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دكتر باقر صدرينيا

نام دهخدا در تاريخ معاصر ايران چنان به فرهنگ و ادب درآميختهه ا هت
كه ابعاد ديگر شخصيت وي حتي شاعري او در محاق مانهد ا هتا او در چنهد
شاخه از ادب معاصر ما آغازگر ،پيشرو و راهنما بود ا تا تنها در عرصة لغت و
فرهنگ نيست كه پيو ته نام دهخدا را تداعي ميكندا بلكهه ننهن نيهن در ممههوم
جههدي آن بهها چرنههد و پرنههدهاي او آغههاز ميشههود ،همانههان كههه رچشههمة
دا تاننويسي جديد را نين در همان مقاالت نننآميهن او بايهد جسهتا در رلمهرو
شعر هم با وجود داوري بسيار فروتنانة خود( ، )1در شمار را گشايان بود ا هتا
چنانكه نخستينبار در الهاي پس از مشرونيت ،ايهن او بهود كهه بها بهر گيهري
ا تادانه از نمادها و مبلهاي اجتماعي و با نگاهي تاز و بديع شعري پرداخهت
كه به يك اعتبار ميتوان آن را نخستين شعر نو فار ي دانستا

()2

دهخدا در عصر ما رآمد بنرگاني بود كه ريشه در فرهنگ و تهاريخ ايهن
كهن رزمين داشت و كارآمدترين حلقة وا طي بود كه امروز ما را با ديروز پيوند
مي داد و با اتصال فرهنگ عصر به فرهنگ ديرپاي گذشته بدان غنا و ژرفا ميداد،
و از آن تكيهگاهي مي اخت تا بتهوان در پنها آن در كهارزار چال ههاي عصهر
*ا مجلة دانشكدةادبيات تبرين ،س  ،25ش  ،3صص  65تا 82ا
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ا توار ايستاد و از هويت خوي

دفاع كردا

بيگمان اين خن در ت ا ت كه «اگر دهخدا تنها چرند و پرند را نوشته
در تهاريخ ادب فار هي بههعنوان پايهگهذار ننهن يا هي

بود براي هميشه نام

جاودانه ميشد( »)3چنان كه اگر تنها بهه امهر تهدوين لغهت نيهن ميپرداخهت بهاز
همانان نام جاودانهاي مييافت ،حتي اگر فقط همين مقهدار شهعر كهه اكنهون از
رود هاي او در د ت ا ت از وي باري ماند بود ،تاريخ ادب مها بهه دشهواري
ميتوانست نام وي را به فراموشي بسپاردا
با اين حال آناه دهخدا را به شخصيت ماندگار تاريخ و فرهنهگ مها بهدل
كرد درك عميق روح زمان ،نيازها و ضهرورتهاي عصهر ،ا هتقلل ،شخصهيت،
روح بلند انساني ،مردمدو تي و تلش در جهت غناي فرهنگ و بههروزي مهردم
ايههران بههود از همههين رو بههود كههه علههيرغم تنههوع حههوزة كههار او رشههتهاي از
حقيقتپژوهي و انساندو تي ،همة اين حوز ههاي متنهوع را بهه يكهديگر پيونهد
ميدادا او تنها پژوهشگر لغت و متون كهن نبود كه در نگر كتابها از تب و تهاب
و حادثههاي زمان

فارغ و ايمن بماندا اگر چنين ميبود گرچه شايد نام خهود را

به عنوان محققي عاليمقام تثبيت ميكرد ،اما بيترديد ديگر آن دهخداي بنرگ بها
خصائص انساني و در آرزوي پيريني نظم و نظامي عادالنه پيشهرو و متررهي ،و
خواهان عادت ملت و ربلندي كشور نبودا
تولد دهخدا را درحدود ال  1297هجري رمري برابهر بها  1257شمسهي
نوشته اندا او در محلة نگلج تهران چشم به جهان گشودا پدرش كهه از ملكهان
متو ط رنوين بود ،پي

از تولد وي دو دهي را كه در رنوين داشت فروخته بود

و به رصد ارامت به تهران آمد بودا
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دهخدا نُه اله بهود كهه پهدرش درگذشهت ،و انهدكي پهس از آن ميهرا
باريماند از وي نين تو ط بستگان وصي پدرش تصرف شد ،و از كهودكي نعهم
نداري را چشيدا خانة آنها در همسايگي منهنل شهيخ ههادي نجمآبهادي مجتههد
روشنبين عصر و از دو تان و همفكران يدجمالالدين ا دآبادي ررار داشت و
اين همجواري براي دهخداي نوجوان كه ارادت پدر را به اين همساية عاليقدر به
ار

برد بود ،موهبتي محسوب ميشد و در شهكلگيري انديشهة وي نيهن تهرثير

عظيم و ماندگاري داشتا چنان كه خود وي مينويسد از همان دوران كهودكي و
نوجواني در محضر وي حضور مييافت و با اينكه ن
بديع و بكر او به ردر ا تعداد خوي

بهر ميگرفتا

مقتضهي نبهود از افكهار

()4

دهخدا از كودكي به تحصيل پرداخته ا هت و حهدود د

هال ههر روز از

صبح تا شام نند شيخ غلمحسين بروجردي كه از دانشهوران آن روزگهار بهود بها
شيخ هادي نجمآبادي نين ررابتي داشت ،دروس رديم را از صرف تا اصول فقهه و
كلم و حكمت آموخته ا تا دهخدا الها بعد ضمن يادداشهتي در شهرح حهال
دورة كودكي و جواني خوي

