده شده )اشعیا، 24:13(.“  

”یک روز درختان به زیتون گفتند که زین پس تو 
پادشاه ما باش و زیتون گفت آیا در این صورت 

باید از روغن خود که برای خداوند و خلق است 
چشم بپوشم و سر بر درختان دیگر فرود آورم؟ 

)داوران، 9، 9:8(.“  ”خداوند تو را درخت پُربار 
و بالندۀ زیتون نامید )اِرمیا، 11:16(.“ ”من چون 

یک شاخ زیتون در خانۀ خدا شکفته می   شوم 
)مزامیر، 52:8(.“  ”شاخه   های جوانش خواهد 

ُرست و فّر و جاللی مانند درخت زیتون خواهد 
یافت )هوشع، 14:6(.“  ”او که لذت می   جوید 

فقیر خواهد شد و او که دوستدار شراب و زیتون 
است هرگز غنی نخواهد بود.“ و نیز ”عاقالن 
میوه   های خوب و روغن زیتون ذخیره می   کنند 
و کم   عقل   ها اینها را از بین می   برند )امثال، 20، 
21:17(.“  ”خواهید کاشت ولی بر نخواهید 

داشت، زیتون را عصاره خواهید گرفت اّما 
از روغن آن استفاده نخواهید کرد و انگور را 

خواهید فشرد، ولی شراب آن را نخواهید نوشید 
)میکاه، 6:15(.“  ضمنًا کوه بلندی را که در 

نزدیکی اورشلیم بر شهر اِشراف دارد زیتون می  
نامند )سموئیل2، 15:30، زکریا، 14:4(.

در قرآن، واژۀ زیتون پنج   بار همراه با میوه   های 
دیگر مشتمل بر انار، انجیر، انگور و نخل، و یک  

بار به تنهایی در آیۀ 35 از سورۀ 24/نور برای 
روغن آن آمده است. در این آیه، منشأ نور الهی 
روغن پاک و نورانی زیتون است که از میوه و 

درخت زیتون به دست می   آید و به صورت ”نه 
شرقی و نه غربی“ از آن نام برده شده است. 

تقریباً در همۀ تفسیرها و ترجمه   ها ”نه شرقی و 
نه غربی“ را صفت درخت دانسته   اند، در حالی 
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عالوه بر انارهای نخی برای تزئین لباس و 
انارهای مفرغی برای تزئین سرستون   های مفرغی 

)آیه   های متعدد در پادشاهان1، پادشاهان2، 
تواریخ2 و اِرمیا(، در تورات از درخت و میوۀ 

انار یاد شده است. ”وقتی به دّرۀ اِشُکل رسیدند، 
شاخه   ای از تاک را با خوشۀ انگور َکندند و از 

انارها و انجیرها چیدند و، هر دو نفر، میوه   ها را بر 
روی تیرک چوبی حمل کردند )اعداد، 13:23(.“

اناری بی   حد و انجیر و انگور
بدیدند بر شجرها بی   حد از دور
از آنجا خوشۀ انگور و یک نار
ابا یک شاخ خوب انجیر پُربار

بر آنها سه سبد پُربار کردند
به یک انجیر و در یک نار کردند

’یهوشوَوع‘ سه چوب بُبرید در دم
به هر یک یک سبد بربست محکم
از آن هر یک دو تن زان نامداران

ز جا برداشتند آن شهسواران27

و در جای دیگر آمده: ”چرا ما را از مصر به این 
مکان نامناسب آوردید؟ در اینجا نه غلّه   ای کِشت 
می   شود و نه انجیر و انگور و اناری هست. آب 
هم برای خوردن پیدا نمی   شود )اعداد، 20:5(.“

در دو آیه از غزل غزل   های سلیمان )4:3؛ 6:7( 
 pelah عبارت مشابهی وجود دارد با واژۀ عبری

که آن را در انگلیسی به temple، به معنی گیجگاه 
یا شقیقه یا حّد واسط شقیقه و گونه، ترجمه 

کرده   اند. این ترجمه که ”. . . سینه   های تو از پُشت 
چادر مثل دو کفۀ انار است نادرست می نماید،“ 

زیرا واژۀ عبری در متن به معنی سینه نیست، دیگر 
آنکه سینه، غیر از چادر، پوشش دیگری هم دارد 

که مانع از دیدن و تشبیه کردن آن است و باالخره 
سینه و نوک آن را به تمامی انار و تاج آن، نه به 
یک کفۀ انار تشبیه کرده   اند؛ همچنان که در غزل 
غزل   های سلیمان آمده: ”. . . تو را به خانه می  
آوردم و شرابی خوش طعم به تو می   نوشاندم، 

شهدی از انارهایم )8:2(.“  در ترجمه   های دیگر از 
آن دو آیه )غزل غز   لهای سلیمان، 4:3، 6:7( آمده: 

”. . . گونه    هایت از پشِت روبند همانند دو نیمۀ 
انار است.“28 این تشبیه هم از احمد شاملو است: 
”. . . گونه هایت از پس روبند نازک دو نیمۀ ناری 
را مانَد.“  از میان ترجمه   ها، ”. . . شقیقه هایت در 
عقب بُرَقع مثل پارۀ انار است،“29 شاید به معنای 
اصل نزدیک   تر باشد، زیرا میوۀ انار گاهی پس از 
رسیدن بر سر شاخ ترک برمی   دارد و می کفد یا 
می شکافد و درون سرخ آن نمایان می شود. در 

دو آیۀ باال، واژۀ عبری pelah به معنی بخشی از 
انار است و گمان می   رود منظور از آن انار کفته یا 
کفیده، به معنی شکافته، باشد که در ادب فارسی 
گونه یا رخ یا رخسار را به آن تشبیه کرده   اند، با 

سه بیت به ترتیب از ابوالفرج رونی، مسعود سعد 
سلمان و فرخی سیستانی:

در عشق چو نار َکفته شد رخسارم
از بس که بَر او سرشک خونین بارم

آکنده دل چو نار ز تیمار و هر دو ُرخ
گشته چو نار کفته و اشکم چو ناردان

دو لب چو نارِ کفیده، چو برگ سوسِن زرد
دو رخ چو نارِ شکفته، چو برگ اللۀ الل

انار را نماد باروری و وفور دانسته   اند. در غزل 
غزل   های سلیمان آمده: ”بروم ببینم آیا درختان 
انار گُل کرده   اند یا نه )6:11، 7:12(.“30 این را 

هم گفته   اند که هر انار 613 دانه به تعداد آیه   های 
تورات دارد که آشکارا گفته   ای بی   اساس است. 

در عرفان یهود، انار نماد وحدت در کثرت است؛ 
همان   گونه که دانه   های کثیر انار درون یک پوست 

وحدت یافته   اند و در واقع اجزای انار واحدند، 
همۀ پدیده   های کثیر جهان آفرینش نیز در واقع 

اجزای هستی واحدند، با دو بیت نامتوالی از 
مولوی:

انار شیرین گر خود هزار باشد وگر یک
چو شد یکی به فشردن دگر شمار چه باشد

در پوست، من و تو همچو انگور
در شیره، کجا تو و کجا من



77 ایران نامه، سال 28، شمارۀ 2، تابستان 2013/1392

سایر میوه   ها، مشتمل بر انگور و زیتون و انار، آمده 
است.34 در آیۀ 67 از سورۀ 16/نحل، به بادۀ خرما 

که پُرزورتر از شراب انگوری است اشاره شده 
است، با بیتی از فردوسی:

بدو گفت ما مِی ز خرما کنیم
به تّموز و هنگام گرما کنیم

تاک
تاک یا َرز یا درختچۀ انگور از جنس Vitis و 

متعّلق به خانوادۀ Vitaceae یا تیرۀ ُمو است که 
در عبری کِِرم )با کسر اول و دوم( و در عربی 
کَرم )با فتح اول و سکون دوم( نامیده می   شود. 

تاک دارای ساقۀ رونده (vine) با رشد سریع 
است که با تکیه بر چوب یا درخت یا دیوار یا 

تکیه   گاهی دیگر به رشد همه   جانبۀ خود ادامه 
می دهد. ”یوسف تاک پُرثمری است در کنار 
چشمه که شاخه   های آن از دیوار سر می   کشد 

)پیدایش، 49:22(.“  از این رو تاک را همه   ساله 
هَرَس می   کنند تا عملکرد آن بیشتر و حبه های 

انگور آن درشت تر گردد، با بیتی از سعدی:

َزکاه مال بدر کن که فضلۀ َرز را
چو باغبان ببُرد بیشتر دهد انگور

نام تاک و انگور و کشمش و سرکه حدود 50 بار 
در تورات آمده است که با احتساب شراب، این 

تعداد به حدود 200 می   رسد. ”پس از شش سال 
کاشت، در سال هفتم در مزرعه چیزی نکارید و 
تاکستان را هرس نکنید، بگذارید برای فقیران که 
از آن غذا به دست آورند و چهارپایانشان از آنچه 

باقیمانده بهره ببرند )خروج، 23:11؛ الویان، 25:4(. 
“در بخشی از اشعیا )7 تا 5:1(، که آن را سرود 
تاکستان نامیده   اند، خداوند در تشبیه اسرائیل به 

تاکستان، تاک   ها را هرس نمی   کند و به حال خود 
رها می   سازد: ”این سرود را برای محبوبم می  

خوانم، سرودی برای تاکستانش. محبوب من یعنی 
خدای من بر فراز تپه   ای حاصلخیز تاکستانی بر پا 
داشت. زمینش را کَند و سنگ   هایش را درآورد و 
بهترین تاک   ها را کاشت. در آن برجی ساخت و 

نخل
نخِل خرما، در برابر نخل زینتی، درختی است از 

جنس Phoenix و گونۀ dactylifera، متعلق به 
خانوادۀ Palmaceae که نام جنس آن احتماالً با 

نام پرندۀ افسانه ای ققنوس و سرزمین باستانی فنیقیه، 
لبنان کنونی، مرتبط است.31 نخل را در انگلیسی 

palm به معنی کف دست می نامند، زیرا برگ آن به 
پنجۀ باز دست شباهت دارد. نام گونۀ خرما از واژۀ 
یونانی dactylos به معنی انگشت گرفته شده است، 

زیرا میوۀ آن به انگشت و خوشۀ میوه به پنجۀ بسته 
شبیه است. در عربی و عبری، خرمای رسیدۀ نرم را 

رطب و خرمای خشک را تَمر می   نامند.

شاخ و برگ نخل را نشانۀ پیروزی دانسته   اند: 
”شاخ نخل بگیرید و در پیشگاه الهی شادمانی 

کنید )الویان، 23:40(.“  در خروج )15:27( 
آمده است: ”آنان به علیم آمدند، جایی که دوازده 

چشمه و هفتاد نخل بود و در کنار آب خیمه 
زدند.“

ده و دو چشمۀ زیبا از آن آب
برون می   آمد از فرمان وّهاب32

چو دیدند آنچنان جای همایون
ز خرما نخل   ها گردیده گلگون

درخت هفتاد بود، اّما ز گرما
به هر نخلی از آن سی خوشه خرما33

در تورات، جا   به   جا از نخل و خرما نام برده 
شده است: از خرما و کشمش نان درست می  

کردند )سموئیل2، 6:19؛ تواریخ1، 16:3(. مؤمن 
چون نخل سر بر خواهد آورد و خواهد شکفت 

)مزامیر، 92:12(. در بروز خشم به اسرائیل، 
خداوند سر ) مردان معّمر و برجسته( و ته 

)پیشوایان دروغگوی( اسرائیل را در یک روز 
قطع خواهد کرد )اشعیا، 9:14(. دشِت درۀ یریحو 

تا صوعر را شهر درختان خرما یا نخلستان می  
نامیدند )تثنیه، 34:3(.

در قرآن، واژه   های نخل و نخیل و نخله روی هم 
20 بار، در 8 آیه به تنهایی و در 12 آیه همراه با 
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َچرُخشتی حفر نمود و به انتظار محصول نشست، 
اّما جز انگور تُرش حاصلی ندید. اینک شما ساکنان 
اورشلیم و اهالی یهودا، شما بین من، که پروردگار 

شما هستم، و تاکستانم داوری کنید. من برای 
تاکستانم دیگر چه باید می   کردم که نکردم؟ چرا به 
جای انگور خوب میوۀ بد بار آورد؟ حال به شما 

می   گویم که با این تاکستان چه خواهم کرد. حصار 
دُورش را خراب می   کنم تا بیایند و زیر دست و پا 
نابودش کنند. نه هَرس می   کنم و نه علف   های هرز 
را از بین می   برم، رهایش می   کنم تا خار و خاشاک 
همه   جا را فرا گیرد. ابرها را هم فرمان می   دهم تا بر 
آن نبارند.“  در این آیه   ها، تاکستاِن خداوند اسرائیل 

است و مردم یهودا همان تاک   هایی که او از آنها 
چشم امید داشت. خداوند انصاف می   طلبید، ظلم و 
خونریزی دید؛ درستی و پارسایی می   ُجست، ناله  

های درد و محنت شنید.

در تورات، داشتن تاک و تاکستان و استفاده از آن 
اهمیت داشته است، از جمله در آیه   های متعدد 
از بخش 21 در پادشاهان1، از تملک و تصرف 

تاکستان سخن رفته و در جای دیگر )غزل غزل  
های سلیمان، 8:11(، بهرۀ هر تاکستان هزار مثقال 

نقره گفته شده است. در تثنیه )6:11، 20:6( و 
یوشع )24:13(، پروردگار از فراهم آوردن چیزهای 

لذت   بخش برای مردمان و از تاکستان   هایی که 
از پیش برای آنان کاشته است سخن می   گوید. 

در تورات، مزرعه و تاکستان، غله و تاک، و نان 
و شراب، با هم ولی متمایز از یکدیگر، آمده   اند؛ 
همچنان که تاک و تاکستان غالباً با درختان میوه 
و باغ میوه، ولی متمایز از آنها آمده است )اعداد، 
16:14، 20:17، 21:22؛ داوران، 15:5؛ سموئیل1، 

8:14، 22:7؛ نحمیا، 5، 5:3؛ تواریخ2، 26:10؛ 
مزامیر، 107:37؛ امثال، 24:30، 31:16؛ اشعیا، 

36:17، 61:5؛ اِرمیا، 39:10، 52:16(.

در مورد تاک و تاکستان، در کتاب قانون قوانین یا 
تکالیفی وضع گردیده است: اگر کسی چهارپایان 

خود را در تاکستان یا مزرعۀ دیگری بچراند، 
باید از مزرعه یا تاکستان خود جبران خسارت 

کند )خروج، 22:5(. در تاکستانتان دو گونه تاک 

نکارید، وگرنه تاک و میوۀ هر دو تباه خواهد شد 
)تثنیه، 22:9(. اگر به داخل تاکستان همسایه  

تان رفتید، هر اندازه می   خواهید انگور بخورید، 
ولی در سبدتان نگذارید )تثنیه، 23:24( و بعد 
از برداشت محصول به تاکستان باز نگردید و 

انگورهای افتاده را برندارید، آنها را برای فقیران 
و یتیمان و بیوگان و بیگانگان بگذارید )الویان، 

19:10؛ تثنیه، 24:21(. برخی تعالیم تورات نیز با 
تمثیل تاک و ثمر آن گفته شده است: ”وقتی شما 

با زنی عهد ازدواج می   بندید، ولی دیگری از او 
کام برمی   گیرد، مثل آن است که خانه   ای بسازید 
ولی در آن زندگی نکنید یا تاکستانی بر پا کنید 
ولی حبه   ای از انگور آن نخورید یا از شراب آن 

ننوشید )تثنیه، 39، 28:30(.“  و نیز، وقتی در 
مسند قدرت ”حق فقیران را پایمال می   کنید و بر 
غله   شان مالیات می   بندید، مثل آن است که قصر 

سنگی می   سازید، ولی در آن زندگی نخواهید کرد 
یا تاک می   نشانید، ولی شرابش را نخواهید خورد 

)عاموس، 5:11؛ صفنیا، 1:13(.“

در سفر پیدایش )11، 10، 40:9( آمده است: در 
زندان، ”شرابدار یا ساقی شاه خوابش را برای 
یوسف تعریف کرد تا تعبیر نماید: در خواب 

تاکی پیش رو دیدم، بر آن تاک سه شاخه بود، 
غنچه   هایش زود شکفته شدند، خوشه   های انگور 

رسیدند، جام فرعون در دستم بود، انگورها را 
فشردم و جام را در دست فرعون نهادم.“

که در پیشم درختی گشت پیدا
به او سه شاخ سبز و نغز و زیبا

فراز شاخه   ها گل   ها برآمد
شکوفه ِگردشان هر سو درآمد

از او انگورها آویخت ناگاه
به غایت خوشه   های خوب و دلخواه

به دست من گرفته جام سلطان
چو جام غم به دست بنده آسان

از آن انگورها در وی فشردم
به لبخندان بِر فرعون بردم

ز من بستاند فرعون جام باده
لب پُر خنده و ابرو گشاده35
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کند، وقتی ملخ خود را به زور بر زمین می   کشد و 
شوق و تمنّا فرو می   کشد،38 مرد به آرامگاه ابدی 

می   رود و سوگواران به خیابان   ها.“  در این آیه، که 
شاید توصیفی از وضع و حال مردان سالخورده 

باشد، شکوفۀ بادام را به موی سپید و شتاب 
فرارسیدن پیری تعبیر کرده   اند. در قاموس کتاب 

مقدس نیز عبارت ”درخت بادام شکوفه آورد“ به 
سفید شدن موی و شتاب در رسیدن پیری و مرگ 

تعبیر شده است.39 در اعداد )8 تا 17:6(، موسی 
دوازده چوبدستی یا عصا را که از سران قبایل 

گرفته بود و چوبدستی هارون، نمایندۀ قبیلۀ الوی 
(Levi)، در میان آنها بود در پیشگاه خداوند نهاد 
. . . روز بعد موسی وارد خیمۀ میعاد یا عبادتگاه 

شد و دید که چوبدستی هارون نه فقط سبز شده، 
بلکه شکوفه کرده و بادام داده بود . . . و موسی آن 

را حکمت و اشاره   ای از سوی خداوند دانست. این 
عصا و ثمر آن را نخل و رطب نیز گفته   اند:

بر ایشان گو عصای هر که فردا
دهد ُگل او بَود از خاص درگاه

چو صبح صادق از مشرق دگربار
کشیدش نور از فرمان دادار

بنی یعقوبیان پیشش جهیدند
عصای خشک الوی را بدیدند

شکفته گل بر او همچون که گلزار
در آویزان بر او هر سو رطب بار

عصاهای دگر بی   بار و بی   سر
ضعیف و خشک و الغر گشته یکسر40

پس از آنکه خداوند کالم در دهان موسی نهاد، 
از او پرسید ”چه می   بینی؟ پاسخ داد: شاخه  

ای از یک درخت بادام را می   بینم“ و خداوند 
گفت: ”درست دیده   ای، زیرا من تو را می   پایم 

که چگونه کالم مرا بر زبان می   آوری )اِرمیا، 12، 
1:11(،“ با توجه به این نکته که در زبان عبری 
’تو را می   پایم‘ مشابه ’درخت بادام‘ تلفظ می  
شود. در خروج نیز موسی دستور ساختن یک 

شمعدان برای عبادتگاه را می   دهد )32، 25:31( 
که جاشمعی   های آن به شکل شکوفۀ بادام باشد 

)34، 25:33؛ 20، 37:19(.

و یوسف تعبیر کرد که تا سه روز دیگر فرعون 
تو را آزاد می   کند و به مقام پیشین خواهی رسید 

و بار دیگر جام در دست او خواهی گذارد 
)پیدایش، 40:13(.

بدو یوسف بگفت تعبیر این خواب
بگویم با تو از فرمان وهاب

سه روز دیگرت فرعون بخواند
سرت را باز در گردون رساند
بسی بنوازدت ز اندازه بیرون

شود رخسار زردت باز گلگون
همان مسند که بودی باز بینی

فراز مسند و دولت نشینی
ولی باید مرا نگذاری از یاد

بگردانی مرا از لطف خود شاد36

بادام
بادام از جنس Prunus )یا Amygdalus( و 

متعلق به خانوادۀ Rosaceae یا تیرۀ گل  سرخ 
است. خاستگاه بادام را عمومًا ایران و برخی 
سوریه و فلسطین می   دانند و گفته می   شود از 

این منطقه به شرق و غرب رفته است. بادام در 
زمرۀ نخستین درختانی است که در آغاز بهار یا 
حتی قبل از آن شکوفه می   کند و شکوفۀ سپید و 
صورتی رنگ آن مبّشر فرارسیدن بهار است، با 

سه بیت از بیدل دهلوی، سعدی و صائب:

از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار
چشم واکن غنچۀ بادام وا خواهد شدن

باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام شکوفه بر سر آورد

میلی که داشتند حریفان به نُقل و می
از چشمک شکوفۀ بادام تازه شد

بادام را در زبان عبری shaked، به معنی شتاب و 
هشدار ناگهانی، می نامند.37 در جامعه )12:5( آمده 
است که ”وقتی مردان از بلندی   ها هراس دارند و 

از خطرات راه، وقتی درخت بادام شکوفه می  
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بید
بید درختی است از جنس Salix و متعلق به 

خانوادۀ Salicaceae یا تیرۀ بید که معروف   ترین 
گونۀ آن بید مجنون (S. babylonica) است.41 

نام جنس Salix مرکب از دو کلمۀ sal و lix در 
زبان سلتی به معنی نزدیک آب است، زیرا بید را 
بیشتر در کنار نهر و جویبار به صورت ردیف یا 

صف می   کارند و از این روی آن را در زبان عربی 
صَفصاف می   نامند. در تورات نیز به جای بید در 

کنار جویبار اشاره شده است )ایوب، 40:22؛ 
اشعیا، 44:4(، با بیت زیر از حافظ و دو بیت 

متوالی بعد از قاآنی:

کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش

نگون بید ُمَولّه42 بر لب جوی
چو مجنون والۀ آب روان شد

و یا بر فرق عکس خویش در آب
ز راه خودپرستی سایه   بان شد

نام گونۀ بید مجنون، مشتق از نام شهر بابل، و 
نام آن در انگلیسی )weeping willow = بید 

گریان( هر دو مرتبط با روایت تورات است: ]از 
ما خواستند که سرود شادی بخوانیم، ولی[ ”ما در 

کنار رودخانه   های بابل به یاد اورشلیم نشستیم و 
اشک ریختیم و بربط   هایمان را به شاخ بید آویختیم 
)مزامیر، 2، 137:1(.“  ”در نخستین روز از جشن 
پایان برداشت محصول، اُترُج  و شاخه   ای از نخل 

و شاخه   هایی از مورد و بید که در کنار آب روییده 
باشد با خود داشته باشید و هفت روز شادی کنید 

)الویان، 23:40(.“

اِشل
در تورات فقط یک   بار )پیدایش، 21:33( واژۀ 

اِشل آمده: ”ابراهیم در بِرشیبا درخت اِِشل کاشت 
و آنجا را به نام خدای الیزال نامید.“ احتمال 
دارد واژۀ عبری اِشل همان واژۀ عربی اصل، 
به معنای ریشه، بوده و مراد از این آیه غرس 
درخت توسط ابراهیم در ناحیۀ برشیبا باشد. 

 akhillah را نمایندۀ سه کلمۀ عبری eshel برخی
 leviyyah نوشیدنی( و( shetiyya ،)غذا(

)مشایعت مهمان( یا linah )خواب( گرفته   اند که 
مجموعاً مفهوم مهمانداری را می   رساند و ذکر نام 

خدا را در بقیۀ آیه شکر بعد از طعام دانسته   اند. 
در ترجمه   های انگلیسی تورات، اِشل را به درختی 

از جنس Tamarix ترجمه کرده   اند که درخت 
کویری گز است.

در قرآن نیز یک بار واژۀ أَثْل در آیۀ 16 از سورۀ 
34/َسبَأ آمده: ”. . . آنگاه بر آنان سیالب روانه 

کردیم و دو باغ از آنان را به دو باغ با میوه های 
تلخ و درخت أَثْل و تعدادی درخت کم   رشد 
ِسدر تبدیل کردیم.“  شاید أَثْل همان اصل و 

ریشه باشد که در پس سیل مخرب بر جای مانده 
است. مترجمان قرآن أَثْل را در آیۀ باال برابر با 

درخت کویری گز از جنس Tamarix گرفته   اند 
که از روی برگ برخی گونه   های آن ماده   ای با 

نام گزعلفی به دست می   آید. دشت ذات   اأَلثْل در 
نواحی مدینه را، که در شعر عرب بسیار آمده، 

محل رویش این درخت دانسته   اند.43 در هر حال، 
دلیل کافی بر برابری اِِشل یا أَثْل با درخت گز در 

دست نیست.

صمغ عربی
صمغ عربی نام درختچه یا درختی است 

خاردار از جنس Acacia، متعّلق به خانوادۀ 
Leguminosae یا تیرۀ بقوالت که در مناطق گرم 

و خشک می   روید. نام جنس برگرفته از واژه   ای 
یونانی به معنی نوک و خار است. بسیاری اَکاسیا 
را در فارسی، فقط از جهت تشابه لفظ، به اشتباه 
اقاقیا نامیده   اند. چوب این درختچه دارای بافت 

متراکم و سنگین و در برابر صدمۀ حشرات کاماًل 
مقاوم است. رنگ روشن چوب اَکاسیا در طول 

زمان تیره می   شود.

