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*

ايرج افشار

انتشار روزنامه و مجالت در ايران يكى از مظاهر آشنايى جامعه ما با تمدن
مغرب زمين است .از وقتى كه ميرزا صالح شيرازى روزنامة يك ورقى خود را به
نام «ورقة اخبار» در حدود سال  1253قمرى منتشر ساخت تاا روزى كاه مج اة
«گنجينة فنون» در تبريز به سال  1321قمرى منتشر شد تماام ماالاس سياساى و
تاريخى و ادبى و تربيتاى و رشاتههااى ديرارب باه وساي ة روزناماه در دساتر
عالقهمندان قرار مىگرفتب تا بدانجا كه تاريخ سيستان از متون قديم زبان فارسى
به صورت پاورقى در جريدة ايران به چاپ رسيده است.
روزنامه مدت هفتاد و پنج سال يرانه وسي ة مكتوب ارتباط ع مى و فكرى
افراد جامعة ايرانى بودب مرر آنكه گاه به گاه رسالهاى و نوشاتهاى مساتل چااپ
مىشد و از اين طريق ماالبى تاازه در اختياار خوانناده گتاشاته ماىشادب نظيار
* .متن گفتارى است كه براى دانشراه فردوسى (مشهد)ب به اشاره و دعوت غالمحسين يوسفى تهيه شد
و قسمتى از آن در ج سهاى كه ترتيس يافت خوانده شاد .از آن دوسات عزياز و دانشاراه مشاهد
پوزش مىخواهم كه متن را درين مج ه باه چااپ ماىرساانم[ .نلا از راهنمااى كتاببساال 20
( )1356ص  383تا  391و  556-555و  781-770و سال  )1357( 21صص  37تا .]50
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رسالهها وجزوههايى كه بيشتر در زمينة مسائ اجتماعى و نشر علايد مرباوط باه
مشروطهخواهى به چاپ رسيده است.
مىدانيم كه جريانهاى فكرى و ادبى اص ى و اساساىب در دنيااى كناونىب
بيشتر به وسي ة نشريات ادوارى يعنى مج ههايى كه هرچند يك بار نشر مىشاود
بروز مىكند و در حوزههاى مساتعد و مسااعد نشار ماىشاود .در مماالكى كاه
روزنامههاى جدى ادبى وجود دارد و جراياد عماومى آنهااب داراى وزن و اعتباار
است هر يك از آن جرايد به حد خود وسي ة بسيار مؤثر و حليلى و فورىتار در
انتشارجريانهاى ادبى و تحوالت مرباوط بادان و توزياث آثاار تاازه تواناد باود.
كمااينكه يكنلد و معرفى استوار كه از يك اثر ادبى در روزنامههاى معتبر جهانى
نشر مىشود موجس تعيين سرنوشت آن اثار باراى هميشاه اسات .يعناى آن اثار
ارزشى را كه بايد بيابد از اين راه به دست مىآورد.
در زبان فارسى هم كم و بيش نشريات ادوارى (كه در اين گفتار مراد فلط
آن دسته از نشرياتى است كه نام مج ه بر آنها اطالق مىشود) در تغييرات مربوط
به جريانهاى ادبى مؤثر بودهاند .يا الاق به وجود آورنده و طار كنناده مساائ
فكرى و ادبى بودهاند .به عبارتى ديرر اگر هم چنان كاه باياد در عرصاة حياات
ادبى و فكرى موجد تحوالت اساسى نشده باشند ضبط كننده و نشان دهندة وضث
اجتماعى و ادبى دوران انتشار خود خواهند بود .بىمجام اه ماىتواناد گفات كاه
اغ س مج ههاى زبان فارسى پا را از اين مرتبه فراتر نرتاشتهاند.
اما يك نكته مس ّم است كه در زمينة تحوالت ادبى و زبانىب المحاله تاثثير
مجالت بيش از اثر زودگتر و ساحى روزنامهها بوده است .روزنامهها در تااريخ
مابوعات ايران نتوانستهاند به جز مؤثر افتادن در امور اجتماعى و احتماالً سياسى
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و نيز وسي ة بودن در نشر اخبارب آن حيثيتى را باه دسات بياورناد كاه فاىالمثا
روزنامة تايمز ادبى با ضميمه نيويورك تايمزب از باب مؤثر شادن در افكاار ماردم
خواستار ادبيات و هنر هميشه دارا بوده است.
گواه روشن بر اين مدعا بررسى روزنامههاى با ارزش و پرولوله و محارك
و زندهاى است كه در عصر مشروطيت انتشار ماىيافات و هار ياك دوساتدار و
خريدار زياد و حكم «ورق زر» داشت .اما باه جاز بارانريختن احساساات وطان
خواهى و ط س كردن هواى آزادگاى و ساخن گفاتن از معاياس عاادى زنادگى
اجتماعى «سخن ماية» ديررى در آنها ديده نمىشود.
ع ت اين امر آن است كه نويسندگان جراياد در آن عصار مجباور بودناد
مردمى را كه از مسائ و زمينههاى اجتماعى جديد به ك ى بيرانه بودند با انتشاار
ملاالت سياسى بيدار كنند و با زمانه تازه آنها را همآواز سازند .ناچار و متثسافانه
مديران و نويسندگان جرايد توجهى به مبانى مرباوط باه فرهنا

و ادبياات كاه

موجس قوام فكرى و ذوقى م ت اسات نداشاتند .اگار احيانااً يكاى از آنهاا وارد
معلوالت مىشد و به مباحث ادبى مىپرداخت آرائاى باوده از ايان قبيا كاه در
جريدة ع ميه «نوروز» (ش 32در  1321قمرى =  1903ميالدى) به مديريت ناظم
االسالم و ميرزا كاظم خان طبيس كرمانى ديده مىشود
«قاعده مثخوذى از تازى .تاكنون الف و تاء در لسان عرب عالمات جماث
بوده است .ب غاء و فصحاء فارساى زباان در عباارات فارساى اگار اراده جماث
مىنمودند آن لفظ را معرب مىنمودند و الحاق جايم باه آخارش و بعاد از آن
جمث مىبستند به الف و تاء مثالً نوشته را نوشتجات ...لكن اين ايام الف و تااء
در فارسى نيز عالمت جمث شده است مث فرمايشات و گزارشات و جنبشاات
و غ يانات و كنارات و غيرها .پس بعد از اين نمىتوان اين گوناه الفاار را كاه
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متجاوز از صد لفظ آن مستعم ب غاء و فصحاء فارسى زبان است گاوييم غ اط
است و آوردن اين الفار را در تحت اين قاعده اولى و انسس است .ولى اعاالم
و اعالن مىدهيم به فضالء فارسى زبان كه بعد از ايان الاف و تااء را عالمات
جمث دانند هم در عربى و هم در فارسى .هر گاه احدى نلضى دارد ابالغ نمايد
تا درج گردد».

در ميان روزنامههاى آن دورانب منحصراً روزنامه «صور اسارافي » مساتثنى
شدنى است .آن هم به ع ت آنكه ع ى اكبر دهخادا كاه يكاى از نويساندگان باا
قريحه آن بود داراى ماية ادبى و طبث اديبانه بود .او با نرارش ساتونى باه عناوان
«چرند وپرند» مسائ اجتماعى و سياسى مورد نظر و بحث را به اس وبى شيرين و
تازه كه ازخميرماية ادبب هنر نويسندگى و كمال ذوق چاشنى گرفته باود ماار
مىكرد .بههمين سبس جوهر انديشهاش بيشتر و عميقتر در اذهاان ماردم اعام از
عارف و عامى نلشپتير مىشد.
البته نباياد حاق بعضاى از روزناماههااى مهام نظيار «ادب» و «تربيات» و
«فرهن » راكه به وسي ة اديس كماالالممالاك و ذكاءالم اك و ميارزا تلاىخاان
كاشانى نشر مىشد و هر يك از لحار ادبى واجد اهميت بود فراموش كرد.
به هر حال پيش از اينكه به سير و تحول جرياانهااى ادباى در مج اههاا
بپردازيم و كيفيت و نحوه توجه آنان به جريانها را بسنجيم چند نكتاه ملادماتى
گفتنى است.
 )1اغ س از مجالت جدى و اساسى كه در وضث ادبى و مسائ مربوط باه
زبان فارسى ملام ارجمند يافتهانادب قسامتهايى از مج اه را باه نشار مباحاث و
ملاالت مربوط به ع وم و فنون و حفظ الصحه و ورزش و هر نوع نوشتة ديررى
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كه خوانندگان ايرانى در جاى ديرر بدان ما س نماىتوانساتهاناد دسات بيابنادب
مصروف مىكردهاند .چندان كه در مج اهاى مثا «دانشاكده» ملااالت كوتااه در
ماالس ع مى مندرج است« .فرنرستان»ب «مهر»ب «كاوه» همين حاال را دارد .حتاى
شخصى چون عبا

اقبال آشتيانى ملالهاى دربارة كاشف ميكرب س دارد كه در

مج ة «آينده» درج شده است.
عجس آنجاست كه بسيارى از مجالت تخصصاى فارساى هام باه انتشاار
ملاالت ادبى و ترجمه داستانهاى اروپايى و حتى شعر پرداختاهاناد .نموناة ايان
وضث در مج ههاى پست و ت ررافب شير و خورشيد سرخب فالحات و تجاارتب
ع وم ماليه و اقتصاد ديده مىشود.
 )2چون در اين بررسى چراونرى جرياانهااى ادباى در مجاالت ماورد
نظرست به مج ههايى كه جنبة ادبى داشته است و نيز مج ههاى عمومى كه جنباة
ادبى آنها بر ديرر جهاتش غالس بوده است مىنراريم و از بحاث در مج اههااى
تخصصى چون باستانشناسىب مردمشناسىب فرهن

اياران زماينب فرهنا

اياران

باستانب بررسىهاى تاريخى و نظاير آنها پرهيز مىشودب به خصاوص كاه انتشاار
اين نوع از مجالت سابلة طوالنى ندارد .در اين بررسى مج ههاى فارساى چااپ
افغانستان مورد ماالعه قرار نررفته است.
 )3اغ س مجالت ايران از انتشار دورة طوالنى بازمانادهاناد .يعناى پاس از
چند شماره يا حداكثر يكى دو سال تعاي شدهاندب مث نداى قاد ب خورشايدب
آفتابب اصول تع يمب فروغ تربيتب سپيده دمب عرفانب دبستان. ...
طبعاً سبس نداشتن خوانندة كافى بوده است .بىتوجهى عمومى به مجالت
جدى هنوز هم ادامه دارد .بعضى از مجاالت باا فترتهاايى كاه آنهاا را از نشار
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متوقف ساخت منتشر شد .مانند آينده ( 1304و  1323و  )1338و مهار ( 1320و
 1332و .)1338
 )4مج ههاى اساسى اغ اس فاقاد هياثت تحريرياه اسات .سارماية ماادى
مج هها به وسي ة مديران آنها تثمين مىشده است و شاايد مج اة «شارق» يراناه
مج هاى است كه براى اولين بار به وسي ة ناشر (يعنى كتابفروشى كاللة خاور) در
ايران انتشار يافت.
در سالهاى اخير بعضى از ناشران به انتشار نشريات ادوارى به عنوان دفتر
و جن

و كتاب آغاز كردهاند ولى متثسفانه هيچ يك ادامه نيافات .باياد گفات از

ميان آنها نشرية «الفبا» كه كه مؤسسة انتشارات اميركبير ناشر آن بوده است مرتبتى
واال يافت.
 )5مج هها را به چند گروه مىتوان تلسيم كرد
الف) مج هاى عمومى كه با سرماية شخصى نشر شده است (در دو دساته
تهرانب شهرستان).
ب) مج ههاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت.
ج) مج ههايى كه با كمك مراكز خارجى نشر شده مث «اياران و امريكاا»ب
پيامنو (پيام نوين)ب روزگار نو.
ه) مج ههاى دانشراهها و مراكز ع مى.
*
تثثير مج ههاى جدى و اساسى را در جريانهاى ادبى در چند بند مىتاوان
خالصه كرد
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 )1توجه دادن مردم ايران به اهميت زبان فارسى مخصوصاً از حياث لازوم
ايجاد وحدت م ى و تكوين م يت در اين باب مج ههاى كاوهب ايرانشاهرب آينادهب
يادگارب يغماب سخنب ارمغانب مهر بيش از مج ههاى ديرر اهتمام كردهاند.
 )2عرضه كردن تحليلات ادبى و تاريخى و لغوى به شيوة مرسوم ع مى و
مبتنى بر طريلة مستشرقين كه محمد قزوينى و سايد حسان تلاى زاده باانى ايان
طريله در ايران بودهاند .انتشار ترجمة ملاالت مستشرقين خود كمكى بوده اسات
به استلرار و توسعة اين نوع از تحليلات.
 )3انتشار نمونههايى از ترجمة «ادبيات» به معنى اخصّ آن يعنى داساتان و
نمايشنامه از زبانهاى خارجى .در اغ س مج ههاى زبان فارسى اين ناوع ترجماه
ديده مىشود .ولى مج هاى كه سهم مؤثرترى دارد مج ة «سخن» است .اين مج ه
بهصورتى وسيث چنين خدمتى را انجام داد و توانست نمونههايى از ادبياات م ا
مخت ف عالم را در دورههاى بيست و چند سالة خود نشر كند .برخورد با ادبيات
غربى حدود شصت سال است كه در مجالت فارسى ساابله دارد .مج اة «بهاار»
نخستين مج هاى است كه به اين رشته پرداخت.
 )4طر اقتراحات ادبى به منظور برانريختن طباايث اربااب ادب و ذوق از
ابداعات مجالت است .كاوهب آيندهب آرمانب ايرانشهرب سخن از مج ههايى است كه
اقتراحات دلپسند و بحثانريز داشتهاند.
 )5تجدد ادبى موضوعى است كه در بسايارى از مجاالت ماورد بحاث و
سنجش قرار گرفته است .يكى از ماالبى كه سااليان دراز در زميناه تجادد ادباى
مار متاكره مانده است موضوع شعر فارسى و لزوم تجدد در آن است .چنادين
مج ه بدين موضوع پرداختهاند ولى مج ة «سخن» دامنهدارتار از ديراران در ايان
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مبحث به نشر ملاالت اقدام كرده است .نموناههايى از اشاعار باه اصااال آزادب
سپيدب نو و موج نو در اغ س مج ههايى كه در چه سالة اخيار انتشاار يافتاهاناد
رواج داشته است.
 )6استفاده از زبان عامه در نرارش ادبيات به معنى اخصّب يعنى داساتان و
نمايشنامه از آثار توجه به لزوم حفظ فرهنا