دربارة كساني كه هازندگان شخصهيت او بودنهد

چنين اظهار نظر كرد ا ت:
«خلصه اين كه مربي رلب و فؤاد يعني وجدانيات من آن مهادر
بيعديل ،و معلم دان هاي ر مي من آن دانشمند مترلهه و تقويهت
عقل من از مرحوم شيخ هادي ناب ثرا بود ،و كم و بهي

هرچهه

دارم از اين ه وجود ا تثنايي ا ت و براي كمتهر كسهي ايهن هه
نعمت يكجا جمع شد ا ت»ا

()5

پس از تر يس مدر ة يا ي در ال  1317ه ا قا دهخدا در اين مدر ه
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به تحصيل پرداخت و در همانجا كه زير نظر وزارت خارجه ادار ميشهد زبهان
فرانسه و ديگر دان هاي جديد را آموختا پس از چههار هال از ايهن مدر هه
فارغالتحصيل و به عنوان عضو مارت ايران در بالكان عازم اروپا شد و مدت دو
ال در بخار ت و وين زيست و معلومات خود را در زبان فرانسه تكميل كرد و
با انديشهها و نظام اجتماعي ،يا ي اروپا از ننديك آشهنا شهدا در ايهن دور او
«علو بر تعمق در احوال حكومتهاي غربي ،از نريق مطالعه در آثار مونتسكيو
نويسند و محقهق فرانسهوي ،بها ا هاس حكومهت عامهه آشهنايي يافهتا كتهاب
روحالقوانين و كتاب ملحظات در باب علل عظمت و انحطاط روميان را ظهاهرا
در همان الها مطالعه و ترجمه كرد»ا

()6

دهخههدا از معههدود ايرانيههاني بههود كههه از ارامههت در غههرب بههراي تكميههل
آموختههاي خود و شناخت وارعبينانه تمدن و فرهنگ آن امان ا هتماد كهرد و
در عين وروف بر جنبههاي مثبت تمدن غرب با چشم باز معايب و ضعفهاي آن
را نين به در تي تشخيص داد و هرگن چهون بسهياري ديگهر شهيمته و ر هپردة
تمدن مغربزمين نشدا
او پس از د

ال به ايران باز گشتا ورود او به تهران با اوجگيري جنب

مشههرونيت همنمههان بههودا چنههد مهها پههس از بازگشههت بههه ههردبيري روزنامههة
صورا رافيل كه به و يلة ميرزا جهانگيرخان شيرازي و ميرزا را م تبريهني دايهر
شد بود ،انتخاب گرديد ،و بدين ترتيب نخستين دورة فعاليتهاي يا ي و ادبي
او آغاز شدا
صورا رافيل از معروفترين روزنامةهاي عصر مشرونيت بود كه نُهه مها
پس از صدور فرمان مشرونيت به صورت همتگي منتشر شدا شعار اين روزنامهه
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حريت ،مساوات و اخوت بود ،و خط مشي آن چنهان كهه در هرمقالة نخسهتين
شمار تركيد شد ا ت ،تكميل معني مشرونيت ،حمايت از مجلس شوراي ملهي
و معاونت رو تاييان ،ضعما ،فقرا و مظلومين بود()7ا صورا رافيل در اين هنگام به
عنوان ارگان حنب اجتماعيون عاميون عمل ميكهرد و همهان اههدافي را تعقيهب
مينمود كه در مرامنامة اين حنب ريد شد بود()8ا دهخدا و ميرزا جهانگيرخان در
اين دور عضو كميتهاي مو وم به كميتة انقلب بودندا اين كميته يكي از شهعب
حنب اجتماعيون عاميون محسوب ميشد()9ا
علو بر مقاالت چرند و پرند كه بهنور مرتب در صورا رافيل بهه چها
مير يد ،غالب رمقالههاي روزنامه نين به و يلة دهخدا نوشته ميشهدا مقهاالت
دهخدا پخته ،دلپذير و بحثانگين بود ،و از تبحر و ژرفنگري و تسلط نويسهند
بر ا لوب و موازين روزنامهنگاري حكايت داشتا بهه دليهل و هعت ا هتقبال و
حسن ترثير نوشتههاي او بود كه محمدعلي شا با فر تادن پول درصهدد تطميهع
دهخدا برآمد ،و يك بار نين گروهي به تكمير وي كمر بستند و شكايت به مجلس
شورا بردند ،و يك بار هم كساني به رتل او برخا تند()10ا
صورا رافيل بيپروا بود ،اصلحات عميق اجتماعي را علو بر اصلحات
يا ي رلوحة اهداف خود ررار داد بود و انديشههاي چپ روزگار را منعكس
ميكردا شايد نخستين بار در همهين روزنامهه و در مقالههاي از دهخهدا بهود كهه
ضرورت اصلحات ارضي و الغاي ارباب رعيتي مطرح گرديدا مسئلهاي كه درآن
روزگار نميتوانست شور و هيجان و در عين حال كينه و دشمني عليهه نويسهندة
آن برنيانگيند()11ا
دهخدا با مقاالت خود در همان ال نخست انتشار صورا رافيل به عنوان
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نويسندة محبوب و بانموذ شناخته شدا چنان كهه خهود او نيهن در مقالههاي عليهه
يا تهاي لطهجويانة روس چنين تعبيري از خوي