از shittah و جمع آن shittim به معنی چوب 
اَکاسیا بسیار در خروج نام برده شده و یک بار 

نیز در اشعیا )41:19( به درخت اَکاسیا اشاره شده 
است.44 در سراسر فصل 25 کتاب خروج، خداوند 
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نمی   شود؟ پس چرا جراحات مردم من التیام نمی  
یابد؟“ و از آن پس این َمثَل که ’بََلسان بخور تا 
خوب شوی‘ رایج شد. دو آیۀ زیر در پیدایش 
حاکی از آن است که در آن زمان بََلسان را از 

فلسطین به مصر می   بردند: ”بر زمین نشستند تا غذا 
بخورند، نگاه کردند و دیدند کاروان اسماعیلی   ها از 

سمت گیلعاد می   آید، و بار شترها صمغ، بََلسان و 
مُرّ بود که به مصر می   بردند )37:25(.“  ”پدرشان، 
اسرائیل،45 به آنها گفت . . . از بهترین محصوالت 

این سرزمین در کیسه   های خود بگذارید و به عنوان 
هدیه برای او ]یوسف[ ببرید  کمی بََلسان، کمی 

عسل، قدری ادویۀ معطر، صمغ ُمّر و قدری پسته،46 
و بادام )43:11(.“  در شعر قدیم فارسی، از جناس 
بَلَسان با به لسان مضامینی ساخته   اند، با دو بیت از 

نظامی گنجوی و خاقانی: 

بََلسان مصر خواهی به لسان من نظر کن
چه عجب حدیث شیرین ز چنین رطب لسانی47

به لسانش نگر که چون بََلسان
روغن دیریاب می چکدش

عود
عود نام درختی است تنومند، گرمسیری و همیشه 

سبز از جنس Aquilaria، متعّلق به خانوادۀ 
Thymelaeaceae که خاستگاه آن شبه جزیرۀ 

 aloewood هندوچین است. عود را در انگلیسی
یا agarwood، در عربی همان عود و در عبری 

ahalim )و در جمع ahaloth( می   نامند. در اعداد 
)24:6(، عود در زمرۀ درختانی دانسته شده که 

خداوند در بهشت کاشته است، با بیتی از سنایی:

ای عودِ بهشت فعِل بیدی48 تا کی
وی ابر امید ناامیدی تا کی

 Phialophora بر اثر فعالیت قارچی با نام
parasitica بر روی درخت عود، در قسمت 

میانی چوب صمغی تیره رنگ تولید می   شود و بر 
روی شاخه ها غده های آکنده از این صمغ پدید 

می   آید که از بیرون چون گره به نظر می رسد. 

از موسی می   خواهد که فرزندان بنی   اسرائیل مکانی 
مقدس با مشخصات و کیفیات معین برای عبادت 
او بسازند و این خیمۀ میعاد حافظ الواح ده فرمان 
او باشد. از چوب اَکاسیا برای ساختن صندوق و 
میز و مجمر عودسوز و تیرک   ها و چهارچوب و 
سردر این مکان مقدس بسیار نام برده شده است 
)خروج، 28، 23، 13، 10، 25:5 و 37، 32، 26، 

26:15( که غالباً با روکش یا حلقه   های طال و نقره 
و برنز تزئین شده   اند و در چند آیه از فصل 27 نیز 

از ساختن قربانگاهی با چوب اَکاسیا سخن رفته 
است. در جای دیگر نیز موسی می   گوید: ”پس 

صندوقی از چوب اَکاسیا ساختم و دو لوح سنگی 
مانند الواح قبلی تراشیدم و در دست گرفتم و از 

کوه باال رفتم )تثنیه، 10:3(.“

بََلسان
بََلسان درختی است نادر و کوچک از جنس 

Commiphora، متعّلق به خانوادۀ Burseraceae یا 
 tsori تیرۀ بََلسان که در عربی همان بََلسان، در عبری

و در انگلیسی balsam یا به اختصار balm نامیده 
می شود. نام جنس آن مرکب از دو واژۀ یونانی به 

معنی حامل صمغ است. خاستگاه بََلسان را اسرائیل 
 balm و منطقۀ دریای سرخ می دانند. نام دیگر آن

of Gilead است که به منطقۀ کوهستانی گیلعاد در 
شرق رودخانۀ اردن اشاره دارد. از تیغ زدن پوست 
ساقۀ بََلسان صمغی به دست می آید که از آن، در 

گذشته به شیوه ای نسبتاً مکتوم، روغنی معطر برای 
استفادۀ زنان اشراف استخراج می شده است. نام گونۀ 
معروف این گیاه، opobalsamum، برگرفته از واژه  

ای عبری به معنی روغن برتر است. سابقۀ استفاده 
از این روغن معطر به عهد باستان برمی گردد. روغن 
بََلسان هنوز در مصر مورد استفاده قرار می گیرد، ولی 

گفته می   شود ورود آن به بعضی کشورهای غربی 
مجاز نیست، با بیتی از سنایی:

بر تن و جان ناکسان و کسان
چرب و شیرین چو روغن بََلسان

در اِرمیا )8:22(، به خاصیت دارویی بََلسان اشاره 
شده است: ”آیا در گیلعاد بََلسان و پزشک یافت 
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همین چوب گره   دار و صمغ زا و صمغ درون آن 
است که به صورت کاالیی مقدس و کمیاب و 

ارزشمند با نام عود خرید و فروش می شود، با دو 
بیت از مجیرالّدین بیلقانی و صائب:

بر زلف همچو عود گره زد به   رغم من
یعنی که زلف پُر گره و َخم نکوتر است

عقده های مشکلم چون عود یکسر باز شد
تا فتادم در حریم دلگشای سوختن

همۀ جامه   هایت آمیخته است به بوی خوش ُمّر و 
عود و . . . )مزامیر، 45:8(.49  رختخوابم را با ُمّر 
و عود و دارچین معطر کرده   ام )امثال، 7:17(.50 
ای محبوبۀ من، تو چون بوستانی هستی که در 

آن . . . نَرد،51 حنا،52 زعفران و نیشکر، دارچین و 
درختان معّطر چون ُمّر و عود و گیاهان خوشبو 

می   رویند )غزل غزل   های سلیمان، 4:14(. عود 
نیز، مانند دارچین و آبنوس،53 در نواحی مصر و 
اسرائیل نمی   روییده و بازرگانان آن را وارد می  

کرده   اند.

ُمّر
مُرّ واژه   ای عبری و عربی به معنی تلخ، نام صمغ 
و درختچه   ای از جنس Commiphora و گونۀ 
myrrha، متعّلق به خانوادۀ Burseraceae یا 

تیرۀ بََلسان است که در انگلیسی myrrh نامیده 
می   شود. نام جنس آن برگرفته از دو واژۀ یونانی 
به معنی حامل صمغ است. خاستگاه ُمّر صحاری 

عربستان و شمال افریقاست. این صمغ خوشبو که 
از تنه و شاخۀ درخت به دست می   آید به صورتی 

غیرعادی جاذب و نگاهدارندۀ رطوبت است. 
استفاده از ُمّر در مصارف پزشکی از عهد باستان 
مرسوم بوده و به منزلۀ یکی از مواد متشکله در 
ُضماد مقدس از آن نام برده شده است )خروج، 
30:23(. ُمّر در زمرۀ عطریات و بخورات مهم و 
رایج بوده است. ”قبل از آنکه دختری به نوبت 
به نزد خشایارشاه برود، الزم بود که یک سال 

به دستورات زیبا شدن عمل نماید، یعنی شش  
ماه روغن ُمّر به خود بزند و شش ماه از دیگر 

عطریات و لوازم آرایش استفاده کند )اِستر، 
2:12(.“  برای خوشبو کردن دست )غزل غزل  

های سلیمان، 5:5(، لباس )مزامیر، 45:8( و بستر 
)امثال، 7:17( از مُرّ استفاده می   کردند. در غزل 

غزل   های سلیمان، محبوبه عاشق خود را به رایحۀ 
مُرّ تشبیه می   کند که از میان سینه   اش بر می   آید 

)1:13( و در جای دیگر، گویی از لب عطرآگین 
عاشق عطر مُرّ می   چکد )5:13(. در پیدایش 

)43:11، 37:25( نیز از ُمّر نام برده شده است. 
ُمّر، مانند ُکندر،54 صمغ درخت است و از نظر 

خاستگاه، شیوۀ استحصال، خواص و شکل ظاهر 
شبیه آن است، جز آنکه ُمّر تلخ و خنثی و ُکندر 
تند و گرم است. سه بیت زیر از مولوی، نظامی 

گنجوی و جامی به تلخی ُمّر اشاره دارند:

کان به یک لفظی شود آزاد و ُحّر
وان زیَد شیرین و میرد تلخ و ُمّر

گر سخِن راست بَود جمله ُدر
تلخ بَود تلخ که الحّق ُمّر

چو گویم ُجرعۀ جامت حِق ماست
تو را تلخ آید آری حق بَود ُمّر

مورد
مورد، واژۀ فارسی با تلفظ murd، درختچه  

ای است همیشه سبز از جنس Myrtus، متعّلق 
به خانوادۀ Myrtaceae یا تیرۀ موردیان که 

در انگلیسی myrtle نامیده می شود. گیاه مورد 
را الهی و مقدس می   دانند. در اشعیا )41:19 

و 55:13(، خداوند وعده می   دهد که در زمین 
بایر، به   جای خار، مورد و دیگر درختان خواهد 

رویاند و برخی این آیه را به وعدۀ الهی استقرار 
قوم یهود در آن سرزمین تعبیر کرده   اند. ”در 

روز بیست و چهارم از ماه یازدهم یا ماه شباط 
از سال دوم سلطنت داریوش   شاه شبی در رؤیا 
پیامی از جانب خداوند به زکریای نبی رسید. 

پیام   آور در کنار رودخانه و در میان درختچه   های 
مورد سوار بر اسب بود و اسب   های رنگارنگ 
در پشت سر او . . . )زکریا، 1:711(.“ ”در 
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سرزمین لبنان بوده است )حزقیال نبی، 3، 31:2؛ 
مزامیر، 92:12، 80:10(. امروزه تصویر سدار بر 
روی پرچم لبنان نشان ملی این کشور است. در 
تورات، از سدار لبنان بسیار نام برده شده است: 

”آیا هرچه بیشتر سدار داشته باشی تو را به 
پادشاهی می   رساند؟ )اِرمیا، 22:15(.“  وقتی یک 
خار جسارت ورزید و از دختر یک سدار لبنان 

برای پسر خود خواستگاری کرد، درنده   ای که از 
آنجا می   گذشت خار را پایمال نمود )پادشاهان2، 

14:9(. عبارت ”از سدار لبنان گرفته تا 
گیاه مرزنگوش که در هر جا می   روید . . . 

)پادشاهان1، 4:33(“  به باالترین تا پایین   ترین 
مرتبۀ گیاهی اشاره دارد و این قیاس در جای 

دیگر )تواریخ2، 25:18( نیز آمده است. ”طنین 
صدای الهی حتی درختان سدار لبنان را در هم 

می   شکند و تکه تکه می   کند )مزامیر، 29:5(،“  با 
آنکه خداوند خود آنها را کاشته است )مزامیر، 
104:16(. ”عقاب بزرگ بلند پرواز با پرهای 

بلند و رنگین به لبنان آمد و بر باالی سدار 
آشیانه گرفت )حزقیال نبی، 17:3(.“  ”من 

خداوند شما می   گویم که از نوک بلندترین سدار 
شاخه   ای باریک و ظریف خواهم گرفت و روی 
بلندترین کوه اسرائیل خواهم نشاند تا شاخه   ها 
برآورد و سداری باشکوه شود. هر نوع پرنده در 

سایۀ این سدار پناه خواهد گرفت و در آن آشیانه 
خواهد کرد )حزقیال نبی، 23، 17:22(.“  سدار 

لبنان در کنار آب می   روییده )اعداد، 24:6(، 
عطرآگین بوده )غزل غزل   های سلیمان، 4:11؛ 

هوشع، 14:6( و مؤمنان را به آن تشبیه کرده   اند 
)حزقیال نبی، 31:69(.

قطع چوب سدار برای استفاده در ساختمان 
و کنده   کاری فقط با اجازه ممکن بوده است. 

کورش پادشاه ایران اجازه داد چوب سدار از 
بنادر صور و صیدون در لبنان امروز به بندر 

جافا در اسرائیل امروز حمل شود )عزرا، 3:7(. 
سلیمان به هیرم حاکم صور گفت به افرادت که 
در قطع درخت مهارت دارند فرمان بده تا برای 
من درختان سدار لبنان بیندازند. هیرم پاسخ داد 
که هر قدر بخواهی چوب سدار و سرو برایت 

اورشلیم و همۀ شهرها اعالم شود که مردم به 
بلندی   ها بروند و شاخه   های زیتون و مورد و 
نخل و درختان سایه   دار بیاورند و غرفه   هایی 
موقّتی بسازند )نحمیا، 8:15(.“55 مورد را در 

عبری حاداس (hadas) می   نامند و شاید تغییر 
نام Esther که خوش بر و سیما بود به حاداساه 
(Hadassah) )اِستر، 2:7( بی   ارتباط با ُگل سپید 
و زیبای مورد نباشد. در شعر قدیم فارسی نیز 

زلف و موی خوبان را به شاخ و برگ همیشه   سبز 
و تیره   رنگ و خوشبوی آن تشبیه کرده اند، با دو 
بیت از قطران تبریزی و فخرالّدین اسعد گرگانی:

تا به آذر مورد باشد تا به نیسان گل بَود
سر بسان مورد بادت روی بادت چون گال

به باال هر یکی چون سرو آزاد
به جعد زلف همچون مورد و شمشاد

مورد را در عربی آس می   نامند، با بیت زیر از 
منوچهری و بیت چیستانی بعد از رودکی: 

همی نثار کند ابر شامگاهی ُدر
همی عبیر کند باد بامدادی آس

آستین بگرفتمش گفتم که مهمان من آی
مر مرا گفتا به تازی مورد و انجیر و کلوخ

در توضیح چیستان باال باید گفت که در عربی، 
مورد را آس، انجیر را تین و کلوخ را َمَدر می نامند و 
بنابراین، مورد و انجیر و کلوخ برابر با آس + تین + 

َمَدر یا روی هم به معنی آستینم را پاره مکن است.

سدار لبنان
سدار لبنان (Cedar of Lebanon) درختی است 
 ،libani و گونۀ Cedrus تنومند و نادر از جنس

متعلق به خانوادۀ Pinaceae یا تیرۀ کاجیان 
که خاستگاه آن حوزۀ مدیترانه با پراکندگی 

محدود است. در تورات، ده   ها بار از سدار لبنان 
با اوصاف مختلف نام برده شده و در همه جا 
نشان فّر و جالل، قدرت و عظمت، و شاخص 
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تهیه می   کنم و چنین کرد. سلیمان در ازای این 
چوب   ها و چیزهای دیگر 20 شهر در منطقۀ 
جلیله به هیرم داد. سلیمان معبد را ساخت و 

سقف آن را از الوار سدار کرد، سپس در اطراف 
آن اطاق   هایی ساخت و با تیرک   های چوبی به 

معبد متصل کرد. در داخل معبد هم دیواره  
هایی با چوب سدار ایجاد کرد و از این چوب 
در کنده   کاری   ها و منبت   کاری   ها استفاده   ها برد 
)اِرمیا، 22:14؛ سموئیل2، 7، 7:2؛ پادشاهان1، 

آیه   های بسیار در بخش   های 5، 6، 7(.

درختان غیر مثمر
در پیدایش آمده که ”خداوند گفت: زمین گیاه 

فراوان برویاند، گیاهان دانه   دار و درختان میوه با 
میوه   های دانه   دار از نوع خودشان، و چنین شد 
)1:11(“  و ”زمین گیاهان را رویانید، گیاهان 

دانه   دار و درختان میوه با میوه   های دانه   دار از نوع 
خودشان، و خداوند دید که خوب است )1:12(“  
و ”بعد خداوند گفت بر روی تمامی سطح زمین 

هر نوع گیاه دانه   دار و درخت با میوۀ دانه   دار به شما 
می   دهم، اینها برای شما خوردنی باشد )1:29(.“

درختان سر برآوردند از خاک
ببالیدند از جا ُچست و چاالک

بَر آوردند، الوان میوه دادند
عروسان چمن رخ   ها گشادند

علف   ها تخم کرد و تخم ایشان
بگشت اندر زمین هر سو خروشان

دوای دردها بُد آن بر و بار
به ُحکم حکمت و ترتیب جبار

بَِر آن هر درختی قوت جان است
گیاهش رحمت روح و روان است56

سه آیۀ باال را چنین تعبیر کرده   اند که خداوند 
گیاه بی   دانه یا درخت غیرمثمر نیافریده و حق هم 

همین است، زیرا درختان به اصطالح غیرمثمر 
مانند چنار، سرو، کاج و غیره نیز میوه می   دهند، 

ولی میوۀ آنها مورد استفادۀ عامۀ مردم قرار نمی  
گیرد.57 در تورات، مکرر به بسیاری از این   گونه 

درختان اشاره شده است، ولی در ترجمه   های 

فارسی و انگلیسی و عربی تورات و حتی منابع 
گیاه   شناسی تورات این درختان غالبًا با بیش 

از یک نام معرفی و توصیف شده   اند. در برابر 
اسامی عبری این درختان، اسامی فارسی بلوط، 
چنار، سپیدار، سرو، شاه   بلوط، شمشاد، صنوبر، 

 abies, ailanthus, عرعر، کاج و اسامی انگلیسی
 almug, box, cedar, chestnut, cypress, elm,

 fir, juniper, oak, pine, plane tree, poplar,
sycamore, terebinth جا   به   جا و به صورت 

ناهم   خوان آمده   اند و از این رو نمی   شود با اطمینان 
کافی هویت آنها را معلوم و آنها را از یکدیگر 
متمایز کرد و به شرح آیه   های مربوطه پرداخت.

از میان ده   ها آیه در ارتباط با این درختان، سه 
آیۀ متوالی زیر در کتاب پیدایش حاوی مضمونی 
بدیع و قابل توجه است: ”یعقوب شاخه   هایی از 

درختان سپیدار )عبری livneh(،58 بادام،59 و چنار 
)عبری armon( جدا کرد و با کندن بخشی از 

پوست شاخه   ها، سفیدی چوب   ها را آشکار نمود 
)30:37(،“  ”بعد چوب   های قدری پوست َکنده 
را در آبشخورها، درست مقابل چشم گوسفندان 
که برای آب خوردن می   آمدند، قرار داد. هنگامی 
که گوسفندان با حرارت می   آمدند تا آب بخورند 
)30:38(،“  ”در مقابل این چوب   های مخّطط و 
دورنگ جفت   گیری می   کردند و آبستن بره   های 

راه   راه و نقطه   دار و لکه   دار می   شدند )30:39(.“60

درخت وحی61
در مورد نخستین تجلی ذات حق بر موسی به 
صورت آتش، در خروج آمده است: ”فرشتۀ 
الهی در شعله   های آتش از میان یک درخت 
ظاهر شد و موسی متعجب از آنکه درخت 

در آتش نمی   سوزد و تمام نمی   شود به درخت 
مشتعل نزدیک شد تا این کیفیت عجیب را ببیند 
و وقتی خداوند دید که موسی برای دیدن آتش 
جلو می   آید، از درون آتش بانگ بر او برآورد: 

موسی! موسی! و موسی گفت: اینجایم )4، 
3، 3:2(.“  در جای دیگر نیز به خدایی اشاره 

شده که در درخت مشتعل ظاهر می   شود )تثنیه، 
:)33:16
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ندانستش حقیقت کان بَود نور
ندانستش نبی کان نار نور است

نظرگاه حق است آنجا حضور است

گندم
 ،Triticum گندم گیاهی است یک   ساله از جنس
متعلق به خانوادۀ Gramineae یا تیرۀ غالت که 
در انواع گوناگون پاییزه یا بهاره، آبی یا دیم، دانه 

سفید یا دانه قرمز و سخت یا نرم وجود دارد. 
کشت   و   کار گندم در سرزمین اسرائیل بدون آبیاری 

و به صورت دیم با آب باران بوده است. در 25 
آیه از تورات به کشت یا برداشت گندم و دانه 
یا آرد آن اشاره شده است.63 در داوران )6:11( 

آمده است که جدعون، پسر یوآش، دور از چشم 
مِدیانی   ها در چرخُشتِ انگور گندم می   کوبید و در 
امثال )27:22( آمده است که نمی   توانید احمق را 
از حماقتش جدا کنید، حتی اگر او را چون دانۀ 
باپوست در هاون بکوبید، با بیتی از صائب که 
دانۀ فرزانگی را در جوانی از کاه دیوانگی جدا 

کرده است:

نمی   سوزم اگر برق اجل در خرمنم افتد
که من در خوشگی از کاه گندم را جدا کردم

گندم نشانی از نعمت و عنایت الهی بوده است: 
”شما مؤمنان با بهترین گندم اِطعام خواهید شد 
)مزامیر، 81:16(“  و ”خداوند به مرزهای شما 
امنیت خواهد بخشید و با بهترین گندم شما را 

خرسند خواهد کرد )مزامیر، 147:14(.“  در غزل 
غزل   های سلیمان )7:2(، تشبیهی بی   سابقه از گندم 

از زبان عاشق آمده است: ”ناف تو جامی است 
پُرشراب و شکمت چون خرمنی از گندم در 

میان سوسن   ها.“  گندم در آن زمان در سرزمین 
فلسطین اهمیتی بسزا داشته، چنانکه برخی اعیاد 
و ایام مقدس و مذهبی کلیمیان با تقویم زراعی 
و کشت و برداشت گندم و جو در آن سرزمین 

مربوط می   شود، از جمله می   باید تقارن عید پسح 
(Passover) با برداشت جو در ماه   های آوریل و مه 
)خروج، 32، 31:9(، جشن هفته   ها (Shevuot) با 
هنگام نخستین درو گندم، وجشن سایه   بان   ها با فصل 

بدیدش کاتشی بَر شد ز ناگاه
فراز یک درختی همچو خرگاه
و ز آنجا بر درختی چند دیگر
روان می   رفت و آن آتش برابر

نسوزیدی از آن آتش یکی شاخ
کلیم   اهلل بر آن سو رفت گستاخ62

نام و نشان این گیاه معلوم نیست، ولی در قرآن 
و به تبع آن در شعر قدیم فارسی از این گیاه به 

صورت شجر یا درخت نام برده شده است، با سه 
بیت از مولوی، حافظ و جامی:

موسی اندر درخت آتش دید
سبزتر می شد آن درخت از نار

یعنی بیا که آتش موسی نمود ُگل
تا از درخت نکتۀ توحید بشنوی

گر نِه ای موسی و بُستان وادی اَیمن تو را
این فروزان آتش ُگل بر درخت خار چیست

در شعر قدیم فارسی از این گیاه به صورت نخل، 
نخلۀ طور و نخل اَیمَن نام برده   اند، با دو بیت از 

فروغی بسطامی و صائب:

ما همه موسِی بیابان عشق
نخل قدت نخلۀ طور اِی صنم

شوق موسی نخل اَیمن را به حرف آورده بود
خامۀ صائب چرا بندد لب از گفتار عشق

و در ادب عرفانی فارسی، نار طور را نور حق 
دانسته   اند، با دو بیت از مولوی و شاه نعمت اهلل 

ولی و دو بیت متوالی از شاهین:

جمله گل است این ره گر ظاهرش چو خار است
نور از درخت موسی چون نار می   نماید

آن لطف نگر که حق به موسی بنمود
در صورت نار نور معنی بنمود

کلیم حق چو دید آن آتش از دور
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جمع   آوری محصول )خروج، 34:22( را نام برد.

در پیدایش، بسیار از غله نام برده شده است، ولی 
گندم یا جو بودن آن در همه   جا به   روشنی معلوم 

نیست، از جمله وقتی است که یوسف خواب 
خود را برای برادرانش تعریف می   کند: ”ما در 

صحرا غله   مان را دسته و پُشته می   کردیم که ناگهان 
دسته یا پُشتۀ غلۀ من بلند شد و ایستاد و دسته   ها 

یا پُشته   های غلۀ شما گرد غلۀ من آمده و به آن 
سجده کردند )پیدایش، 37:7(.“  در خصوص 

خواب فرعون و تعبیر آن در پیدایش نیز سخن از 
خوشۀ غله رفته است که احتماالً منظور گندم یا 
جو است: ”فرعون دوباره به خواب رفت و در 
خواب دوم دید که هفت خوشۀ خوب و پُردانه 
از یک ساقه ُرست )41:2(،“  ”و هفت خوشۀ 

الغر و تَنُک که از باد شرقی سوخته بودند در پی 
آنها روییدند )41:6(،“  ”خوشه   های الغر همۀ 

خوشه   های خوب و سالم را بلعیدند، بعد فرعون 
بیدار شد و این یک رؤیا بود )41:7(.“  ]فرعون 
از یوسف خواست که این خواب را تعبیر کند:[ 

”در خواب دیدم که هفت خوشۀ خوب و پُردانه 
از یک ساقه رُسته   اند، در پی آنها هفت خوشۀ الغر 

و تَنُک روییدند که از باد شرقی سوخته بودند و 
خوشه   های الغر همۀ خوشه   های خوب را بلعیدند 
. . . )24، 23، 41:22(،“  ]یوسف گفت:[ ”هفت 

خوشۀ خوب نشان هفت سال فراوانی و هفت 
خوشۀ الغر نشان هفت سال قحطی در پی آن 

خواهد بود )41:2631(.“

جو
جو گیاهی است از جنس Hordeum، متعلق 
به خانوادۀ   یا تیرۀ غالت که در گذشته بیش 
از امروز برای پختن نان به کار می   رفته است. 

در تورات، جو مکرر با گندم و با منزلت کمتر 
از آن آمده است. خدای کشاورز به او راه و 

رسم درست را آموخته، چنانکه او برای کوبیدن 
سیاهدانه و زیره از خرمن   کوب استفاده نمی   کند،64 
بلکه آنها را با چوب زدن از پوست جدا می   کند. 

کشاورز می   داند که کوبیدن غله با خرمن   کوب 
حدی دارد و نباید دانه   ها زیر پای اسبان له شوند 

و می   داند که غله را باید آرد کند تا نان بپزد 
)اشعیا، 28، 27، 28:26(. ”وقتی ِجدعون وارد 

چادر شد، مردی داشت خوابش را برای رفیقش 
چنین تعریف می   کرد که یک قرص نان جو چنان 
به خیمه   گاه مِدیانی   ها برخورد کرد که چادر را از 

جا کند و برانداخت )داوران، 7:13(.“  جو غذای 
اسب نیز بوده است )پادشاهان1، 4:28(.

در داستان روت و نعومی، زنی با نام نعومی با 
شوهرش به دیار موآب می   رود، شوهر در آنجا 
می   میرد، دختری از اهالی موآب با نام روت به 
عقد پسر نعومی در می   آید، چندی بعد پسر نیز 
می میرد و هر دو زن به اسرائیل باز می   گردند. 