عاماه و المحالاه تل ياد از ادبياات

اروپايىاست .نمونههاى اين ناوع از آثاار در بسايارى از مج اههايى كاه پاس از
شهريور  1320انتشار يافته است به وفور ديده مىشود.
 )7نلد ادبى يكى از زمينههايى است كه طر آن در مج ههااى ادباى ساى
چه سال اخير باب شد .اين كار تازه به محاذات شر احوال نويسى شااعران و
اديبان و دانشمندان (كه در حليلت دنبالة سنت تاتكره نويساى و روياة معماولى
عدهاى از محللان و اديبان در ملالهنويسى براى مج ههاى ادبى است) باه تادريج
در مجالت رسوخ يافت .به طور مثال از ملالههايى مىتوان نام برد كه ع ى دشتى
تحت عنوان «ميان پيغمبرها جرجيس» در نلد ملالة حيادرع ى كماالى راجاث باه
احوال قاآنى در مج ة آينده ( )1305نوشتب يا ملالهاى كه از محمدع ى فروغى با
امضاى رمزى (معف) در نلد اشعار عرفى در مج ة ارمغان ( )1318انتشار يافت.
 )8مبحث انتلاد كتاب از سال  1333جاى «تفريظ» را گرفات .در حليلات
مج ة «سخن» به پيروى مج ههاى ادبى فرانسه پايهگتار اين رشتة ادبى است .بعد
از آن در مج ههاى خاص نلد و بررسى كتس به وجود آمد.
 )9در مجالتب مسائ فكرى و حياتى جامعه مورد توجه ادباى متفكر واقث
شد .ادبا با توجه به مبانى فكرى و تكيه بر مسائ تاريخى و باا مالحظاة جهاات
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سياسى و اجتماعى توانستند ماالس را عميقتر و دقيقتر از روزنامه نويسان مورد
موشكافى و بررسى قرار دهند.
 .10مجالت در نشر افكار اجتماعى و ف سفى غربى و تح ي مسا كهااى
جديد (كه از موضوع خاص مورد بحث ما خاارج اسات) ساهم اساساى دارناد.
انتشار اين نوع افكار خود به خودب در خ ق آثار ادبى محض و نحوة برداشتى كاه
نويسندگان ما پيدا كردهاند مؤثر بوده است.
 )11شناساندن نسخ خاىب در معرفى متون و آثار ناشناسا

قاديم بسايار

مفيد بوده و طبعاً موجس وسعت يافتن ادبيات فارسى و دامنه ياافتن تجساس در
تاريخ ادبيات فارسى شده است.
 )12تغيير اس وب فارساى نويساىب و دور شادن آن از تعليادات لفظاى و
استعماالت غريس و باألخره توجه بيشتر به درست نويسى از نتايج انتشار مجالت
ادبى است .در اينجا بايد اشاره كرد كه گاهى مج هها به موضوع (فارسى نويساى
سره» و نيز «تغيير خط» فارسى پرداختهاند .ولى هيچ يك از اين دو نظر هيچ گااه
مورد التفات قرار نررفته است .حتى احمد كسروى كه در مج اة پيماان اهتماامى
خاص به رواج «زبان پاك» مولد خود داشات تاوفيلى نيافات .فلاط معادودى از
لغات وضث شده توسط او در زبان فارسى مورد استعمال و قبول عام يافته است.
نكتة ديررى كه در اين ملام قاب گفتن است اشاره باه تاثثيرى اسات كاه
مجالت در رواج رسمالخط نسبتاً واحد و صحيحتر داشتهاند.
اگرچه هنوز هم موارد ناصحيح و ناهماهنا

در رسامالخاط در مجاالت

وجود داردب ترديد نيست كه نسبت به گتشته صورت بهترى به وجود آمده است.
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 )13گاهى تثثير استثنايى بعضى از ملاالت كه ناشاى از اهميات و حيثيات
نويسندگان آن ملاالت بوده است موجس به وجود آمدن جنجالهايى شده اسات.
فىالمث دو ملالة تلىزادهب يكى به عنوان «جنبش م اى ادباى» منادرج در مج اة
تع يم و تربيت (سال  )1314و ديررى «حفظ زبان فصيح فارسى» در مج ة يادگار
( )1327چنين ملام و موقعى يافت.
 )14مجالت دولتى و رسمى معموالً در جريانهاى فكرى و ادباى تاثثيرى
نداشتهاند.
*
تاريخ انتشار مج ة استوار و اساسى در ايران سال  1328قمارى اسات .در
اين سال مج ة بهار به مديريت اديس و مترجم مشهور يوسف اعتصامالم ك آغاز
و هر ماه يك شماره نشر شد .اما بيش از يك سال دوام نيافت .ناگفته نماناد كاه
اعتصامالم ك در دوران اقامت در تبريز توانسته بوده كه با همكارى سايد حسان
تلىزاده و محمدع ى تربيت و سيد حسين عدالت كه از روشنفكران زماان خاود
در تبريز بودند و جرايد و مجالت مصر و عثمانى و قفلااز را كاه باه زباانهااى
تركى و عربى انتشار مىيافت منتشر كند .آن مجموعه بيشتر حاوى ترجمة ماالس
ع مى و تربيتى بود .ماالس گنجينة فنون در چهار قسمت بود اول گنجيناة فناون
در ماالس ع مىب دوم به عنوان هنرآموزب سوم ترجمة اثرى از گوستاو لوباون باه
عنوان تمدنات قديمه به ق م تلىزاده و باألخره سفينة غواص كاه ترجماة رماانى
است از ژول ورن توسط اعتصام الم ك .چون «گنجينة فنون» از فوائد ادبى تلريباً
عارى بود ناگزير مج ة بهار را بايد آغاز كار مج ه نويسى عمومى و ادبى در ايران
محسوب كرد.
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اعتصامالم ك در سبس تثسيس مج ة «بهار» نوشت
«ملصود از تثسيس مجموعة بهار اين است كاه ماالاس ساودمند ع ماى و
ادبى و اخالقى و تاريخى و اقتصادى و فناون متنوعاه از ...باه طارزى نيكاو و
اس وبى مرغوب به انظار ارباب دانش عرض بادارد ....در ايان موقاث كاه رو
حياتبخش آزادى به كالبد بى توش و تاوان مم كات بازگشاتهب در ايان دورة
تجدد كه هر ايرانى ايران دوست مىخواهد باه ياك وساي ه و تادبيرى اذهاان
هموطنان خود را به سوى ع م و آگاهى دعاوت كارده چراونرى مساافرت در
جادة تمدن حليلى را به آنها بياموزد مج ة بهار قدم به ساحت انتشار مىگتارد.
در صورتى كه تاكنون هيچ مج هب مجموعه ...بر آن سبلت ننموده است ...امروز
كه دورة مابوعات ما به وجود روزنامههاى اياران ناوب شارقب مج اسب وقاتب
تمدن افتخار مىكند گويا بىمناسبت نباشاد كاه مج اة بهاار نياز جاماة انتشاار
بپوشد».

بايد گفت مراد اعتصام الم ك از اينكه هيچ مج اه و مجموعاه بار «بهاار»
سبلت ننموده است ظاهراً از اين لحار است كه مج هگونههاى قب از بهاار از آن
جامعيت و اس وب استوارى كار كاه مج اة بهاار در پايش گرفات و مخصوصااً
توجهى كه متوالياً به نشر ادبيات اروپايى داشت به دور بودهاندب ورنه قب از بهاار
چند «مج ه» در ايران انتشار يافته بود.
ظاهراً نخستين مج ههايى كه در ايران ايجاد شد عباارت اسات از گنجيناة
فنون (چاپ تبريز) االسالم (چاپ اصفهان) و اين هار دو در ساال  1321قمارى
( )1281انتشار مىيافت .پس از آنها دعوةالحاق (چااپ تهاران) در ساال 1321
قمرى (1282شمسى) و مجموعة «اخالق» از انتشاارات انجمان اخاوت (چااپ
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تهران در  )1283زير نظر ظهيرالدوله و مج ة استبداد در  1285و «گنجينة انصاار»
در اصفهان توسط حاج حسن انصارى در سال  1286بوده است.
در اينجا مناسس است كه چند ك مهاى دربارة مج ة استبداد گفته شود .اين
مج ه در سال  1325يعنى در زمان وجود مشروطيت انتشار مىيافت كاه مج اس
اول در كمال قدرت بود ولى به سبس وجود آزادى چنين مج هاى مىتوانست در
نهايت آزادى ناشر علايد طرفداران استبداد باشد .روى مج ه نوشته باود «مج اة
استبداد حاص افكار مستبدين در انجمانهااى سارى» .باراى آنكاه نموناهاى از
ماالس آن در دست باشد عبارتى را مىآورم كه ادارة مج ه در طى جواب مبسوط
خود به مكتوب يكى از هواخواهان مشروطيت نوشته است
«اى گورخران صحراى وحشت و اى احملان وادى جهالت! شما هنوز مث
اطفال نابالغ و زنهاى بىخبر از امور عالم ما ث بر تكاليف خود نيساتيد ...اول
برويد قدرى در

بخوانيد ...معنى مشروطيت را بفهميد».

«بهار» در زمان خود با نشر ماالس تازهب خواه در زمينة ع ماى و خاواه در
مباحث ادبىب ملام واالئى يافت .طبعاً انشتار ملاالت در باب عليدة ژول سايمونب
افكار تولستوى موجس آن بود كه جوانان طالس ادبيات و افكار غرب بدان توجاه
پيدا كنند .در اين مج ه بخشى به «ادبيات» به معنى اخصّ اختصاص داشات و آن
عبارت بود از قاعات ادبى منثور از قبي «همشيره» يا «مصااحبة ادباى» كاه چناد
ك مه از آن باز گفتنى و شنيدنى است
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«اى گ ! اى آرايش صحرا و گ ستان! اى محبوب شعر و معشاوق طبيعات!
حال تو بر چرونه است؟ هر روز صبح تو را تماشا مىكنم .در حج هگاه چمان
برخود مىبالى .غاليه مىسايى و نافه گشايى مىكنى».

مالحظه مىفرماييد كه نويسنده نتوانسته اسات فلاط باه ناوعى رمانتيسام
اروپايى بسنده كند يعنى از قيد تعبيرات سنتى و الفاار كهناه شاده فاارغ نماناده
است.
غاليهسايى و نافهگشايى را از لوازم بيان ما س خود دانسته تا خواننده آشنا
به شعر منوچهرى و معزّى و سعدى از عبارات نويسنده بيشتر لتت ببرد.
دورة دوم بهار پس از ده سال فترت انتشار يافت و جنبة ادبى آن قاوىتار
بود و اين دوره حاوى ترجمههاى زياد از ادبيات اروپايى بود.
بعد از «بهار» مج هاى ماهانه به نام «آفتاب» در اصافهان نشار شاد (1329
قمرى =  )1289اين مج ه از ابتكارات انجمنى بود كه به وسي ة شيخ محمد بااقر
الفت پسر آقا نجفى تثسيس شده بود .هر شاماره از مج اه ضامائمى داشات كاه
عبارت بود از قسمتهايى از كتابهاى «وسائ رسترارى» و «پرورش استلالل»ب
«آفتاب» جنبة سياسى و اجتماعى داشت و به گفته ناشرش
«مس كى را اختيار كرده كه منتهى نلاة ترقيات بشار و مناباق بار مساتلب
اجتماع است .از تلويت و تثييد هر امرى كه موجاس افتاراق افاراد بشار اسات
پرهيز مىكند .اجراء مساوات و برادرى انسانى و احياء رساوم عادل و احساان
عام را جدا مدّ نظر دارد».

يك قسمت از مج ه را هم به «ملاالت ادبيه و رمانهاى مفيده مختصاره و
بالخصوص ف سفة تاريخ م

و اديان» اختصاص داده بود مانند حيات تولساتوى
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شر احوال لوتر .مىبينيد كه شصت و چند سال قب در شاهرى چاون اصافهان
انتشار «رمانهاى مختصره» مورد نظر روشنفكران زمان بوده است .اما ايان مج اه
بيش از هشت شماره انتشار نيافت.
در سال  1239دو مج ه يكى به نام «عهاد ترقاى» و ديرارى «ع ماى» باه
انتشار شروع كرد .مج ة «عهد ترقى» به وسي ة چند نفر از فارغالتحصيالن مدار
دارالفنون و صنعتى آلمان كه خود را «جمعى از معارف پروران» مىناميدناد اداره
مىشد و شش شماره از آن بيشتر نشر نشد .ملصود ناشران مج اه آشانا سااختن
مردم با ترقيات جديد بشرى بود .به همين مالحظه بر روى ج د آن تصوير طياره
و ت فن و راه آهن ديده مىشد .در ملالة افتتاحى آن گفته شده بود كه
«اوراق فلط منحصر به روزنامههاى پ تيكى و اخبارى نيستب ب كه مجاالت
ع مى هم الزم است ...مج هاى است ع مى ادبىب صنعتىب تاريخىب جغرافياايىب
پندىب اخالقى و مصور كه برادران را از اين مع ومات ماىآگاهاناد ...چاون در
اين اوان نسوان محترم پا به دائرة معارف نهادهاند قسمتى را راجث به خانه دارى
و نراه دارى اطفال و ساير امور زنانرى نموده است».

اين مج ه در هر شماره قاعهاى شعر چاپ مىكرد ولى سعى بر آن بود كه
مضامين اشعار داراى تازگى و ذات تجددخواهاناه باشاد مانناد قاعاة «زارع» ياا
«نعماالنلالب ولو ع ينا».
مج ة ديرر به نام «ع مى» به وسي ة «هيثت مديره» نشر مىشد .افاراد ايان
هيثت عدهاى از رجال و منورين زمان بودند كه بعضى از آنها هم در بالد اروپايى
تحصي كرده بودند .از اين مج ه فلط ده شماره نشر شد .ملاالت مندرج در ايان
مج ه در مسائ تاريخىب حلوقىب مالىب بهداشتىب سياسى و اجتماعى بود و گاهى
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هم به مباحث ادبى مىپرداخت .از جم ه ملالهاى است به ق م حاجى ميرزا يحيى
دولتآبادى به عنوان «زبان ما» و من تصور مىكنم كه اين اولين بار است كاه در
يك مج ه به موضوع زبان فارسى و مسائ آن در آينده توجه شده است.
تصور مىكنم كه مىتوانيم دورة اول مج ه نويسى زبان فارسى را به هماين
جا ختم كنيمب زيرا با ط وع «كاوه» در سال ( 1293يعنى ربيثاالول 1916 = 1334
ميالدى) حليلت دورة جديدى در تاريخ مابوعات ايران آغاز شاد .پاياان ياافتن
جن

جهانى و هيجان سياسى بزرگى كه سراسار اياران را در خاود گرفتاه باود

موجس پيدا شدن روزنامهها و مج ههاى متعددى شاد .ولاى بادون تردياد كااوه
مج هاى بود كه تثثير عميقتر داشت و توانست كه تاا ساالهااى دراز در اذهاان
مردم با فرهن

ملام خاص خود را حفظ كند .ع ت اينكه كاوه بدين منزلت رسيد

بدان سبس بود كه اينروزنامه در آغاز جنبة سياسى داشت و بر ضد ظ م و ساتم
انر يس و رو

فكرى برخاسته بود .كاوة سياسى سى و پانج شاماره نشار شاد.

پس از اين كه آلمان شكست خورد اسا وب انتشاار كااوه از ژانوياة ساال 1920
عوض شد و مج ه به صورت ادبى و تحليلاى انتشاار يافات و باه عناوان «دورة
جديد» موسوم شد .از اين دوره  24شماره در مدت دو سال منتشر شد .بى ترديد
ع ت واقعى شهرت و نفوذ كاوه به سابس پشاتوانة اساتوار ع ماى آن باود .چاه
سيدحسن تلىزاده و ميرزا محمدخان قزوينى و سيد محمدع ى جمالزاده و چند
تن ديرر از مهاجرين فاض ايرانى مديران و نويسندگان آن بودند .حتى شخصاى
چون قزوينى به تصريح شمارة  32آن مج ه در نوشاتن ملااالت سياساى آن نياز
شريك بوده است.
تلىزاده در نخستين شمارة دورة جديد نوشت
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«روزنامة كاوه زائيدة جن
متناسس بود ...و لهتا اسا

بود و لهاتا روش ايان روزناماه نياز باا موقاث جنا
و خط روش تازهاى كه از اول سال  1920ميالدى ...كاوه

جديد پيش مىگيرد نسبتى به كاوة سابق ندارد و در واقث روزنامة تازهاى مىشاود كاه
مندرجات آن بيشتر ملاالت ع مى و ادبى و تاريخى خواهد بود و مس ك و ملصادش
بيشتر از هر چيز ترويج تمدن اروپايى است در ايرانب جهاد بر ضد تعصّسب خدمت به
حفظ م يّت و وحدت م ى ايرانب مجاهدت در پاكيزگى و حفظ زبان و ادبيات فارساى
از امراض و خارهاى مستوليه بر آن و باه قادر ملادور تلويات باه آزادى داخ اى و
خارجى آن».