آورد ا تا

دورة اول روزنامة صورا رافيل پس از انتشار  32شهمار در جمهادياالول
 1326ه ا قا ه روز ربل از بمباران مجلس شوراي ملي به پايان ر يد()12ا
ه روز پس از انتشار آخرين شمارة صورا رافيل ،مجلهس شهوراي ملهي
تو ههط محمدعليشهها بههه تههو

بسههته شههد و روز بعههد ميههرزا جهانگيرخههان و

ملكالمتكلمين در باغ شا به رتل ر يدندا دهخدا در شبي كه فهرداي آن مجلهس
به تو

بسته شد در مننل تقيزاد به ر برد بودا ظاهرا به صلحديد وي بود كه

به همرا گروهي ناگنير خود را به مارت انگليس ر اند و بيست و پنج روز در
آنجا متحصن شد ،و پس از آن از ايران تبعيد گرديد()13ا
دهخدا پس از تبعيد به فرانسهه رفهت و مهدتي در پهاريس مهمهان محمهد
رنويني شد كه در آن هنگام مقيم آن شهر بودا پس از آانجا به هويس رفهت و
ه شمار از صورا رافيل را با همان بك و هياق در ايهوردن هويس منتشهر
كردا پس از آن به ا تانبول آمد و به كمك ايرانيان مقيم آن شهر روزنامة هروش
را را انداخت و چههارد شهمار ازآن را نشهر داد اينكهه چهرا پهس از ورود بهه
ا تانبول از انتشار صورا رافيل صرفنظر كرد ا ت به در هتي روشهن نيسهتا
شايد حسا يت بي

از حد حكومت محمدعليشا نسبت به اين روزنامه مانع از

ر يدن آن به ايران ميشد ،و از آنرو دهخدا و يهاران او صهلح ديدنهد بها دايهر
كردن روش بدون برانگيختن حسا يت حكومهت ورهت ،مطالهب خهود را بهه
ايرانيان بر انندا
پس از فتح تهران تو ط مشرونهخواهان و هقوط حكومهت محمهدعلي
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شا  ،دهخدا از تهران و كرمان به نمايندگي مجلس برگنيد شد و بها درخوا هت
آزاديخواهان ،در يازدهم محرم  1328به تهران باز گشتا
اين دور تبعيد براي وي آموزند بهودا او در دو هالي كهه در كشهورهاي
مختلف به ر برد ،به علل و عواملي كه ميتواند موجهب دوام و يها هقوط يهك
نظام مبتني بر دمكرا ي باشد ،بسيار انديشيد و بهه ايهن نتيجهه ر هيد كهه بقهاي
دمكرا ي در گهرو اعتهدال ،تحمهل آرا و عقايهد مخهالف ،ا هتماد از شهيو هاي
دموكراتيك براي حل تضادهاي دروني ،و پرهين از تندروي و افراط ا هتا او بهر
ا اس چنين دريافتي بود كه در رمقالههاي هروش كوشهيد تها مجاههدان را از
تمرره و د تهبنديهاي غير اصولي ،تورعات حقير و خودخواهانه باز دارد و نشان
دهد كه ا تقرار آزادي و عدالت در يك روند درازمدت با ازخودگذشتگي و ايثار
و برابر ديدن خود با ديگران تحققپذير ا ت()14ا
علو بر مشاهدات ترملت خود ،ديدار و گمتوگو با برخي از كسان كهه
به عوارب دردناك افراط و خودرايي وروف داشتند در تعميهق ديهدگا وي مهؤثر
بودا آناه را كه او در برخي از شمار هاي روش مينوشت ،به صورتي ديگهر و
بههه زبههاني صههريحتر در نامهههاي كههه در همههين دور ارامههت در ا ههتانبول ميههرزا
عبدالرحيم نالباف( )15براي وي نوشته ا هت ميتهوان ديهدا نالهباف در نامهة
مورخ  1908خطاب به دهخدا مينويسد:
«اميدوارم كه بهزودي تمام پراكنهدگان ونهن بهاز بهه ايهران بهاز
گردند و در عوض مجادله و رتال در خط اعتدال كهار كننهدا يعنهي
خار بخورند و بار ببرند و كشتي مشرف به غرق ونن را به هاحل
نجات بكشانندااا عجب اين ا ت كه در ايران بر هر آزادي عقايهد
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جنگ ميكنند ولي هيچكس بهه عقيهدة ديگهري ورعهي نميگهذارد،
هل ا ت ،اگر كسي اظهار رأي و عقيد نمايد متهم و واجبالقتل،
مستبد ،اعيانپر ت ،خودپسند و نميدانم چه و چه ناميد ميشود و
اين نام را كسي ميدهد كه در همت آ يا يك مثقال آرد ندارد ،يعني
كه نه روح دارد نه علم و نه تجربه ،فقط ششلول داردا
و در ادامة اين نامه مينويسد:
«هر ايراني كه ملهت خهود را عبهارت از آن هه ههنار نمهر كهه
ديد ايد بداند و ايراني را بيدار شد حسهاب نمايهد و بهه ريسهمان
پو يدة آنها هينم بايند ،ديوانه ا ت»ا
نالباف در اين نامه تركيد ميكند كه بدون گسهترش دانه

و تربيهت و

بدون فراهم آوردن مقدمات و مصالح نميتوان ايران را اخت و اين كاري ا ت
كه در كوتا مدت انجامپذير نيستا
دهخدا بر ا اس چنين آموختهها و تجربههايي بود كه چون بهه ايهران بهاز
گشت به صف اعتداليون پيو ت و از جريان تندرو دوري گنيدا اين تغيير مشهي
موجب اعجاب كساني شد ،اما همانان كه اشار كرديم او در دوران تبعيد به اين
نتيجة مهم ر يد بهود كهه جهن از نريهق بسهط دانه