وقتی نعومی با عروسش روت از موآب به بیِت 
الّلحم رسید، آغاز فصل جودرو بود )روت، 

1:22( و روت تا پایان فصل درو گندم و جو 
با کنیزان بوعز به خوشه چینی مشغول بود و 
با مادرشوهر زندگی می   کرد )2:23(.65 نعومی 
به روت گفت بوعز از بستگان نزدیک ماست. 
او امشب جوها را در خرمنگاه خواهد کوبید 

)3:2(. ]برو نزد او بخواب. روت به آنجا رفت، 
ولی بوعز با او نخوابید[. بوعز شش کاسه جو 

در شال روت ریخت و بر دوش او نهاد و خود 
به شهر بازگشت )3:15(. روت ماجرا را برای 
نعومی تعریف کرد و گفت این جوها را بوعز 

داده تا دست خالی نزد مادرشوهرم برنگردم 
)3:17(. عالوه بر داستان روت که در آن تاریخ 

وقایع بر حسب زمان برداشت جو ذکر شده، در 
سموئیل2 )21:9( نیز آمده است که ”نخستین 

روزهای برداشت بود و تازه برداشت جو شروع شده 
بود.“ در پادشاهان2 آمده است که ”قرص نان جو 

از محصول تازه با خوشه   های تازه برای خوردن 
مردمان آورده شد )4:42(“  و ”در دروازۀ شهر 
سامره بهای بهترین آرد دو برابر بهای آرد جو 

بود )18، 16، 7:1(.“ بر اساس آیۀ زیر، در اقلیم 
واحد، جو زودتر از گندم می   رسد و این با یافته  
های امروزی مطابقت دارد: ”زراعت کتان و جو 

از بین رفت، زیرا جو خوشه بسته بود و کتان 
در گُل رفته بود، ولی گندم که دیررس   تر بود از 
بین نرفت )خروج، 32، 9:31(.“  درجای دیگر 
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طعام و خوردنی مانند جان است
به من بفروش بخورایی71 خود را

که چیز خوردنی آرم برت را
بر او عیساو گفت ای جان دادر

مطیعم آنچه می   آری بیاور
ببخشیدم به خدمت مهترین من
بسازم بعد از این با کهترین من

ز بهرش کاسه   ای آورد پُر از آش
عدس بودش و پر از شیر و خشخاش
از آن آش عدس بطنش چو سیر کرد

وز آن جا او بشد با دل پُردرد72

در سموئیل2 )17:28( و حزقیال نبی )4:9( از 
عدس و در سموئیل2 )23:11( از مزرعۀ عدس نام 
برده شده است. در قرآن )آیۀ 61 از سورۀ 2/بقره( 
عدس چونان غذایی فقیرانه و در ادب فارسی در 

کنایه از مقدار اندک آمده است، با دو بیت از بیدل 
دهلوی و جامی:

در ترازویی که صبر عاشقان سنجیده   اند
کوه اگر گردد تحمل، نیست همسنگ عدس

گر جمالت ز خال ساده فتاد
عدسی کم شمر ز خوان خلیل73

کدو
در یونس )4:6( آمده است: ”بعد خداوند گیاهی 
رونده بر باالی یونس رویاند تا سایه   ای بر سرش 

افکند و از ناراحتی   اش بکاهد و یونس از این 
گیاه شادمان بود،“ ولی بر اساس آیه   های دیگر، 

سحرگاه روز بعد خداوند کرمی را به خوردن آن 
گیاه واداشت، گیاه ]سایه   گستر[ پژمرد، خورشید 

باال آمد، خداوند باد گرمی به وزش درآورد، 
خورشید بر سر یونس تابید و گرما او را از پا 

انداخت. واژۀ عبری این گیاه kikayon )به معنی 
بسیار بدمزه( است، ولی در اغلب منابع انگلیسی 
به vine ترجمه شده است که نام عمومی گیاهان 
روندۀ تیرۀ کدوییان است. ماجرای یونس در قرآن 

نیز آمده: ”و بر او درختی از کدو رویاندیم )آیۀ 
146 از سورۀ 37/صافّات(.“  در این آیه از َشَجَرًۀ 

مِّن یْقِطیٍن نام برده شده است. یقطین به کدو یا 

)یوشع، 2:6(، آمده است که رهاب دو جاسوس 
یوشع را برای خالصی از دست شاه در زیر 

ساقه   های کتان، که برای خشک شدن بر بام پهن 
شده بود، پنهان کرد.66

در ارزیابی زمین نیز ”اگر کسی قسمتی از زمین 
موروثی خود را برای خدا وقف کند، ارزش آن 
زمین بر حسب میزان بذری که می   توان در آن 

کاشت تعیین می   شود،67 یعنی مقدار زمینی که در 
آن یک عومِر بذر جو پاشیده شود 50 مثقال نقره 

ارزش دارد )الویان، 27:16(.“68 در سموئیل2 
از به آتش کشیدن مزرعۀ جو )14:30( و آوردن 

گندم، جو، آرد، غلۀ برشته،69 و لوبیا،70 و چیزهای 
دیگر )17:28( سخن رفته و در تواریخ2 سلیمان 
مزد چوب   بُران و خدمتکاران را با گندم و جو و 

چیزهای دیگر داده است )15، 2:10 و 27:5(. در 
جای دیگر، ایوب در نفرین به خویش گفت که 
اگر من برای تصاحب این زمین صاحب آن را 

ُکشته باشم، ”باشد که در آن به جای گندم خار و 
به جای جو علف هرز بروید )ایّوب، 31:40(.“

عدس
عدس از جنس Lens و متعلق به خانوادۀ 

Leguminoseae یا تیرۀ بقوالت است که در عربی 
عدس، عبری َعَدشا و انگلیسی Lentil نامیده 

می شود. نوعی عدس سرخ رنگ در خاورمیانه 
متداول است. در پیدایش )25:2934( آمده است که 
ِعساو خسته و گرسنه از صحرا آمد و از آش قرمزی 

)آش عدس( که یعقوب می   پخت خواست  و از این 
رو ِعساو را Edom به معنی قرمز نامید ولی یعقوب 

از او خواست تا ابتدا حق نخست   زادگی یا فرزند 
ارشد بودن را به او بفروشد. عساو سوگند خورد و 
چنین کرد و بعد نان و آش را گرفت و خورد و از 

آنجا رفت و نخست   زادگی خود را خوار نمود.

بگفتا گشنه   ام زود ای برادر
ز بهرم خوردنی چیزی بیاور
بدو یعقوب گفتا مرد هشیار

مرا گر خوردنی چیزی است در کار
همی دانی که نعمت بس گران است
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میوۀ هر گیاه دیگر از جنس Cucurbita، متعّلق 
به خانوادۀ Cucurbitaceae یا تیرۀ کدوییان، 

گفته می   شود که ساقۀ رونده بر روی زمین داشته 
باشد. ویژگی   های گیاه کدو، مانند رشد بسیار 
سریع و داشتن برگ   های پهن و بزرگ برای 

پوشاندن عورت، با فضای داستان یونس متناسب 
است، با بیتی از صفای اصفهانی:

بر عورت مظالم بن متی74
رویاند باغ فیضش یقطین را

مرزنگوش
گیاهی را که با نام عبری ezov مکرر در تورات 

آمده از جنس Origanum یا Hyssopus دانسته   اند. 
این گیاه را در فارسی مرزنگوش )سوری(75 یا زوفا 

 (Syrian) hyssop یا marjoram و در انگلیسی
می   نامند. هر دو جنس نزدیک به هم و متعلق به 

خانوادۀ Labiatae یا تیرۀ نعناع است. مرزنگوش 
خوشبوست و خواص دارویی دارد و گویا همان 

َزعتَر عربی است که مصرف آن در زمرۀ ادویۀ 
خوراکی در خاورمیانه متداول است. در چند آیۀ 

زیر مرزنگوش مثل قلم   مو عمل می   کند: ”یک دسته 
مرزنگوش در لگن خون حیوانی که قربانی کرده   اید 

بزنید و بر سردر و دو طرف در خانه بمالید و تا 
بامداد در خانه بمانید. خداوند که برای ضربت زدن 

به مصری   ها گذر خواهد کرد، از روی این سردر 
خواهد گذشت و مانع نابودی خانه خواهد شد 

)خروج، 23، 12:22(.“76 این گذر از باالی خانه 
را عید پسح یا Passover می   گویند. بیمار بََرص یا 
پیسه را نزد کوِهن بیاورید و ”از دو پرندۀ حالل  

گوشت، یکی را کنار آب روان در ظرف سفالی سر 
ببُرید و پرندۀ زنده را با چوب سدار و نخ سرخ 
رنگ و مرزنگوش در خون پرندۀ دیگر بزنید و 

هفت   بار بر تن بیمار بپاشید تا پاک شود، بعد پرنده 
را آزاد کنید )الویان، 7 14:4(.“  ”همین کار را 

برای پاک شدن خانۀ بیمار شفایافته نیز انجام دهید 
و هفت   بار بر خانه بپاشید )الویان، 52 14:49(.“  
هنوز رسم پاشیدن خون قربانی عید پسح در میان 

سامری   ها وجود دارد و می   گویند موهای ساقه  
های گیاه مانع از لخته شدن خون می   شود. ”مرا 

با مرزنگوش تطهیر کنید، مرا بشویید تا از برف 
سفیدتر شوم )مزامیر، 51:7(،“  و از این روی فکر 
می   کردند این گیاه دارای نیروی فوق   العاده   ای برای 
تزکیۀ نفس و روان است. به عالوه، مرزنگوش را 

درون آتش )اعداد، 19:6( یا در آب )اعداد، 19:18( 
می   زنند و بر شخص ناپاک می   پاشند.

حنظل
در پادشاهان2 آمده است که ”یکی از آنها به صحرا 
رفت تا سبزی بچیند. او دامن لباس خود را از میوۀ 

کدویی   شکل یک گیاه روندۀ وحشی پر کرد و با 
خود آورد، آن را خرد کرد و در دیگ غذا ریخت، 
بی   آنکه کسی بداند آن چیست )4:39(،“ ”غذا را 
آوردند، ولی به محض خوردن فریاد برآوردند که 

ای مرد خدا، در داخل این غذا سم است )4:40(.“ 
ویژگی   های رونده بودن این گیاه وحشی، میوۀ 

کدویی   شکل آن، و تلخ و سمی بودن میوه سبب 
شده است آن را از جنس Citrullus، متعلق به 

خانوادۀ Cucurbitaceae یا تیرۀ کدوییان بدانند. 
این گیاه در عربی حنظل و در فارسی همان حنظل 
یا کِبِست یا هندوانۀ ابوجهل نامیده می   شود، با دو 

بیت از ناصرخسرو و صائب:

قلم نشانۀ عقل است و تیغ مایۀ جور
یکی چو حنظل تلخ و یکی چو شهد شهی

حنظل گردون نسازد عیش ما را تلخ   کام
ما به اکسیر قناعت زهر را شّکر کنیم

مِهرگیاه
مِهرگیا)ه( یا مردم گیا)ه( نام گیاهی است از جنس 
Atropa و متعلق به خانوادۀ Solanaceae یا تیرۀ 

 )mandragora( سیب   زمینی که نام گونۀ آن
ترکیبی از دو کلمۀ انسان و اژدهاست. ریشۀ 

مِهرگیاه شبیه به مرد و زن به هم آمیخته است و 
تسمیه گیاه نیز باید بر همین وجه باشد. اندازۀ 

ریشه از شست دست تا طول یک وجب و بیشتر 
متفاوت است. مِهرگیاه را از قدیم یکی از قوی   ترین 

محرک های میل جنسی می   شناخته   اند و از این رو 
برخی زنان مِهرگیاه را پنهانی به شوهر می خوراندند 
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نزدیک ساحل رود نیل رها ساخت )2:3(. دختر 
فرعون که برای آبتنی به رودخانه رفته بود، سبد 

را در میان نی   ها دید و کنیز خود را فرستاد تا سبد 
را از آب بگیرد )2:5(. بعدها او را موسی، یعنی از 

آب گرفته، نامیدند:

از آن فر چون که شد گیتی به کامش
هم اندر لحظه موسی کرد نامش

بر آن معنی که از آبش کشیدم
ز اقبالش ز رنجوری رهیدم78

نی بیشتر در تاالب ها می روید و آیه   های متعدد در 
تورات به نی در داخل یا نزدیکی آب اشاره دارد: 
از رودخانه هفت گاو خوب و فربه بیرون آمدند 

و درون نیزار چریدند )پیدایش، 18، 41:2(، 
خداوند از خشم چنان به اسرائیل ضربه خواهد 

زد که مانند نی در آب به هر سو تکان خوَرد 
و بعد آن را ریشه   کن خواهد کرد )پادشاهان1، 

14:15(، جویبارها خشک خواهند شد و نیزارها 
خواهند پژمرد )اشعیا، 19:6( و آیا نی می   تواند 

بدون آب رشد کند؟ )ایوب، 8:11(. دو بیت 
زیر از امیرخسرو دهلوی و جامی به نی در کنار 

جویبار اشاره دارد:

رو سوی آب و به یک خنده پر از شّکر کن
بر لب جوی به هر جا که روی روید نی

گرچه نتواند ز جا جنبید سرو جویبار
بر قدت از شاخ نی در آب لرزان   تر بَود

دو آیۀ زیر و آیۀ بعد با خصوصیات نی، که از آن 
عصا درست می   کنند و توخالی و شکننده است 
و در محل شکستگی تراشه   هایی باقی می   گذارد، 
انطباق دارد: ”شما به مصر تکیه می   کنید درحالی 

که چون عصای نئین توخالی است و وقتی می  
شکند تیزی   های آن به دستتان فرو می   رود، فرعون 
مصر چنین تکیه   گاهی است ]که نباید بر آن تکیه 
کرد[ )اشعیا، 36:6؛ پادشاهان2، 18:21(،“  ”شما 

ساکنان مصر بدانید که من پروردگارم، شما 
برای مردم اسرائیل تکیه   گاهی چون عصای نئین 

توخالی بوده   اید )حزقیال نبی، 29:6(.“  در دو آیه 

تا مورد مِهر او قرار گیرند. این را هم می گفتند 
که مِهرگیاه داروی عشق است و هر که آن را با 
خود داشته باشد محبوب   القلوب است و مردم 
او را دوست بدارند. آیه   های زیر ناظر بر همین 

باور است: ”در روزهای برداشت گندم، رئِوون به 
صحرا رفت، قدری مِهرگیاه یافت و نزد مادرش لِئا 
آورد. راحل به لِئا گفت خواهش می   کنم از مِهرگیاه 
پسرت به من بده    )پیدایش، 30:14(.“  ”ولی لِئا به 
او گفت آیا کافی نبود که شوهرم را از من گرفتی؟ 
که می   خواهی مِهرگیاه پسرم را هم بگیری؟ راحل 

گفت بسیار خوب، در مقابل مِهرگیاه پسرت امشب 
یعقوب می   تواند با تو بخوابد )پیدایش، 30:15(.“  
”شامگاه که یعقوب از صحرا آمد، لِئا به استقبالش 

بیرون آمد و گفت تو باید با من بخوابی و ادامه 
داد که با مِهرگیاه پسرم تو را به دست آورده   ام. 

پس یعقوب آن شب را با وی خوابید )پیدایش، 
30:16(.“  در غزل غزل   های سلیمان )7:13( 

نیز محبوبه می   گوید: ”مِهرگیاه   ها رایحۀ خود را 
پراکنده   اند و من در اینجا هر غذای لذیذ، از قدیم 
و جدید، برای تو محبوبم فراهم کرده ام،“77 با دو 

بیت از محتشم کاشانی و خواجوی کرمانی:

تا مِهرگیاه خط سبزت شده پیدا
مِهر دل من گشته فزون از تو چه پنهان

اگر از سروقدان مِهر طمع می داری
از بُن زهرگیا مِهرگیا می طلبی

نی و نیزار
انواع نی از گونه   ها و جنس   های مختلف متعلق به 

خانوادۀ Gramineae یا تیرۀ گندمیان است. نی 
دارای ساقه ای راست، بندبند و میان   تهی است که با 
آن عصا و چوبدستی می سازند. نی را در انگلیسی 
reed و در عبری kaneh می   نامند و همین واژه به 

زبان   های التینی و اروپایی راه یافته و امروزه در 
زبان انگلیسی نی و عصا را cane می نامند.

در خروج آمده که وقتی مادر موسی دیگر 
نتوانست طفل خود را پنهان نگهدارد، موسی را 
در سبدی قیراندود نهاد و آن را در میان نی   های 
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)ایوب، 40:21 و مزامیر، 68:30( نیز به جانوری 
عجیب و درنده در میان نیزار اشاره شده که 

احتماالً شیر است، همچنان که در ده   ها بیت شعر 
قدیم فارسی جای شیر را در نیستان گفته   اند، با 

دو بیت از فخرالدین اسعد گرگانی و جامی:

گهی با گور بودی در بیابان
گهی با شیر بودی در نیستان

شیر از تو شنید مکر و دستان
از بیم خزید در نیستان

سوسن
سوسن گلی است از جنس Lilium و متعلق 

به خانوادۀ Liliaceae یا تیرۀ سوسنی ها که در 
انگلیسی lily و در عربی همان سوسن نامیده 
می شود. در تورات، بیش از هر گل دیگر، از 

سوسن به صورت shoshan یا Shoshanah نام 
برده شده و آن را با نام شوش، شهر قدیمی مرکز 

حکومت عیالم که این گل در آنجا به فراوانی 
وجود داشته است، مرتبط دانسته اند.97 برخی نیز 

نام عبری آن را برگرفته از تعداد گلبرگ   های سپید 
آن، شش، دانسته   اند که در واقع شامل سه گلبرگ 
و سه کاسبرگ مشابه است و یک ستارۀ شش   پر 

یا یک شش ضلعی را تشکیل می   دهد. این ستاره 
را متشکل از دو مثلث در هم، نماد دو جنس نر و 

ماده، می   دانند. هوشع نبی در هشت قرن پیش از 
میالد می   گوید: ”اسرائیل چون سوسن است و من 
شبنمی بر آن و آن چون درخت سدار لبنان ریشه 
خواهد دوانید )هوشع، 14:5(.“  نام سوسن 8 بار 

در غزل غزل   های سلیمان آمده که گفته می   شود 
هزار سال پیش از میالد مسیح سروده شده است. 
سوسن را در این غزل   ها مظهر دو جنس و نماد 

سپیدی و پاکی دانسته   اند؛ معشوق گفت: ”من گل80 
دشت شارون و سوسن وادی   ها81 هستم )2:1(،“  
عاشق گفت: ”در میان دختران، محبوب من چون 

سوسنی در میان مشتی خار است )2:2(،“  معشوق 
گفت: ”من از آن او هستم و او از آن من، او در 

میان سوسن   ها گشت می   زند )2:16(،“  عاشق 
گفت: ”سینه   های تو چون آهوبچه   اند، دو آهوبچۀ 

همزاد که در میان سوسن   ها گشت می   زنند )4:5(، 
“ معشوق گفت: ”گونه   هایش گلزاری معطر است 
و لبانش سوسنی است که از آن عطر مُرّ می   چکد 
)5:13(،“  معشوق گفت: ”محبوب من در میان 
درختان معطر بََلسان رفته است تا گشتی بزند و 
سوسنی بچیند )6:2(،“  ”من از آن او هستم و 

او از آن من، او در میان سوسن   ها گشت می   زند 
)6:3(، عاشق گفت: ”ناف تو ساغری است که 

هرگز از شراب تهی نیست. کمرگاه تو خرمنی از 
گندم در میان سوسن   هاست )7:2(.“

در دیگر بخش های تورات آمده است که نمای 
فوقانی سرستون   های مفرغی با ”نقش ستارۀ 

شش   برگی“ سوسن و نمای کناری آنها با ”نقش 
سه   برگی“ آن )پادشاهان1، 26، 22، 7:19( و 

اطراف حوض مفرغی با نگارۀ سوسن )تواریخ2، 
4:5( تزئین شده   اند. امروزه اصطالح انگلیسی

a six-pointed star motif یا فرانسوی
fleur-de-lis motif به این   گونه نقش و نگارها 

اشاره دارد.

خار
در تورات واژه   های بسیار برای خار وجود دارد، ولی 

هیچ   یک از آنها به روشنی گونه   ای از خار را در آن 
سرزمین مشخص نمی   کند، از جمله آیه   های زیر: 

”همۀ درختان از خار خواستند که پادشاه آنان شود 
و خار گفت به شرط آنکه همۀ شما به زیر سایۀ من 
پناه گیرید، وگرنه بگذارید از این خار شعله سر کشد 
و سدارهای لبنان را نابود کند )داوران، 15، 9:14(.“  

”بوتۀ خاری در لبنان برای پسرش از دختر یک سدار 
لبنان خواستگاری کرد، جانوری درنده پیدا شد و بوتۀ 

خار را زیر پا له کرد )تواریخ2، 25:18(.“  به نظر 
می   رسد در دو آیۀ باال خار و سدار لبنان نماد مراتب 

ادنی و اعلی باشند. ”هر جای ارتکاب گناه در اسرائیل 
خراب خواهد شد و بر آن خار خواهد رویید )هوشع، 

10:8(.“ و نیز ”بر جایگاه   ها و پناهگاه   های آنها 
خار و خس خواهد رویید و بیشۀ شغاالن و ویرانۀ 
جغدان خواهد شد )اشعیا، 34:13(.“  از خار بیابان 

میوه نچیدن و خار در چشم و در پهلو بودن )اعداد، 
33:55( از دیگر مضامین خار در تورات است.
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در قرآن نیز خداوند برای قوم بنی   اسرائیل در 
بیابان َمّن و َسلوی فرستاد و از آنان خواست که 
از خوراکی   های پاکیزه بخورند )آیۀ 57 از سورۀ 
2/بقره؛ آیۀ 160 از سورۀ 7/اعراف و آیۀ 80 از 

سورۀ 20/طه(. آنان به موسی گفتند که فقط یک 
نوع خوراک را تاب نمی   آورند و خواستند که 

خداوند برای آنان خوراکی   های زمینی چون بَْقل، 
قِثَّآء، ُفوم، َعَدس و بََصل یا به ترتیب سبزی، 
خیار، سیر، عدس و پیاز برویاند )آیۀ 61 از 

سورۀ 2/بقره(. در این آیه، بَقل  جمع آن بُقول 
و جمع در جمع متداول آن در فارسی بقوالت، 
هم ریشۀ باقال  به معنی هر نوع سبزی غذایی 

و ادویه است و به گیاه خاصی اشاره نمی   کند 
و شاید هم در اشاره به چهار گیاه بعدی باشد. 

قِثَّآء در فارسی و عربی امروز به معنی خیار، ُفوم 
به ظّن قوی تحریفی از ثوم به معنی سیر و بََصل 

به معنی پیاز است. این گیاهان یا خوراکی   های 
ساده و فقیرانه را خداوند در مقابل ناسپاسی 

بنی   اسرائیل از نعمات آسمانی مّن و َسلوی 
برای آنان فرستاد، با دو بیت از مولوی و بیدل 

دهلوی:

در میان قوم موسی چند کس
بی   ادب گفتند کو سیر و عدس

بیدل ز فضولی همه بی   نعمت غیبیم
آب رخ این مائده   ها سیر و عدس ریخت

مائدۀ آسمانی: شهد پارسی
(The Manna of Persia) 

واژۀ manna در انگلیسی، manne در فرانسه و 
َمّن در عربی از ترکیب عبری قدیم ?man ha به 

معنی این چیست؟ مشتق شده و مانند تورات، در 
قرآن )آیۀ 57 سورۀ 2/بقره( نیز اشاره به غذایی 
دارد که خداوند به شکلی معجزه   آسا از آسمان 

برای بنی   اسرائیل در بیابان نازل کرد. با آنکه ماهیت 
َمّن دانسته نیست، در لغت نامۀ دهخدا َمّن و 

گزانگبین برابر هم آمده و در پی آن، تعریف مّن در 
لغت عرب چنین آمده است: ”چیزی است که بر 

طریق شبنم از هوا یا آسمان بر درخت فرود آید و 

پنج سبزی
آنان که از مصر همراه قوم اسرائیل آمده بودند، 

در بیابان شکوه می   کردند که ”ای کاش در اینجا 
گوشت می   یافتیم، در مصر ماهی رایگان می  

خوردیم، چه خیار و خربزه، چه تره و سیر و 
پیازی داشتیم، ولی حاال چیزی برای خوردن 

نمانده است، جز همین َمّن )اعداد، 11:46(:“

کجا رفت ماهیان رایگانی
که می   خوردیم از آن ما هر زمانی
خیار82 و خربزه83 وان سیر بسیار
پیاز خوب و آن سبزی به خروار

کنون ز آن نوش و نعمت   ها چه داریم
ندانیم ما ز تلخی در چه حالیم

نبیند چشم ما جز ’مان‘ دگر هیچ
عجب کاری است ما را پیچ در پیچ
نگشتیم ما ز ’شلوی‘ یک زمان سیر

سعادت   مان بشد یک باره سرریز84

تره و سیر و پیاز هر سه از جنس Allium و متعلق 
به خانوادۀ Liliaceae یا تیرۀ زنبق   اند. در لغت نامۀ 
دهخدا به نقل از قاموس کتاب مقدس آمده است 

که ”. . . پیاز مصری به   واسطۀ بزرگی و نیکی طعم 
معروف است و بدین واسطه اسرائیلیان خوردن آن 

را بر مّن و َسلوی یا مائده ترجیح می دادند.“85

مائدۀ آسمانی که قوم اسرائیل آن را َمّن نامیدند، با 
شبنم شامگاهی به زمین می   نشست )اعداد، 11:9( 
و صبحگاهان، پس از برخاستن َطّل یا شبنم، آن 
را از روی زمین جمع می   کردند، می   کوبیدند و با 
آرد آن نانی می   پختند که طعم نان روغنی داشت 
)خروج، 15 ,16:14، اعداد، 11:8(. َمّن به تخم 
سفید گشنیز با مزۀ عسل )خروج، 16:31( و به 

تخم گشنیز با رنگ سفید تا زرد کشمشی )اعداد، 
11:7( تشبیه شده است:

’َمنا‘ باشد کلیما نام آن طّل
نگردد بر زمین رنگش مبّدل

چو گشنیزدانه گرد و خرد باشد
چو برفش بر زمین چرخش بپاشد86
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همچو انگبین طعم آن شیرین باشد و همچو شکر 
منعقد گردد. هر رطوبتی که بر برگ بعضی درختان 

منجمد شود.“  در دایره   ًْالمعارف بریتانیکا، واژۀ 
manna به صورت قسمی مادۀ خوراکی سفیدرنگ 

و عسل   مانند تعریف شده است که مستقیماً به 
وسیلۀ حشره و یا به کمک حشره بر روی گیاه 

تولید می شود. بر این اساس، نگارنده گز خونسار یا 
 The Manna گزانگبین را به عنوان شهد پارسی یا

of Persia در سطح جهانی معرفی کرده است.87

مادۀ اصلی شیرینی گز اصفهان، با نام گز خونسار،88 
یا گزانگبین فرآورده   ای گیاهی نیست، بلکه حشرۀ 

  Cyamophila astragalicolaبسیار کوچکی به نام
از خانوادۀ Psyllidae، در آخرین مرحلۀ پورگی خود 
 Astragalus این ماده را بر روی درختچۀ پرخاری با نام
 Leguminosae یا َگَون گزی از خانوادۀ adscendens
تولید می کند، با دو بیت متوالی از انوری و بیتی 

از جوهری هروی در اشاره به برداشت َمّن از 
گیاه خاردار:

ز فّر بخت تو دائم به شش نتیجۀ خوب
ز بهر جشن تو آبستن است شش ممکن

صدف به گوهر و نافه به مشک و نی به شکر
شجر به میوه و خارا به زّر و خار به مّن

نه هر کرم آرد ابریشم نه از هر خاک خیزد زر
نه از هر نی بود شّکر نه در هر خار باشد مّن

منوچهری، سوزنی سمرقندی و سعدی نیز در 
ابیات زیر به مّن و سلوی اشاره دارند:

یکی طعم عسل دارد یکی شیرینی شکر
سه دیگر لذت مّن و چهارم خوشی سلوی

به کین و مهر تو اندر نهاد دست زمان
یکی مرارت حنظل یکی حالوت مّن

عسل دادت از نحل و مّن از هوا89
رطب دادت از نخل و نخل از نوا

خاقانی در دو بیت زیر کالم و شعرش را در 

قحط دانش برای اهل فضل و کمال همچون 
منّ و سلوی برای قوم بنی   اسرائیل می داند و 

ناصرخسرو و سنایی در دو بیت بعد، به مثابۀ 
قدرناشناسی بنی   اسرائیل از مائدۀ الهی، نادان و 

بی   کمال را درخور لفظ و سخن خویش نمی دانند:

 قحط دانش را به اعجاز ثناش
مّن و َسلوی از لسان خواهم فشاند

برای قحط سال اهل معنی
همی بارم ز خاطر سلوی و مّن

دریغ دار ز نادان سخن که نیست صواب
به پیش خوک نهادن نه مّن و نه َسلوی

لطف لفظت کی شناسد مرد ژاژ و تّرهات
مّن و َسلوی را چه داند مرد سیر و گندنا

درختچۀ گز یا َگَون گزی به ارتفاع نیم تا یک 
متر با انشعابات موّرب باالرونده، به شکل قیف، 
در منطقۀ خونسار در استان اصفهان به صورت 

خودرو می   روید. این رابطه بین گیاه و حشره 
فقط در این نقطه از جهان مشاهده شده است. 