و در پى آن به طور توضيح و براى بازشكافتن مرام خود مىنويسد
« ...نخست قبول و ترويج تمدن اروپا بالشرط و قيد و تس يم ما اق شادن
به اروپا و اخت آداب و عادات و رسوم و تربيت و ع وم و منابث و زندگى و ك
اوضاع فرنرستان بدون هيچ استثنا (جز از زبان)  ...دوم اهتماام ب ياغ در حفاظ
زبان و ادبيات فارسى و ترقى و توسعه و تعميم آن».

تندروى تلىزاده تا بدانجا رسيد كه گفت «ايران ظاهراً و باطناً و جساماً و
روحاً بايد فرنرىمآب شود و بس» چنين بيانى موجس جنجالها و پرخااشهااى
بسيار نسبت بدو شد .تليزاده پس از اينكه به ايران بازگشت و پاس از ساالهاا
دورى توانست كه از نزديك با افكار و علايد و قدرت تغيير و تحما هموطناان
آشنايى بيابد از چنان نظر قاطث و تند عدول كرد .بايد گفت كه «كاوه» باا وجاود
اينكه تا بدين حد فرنرىمآب شده بود (و شخص تلىزاده قب از آن هم در مظان
تكفير قرار گرفته بود) بسيار مورد توجه قرار گرفت .زيرا ملاالت و ماالبى كه در
آن طر شده بود بهك ى با آنچه تا قب از آن در مجالت ايران ديده شاده باود از
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دستى ديرر بود .ملاالت تاريخى و ادبى كاوه دقيق و عالمانه و متين و مبتناى بار
روش متلن اروپايى بود .همين مزايا بود كه ايرانيان را بدان عالقهمند كرد.
بحث از مج ة كاوه فرصتى دراز ماىخواهاد و در چناين گفتاارى مجاال
پرداختن به تمام جوانس مربوط بدان نيست .چون در اين ملاله توجه ما بيشتر باه
جريانهاى ادبى معاوف است پس بايد ملاالتى را كاه بادون تردياد در مباحاث
ادب فارسى آن زمان مؤثر افتاده است معرفى كرد.
يكى از نخستين مسائ ى كه در كاوه مار شد و پايش از آن كمتار بادان
توجه مىشد موضوع رسمالخط فارسى است .در شامارة  44كااوه (دورة قاديم)
نامه اى ازقزوينى انتشار يافت .قزوينى در اين نامه نويسندگان مج اه را باه لازوم
رعايت صحت رسمالخط متوجه كرد .مج ة كاوه هم نظرات او را پتيرفته است.
همانطور كه ديديم تلى زاده در سرملالة نخستين شمارة دورة جديد گفته
بود مج ة كاوه نسبت به «حفظ زبان و ادبيات فارسى و ترقى و توساعه و تعمايم
آن» اهتمام ب يغ خواهد داشت و در دنبال مرام خود در هر ياك از شامارههاا باه
نحوى موضوع را دنبال كرده است .فىالمث در شمارة تحت عنوان «ترقاى زباان
فارسى در يك قرن!» نوشت
«مندرجات ستون دست راست نرارش قرن سيزدهم هجرى اسات كاه باه
زبان فارسى نوشته شده و اه لسان آن را به آسانى مىفهمند .در آن وقات ناه
ت رراف بود نه پست و نه چراغ برق .اينها را بعدها خوشابختانه فرنراىهاا باه
ايران آوردند .ولى دستى به زبان ما براى اصاال ياا اقاالً ج اوگيرى از افسااد
نزدند و آن را به خود ما بازگتاشته و ستون دست چپ تصرفات ايرانياان را در
آن نشان مىدهد».
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در دنبال آن ملدارى از كتس و منشآت قرن سيزدهم نل كرده و ملاب آنها
قاعاتى از ملاالت روزنامههاى سال  1333قمرى را باه چااپ رساانيد تاا نشاان
بدهد كه زبان فارسى از اواخر قرن سيزدهم به بعد دچار چه ناوع سالوطى شاده
است تا مردم به معايس و مفاسدى كه در زبان راه يافته بود وقوف پيدا كنناد و از
«بدنويسى» بپرهيزند.
باز در شماره  4و  5به سخره تحت عنوان ك اى «ترقاى زباان فارساى» دو
شعر نل كرد .يكى شعرى است از غنىزاده كه متين و روشن و زيباست و آن را
«شعر فارسى» ناميده است و ديررى شعرى است به عنوان «ادبيات خان والده» به
نل از يك روزنامه كه از سنتها و قواعد شعرى خارج است و در ذي آن گفتاه
است اين نوع شعر از اشعار «تجدد كارانه» است .چون شعر مورد تخائاه منلاول
از روزنامه «آزاديستان» و از تلى رفعت بود در روزنامة ماتكور باه كااوه جاواب
گفته شد و همان بحث است كه يحيى آرينپاور باه تفصاي از آن ساخن گفتاه
است.
همين نوع ملايسه در شمارة  7تحت عنوان «محك ذائله» ميان شعرهايى از
م كالشعراى بهار و اديسالممالك فراهاانى باا اشاعار سساتى باه عناوان «شاعر
كرباليى» شده است و دربارة شعر كرباليى چنين گفته است
«اين منظومة لو

را كه نمونهاى از اشعار وطنى ملدسين است الباد يكاى

از طالب وطنچى ...به قصد تحصي اجر اخروى و قدرى هم اجار دنياوى در
زمان جن

نظم فرمودهاند».

باز در شمارة  8ذي ستون «چهار دورة زبان فارسى» بندهايى از متون زبان
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فارسى دورههاى قديم و نوشتههاى همدوره با كاوه نل شاده اسات و دورة هام
عصر خود را به «فارسى مناقالاير مسخ شدة عهد مشاروطيت» موساوم سااخته
است.
باز در شمارة  12تحت عنوان «مثخت فارسى فصيح و فارسى خاان والاده»
به تجديد ما ث پرداخته و گفته است
«عالوه بر اينها يك سجاوندى بازى غريبى نيز در اين گونه منشآت هتيانى
و پرت رايج شده كه از عجيسترين مضحكات است .مثالً عالمات ساجاوندى
فرنرى مخت ف را متص باجا و بىجا تكرار مىكند .مثالً به جااى ايان عباارت
«امروزها هواى تهران سرد شده و فلرا در زحمتند» مىنويساد «امروزهاا بارقاة
برودت! با صولت اساتيالى كاراناه خاود طهاران راب اشاغال كارد!!! و زحمات
مرارتكارانة آنب در ميان صنف فلير  -عرض اندام نموده و با مشاكالت فاوق
البشرىب  -امرار حيات مف وكانه مىكنند؟؟.»...

اين نوع ايرادها كه بر مفاسد و معايس مربوط به زمان و طرز نرارش گرفته
شده است هميشه ذهن تلىزاده را به خود مشغول مىداشت .او در اغ س ملاالتى
كه بعدها نوشت بدانها پرداخت و همواره تجديد ما ث مىكارد .كماا اينكاه در
ملالة جنبش م ى ادبى كه در سال  1314منتشر شد و در ملالة «لزوم حفاظ زباان
فصيح فارسى» كه در سال  1328به چاپ رسايد و هار ياك موجاس جنجاال و
هياهو شد همين مباحث را مورد تكرار قارار داد .و البتاه نباياد كتماان كارد كاه
فىالمث در مورد نلاهگتارى هنوز كه هنوز است قسمتى از ايرادات تلىزاده باه
جاى خود باقى مانده است و هنوز هم استعمال بىروية عالئم نلاهگتارى فرنرى
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در نوشتههاى فارسى دوام دارد .پس مسثله به همان صورت پنجااه و چناد ساال
پيش مىتواند «مار » باشد.
در شمارة اول سال دوم از دورة جديد كااوه يكاى از داساتانهااى كوتااه
جمالزاده به نام «فارسى شكر است» انتشار يافت .همان داستانى كاه باه حاق از
شهرت كافى بهرهور شد .اين داستان هم اثربخش واقث شد و هام نويساندة آن را
به نامى كه سزاوار بود نائ كرد.
انتشار «فارسى شكر است» گوياى آن است كه مج ة كاوه نسبت باه رواج
اس وب اروپايى داستاننويسى مشروط بدان كاه باه زباان فصايح فارساى باشاد
پيشقدم و معتلد بودب به خصوص كه در ملدمة آن نوشاتهاناد «ملدماهاى اسات
راجث به خرابى و فلدان نسبى نثر فارسى و لزوم ترقى دادن آن و بعضى نظريات
ديرر در اين خصوص» و خواستهاند كه با انتشار «فارسى شكر است» مردم ايران
را نسبت به اهميت زبان م ى خاود متوجاه ساازند .تردياد نماىتاوان كارد كاه
داستانهاى كوتاه جمالزاده از عوام مؤثر در تغيير روش نويسندگى بوده است.
كاوه در شمارة  10سال دوم ذي عنوان «استفتاء از عموم ع ماا و فضاالى
ايران» از اصحاب فض و ادب دعوت كارده كاه باراى ترجماة ك ماات فرنراى
رويهاى پيشنهاد كنند و نرتارند كه زبان فارسى از راه امتزاج باا ك ماات فرنراى
دچار آشفترىشود .ك ماتى كه به طور مثال مورد استفتاء قرار گرفت عبارت است
از ژنىب ارگانب ديالكتب انرژى و چند لغت ديرر.
همين استفتاست كه مرحوم محمدع ى فروغاى را برانريخات تاا از فاراز
كشتى مسافرى در بحر احمر نظر معتدل و مستدل خود را پس از اين كه سالهاا
در كار ترجمه ممارست كرده بود در چنين موضوع مهمى بنويساد .همچناان كاه
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ليتن از سياستمداران و شرق شناسان آلمان هم طى نامهاى به فارسى عليدة خاود
را بدان مج ه ارسال كرد .فروغى در انتهاى نامة شيرين خود نوشته است
«اگر ترقى و تجدد زبان فارسى به اين وسي ه صورت مىگيارد كاه ك ماات
«محافظهكار» و «موقعيت» و «وضعيت» اختراع كنيم يا عبارت فارسى را طاورى
بنويسيم كه ايرانى خالص هار قادر هام باساواد و بااذوق باشادب نفهماد ع نااً
مىگويم كه من منكر ترقى و تجدد هستم».

يكى از كارهاى مهمى كه مج ة كاوه آغاز كرد بدون ترديد در جريانهااى
ادبى ايران مؤثر افتاد انتشار س س ه ملاالت «مشااهير شاعراى اياران» اسات .ايان
رشته ملاالت با امضاى ق مى «محص » نشر مىشاد و محصا «امضااى ق ماى»
سيدحسن تلىزاده بود .در اين رشته ملالاه كاه باه احاوال دقيلاى و ...فردوساى
پرداخته شده بود نويسنده نه تنها به مراجث و مآخت قديم و اصي عربى و فارسى
مراجعه كرده بود ب كه براى نخستين بار انعكاسى بود از آنچه مستشارقان درباارة
اين شاعران در آثارخود به دست آورده بودهاند .برتر از اين همهب اهميت و تاثثير
اين ملاالت در آن بود كه نويسنده در تحليلات خود روش ع مى موسوم اروپا و
ميان مستشرقان را به كار برده بود و به تحليق مىتوان گفات كاه روياة اتخااذى
تلىزاده موجس آن شد كه فضالى مليم ايران نيز آن روش را در تحليلات ديرار
مورد اقتبا

قرار دهند .به همين مالحظه باياد انتشاار س سا ه ملااالت مشااهير

شعراى ايران را سرفص ىدانست در تحليلات مربوط به ادبيات كهن فارسى.
در همان سال  1334قمرى (=  )1294كه روزنامة كاوه در برلين باا سابك
متين خود شروع به انتشار كرد و شايد تمام آحاد در خواندة ايراناى باا ذوق و
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شوق آن را مىخواندندب مج هاى به نام «نامه پارسى» در تهران به چاپ مىرسايد
كه از عجائس نشريههاى آن زمان بود .نويسندة اين مج ه ابواللاسم آزاد مراغاهاى
بود .او سعيش بر آن بود كه ملاالت خود را به زبان فراسى سره (يعنى ساخترى)
بنويسد و چون روشى از عالقة م ى و باطنى مردم به دور بود و حم بار علاياد
عجيس غريس مىشد مورد توجه قرار نررفت و پس از يك سال موجس تعايا
مج ه شد .نويسنده در سرآغاز مج ه نوشت
« ...زبان شيوا و شيرين تو را به زبانهاى ت اخ بيرانراان آميختاه تيشاه باه
ريشة خود زدند .بدتر از همه اينكه هنوز هم چشم باز نكرده و هشيار نشدهاناد
نمىبينند كه ديرران براى روايش و پيشرفت زبان خود چه جانفشانىها مىكنند
و خونها مىريزند .اى ايران! اى مادر مهربان! مىدانام كاه دلات از دسات ايان
فرزندان ناهنجارت خون است».

در سال  1296مج هاى به نام «ادبى» به مديريت مهدى سعدالم ك مافى كه
از طبلة اعيان و رجال بود انتشار يافت .نويسندهاش در ملدمة آن نوشت
«در اين اوان به ع ت كثرت اخبار و توجه سياست مم كت و عالج مارض
و دفث غرض جرايد محترمة پايتخت را مجاال نظار باه جاناس ادبياات وطان
سعدى و مدفن فردوسى نيست و شهداهلل كه با شجاعتى تام در حفظ اساتلالل
و نام آن مىكوشند و از سر انصاف بعيدست كه درين اوقات گرانبهاا آن اوراق
مفيده را به خود مشغول داريم .اين نكته را بايد اقرار نمود كه قب از ما هماين
ملصود را مج ة ع مى (به مناسبت آنكاه ساعدالممالك خاود يكاى از اعضااى
هيئت مديرة آن بود) كه به همت جمعى از دانشمندان اشاعت مىيافات شاروع
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و يك دنيا تثسف ...پريشان و هر يك از دايارة جماث باه جاايى رفتناد ...و ماا
معاقس آن ...و مىتوان مج ة ادبى را رضيث مج ة ع مى پنداشت»...

اين مج ه كه مدت چهار سال انتشار يافت جنبة «ادباىب ع ماىب اخالقاىب
تاريخى» داشت .از مسائ ادبى مهم كه در اين مج ه منظماً ماورد طار و بحاث
بود موضوع استعمال ك مات اجنبى است .مدير مج ه با سماجت غريبى در اغ س
شمارههاى آن بدين موضوع اساسى مىپرداخت .نخستين بار در شمارة اول ذيا
عنوان «لغت اجنبى بدتر از قشون اجنبى است» اين طور بيان ما س كرده است
 ...اگر مخبر جريدهاى درب مزار ميرزا تلى خان اميركبير را كوبيده و اظهار
دارد كه براى انترويو آمدهام بيچاره رو آن وزير بى نظير آزرده نخواهد گشت
و نخواهد گفت كه گرچه ايادى خائنه و رئو

دانيه مرا مجالى ندادند لكن در

همان مدت ق ي كه من جمث و خرج مم كت را ماابق و قشون را منظم نمودم
ابداً لغت مينوتب آرشيوب انديكاتورب بودجهب بالنسب امير تاسينب اكساپر تاساين
در قامو

فارسى يافت نمىشد؟ پس چه شد كه آن تابيق و آن نظام از مياان

رفت و در عوض درهم و دينار و اردوهاى سااير فاوج فاوج لغاات اجنبياه از
سرحد گتشته مم كتى را كه مىخواستم رشك جنان و محسود عالمياان نماايم
به گورستانى غمناك و محبسى ترسناك تبدي نمودند».