و آگهاهي و پايبنهدي بهه

روشهاي معتدل و بهدور از تندروي ،نميتوان كار ايران را به امان ر انيدا
«در فاصلة بازگشت به تهران و آغاز جنگ جههاني اول دهخهدا گذشهته از
مت نمايندگي مجلس به تحرير مقاالت يا ي و انتقهادي ميپهردازد»( )16و در
مطبوعات آن روزگار نشر ميدهدا در جنگ جههاني او نيهن بهه همهرا مههاجران
تهران را ترك ميگويد و در يكي از رو تاهاي ايل بختياري انهنوا ميجويهدا در
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همان محل نرح فراهم آوردن مجموعة امثال و حكهم و لغتنامهه را ميريهند و
پس از بازگشت به تهران با آشمتهتر شدن اوضاع و پديدار شهدن علئهم ا هتبداد
جديد ،از فعاليتهاي يا ي و مطبوعهاتي كنهار ميگيهرد و همهة ههمو خهود را
صرف تدوين امثال و حكم و لغتنامه ميكند و تا پايان عمر بهه ايهن كهار ادامهه
ميدهدا
دهخدا بعد از اتمام دورة نمايندگي «در الهاي  1300تا جنگ جهاني اول
نخست ريا ت كابينه وزارت معارف را داشته ،و پس به ريا ت مدر ة علهوم
يا ي ،كه خود در آن دان

اندوخته بود ر يد و پس از تبديل آن مدر هه بهه

دانشكدة حقوق و علوم يا هي و ارتصهادي تها هال  1320ها شا ريا هت آن
دانشكد را تصدي كرد ا ت»( )17پس از شهريور بيست دهخدا بازنشسته شهد و
همة ورت و توان خود را صرف لغتنامه كردا
تغيير اوضاع بعد از قوط حكومت اختناق نين موجب بازگشت دهخدا به
صحنة فعاليتهاي اجتماعي و يا ي نشدا در نول الهاي زيادي كه از انتشهار
مقاالت يا ي اجتماعي او ميگذشت او جن چند مقاله ادبي انتشهار نهداد بهودا
تنها مقارن روي كار آمدن حكومت دكتر مصدق بود كه يكبار ديگر عشق جواني
در وي شعله كشيد ،و پيرانه ر با همان شور نخستين كه اينك با ورهار و متانهت
دوران كمال آميخته بود به حمايت از نهضت ملي برآمدا او نهضت ملي را مكمهل
نهضت مشرونيت ميدانست از اين رو همان وظيمههاي را در ربهال آن بهر دوش
گرفت كه چهل و ش

هال پهي

از آن در هرمقالة شهمارة اول صورا هرافيل

اعلم كرد بودا اما دوبار بعد از چهل و ش

ال لياخوفهاي ديگري در كنهار

محمدعلي شا ديگر به انهدام نهضت مردم برخا تندا تاريخ يك بار ديگر تكهرار
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شدا ولي ديگر همة توان

به تحليل رفتهه بهودا پهس ازآن بهازجويي نهوالني و

اهانتآمين در تاد ارت  ،و از پا درآمدن و بيهوشي متعارب آن ،پيرمرد به بستر
افتاد ،رنجوري دل بر نناري و بيماري تن افنود و ديهري نگذشهت كهه در همهتم
(* )18

ا مندما  1334براي هميشه چشم از جهان فرو بست ا
دهخدا ،وطندوست آزاديخواه و واقعگرا

دهخدا به گواهي آثهار و مواضهع فكهري و يا هياش كهه نا يوناليسهت
آزاديخوا ا ت هم نوشتهها و موضع يا ي او در الهاي جهواني معهرف ايهن
گراي

او ت ،و هم در مقهاالت و مصهاحبههاي هالهاي پايهان حيهات و دور

همراهي با نهضت ملي ميتوان بهدر تي اين نگرش و خهط مشهي وننخهواهي
وي را باز شناختا اعتدال و وارعگرايي نه از آغاز ،بخصوص پس از بازگشت از
تبعيد ،هموار شيو و شهعار او بهود ،بهه نا يوناليسهم وي صهبغة وارعگرايانهه و
معتدل بخشيد ا تا در پرتو اين ويژگيها ت كه رويكرد او نسبت به گذشته و
حال از نا يوناليستهاي رمانتيك تماين مييابدا
دهخدا برخلف نا يوناليستهاي با تانگرا ،بهه وارعيتههاي موجهود در
زمان حال و چگونگي بناي آيند با بهكارگيري مدبرانة مصهالح موجهود ،و خلهق
امكانات جديد ميانديشدا در مقاالت و رود هاي او كمتر ميتوان بهه اشهارات
تاريخي و ا انيري از آنگونه كه در رود هاي عشقي و عارف ،و حتي بههار و