گزتکانی دو سه بار از نیمۀ شهریور تا نیمۀ مهر با 
همان شیوۀ قدیم انجام می   شود. برای گزتکانی یا 
چوب   زنی هر نفر یک الک، یا به زبان محلی َکم، 
یک سیله )روی هم َکم و سیله یا َکمسیله( و یک 

اَربه کودی یا اَربه کوبی دارد. سیله یک صفحۀ 
چرمی است که درون قاب بیضی   شکل کوچک   تر 

از خود جای گرفته و گود است و دسته دارد. 
شخص گزتکان با یک دست سیله را در زیر 

درختچه قرار داده و با دست دیگر اربه کودی را، 
که شبیه راکت تنیس است، آرام بر روی شاخه  
ها می   کوبد و رشته   های نازک و چند میلیمتری 

گزانگبین را، که آمیخته با ذرات گیاهی و حشره 
و غیر آن است، در سیله جمع می   کند. سپس، 
محتویات آن را از َکم یا الک که به کمر خود 

بسته گذرانده و گزانگبین را از پارچۀ زیر الک در 
ظرف دیگری می   ریزد. گز خونسار در اصل سفید 
و به لحاظ آمیختگی با مواد دیگر زرد تا قهوه   ای 

است. این ماده بسیار شیرین، دارای بیش از چهل 
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را مشکل می   کند. شاهین ابتدا چهار کتاب خروج، الویان، اعداد و 
تثنیه را به نظم می   کشد و در ختم آن می   گوید:

ز هجرت هفتصد و عشرین ابا هشت
برآمد روزگاری حول بگذشت

که از 728 قمری )64 سال قبل از وفات حافظ و مقارن با دورۀ 
کودکی او( حکایت می   کند. او حدود 31 سال بعد کتاب پیدایش 
را، که گذارده بود تا شاید دیگری به رشتۀ نظم درآورد، خود به 

همان شیوۀ پارسیهود به نظم در می   آورد و در سال 5119 عبرانی 
ترجمۀ منظوم پنج کتاب موسی را با نام شاهین تورات به اتمام 

می   رساند و در ختم آن می   گوید:
اَیا شاهین دگر باره به میدان

ربودی گوی دولت را ز چوگان
به پرواز آمدی از بعد سی سال

گشادی همچو شهبازان پر و بال
شاهین نخستین شاعر یهودی است که به فارسی شعر سروده 
است. نام حقیقی و زادگاه او به درستی معلوم نیست، ولی در 

بسیاری از نسخه   های خطی او را موالنا شاهین شیرازی نامیده   اند 
)به نقل پراکنده از مقدمۀ شاهین تورات(. انتساب او به خراسان و 
دیگر نقاط )اسد اسدی، فصلنامۀ ره آورد، شمارۀ 99، 139128( 

مبتنی بر فرض و گمان است. اشعار شاهین مشتمل بر منظومه های 
موسی   نامه در 10هزار بیت، اردشیرنامه در 9   هزار بیت و یوسف و 
زلیخا در 8700 بیت باقی مانده است. )جالل متینی، ”اهمیت آثار 
ادبی فارسی یهودیان Judeo-Persian،“ ایران   نامه، شمارۀ 3 )بهار 

1362(، 446424(. فردوسی، نظامی گنجوی و مولوی بر شعر 
شاهین اثرگذار بوده   اند. )ناهید پیرنظر، ”ادبیات فارسیهود میراث 
فرهنگی یهودیان ایران،“ ایران   شناسی، شمارۀ 53 )بهار 1381(، 
140123(. شاهین معاصر و همشهری حافظ بوده و محتمل 

است که این بیت حافظ اشاره به او باشد:
نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذیر افتد
تذروِ طرفه من گیرم که چاالک است شاهینم

12در تورات، کالم سنجیده و بجا به سیب طال در صفحۀ نقره 

تشبیه شده است )امثال، 25:11( و در جای دیگر، معشوقه می  
گوید: عاشق من در میان جوانان چون درخت سیبی است در یک 
جنگل . . . مرا که بیمار عشقم با سیب نیرو دهید )غزل غزل   های 

سلیمان، 5، 2:3(.
13در مورد چگونگی وفات موسی روایتی وجود دارد که عزرائیل 

برای او سیبی از بهشت  آورد و او با بوییدن سیب جان سپرد 
)سیروس شمیسا، فرهنگ تلمیحات )چاپ 4؛ تهران: انتشارات 
فردوس، 1373(، 352 و 566(. این روایت با تورات همخوانی 
ندارد. مولوی یگانه شاعری است که به روایت بوییدن سیب و 

جان سپردن موسی اشاره دارد:
سیب را بو کرد موسی جان بداد
باز جو آن بو ز سیبستان کیست

چون به بوی خوش یک سیب تو موسی جان داد
پس عجب نیست کز آسیب تو چون جان میرم 

روحی شوم چو عیسی گر یابم از تو بوسی
جان را دهم چو موسی گر سیب تو ببویم

14انجیر به دو شکل جنسی وجود دارد. نوع وحشی یا نر که دارای 

تعداد کمی گل نر و گل   های مادۀ بسیار است و نوع زراعی یا ماده 
که فقط دارای گل   های ماده است. شاید همۀ انجیرکاران گل   های 

درصد فروکتوز، شکننده به حالت خشک، نرم و 
چسبنده در شرایط گرم و عادی و کاماًل محلول 

در آب و الکل است.90

1با امتنان قلبی از صیون ابراهیمی، ناهید پیرنظر و میترا مقبوله 
برای خواندن متن و نظرات سودمندشان و زهرا مجیدی برای 

بازخوانی متن نهایی.
2 39 کتاب عهد عتیق به این ترتیب   اند: 1.پیدایش، 2.خروج، 

3.الویان، 4.اعداد، 5.تثنیه، 6.یوشع، 7.داوران، 8.روت، 9.سموئیل1، 
10.سموئیل2، 11.پادشاهان1، 12.پادشاهان2، 13.تواریخ1، 

14.تواریخ2، 15.عزرا، 16.نحمیا، 17.اِستر، 18.ایوب، 19.مزامیر، 
20.امثال، 21.جامعه، 22.غزل غزل   های سلیمان، 23.اشعیا، 

24.اِرمیا، 25.مراثی اِرمیا، 26.حزقیال نبی، 27.دانیال، 28.هوشع، 
29.یوئیل، 30.عاموس، 31.عوبدیا، 32.یونس، 33.میکاه، 34.ناحوم، 

35.حبقوق، 36.صفنیا، 37.حجی، 38.زکریا و 39.مالکی.
3کتاب پیدایش را آفرینش نیز نامیده   اند. اختالف این دو نام معنی  

دار است.
4اَسفار = کتاب   ها )ِسفر = کتاب(

5موسی را از آن رو کلیم   اهلل می نامند که با خداوند تکلّم می   کرده 

است. واژۀ کلیمی، برابر با یهودی، بر همین وجه است.
6الوی پسر سوم یعقوب است و الویان به مشایخ بنی   اسرائیل از 

نسل الوی اشاره دارد.
 7مجموعۀ تورات و هفطارا با ترجمۀ فارسی، ترجمۀ ماشااهلل 

رحمان   پور داود و هاراو موسی زرگری از انجمن فرهنگی اوتصر 
هتوراه )چاپ 5؛ لوس   آنجلس: نعمت   اهلل رحمان   پور داود، 2007(؛

 The Holy Bible (Colorado Springs: International
Bible Society, 1984); http://tarikhema.ir/books/
story/bible/Gadim/
8Fauna and Flora of the Bible (London: United 
Bible Societies, 1972), vii.
9J. S. du Toit & J. A. Naudé, “Lost in Translation: 
Designation, Identification and Classification of 
Flora in Translated Biblical Hebrew Texts,” Journal 
of Northwest Semitic Languages, 31:2 (2005), 33-58.
10http://www.flowersinisrael.com/PlantsoftheBible_
page.htm/; Winifred Walker, All the Plants of the Bible 
(New York: Harper & Brothers Publishers, 1957); 
Louis I. Rabinowitz, Torah and Flora (New York: 
Sanhedrin Press, 1977); Michael Zohary, Plants of the 
Bible (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

11شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین )تورات مقّدس به نظم 

فارسی(. این اثر را نخستین   بار شمعون حاخام در 1903 به شیوۀ 
پارسیهود )نوشتن پارسی با حروف عبری( در اورشلیم به چاپ 
رساند. شرکت کتاب در کالیفرنیا برگردان آن را به خط فارسی و 

به کوشش و پژوهش منوچهر خوبان در 1378 منتشر ساخت. در 
فارسیهود، زبان 32 حرفی فارسی با 22 حرف عبری نوشته می  

شود و این کمبود حروف قدری نوشتن و خواندن آثار فارسیهود 
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بسیار کوچک انجیر را که در اندامی به شکل و نام انجیر وجود 
دارد ندیده باشند. فرایند باروری گل و تشکیل میوه در انجیر 

شگفت   آور است. زنبور بسیار کوچکی که با چشم غیرمسّلح به 
سختی دیده می   شود، داخل تخمدان گل   های مادۀ جنس وحشی 

تخم می   گذارد و گل   های بارورشده به صورت گال یا میوۀ سخت 
و غیر قابل خوردن درمی   آیند. زنبورهایی که در گال سر از تخم 
درمی   آورند، از روزنۀ کوچکی در باالی انجیر خارج می   شوند و 

در راه خروج بدن آنها به گردۀ گل   های نر آغشته می   شود. این 
زنبورها با نشستن بر روی گل   های مادۀ ارقام زراعی آنها را بارور 

و تبدیل به دانه می   کنند. بنابراین، میوۀ انجیر دانه   دار مرّکب از 
صدها میوۀ بسیار کوچک است. در ارقام زراعی، اندام تخم   ریز 
زنبور به تخمدان گل نمی   رسد و از این روست که زنبور فقط 

در تخمدان گل ماده در ارقام وحشی تخم   ریزی می   کند. حتی در 
تمدن   های باستانی هم می   دانستند که بدون این زنبور انجیر دانه   دار 

تولید نمی   شود. برخالف انجیرهای دانه   دار، امروزه انجیر بی   دانۀ 
مأکول بدون واسطۀ زنبور و انتقال دانۀ گرده تولید می   شود.

15روان = بی   تأمل، بالفاصله.

16شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 33.

17شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 595.

18شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 596.

19در این مقاله، کتاب   های اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان 

و اول و دوم تواریخ با عدد بعد از نام کتاب مشخص شده   اند.
20همان   گونه که اشاره شد، در انواع وحشی یا نر، گل   های ماده 

پس از بارور شدن به صورت گالِ غیر قابل خوردن در می   آیند. 
این گال   ها پس از مدتی خشک می   شوند و می   ریزند.

21با بیتی از سعدی:

شبی زیت فکرت همی   سوختم
چراغ بالغت می   افروختم

22از سوی دیگر، در انجیل )رومیان، 11:1718( به پیوند زیتون 

وحشی اشاره شده است: اگر بعضی شاخه   ها شکسته شد و تو، 
زیتون وحشی، به جای آنها پیوند خوری تا ثمر آوری، بر شاخه  

های دیگر کبر مفروش )همه از یک ریشه   اید(.
23شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 51.

24بهرام گرامی، ”َزیتُوَن در قرآن کریم: نگاهی دیگر به آیۀ 35 از 

سورۀ 24/نور،“ ترجمان وحی، شمارۀ پیاپی 29 )1390(، 4737.
 Roman 25واژه رُمان، با ضمّ اوّل و بی   تشدید، مأخوذ از واژه

منسوب به داستان های رومی است که امروزه به معنی کتاب 
داستان به کار می رود و برخی به این معنی آن را به اشتباه با 

تشدید تلفظ می کنند.
26شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 549.

27شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 595.

28http://tarikhema.ir/books/story/bible/Gadim/22_
songofsolomon.pdf
29http://www.pajoohe.com/fa/index.
php?Page=definition&UID=31846
30در آیۀ 6:11، واژۀ عبری اُِگوز آمده که همان َگوز فارسی یا َجوز 

عربی به معنی گردو است.
31بهرام گرامی،”ققنوس (Phoenix)،“  فصلنامۀ ره آورد، شمارۀ 

.114106 ،)1381(59 
32وّهاب = بسیار بخشنده، از صفات و اسماء خداوند.

33شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 512.

34بهرام گرامی،”نخل در قرآن کریم،“ ترجمان وحی، شمارۀ پیاپی 

.7965 ،)1391( 31
35شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 314 315.

36شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 315.

37در پیدایش )30:37(، از بادام به صورت لوز، لفظ عربی، نیز نام 

برده شده است. شکل لوزی و نام غدد بادامی شکل لوزتین در 
گلو برگرفته از این واژه است. همچنین، لوز نام قدیمی ناحیه   ای 

در غرب فلسطین بوده است که شاید تسمیۀ آن بر وجه وفور 
بادام در آن منطقه باشد )پیدایش، 28:19 و یوشع، 16:2(.

38ملخ از حشرات جهنده است و راه نمی   رود و از این رو کشاندن 

بدنش بر روی زمین تمثیلی از بی   حالی و رخوت تام است.
39بنگرید به لغت   نامۀ دهخدا.

40شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 618617.

41در اوایل قرن نوزدهم، از پوست ساقۀ بید ماده ای استخراج شد 

که بر اساس نام جنس بید آن را salicin نامیدند. سالیسین را 
ابتدا با اسید ترکیب نموده و بعد اسید سالیسیلیک را با یک گروه 
acetyl ترکیب کردند. بعدها در 1899، کارخانۀ بایر آلمان این 

ماده را با نام آسپرین به بازار عرضه کرد که متداول   ترین مسکن درد 
است. بقراط، حکیم یونانی، با آگاهی از خاصیت تسکین   بخشی 
بید، جویدن برگ آن را برای کاهش درد زایمان تجویز می   کرد.

42مُوَلّه = )با فتح ل( واله و شیفته، )با کسر ل( واله و شیفته   کننده 

]سایه   باِن تصویر خود در آب شد[.
43با بیتی از ملک الشعرا بهار:

حرب افتاد به دشتی که عرب
دشت ذات   االثلش داد لقب

44واژۀ عبری shittim، به معنی تیز، به تیغ این گیاه نیز اشاره دارد.

45اسرائیل نام جدید یعقوب بود، با بیتی از امیرمعّزی: 

مدیحش از دل مّداح تیرگی ببَرد
چو بوی جامۀ یوسف ز چشم اسرائیل

برخی دیگر از اسامی تورات در فارسی و در انگلیسی عبارت   اند 
 ،(Deborah) دبورا ،(Isaac) اسحق ،(Abraham) از ابراهیم

راحل (Rachel)، ربکا (Rebekah)، روبین (Reuben)، فرعون 
(Pharaoh)، لِئا (Leah)، الوان (Laban)، نوح (Noah)، یعقوب 

.(Joseph) و یوسف (Jacob)
46در این آیه، واژۀ عبری بُطنیم را پسته معنی کرده   اند. این درختچه 

از همان جنس پسته (pistacia) است که در عربی بُطم و در 
فارسی پستۀ وحشی، بَنه یا سقّز نامیده می   شود و از آن صمغ 

جویدنی سقّز به دست می   آید.
47به نقل از لغت   نامۀ دهخدا، در خمسۀ نظامی دیده نشد.

48فعلِ بیدی = کار بیهوده و بی   فایده، کنایه از بی   ثمری بید.

49در داستان آوردن دو درویش بینوا به کاخ شاهی و پوشاندن 

جامۀ خوشبو بر آنان، سعدی می   گوید:
گدایانِ بی   جامه شب کرده روز

معطرکنان جامه بر عودسوز
50در ترجمۀ چند آیۀ تورات، از واژۀ kinnamon، شبیه به 

انگلیسی cinnamon، به معنی دارچین و متعّلق به جنس 
Cinnamomum نام برده شده است که در هند و کشورهای 

شرق آن، به ویژه سریالنکا، تولید می   شده و احتماالً کاالی 
وارداتی بوده است.
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به معنی مادّۀ خوش   سوز مرغوب، می   نامند، با بیتی از قاآنی:
ساغر به می اندوخته، ُکندر به ُکندر سوخته

در مجمرۀ افروخته عود ُمطرا ریخته
مجمرۀ افروخته = منقل پُرآتش؛ ُمطرا = تر و تازه.

55قباًل نیز اشاره شد که مورد در زمرۀ گیاهان چهارگانه در مراسم 

خاص Sukkot یا جشن پایان برداشت محصول است که در 
پانزدهم ماه Tishrei )پنج روز بعد از یوم کیپور( شروع می   شود 

)خروج، 23:16، 34:22؛ الویان، 23:33(.
56شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 98.

57در آیۀ بعد )پیدایش، 1:30( آمده است: ”و برای همۀ وحوش 

زمین و پرندگان هوا و جنبندگان بر روی زمین، همۀ جانداران، 
از گیاهان سبز غذا می   دهم و چنین شد.“  اهمیت کلمۀ سبز در 
این آیه آن است که چرخۀ طبیعت جاندار بدون وجود گیاهان 

سبز، که قادر به عمل فتوسنتز یا کربن   گیری   اند، کامل نیست، زیرا 
جانوران گوشتخوار نیز مآالً از جانوران گیاهخوار تغذیه می   کنند.

58در شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 192، از بید، بادام و 

چنار و در برخی از منابع دیگر به جای چنار از شاه   بلوط نام برده 
شده است.

59در چاپ قدیم کتاب مقدس King James، واژۀ لوز در این 

آیه، به   جای بادام، به اشتباه فندق ترجمه شده است.
60واضح است که آنچه گوسفند در حین جفت   گیری یا طی 

بارداری می   بیند اثری بر بروز خصوصیات ارثی نوزاد مانند رنگ و 
نقش پشم و پوست جانور ندارد. این باور شبیه آن است که هنوز 
برخی کسان بر در و دیوار اتاق زن باردار عکس کودکان خوشرو 
و زیبا می   زنند تا زن باردار نوزادی چنین بزاید. در نروژ هم بنا بر 

یک قانون قدیمی، قصابان حق نداشتند الشۀ خرگوش را برای 
فروش در معرض دید بگذارند، زیرا به باور آنان اگر زنی باردار 

آن را می دید، نوزادی لب   شکری (cleft lip) یا در اصطالح 
سوئدی لب   خرگوشی به دنیا می   آورد.

61عنوان درخت وحی از نگارنده است.

62شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 447.

63گندم تورات از اسالف گندم امروزی با دانۀ ریزتر و پوستۀ 

سخت   تر بوده است. این نوع گندم spelt و emmer نامیده می   شود.
64زیره تخم گیاهی است علفی و یک   ساله از جنس Cuminum و 

متعلق به خانوادۀ Apiaceae یا تیرۀ جعفری که در عبری و عربی 
کّمون و در انگلیسی Cumin نامیده می شود. خاستگاه زیره را 

ایران می   دانند. زیره به رنگ زرد تا قهوه ای است و از انواع ادویه 
است که در غذا به کار می رود. زیره همین یک   بار در تورات آمده 
است. َمثَل زیره به کرمان بردن به معنی کار بیهوده و وارونه است، 

با بیتی از ابن یمین:
سخن به نزد تو آوردن آنچنان باشد

که سوی خطۀ کرمان کسی برد کّمون
65در الویان )23:22( هم آمده است: محصول را تا ذرۀ آخر و 

مزرعه را تا مرز آن برداشت نکنید، قدری هم برای فقیران و 
غریبان بگذارید. خوشه چین = او که در آخر کار خوشه های 

بازمانده در مزرعه و خرمن   گاه را برای خود جمع می کند، ریزه  
خوار و قانع به اندک، با دو بیت از خواجوی کرمانی و سعدی:

چرا از خرمن ُحسن تو یک جو
نمی   باشد نصیب خوشه   چینان

خداوند خرمن زیان می   کند

 Valeriana یا نردین گیاهی از جنس spikenard یا nard 51

است که در آن زمان از ساقۀ زیرزمینی آن مادۀ خوشبویی به 
دست می   آوردند و مانند مُرّ و کُندر می   سوزاندند. از این گیاه 

امروزه مطلقاً استفاده نمی   شود. در غزل غزل   های سلیمان )1:12( 
نیز به بوی خوش آن اشاره شده است.

52قبل از این آیه )غزل غزل   های سلیمان، 1:14( نیز واژۀ عبری 

kopher آمده که تا یکی دو قرن قبل آن را در انگلیسی به 
camphire یا camphor ترجمه می   کردند و گمان بر این بود که 
همان کافور عربی و فارسی است. در تاریخ طبری آمده است که 
لشکریان اسالم کافور را از ایران، که به روایت شاهنامه مصرف 
کافور در آن بسیار متداول بود، به عربستان بردند و از این روی، 
در عهد عتیق چنین کافوری را در سرزمین   های مصر و فلسطین 

نمی   شناخته   اند. با توجه به نکتۀ باال و این که حکیم یونانی، 
Dioscorides، در رسالۀ علوم طبیعی نام kufros را برای گیاه 
حنا به کار برده است، امروزه واژۀ kopher در تورات و کافور 

در قرآن را گیاهی از جنس Lawsonia و متعلق به خانوادۀ 
Lythraceae می   دانند که در انگلیسی henna و در عربی و 

فارسی حنا نامیده می   شود و در مصر و فلسطین قدیم عالوه بر 
استفاده از برگ آن برای رنگ، از گل خوش   رنگ و بوی آن نیز 

برای عطرآگین کردن استفاده می   کردند. واژۀ قرآنی کافور را در آیۀ 
5 از سورۀ 76/انسان، ”بی گمان نیکان در بهشت از جامی آمیخته 

با کافور می نوشند،“ همان گُل حنا می   دانند که شراب بهشتی با 
گُل خوشبوی آن آمیخته است. به این ترتیب، احتمال می   رود که 

در گذشتۀ دور حنا یا عطر و روغن آن را کافور می   نامیده   اند، ولی 
بعداً بر اثر ارتباط و مراوده با ایرانیان از این نام برای کافور ایرانی 

استفاده کردند که اهمیت دارویی داشته است.
53آبنوس چوبی است تیره   رنگ و سخت و بسیار سنگین که از 

 ،ebenum جنس خرمالو( و گونۀ( Diospyros درختی از جنس
متعّلق به خانوادۀ Leguminosae یا تیرۀ بقوالت به دست می  
آید. درخت و چوب آبنوس را در انگلیسی ebony می   نامند که 
به معنی سیاه هم هست. خاستگاه آبنوس هندوستان است و از 

 Dedan آنجا به بندر صور لبنان وارد می   شده است: ”اهالی شهر
یا Rhodes با شما داد و ستد کردند و در برابر خرید جنس به 
شما عاج و آبنوس دادند )حزقیال نبی، 27:15(.“  واژۀ آبنوس، 

به معنی شب و سیاهی لشکر و میدان کارزار، در اشعار فردوسی 
بیش از هر شاعر دیگر آمده است:

چو پنهان شد آن چادر آبنوس
به گوش آمد از دور بانگ خروس

بر آمد ز هر دو سپه بانگ کوس
زمین آهنین شد هوا آبنوس

54در خروج )35، 30:34(، خداوند به موسی می   گوید”از چند نوع 

ادویه و صمغ خوشبو ]که هویّت آنها در تورات به درستی معلوم 
نیست[ و ُکندر خالص مقادیر مساوی بردارد و همچون عطرساز 
حرفه   ای معجونی ناب و خوشبو بسازد و بر آن نمک بیفزاید.“  
کُندر صمغ سفیدی است که با ایجاد خراش در تنۀ درختچه   ای از 

جنس Boswellia، متعّلق به خانوادۀ Burseraceae یا تیرۀ بََلسان، 
به دست می   آید. این صمغ در زمان خراش سفید است و پس از 
چند هفته به هنگام برداشت از درخت سخت می   شود و به رنگ 
زرد کهربایی در می   آید. خاستگاه ُکندر عربستان و حبشه است. 