در شمارة دوم ذي عنوان «تحريم لغت اجنبى» مىنويسد
«اى بلاى داريوشب اى بازماندگان ابومس م گتشتيم از آنكه قناد و چااى و
نفط و ماهوت را ترك گويند .آيا آن قدر حاس دارياد كاه عالمات قوميات و
يرانه آثار ايرانيت يعنى زبان فارسى را از اجزاء فاسادة اجنبياه تزكياه نمايياد؟
وال ّه وال ّه وال ّه كه اگر آقايان مفك به جاى شورش روولوسيونب به جاى تغيير
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حكومت كودتاب به جاى شوراى مم كتى كنسى دناا و باه جااى تشاكر مرساى
نروييد رن

آفتاب تياره و حساود چياره نخواهاد گشات و ماا باه خواسات

خداوندى و به پا

ايرانيت در اين شماره اعالن تحريم استعمال لغات اجنبياه

را داده چنانچه سودى نبخشيد در شمارة آتيه صالى جنا

در داده ماىگاوييم

اول دلي آن وقت مشت».

از همين نوشتهها برمىآيد كه در آن ايام به مانناد اماروز اساتعمال لغاات
خارجى ادارى و ديوانى به حد وفور رايج شده بود و مخصوصاً اعضاى ادارات و
تازه به دوران رسيدهها در به كار بردن اين گونه لغات واهمهاى نداشتهاند .مادير
اين مج ه در شمارة چهارم تحت عنوان «عجز ادبى» به موضوع بودن فرهنرستان
در ممالك مترقى اشاره مىكند و آن را به عنوان «انجمان معاارف» ماىشناسااند.
شايد اين تتكار از اولين مواردى باشد كه باه لازوم ايجااد فرهنرساتان در اياران
اشاره شدهاست .مىنويسد
«م

حيّه آن قدر بدين مسثله كه هر يك در مركز مم كات خاود تثسايس

انجمن معارف نموده و به صرف مال و اعااء جايزه ع ما و فضال را گرد آورده
و با ق م معجزنما چهرة زيباى زبان م ى را مشاطهگى مىنمايند و چنانچاه ياك
لغت اجنبى به لبا

مبدل و سيماى عاريت خويشاتن را در عاداد لغاات م يّاه

بهشمار آورده باشد فوراً جامة جاسوسى را از تنش به در كرده عرياان و رساوا
بهدست مستحفظين اليلش سپرده و از سرحد خارجش مىنمايند».

سعدالمم الك در اعتراض به استعمال لغات خارجى بدان پايه مليد بود كاه
نامگتارى «كمدى ايران» را هم نمىپسنديدب بدان حد كه نوشات چارا باياد ناام
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نمايشراه را «كمدى ايران» گتاشت و باز در شمارة  6تحت عناوان «داد از لغات
اجنبى» نوشته است
«اين محص بى زبان كه فك را قشن

و دستمال گاردن را تنا

بساته و

سب ت نو روئيده را نيكو تابيده است در يكى از دوائر دولتاى داخا و در پاس
ميزى قرار گرفته همه ماهه مب غ قاب ى از مالياة مم كات را باه عناوان مواجاس
دريافت و به ع ت ندانستن زبان خاود تضاييث عمار گارانبهاا و تعايا اماور
مىنمايد .هر قدر برويى كه يك قران معادل با هزار دينار است جواب خواهاد
داد كه هرگز هرگز! يك فرانك معادل با صد سانتيم است و اگار از وى ساؤال
كنند كه امالء ماست كادام اسات فاوراً كتفاين را بااال زده متكبراناه و مغيراناه
مىگويد وقت ندارم و دستها را در جيس ش وار فارو بارده صافير زناان دور
مىشود .همين شخص كه از نعمت وطن متنعم و از دسترنج بيوهزناان موظاف
است چون از نعمت دانستن زبان م ى محروم و از مفاخر م ك عجم بى اطاالع
است در همان حين كه بر سار خاوان م ات نشساته اسات ايراناى بادبخت را
وحشى و مم كت را قاب رقيت اجانس مىداند چرا باراى اينكاه آداب و لغات
اجنبى در ق بش رسوخ يافته و از مغزش بيرون نمىشاود .داد از لغات اجنباى!
فرياد از لغت اجنبى»!

اين نوع گفتهها درست مشابه است با آنچه در طى سالهاى اخير نسبت به
عدهاى از مديران و مسئوالت ناآشنا به زبان مادرى گفته مىشود و نشانة آن است
كه هميشه اين نوع ب يه متوجه زبان فارسى بوده است.
مج ة «ادبى» باألخره پس از چهار سال كه فريادش به جايى نماىرساد در
نخستين شمارة سال چهارم تحت عنوان «لغت اجنبى در مج اس شاوراى م اى»
مىنويسد
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«اكنون از پيشراه مج س ملد

شوراى م اى و وكاالى محتارم خصوصااً

آنان كاه ادارات و دوائار را پيماوده و بدبختاناه ياا خوشابختانه قاارة اروپاا را
سياحت فرمودهاند تلاضا داريم كه الاق در آن چند ساعتى كه بر فاراز كرساى
وكالت ج و

كردهاند از استعمال لغت بيرانه خوددارى و در فضايى كه باياد

همه چيزش ايرانى باشد الفار غريبه پ يتيكب تريبونب بودجهب ماژريته ..و امثاال
اينها را استعمال نفرمايند».

ع ت اينكه تا بدين حد به نل ماالس مج ه «ادباى» پارداختيم از بااب آن
نيست كه آن مج ه در تاريخ مج ه نويسى ايران ملام و مرتبت بسيار وااليى دارد.
طبعاً مج ه اى است عادى و در آن هيچ نوع ابتكاار و تاازگى كاه مانادگار باشاد
نيست يعنى هيچ گاه نمىتوان همسان و همتراز كاوه و نظاير آن باشد .اما چون به
يك مسثلة م ى توجه بيش از حد نشان داده است و هنوز هم آن موضاوع كاه در
آن مج ه مار بوده است از مسائ عمومى و مورد گفتروست آوردن آن قاعات
مفيد فايده تشخيص داده شد تا مع وم شود كه اندر خم يك كوچهايام و پاس از
پنجاه سال چنين مسائ ادبى به صورت قديم پابرجاست!
*
سال  1297براى تاريخ مج ه نويسى در ايران سالى است با بركت .در ايان
سال مج ة دانشكده منتشر شد .مج هاى كه بدون ترديد از حياث تثثيرگاتارى در
تاريخ ادبيات معاصر ايران جااى مشاخص و قابا اعتناايى دارد .و باه مناسابت
ارزش ملاالت و شخصيت ادبى اغ س نويسندگان آن و نيز كار گروهى كه گاروه
نويسندگانش پيش گرفته بودند در نوع خود كم نظير مانده است.
محمد تلى بهارب نويسندة روزنامة «نوبهار»ب و «تاازه بهاار» كاه از زعمااى
سياسى مج س شوراى م ى و «پادشاه شعر» در عصر خويش بود ماديريت آن را
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بر عهده داشت و جمعى از فضالى جاوان و رجاال صااحس فضا زماان باا او
همكارى مىكردندب مانند عبا

اقبالب رشيد ياسمىب سعيد نفيسىب عبداهلل انتظاامب

تيمورتاش.
م ك الشعرا در نخستين شمارة مج ه دربارة هدفهااى همكااران و نيات
مج ه نوشت
« ...ما پيش از آنكه خط فارسى به همين حال ناقص فع اى و دامناة لغاات
عجم به اين تنرى برقرار و اصول فناى و ع ماى تاا ايان درجاه در كشاور ماا
مفلودستب تاا وقتاى كاه احساساات عمومياه و اخاالق م ياه و افكاار هياثت
اجتماعية ما به حالحاضر مستلر و باران ترقى و تجدد باه قادر ياك قااره در
زمين دماغهاى اكثريت افراد اين آب و خاك نباريده است بى فايده مىبينيم كه
مثالً مج ة خود را باا خااوط ملاعاه باه طباث رساانيده و اشاعار خاود را باا
سيالبهاى ناموزون اروپايى وفق داده و ملاصد خودمان را در لبا هاى خي ى
تازه كه هنوز مفهوم آنها در كشور ما نامبين است باه ج اوه درآوريام ...قادرى
زود مىبينيم كه ديوان سعدى و حافظ را در آب بىقدرى و انتلاد شسته و يك
جريان معين را مسدود نموده و آب را به طارف بااال بادون ضارورت جرياان
دهيم».
«و باألخره كسانى را كه در تجدد ادبى به حاد افاراط قادم زده و ياا فلاط
خياالت پراكنده غير عم ى براى گفتن انتشار مىدهند مالمت و يا تخائه نكرده
و هر عليدهاى را ملد

مىدانيم ...ولى فلط اين را ماىگاوييم كاه ملاد تار

خواهد بود كه بالفاص ه پس از گفتن بهموقث عما درآماده و در محايط خاود
عام يك نوع تثثيرات نوينى واقث گردند...
مج ة ما داراى يك رو جوان و فكار آزاد متجاددى اسات كاه در ضامن
ملاالت تاريخى و تمثي ى و سرگتشتى و آثار ادبى شاعرى و نثارى خاود و در
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ت و نمونههاى ادبيات م

متنوعه و تجادد آثاار اسااتيد قاديم ايراناى و غياره

ملاصد خود را بدون چكش و سوزنى در ميان افكار و پردههاى دماغ متاتوقين
و جوانان و ك ية هوشمندان وطن فرو برده و تزريق مىنمايد».

مالحظه مىكنيد كه مدتى قب از انتشار منظومة افسانة نيما و دو سال پيش
از نشر مج ة «آزاديستان» به وسي ة تلى رفعت كه بعد از آن ياد مىكنم همكااران
جوان و تازه جوى «دانشكده» كه عدهاى از آنها با ادبيات اروپايى آشنايى خاوبى
داشتند و آنان را بايد از گاروه مروّجاان ادبياات غرباى دانساتب شاعر نااموزون
اروپايى را نمىپسنديدهاند و اگر چه در خط فارسى نلص ماىديادهاناد ت ويحااً
رواج خط التين (ملاعه) را مضر مىدانستهاند و زمان را براى نلد ادبى از سعدى
و شعراى قديم زود مىديدهاند .اما در عين حال هر عليدهاى را ملد

و خود را

داراى رو جوان و فكر آزاد مىدانستهاند .ملصودشان آن باوده اسات كاه روش
ادبى مختار خود را بدون توس به «انژكسيون» و اعماال تزرياق در جامعاه رواج
دهند.
مج ة دانشكده كه نامى ب ند يافت و مج هاى بسايار ماؤثر باود و در عاين
حال تازهجوى هم بودب معتلد به حفظ ادب سنتى و ت فيق تدريجى آن با تحوالت
ادبى نو بود .به همين مالحظات در همان سرملاله نوشتهاند
«مج ة دانشكده براى ترويج رو ادباى و تعياين خاط مشاى جديادى در
ادبيات ايران ايجاد مىشود ...در غارة مااه ربياث االول سانة  1334ياك ج ساة
كوچكى از يك عده جوانان اديس خوش طباث در تهاران تشاكي شاد كاه آن
ج سه را جز يك انجمن كوچك ادبى نمىتوانستيم نامياد .در آن انجمان فلاط
غزلهايى به روال متغزلين قديم ايران طر شد و اعضاء در روى آن اقتراحات
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غزل مىگفتند .رفتهرفته اعضاى آن زيادت شده در اوايا ساال  1335انجمان
كوچك شعرى ما خود را قادر دياد كاه در روى اصاول تاازهتارى كاه شاام
تدقيلات نظميه و نثريه و ترجمة ادبيات خارجى باشد ورزش نمايد».

اين عبارات ت ويحاً نلد گونهاى است نسابت باه نحاوه مرساوم و عاادى
برگتارى انجمنهاى ادبى .مىدانيم در اين نوع مجالس كه مخصوصاً از زمان باب
شده است غزلى طر مىشد و هر يك از ادباى خوش طبث غزلى ماىسااخت و
اين تس س وضث حالت خسترىآورى ايجاد كرده بود.
ملدمة «دانشكده» بازگوكنندة آن است كه در آن زماان «تادقيلات» (يعناى
تحليلات ادبى) و ترجمة ادبيات خارجى ماورد توجاه و احتيااج جامعاه باود و
انجماان دانشااكده در آن ايااام اعضاااى خااود را بااه «ورزش» در آن موضااوعات
برمىانريخت .حاص ش آن بود كه ترجمههاى متعدد آثار منظاوم و منثاور ادباا و
شعراى اروپا در هر شماره از اين مج ة مشهور به چاپ مىرسيد و حلاً دانشكده
را بايد يكاى از پيشالدمان انتشاار چناان آثاارى دانسات .اماا «ورزش» اعضااى
دانشكده در نثار قاعاات ادباى منثاور فارساى دلپاتير و باه اصااال ناامعلول
امروزىها «موفق» نبود.
بهطور مثال قاعهاى كه از م ك الشعرا به عنوان «چهار دختر» در دانشاكده
به چاپ رسيده قعاهاى كممايه و در قبال اشعار ب ند صاحس نثر حليلتاً لاو

و

خنك است و نمونهاى است تل يدى از ترجمههااى آثاار نويساندگان رومانتياك
اروپا كه ترجمه كردن آنها در آن عهد بسيار مرسوم شده بود .اين است عباراتى از
آن نوشته
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«گ سفيد من! انديشه مكن كه نلاش طبيعت در روى عارض م كاوتى تاو
زحمات بيهوده تجمالت و پيرايهها و رن آميزيهااى ناااليق را متحما نشاده
است .رن آميزيهاى پرتك ف انتهايى ندارند .فلط سادگى اسات كاه هماه جاا
بهخودش انحصار دارد .تو سادهاىب تو به رن

عشق هستى».

بايد بىتعصس گفت كه نه موضوع نوشته مهم است و نه آنكه لغات ماورد
استعمال و طرز نرارش آن زيبا .از اين قبي است قاعات ادبى ديرر مث «اشاك
و خون»« .خدن

خون آلود» از نويسندههاى ديرر مج ه.