* يادداشت :به ياد دارم در مرا م خاك پاري مرحوم دهخدا در ابنبابويهه مهن نيهن كهه دانشهجوي هال هوم
دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگا تهران بودم حضور داشتما دكتر مظاهر مصهموا رصهيد اي خوانهد كهه
عناداران را خت تحت ترثير ررار دادا مطلع رصيد چنين بود« :كهن باغبانا كجا ميگرينيااا!»
(كريم اصمهانيان )1394/3/18ا
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فرخي يندي ديد ميشود ،برخورد كردا به نظر مير د كه او عامدا از پهرداختن
به افتخارات موهوم و يا وارعي گذشته اجتناب ميورزد ،و اگر احيانا در يكهي دو
جاي اشعارش به عدالت كوروش نيهن اشهارتي دارد لحهن او بههكلي از تمهاخر و
مباهات عاري ا تا
آنجا نين كه او درس ونندو تي و دفاع از ميهن ميآموزد ،با بهر گيري از
تمثيلي كه اجناي آن از وارعيتهاي عيني تشكيل شد ا ت ،ميكوشد خن

را

بر مبناي ملموس و منطقي ا توار دارد و از ايهن نريهق دفهاع از ونهن را امهري
غريني و نبيعي فرا نمايدا كلم

كه شيوة بيان هعدي را بهه خهانر مهيآورد،

چنان ا ت كه گويي از يك تجربة عيني خن ميگويهد ،تجربههاي كهه ههركس
ديگر ميتواند خود را در معرض آن ررار دهد و بر در تي خن

ايمان بياوردا

هنوزم به خردي بهخانر در ا ت
كه بر النة ماكيان برد د ت
به منقارم آن ان به ختي گنيد
كه اشكم چو خون از رگ آن دم جهيد
پدر خند بر گريهام زد كه هان!
وننداري آموز از ماكيان

()19

ونن در نند او آمين اي از خاك و خون و خهانر ا هتا تبلهور فرهنهگ،
تاريخ ،ارزشها و ياد يادگار نياكاني ا ت كه از ديرينهترين اعصار در جايجهاي
آن زيستهاند و براي صيانت ازآن خون خوي

را به خاك بخشيد اندا اگر رودهها

در اين رزمين چنين پرخروش جريان مييابنهد و بهه خهاك حيهات و بهاروري
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ارزاني ميدارند ،دروارع تمثيلي ا ت از اين وارعيت كه جريهان خهون نياكهان در
رگ و رود اين خاك تا به اكنون بقا و باروري آن را تضمين كرد ا تا
با همين تلقي ا ت كه او در شعري با نام «ونن» هشدار ميدههد تها كهار
ونن را ر ري نگيرند وآن را خاك صرف ،چون خاك هرجاي ديگر نپندارند:
منن ر ري پا بدين خاك ،دو ت
كه بس ر شد از د ت ،در هر بد ت
نه دجله به خود نيلگون ميرود
كن اربل درآن جوي خون ميرود
نه رودي ا ت جيحون و گر خود يمي ا ت
كه با خون گُردان ايران نمي ا ت

()20

در «شكو پير زال» هم كه خانهاش به تم از هوي بيهدادگران تصهاحب
شد ا ت باز از زبان او دا تان ونن را مي رايد كه «خانه» تمثيلي از آن ا ت و
در نظر بيگانه خهاك و خشهت مينمايهد امها در چشهم وي و ههركس كهه او را
بصيرتي ا ت هرگوشهة آن نشهان رأفهت مهادر را در خهود دارد و هرخشهت آن
خانرة پدر و نياكان راا
هنوزم بگردد از اين هول حال
چو ياد آيدم حال آن پير زال
كه ميرفت و ميگمت ير از جهان
ربود ز كف ظالم

خان و مان

به چشم تو اين خانه نگ ا ت و خشت
مرا رصر فردوس و باغ بهشت
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چه ارزد به پي
مرا خوي

تو؟ يك مشت يم

و پيوند و يار و نديم

به هر خشت از آن باشدم صد هنار
به دل از زمان پدر يادگار
نبينم كه اندر نظر ناورم
به هر گوشه صد رأفت مادرم
كشم رخت از آن چون من تير بخت
كه بابم در اين خانه بگذاشت رخت

()21

آناه در انديشة يا ي دهخدا اهميت درجه اول دارد ،ونن و ا تقلل آن
ا ت و در مرتبة بعد توانمند اختن كشور با ا تمادة در ت از امكانات موجود،
و تجهين آن به ابنارهاي تمدن جديد ا تا او بقهاي ايهران را در گهرو ارتهدار آن
ميداند ،و ارتدار و توانمندي را نين ،تنها از نريق فراگيهري دان ههاي جديهد ،و
برخورداري د تاوردهاي تمدن مغربزمين ممكن ميداندا با اين حهال نهه فقهط
شيمتة تمدن آن امان نيست و هرگن چون برخي ديگر شعار تشهبه بهه غهرب و
ارتباس و اخذ بيرويه مظاهر تمدن را ر نميدهد ،بلكه ازجمله معهدود كسهاني
ا ت كه به نقد اين تمدن مادي و عاري بودن از اشراق و معنويهت ميپهردازد ،و
بر اين عقيد ا ت كه در نول هناران ال تمدني كه بشريت را را بهرد ا هت
جن آن ا ت كه در غرب متجلي شد ا تا

()22

دهخدا اين منيت را بر شاعران ديگر عهد مشرونيت دارد كهه توانسهته از
ننديك با مدنيت مغربزمين آشنا شود و با ارامت در كشورهاي مختلف اروپايي
جنبههاي مثبت و منمي اين تمدن را بيوا طه تجربه كند و با مينان خرد و دان
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و معنويت بسنجدا به همين بب رويكرد او به تمدن جديهد آگاهانهه و منقدانهه
ا ت ،نه از موضع شيمتگي و ر پردگيا دروارع او فراگيري اصهولي از مظهاهر
تمدن را براي ارتقاي تواناييههاي كشهور و حمهس ا هتقلل آن در برابهر غهرب
ميخواهد نه براي محو شدن در دايرة لطة جهاني غربا
اقتدار ملي الزمة استقالل