 ،frankincense ُکندر را در عبری لِبُنا، در عربی لُبَان و در انگلیسی
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که بر خوشه   چین سر گران می   کند
66کتان گیاهی است یک   ساله از جنس Linum، متعلق به خانوادۀ 

Linaceae، مشتق از واژه ای یونانی به  معنی نخ یا رشته، یا 
تیرۀ کتان که در انگلیسی flax و در عربی کتّان )با تشدید ت( 
نامیده می شود. به   رغم شباهت تام نام فارسی کتان با نام پنبه در 

عربی )ُقُطن( و انگلیسی (cotton)، این گیاه با پنبه تفاوت دارد. 
ساقه   های کتان را از کف می   بُرند، چند روز در آب می   خیسانند، 

الیاف آن را می   کشند، دسته می   کنند و در آفتاب می   گسترانند 
تا خشک شود. از محسنات همسر نمونه در تورات آن است 

که الیاف پشم و کتان برگزیند و با شوق و رغبت بر روی آنها 
کار کند )امثال، 31:13(. گفتنی است که در سراسر شعر قدیم 

فارسی کتانی به بافته یا جامۀ نخی گفته شده است که از الیاف 
پنبه ساخته شده باشد.

67هنوز در برخی مناطق ایران مقدار زمین را برحسب مِن بذر 

گندم بیان می   کنند، یعنی آن قدر زمین که آن مقدار بذر گندم در 
آن بپاشند: او پنجاه من زمین دارد.

68عومِر واحد حجم برابر با صد گالن یا حدود 11 بوشل است. 

در آیه   های متعدد از تورات واژۀ عبری shekel یا مثقال )برابر با 
16 گرم( و gerah سخن رفته است. در حزقیال نبی )45:12(، 

هر مثقال برابر 20 گراه و هر 60 مثقال برابر با یک مینا گفته شده 
است. واژۀ carat که در انگلیسی با دو معنی قیراط )واحد وزن 

بسیار کم( و عیار )شاخصی از خلوص( برای سنگ و فلزات 
قیمتی مانند الماس و طال به کار می   رود، از واژۀ keration نام 
یونانی گیاه خروب گرفته شده است، زیرا در گذشته دانۀ ریز 

خروب واحد وزن بوده است. خروب در فارسی و عربی و عبری 
نام درخت تناوری است با نام علمی Ceratonia siliqua، متعّلق 
 carob یا تیرۀ بقوالت که در انگلیسی Leguminosae به خانوادۀ

نامیده می   شود و میوۀ آن مانند دیگر گونه   های این تیره به شکل 
غالف یا نیام طویلی است که در آن حدود 10 تا 12 دانۀ بسیار 

سخت ریز به صورت آزاد به وجود می   آید.
69این داستان در گلستان سعدی که ”اعرابی . . . حکایت همی 

کرد که وقتی در بیابانی . . . کیسه ای یافتم پر مروارید، هرگز آن 
ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، باز 
آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است،“ حاکی 

از آن است که گندم را به صورت برشته، معروف به گندم   برشته، 
می خورده اند و اصطالح مثل گندم روی تابه به معنی سخت در 

اضطراب و تشویش بودن احتماالً از همین جا آمده است.
70بنگرید به ُزَهری، 84 که در پانوشت 10، لوبیا را در این آیه باقال 

خوانده است. در جای دیگر نیز از لوبیا همراه با گندم و جو و 
عدس و ارزن و spelt )از اجداد گندم امروزی( برای پختن نان 

نام برده شده است )حزقیال نبی، 4:9(.
71بخورایی = نخست   زادگی. بنگرید به شاهین تورات، زیرنویس 

صفحۀ 160. در لغت   نامۀ دهخدا دیده نشد.
72شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 160، ابیات انتخابی.

73این بیت به داستان تبدیل شدن ریگ به آرد در دست ابراهیم 

خلیل   اهلل و سفرۀ او اشاره دارد. ]نبودن خال بر رخسارت را 
چون عدسی کمتر بر سفره ابراهیم خلیل اهلل بدان. نداشتن خال از 

جمالت نمی   کاهد.[
74بن متی = پسر متی، یونس.

75برخی تسمیۀ گیاه را در فارسی بر وجه شباهت برگ آن به 

گوش موش دانسته اند، همچنان که مرزن   آباد از توابع مازندران 
را جایی می   دانند که در آنجا موش فراوان وجود دارد. بنگرید به 

لغت   نامۀ دهخدا، با بیتی از ظهیر فاریابی:
چو تو با من سخن گویی ز شادی

چو مرزنگوش گردم سر به سر گوش
76در شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 491، زیر عنوان عطا 

دادن عید پسح بر بنی   یعقوب، این گیاه تلخه نامیده شده است:
که اندر این شب نیسان به اغلب

َفطیر و تلخه نتوان داد از کف
77به   رغم آنچه گفته شد، گیاه   شناس بنام اسرائیلی، مایکل ُزَهری 

(Michael Zohari)، واژۀ عبری dudaim را در آیه   های باال 
مِهرگیاه نمی   داند.

78شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 418.

79Water A. Elweel (ed.), Baker Encyclopedia of the 
Bible (Michigan: Baker Book House, 1988), vol. 
2, 1714.

80هویت این ُگل معلوم نیست. واژۀ عبری vered، برابر با َورد 

عربی به معنای ُگل سرخ، در تورات نیامده است.
81امروز در زبان انگلیسی نام متداول lily of the valleys به معنی 

سوسن درّه   ها به گل دیگری گفته می   شودکه جنس و خانوادۀ آن 
کاماًل متفاوت با lily flower یا سوسن معمولی است.

82شاهین تورات، 588. ُزَهری این گیاه را melon یا خربزه دانسته 

است. بنگرید به ُزَهری، 86، پانوشت 10.
83شاهین شیرازی 7 قرن قبل این گیاه را خربزه دانسته است. 

بنگرید به شاهین شیرازی، شاهین تورات، 588. ُزَهری این گیاه را 
هندوانه دانسته است. بنگرید به ُزَهری، 85، پانوشت 10.

84شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، 595.

85مَنّ و سَلوی در تورات و قرآن با هم آمده   اند. َشلوی یا َشلوه در 

تورات، همان َسلوی در قرآن، به غذای گوشتی صراحت دارد و 
آن را پرنده   ای چون بلدرچین دانسته   اند.

86شاهین تورات، دیوان موالنا شاهین، ، 514: ]. . . آسمان ‘مّن’ را 

مثل برف بر زمین می   پاشد[.
87بهرام گرامی، ”گز خونسار یا گزانگبین )شهد پارسی(،“  

فصلنامۀ ره آورد، شمارۀ  46)1377(، 182195؛
Bahram Grami, “Gaz of Khunsar: The Manna of 
Persia,” Economic Botany (New York: The New York 
Botanical Garden, 1998), vol. 52, 183-191.

88خونسار )خون+سار( نام شهر و خوانسار، با تلفظ خانسار، 

مخفف خوانساالر به معنی صاحب خوان یا سفره   چی است.
89نحل = زنبور عسل.

90یعقوب آئینه   چی، اکرم نیک   نژاد و محمد صانعی شریعت   پناهی، 

”گز خونسار، منبع غنی فروکتوز،“ مجلۀ دانشکدۀ داروسازی 
دانشگاه تهران، شمارۀ 8 )1355(، 83.
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هو

فاضل ارجمند و کارشناس ماهر و مجرب گل 
و گیاه و استاد دانشمند نبات شناس آقای دکتر 

بهرام گرامی - که خدای سالمتش بداراد و 
فیض مقاالت سودمند او پایدار بماناد - پریشب، 

دیروقتی، یادی از بنده فرمود و با تلفن خبری 
خوش داد که ارادتمندان فراوان جناب استاد 
گرانمایۀ واالمقام حضرت آقای دکتر جالل 

متینی دامت افاضاته در مقام آن  اند که به منظور 
بزرگداشت و تکریم و اجالل خدمات شصت 
و چندسالۀ فرهنگی معّظم له - چه در تعلیم و 

تدریس ادبیات که بیش از سی سال به آن اشتغال 
داشته اند و چه در ترویج و توسعۀ فرهنگ 

ایرانی از طریق مجلۀ ایران نامه و سپس گرامی- 
مجلۀ ایران شناسی که قریب سی سال است به 

این خدمت عظیم مفتخرند - با ترتیب و تدوین 
جشن  نامه ای به افتخار جناب ایشان این نیت 

خود را عملی سازند و آنان )یعنی آن ارادتمندان 
حضرت دکتر متینی و دست  اندرکاران تدوین 

جشن نامه( از من )یعنی از دکتر گرامی( خواسته اند 
که از تو )یعنی این ناچیز مهدوی دامغانی( مقاله ای 

را در این باره بخواهم. به آقای دکتر گرامی 
عرض کردم به! به! به! به! ”نیت خیر مگردان 

که مبارک فالی است.“ البته که من بنده خود را 
موظف می  دانم که در مقام ارادت و احترامی که 
به حضرت دکتر متینی - که با آنکه ایشان و این 
بنده هم سن و سالیم، ولی آقای دکتر متینی در 

”دکتری“ پیش کسوت بنده اند و یک طبقه بر طبقۀ 
م، نیز  ما مقدّم  اند -1 دارم و عالوه بر فضِل تقدُّ

تقدم فضلشان بر بنده مسّلم، مقاله ای تقدیم کنم.

ولی مهلتی که برای تهیه مقاله معیّن کرده اند چه 
زمانی است؟ دکتر گرامی فرمود تا پانزدهم ماه  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/98-105
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Ahmad Mahdavi Damghani, “Long Live Love: 
All Things Considered,” Iran Nameh, 28:2 
(Summer 2013), 98-105.

Ahmad Mahdavi Damghani

استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه
هاروارد در رشته   های ادبیات عرب و معارف اسالمی

احمد مهدوی دامغانی

زنده باد عشق،
از هر دری سخنی

احمد مهدوی دامغانی )متولد شهریور 130۵(، متخصص زبان و 
ادب فارسي و ادبیات عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد 
فعلی دانشگاه هاروارد امریکاست. در 1327 از دانشکدۀ معقول و 
منقول و در 1333 در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه تهران مدرک 
از دانشگاه تهران درجۀ دکتری در زبان  کارشناسي و در 1342 
و ادبیات فارسی گرفت. موضوع رسالۀ دکتری او تصحیح کتاب 
کشف الحقایق عزیزالدین نسفی بود. پس از گذراندن دورۀ دکتری 
زبان و ادبیات فارسی، به تدریس در دانشکده های ادبیات و الهیات 
دانشگاه تهران پرداخت. همچنین، از 13۵1 تا 13۵4 در دانشگاه 
مادرید به تدریس عرفان اسالمی اشتغال داشت. ایشان مدتی نیز  
سردفتر دفتر اسناد رسمی 2۵ تهران بود و از تیرماه 13۵4، ریاست 
کانون سردفتران را بر عهده داشت. بیش از 300 مقالۀ پژوهشی 
فرهنگی،  کیهان  امروز،  حقوق  یغما،  چون  نشریاتی  در  ایشان 
کلک، گلچهره، ایران  نامه، ایران  شناسی و ره آورد به چاپ رسیده 
است. برخی از آثار ایشان عبارت  اند از حاصل اوقات )م ج م وع ۀ 
م ق االت(، چهار مقاله دربارۀ مولی  الموالی علی)ع( و داستان ضامن 
آهو،  شاهدخت واالتبار شهربانو والدۀ معظمۀ حضرت امام علی-
بن الحسین السجاد)ع(، کشف الحقایق نَسَفی، یاد یاران و قطره  های 
باران، و تصحیح نسمهًْ  السحر )تاریخ ادبیات شعرای شیعۀ عرب از 

قرن اول تا قرن یازدهم(.
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می سال جاری. گفتم ای دوست عزیز، آخر 
این معقول است که بنده بتوانم در این فاصلۀ 
بیست روزه چیز قابلی تقدیم کنم؟ گفت واهلل 
بنده بی تقصیرم. من داستان منسوب به وودرو 
 ،(Woodrow Wilson, 1856-1924) ویلسن

رئیس جمهور اسبق امریکا، و تافت، وزیر 
خارجه اش، در مورد مدت سخنرانی ویلسن را 
در کنفرانس ورسای به ایشان حکایت کردم که 

بلکه مهلت را تمدید کنند، ولی به خرجشان نرفت 
و به هر حال بنده بنا به اصطالح مشهدی های 
خودمان - که بنده جناب دکتر متینی را هم به 

مناسبت وصلتشان با مرحومه سرکار بانو عصمت 
یوسفی و هم به مناسبت طول اقامتشان در مشهد 

و خدمتشان و ریاستشان بر دانشگاه فردوسی، 
مشهدی می شناسم و می شمارم - که می گویند: 

”مهمان بی خبرآمده را با ’حاضری‘  پذیرایی باید 
کرد،“ مجبور شده ام که با یک مقالۀ ’حاضری‘ 
یعنی مقاله ای که مشتمل بر تحقیق و تفحص یا 

اثبات و نفی مسئله و مطلب مهم ادبی نباشد، ادای 
وظیفه کنم و برای آنکه از این امر خیر سعادتی 

ببرم، ارادتی بنمایم. و من  اهلل التوفیق.

امیدوارم در میان خوانندگان فاضل این جشن  نامه 
یا این مقاله کسی نباشد که نام کتاب بسیار بسیار 

نفیس و مهم األغانی )یعنی آوازها و تصنیف ها( را 
نشنیده باشد. األغانی یکی از مهم  ترین و لطیف -
ترین مواریث فرهنگی نه تنها عالم اسالم، بلکه 
جامعۀ بشریت است. این کتاب تألیف و تدوین 

یک اصفهانی دانشمند و ادیب عالی مقام و مورخ 
متتبع و دقیق شیعی مذهب ایرانی یعنی ابوالفرج 

علی  بن الحسین اصفهانی )284-3۵6ق/ 897-
967م( است و محتوای آن عبارت از توضیح و 
تشریح یک  صد آواز و تصنیف رایج در اواسط 

دوران پادشاهی بنی امیه تا زمان الواثق باهلل )200-
232ق/ 794-847م(، نهمین پادشاه عباسیان،  و 

شرح حال سرایندگان آن آوازها و تصنیف ها 
و بیان رویدادها و وقایعی است که شاعران و 

سرایندگان آن در آن مداخله یا مناسبتی داشته اند و 
در مجموع بهترین و کامل  ترین و جامع ترین تاریخ 

ادبیات عرب از یک قرن پیش از اسالم تا اواسط 

قرن چهارم است. دربارۀ عظمت و جامعیت این 
کتاب به یک خبر مذکور در تواریخ مربوط به 
آل بویه و صاحب  بن عبّاد )333-38۵ق/ 94۵-
99۵م(، وزیر دانشمند و عالی مقام رکن الدوله 
و فخرالدوله بویهی، توجه فرمائید: ”صاحب -

بن عبّاد هر وقت به سفری می رفت چهل شتر 
کتابخانه او را حمل می کرد و از وقتی که االغانی 

به دستش رسید فقط در سفرهایش همین یک 
کتاب را با خود برمی  داشت.“ صاحب  بن عبّاد در 

سال 38۵ق/99۵م، یعنی کمتر از سی سال پس 
از وفات ابی الفرج اصفهانی، درگذشته است. ابن 
خلدون )732-808ق/ 1332-140۵م(، عالم و 

متفکر جامعه شناس مشهور قرن 8ق، می گوید: ”از 
استادان خویش در مجالس تعلیم شنیدم که اصول 

فن ادب عرب و ارکان آن چهار کتاب است که 
آن 1( ادب الکاتب ابن قتیبه، 2( الکامل مبرد، 3( 
البیان و التبیین جاحظ و 4( األمالی ابوعلی قالی 

است.“ بسیاری از دانشمندان پس از ابن خلدون 
بر او خرده گرفته اند که او می بایست کتاب األغانی 
را پنجمین، اگر نه اولین، می شمرد. به هر صورت، 

این کتاب عظیم القدر نفیس از گرانبهاترین کتب 
ادب عرب است. األغانی تاکنون چندین بار گاه 

در 10 مجلد و گاه در 20 مجلد و گاه در 2۵ 
مجلد به چاپ رسیده است و در اوائل قرن بیستم 

میالدی، دانشمندی امریکایی فهرست جامعی برای 
آن تدوین کرده است که در لیدن هلند چاپ شده 

است و آن فهرست براساس اولین چاپ اغانی 
یعنی چاپ بوالق است؛2 چاپخانه ای که ناپلئون 
(Napoléon Bonapatre, 1769-1822) پس 
از اشغال مملکت نازنین مصر در قریۀ بوالق 
در نزدیکی قاهره تأسیس کرد و این چاپخانه 

از مهم  ترین وسایل نشر و ترویج کتب اسالمی 
بشمار می رود و صدها کتاب را که همه از اُمّهات 

و اساسی ترین کتب اسالمی از فقه و حدیث و 
تفسیر و ادب و طب است به چاپ رسانیده است 

و این چاپخانۀ بوالق سلف محتشم چاپخانۀ 
دارالکتب فعلی مصر است.

قطع نظر از اشتمال کتاب األغانی بر تاریخ 
تفصیلی و تحقیقی ادب عرب، و بر شرح حال 
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وجهۀ علمی و ادبی او مجهول  القدر مانده است، 
آن مرد دانش پژوه فرهنگ  پرور سخنور مرحوم 

مغفور علی اصغر حکمت – رحمه  اهلل - را 
جلب کرد و او را برکشید و برداشت و با خود 
به وزارت خارجه اش برد و در آن وزارت بود 
که دکتر فریدنی استعدادهای ذاتی خود را از 

حسن تشخیص و اتخاذ رویۀ معقول و مستحسن 
در اداره و تمشیت مناصب و سمت هایی که 

به او واگذار شده بود نشان داد و سالیان دراز 
سفیر کبیری ایران را با نهایت شایستگی در 

چند کشور اسالمی از جمله عربستان سعودی 
در اوائل دهۀ چهل و در پاکستان، پس از آن، 

نشان داد و به نظرم پس از همین سمت اخیرش 
که سفارت کبرای پاکستان بود بازنشسته شد.4 
اشتراک آن مرحوم با این فقیر در آخوندزادگی 

و در نحوۀ تحصیالت و معارف معهوده موجب 
شد که با آن عزیز ارتباط دوستانه ای داشته باشم. 

در چند سال پیش و پس از انقالب اسالمی، 
عالوه بر آنکه ماهی یک روز در منزل دوست 
مشترک دیگری که از مدیران برجستۀ وزارت 

پست و تلگراف بود و نیز رفیق دوران تحصیلی 
متوسطه دکتر مشایخ فریدنی و پدر همسر یکی 
از عزیزترین و شریف ترین دوستان من، با هم 

به ناهار می نشستیم. بسیاری اوقات که دکتر 
مشایخ به وزارت خارجه سری می کشید و از 

همکاران و دوستان قدیمی خود در آن وزارتخانه 
دیداری می کرد، سِر راه نیز به دفترخانۀ من بنده 
که فاصله اش با وزارت خارجه حدود یک  صد 

متر بود تشریف می آورد و ساعتی یا بیشترک با 
یکدیگر می بودیم و به اصطالح آخوندی خودمان 

گعده می کردیم و این ترتیب تا روزی که من 
بنده در وطن عزیز بود مستمر بود. و پس از 

آنکه این بنده به اصطالح فقهی امریکا را ”وطِن 
اتّخاذی“ خود قرار دادم، باب مکاتبات میان ما 

مفتوح بود که گفته اند ”المکاتبه نصف المالقات.“  
دکتر مشایخ فریدنی که به سال دوازده سال و به 
کمال و دانش صدها سال از این حقیر بزرگ  تر 
بود در اوائل دهه هفتاد از دنیا رفت و فقدان او 
خأل عظیمی را در ادب و فرهنگ ایران اسالمی 
موجب شد و افسوس که اینک کسی چون او 

مفصل و مستند شعرا و پادشاهان و وزیران و 
نویسندگان و دبیران آن، اساسًا حاوی بسیاری 
از داستان های دلکش و وقایع تاریخی حقیقی 

یا افسانه ای )= فولکلور( آن پنج قرن نیز هست. 
چندین سال قبل، قریب سی سال پیش، مرحوم 

مغفور مرد ادب و سیاست استاد ارجمند دانشمند 
دکتر محمدحسن مشایخ فریدنی )ره(3 - که 

روانش شاد و یادش گرامی باد - در مقام ترجمۀ 
این کتاب مستطاب به فارسی برآمد و با رنج 

و البته دقت و سالمت کامل جلد اول آن را به 
فارسی برگرداند و در مجموعۀ انتشارات علمی 
و فرهنگی - همان بنیاد ترجمه و نشر کتاب که 
سابقًا تحت ادارۀ حضرت استاد اجل آقای دکتر 
یارشاطر دامت افاضاته و اُدیمت ایامه بود - به 
چاپ رسید، ولی افسوس که آن مرحوم اندکی 

بعد از انتشار آن ترجمه وفات یافت، رحمه  اهلل. 
بنده در سطور گذشته عرض کردم که این مقاله 

از باب ’پذیرایی حاضری‘ و یا مختصر ماحضری 
است که به این جشن نامه تقدیم می کنم، بنابراین 

حاال که نام این مرد عزیز و دانشمند گرامی 
بسیار فاضل و عربی دان ماهر و فرانسه دان بسیار 

فصیح و دیپلمات بسیار هوشیار و موفق و محترم 
مرحوم دکتر مشایخ فریدنی را به میان آوردم، 
ناگزیرم چند سطری را هم به یاد خیری از آن 

انسان شریف نجیب اختصاص دهم. شکر خدا 
که این جشن نامه در اینجا به چاپ می رسد و 

نگرانی ای از کمبود یا گرانی کاغذ نیست.

دکتر مشایخ فریدنی فرزند گرامی مرحوم شیخ 
محمدباقر فریدنی از علما و ادبای اواخر قرن 
سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم و استاد فاضل 
مدرسۀ عالی سپهساالر جدید – رحمه  اهلل - 

پس از پایان تحصیالت و نیل به درجۀ دکترای 
ادبیات فارسی، که طبقۀ او از طبقۀ جناب دکتر 

متینی جلوتر است، به مشاغل فرهنگی پرداخت. 
ولی حسن خلق و فضل و کمال او و تسلطش 
بر ادب فارسی و تبحرش در ادب عرب و به 

روانی و ظرافت سخن گفتن به زبان فرانسه اش، 
توجه آن بزرگ  مرد یگانه و یکه  شناس، آن استاد 

دانشمندی که به سبب اشتغالش به سیاست 
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مطلقًا مطلقًا در دولتمردان یا فرهنگیان برجسته 
یافت نمی شود، خدایش بیامرزاد. حاال که دامنۀ 
سخن به اینجا کشید، اجازه بدهید بنده مختصر 

بودن موضوع اصلی این نوشته را که ترجمۀ 
داستان عاشقانه ای از األغانی است، با طوالنی 

کردن این مقدمه جبران کنم و یکی از خاطراتی 
را که مرحوم دکتر مشایخ فریدنی )ره( برایم نقل 

کرده است برای شما خوانندگان گرامی بازگو 
کنم، که از سخن سخن خیزد، تا مالحظه فرمایید 

که ملل و دول کهن سال و بزرگ عالم چگونه 
قدر خدمتگزاران خود را می شناسند، به تجربه ها 

و سوابق کاری آنان ارج می گذارند و هیچ  گاه آنان 
را از گردونۀ مملکت  داری کنار نمی نهند و همواره 
آنان را ذخیره ای برای تأمین مصالح ملک و ملت 

خود می شمارند.

دکتر مشایخ فرمود: سفیر کبیر در پاکستان بودم 
که امریه ای از شاهنشاه را زیارت کردم که مقرر 

فرموده بودند پنج روز دیگر برای شرکت در 
مجلس یا کمیسیونی دربارۀ خلیج فارس و بحرین 
و جزایر، که با حضور وزیرخارجه و آقای قدس 
نخعی سفیر کبیر ایران در لندن، در وایت  هال )= 

وزارت خارجه انگلستان( تشکیل می شود شرکت 
کنم و متعاقب آن، دستور اکید وزیر خارجه و 

همچنین نامۀ آقای قدس نخعی در این باره واصل 
شد و من بار سفر بستم و دو روز قبل از موعد به 
لندن رسیدم و به سفارت ایران رفتم و بر اجمالی 
از موضوع مورد بحث و نظر آگاه شدم و شبانگاه 
آنچه را که مناسب و مرتبط با موضوع می دانستم 

یادداشت کردم و روز بعد در سفارت ایران با 
وزیر خارجه - به نظرم نام مرحوم عباس آرام را 
برد، ولی من بنده مهدوی االن درست به خاطر 

نمی آورم - و با آقای قدس نخعی سفیر کبیر تبادل 
نظرهای الزم را انجام دادیم. موعد تشکیل آن 

کمیسیون در وزارت خارجۀ انگلیس ساعت ده 
صبح روز بعد بود و ما، یعنی سه نفر مذکور، و 

یکی دو تن دیگر که باز من بنده مهدوی نامشان را 
فراموش کرده ام، چندین دقیقه پیش از آن ساعت 
به وایت  هال رسیدیم و رئیس تشریفات ما را به 

اطاق وزیر خارجه برد و بعد از تعارفات معمولی 

و صرف قهوه در معیت وزیر خارجۀ انگلیس و 
دو سه نفر دیگر از اعضای عالی  رتبۀ آن وزارت به 
اطاق یا سالنی که کمیسیون در آن تشکیل می شد 

روان شدیم. رئیس تشریفات وزارت خارجه، 
نمی دانم در طبقه چندم وایت  هال درب اطاقی را 
گشود. اطاق آنقدرها وسیع نبود و یک میز گرد 

با چند مبل راحتی بر دور آن و دو تا تلفن بر 
روی آن و یک لوستر و چند المپ بسیار نفیس با 
روشنایی مناسب و معتدلی بر سقف و دیواره های 
آن. وزیر خارجه پیشاپیش ما و ما به دنبال او وارد 

اطاق شدیم و دیدیم که فقط پیرمرد کهنسالی بر 
روی مبلی لمیده است و بر مطالعۀ پرونده ای قطور 

مشغول است. وزیر خارجۀ انگلیس با ادب و 
احترامی به آن پیرمرد، که از او با ِسر ریدر نام برد، 

سالم کرد و به ما گفت: جناب ِسر ریدر بوالرد
(Sir Reader Bullard, 1855-1976) و سپس 
اعضای هیئت ایرانی را به ایشان معرفی کرد و 

بوالرد با نام بردن یکایک ما به ما خوشامد گفت و 
همه دور میز نشستیم و مذاکرات در مورد مسئلۀ 

موضوع کمیسیون آغاز شد و ضمن مذاکرات 
معلوم شد که با ِسر ریدر بوالرد در همۀ مسائل 

مربوط به ایران مشورت و تبادل نظر می شود . . .