انجمن دانشكده در بند اول «مرام عم ى» به اجماال روياة خاود را چناين
توضيح كرده است «تجديد نظر در روية ادبيات اياران بار روى احتارام اسا وب
لغوى و طرز اداى عبارات اساتيد متلدم باا مراعاات سابك جدياد و احتياجاات
عمومىحال حاضر» .اما به قدرت و بى هرا

مىتوان گفت كه اگر «تجديد نظر»

دانشكده حاص ش آن گونه قاعات ادبى است كه نمونهاى از آنها برخوانده شاده
اعضاى دانشكده و احتياجات عمومىب را برنياوردند .به نظر من مهمتارين توفياق
دانشكده انتشار ملاالت تحليلى و نلدهاى ادبى آن است كه به ق ام م اكالشاعرا
تحت عنوان «تثثير محيط در ادبيات»ب «شعر خوب»ب «الفار و معانى» منتشار شاد.
س س ه ملاالت عبا

اقبال دربارة «تاريخ ادبى ايران» كه براى نخستين بار موجس

عرضه كردن گوشههايى از ادبيات گتشته به طرز و اس وب جديد بود نياز چناان
تثثيرى داشت .مسائ ى كه اقبال براى شناخت ادبيات مار ساختب از قبي راباة
ادبيات و نژادب قضاياى عمومى در ادبياتب همرى تازگى داشت و قاعااً موجاس
تجددى در نحوة سنجش و نلد ادبيات قديم شد.
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ملاالت رشيد ياسمى دربارة انلالب ادبى قرن شانزدهم در فرانساه نشاانى
است از آنچه جامعة منور آن روزگار را راهنماى خود در تجدد ادبى قرار مىداده
است.
پس از دانشكدهب مج ة معتبرى ديرر كه به فاص هاى كوتااه يعناى در ساال
 1298آغاز به نشر كرد مج ة «ارمغان» است .مج ة ارمغان كه هم اكنون نيز انتشار
مىيابد مج هاى است كه در طول انتشار پنجاه و چند ساله هدف و روش بانى آن
را ادامه داده است .اين مج ه از نخستين شماره الى حالب مجموعهاى جن

مانند

بوده است كه ملاالت مفيد و ماندگارش تحليلات ادبى و تاريخى آن است و البته
مجموعهاى است كه براى ماالعه در تاريخ غزلسرايى به سبك سنتى در شصات
سال اخير مثخت و مرجث تواند بود.
مج ة «پار » كه در استانبول به مديريت ابواللاسام الهاوتى باا همكاارى
حسن ملدم (معروف به ع ى نوروز) از سال  1298انشاتار يافات يكاى ديرار از
واساههاى زودگتر تازهجويى در ادبيات فارسى است .رگههايى باريك كه از آثار
تجدد ادبى در آن ديده مىشد ناگزير ناشى از جهش و بينشى باود كاه در اروپاا
عايد حسن ملدم شده بود.
حسن ملدم كه ايرانيان تا حدودى او را به مناسبت نمايشنامة «جعفرخان از
فرن

آمده است» مىشناسد يكى از جوانانى بود كه عميلاً با ادبياات اروپاايى آن

روزگار آشنايى يافته بود و به ع ت زيستن مدتى دراز در اروپا با حوزههاى ادباى
فرانسه و نويسندگان سرشناسى چون آندره ژيد ماراوده داشات و مادتى هام در
قاهره در نشر مج ة  Message d’orientاهتمام مىكرد .او طبعاً سخنور شايساتهاى
بود كه مىتوانست در انتشار مج ة ادبى به سبك جديد مؤثر باشد و همكاريش با

38

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

الهوتى در انتشار مج ة ادبى مىبايست ماية امياد باشاد .اماا ايان مج اه دواماى
نداشت و شش هفت شماره بيشتر انتشار نيافت .نيمى از مج ه به زبان فرانسه بود
و در سرآغاز شمارة نخستين آن نوشته شده بود «براى اينكه م ا غارب از آثاار
ادبى زبان پارسى و م

شرق از افكار ادبى مغربيان بهرهمناد شاوند نخساتينباار

مج هاى به زبان پارسى فرانسه در اسالمبول كه چهاار راه شارق و غارب اسات
منتشر مىشود».
يك سال پس از آن (سال  )1299مج ة آزاديستان به مديريت تلاى رفعات
در تبريز شروع به انتشار كرد .از اين مج ه كه خود را «هواخواه تجدد در ادبيات»
مىدانست بيش از چهار شماره نشر نشد و به نحوى كه يحياى آريانپاور در «از
صبا تا نيما» گفته است به ع ت از هم گسايختن قياام خياباانى از مياان رفات و
مديرش هم خودكشى كرد .هواخواهى رفعت از تجدد ادبى ناشى از آشنايى او با
ادبيات فرانسه و عثمانى بود.
نوشتههاى او اعم از آنچه در روزنامة «تجدد» در مباحث ادبى عنوان كرد و
آنچه بعداً در چهار شمارة آزاديستان آورد در سراسر ق مرو فارسى آن عهد رواج
نيافت و افكار رفعت تا حدودى در ميان جوانان و منوّرين آن روزگار تبريز رايج
شد ولى البته امروز به مناسبت رو تجددط بى كاه در رفعات وجاود داشات و
پيشرامى بىپرواى او كه به بهترين وجه توسط يحيى آرينپور در «از صبا تا نيما»
عنوان شده است نامش را در ميان كساانى كاه جرياانهااى ادباى را باه وجاود
آوردهاند نمىتوان فراموش كرد.
در همين سال  1299در رشتب مج هاى به نام «فرهن » منتشر شد و مدت
چهار سال انتشار آن دوام يافت .قسمتى زياد از ماالس اين مج ه به تحليلاات و
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بحثهاى مخت ف در زمينة مسائ ادبى اختصاص داشات .نويساندگان آن ساعى
داشتند كه در تجدد ادبى ايران سهمى و ملامى بيابند .از باازگويى بعضاى علاياد
عجيس خوددارى نداشتند .فىالمث تحت عنوان «جامعة ناو زباان ناو الزم دارد»
(بهامضاى ذره» نوشته شده است
«برخالف عليدة بعضى كه تصور مىكنند زبان پارسى قديم را ممكن اسات
از نو در ايران معمول نمود ...موافق اصول ع م السنه هر زبانى كه قواعد صرف
و نحو خود را حفظ كرده باشد يك زبان مستل شناخته خواهد شاد اگار چاه
هزاران لغت اجنبى عاريه كرده باشد».

يا آنكه تحت عنوان «يك در

ادبى» با امضااى «م. .ص .آموختاه» و باا

عبارات غير س يس آمده است
«و چون از اشكاالت اين زبانهاى مادرى صرف نظر كنيم و زبان فارسى را
زبان افصح فر

سعدى بشماريم در عين حال دچار مشكالت الينحا الفباا و

معايااس خااط نسااخ و نسااتع يق و از همااه بىاختيااارتر و از هاار كتااكخوردة
اجتماعات پارسال ايمبرى و حادثه ديروزى شكستهتر خاط شكساته تحريارى
ماست».

نويسنده با اين تعريض و استدالل سست مىخواسته است خوانناده را باه
تغيير خط معتلد كند .كما اينكه در سال چهارم مج ه صراحتاً ملالهاى در آن باب
دارد .مىدانيم تغيير خط موضوعى بوده است كه هر چناد ياك باار در مجاالت
طر مىشد .اما هميشه در قبال قدرت و سانت و ساابلة هنارى خاط فارساى و
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ميراث ع مى بسيار گرانلدر و گرانبارى كه به وسي ة آن از يك هزار سال پيش به
جا مانده است مسكوت و مغ وب مىماند.
از علايد عجيس و تجددط بانة فرهن
«يك در

يكى هم آن بود كه در هماان ملالاه

ادبى» پيشنهاد شده بود كه بايد به آسانسازى عبارات گ ستان كوشيد.

يعنى گ ستانى از نو پرداخت .از بديهيات است كه چنين نيتى تا چه حد عباث و
دور از مناق و مضر به حال ادبيات فارسى است.
در سال  1300يكى از مج ههاى مشهور زبان فارسى آغاز به انتشاار كارد.
اين مج ه كه در شهر برلين به چاپ مىرسيد «ايرانشهر» نام داشات .در حليلات
نشريهاى بود كه ياد فعاليتهاى نويسندگان كااوه را در اذهاان تجدياد كاردب باه
خصوص از اينجهت كه چند تن از همكاران ايرانشهر همان كسانى بودند كه در
جريان جن

بينالم ى و كميتة ايرانى برلين با تلىزاده كار مىكردند.

مدير مج ه حسين كاظمزادة ايرانشهر بود كه بىترديد يكى از وطنپرستان
و مردم ايدهآليست عصر خود بود .اهتمامش در آن بود كاه موجباات اعتلااد باه
«وحدت م ى» را در ميان ايرانيان به وجود آورد .همچنين سعى تاام و تماامى در
معرفى فرهن

و هنر معمارى دوران پيش از اسالم  -كه تا آن زمان در مابوعات

ايران به طور چندان وسيث عنوان نمىشد  -مبتول مىكرد .يكى ديرر از مباحاث
مورد توجه ايرانشهر كه ملاالت متعددىب در آن زمينهها دياده ماىشاود مواضايث
تربيتىب اخالقى و اجتماعى و قسمتهاى خاص زنان و طر مساائ مرباوط باه
معنويات است .اين ماالسب بعدها به طور راسخترى ذهن كااظمزادة ايرانشاهر را
به خود معاوف كرد تا بدانجا كه موجبات مس كى و رويهاى خااص را باراى او
بهوجود آورد.
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بارى ايرانشهر در نخستين شماره هدف مج ه را چنين نوشت
»مس ك ما عشقب و معشوق ما ايران جاوان و آزادسات ...مج اة ايرانشاهر
كوشش خواهد نمود كه يك محيط پاك و آزاد براى نشو و نماى قواى معناوى
نژاد تازة ايران به وجود بياورد ...مج اة ايرانشاهر هرگوناه ملالاه را كاه موافاق
مس ك و شيوة مج ه است قبول مىكند».

هميشه مباحث ادبى و تحليلات مربوط به ادبيات فارسى و نيز نشار شاعر
معاصران صفحاتى چند از مج ه را در بار ماىگرفات .در شامارة اول آن تحات
سؤالهاى ع مى و ادبى اين دو سؤال ديده مىشود «بهترين غزليات حاافظ كادام
است؟» كه تا حدود زيادى سؤال عجيبى به نظر مىآيد و ديرر «بهترين كتابهاى
خارجه براى ترجمه كردن به فارسى كدام است» .اگر چه پيش از اين «ايرانشاهر»
در مج ة «كاوه» بحثى به معرفى بهترين كتابهاى خارجى دربارة ايران اختصاص
يافته بودب سؤال مج ة ايرانشهر جنبة ك ىتر و اساسىتر داشات .تلريبااً ماىتاوان
گفت كه براى اولين بار بود كه در مج هاى فارسى مسئ ة مهم ترجمه و اينكه چه
نوع آثارى براى ترجمه ضرورت دارد مورد توجه قرار مىگرفت.
موضوع مهم ديررى كه در شمارة اول ايرانشهر توجاه را باه خاود ج اس
مىكند ملالهاى است كوتاه تحت عنوان «شرقشناساى و غاربشناساى» و گاواه
اينكه دستهاى از منوّرين ايران كه با تمدن اروپايى به طاور عم اى و كاافى آشانا
بودند در قبال وجود «شرقشناسى» به لزوم «غربشناسى» اعتلاد داشتند و در اين
مورد بايد ذهن كاظمزادة ايرانشهر را بيدار شمرد كه بيش از پنجاه سال پايش باه
چنين ما س مهمى اشاره كرده است .پس ماىتاوان گفات كاه توجاه عادهاى از
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متفكران امروز به مسئ ة غرب و غربزدگى تازگى ندارد .پيشنهاد كاظمزاده چنين
بوده
«امروزه كه ممالك شرقى محتاج به اخات تمادن غارب اسات و شارايط و
عناصر اين تمدن نيز زياد و مخت ف است به نظر ماا چناين ماىرساد كاه الزم
است اشخاصى كه از اوضاع ممالك غربى و تمدن آنها اطالعى داشاته و ياا در
ضمن مباحث سياحت مع وماتى كسس نموده و ياا تحصايالت خاود را در آن
ممالك كرده و يا در خود ممالك شرقى به وسي ة ماالعاه و تحلياق مع وماات
كافى در احوال سياسى و اجتماعى و حيات ادبى و اقتصادى و ترقيات صانعتى
و فنى م تهاى غرب تحصي كردهاناد هياثتى باه ناام انجمان غاربشناساان
تشكي و نتيجة افكار و زحمات و ثمارة تحصايالت و اطالعاات و تجربياات
خودشان را بدان وسي ه به نظر هموطنان خود برسانند.
فايدة چنين هيثتهاى غرب شنا
خواهد بود كه م تهاى فرن

باراى ممالاك شارقى بيشاتر از فايادهاى

از شرقشناسان خود ماىبرنادب زيارا كاه شارق

احتياج فورى به شناختن و كسس كردن تمدن غربى دارد».

در شمارة سوم ايرانشهر تحت عنوان «ادبيات چيست؟» نوشته شده است
«در ق مرو ادبيات نيز مانند امور سياساى و اقتصاادى اياران ياك افاراط و
تفريط و يك تضاد همواره مشهود و علايد مخت ف در جريان است...
در ايران ادبيات را عبارات از اشعار مىدانند و هر كسى كاه شاعر و غزلاى
نرفته باشد او را اديس و شاعر نمىشمارند .ادبا و شعراى ايران هم به اساتثناى
كمى آثار خود را منحصر به شعر و غزل كردهاند و اين مسئ ه طاورى در ذهان
مردم ايران رسوخ و نفوذ پيدا كرده است كه شعر و غزل منثور در ذهن ايراناى
مفهومى ندارد و بدين سبس قسمت منثور ادبيات در زبان فارساى كام و ب كاه
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حكم معدوم را دارد .ادبيات منثور در قرنهاى اخيار در ممالاك فرنا

خي اى

رواج و رونق پيدا كرده است و در صدى نود از شعرا و ادبا آثار ق مى خاود را
در شك حكايت و افسانه و تئاتر و مخصوصاً به شك رمان انتشار مىدهند.
اگر چه در ادبيات منظوم نياز بسايارى از قياود دورة كالسايك را باه كناار
گتاشته و شعر را از دايرة تن

قافيه تا ياك درجاه بيارون و آزاد كاردهاناد باا

وجود اين ميزان جوالن فكر در ق مرو نظم به قدر مساحت نثر واسث نيست»...

مالحظه مىكنيد كه كاظم زاده در اين نوشته چند ما س تازه را به ايرانياان
عرضه مىدارد .مانند «شعر و غزل منثور» كه نمونههااى آن در مجاالت آن زماان
ايران به عنوان «نثر شاعرانه» و نظاير آن ديده مىشودب و يا آزاد شدن اروپاييان از
قيد قافيه.
كاظمزاده در مج ة خود به بسيارى از مسائ مربوط به فرهن

جديد هام

پرداخته است .فىالمثا ملالاهاى دارد تحات عناوان «ملالاه نويساى چيسات؟»
(سالاول) و يا ملالهاى در سال چهارم به عنوان «انجمن اصاالحات» .نوشاته در
اين ملاله است
«از آنجا كه نفوذ تمدن غرب در ايران روز به روز بيشتر مىشود و احتيااج
ايران به اطالعات ع مى و فنى و به اجنا

و امتعة خاارجى زياادتر ماىگاردد

بهناچار اين احتياجات اساتعمال لغاات جدياد و اصااالحات تاازه را ضارور
مىسازد ...ولى بدبختى در اينجاست كه در موضوع زباان ماا اوالً مردماانى كاه
اين ك مات و لغات را وارد مىكنند از مبادى قواعد لسانى باىاطاالع هساتند و
ثانياً اين ك مات و لغات فلط از ياك زباان مشاخص معيناى وارد نماىشاود...
سختى اين مسئ ه فلط منحصر بدين ترتيس و ورود اين لغات بيرانه نيست كاه
بدون تتكرة مرور وارد حدود زبان ما شده و در تمام ق مرو آن آزادانه سياحت
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مىكنناد و مساكن ماىگزينناد ب كاه بيشاتر ساختى كاار در ترجماة لغاات و
اصاالحات ع مى و فنى است از كتس اروپا»...