دهخدا از همان دوران جواني بدين نكته اعتقاد داشت كه بقاي هر كشور و
ملتي وابسته به ارتدار آن ا تا همانان كه در نظام نبيعت ضعيف پامهال ا هت،
در نظام يا ي جهان نين چنين ا تا گله و شكايت ،اظهار و اثبات مظلوميت در
اين گيروداري كه در جهان درگرفته ا ت ر بهه جهايي نميبهردا تنهها را ايهران
تجهين خود با و ايل تمدن جديد و فراگيري فنون و دان هايي ا ت كه اروپا به
و يلة آن ،يادت و ارتدار يافتهه ا هتا او ايهن مطلهب را در مهوارد مختلهف و
ازجمله ضمن چند مقاله در روش ا تانبول شرح داد ا تا
دروارع اگر او بعدها كار نارتفر اي تدوين لغتنامه را بر دوش گرفهت
و بي

از ي ال رنج و محروميت را تحمل كهرد ،تنهها محهروك او كنجكهاوي

علمي نبود ،بلكه دهخدا برا اس تحليل مشخصي كه از منا بات موجود جههاني
داشت و بر مبناي اعتقاد به تقويت بنيادهاي ملي براي صيانت از ا تقلل كشهور،
به فرهنگ و لغت و تهيه عظيمتهرين دايهرةالمعهارف در مقيهاس كشهور همهت
گماشتا دروارع اين كار كه در ظاهر كامل غير يا ي مينمود از نظر وي پيوند
ا تواري با ا تقلل ايران داشت و اگر او بدان روي آورد بود نه براي نام و نهان
كه در جاي ديگر نين بهآ اني رابل د ترس بود ،بلكه براي تحكيم مباني ا تقلل
كشور بودا
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او در اين بار به صراحت مينويسد:
«ورتي ضهعف و انكسهار ملهت خهود را ديهدم ،دانسهتم كهه مها
ناگنيريم با لح ورت مسلح شويم و آن آمهوختن علهوم امهروزي
بود وگرنه ما را جنء ملل وحشي ميشمرند ،بر ما آرايي روا ميبينند
و آموختن آن اگر به زبان خارجي بود البتهه ميسهر نميشهد و اگهر
برفرض محال ميسر ميگرديد زبهان كهه اُسو مميهنات ملهت ا هت
متنعنع (لرزان) ميگشتا پس بايستي آن علوم و فنون را ما ترجمه
كنيم و در د ترس مكاتب بگذاريم ،و اين ميسر نميشد جن بهدين
كه اول لغات خود را بدانيم و ايهن كهار نوشهتن لغتنامهه شهامل و
كامل تمام لغات را الزم داشتا اين بهود كهه مهن بهه فكهر تهدوين
لغتنامه افتادم()23ا
كلم دهخدا به وضوح نشان ميدهد كه اهتمام او به امر لغتنامه در پيوند
ا توار بها تمهايلت وننخواهانهه وي رهرار دارد كهه در آن پا هداري از حهريم
ا تقلل كشور مقدم بر هر كار ديگر ا ت و اگر ا تقلل ميهن ترمين نشود ،و به
گمتة او « لطة اجانب از مملكت رطع نشود و ملت ايران روي پاي خود نايسهتد،
هيچيك از مماهيم آزادي و دمكرا ي و ترري و تعالي مملكت ،و حتهي ديانهت و
اخلق و اير آرزوهاي ملي تحققپذير نيست و ملتي كه در چنگ اجانهب ا هير
باشد و زندگاني به مراد آنها كند ،به هيچيك از ايهن مظهاهر عاليهه ملهت د هت
نخواهند يافت»()24ا
استعمار ،تضاد اصلي

دهخدا تصاد اصلي تهاريخ معاصهر ايهران را ،ا هتعمار هلطهجوي غهرب
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ميدانست و دو نهضت بهنرگ دوران حيهات خهود را ه نهضهت مشهرونيت و
نهضت ملي ه ريام ا تقللنلبانه ارزيابي ميكردا دربارة نهضت مشرونيت بر اين
عقيد بود كه اين ريام ،جنب