البد خوانندگان گرامی به یاد دارند که ِسر ریدر 
بوالرد همان ریدر بوالرد سفیر کبیر انگلستان در 

ایران در زمان وقوع حادثه شهریور بیست و اشغال 
ایران از سوی متّفقین است که بعد از قریب بیش 
از بیست سال از آن تاریخ باز در سیاست انگلیس 

دستی دارد و نظر و تجارب او مورد توجه و 
استفادۀ دولت انگلیس است. از خوانندگان محترم 
پوزش می خواهم که مقدمه فوق الذکر این مقاله که 
به قول قدیمی ها ذی المقدمه یا اصل مطلب است، 

از خود ذی المقدمه و اصل مطلب مفصل  تر شد 
و حاال اجازه می خواهم که به اصل، یعنی ترجمۀ 
داستانی اصیل و صحیح النسب از کتاب مستطاب 

األغانی بپردازم.

یکی از آخرین آوازها یا تصنیف های آن کتاب 
آوازی است که گرچه اصل آواز مشتمل فقط 
به چهار بیت است، ولی همچنان که پیش تر 
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10. وعدۀ وصل دهد و هرگز بدان وفا نکند و 
همواره امروز و فردا کند، شکیبایی ات را به باد دهد.
11. یاری نیک اندام و خوش  تن و توش باالبلند 

و کمرباریک که لبانش خوشگوار و آستین های او 
)تن لطیف او( خوشبو و عطر آگین است.

12. بر آنچه خداوند به تو بخشیده خوشنود باش 
که همواره هر آنچه او بخواهد بر تو خواهد آمد.

13. همچنان که دوراِن خوشی گذشت و 
هنگامش به سر آمد، بدبختی نیز همیشگی 

نخواهد بود و این نیز بگذرد.۵

دنبالۀ ترجمۀ متن األغانی
اشعار از محمدبن صالح علوی است و نغمه پرداز 
آن موسیقی دان مشهور، رذاذ، است که بُنان نیز در 
لحن دیگری آن را نواخته است و تنی چند دیگر 

هم.

شاعر: محمدبن صالح  بن عبداهلل  بن موسی  بن 
عبداهلل  بن حسن  بن حسن  بن علی  بن ابی طالب )ع( 
است و این محمدبن صالح در دوران پادشاهی 

متوکل عباسی با دیگر شورشیان از سپیدجامگان 
علیه آن پادشاه قیام کرد و ابوالّساج آن شورشیان 

را قلع و قمع کرد و ُسَویَقه را که جایگاه اوالد 
امام حسن )ع( بود و نخلستان و خرمابنان آن را 

ریشه کن ساخت و خانه های فرزندان امام حسن )ع(  
را به آتش کشید و دربارۀ آنان و دربارۀ سویقه 

بسیار کارهای ناشایست کرد و این محمد -
بن صالح را با بسیار دیگر به زنجیر کشید و به 

اسیری به سامّرا برد و محمدبن صالح سه سال در 
زندان متوکل ماند و سپس قصیده ای را در ستایش 

متوکل سرود و فتح  بن خاقان، وزیر متوکل، در 
وقتی که مغنّیان همان تصنیف محمدبن صالح 
را به آواز در حضور متوکل می خواندند، موقع 

را مناسب دید که قصیدۀ مدحیّۀ محمدبن صالح 
را بر متوکل بخواند و متوکل پس از شنیدن آن 

قصیده فرمان داد که محمد را آزاد کنند و محمد 
آزاد شد و تا زنده بود در همان سامّرا باقی ماند. 
عمویم از ابی  جعفربن الدهقانه ندیم نقل کرد که 

ابراهیم  بن مدبّر برایش چنین حکایت کرد: 6

عرض کردم، ابوالفرج اصفهانی مؤلّف دانشمند 
و بزرگوار األغانی، این دایره  المعارف ادب عرب 
از بیش از یک قرن پیش از اسالم تا اواسط قرن 
چهارم، در شرح و بسطی که دربارۀ این تصنیف 

می دهد تمام سیزده بیت قصیده ای را که چهار 
بیت تصنیف مزبور ضمن آن قصیده است، به 

ضمیمۀ شرح حال شاعر آن و سبب سرودن آن را 
به تفصیل نقل می فرماید. این است که ترجمۀ هر 
سیزده بیت را می نویسم و سپس داستان دلکش و 
شیرینی را که موجب سرودن آن شده است برای 

شما حکایت می کنم.

قصیده
1. دل بی قرار و شیدا شد و غم و اندوه های 

پراکنده بر آن چنگ زد.
2. پاسی از شب گذشته بود که درخشش برقی 

سِر زخم عشقم را که به هم برآمده بود دوباره باز 
کرد.

3. چنین می نمود که آن برق در آن شب و آسمان 
سیاهِ آن چونان کنارۀ زردوزی  شدۀ باالپوش یارم 
بود، ردایی )= باالپوشی( که کس را به دامن بلند 

مرتبه و محترم او دسترس نیست.
4. اندکی به پنجره نزدیک شدم تا درخشش برق 

را بهتر بنگرم، ولی تاب نگریستن به آن را نداشتم 
و زندان بان نیز مرا به کنج زندان راند.

۵. آن آذرخش آذرگون نوید باران می داد. اینک 
در این تنگنای زندان، آتش من در میان سینه ام 

سوزان است و باراِن من اشِک  ریزان فراوانم.
6. از هر اندیشه و کار زشت و ناروایی به خدای 

پناه بردم و امید به لطف پروردگار بستم که 
شکیبایی ام را به من بازگرداند.

7. دل به روشنی دانست و پذیرفت که درد 
عشقی را که می کشد و زهر هجری را که 

می چشد، خواست خدا و قضای الهی است و 
”این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد.“ 

8. دل آرام گرفت و گوییا پیکان نیزه ای رشتۀ 
دلبستگی او را با آنچه در آن جوش می زد گسست.

9. هان ای دلکم، مبادا بی مهری بخیِل 
دست خشکی که چون بخشد کم بخشد و منّت 

فراوان گذارد و چون . . .
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پس از آنکه محمدبن صالح حسنی علوی از 
زندان آزاد شد، روزی به خانه من آمد و گفت 

امروز می خواهم به تنهایی و بی آنکه کسی دیگر 
در میان باشد نزد تو بمانم و آنچه را در دل دارم 

و شایسته نیست که دیگری آن را بشنود، برای 
تو بازگو کنم. گفتم باشد. چند نفری را که در 
نزد من بودند روانه کردم و دستور دادم اسب 

محمدبن صالح را تیمار کنند و برای محمد 
جامه های راحتی بیارند و چنین کردند. چون 

محمد آرامش یافت و ناهار خوردیم و چرتی 
زدیم، محمد گفت حاال می خواهم از آنچه فقط 
تو باید بدانی آگاهت کنم. من در سال فالن با 

همراهان شورشی ام به کاروانی که از فالن شهر 
به فالن شهر می رفت - ظاهراً برای حج به مّکه 
مشرفه - حمله کردیم و بر آنان شمشیر کشیدیم 
و میِر کاروان و پاسداران آن را به فرار واداشتیم 
و آنچه را در میان کاروان بود تصرف کردیم. در 
اثنای آنکه من سرگرم جمع آوری اموال کاروانیان 

بودم و شترهایشان را بر زمین می خوابانیدم، 
ناگهان ماهرو بانویی که من از او زیباروی تر و 
شیرین  سخن تر ندیده بودم از کجاوه اش بر من 

تابید،7  درخشید و به من گفت: جوان، اگر لطف 
کنی و شریفی8 را که سرکرده و فرماندۀ این لشکر 

است صدا کنی که نزد من آید، که با او کاری 
دارم ونیازمند کمک اویم، سپاس  گزارم. گفتم 

بانوی گرامی، تو او را داری می بینی و او سخنت 
را می شنود. آن بانو گفت: ترا به خدا و پیامبرش 

سوگند می دهم که تو همان شریف فرماندۀ 
لشکری؟ گفتم سوگند به خدا و پیامبرش آری، 
من همویم. گفت: من حمدُونه،9 دختر عیسی  بن 
موسی  بن ابی  خالد حربی  ام و می  دانی که پدرم را 
در نزد پادشاه مقامی واالست و خود نیز نیروی 
فراوان دارد. ما را نعمت و خواستۀ بسیار است. 
اگر نام و آوازه او را شنیده ای، اینک از آنچه من 

به تو می گویم آگاهی و اگر خود آوازه اش را 
نشنیده  ای، از دیگری جز از من پُرس.

خدا می داند از اینکه اینک هر چه با خود دارم به 
تو تقدیم کنم خودداری نمی کنم و خدای را میان 

 تو و خودم به شهادت می گیرم و چیزی از تو 

نمی خواهم، جز اینکه مرا در پناه و پاسداری خود  
گیری و در پردۀ غیرت و همتت بپوشانی، آبرو و 
حیثیتم را ارج  گزاری و اینک این یک  هزار دینار 

خرجی سفرم حالل و گوارای تو باد و این زر 
و زیورهایم را که پانصد دینار ارزش دارد بستان 
و هر چه نیز بیشتر می خواهی من ضامن آنم که 

آن را از بازرگانان مدینه و مکه یا از حاجیانی که 
در ”موسم“ شرف حضور دارند برای تو بگیرم، 

چرا که هیچ  کس نیست که آنچه را که از او بطلبَم 
به من ندهد. پس لطف کن و زنهارداری کن و 

پاس مرا بدار و از اینکه خدای نخواسته از سوی 
همکاران و یارانت بی حرمتی   ای متوجه من گردد، 

مرا در کنِف حمایت خود گیر.

سخنش آن چنان بر دلم نشست و آن چنان مرا 
تحت تأثیر قرارداد که فوراً بدو گفتم: خدای 

تعالی نه تنها مال و حال و جاه و جالِل تو را، که 
این کاروان و آنچه را در آن است بتو بخشید و 

او را به خدا سپردم و همۀ یارانم را فراخواندم و 
چون همه گرد آمدند به آنان ندا دادم که بدانید 

که من این قافله را پناه دادم و همۀ کاروانیان 
اینک در حمایت و پاسداری من در امان اند و 

میان من و آنان خدای تعالی و پیامبرش گواهِ هر 
چه می گویم هستند. هر کس از شما یاران اگر 
رشتۀ ریسمانی یا زانوبند شتری - که ارزشی 

ندارد -  از این کاروان برگیرد، گوییا به من اعالن 
جنگ داده است. یارانم با من همگی برگشتیم و 

به دیگر جای رو نهادیم. 

پس از آنکه مرا گرفتند و به زندان افکندند، روزی 
زندانبان پیشم آمد و گفت اینک بر در زندان دو زن 
ایستاده اند که می گویند از بستگان و خاندان تو اند، 

گرچه مرا از اینکه بگذارم کسی به دیدار تو آید 
اکیداً ممنوع ساخته اند، اما آنان یک بازوبند زرین 

به من دادند که آنان را اجازه دهم تا به دیدنت 
آیند و من به آنها اجازه دادم و اینکه هر دو در 

راهرو زندان منتظر تواند. اگر می خواهی نزدشان 
برو. با خود اندیشیدم که کیست که به سراغ من 
غریب دور از وطن، در این شهری که هیچ  کس 
مرا نمی شناسد، آید؟ گفتم شاید بعضی از زنان 
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مردمان مرا و آن بانو را به کارهائی ناروا و 
زشت متهم می کنند

خدای دادِ ما دو را از آنان بستاناد و آنان را 
دشمن کام کناد

کاری که به خدای محمد )ص( سوگند، 
آشکارا، هم از روی پاکدامنی

و هم از روی شکیبایی و خویشتن داری، آن 
را وانهادیم و انجام ندادیم

ابراهیم  بن مدبّر گفت عیسی، پدر بانو، برکشیدۀ 
برادرم احمدبن مدبّر است و خود او از من 

اطاعت می کند و من کارت را سامان خواهم داد. 
ابراهیم ادامه داد که فردا صبح به دیدار عیسی 
به خانه اش رفتم و بدو گفتم از تو درخواستی 
دارم. عیسی گفت فرمان بردارم و آنچه را که 

می خواهی انجام یافته  گیر و اگر بزرگواری 
می فرمودی، به جای آنکه قدم برچشم من نهی، 

مرا به خدمت خود احضار می کردی خوشحال ترم 
می ساختی. گفتم من به خواستگاری دخترت 

آمده ام. گفت او کنیز شما و من خود غالمِ )= بردۀ( 
شمایم و خواستگاری ات را می پذیرم. گفتم من 

دخترت را برای کسی که بهتر از من است و پدر 
و مادرش از پدر و مادر من واالترند و برای تو 

نیز پیوندی گرانقدرتر و دامادی گرانمایه تر است 
می خواهم و او محمدبن صالح علوی است. 

عیسی به من گفت: سرورِ من این همان مردی 
است که به سبب او مردم به ما بدگمان شده اند 

و حرف  ها گفته اند. به او گفتم مگر نه اینکه همۀ 
این بدگمانی ها و حرف ها باطل و بیهوده است؟ 

عیسی گفت خدای را سپاس که چنین است.

گفتم پس در حقیقت همۀ آنها حرف مفت 
و بیهوده است و وقتی که این وصلت که من 

خواهان آنم سر گیرد و عروسی انجام شود، هر 
بدگمانی و ژاژخایی و یاوه سرایی از میان می رود 
. . . و همچنان به مالیمت و دلجویی تقاضایم را 
برای عیسی تکرار می کردم تا آنکه او راضی شد 
و جواب مثبت به من داد و من از منزل او بیرون 

نیامدم، مگر آنکه بحمداهلل توانستم آن دختر 
گرانمایه را به همسری محمدبن صالح درآورم 

خاندان من یا از نوادگان پدرم باشند. از این روی 
نزدشان رفتم و ناگهان دیدم که همان بانوی کذایی 

آن کاروان است و تا مرا دید از اینکه جسمم آن 
چنان دگرگون شده و زنجیر سنگینی بر پای دارم 

گریست. آن بانوی دیگر از او پرسید که آیا این 
همو است. بانو پاسخ داد که آری به خدا سوگند 

این خود اوست. بانوی من به من روی کرد و 
گفت: پدر و مادرم برخی تو باد. به خدا سوگند 

که اگر می توانستم که با جان و مال و خاندان 
خود تو را از این بند برهانم کوتاهی نمی کردم و 

تو به راستی شایسته چنین خدمتی هستی و به هر 
حال از هم اکنون من از هیچ کمکی به تو و از 

هیچ کوششی در راه خالصی تو درنگ نخواهم 
کرد، اینک از این دینار ها و جامه ها و عطرها که 

پیشکشت می کنم بهره  بردار که الاقل وضعت 
بهتر گردد و از این پس، تا وقتی که خدای فرج و 

رهایی  ات دهد، هر روزه کارگزارِ من آنچه را که 
الزم داری و به کارت می آید برایت خواهد آورد 

و سپس دویست دینار و جامه هایی و عطرهایی به 
من تسلیم کرد. و از آن پس هر روز کارگزارش 

خوراکی پاک و پاکیزه و لذیذ برایم می آورد و 
چون خیر و برکتش به زندان بان هم مرتباً می رسید، 

زندان بان نیز از هیچ کمکی دریغ نمی کرد و من 
آنچه می خواستم می کردم، تا آنکه خداوند تبارک و 
تعالی بر من منت گذارد و از زندان خالصم فرمود.

پس از آنکه از زندان رها شدم با آن گرامی  بانو 
نامه  نگار شدم )راسلتُها = کس نزدش فرستادم( 

و از او خواستگاری کردم. بانو به من فرمود 
از سوی من آسوده خاطر باش و بدان که من 

همواره فرمانبردار تو و پیرو امر و نظر تو هستم، 
ولی اختیار در دست پدرم است و کار با اوست. 

من نزد پدرش رفتم و دخترش را خواستگاری 
کردم، ولی او مرا رد کرد و گفت هرگز با به 

همسری دادن دخترش به من، آنچه را که دربارۀ 
او در خصوص رابطه اش با تو در میان مردم شایع 
است، تأیید نخواهد کرد، چرا که تو ما را رسوای 

خاص و عام کرده ای. من سر به زیر انداختم و 
شرمگین از آنچه او گفت، از نزدش برخاستم و 

این دو بیت را سرودم:
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و کابین )= مهریّه( او را نیز شخصًا از مال خود 
تعهد کردم و پرداختم.

ابوالفرج می گوید محمدبن صالح اشعار فراوانی در 
مدح ابراهیم  بن مدبّر سروده است و در سپاس  گزاری 

از او در پایمردی اش برای راضی ساختن عیسی و 
همت بلند ابراهیم در سامان دادن کار ازدواجش با 
حمدونه سروده های شیوایی دارد و شیواتر از آن 

اشعاری که در وصِف حمدونه و شدت عشقش به 
او ساخته است که حاالمن بنده مهدوی دامغانی سه 
بیت از ابیات نخستین و دو بیت پایانی یک مقطوعۀ 

او را ترجمه می کنم و اینکه بقیه ابیات را ترجمه 
نمی کنم از آن روست که اوالً آن کمی به اصطالح 

این ایام پورنو (porno) است، گو اینکه آن اوصاف 
با اوصافی که این زمان برای دلربایان کمرباریک 
خوش  اندام معتبر می شمارند به کلی مباین است، 

و ثانیاً می ترسم خرده گیران خدای نخواسته بگویند 
مهدوی دامغانی سرِ پیری معرکه گیری می کند! و 

اینک ترجمۀ آنچه عرض کردم.

1. سوگند به جان حمدونه که دلباختۀ شیدای او 
و بیمار عشق اویم.

2. آن چنان بی اندازه و از حد گذشته او را دوست 
می دارم که به مالمتگران می گویم: ”ای مالمت گو 

خدا را رو مبین آن رو ببین.“10
3. خود را در برابر مالمت گویان واداده ام و دل به 

دریا داده و با درد سهمگین عشق می سازم.
4. این او و غم عشق اوست که همواره با دلی 

که از هر بی وفایی به دور است و با شمشیری که 
استخوان  شکاف است،11 همراه است. )یعنی هیچ  گاه 
از خاطرم دور نمی ماند و همواره در دلم جای دارد(.

]. . .[
9. خدای او را آن چنان که شایسته است بیارایاد 

و به همۀ آرزوهایش برساناد.
10. این همان بانویی است که شور عشق او مرا 

به سامّرا پای بند ساخته است وگرنه من در سامّرا 
کم می ماندم.

ابوالفرج اصفهانی چندین صفحه از األغانی را به 
محمدبن صالح و شعر او و دوستان دولتمرد او 

اختصاص داده است. 

به پایان رسید مقاله ای که حسن ختامش سخن از 
عشق راستینی است که ”آسان نمود اول ولی افتاد 

مشکل ها“ وصف آن است، و ارادت و احترامم 
به جناب استاد دکتر سید جالل متینی - دامت 

افاضاته - که محمدبن صالح از عموزادگان 
اعالی ارجمند ایشان است، موجب نوشتن آن 

شد. خداوند متعال انشاءاهلل به دکتر متینی و 
دست اندرکاران تدوین جشن نامۀ ایشان و آقای 

دکتر بهرام گرامی که واسطۀ تحریر آن شدند طول 
عمر و عزت و سعادت مرحمت فرمایاد.

1سال  هاست که این فقیر از رؤسای محترم دانشکده ادبیات 

جنابان دکتر شیخ االسالمی، دکتر داوری، مرحوم دکتر مجتبوی 
)ره( استدعا کرده ام با مراجعه به سوابق و بایگانی ها طبقات 

و دوره  های دکتری ادبیات را معلوم و معین فرمایند، ولی 
نمی دانم چرا هیچ اثری بر این استدعای مخلص مترتب نگشته 

است.
2خدای من! آیا اغانی چاپ بوالق و همین فهرست نایاب که 

متعلق به این بندۀ فقیر بود اینک در کجا و در دست کیست؟
3از حضرت استاد یارشاطر پرسیدم که آیا مرحوم دکتر مشایخ 

با حضرتعالی همدوره بود؟ فرمودند او دو سال پیش تر از 
من دکترایش را دریافت کرد. آیا خوانندگان گرامی می دانند 
که حضرت استاد یارشاطر شاگردی از من حقیر قدیمی تر و 

سالخورده تر در سراسر عالم ندارند؟
4خدا می داند این را بی  هیچ مبالغه و مجامله عرض می کنم 

که قطعًا قطعًا در دوران سلطنت دو پهلوی غیر از مرحومان 
تقی زاده و حکمت و دکتر قاسم غنی و تا حدی مرحوم 

مهذب الدوله باقر کاظمی و اخیراً جناب آقای پرفسور رضا 
احدی از سفرای کبار ایران در ممالک خارجه از لحاظ علمی 
و ادبی چون دکتر محمدحسن مشایخ فریدنی – رحمه  اهلل - 

نبوده است.
 ۵األغانی، جلد 6، 283.

6ابراهیم  بن مدبّر ادیب شاعر و نویسنده و دولتمرد بسیار 
مشهور دوران معتصم و متوّکل و مصنّف رسالۀ الَعذراء که 
به ادب پارسی نیز ورود داشت و در همان رسالۀ الَعذراء 

می گوید: آئین کشورداری را باید از ایرانیان و نامه ها و فرمان -
های پادشاهان ساسانی آموخت.

7ترجمۀ َطَلَعت است که می توان به تسامح گفت: نزدم آمد.
8یعنی سید اوالد پیغمبر.

 9حمُدونه در لغت به معنای بوزینه = میمون است، ولی از 
آنجا که والدین حمدُونه بانو او را بسیار زیبا دیده  اند، بر 

اساس قاعدۀ ”تسمیه شیئی به اسم ضّد آن“ نام او را حمُدونه 
نهاده  اند.

10عاریت از حضرت خواجه شیراز.

11یعنی دستم آنچنان توانا و تیغم آنچنان بُراست که ضربه ام را 

به استخوان می رساند.
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فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  دانش  آموختۀ  یارشاطر  احسان 
صاحب  لندن،  دانشگاه  ایران  شناسی  دکتری  و  تهران  دانشگاه 
سرویراستار  و  بنیادگذار  کلمبیا،  دانشگاه  ایران  شناسی  کرسی 
است.  نیویورک  ایران  شناسی  مرکز  مؤسس  و  ایرانیکا  دانشنامۀ 
در کنار بسیاری فعالیت  های فرهنگی و ادبی، می  باید به تأسیس 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب و نیز نشریه راهنمای کتاب اشاره کرد. 
و  فارسی  چاپی  کتاب  های  فهرست  ایران  شناسی،  مجموعه  های 
ادبیات خارجی از کارهای عمدۀ او در بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
بوده است. برخی از آثار فراوان او عبارت  اند از شعر پارسی در 
نیمۀ دوم قرن پانزدهم میالدی، لهجۀ تاتی جنوبی، ادبیات فارسی 
و ویرایش 40 جلد ترجمۀ تاریخ طبری و نیز همکاری در تألیف 

و ویرایش تاریخ ایران کمبریج.

سیر ادبیات، که همان تاریخ ادبی است، یکی 
از مسائلی است که پیوسته مورد نظر اهل ادب 
و به  خصوص کسانی بوده است که به تحوالت 

شعر فارسی نظر داشته  اند. در بحث تحوالت ادبی 
طبعاً مولفان سعی داشته    اند علل این تحوالت را 
گوشزد کنند. یکی از عللی که به  خصوص مورد 
توجه مورخان ادبیات قرار داشته اوضاع سیاسی 

است. مثاًل عهد پادشاه قدرتمندی که درباری 
باشکوه آراسته است و با صله  های خود عده  ای 
از شاعران را به دربار خود جلب کرده موجب 

رونق مدیحه  سرایی می  شود، چنانکه در زمان 
محمود غزنوی )360-421ق/ 971-1030م( و 

سنجر سلجوقی )م. 552ق/ 1157م( روی داد یا 
اگر سلطانی اهل مذهب باشد و نمایندگان مذهب 

را بنوازد، این نواختن ممکن است موجب رواج 
اشعار مذهبی از قبیل مدح ائمه شود، چنان که در 

دوران طهماسب صفوی )920-986ق/ 1514-
1578م( رخ داد. 

اما اینکه تحوالت کیفی شعر تا چه اندازه از 
تحوالت سیاسی اثر می  پذیرد مسئلۀ دشوارتری 

است. مثالً انسان انتظار دارد که حمالت مغول  ها 
و ویرانی  هایی که پدید آوردند و کشتارهایی که 

مرتکب شدند موجب کسادی بازار هنر شود 
و کسادی در کیفیت شعر نیز مؤثر باشد. با این 

همه می  بینیم که کشت  و  کشتار مغول و گسیختن 
اوضاع مانع ظهور شاعران توانایی چون سعدی 

)606-691ق/ 1209-1292م( و جالل  الدین 
رومی )604-672ق/ 1207-1273م( نشد و 
اگر گفته شود باید مدت زمانی بگذرد تا اثر 

وقایع سیاسی و جنگ  ها و کشتارها آشکار شود، 
باز می  بینیم که حدود صد سال بعد از حملۀ 

مغول شعرایی چون سلمان ساوجی )709-
778ق/ 1309-1376م( و خواجوی کرمانی 

)689-752ق/ 1290-1351م( و حافظ شیرازی  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/106-109
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)727-792ق/ 1327-1390م( و عبید زاکانی 
)701-772ق/ 1302-1370م( دوره  ای از رونق 

ادبی پدید آوردند. 