افسو

كه كاظمزاده زنده نيست تا بداند كه آنچه مردم عادى و عاارى از

رموز «مبادى قواعد لسانى» ساختهاند همه خوشآهن

و ظريف و ما وب واقاث

شده و رواج يافته است .اما آنچاه باه دسات آشانايان باه مباادى قواعاد لساانى
كارخانهوار فرهنرستان پرداخته مىشاود سسات و ناخوشاايند اسات و باه كاار
مسخرگان مىآيد.
يك سال پس از انتشار ايرانشهر در برلين انتشار سيزده مج ه در ايران آغاز
شد كه سه تا از آنها از جهت آنكه مديرانشان شااعر و ادياس و دانشامند بودناد
واجد اهميت بيشتر بوده است .گنجينة معارف به مديريت محمادع ى تريبات در
تبريز كه يك سال بيشتر دوام نيافت .سپيدهدم به مديرى لافع ى صورترر كاه در
شيراز بهمدت دو سال منتشر شد .دبستان به مديرى مشكان طبسى كاه در مشاهد
به مدت يكسال به چاپ رسيد.
مشكان طبسى كه ابتدا ط به بود و به طور عميق بر معارف اسالمى و ع وم
قديم تس ط داشتب توفيق يافت كه سفرى به اروپا برود .چون بازگشت به انتشار
مج ة دبستان پرداخت .و از سراپاى دبستان برمىآمد كه مدير مج ه تحات تاثثير
مجالت اروپايى و مصرى آن را تنظيم و نشر مىكرده .لتا نخستين مج ة باارزشى
بود كه در شهر مشهد به چاپ مىرسيد .در شمارة اول آن نوشته شده است
«مج هاى است ع مى و ادباى كاه نظار نويسانده باه تارويج زباان فارساى
امروزى است و بحث در چرونرى تكمي و تهتيس آن ...دبستان بر ضاد ايان
عليده است كه بايد در زبان فارسى تصرفى شود و به فر

قديم ماثالً رجاوع
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شود .ب كه اصرار مىكند كه همين زبان ادبى امروزى با تمام الفار و تركيبااتش
ضبط و تدوين شود و همين سبك از انشاء كه نويساندگان فاضا ايان عصار
پيش گرفتهاند تعليس و تكمي گردد».

و در باب نحوه انلالبى كه بايد در شعر و ادب فارسى به وجود آيد چنين نوشاته
است
«ايران محتاج است به انلالبى ادبى ...و لكن انلالب ادبى اين نيست كاه در
اوزان اشعار تغييرى بدهند و بحور شعرى را با بحور فرانسوى و انر يسى ماثالً
ماابق كنند يا آنكه قوافى را بر طبق قوافى اشعار اروپايى بسازند يا در ملررات
و تراكيس لغت تصرفى كنند.
انلالب ادبى عبارت از هيچ يك از اينها نيستب ب كاه مثا سااير انلالباات
عبارت است از رفث نواقص و تابيق با ملتضايات عصار و خاروج از مضاايق
تل يد سابلين نه به آنكه مليد باشند كه هر چه پيشينيان گفتهاناد خاراب كننادب
ب كه آنچه خوب و ماابق ملتضاى عصر حاضرست اخت كنند و آنچه ركياك و
نحيف است و برخالف ملتضاى وقت است ترك نمايناد يعناى از آنهاا تل ياد
نكنند».

پس عمده و لس عليدة مشكان طبسى آن است كاه آنچاه تجادد ادباى را
متوقف مىكند تل يد از گتشتران استب تل يدى كه در زمان او مياان اكثار ادباا و
شعراى ايران رايج و در مجمث ادبى مشهد سيره مرسوم و مااع بود.
در مج ة دبستان سرملالههاى خواندنى و مهم ديررى كه به مسائ ادباى و
جريانهاى مربوط بدان اختصاص داشتب مانند «زبانهاى مح ى»ب «زباان فارساى
امروزى»ب «نويسندگى»ب «ادبيات فارسى»ب «سخنشناسى»ب «انلالب ادبى»ب «فض و
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ادب»ب «ع وم و خرافات» وجود دارد كه به راستى هر يك از آنها در محيط مشهد
آن روزگار از تازگى تمام برخوردار بود و گوياى آن است كه ذهن مشكان طبسى
مسائ تجدد ادبى را كامالً پتيرفته و جتب كرده بود.
اين مج ه داراى هيثت تحريريه بوده و در نخستين شمارة آن آماده اسات
كه
«قسمتهاى اجتماعى و اخالقى ركن اعظم مج ة ما خواهد بود ...در همان
حين هم قائ هستيم كه مراتس ادبى و ع مى از نلاه نظر حياتى به منزلة ركان
ثانوى هستند و مخصوصاً در مم كتى كه ساابلاً بايش از هماه مهاد ادب باوده
است صرفنظر كردن از ادبيات يك تصور مهم شمرده مىشود».

ع ى دشتىب نصراهلل ف سفىب سعيد نفيسىب محمدضاياء هشاترودىب رشايد
ياسمىب نويسندگان نخستين شمارة آنند .احوال شاعران اروپايى و ترجمة نموناة
آثار آنها مباحث مندرج در مج ه است .در قسمتى تحت عناوان ك اى «انتلاادات
ادبى» گفته شده است «خيال داريم در آثار ادبى متلدمين نظر افكنده و مجازيات
آنها را انتلاد نماييم» بدان مناسبت نظريات محمدضياء هشترودى دربارة «استعاره»
به نل از كتابى از تثليفات او در باب معانى و بيان و باديث نلا شاده اسات .در
همين شماره محمد ضياء هشترودى ملالاهاى دارد باه عناوان «ملصاد و ملصاود
ادبيات و حدود آزادى آن» كه ملتبس از نوشتههاى فرانسوى است .مىنويسد ادبا
و حكما به دو دسته تلسيم گرديدهاند يك قسمت در تحات رياسات ارسااو و
قسمت ديرر در زير لواء مخالفت افالطون قرار گرفتهاند .اولاى دساتور «صانعت
براى صنعت است» و دومى نظريه «صنعت براى فائاده اسات» را قباول و التازام
مىكنند.
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در اين مج ه ضمن ملاالت كوتاهى از ف سفة لوتر و روسو و الك صحبت
به ميان آمده است و همه ماالبى است كه براى آن موقث تازگى داشته است.
روزنامة هفترى نوبهار به مديريت م كالشعراء كه در سال  1301آغاز شده
از نشرياتى است كه در جريانهاى ادبى بسيار مؤثر واقث شد.
در سال  1302چند مج ه در ايران و خارج از ايران به وجود آمد همچاون
صنايث آلمان و شرق در برلينب نسيم صبا در تهرانب رستاخيز در قاهرهب ع وم ماليه
و اقتصاد در تهران كه در هر يك از آنها مباحث و ملاالت ادبى نيز چاپ مىشاد.
ولى هيچ كدام نتوانست كه بيش از يك يا دو ساال انتشاار ياباد و در حركاات و
جهش ادبيات مؤثر واقث شود.
مج ههايى كه در سال  1303آغاز شاد مانناد دانشاكده (اصافهان)ب خااور
(استانبول)ب عرفان (اصفهان)ب هر يك مجموعهاى بود همشك و همطراز با اغ س
مج ههايى كه آن زمان در ايران انتشار مىيافت و حااوى ملااالت در رشاتههاا و
زمينههاى مخت ف بود .گويى كه مج هنويسى قالبى دارد كه پاا از آن فراگتاشاتنى
نيست .تل يد و دنبالهروى در همة آنها ديده مىشد .در اين ميان اشارة تفصي ى به
دو مج ة فرنرستان و شرق كه در اين سال آغاز شد الزم است.
گويى تلدير بر آن بود كه شهر برلينب از ميان شاهرهاى اروپاايىب چنادين
سال مح انتشار چند نمونه از بهترين مج ههاى زبان فارسى باشد .چاه از وقتاى
كه تلىزاده انتشار كاوه را در برلين شروع كرد تا روزگارى كه ع م و هنر در سال
 1306درآن شهر از انتشار بازماند .برلين مدت دوازده سال پياپى مح انتشار چند
مج ه از بهترين و زيباترين مج ههاى زبان فارسى بود .به ترتيس كاوهب ايرانشاهرب
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صنايث ايران وآلمانب رهنماى دهلانب فرنرستان و ع م و هنار در آنجاا باه چااپ
مىرسيد.
*
فرنرستان يكى از مجالتى است كه قادر آن مجهاول و تاا حادود زياادى
ناشناخته مانده است .نويسندگان مج ه تناى چناد از جواناان ايراناى آن روزگاار
بودند كه در شهرهاى آلمان كار يا تحصي مىكردند جمالزادهب مشافق كااظمىب
پرويز كاظمىب احمد فرهادب مرتضى يزدىب تلى اراناى .البتاه بعادها باه شاهرت
رسيدند و بعضى هم به ملامات عالى مم كتى .همه در روزگارى كه فرنرستان را
نشر مىكردند سرى پرشور داشتند ايران را آبااد ماىخواساتند و ترقاى اياران را
موكول به تغيير ظاهرى و باطنى آن مىدانستند .جداً معتلد بودند كه ايراناى باياد
فرهنرى شود (شايد تندتر از تلىزاده) .نام مج ه را به همين مالحظاه فرنرساتان
گتاشته بودند تا ضمن بيان حاالت ايرانب ايرانيان را به پيشرفتها و ترقيات ع ماى
و درجات و اوضاع اجتماعى اروپا ما ث كنند .يكى از نكات مهم كه در اين مج ه
عنوان مىشد و حتى در مج ة كاوه ديده نشده بود انتلادهاى تصويرى و نوشاتنى
و به لحنى تند از خرافات و ارتجاع فكرى بود و طبعااً نويساندگان آن مج اه باه
ع ت دور بودن و وجود محيط آزاد در اروپا مىتوانستند بدان ماالس بپردازند.
فرنرستان در سرملالة نخستين شمارهاش به عليدة تلىزاده (بدون نام بردن
از او) در باب فرنرى شدن ظاهرى و باطنى ايرانى اتكا كرده بود و بى هيچ قيدى
مدافث آن عليده بود.
نويسندگان فرنرستان در نخستين شماره تحت عنوان «ما چه مىخاواهيم»
نوشتهاند
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«خوشبختانه يا بدبختانه ما امروز در محيط آزادى زندگانى مىنماييم كه در
آنجا خرافات س انت ندارد .مردمان جاه پيشوا و قائد جمعيات نيساتند ...ماا
همه جوانيمب ما همه امياد زنادگانى داريام ...و هماه باه طارف ياك ملصاود
مىرويمب س انت فكر جوان بر فكر پير ...
ايران بايد زندگى از سر گيردب همه چيز بايد نو گردد؛ ما ايران نوب فكر ناوب
مردم نو مىخواهيم .مىخواهيم ايران را اروپايى نماييم.
مىخواهيم سي تمدن جديد را به طرف ايران جريان دهيم .مىخاواهيم با
حفظ مزاياى اخالقى ذاتى ايران اين سخن بزرگ را به كار بنديم
ايران بايد روحاً جسماً ظاهراً باطناً فرنرى مآب شود».

نمايشنامهگونهاى كه تحت عنوان «ايراناى باازى» از ع اى ناوروز (حسان
ملدم) در اين مج ه چاپ شده ت ويحاً گويااى آن اسات كاه بسايارى از آداب و
عادات ايرانيان به نظر آن جوانان مناسس نمىآمده است.
بايد گفت كه نويسندگان فرنرستان با وجود تجددط بى و اعتلاد به تمادن
فرنرى در زمينة ادبيات و زبان فارسى تابث و هم عليده باا كساانى چاون محماد
قزوينى بودند .به همين لحار اسات كاه قزويناى ساخت پساند معتلاد و حتاى
متعصس در حفظ زبان فارسى با آن مج ه همكارى داشت و ملالهاى نظيار «طارز
نرارش فارسى» را در آنجا به طبث رساانيد .ايان ملالاه در حليلات «بياان ناماة»
قزوينى باود در بياان آراء پابرجاايش در خصاوص آنچاه درباارة زباان فارساى
مىخواست .با وجود اين مىبينيم كه اين مج ه يكى از نخستين نشريههايى است
كه قصهاى از ع ى نوروز را كه به زبان محاوره و عاميانه است به چاپ رسانيد.
نويسندگان فرنرستان در يادداشت كوتاهى كه تحت عنوان «زبان فارساى»
در شمارة پنجم خود به مناسبت ملالهاى كه در مج ة سودمند چاپ قاهره و ملالة

50

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

ديررى كه در مج ة ايرانشهر به نام «تدقيلات لسانى» انتشار يافته بود تحت تاثثير
افكار فرنرى پسندى خود اما با ذوقى ما وب چنين نوشتهاند
«از مادة پنجم كه به نظر ما خي ى غريس آمد چنين مساتفاد ماىشاد كاه در
موقث جستن لغات ابتدا بايد به عربى رجوع كرد و حال آنكه خود زباان عرباى
هم محتاج لغت استب وانرهى اگر هم نباشد چرا اصاالحات التينى را كه ميان
تمام م

متمدن دنيا قبوليت عامه دارند نررفته به اصاالحات عربى كه اغ اس

بهطور مسامحه وضث شده و به نظر ما ايرانىها مشك تر و غرياستار از الفاار
التينى و يونانى هستند متوس گرديم و ما تصور مىكنيم كه اگر كسى با ع اوم
اروپايى آشنا باشد بالترديد لزوم ادخال اصاالحات ع مى التيناى و يوناانى را
قبول خواهد كرد .مثالً هر كسى تصديق مىكند كه ك مه «فسي » باراى كاودك
ايرانى به مراتس آسانتر از ك مه ثلي «مستحاث» است ...باه عاالوه موافاق ايان
عليده به جاى اكسيژن و هيدروژن كه در آنجا زده شده بايد مولدالحموضة و
مولدالماء به كار برده شود.
اما در جواب ماده آخر كه وضث لغاات جدياده را قادغن فرماودهاناد الزم
است خاطرنشان كنيم كه احتياج ما را به وضث لغات جديد مجبور خواهد كرد.
اين مسئ ه هم عمالً ثابت شده و عدهاى از ك مات معمولاة اماروزى كاه ساابلاً
وجود نداشتهاند ماثالً ك ماات دوچرخاه و هواپيمااب بعادها وضاث و مصاا ح
شدهاند و چنان كه مىبينيم با حفظ حيثيات م ى داراى لغات مستل ه شادهايام.
پس با اين حال وضث و پيشنهاد لغات نه تنها خالى از عياس باوده ب كاه دايارة
زبان را هم وسيثتر خواهد كرد».

يكى از نويسندگان فرنرستان (حسن نفيسى) ملالاهاى دارد تحات عناوان
«ملالهنويسى تلىخان با اصول محافظهكارى» .نويسنده در اين نوشته تلىخاان را
كه در فرن

تحصي مىكناد و ذوق نويساندگى دارد و از دخيا باودن عواما
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ارتجاعى در كارهاى ايران و مؤثر بودنشان در افكار عامه رناج ماىباردب در نظار
دارد.
اين تلىخان ملالهاى مىنويسد كه عباراتى از آن چنين است
«دنياى امروز با دنياى مالباقر مج سى خادا بياامرز فارق كارده .اماروز در
سرتاسر عالمب تمدن رونق فوقالعاده يافتهب اروپايىها كه خوشبختانه براى ناوع
بشر كتاب نحو زمخشرى و جامثالملدمات نخواندند و از جن

بادون انتهااى

زيد و عمرو ايمن نشستند .اروپايىها كه خوشبختانه بيست سال عمار خاود را
ت ف نكردند تا بدانند گنجايش دايره نون ساه ياا دو نلااه و نايم اسات ...باه
واساة اختراعات ع مى خود دنيا را ديررگون كردند».