ا تقللنلبي بود نه ريهام آزاديخهواهي در ممههوم

اروپايي آن()25ا نهضت ملي را نين ا تمرار جنب

مشرونيت ميشهمرد ،و معتقهد

بود كه « نهضت ملي ايران در ا اس با نهضت مشرونيت يكسان ا ت ،و امهروز
هم ملت ايران هيچ امري را ولو بسيار مهم باشد ،با ا تقلل ارتصهادي و يا هي
مملكت و رطع ايادي بيگانگان برابر نميكند و همه چين را در صورت لنوم فداي
اين هدف عالي خواهد كرد»()26ا
تحليل دهخدا از نهضت مشرونيت و رابطهة ا هتبداد داخلهي و ا هتعمار
خارجي نين در نوع خود شايسته ترمل ا ت ،و نشهان ميدههد كهه چگونهه او در
تحليل مسايل به محور بودن مقولة ا تقلل توجه و اعتقاد ويژ اي داردا
برا اس تحليل وي چون مهردم ايهران ديدنهد كهه بيگانگهان بها تحصهيل
امتيازهاي گوناگون بهتدريج بر تمام شؤون مملكهت تسهلط مييابنهد و ا هتقلل
يا ي و ارتصادي كشور را در معرض تهديد ررار ميدهند ،و براي د تيابي به
اهداف ا تعماري خود يك تن از مردم ايران را كه شا ناميهد ميشهد بهه علهت
ضعف نمس يا تطميع و تهديد و يلة نيل به مقاصد خهود رهرار ميدهنهد ،بهر آن
شدند تا با ريام خود اصول مشرونيت را تحقق ببخشهند و خهود حكومهت را در
د ت بگيرند و اختيارات شا را محدود كنند تا اجانب نتوانند ازنريق او ا تقلل
مملكت را به نابودي تهديد كنند»()27ا
بدين ترتيب او مبارز با ا تبداد و لنوم حاكميت مردم را در متن مبارز با
ا تعمار و د تيابي به ا تقلل ررار ميدهد و تمكيكي ميان آنها رايل نميشود و
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اين در نوع خود حكايت از دريافت عميق و انديشة يا ي منسجم وي دارد كهه
در آن ضمن اولويت داشتن ا تقلل ،آزادي ،پيشرفت و حاكميت مردم نين پيونهد
جداييناپذيري باآن مييابندا
دهخدا چنان كه خود در آخرين الهاي زندگي ،ضمن بيانيهاي در حمايت
از نهضت ملي ميگويد عمري از ننديك ناظر بر جريانهاي ورت بود و ههدفي
در دور زندگاني خود جن ا تقلل وآزادي مملكت ا ترري و تعالي ملت نداشهته
ا ت )28(،گرچه غالبا در شرح حال او نوشتهاند كه وي پس از جنگ جههاني اول
و از حدود ال  1300از يا ت كنار گرفت ،اما دروارع او هرگهن از پيكهار در
را ا تقلل و آزادي ايران كنار نجستا حتيآنگا كه بهه تهدوين لغتنامهه نيهن
اهتمام ورزيد ،چنان كه گمتيم درحقيقت عمل
ب ود اما ماهيت كوش

تنها از نگري بهه هنگر ديگهر

وي همان بود كه هموار بود ،ايستادن در برابر تجاوزگران

و دفاع آگاهانه از ا تقلل كشورا خود وي نين همين ا هتنباط را از كهار خهوي
داردا
»مرا هيچ چين از نهام و نهان بهه تحمهل ايهن تعهب نويهل جهن
مظلوميت مشرق در مقابل ظالمين و تمكاران مغربي وانداشتا چه
براي نان همه نريق به روي من باز بود ،و تا ابديت زمان نام را نين
چون جاوداني نميديدم پايبند آن نين نبودم ،و ميديدم كه شرق بايد
به هر نحو شد ا ت ،به ا لحة تمدن جديد مسلح گرددا نه اينكهه
اين تمدن را خوب ميشمردم ،چه تمدني كه دنيها را ههناران هال
ادار كرد  ،مادي نبود»()29ا
البتهه اگهر ميتوانسهت در همهان زمههان نيهن بها همهان زبهان صههريح دورة
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صورا رافيل به ميدان ميآمد و اين توجيهگران و نظريهپردازان بيداد و اختنهاق را
در ميان خاص و عام ر وا مي اخت اما ديگر آن روزگهار هر آمهد بهود و در
زمهرير ا تبداد آت
چكمة نظاميان بيدان

شور و شوق در دل مردمهان افسهرد بهود و آزادي در زيهر
و مغرور نابود شد بودا زمان ديگر بود و زبان پركنايهه و

رمنآميني را مينلبيدا آناه مههم بهود شكسهتن هكوت بهودا نپهذيرفتن آناهه
پذيرفتن

ناگنير مينمودا

()30

ا ههتغال بههه تحقيههق و تتبههع گرچههه در نههند او خههود گونهههاي از پيكههار
ا تقللنلبانه بود اما با اين حال نبايد تصور كرد كه اينربيل اشهتغاالت وي را از
نقد رفتار مدعيان پيشرفت و تجدد كه اختناق مخوفي را بر كشور او حاكم كهرد
بودند ،باز ميداشتا حتي به گمتة دكتر زرينكوب «در همهان هالها كهه بههار و
عارف و يد اشرف و ديگران هريك به وجهي دم دركشيدند و نغمة آوازشان در
گلو شكست ،او از همان خلوت اننواي دنياي تتبع و تحقيق ،با شيوة تهاز اي كهه
در شعر و شاعري دنبال ميكرد مدعيان تجدد و آزاديخواهي را كه شاعران ديگر
از هيبتآن به خاموشي محكوم شد بودند ،به باد انتقاد گرفت»()31ا
او در شعري با نام «انشاءاهلل گربه ا ت» با ا تماد از رمن و كنايه و المهاظ
مغلق و زيبايي كه ا تغراق در تحقيق را گواهي مهيداد كوشهيد تها در آن هوي
يماي ظاهري رهرمان دا تان ،كساني را كه بر شعلة بيداد و اختناق ميدميدند و
چه بسا كه برخي نين وابق آزاديخواهي خود را چون پرد اي بهر روي خيانهت
خود ميكشيدند ،بينقاب كند ،و به شيو اي كه خن او را از فهم اد بينان دور
ميداشت ،به زير مهمين تمسخر ميگرفتا
دروارع نين او در برابر مهمترين حوادثي كه بر ميههن