طبعاً انسان دچار تردید می  شود که اوضاع 
سیاسی و حتی جنگ  ها و کشتارهای بسیار 

ویرانگر در سیر ادبیات اثر خاصی داشته باشند 
چنان که سرافکندگی شکست از روسیه و از 
دست دادن قسمتی از خاک ایران در دوران 

فتحعلی  شاه )1183-1250ق/ 1772-1834م( 
مانع ظهور شاعرانی مثل قاآنی )1223-1270ق/ 

1808-1854م( و سروش اصفهانی و فروغی 
بسطامی )1213-1274ق/ 1798-1857م( و 
مجمر )م. 1225ق/ 1810م( نشد یا فتوری 

که پس از شاه عباس )996-1038ق/ 1587-
1629م( در سلسلۀ صفویه آغاز شد و در دوران 

شاه سلطان  حسین )1105-1135ق/ 1694-
1722م( به اوج رسید مانع ظهور شاعران دورۀ 

بازگشت ادبی، از جمله شاعر توانایی چون 
هاتف اصفهانی )م. 1198ق/ 1784م( و شاعرانی 

که به سبک هندی گرایش داشتند، نشد.
 

همچنین، ضعف دولت و حتی گاه هرج  و  مرج 
سیاسی در دورۀ مظفرالدین  شاه )1269-1324ق/ 

1852-1906م( و محمد  علی  شاه )1289-1344ق/ 
1872-1925م( و احمد  شاه قاجار )1275-

1308ش/ 1896-1929م( مانع ظهور شعرایی مثل 
ادیب  الممالک فراهانی )1239-1295ش/ 1860-
1916م( و ملک  الشعرای بهار )1265-1330ش/ 
1886-1951م( و شاعران دیگری نشد که ریشه 

در اواخر دورۀ قاجار داشتند مثل محمدحسین 
شهریار و رعدی آذرخشی و امیری فیروزکوهی 
و شعرای دیگری که مقارن اینان یا کمی بعد از 
آنها آمدند مثل رهی معیری و لطفعلی صورتگر 
و حمیدی شیرازی. قصاید غرّا و کم  نظیر ملک-
 الشعرای بهار را نه می  توان با ضعف دولت در 
دورۀ مظفرالدین  شاه و احمد  شاه و نه با استبداد 

ناصرالدین  شاه )1247-1314ق/ 1831-1896م( 
یا رضا  شاه )1256-1323ش/ 1877-1944م( 

توضیح داد. 

تحوالت شعر بی  شک معلول عللی است، ولی 
روشن نیست که این علل کدام  اند. استبداد 

رضا  شاهی و عدم تشویق و ترغیب شعر در 
دوران سلطنت او مانع بروز یکی از درخشان-

 ترین ادوار ادبی ایران نشد که با نیما شروع شد 
و با شعرایی مانند فریدون توللی و حمیدی 
شیرازی و پروین اعتصامی و شاعرانی دیگر 

ادامه یافت که کم  و  بیش از نیما یوشیج اثر 
پذیرفته بودند یعنی احمد شاملو و فروغ فرخزاد 
و اخوان ثالث و فریدون مشیری و نادر نادرپور 

و سهراب سپهری و عدۀ دیگری از شاعران 
مانند آتشی و نیستانی و حمید مصدق و یداهلل 

رویائی و احمدرضا احمدی و محمدعلی سپانلو 
و اسماعیل خوئی و سپند و به  ویژه سیمین 

بهبهانی. 

موجب شگفتی است که پس از انقالب اسالمی 
شاعرانی که بشود آنها را مدیون این انقالب 

شمرد نادرند.

از این همه می  شود نتیجه گرفت عللی که معموالً 
موجب اعتال یا تنزل کیفیت شعر می  شود چندان 
روشن نیست و به نظر می  رسد علل دیگری در 
کار باشند که از نظر منتقدان یا دست  کم از نظر 

قاصر من دور مانده  اند. 

به   نظر می  رسد وقتی سبک خاصی در شعر آغاز 
می  شود، بی  توجه به اوضاع سیاسی راه خود را 
می  پیماید و گاه نتیجۀ آن خالف انتظار منقدان 

است. مثالً قصیده  سرایی در ستایش صاحبان 
قدرت در زمان سامانیان آغاز شد و در دوره-
 های غزنوی و سلجوقی و حتی خوارزمشاهی 

به سیر خود ادامه داد، ولی در دورۀ مغول و پس 
از آن در دورۀ تیموریان، شاید به سبب ضعف 

آشنایی شاهان و امرای مغول و تیمور با ظرایف 
زبان فارسی، قصیده  سرایی رونق چندانی نیافت. 
با این همه، شاعرانی چون قطران تبریزی )قرن 
5ق/ 11م( و دیرتر از او خاقانی )520-595ق/ 

1126-1199( و مجیر بیلقانی )م. 586ق/ 
1190م( و سپس جمال  الدین عبدالرزاق )قرن 
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عده  ای از غزل  سرایان لطیف  طبع و سپس قصیده-
 سرایان قدرتمندی چون قاآنی را نصیب ایران کرد 

و دورۀ نسبتاً پررونقی را با شاعران قصیده  سرا و 
غزل  سرای دورۀ قاجاری پدید آورد. 

بی  اعتنایی مطلق رضا شاه به شعر و شاعری 
ندرت قصاید ستایشی را در دوران او توجیه 
می  کند، هر چند قصاید فصیح ملک  الشعرای 

بهار استثنای آشکاری است و باید آن را ادامۀ 
قصیده  سرایی دورۀ قاجاری شمرد.

6ق/ 12م( و کمال  الدین اسماعیل )نیمۀ نخست 
قرن 7ق/ 13م( سنت قصیده  سرایی خراسان را 

در مغرب و مرکز ایران ادامه دادند. 

بی  شک وجود دربارهایی که مشوق شعر باشند در 
روی آوردن شاعران به قصاید ستایشی مؤثر واقع 

می  شود. بی  اعتنایی شاهان صفوی به این  گونه 
قصاید از عدۀ آنها بسیار کاست. اما بازگشت 

ادبی، مصادف با سقوط صفویه و ظهور نادرشاه 
)1100-1160ق/ 1689-1747م(، شاعر توانایی 

چون هاتف اصفهانی )م. 1198ق/ 1784م( و 

ایران نامه، سال پنجم، 
شمارۀ 2، زمستان 1365.
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سالشمار
1307 تولد، تهران.

1313 تحصیل در دبستان   های امیر اتابک و زند، تهران.
1319 تحصیل در دبیرستان دارالفنون، تهران.

        دریافت دیپلم رشتۀ ادبی.
1328 دریافت درجۀ لیسانس زبان و ادبیات 

        فارسی از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران.
1329 دریافت درجۀ لیسانس رشتۀ قضایی از

         دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران.
        استخدام در وزارت فرهنگ به عنوان دبیر

        دبیرستان   ها در مهرماه. تدریس در
        دبیرستان البرز.

1330 دریافت درجۀ فوق لیسانس زبان و ادبیات
        فارسی از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران.
1335 مأمور خدمت در کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

        مدیر مجلۀ فرزندان برای دانش  آموزان
        دبستان  ها، نشریۀ سازمان جوانان

        شیر و خورشید سرخ ایران.
1336 مأمور خدمت در دانشکدۀ فنی آبادان

        )Abadan Institute of Technology( با
        سمت استادیار، بعد دانشیار و رئیس بخش

        زبان فارسی.
1336 دریافت دکترای زبان و ادبیات فارسی

        دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران در
        اردیبهشت  ماه. موضوع رساله:

        “اختصاصات نثر فارسی در قرن چهارم،”
        به راهنمایی استاد بدیع  الزمان فروزانفر.
1339 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ

        ادبیات دانشگاه مشهد.
1340 معاون دانشکدۀ ادبیات.

1344 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ
        ادبیات دانشگاه مشهد.

1344 رئیس دانشکدۀ ادبیات. 
        عضو وابستۀ فرهنگستان ادب و هنر ایران.
1345 مأموریت  مطالعاتی در انگلستان و ایاالت ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/110-113
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علیسجادی روزنامه   نگار ساکن واشنگتن است. از 1979 تا 1983 
در انتشار هفته   نامۀ ایرانشهر همکاری داشته و از 1986 تا 2003 
عضو هیئت مؤسس و تحریریۀ ماهنامۀ پر بوده است. آثار او در 
نشریات خارج از ایران به چاپ رسیده   اند و چند گزارش مستند 
رادیویی، از جمله ”آتش زدن سینما رکس آبادان“ و ”در برلین 

هنوز قاضی هست،“ نیز از او منتشر شده است.
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        متحد امریکا به مدت یک سال از مهرماه.
1346 برندۀ جایزۀ سلطنتی در رشتۀ تصحیح
        انتقادی متون فارسی برای کتاب هدایه

        المتعلمین فی الطب.
1350 سفر به اتحاد جماهیر شوروی به مدت
        دو ماه بر طبق برنامۀ مبادالت فرهنگی

        ایران و شوروی، به منظور بازدید نسخه  های
        خطی فارسی در لنینگراد، باکو، تاشکند،

        دوشنبه، سمرقند و بخارا.
1353 از فرودین  ماه، معاون آموزشی و پژوهشی
        دانشگاه فردوسی )مشهد سابق( در دورۀ

        ریاست دکتر نصراهلل مقتدر مژدهی.
1354 رئیس دانشگاه فردوسی.

        عضو هیئت سیاسی به ریاست امیرعباس
        هویدا، نخست وزیر، در سفر به اوالن باتور

        مغولستان و مسکو.
1356 مأمور خدمت در فرهنگستان ادب و هنر ایران.
        عضو پیوستۀ فرهنگستان ادب و هنر ایران.

        نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران
        به ریاست پرویز ناتل خانلری.

1358 “محکوم به اخراج از دانشگاه مشهد” به
        حکم “شورای انقالبی تزکیۀ دانشگاه

        مشهد” در اردیبهشت  ماه.
        پس از چاپ این خبر در روزنامۀ روشنگر
        مشهد )سال 2، شمارۀ 8، شنبه 29 اردیبهشت
        1358(، در اوایل خرداد همان سال از ایران
        خارج شد و دیگر نتوانست به ایران بازگردد.

1359-1360  استاد میهمان بخش خاورمیانۀ
        دانشگاه یوتا.

1360-  1361 استاد میهمان بخش خاور نزدیک
        دانشگاه کالیفرنیا، برکلی.

1361-  1367 مدیر ایران  نامه )سال 1، شمارۀ 1-
        سال 7، شمارۀ 2(، فصلنامۀ ایران  شناسی

        بنیاد مطالعات ایران )26 شماره(.

1368مدیر فصلنامۀ ایران  شناسی )سال 1، شمارۀ 1-
       سال 13، شمارۀ 2(، ویژۀ پژوهش در

       تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و
       ادبیات فارسی )تاکنون 97 شماره(. 

دکتر جالل متینی و نادر نادرپور، یوسی ال ای. 
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مقاالت
1344 29 مقاله در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشکدۀ
        ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

        مشهد از شماره 1 )بهار 13۴۴(.
        مقاله  هایی در جشن  نامه  ها و یادنامه  ها.

1361 مقاله  هایی در ایران  نامه و ایران  شناسی، از
        آغاز تا کنون.

کتاب  ها)چاپاول(
1338 نمونه  هایی از نثر فصیح فارسی معاصر،

        جلد 1 )تهران: کتابفروشی زوار(.
1341 خالصۀ ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

        )مشهد: باستان(.
        خالصۀ بیژن و منیژۀ فردوسی )مشهد: باستان(.
        خالصۀ لیلی و مجنون نظامی )مشهد: باستان(.
1344 تصحیح انتقادی هدایه المتعلمین فی الطب، 
        تألیف ابوبکر ربیع  بن احمد الخوینی البخاری،

        تألیفی احتماالً پیش از 371ق  )مشهد:
        دانشگاه مشهد(.

1349 تفسیر قرآن مجید: نسخۀ محفوظ در
        کتابخانۀ دانشگاه کمبریج، تألیفی احتماالً

        از نیمۀ اول قرن پنجم هجری )تهران:
        بنیاد فرهنگ ایران(.

1352 تفسیری بر عشری از قرآن مجید: نسخۀ
        محفوظ در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا، تألیف

        نیمۀ اول قرن پنجم هجری )تهران:
        بنیاد فرهنگ ایران(.

1357 پند پیران، تألیفی احتماالً از قرن پنجم هجری
        )مشهد: بنیاد فرهنگ ایران، 1357(.

        تحفه  الغرائب، از مؤلفی گمنام، احتماالً
        محمدبن ایوب الحاسب عالم قرن چهارم

        هجری  )تهران: معین(.
        نمونه  هایی از نثر فصیح فارسی معاصر،

        جلد 2 )تهران: کتابفروشی زوار(.
1377 کوش  نامه، سرودۀ حکیم ایرانشان  بن ابی  الخیر

        )تهران: علمی(.
1384 نگاهی به کارنامۀ سیاسی دکتر محمد مصدق

        )لوس  آنجلس: شرکت کتاب(.
1385 شریعتی در دانشگاه: خاطرات دکتر جالل
        متینی رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد

        )استکهلم: آرش(.

جالل متینی، ”هدایۀ المتعلمین فی الطب، قدیمی ترین 
کتاب طبی فارسی،“ جستارهای ادبی: دانشکدۀ ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شمارۀ 

1 )بهار 13۴۴(، 62-۴9.



113 ایران نامه، سال 28، شمارۀ 2، تابستان 2013/1392

آثار:نظارتبرچاپکتاب
1350 تاریخ بیهقی، به تصحیح دکتر علی  اکبر فیاض

        )مشهد: انتشارات دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 
        مشهد(.

        یادنامۀ ابوالفضل بیهقی، مجموعۀ سخنرانی  
        های مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی،

        21 تا 25 شهریور 13۴9 )مشهد: انتشارات
        دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

        مشهد، 1350(.
1355 یادنامۀ ناصر خسرو، مجموعۀ سخنرانی  های

        کنگرۀ جهانی ناصرخسرو، 23 تا 28
        شهریور 1353 )مشهد: انتشارات دانشکدۀ
        ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، 1355(.

شرکتدرکنگره  هایبین  المللی
1345 اولین کنگرۀ جهانی ایران شناسان، تهران.

1346 بیست  وهفتمین کنگرۀ بین  المللی شرق  شناسان،
        ان اربر، میشیگان

(27th International Congress of 
Orientalists, Ann Arbor, Aug., 1967).
1349 بیست و هشتمین کنگرۀ بین المللی شرق  شناسان،

 (28th International Congress کانبرا        
of Orientalists, Canberra, January 1971).
1350  مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، مشهد
1351  چهارمین کنگرۀ جهانی ایران  شناسان، شیراز

         کنگرۀ شرق  شناسی به مناسبت صدمین
        سال تأسیس دانشکدۀ خاورشناسی.

 )The University Oriental College(
        دانشگاه پنجاب، الهور.

1352  بیست  و  نهمین کنگرۀ بین  المللی شرق  شناسان،
        پاریس

(29th International Congress of 
Orientalists, Paris, July 1973).

1356  کنگرۀ بین  المللی عالمه محمد اقبال به
        مناسبت صدمین سال تولد وی، دانشگاه

        پنجاب، الهور.
1369 سمپوزیوم یک  هزاروچهارصدمین سالگرد

        تولد باربد، دوشنبه، تاجیکستان.
1368 کنگرۀ فردوسی، واشنگتن.

        کنگرۀ فردوسی، لوس  آنجلس.
1370 کنگرۀ نظامی گنجوی شاعر بزرگ پارسی

        سرای قرن ششم، واشنگتن.
        کنگرۀ نظامی گنجوی شاعر بزرگ پارسی

جالل متینی، ”رسم الخط فارسی در قرن پنجم         سرای قرن ششم، لوس  آنجلس.
هجری،“ جستارهای ادبی: دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 3، شمارۀ 3-2 

)تابستان-پاییز 13۴6(، 206-159.
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به نام خداوند جان و خرد

انتشار »ایران   نامه« كه اكنون نخستين شمارۀ آن از 
نظر خوانندگان ارجمند مي   گذرد، پاسخي است 
به نياز زمان ما، از طرف كساني كه پاسداري از 

فرهنگ ایران زمين و ترویج آن را وظيفه اساسي 
خود مي شمارند. هدف ما آن است كه در حد 
امكان، حاصل تحقيقات و تتبّعات دانشمندان و 
صاحب نظران ایراني را در رشته هاي مربوط به 
زبان و ادب فارسي و فرهنگ غني ایران در این 

مجله چاپ كنيم و در سراسر جهان به دست 
محققان و عالقه  مندان برسانيم تا بدین ترتيب 

خالئي را كه در چند سال اخير به سبب تعطيل 
اكثریت قریب باتفاق مجله  هاي تحقيقي در ایران 

بوجود آمده است جبران نمایيم. 

روزگاري بود كه مطالعات و تحقيقات مربوط به 
ایران در زمينۀ زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ 

ایران در انحصار دانشمندان اروپایي بود، و 
ایشان نيز نتيجۀ پژوهشهاي خود را در چند مجلۀ 

معتبر كه به مطالعات آسيایي یا شرق شناسي 
اختصاص داشت در اروپا چاپ مي كردند. این 
شيوه، بي استثناء در تمام دوران قاجاریه، كه با 

اوج مطالعات و فعاليّتهاي شرق شناسان اروپایي 
مقارن بود، ادامه داشت. زیرا در آن سالها ایرانيان 

نه براستي از »ایران« و فرهنگ و تمدن كهنسال 
وطن خود چيزي مي  دانستند، و نه با اسلوب 

نقد و تحقيق علمي آشنا بودند. اما رفت و آمد 
با اروپا كه از اواسط دورۀ قاجاریه آغاز گردیده 

بود، كم و بيش برخي از ایرانيان هشيارو آگاه 
و دلسوز را در زمينه  هاي گوناگون سياسي، 

اجتماعي و فرهنگي با حقایقي آشنا ساخت كه 
تا آن زمان جامعۀ ایراني از آن بكلي بيخبر بود. 

»انقالب مشروطيت« در سال 1285)=1324 
هجري قمري( یكي از نتایج بسيار مهم این  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/114-117
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آشنایي و بيداري مردم بود. در ضمن در همين 
سالها بود كه افراد معدودي از ایرانيان نيز با آثار 

ادبي و دیگر نوشته  هاي اروپایي آشنا شدند. 

و سپس در دوران پهلوي )1304ـ1357( براي 
نخستين بار، مطالعات و تحقيقات مربوط به 

گذشتۀ ایران، و تجليل از بزرگان علم و ادب 
ایران زمين بصورت علمي مورد توجه قرار 

گرفت و با برگزاري »هزارۀ فردوسي« در سال 
1313 با حضور دانشمندان ایراني و خارجي 

در تهران گام اساسي در این راه برداشته شد. از 
طرف دیگر در دودهۀ اول این دوره تني چند 
از ادیبان و محققان نامدار ایراني نيز كه با نقد 
و تحقيق علمي به شيوۀ اروپایي آشنا گردیده 

بودند، خود مستقاًل در موضوعهاي ادبي و 
تاریخي به تحقيق پرداختند. ولي حقيقت آن 
است كه تا آن زمان قلمرو تحقيق در زمينۀ 

مسائل مربوط به ایران همچنان در دست 
خارجيان بود. زیرا هم عدۀ محققان واجد شرایط 
در ایران انگشت شمار بود، و هم وسایل تحقيق 

و تتّبع در داخل ایران فراهم نبود. اما از دهۀ سوم 
دورۀ مورد بحث به بعد تحقيقات مربوط به زبان 

و ادب فارسي و فرهنگ و تمدن ایران بيش از 
پيش در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسيس 

دانشگاهها، مؤسسات تحقيقي، كتابخانه    ها، موزه
 ها در نقاط مختلف كشور، برگزاري كنگره  ها و 
مجالس بحث علمي و ادبي دربارۀ بزرگان علم 

و ادب ایران، و نيز حضور  دانشمندان و محققان 
ایراني در مجامع بين  المللي، بر رونق مطالعات 

و تحقيقات مربوط به ایران، در داخل ایران 
افزود. در همين دوره بود كه عدۀ قابل توجهي از 
محققان ایراني، با برخورداري از امكانات موجود 

در ایران و با بكار بردن شيوۀ تحقيق علمي، 
در زمينه  هاي متنّوع فرهنگ ایران: زبان و ادب 

فارسي، زبان  شناسي، لهجه  شناسي، فرهنگ عامه، 
زبانهاي ایراني پيش از اسالم، ادیان، فلسفه، 

باستانشناسي، تاریخ، هنر، جغرافيا، جغرافياي 
تاریخي و كتاب شناسي و نظایر آن به پژوهش 
پرداختند و توجه محافل علمي و شرق  شناسي 

جهان را به خود جلب كردند. حاصل تحقيقات 

این نسل از محققان ایراني، كه خوشبختانه اكثر 
ایشان هنوز در ایران و خارج از ایران به تحقيق 
و تتّبع سرگرمند، در آن سالها بصورت كتاب یا 
مقاالتي كه در مجله  هاي تحقيقي در ایران چاپ 
مي  شد در سراسر جهان در اختيار اهل فن قرار 
مي گرفت. آثار ارجمندي كه وجود آنها اكنون 

در كتابخانه  هاي بزرگ دنيا موجب سرافرازي هر 
ایراني است. 

امروز به قول ابوالفضل بيهقي روزگار از لؤنی 
دیگرست. زیرا خارجيان كماكان به تتبّعات و 

تحقيقات خود در زمينه  هاي مختلف ایران  شناسي 
مشغولند و نتيجۀ پژوهشهاي خود را در مجله
 هاي شرق  شناسي یا ایران  شناسي كه به یكي از 

زبانهاي اروپایي منتشر مي گردد، چاپ مي كنند، 
ولي براي نشر مقاالت محققان ایراني دربارۀ زبان 
و ادب فارسي و فرهنگ ایران تقریبا مجله  اي به 

زبان فارسي وجود ندارد، و این خود غبني بزرگ 
است. اینك »ایران نامه« انجام این مهم را، در حد 

مقدرت و توانایي، بعهده گرفته است. 

البته این اولين بار نيست كه ایرانيان در خارج  
از وطن خود قلم به دست مي گيرند و به نشر 
روزنامه و مجله دست مي زنند. به یاد بياوریم 
پيشاهنگان نامداري را كه در حدود یك قرن 

پيش، در عصر سياه استبداد، روزنامه  هاي 
سياسي اختر، قانون، حكمت و حبل  المتين 

را در استانبول، لندن، قاهره و كلكته به زبان 
فارسي چاپ كردند و ساليان دراز براي برقراري 

حكومت قانون در ایران قلم زدند. و نيز به یاد 
بياوریم تني چند از دانشمندان وطن  پرستي را كه 
در اوضاع آشفتۀ ایران در جنگ جهاني اول، در 

برلن گرد آمدند و چند سال روزنامۀ كاوۀ سياسي 
را منتشر ساختند و پس از جنگ نيز كار با 

ارزش خود را در دورۀ جدید كاوه به تحقيقات 
ادبي و تاریخي محدود كردند. امروز نيز وظيفۀ 
هر »ایراني« است كه مشعل زبان و ادب فارسي 

و فرهنگ ایران را در خارج از مرزهاي ایران 
فروزان نگاه بدارد. در این راه دانشمندان و 

محققان ایران كه مدافعان راستين زبان و ادب 
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فارسي و فرهنگ و تمدن ایران  اند وظيفه اي 
سترگ بعهده دارند، و آن ادامۀ پژوهش و تتبّع 
دربارۀ گذشتۀ پرافتخار ایران است. اگر »ایران 

نامه« بتواند در نشر این گونه تحقيقات ارجمنِد 
دانشمندان و پژوهندگان ایراني گامي بردارد 

موجب مباهات مسؤوالن آن است. 

و اما سخني كوتاه دربارۀ راه و روش این مجله: 

»ایران نامه« مجله اي است فصلي كه از طرف 
»بنياد مطالعات ایران« منتشر مي گردد. این مجله 

به چاپ و نشر مقاالت تحقيقي در زمينۀ زبان 
و ادبيات فارسي و فرهنگ ایران، به معناي عام 
آن، اختصاص دارد. خالصۀ هر یك از مقاالت 
فارسي به زبان انگليسي در مجله چاپ مي  شود 

تا مجله براي خارجيان ناآشنا به زبان فارسي نيز 
قابل استفاده باشد. با آن كه هدف اساسي از نشر 
»ایران نامه« چاپ مقاله  هاي تحقيقي دانشمندان و 
پژوهشگران ایراني به زبان فارسي است، چنانچه 

دانشمندان خارجي هم مقاله  هایي به زبانهاي 

فرانسه یا انگليسي در زمينه  هاي مورد عالقۀ 
این مجله براي ما بفرستند، این گونه مقاله  ها را 

نيز در شماره  هاي عادي مجله، یا در هر سال 
در شماره  اي جداگانه چاپ مي كنيم. بعالوه از 

شمارۀ بعد، در زیر نظر آقاي حمشمت مؤید 
استاد دانشگاه شيكاگو، صفحاتي از ایران نامه 
به بررسي اّهم كتابهایي كه در زمينۀ تحقيقات 

ایران شناسي در جهان منتشر مي گردد اختصاص 
خواهد یافت. از طرف دیگر چون بخوبي آگاهيم 

كه نشر چنين مجله  اي، در سرزميني بيگانه و با 
محدودیتهاي زیاد، با نقائص بسيار همراه خواهد 
بود، از هم اكنون چشم به راه راهنمایي صاحب 

نظرانيم. 
و بدین ترتيب صفحات »ایران نامه« براي نشر 
مقاالت تحقيقي دربارۀ زبان و ادب فارسي و 

فرهنگ ایران در اختيار محققان ایراني و خارجي 
است.