اما تلىخان از تر

آن كه انتشار چنين ملالهاى موجس شاود كاه پاس از

بازگشت به وطن در معرض انتلاد و شماتت خويشان قرار بريارد جبهاة عباو
افرادى را در خيال مجسم كرد كه با لهجة تازى خواهند گفت «عينها همه عالعام
عاخر الضمان» است ملاله را از هم مىدرد و به نوشتن ملالهاى مبادرت مىكند كه
ماليم است و سراپاى آن مجام ه و ك ىبافى!
براى آنكه بر نظرية نويسندگان فرنرستان بيشتر واقف شويم مناسس است
تكهاى را كه به طور طنز و مسخره از جرايد آن وقت طهران تحت عنوان «مشاتى
شاهكار» نل كردهاند بياورم .فرنرستان مىنويسد
«اينك ملالة ادبى به ق م ف .ك .ص .فاخته كه با وجود اختصار آئينه سر تا
پا نماى جريان ادبى امروزه ايران اسات و شااهكار باىنظيارى اسات از شايوة
نرارش پارسى «مادار »( )1ادباى كناونى مم كات ساعدى و حاافظ درسات
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بخوانيد و بهدقت تمام ماالعه فرماييد كه چنين س سابي لاتتى كمتار در جاام
مىآيد
قطرة نوحه بينوا
آه اى ستمديده و محنتزده راز نهان غنچة اسرار بهارى كه ساراچة لوحاة
وجود و استارگان دل خموش با پرتو افق واهى و فروغ شافق اليتنااهى قااره
قاره فام از روزنة جفاديدة ق س و وفانچشيدة مژگان خونين به بسترى بىآساتر
سوگوارى جبهة حسرت و ماتمزدگى سرشك ني رون خراشيدهاى! آوخ از تو و
افسو

از راز و نياز ف ك بوق مون!! ...الخ»

فرنرستان فلط دوازده شماره به چاپ رسيد.
گفتيم يكى ديرر از مجالت با ارزش كه در سال  1303به انتشار پرداخات
مج ة شرق بود .همانطور كه اشاره شد نخستين نشريهاى كه به همت يك ناشار
(محمد رمضانى) به چاپ رسيدب ولى در اين ساال بايش از ياك شاماره انتشاار
نيافت و تعاي شد .در سرملالة آن كه به امضاى ع ى دشتى اسات( )2و گاواه بار
آنكه مج ه زير نظر او منتشر مىشد آمده است
«مج ة شرق براى اين تثسيس و منتشر مىشود كه مابوعات ايران باه ياك
مج ة ع مى و ادبى و ف سفى مزين باشد .مؤسسين و نويسندگان آن مىخواهند
و تصميم دارند به قدرى كه محيط ع مى و ادبى و مادى تهران اجازه ماىدهاد
يك مج ة خوبى كه حاوى اطالعات عميله و مع ومات جديده و قديماه باشاد
نشر دهند و به تنوير اذهان هموطنان خود كمك نمايند.
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نكتة تازهاى كه در مرام مج ة شرق ديده مىشود اين است كه نويساندگان
شرق خواستهاند مج ه از مباحث ف سفى عارى نباشد .ذي عناوان «قسامتهااى
ف سفى» گفته شده است
«در ساور اين قسمت ما سعى مىكنيم آراء و علايد مخت فاة فالسافه را در
تكوين و اجتماع و حيات ذكر كنيم و حتىاالمكان ف سفههايى را ترويج نمااييم
كه به عم و حس بيشتر تكيه داشته باشد و قدرى از خيال و وهم كه متثسفانه
مركز آن اول هند و بعد ايران شده است دور شويم».

در همين يك شماره ملاالت «عليده و برهان» از دشتىب «ارسااو و ف سافة
او» از رشيد ياسمىب «تاريخ فس فه» از محمود عرفانب از مباحث ف سافى و عمادة
ماالس مج ه است.
در سال  1304نه مج ة تازه پيدا شد كه از ميان آنها مج ة تع يم و تربيت از
طرف وزارت معارف و صنايث مستظرفه به چاپ مىرسيد و طبعااً مج اهاى باود
رسمى .همين جا مناسس است گفته شود كه مج ههاى رسمى طبعااً باه مناسابت
آنكه تابث ملررات و مليد به رعايت احتياط بودهاناد هايچ ياك از آنهاا نتوانساته
است ناشر آنرونه از مسائ و مباحث ادبى و نظرى باشد كه احياناً ممكن بود باه
ع ت تضاد عليده در باب آن گفترويى برخيزد مرار باه نادرت .مج اة تع ايم و
تربيت هم كه بعداً نامش به آموزش و پرورش بدل شد و تلريباً از زمان تثسايس
الى حال در اغ س سالها نشر شده است از اين اص مستثنى نيست .فلط يك بارب
در سال  1313بود كه انتشار ملالة «جنبش م ى ادبى» به ق م تلاىزاده (كاه در آن
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تغييرات اجبارى در زبان را ناستوده دانسته بود) موجس برانريختن ارباب دولات
و اصحاب ق م نسبت بدان ملاله شد.
مج ة ديررى كه در اين سال آغاز به كار كرد آينده است به مديريت دكتار
محمود افشار كه تحصيالت خود را در رشتة ع وم سياسى در ساويس باه پاياان
برده بود.
اين مج ه اصوالً مج ة سياسى بود و به منظور ترويج فكر وحدت م اى در
ايران به وجود آمد و المحاله توجه به زبان و ادبيات فارسى يكى از اصاول مارام
آن بود و تلويت و توسعة زباان فارساى در سراسار كشاور را باراى رسايدن باه
وحدت م ى از شروط اساسى برمىشمرد .نويساندگان ايان مج اه مركاس از دو
گروه بود .يك دسته همان نويسندگانى بودند كه آثارشان در مجالت ادباى ديرار
ديده مىشد
سعيد نفيسىب نصراهلل ف سفىب ع اى دشاتىب حيادرع ى كماالىب ع اىاكبار
سياسىب رشيد ياسمىب احمد كسروىب محمد سعيدىب مجتبى مينوىب عبا

اقبال.

دستة ديرر رجال سياست درجة اول آن روز چون ذكاءالم ك فروغىب سيد
حسن تلىزادهب ع ىاكبر داورب صمصامالم ك بياتب دكتر محمد مصدق السا انهب
و...
سرملالة نخستين شمارة آينده اختصاص دارد به بيان ع

پراكنادگىهاا و

نابسامانىهاى قومى و دالي لزوم وحدت م ى .چناان كاه دياديم وحادت م اى
موضوعى است كه در آن دهه در اغ س مجالت مورد بحث واقاث شاده اسات و
جم رى بر آن بوده اند كه هم دولت بايد به اين مسئ ه متوجه باشد .آيناده ضامن

55

جريانهاى ادبى در مجالت فارسى

سرملالة خود توجه عموم را نسبت به مظاهر و عناصر فرهن

م ى كه در حالات

بدى قرار داشت ج س مىكند و مىنويسد
«بسيارى از كتابهاى نفيس به واساة بى توجهى از ميان رفتهب تماام ابنياة
قديم خراب گرديده و اگر چيزى از آنها باقى مانده در كار ناابود شادن اسات.
بايد كتس خاى قديم را جمثآورى و چاپ كرد .كتابخانة بزرگى تثسيس نمود.
از مانند آقاى ميرزا محمدخان قزوينى كه عمر خود را صرف احياء كتس قديمة
ايران مىنمايند بهتر از اين تشويق و نراهدارى كرد و از امثال پرفسور باراون و
مستشرقينى كه زندگانى خود را به خدمت زنده كردن ادبياات ماا وقاف كارده
نيكوتر قدردانى نمود .همه بايد يك دل و يك صدا بخواهيم و كوشش كنيم كه
زبان فارسى در تمام نلاط ايران عموميت پيدا كناد ...تادريس زباان فارساى و
تاريخ ايران در تمام مم كت چارة اص ى و قاعى است»...

در اين مج ه ترجمة آثار ادبى اروپايى به چاپ مىرسيد .اقتراحات آن كاه
در زمينة ادبى بود از اين قبي بود كه «براى نشر افكار نظم بهتار اسات ياا نثار و
دلي آن چيست؟» يا «براى برانريختن احساسات شعر مؤثرتر است يا موسيلى».
مج ة آينده كه به ع ت ملاالت سياسى مندرج در آن اعتبار و شهرت تامى
پيدا كرده بود نتوانست در اوضاع سياسى وقت پايدار بماند و در آن دوره بيسات
و چهار شماره در مدت دو سال انتشار يافات و تعايا شاد و مجادداً در ساال
 1323تجديد شد كه در جاى خود بدان مىپردازيم.
در سال  1304مج ة نداى قد
بود به مدت يك سال نيز نشر شد.

كه مج هاى خاص نشر ترجمههاى داستان
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در سال  1305دوازده مج ة ادبى ا اجتماعى به وجود آمد ولاى هايچياك
ملام وااليى نيافتب مرر روزنامة مج ه مانند ايران جوان كه ناشار افكاار اعضااى
«حزب ايران جوان» بود و در آن مباحث و آثار ادبى هام چااپ ماىشاد .چاون
نويسندگانش جوانان تحصي كردة اروپا بودند در مياان طبلاة مناور خواساتارانى
داشت.
ناگفته نرتريم كه مج ة شرق مجدداً در اين سال شروع به انتشار كرد ولى
فلط يك شماره از آن نشر شد .اين بار سردبيرى آن را نصراهلل ف سفى بار عهاده
داشت .او در سرملالة خود نوشت
«مج ة شرق به ترجمه بيشتر اهميت مىدهد واز آن ميان ترجماة تآترهااى
يونانى و اروپايى را برعكس آنچه تا به حال معمول جرايد و مجالت ماا باوده
است بيشتر ترويج خواهد كرد .امروزه در دنياى متمدن تآتر يكاى از مهمتارين
وساي تهتيس اخالقى م ى است و نمايشراه (تماشاخانه .ا.ا ).بهتارين مدرساة
اخالقى به شمار مىرود .ولى مثالتثسف ما در اين قسمت نيز از مرح اة تمادن
دوريم ...نويسندگان ما هم به اقتضاى محيط از ترجمة تآترهاى مفيد و سودمند
فرنرى يا تنظيم و نرارش تآترهاايى بار طباق علاياد و آداب م اى خاوددارى
مىكنند .اينك ما مصمم شدهايم كه به يارى دوساتان هار شامارة مج اه را باه
ترجمة يكى از تآترهاى معروف عالم از قديم و جديد يا درج پيسهايى كه باه
ق م نويسندگان فارسى زبان نرارش يافته است زينت دهيم».

اگر بدانيم كه سابلة واقعى نمايشنامه نويسى و فن نمايش بر اساا

روش

اروپايى آن در همان سنوات آغاز شده بود و از نمايش جعفرخان از فرن

آماده

اثر ع ى نوروز و پخش آن مدتى بيش از چهار ساال نماىگتشات ماىتاوان باه
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اهميت هدفى كه شرق در پيش گرفت واقف شد .اما مج اة شارق در ايان ساال
بيش از يك شماره نشر نشد و در همان شماره هم اثرى از نمايشنامه نيست.
همچنين شرق متتكر شده
«م

متمدنة عالم در ع وم و فنون از هر جهت بر ما سبلت جساتهاناد ...از

همين لحار است كه ما بيشتر به ترجمة آثار م

متمدنة دنيا اهميات خاواهيم

گتاشت».

شرق در دنبالة مرام خود نوشت
«مج ة شرق مخصوصاً به يك موضوع نيز عالقهمندست و آن عبارت اسات
از انتلاد آثار نويسندگان از متلدم و متثخر و معاصر .جرايد و مجالت كناونى و
آثار نويسندگان را عموماً با نظر انتلاد نرريسته با نهايت احترام موارد انتلااد آن
را گوشزد خواهيم كرد ...چون انتلاد بهترين راهاى اسات باراى تربيات افكاار
خوانندگانب تفكيك خوب از زشت و براى سنجش و معرفى قريحاه و فكار و
مع ومات اشخاص».

در سال  1306نه مج ة ديرر به وجود آمد .يك روزنامة هفترى ادباى هام
در اين سال به انتشار پرداخت كه ذكر آن واجس است و آن طوفان هفترى اسات
از شاعر مشهور فرخى يزدى .مديريت ادبى اين روزناماه بار عهادة عبدالحساين
هژير و سيد فخرالدّين شادمان بود.
از ميان مجالتى كه در اين سال آغاز به كار كرد يكى مج ة فروغ است كاه
در رشت به چاپ مىرسيد .فروغ مج ة ادبى و اجتماعى مفيدى بود كاه روش و
سبكش تا حدود زيادى همان بود كه در مج ة فرهن

چاپ رشت ديده شده بود.
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مج ة مهم ديررى كه در اين سال انتشار يافت تلدم نام داشت .اين مج اه
را برادران فرامرزىب احمد و عبدالرحمن بنياد نهادند و جنبة مدنى و اجتماعى آن
بر زمينة ادبيش مىچربيد .نويسندگان مهمش چون سيدحسن تلىزاده و محماود
محمود (به امضاى ق مى رساول نخشابى) در ايان مج اه ملااالتى در مباحاث و
مسائ اجتماعى و تربيتى انتشار دادند .اين مج ه در زمينة نشر مباحاث ادباى باه
ملام ب ندى نرسيد .ماالس ادبى آن از همان قبي است كه در مجالت ديرر دياده
مىشود .مثهتا مديران مج ه دقيلاً توجه داشتهاند كه توجه به زبان فارسى وظيفة
اص ى هر نشريهاى است و گفتهاند
«ما در اين نامه گتشته از تناوير افكاار وظيفاة مهام ديرارى را باه عهاده
خواهيم گرفت و آن عبارت از تجرى انشاء صحيح و فصيح فارساى اسات كاه
در بين دوطبله در كار معدوم شدن است .يك طبله كه از قواعد لغت بىاطاالع
و از اس وب ادبى فارسى بى خبرند ...طبلة ديرر كه در ملاب لجاام گسايخترى
طبلة اولى بهوجود آمدهاند اصرار دارند كه امروز هم به سبك نويسندگان قارن
ششم هجرى چيز بنويسند و به ك ى از استعمال اصاالحات و تعبيرات و الفار
جديده خوددارى نمايند.
مسئ ة ديررى را كه ما به آن اهميت ماىدهايم اطاالع از ممالاك همسااية
شرقى مخصوصاً اسالمى است كه به عليدة ماا نباياد ايرانياان از آن باىاطاالع
باشند .نيز بايد دانست كه ما به ترجمه خي ى بيشتر از تحرير اهميت ماىدهايم
زيرا ما هيچ نداريم و ديرران همه چيز دارند».