ميگذشهت هرگهن
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كوت روا نميداشت و چنان كه در ماجراي اشغال ايران تو ط رواي بيگانه در
روزهايي كه از شهريور بيست آغاز شد  ،و همراهي و همكهاري متصهديان امهور
كشور با تجاوزگران باز او با همان زبان رمنآمين ،بيكمايتي كارگناران ا هتبداد را
كه اينك مستقيما به خدمت ا تعمار درآمهد بودنهد ،در شهعر «آب دنهدان بهك»
خود ،برمل كرد و آنگا كهه نهضهت ملهي در معهرض هجهوم و خطهر ا هتعمار
انگليس ررار گرفت با زبان صريحتر آزادگان ميهن را به جنگ روبهكهاني خوانهد
كه نمع نياكان بسته بودند:
اي مردم آزاد كجاييد كجاييد
آزادگي افسرد بياييد بياييد
مانا كه به يك زاوية خانه حريقي ا ت
هين جنبشي از خوي

كه از اهل راييد

اين روبهكان تا نمع از ملك ببرند
يك بار دگر پنجة شيري بنماييد
ورتي ملت ايران براي ا تيماي حقوق خود در برابر ا هتعمار انگلهيس رهد
علم كرد ،او پس از حدود ي ال اننوا ،با همة توان به ميهدان نبهرد آمهد و تها
واپسين لحظه در صف نهضت ايستاد ،و پس از شكست آن تهاوان حقپر هتي و
آزادگي خهوي

را بها تحمهل آزار و اهانهت حكمرانهان نظهامي دادا «در محهيط

اختناقآميني كه مبارزان و شاعران و نويسندگان در جريان آن خود را به كوت
ملنم ديدند ،دهخداي پير كه در آغاز ماجرا مورد تهديد و ايهذاء ههم وارهع شهد
بود ،از ضعف و ناالني هم چيني به پايان عمرش نماند بهود ،صهداي اعتهراض
خود را بلند كرد و با نرح رصة رمنآمين «در چنگ دزدان» هويت كساني را كه با
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التنام آنها محكوم دزدان دريايي غرب ه نمهتخواران بريتانيها و آمريكها ه شهد
بودند از زبان همان دزدان نا نايي به نا گمت»()32ا
دهخدا راهي را كه از جواني آغهاز كهرد بهود ،بيآنكهه در نهول زنهدگي
پرحادثهاش به اعوجاج و انحراف مشهودي كشيد شود تا پايان حيات ادامه داد و
از ميدانهايي كه جوهر جوانمردي و وفهاداري بهه اصهول و آرمهان درآن محهك
ميخورد ،با رفرازي گذشت و در انديشهه و عمهل نشهان داد كهه ميهندو هتي
حقيقي در پايبندي به ا هتقلل ،آزادي و حاكميهت مهردم جلهو گر ا هتا درآن
نا يوناليسم عربد جوي ارتجاعي و مدعي مدرنيسم كه ا تقلل و آزادي و همهة
آرمانهاي بنرگ اجتماعي را به مسلخ كشانيد و را رشد و تو عه وارعي جامعهه
را با نابود اختن آزاديها و درههم شكسهتن كسهاني كهه بههر اي از شههامت و
مردانگي داشتند د كردا
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12ا مقاالت دهخدا ( ،)2ص 227ا
13ا دهخداي شاعر ،ص  21-20براي ديدن روايت متمهاوت ،نا ك :تهاريخ مشهرونيت كسهروي ،ص
653-655ا
14ا نا ك :رمقالة شمارة پنجم روزنامة روش ،چهارشنبه  10رجب  1327ه ا قا مندرج در مقهاالت
دهخدا ( )2ص 243-238ا
15ا براي ديدن متن كامل نامه نالباف ،نا ك :از صبا تا نيما ،ج  ،1ص 290-289ا
16ا مقاالت دهخدا ،ص 12ا
17ا همان ،ص 19ا
18ا دربارة فعاليتهاي دهخدا در دوران نهضت ملي ،نا ك :مقدمه يد محمهد دبير هياري بهر ديهوان
دهخدا ،ص  19تا 22ا براي ديدن بيانيه و مصاحبه او در حمايهت از نهضهت ملهي و دكتهر محمهد
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19ا ديوان دهخدا ،ص 125ا
20ا همان124 ،ا
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25ا همان279 ،ا
26ا همان280 ،ا
27ا همان279 ،ا
28ا همان278 ،ا
29ا همان165 ،ا
30ا با كاروان حله ،ص 388ا
31ا رعدي آذرخشي كه مدتي در تدوين لغتنامه بهه وي كمهك ميكهرد ضهمن مقالههاي تحهت عنهوان
دهخداي شاعر (مجلة آيند  ،ش مهر و آذر ال  )1358مينويسد:
روزي درحدود ال  1307از او پر يدم شما كه با نوشتن ننن اجتماعي و انتقادي چرند و پرنهد و
رودن اشعار نننآمين عاميانه و جدي پايهگذار نويني در شاخههاي مختلف ادبيهات ايهران شهديد،
چرا و چگونه امروز كوت اختيار كرد ايد و ورت خود را صرف امثال و حكم و لغهت ميكنيهد؟
جواب گمت من شما را تا اين حد اد دل نميپنداشتما آن آزادي دورة مشرونيت را كه به بركت
آن صورا رافيل نوشته ميشد ،آن شور و شوق مردم را به من باز دهيد تا من دوبار به همان بك
و ياق چين بنويسم و شعر بگويما
32ا ديوان دهخدا ،ص 156-154ا