صفحه آغازین ایران نامه، سال اول، شمارۀ 1، پایيز 1362.
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اي نام تو بهترين سرآغاز

دور از ایران عزیز، ولي با یاد ایران اهورایي 
هميشه جاوید انتشار سال دوم »ایران نامه« را 
آغاز مي كنيم. به یاد سرزمين كهنسالي به كار 

خود ادامه مي دهيم كه از دورترین زمانها تا به 
امروز همواره صحنۀ نبرد بي امان اهورمزدا و 

اهریمن، صحنۀ پيكار روشنایي و نيكي و آباداني 
و راستي با تاریكي و بدي و ویراني و دروغ بوده 

است. ولي تاریخ ایران گواهي مي   د  هد كه در 
سرزمين ایران هرگز اهریمن بر اهورمزدا چيرگي 

مطلق نيافته است، چه پس از هر دورۀ تيره و 
تار و وحشت و غم و كشتار و ویراني به همت 
زنان و مردان ایران بار دیگر آسایش و آرامش و 
شادي و آباداني به ایران بازگردانيده شده و ملت 

ایران رسالت خود را در نگاهباني و پيشرفت 
فرهنگ و تمدن قوم ایراني از سر گرفته است. 

ایراني كه هجومهاي مرگ  بار و ویران كنندۀ 
اسكندر گجستگ، تازیان، غزان، مغوالن، تيمور 

لنگ و آل عثمان را با پيروزي در پشت سر 
گذاشته است بيقين بر حوادث مشابه آنها در هر 

عصري غلبه خواهد كرد. مگر نه این است كه 
ملتي هستيم با تاریخ مكتوبي بيش از دو هزار و 
پانصد سال؟ در سر راه هر ملتي با چنين سابقه
 اي دور و دراز همچنان كه دوره  هاي آرامش و 
شادي و خوشي و توانایي و امنيت فراوان بوده 
است، دوره  هاي ناتواني و تيره  روزي و ویراني 

نيز كم نبوده است. اگر كسي در پایداري ایرانيان 
اندك شك و تردیدي دارد، براي اثبات پایداري 
این ملت بزرگ در برابر همۀ مهاجمان یوناني و 
تازي و ترك و تاتار كه بر  سرزمين ما تاخته  اند 

تنها به یك شاهد بسنده مي كنيم. مي  دانيم كه 
تيمور گوركان در فاصلۀ سالهاي 782 تا 798 
با سپاهيان جرار خونخوارش سه بار به ایران 
یورش برد. حمالت وي به كشور ما بار اول  ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2013/28.2/118-121
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شش سال، بار دوم سه سال و آخرین بار پنج 
سال ادامه یافت و در تمام این سالها او آني 

از  تخریب شهرها و كشتار بي  دریغ مردم بيگناه 
بي  پناه و غارت و تاراج شهرها غفلت نورزید. 

چنان كه در یورش به شهرهاي هرات و اسفزار 
و  فجایعي كه در این دو شهر مرتكب گردید 

مورخان زمانش نوشته  اند چنان فاجعۀ هولناكي 
در هيچ زمان و مكان بوقوع نپيوسته بوده است. 

مردم اصفهان هم كه اخبار قتل و غارتهاي تيمور 
از دور و نزدیك به گوششان رسيده بود چاره  اي 
جز تسليم و رضا ندیدند و از در صلح درآمدند. 

تيمور بر ایشان ماليات سرانۀ هنگفتي تحميل كرد 
كه پرداخت آن در توان اصفهانيان نبود، واسطه  ها 

انگيختند، سودي نبخشيد، ناچار به كشتن تني 
چند از مأموران اخذ ماليات دست زدند. تيمور 
چون از این گستاخي آگاه شد فرمان داد اهالي 
اصفهان را از كودك و پير و زن و مرد قتل عام 
كنند و چنين كردند، هنوز هفته  اي نگذشته بود 
كه سپاهيان تيمور هفتاد هزار تن از اصفهانيان 

را كشته و به فرمان تيمور صاحبقران از سر آنان 
مناره  ها بر پا ساخته بودند. در ضمن این موضوع 
را نباید ناگفته گذاشت كه همۀ مورخان نوشته
 اند: تيمور برخالف چنگيز مردي مسلمان بود، 
به دینداري تظاهر مي كرد، به خاندان رسالت 
و سادات ارادت مي  ورزید و زاهدان و مشایخ 
صوفيه را نيز تكریم مي نمود! سرانجام مرگ 
در سال 807 بسراغ تيمور رفت و جهانيان را 
از شر وجود وي آسوده ساخت. سپس بمرور 

زمان مردم اصفهان و همۀ ساكنان ایران زمين بار 
دیگر زندگاني را از سر گرفتند. هنوز بر آن قتل 
و غارتها و كله  منارسازیهاي تيمور در شهرهاي 

مختلف ایران زمان درازي نگذشته بود كه 
اصفهاِن نصف جهان، انظار جهانيان را به خود 

جلب كرد. مسجد شيخ لطف  اهلل با گنيد زیبایش 
سر به آسمان نيلگون اصفهان سود و كاخهاي 
عالي قاپو و چهل ستون و دهها بناي باشكوه 

دیگر و خيابان چهارباغ كه همه نشانۀ زندگي پر 
رونق و مرفه مردم اصفهان است در آن سرزمين 

بهشتي بر پا گردید. مقصود آن است كه مردم 
ایران در طي تاریخ پر فراز و نشيب خود بارها 

گرفتار تيره  روزي شده  اند ولي هرگز از حركت و 
كوشش باز نایستاده  اند، مدتي افتان و خيزان به 
حركت بطيء خود ادامه داده  اند، و بدیهي است 

كه مشعل تابان علم و دانش و فرهنگ قوم ایراني 
نيز در این دوره  هاي ركود از پرتو افشاني در 

ابعاد وسيع بازمانده ولي هرگز خاموش نگردیده 
است چنان كه هرگز نيز خاموش نخواهد شد. 

ما به یاد ایران وطن عزیزمان كار خود را در نشر 
»ایران نامه« ادامه مي دهيم. 

از این سخن بگذریم. شرایطي كه ما را در یك 
سال پيش به نشر »ایران نامه« در دیار غربت 

واداشت همچنان به قّوت خود باقي است. 
دشمنان ایران و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و 
ادب فارسي و بطور خالصه دشمنان سربلندي 
ایران همچنان از دو سوي ایران و ایرانيان مي

 تازند: یك دسته فرهنگ ایران و تاریخ  ایران و 
زبان و ادب درخشان فارسي را یادگار دوران 

كفر و زندقه مي  شمارند و از این كه »ایران« پس 
از چهارده قرن كه از ظهور اسالم مي گذرد هنوز 
به نام »ایران« بر سر پاست و مردم ایران هنوز به 
فرهنگ و تمدن خود و زبان فارسي و فردوسي 
و خيام و سعدي و موالنا جالل الدین و حافظ 

عشق مي  ورزند و به گذشتۀ خود مباهات مي 
كنند سخت خشمگين  اند. دستۀ دیگر به شيوۀ 
چهل سالۀ گذشته خود تا فرصتي بدست مي

 آورند، ندایي در مي  دهند و به خيال خود بر روي 
كاغذ »مليت  ایراني« را از چند ميليون مردم ایران 
سلب مي كنند و بموازات آن زبان فارسي را هم 

از بخشي پهناور از سرزمين ایران مي  رانند و زبان 
دیگري را بجاي زبان فارسي زبان رسمي آن 

منطقه اعالم مي كنند! بدین جهت ما ناچاریم در 
چنين شرایطي، و با وجود مشكالت گوناگوني 

كه در سر راهمان هست همچنان به راه خود كه 
دفاع از فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسي است 

با نشر »ایران نامه« ادامه بدهيم. 

اگر »ایران نامه« در مدتي كوتاه منشأ خدمتي 
ولو ناچيز شده باشد، این توفيق مرهون عالقه
 مندي و ایران دوستي بي  شائبۀ كساني است كه 
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كمتر از مبارزات سياسي نمي  دانيم. در همين زمينه 
هموطني شریف بصراحت از ما خواسته است 
مجله را تعطيل كنيم و »تفنگ« بدست بگيریم 
و به راه ابومسلم  ها برویم. تقاضاي ما از این 

خوانندگان عزیز آن است كه اجازه بفرمایند ما به 
دنبال كارواني گام برداریم كه پيشاهنگان آن ابن 

مقفع  ها و فردوسي  ها هستند. زیرا در این سالها هم 
روزنامه  هاي سياسي متعددي در خارج از ایران 

چاپ مي  شود و هم مجله  هایي با مطالبي ساده  تر. 

و اما در بخش انگليسي مجله نقائصي بچشم 
مي  خورد كه سعي مي كنيم حتی  المقدور از آنها 

بكاهيم. از آن جمله با آن كه عالقه  مند بوده
 ایم براي نگارش كلمات شرقي به الفباي التين 

شيوۀ كتابخانۀ كنگرۀ آمریكا را بكار ببریم كه در 
واحدهاي بزرگ علمي آمریكا و كانادا نيز بكار 
برده مي  شود، ولي از یك طرف چون هر یك از 
نویسندگان در این موضوع شيوه  اي خاص بكار 
مي  برند و از طرف دیگر بسبب آن كه چاپخانه 

هم حروف مخصوص الزم براي این كار را 
در اختيار ندارد، در نگارش این گونه كلمات 

ناهماهنگي بچشم مي  خورد و نشانه  هاي خاص را 
نيز ناچاریم با دست اضافه كنيم كه البته مطلوب 

نيست. ضمنًا از این شماره به بعد دو بخش 
فارسي و انگيسي »ایران نامه« هر یك با شمارۀ 

صفحات مستقل شماره گذاري خواهد شد. 
از طرف دیگر با آن كه كوشيده ایم »ایران نامه« 

بي غلط چاپي به دست خوانندگان برسد و 
چاپخانه نيز در این امر با ما همكاري بسيار كرده 

است گاه گاه در مجله غلطهاي چاپي بچشم 
مي  خورد بخصوص در شمارۀ چهارم آن. بدین 

جهت از خوانندگان عزیز تقاضا مي كنيم اغالط 
شماره  هاي اول تا چهارم را بر اساس یادداشتي 
كه در این شماره )ص 221( افزوده  ایم تصحيح 

فرمایند؛ اینها اغالطي است كه از زیر چشم 
»غلط گير« مجله رد شده است. 

در خاتمه بار دیگر از خوانندگان گرامي كه ما را 
در ادامۀ راهي كه در پيش گرفته  ایم صميمانه و با 

محبت تأیيد مي  فرمایند سپاسگزاري مي كنيم. 

سپاسگزاري از ایشان در اینجا بر ما فریضه است. 
نخست باید از همكاري استادان گرامي عضو 

»هيأت مشاوران« مجله، و سرپرست بخش »نقد 
و بررسي كتاب« سپاسگزاري كنيم. از طرف 

دیگر وظيفۀ ماست كه تشكر و امتنان خود را 
به حضور نویسندگان دانشمند و گرامي »ایران 

نامه« تقدیم بداریم كه هر یك از ایشان با وجود 
گرفتاریها و اشتغاالت گوناگون كه  نتيجۀ زندگي 

در سرزمينهاي بيگانه است، حاصل تحقيقات 
ارجمند خود را فقط  و فقط از راه عشق به 

ایران براي چاپ در »ایران نامه« مرحمت مي
 فرمایند و خوانندگان ما را در سراسر جهان اعم 
از ایراني و غير ایراني از آثار خود بهره  مند مي

 سازند. و سرانجام از هموطنان عزیز و ارجمند و 
ایرانشناسان  و ایراندوستان گرامي و دانشگاهها 

و كتابخانه  هاي عمومي جهان نيز ممنونيم كه 
»ایران نامه« را از دور و نزدیك مورد تأیيد قرار 

داده  اند.

با این همه اقبال و توجه، باید به این حقيقت 
اعتراف كنيم كه »ایران نامه« هنوز با یك مجلۀ 
تحقيقات ایرانشناسي آن چنان كه منظور نظر 

ماست فاصله دارد و این امر معلول عللي است 
كه اهم آنها نشر چنين مجله  اي است در كشوري 
بيگانه و عدم دسترسي به همۀ دانشمندان ایراني 
متخصص در زمينه  هاي مختلف ایرانشناسي. از 

طرف دیگر كوشش ما آن است كه بر تنوع مقاله
 ها بيفزایيم و به همين جهت تا كنون چند بار در 

»ایران نامه« نوشته ایم كه مقاله  هاي تحقيقي در 
همۀ زمينه  هاي مربوط به فرهنگ و تمدن و تاریخ 

ایران در دوران پيش از اسالم و دوران اسالمي 
و نيز زبان و ادب فارسي در دورۀ اسالمي و از 

جمله دوران معاصر در »ایران نامه« چاپ مي  شود. 
ذكر این موضوع نيز الزم مي  نماید كه ما در این 

مدت هرگز از پيروي یك اصل منحرف نگردیده
 ایم گرچه برخي از خوانندگان گرامي بجّد از ما 

خواسته  اند كه راه خود را تغيير بدهيم. ما گفته  ایم 
كه »ایران نامه« مجله  اي سياسي به معناي خاص 
و مصطلح این كلمه نيست و به این امر معتقدیم 

زیرا اهميت مبارزات فرهنگي را در شرایط موجود 
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History of Literary Criticism in Iran 
(1866–1951). In the field of the history 
of literary criticism in Iran his volumes 
concerning Parviz Natel Khanlari, Ali 
Dashti, Ehsan Tabari, Nima Youshij, 
Fatemeh Sayyah, Mohammad-Taghi 
Bahar, and Abdolhossein Zarrinkoub 
have been published.

Fazlollah Reza (b. 1915) is a prominent 
scientist in the field of electrical 
engineering and telecommunications, 
who has made significant contributions 
to network and information theory. 
He received his BS, MS and PhD 
respectively from the University of 
Tehran (1938), Columbia University 
(1946) and Polytechnic Institute of 
New York University (1950). He has 
been a professor at Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), McGill 
University, the Polytechnic 
Institute in Zurich, Syracuse 
University, Sorbonne University, and 
the University of Copenhagen. He 
also served as the Chancellor of Sharif 
(formerly Aryamehr) University of 
Technology, the President of University 
of Tehran, Iran’s ambassador to 
Canada, and Iran’s ambassador to 
UNESCO. In addition to over 200 
articles, he is the author of several 
books including: Linear Spaces in 
Engineering (1971); An Introduction 
to Information Theory (1961); and 
with Samuel Seely, Modern Network 
Analysis (1959).

Ali Ashraf Sadeghi is a PhD graduate 
in General Linguistics, University of 
Paris-Sorbonne and Manager of the 
Lexicography Committee at the Academy 
of Persian Language and Literature, and 
has presented four successive titles in the 
field of literature.

Ali Sajjadi is a Washington-
based journalist. He worked with 
the Iranshahr weekly from 1979 to 1983 
and was a founder and member of the 
Editorial Board of Par Monthly from 
1986 to 2003. His articles have appeared 
in many Persian diasporic journals. In 
addition he has produced several radio 
documentaries, including “The Burning 
of the Cinema Rex in Abadan,” “There 
is Still a Judge in Berlin,” and “Naser 
Khosrow Footsteps.”

Ehsan Yarshater is a PhD graduate 
in Persian Language and Literature, 
University of Tehran, PhD in Iranian 
Studies, University of London, Chair of 
Iranian Studies, Columbia University, 
and the founder and editor-in-chief of 
Encyclopedia Iranica and founder of 
the Center for Iranian Studies at New 
York University. Besides many cultural 
and literary activities, he is noted for 
founding Bongah Tarjome va Nashr (The 
Translating and Publishing Company) as 
well as the publication of guide books. An 
anthology of Iranian Studies, a catalogue 
of books printed in Persian, and foreign 
literature have been among his major 
accomplishments in Bongah Tarjome 
va Nashr. Among his numerous works 
are Persian Poetry in the Second Half 
of the Fifteenth Century A.D., Southern 
Tati Dialects, Persian Literature, and 
the editing of forty translated volumes 
of the History of Al-Tabari as well as 
collaboration in the compilation and 
editing of The Cambridge History of Iran.
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Iranian Studies. The Flower of Ancient 
Sufferings and Ancient Sentences are two 
anthologies from his featured articles. 
The most important of his achievements 
is a critical edition of Ferdowsi’s 
Shahnameh in eight volumes. 
 
Ahmad Mahdavi Damghani (b. 1926) 
holds PhD degrees in both Persian 
Literature and Islamic Theology from 
the University of Tehran, where he was 
a Professor at the School of Literature 
and the School of Theology between 
1966 and 1985. Since 1987 he has been 
teaching courses in Islamic Sciences, 
Islamic Literature, Islamic Philosophy, 
and Advanced Arabic and Persian Sufi 
Texts at Harvard University and the 
University of Pennsylvania. In addition 
to numerious scholarly articles, he has 
authored several books, including: Kashf 
al-Haqa’iq [Unveiling the Truths], Al-
Majdi [On the Genealogy of the Prophet 
Muhammad’s Family], Nasmat al-Sahar 
[A History of Arab Shi`a Poets], The 
Sources of Arabic Poems in the Kalilah 
wa Dimna, The Garden of Light: An 
Anthology of Sana‘i’s Hadiqah, The 
Noble Princess Shahrbanu, and Yadeh 
Yaran va Qatreh hayeh Baran [In the 
Memory of Companions and Rain 
Drops].

Heshmat Moayyad is a PhD graduate 
in Middle Eastern Studies, University 
of Frankfurt and formerly has been a 
Professor of Persian Literature at the 
Universities of Harvard, Naples, and 
Chicago. He has compiled and translated 
several books and numerous articles in 
English, German, and Persian and his 
book, Heshmat’s Itinerary, is soon to be 
published. In addition, over the years 
he has held the position of consultant as 
well as  book critic and reviewer for Iran 
Shenasi. 

Mohammad-Husain Mustafavi-Jabbari 
holds a 1969 PhD in Persian Language 
and Literature from the University of 
Tehran. He has taught at Damavand 
College and at both the University of 
Tehran School of Fine Arts and the 
School of Economics. Among others 
publications, he is the editor of the crtical 
edition of Mahmud Sajzi’s 15th century 
Arabic-Persian dictionary, Muhazzab 
al-asma fi murattab al-huruf va al-ashya 
(Tehran, 1985)

Mahmoud Omidsalar is a PhD graduate 
in Persian Language and Literature, 
University of California at Berkeley, 
1984. In 1990, he was a Consultant to 
Encyclopedia Iranica and in 2006, on 
the Higher Scientific Council of the 
Great Islamic Encyclopedia Center in 
Tehran. From 2001, with colleagues Iraj 
Afshar and Nader Motallebi Kashani 
and the financial support of the Society 
for Promotion of Persian Culture in 
Indiana, a collected manuscript edition 
of translated Persian texts was released 
and from 2008, with the assistance 
of Reza Bonabi, the publication of an 
Iranian medical manuscript collection 
has proceeded. So far eight volumes of 
Persian historical, literary, and medical 
manuscripts in these two collections have 
been published. Omidsalar has written in 
scientific cooperation with the Academy 
of Persian Language and Literature and 
also with the Heritage Center.

Iraj Parsinejad is a PhD graduate 
in Comparative Literature, Oxford 
University and was a Professor of Persian 
Language and Literature at Tokyo 
University of Foreign Studies from 1985 
to 2002. The book, Iranian Intellectuals 
and Literary Criticism, is among his 
writings that have been published in 
English translation with the title of The 
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and 1979 he was Professor of Politics 
and until 1974 was Associate Dean of 
the College of Economics and Political 
Science at the National University of 
Iran.  

Hadi Bahar is a Doctor of Medicine 
at the University of Geneva, the 
Mayo Clinic, and George Washington 
University and a Faculty Member of 
Johns Hopkins University and George 
Washington University. The books 
The Human Body in Persian Proverbs, 
Bahar’s Prose of the Heart and A Medical 
Guide for the Public (two volumes) are 
among his works.

Mohammad Estelami is a PhD graduate 
in Persian Language and Literature, 
University of Tehran, Professor at the 
University of Tehran, lecturer during 
periods of study in India, the United 
States, and Canada, a scholar and 
researcher of mystical and literary texts, 
and an expert on Mowlana and Hafez. 
His redaction of Tazkir-e al-Awliya 
(Biographies of the saints) is most 
famous. His interpetation concerning 
the Hafez’s Divan is entitled The Lesson 
of Hafez and his research about the 
Karamati sect with the title Hadiths of 
Karamat has been published. He has 
received the Best Book Award of the Year 
1364 for his seven-volume interpretation 
on the Spiritual Masnavi.

Bahram Grami is a PhD graduate in 
Plant Sciences, University of Manitoba, 
Canada. He is Consulting Editor of 
Encyclopedia Iranica on the subject of 
flowers and plants and author of the book, 
Flowers and Plants in a Thousand Years 
of Persian Poetry (simile and metaphor), 
along with a description and meaning of 
all lines pertaining to flowers and plants 
in the poetry of Hafez, which have been 

published with an introduction by Iraj 
Afshar from public talks in Tehran. From 
them, the article, “Flowers and Plants 
in the Shahnameh of Ferdowsi” in Iran 
Nameh and five related articles about 
plants of the Quran in Iran have been 
published.
 
Mohammad-Reza Shafiee-Kadkani 
is a PhD graduate in Persian Language 
and Literature, University of Tehran, a 
Professor at the University of Tehran, 
and a poet. His amendments of Asrar 
al-Tawhid, Musibatnameh (Book of 
disaster); Alhinameh (The divine book), 
The Logic of Altair, and others such 
as the Sonnets of Shams-e Tabrizi are 
excellent critical editions of these texts. 
In addition to his collected works of 
poetry, some of his other poems are 
Imagery in Persian Poetry, The Music 
of Poetry, Persian Psalms, Scourges of 
Conduct, In the Climate of Lighting, The 
Poet of Mirrors, and The Social Context 
of Persian Poetry with Lights and 
Mirrors.

Jalal Khaleghi-Motlagh is a 
PhD graduate in Oriental Studies, 
Anthropology, and Ancient History, 
University of Cologne, a scholar, 
researcher, and Shahnameh expert, and 
a Professor of Persian Language and 
Literature and Iranian Culture at the 
University of Hamburg. He is a Board 
Member of the International Scientific 
Congress of the Shahnameh Millennium 
and a Board Member of the Trustees of 
the Ferdowsi Foundation. The results of 
his research in the field of Iranian epic 
literature and the Shahnameh have been 
published in Simurgh and the Journal 
of the Department of Literature and 
the Humanities, Ferdowsi University; 
Iran Nameh; Iran Shenasi; Kelk; and 
the International Journal of Ancient 
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Gholam Reza Afkhami is Senior 
Scholar, Director of Social Science 
Research and International Studies, 
and Chair of the PhD Dissertations 
Award Committee at the Foundation 
for Iranian Studies. He is editor of “A 
Series in Iran’s Economic and Social 
Development, 1941–1978” in Persian, of 
which Khuzistan’s Development (1995); 
Iran’s Atomic Energy Program (1997); 
The Evolution of Iran’s Oil Policy (1998); 
Ideology, Process and Politics in Iran’s 
Development Planning (1999); The 
Evolution of Iran’s Gas Industry (1999), 
The Evolution of Iran’s Petrochemical 
Industry (2001), Ideology, Politics and 
Process in Iran’s Economic Development, 
1960–1970 (2001), Women, State, and 
Society in Iran, 2 vols. (2002, 2003) have 
been published. With Vali Reza Nasr, he 
also edited The Oral History Collection 
of the Foundation for Iranian Studies 
(1991). He is the author of The Iranian 
Revolution: Thanatos on a National 
Scale (1985) and The Life and Times 
of the Shah, 1919–1980 (University of 
California Press, 2009). Among others, 
he is the author of several articles in Iran 
Nameh. Dr. Afkhami was formerly a 
visiting scholar at the Hoover Institution 
at Stanford University (l980-l983). 
Before the 1979 Revolution, he was 
Secretary General of Iran’s National 
Committee for World Literacy Program 
(l975–l979) and Deputy Minister of 
Interior, 1974–1975. Between 1967 
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and Ehsan Yarshater. The Academic 
Biography of Dr. Matini was prepared by 
Ali Sajjadi, a close publishing consultant 
of Dr. Matini during the past three 
decades. The Archive section includes 
Matini’s editorials for the inagural issues 
of the first and second years of Iran 
Nameh’s publication. 

I have benefited greatly from the 
collaboration of Dr. Bahram Grami who 
played a critical role in the compilation of 
this issue in a very short period of time. 
I am also grateful to all of the colleagues 
who have contributed to the honoring of 
Dr. Matini in this issue.

With this issue, we have made a few 
minor changes to the layout of Iran 
Nameh. To accommodate the requests 
of our readers, we have used slightly 
larger fonts. To simplify the design, we 
have also changed the footnotes into 
endnotes. With the increased reliance 
of our readership on the digital edition 
of Iran Nameh, we are exploring 
various options for the most elegant and 
economical delivery of the journal in both 
print and digital editions. With a more 
active online presence, we anticipate 
further changes to the layout and design 
of the journal. Please assist us in this 
process by providing suggestions and 
recommendations on how to enhance the 
accessibility and the visual pleasure of 
reading Iran Nameh. 
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Mohamad Tavakoli-Targhi

This issue celebrates the scholarly career 
of Iran Nameh’s founding editor, Dr. Jalal 
Matini (b. 1928/1307). A well-established 
and prolific scholar of Persian literature 
prior to the 1979 Revolution, Dr. Matini 
played a pivotal role in establishing an 
accomplished academic board of editors 
and advisors for this Persian quarterly of 
the Foundation for Iranian Studies. During 
his tenure as the managing editor of Iran 
Nameh from Autumn 1982 to Winter 1988 
(Vol. 1, No. 1-Vol. 7, No. 3), Dr. Matini 
helped to establish Iran Nameh as the 
most reputable Persian journal of Iranian 
Studies. Coinciding with the intense 
purging of social science and humanities 
faculty in post-revolutionary Iran, Iran 
Nameh began to provide a scholarly 
forum for Iranian academics dispersed 
throughout the world.

The Jalal Matini Festschfrift includes 
four sections: Recollections, Literary 
Research, Biography, and Archive. 
The Recollections section include brief 
contributions by Gholam Reza Afkhami, 
Mohammad Estelami, Sadr al-Din 
Ilahi, Hadi Bahar, Iraj Parsinejad, Jalal 
Khaleghi-Motlagh, Fazlollah Reza, Ali 
Sajadi, Mohammad-Husain Mustafavi-
Jabbari and Heshmat Moayyad. The 
Literary Research section includes 
scholary contributions by Mahmoud 
Omidsalar, Mohammad-Reza Shafiee 
Kadkani, Ali Ashraf Sadeghi, Bahram 
Grami, Ahmad Mahdavi Damghani 

editor@irannameh.org

Editorial Note
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