عليدة مج ة تلدم در موضوع زبان فارساى و تلسايم روش نويساندگى آن
عهد به دو گروه تلريباً دنبالة علايد سيدحسن تلىزاده و دنبالاة هماان اعتلااداتى
است كه مج ة كاوه در دورة جديد انتشار خود مار كرده بود .بايد دانسات كاه
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احمد فرامرزى در مسائ اجتماعى و مدنى از هم مشاربان تلاىزاده و هام فكار
كام با او بود.
نكتة تازه و مهمى كه ظاهراً براى اولين بار در اصول علايد ماديران تلادم
ديده مىشود لزوم اطالع از ممالك همساية شرقى است .مىدانيم ملارن ايامى كاه
تلدم نشر مىشد و چند ده ساال پايش از آن نظار مناوّرين و نويساندگان اياران
منحصراً بهجانس اروپا معاوف و خيره شده بود تا بدان حد كه كاوه و فرنرستان
و بسيارى از نشريات خود ايران هم به فرنرى شدن ايرانيان اصرار داشتند .آنچاه
ترجمه مىشد بيشتر از آثار اروپايى بود .نويسندگان سعى مىكردناد كاه در بياان
مباحث ادبى اگرچه به قدر خردلى باشد از ادبيات اروپايى و سبكهاى راياج در
ممالك مغرب بهنوشتههاى خود چاشنى بزنند! البته خوانندگان هم طالاس چناين
«پخته وارهها» بودند.
پس توجهى كه نويسندگان تلدم به لازوم شاناخت ممالاك شارقى اياران
مبتول كردند قاب دقت نظر است .ترديد نيست كه افكار و ادبيات ديرپا و عاالى
هندى و چينى كه در قرون قديم امتزاج و راباهاى باا افكاار ايرانياان يافتاه باود
مىبايست كه در ميان ما ملام و جاى شايستة خود را به دست آورد.
مج ة معتبر ديررى كه در سال  1306آغاز شد ع م و هنر است كه شامارة
اول آن با نام صنايث آلماان و شارق منتشار شاد .ايان مج اه باه ماديريت سايد
محمدع ى جمالزاده در برلين به چاپ مىرسايد و فلاط هشات شاماره انتشاار
يافت .جمالزاده كه هنر و شيوة نويسندگى و ذوق تحليق خود را در مج اههااى
كاوه و فرنرستان نشان داده بود در اين مج ه جديد همان اس وب را دنبال كرد .به
جز آنكه چون در انتشار مج ه مهند

ابواللاسم وثوق مشااركت داشات اصاوالً
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مج ه به نشر و توجيه مسائ تجارى و اقتصادى و ع مى و نشار ع اوم اروپاايى
اختصاص يافت .مثهتا مىبينيم كه نام مج ه در پيشانى تتهيس شدة زيباايى كاه
يادآور معارف و هنر اصي ايرانى است قرار دارد.
جمالزاده در ملالة مفص «ملصود ما» مندرج در شمارة اول تلريباا باراى
اولين باار مسائ ة تعاارض مياان افكاار شارق و غارب و روش متعاادلى را كاه
مىبايست در اخت ع وم و فنون اروپايى پيش گرفت مار مىكند .او باه راساتى
متوجه ضررهاى غربزدگى است .مىتوان گفت آرام آرامب به مانند تلىزاده كه از
علايد تند خود تدريجاً عدول كرده باودب از پياروى آنچاه در كااوه و فرنرساتان
عنوان شده بود تن زده است .جمالزاده در ايان ملالاه از زباان فرنراى داليا و
مظاهر رجحان ع وم فرنرى و لزوم اخت آنها را توضيح مىدهد و مىنويسد
«فرنرى با اين بيانات در ظاهر خوش و در بااطن تارش خاود در محكماة
باىباادايت و بااىنهاياات دنيااا هياااهويى راه انداختااه داد فصاااحت مااىدهااد و
تماشاچيان و اطرافيان نيز براى گرمى بازار پاكوبان و غ غ ه كناان آواز احسانت
و آفرين را به ف ك مىرسانند و در اين صورت آنچه البته به جايى نرسد فريااد
و فغان بيچارگانى است كه از دست بيداد فرنرى به جان آمده از دنياى بيدادگر
داورى مىجويند.
شكى نيست كه ما نيز در ملاب سخنان اروپاييان حارفهااى زدناى بسايار
داريم .ولى چه فايده كه فرياد ما درد دل زندانيان خواهد بود و آنهايى كه ك ياد
آزادى ما را ربودهاند نه گوش شنوا و ناه مجاال اساتماعى دارناد .پاس چااره
چيست؟ با نظرى به اوضاع كنونى دنيا و صفحات تاريخ چاره ظاهراً جز اختيار
يكى از شلوق سه گانة ذي نخواهد بود
1ا خيره سرى و نبرد و مبارزه با فرنرىها.
2ا تس يم صرف به فرنرىها.
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3ا كار و عم و رفث و دفث تدريجى فرنرىها».

جمالزاده پس از تح ي نظر خود در باب هر يك از اين سه شق مىنويسد
«كاركنان مج ة ع م و هنر ...تصميم قاعى گرفتاهاناد كاه حتاىالملادور از
جادة مدارا خارج نشده و در ميان انواع مداراها مداراى عل اى و عم اى را كاه
فرنرىها را سيون مىنامند اختيار نمودهاندب يعناى هار كاارى ماىكنناد و هار
چيزى مىنويسند موافق با ع م و تجربه باشد»...

از خالل بعضى نوشتههاى مندرج در آن مج ه مىتوان بر علايد نويسندگان
ع م و هنر در باب ادبيات فارسى دست يافت .در تلريظى كه براى بيسات ملالاة
[قزوينى] چاپ ابراهيم پورداود نوشته شده است مىنويسند
«بر ما فرض است كه از جانس خود و از طرف تمام ايرانيانى كه به ادبياات
فارسى تع ق خاطر دارند وجود و ترويج اين گوناه تثليفاات را باراى حفاظ و
حراست زبان فارسى كه حكم شيرازة م يت ما را پيدا نموده ...تشاكر نمااييم...
كسانى كه به طرز تحرير و شيوة انتلادات آقا ميرزا محمادخان آشانا هساتند و
مىدانند كه هر سارى از تحريرات ايشان حاوى نكات پربهايى راجث به انشااء
و امالء فارسى است در اين زمان كاه انشااء فارساى دساتخوش هجاوم فاوج
بىمايه و پر مدعاى پارهاى سردبيران شرب اليهودپرور گرديده كتاب ماتكور را
گنج شايرانى دانسته حرز جاان و خضار راه خاود خواهناد سااخت ...بار ماا
جوانانى كه با خامه و نامه سر و كار داريم الزم است ...اينك كه ملاالت ايشاان
در يااك جااا جمااث و طبااث شااده در په ااوى نثاار سااعدى و شااعر حااافظ در
كتابخانههاى خود جاى داده( »...ش .مرداد ا بهمن .)1307
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گفتنى است كه مج ة ع م و هنر پس از انتشاار ترجماة گاتهاا باه وساي ة
پورداودب بهمناسبت آن كه آن كتاب سارودهاى آياين ايرانياان زردشاتى باود باه
صورت مسابلة ادبىب پيشنهاد كرده است «چه خوب است كه هر يك از شاعراى
فاض ايران بهاندازة قوة خويش طبثآزمايى نموده مندرجات آن را به رشاتة نظام
كشد»...
باز در اينجا آن رگة شوق به ايران پيش از اسالم مشاهده مىشود .در ع ام
و هنر چند داستان از جمالزاده چاپ شده است.
يكى از كوششهاى باارزش اين مج ه كه در تمام شمارههاى آن دنبال شد
انتشار فرهن

صنايث و فنون بود بدين معنى كاه در قباال الفاار و اصااالحات

ع مى به زبانهاى آلمانى و انر يسى و فرانسه معادلهاى فارسى «پيشانهاد» شاده
بود و عكس ابزار آالت را هم چاپ كرده بودند تا ما س بهتر مفهوم شاود .ايان
فرهن

بهطور موضوعى و به هشت قسمت منلسم شده است.
مج ة ع م و هنر در زمينة طبث آزمايى ادبىب دو قاعه شعر فرنرى را بهطور

تحتال فظ به نثر ترجمه كرد و منظوم سااختن آن را باه صااحبان قريحاة ادباى
پيشنهاد كرد و البته اين نوع تجددط بى ادبى تازگى نداشت و مجالت ديرار هام
آن را باب كرده بودند .شعرايى نظير يحيى دولتآبادى و ايرج ميرزا در ايان كاار
پيشرام شده بودند.
ارزش مجالتى كه در سالهاى  1307و  1308نشر شد و تعداد آنها بالغ بر
هفت تاست بدان ميزان نيست كه حاجت به معرفى تفصي ى آنها باشد.
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در سال  1309مج ههاى آرمان و شرق انتشار يافت و هر يك از آنها بيش
از يك سال دوام نكرد .اما هر دو از مج ههايى بود كه مورد توجه طبلة فاضا و
ادبدوست قرار گرفت.
شرق كه قبالً هم دو بار منتشر شده بود ولى هيچ بار بيش از ياك شاماره
انتشار نيافت ( 1303و  )1305در دورة جديد نشريهاى بود كه بيشتر به تحليلات
ادبى و ترجمة ادبيات اروپايى توجه مىكرد؛ مانناد ترجماة ماارى اساتوارت اثار
شي رب آثارى از تنيسون شاعر قرن نوزدهم انر يس و رابرت برونين .
اين بار مدير شرق سعيد نفيسى بود .او در نخستين شمارة آن نوشت
«به تصويس ايشان (يعنى محمد رمضانى مادير كتابفروشاى خااور و ناشار
مج ه) رسيده است كه اين مج ه نمايندة حال كنونى ادبيات ايران خواهاد باود.
به اين معنى كه تحليلات و تتبعات ادبى و تاريخى ادباى متجدد ايران را انتشار
خواهد داد و سعى خواهد كرد به دنياى معاصر ثابت كند كاه در زماان حاضار
ادبيات تمام فروع مصداق جديد را پتيرفتاه و ايراناى اماروز در ادبياات خاود
همان شور و شوقى را دارد كه م

متمدن در ادبيات خود دارند و آن عصارى

كه محللين در ادبيات و تاريخ ايران فلط عادة معادودى از مستشارقين بودناد
سپرى شده و امروز ايران بدان مرح ه رسيده است كه مستشارقين هام باياد از
تحليلات ايرانيان بهرهمند شوند. ...
وظيفة سوم شرق آن است كه اركان زبان فارسى را ماابق اصاول قياساى و
سماعى و سوابق ادبى اين زبان مخصوصاً در نثر استوار سازد».

اما آرمان .اين مج ه در سال  1309به ماديريت ع اى شايرازپور آغااز باه
انتشار كرد .شيرازپور كه از دوستان و همنشينان صاادق هادايت باود بعادها ناام
ق مى «شين پرتو» را انتخاب كرد و بدين نام مشهورتر شد از نامى كاه در مج اة
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آرمان داشت .بعدها همة تثليفات و نوشتههاى خود را به نام شين پرتو نشر كارد.
او دربارة تاريخ ايران و زباان فارساى علايادى دارد كاه خااص خاود اوسات و
قسمتى را در كتابى كه تحت عنوان

Parashina

به انر يسى در تهاران نشار كارده

است (حدود سال  )1338انتشار داده است.
مج ة آرمان در زمانى نشر شد كه مج ة معتبر ديررى نشر نمىشاد .طبعااً
مح و ملام خوبى بود براى انتشار ملاالت ادباى درجة اول مانناد م اكالشاعراب
كسروىب بديثالزمان و اقبال آشتيانى و...
مدير مج ه در نخستين شمارة آن سرملالهاى دارد و در آن نوشته است
«اما گتشته از دولتب جوانان و عالقهمندان به ترقاى و سارب ندى اياران باه
نوبه آن طورى كه بايسته است اداى وظيفه نمىكنند .جنابش احساساات م اىب
تب يغ وطنپرستىب وحدت م ىب ترويج و تجديد غارور م اىب حفاظ و تكميا
زبان فارسى و اصاال اخاالق جامعاه وظيفاة نويساندگان شاعرا و متفكارين
ماست».

مىبينيم كه در اين مج هب به مانند اغ س مج ههايى كاه پايش از آن انتشاار
مى يافت موضوع زبان فارسىب وحدت م ى و تجديد غرور م اى ماار اسات و
ت ويحاً جوانان را موظف به ح و فص اين گونه مباحث ماىداناد .نويسانده در
باب زبان فارسى ما س را بيشتر مىشكافد و مىنويسد
« ...زبان فارسى از دست آخوندهاى آب فرات خورده باه زحمات نجاات
يافتهب به دست فرنرى مآبهاى آب سن ديده افتاده .به جاى آن ك مات عربى كه
دستة اولى بى باكانه داخ زبان فارساى نمودناد بدبختاناه دساتة دوماى بادتر
مىكنند .هيچ سرحدى براى گرفتن و به كار بردن لغتهاى بيرانه نباوده و كساى
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نيز فكر و اقدامى نمىكند .پس هنراامى كاه زباان و ادبياات فارساى مادافث و
رونلى نداشته حتى يك مج ة آبرومندى كه معرف كار و ناشر افكار معاصارين
باشد وجود نداردب آرمان را براى خدمت به اياران باه زباان فارساى و ادبياات
معاصر ايجاد مىكنيم .مىخواهيم با نشر مهمترين آثاار ادباى معاصار گزياده و
نيكو تا آنجايى كه برايمان ممكان اسات سرمشاق ناو و راهبار ترقاى اياران و
جوانان بشويم ...نشر كتابهاى خوبب ترجماههااى منتخاسب ماالاس ساودمندب
فكرهاى نويسندگان و متفكرين معاصرب ملاالت مفيدب حلاايق تمادن غارب در
اين ماهانة آرمان پيشبينى شده است .داستانهاى كوچكب نمايشهاى اخالقىب
ماالعات ادبى و اجتماعىب تحليلات تااريخى و موضاوعات ع ماى چيزهاايى
هستند كه اين مج ه پتيرفته و انتشار خواهد داد».

مىبينيم آرمان مسئ ة زبان فارسى را به همان نحو مار ماىكناد كاه هام
اكنون نيز مورد بحث است .همان عيبى را بزرگ كرده است كه هنوز باه صاورت
عيس بزرگى باقى است و آن بىباكى و بىاعتنايى و بىفرهنرى دستهاى است كاه
به آوردن و استعمال ك مات خارجى كمك مىكنند.
آرمانب اگرچه مىخواست ناشر مهمترين آثار ادبى معاصر قرار گيرد بيشاتر
به طرف تحليلات تاريخى و ادبى كشيده شد .ملاالتش از حيث كيفيت و ماهيت
به مانند ملاالتى بود كه پيش از آن در شرق و كمى بعدتر در مهر ديده شد .آنچه
در اين مج ه بيشتر ج س توجه كارد مجاادالت ق ماى مياان كساروى و بهاار و
همچنين ميان بديثالزمان فروزانفر و عبا

اقبال آشتيانى بود.

آرمانب نشر «حلايق تمدن غرب» را هم از زمرة هادفهااى خاود شامرده
است و اين نكتهاى است كه در مجالت ديرر تا آن زمان كمتر ديده مىشد.
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در آرمان اقتراحى تحت عنوان «شاهكار ادبيات معاصر كدام است؟» طار
گرديد .ولى جوابى دربارة آن در مج ه به چاپ نرسيد .زيرا مج اه بايش از ياك
سال دوام نيافت .اما طر همين ما س خود داللت دارد بر اينكاه مادير مج اه و
حوزه مج هخوانب طر چنين ما بى را ضرورى مىدانستهاند .هيثت داورى ايان
اقترا تيمورتاشب وثوقالدولهب مشيرالدولهب دكتر مصدق (مصدقالسا انه)ب سايد
حسن تلىزادهب م كالشعراء بهارب شيخالرئيس افسارب محماد قزويناىب ع اىاكبار
دهخداب سيد نصراهلل تلوى معين شده بودب كه بعضى از آنها در سياست مشهورتر
بودند تا در ادب.
در آرمان نوشتهاى از ذبيح بهروز در طعن و طنز شرقشناسى چااپ شاد؛
نوشتهاى كه خوشمزه و شيرين است و طنز ظريفى است در بااب شارقشناساان
مشهورب اما آيا مىتوان گفت كه در آن عهد ايرانيان از شرقشناسى فرن

بىنيااز

بودند؟
يادداشتها:
 .1مراد مكتس ادبى است.
 .2اما روى امضا و چند سار پيش از آن را سياه كردهاند .در اين قسمت ذكار شاده اسات كاه
هيثت مؤسس مج ه عبارت است از محمود عرفانب نصراهلل ف سافىب ساعيد نفيساىب رشايد
ياسمى يعنى همان نويسندگانىكه صفحات مجالت و جرايد در طول نزديك به ساى ساال
مشحون از آثار آنان بوده است.

