مد جديد

نويسندگي*

علي دشتي

در شمارة اخير مجلة مهر مقالهاي به قلم دوست فاضلم آقاي اقبال آشتياني
خواندم و تعجب كردم.
نمي دانم كلمة مد در فارسي زمان بيهقي يا فارسي قبل از فتت رترچ ته
بوده ،از اينرو اجازه ميخواهم كلمة مزبور را در اينجا به همتين معنتي م تطل
امروزي استعمال كنم .هر محيطي مدي دارد و اين مد هم البتته رتوم ميشتود.
مثالً در محيط طب وقتي ويتامين خيلي مد شتده بتود و تمتام اه يته را ازلحتاظ
داشتن ويتامين  Aو  Bوهيره طبقهبندي ميكردند .در محيط خوشلباستي گتاهي
شلوار گشادو گاهي شلوار تنگ مد ميشود .در محيط فضل و ادچ هم هر ندي
يك يز متداول و رايج و مد ميشود .مثالً وقتي در محتيط فضتل و ادچ ايتران
آوردن سجع در نثر معمول بود و به درجهاي مد شده بود كه ديگر كسي متوجته
معني نبود و براي خاطر سجع اگر از مطلتب هتم فرستنگها دور ميشتدند ملتوم
نبودند.
اوايل مشروطيت كه سادهنويسي معمول گرديتد استتعمال كلمتاج اجنبتي
خيلي مد شد و مخ وصاً تركيباج و تعبيراج كامالً فرنگي متداول گرديد .اخيتراً
* .مجلة مهر ،شمارة  ،7سال اول ،آذرماه  ،1312صص  481تا .490
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اين رمل ركسالعملي پيدا كرده و فضال و ادباء رالوه بر اينكه از تعبيراج شتبيه
به تعبيراج خارجي اجتناچ ميكنند كمكم هوس تقهقر() 1در آنها پيدا شتده استت
و ميل به اقتباس سبك انشاء خيلي قديم كه خيال ميكنند رتاري از نوتوذ اجنبتي
است نمودند .متأسوانه اين ميل رفتهرفته بهحدي در آنها شديد شد و اين تقليد به
درجهاي مد گرديد كه بعضي از نويسندگان فاضتل كته نگتارش آنهتا را ميشتد
ضرچالمثل ر وبت بيان و سالست و ستادگي قترار داد بتا زحمتت زيتاد ستعي
كردند انشاء خود را معقّ د و پيچيده نمايند ،و حال آنها ريناً شبيه تمام آن كستاني
است كه آسايش و صحت خود را فداي مد ميكردند و ميكننتد .ستياهان افريقتا
گوش و بيني خود را براي آويزان كردن حلقه سوراخ ميكنند ،زنان فرنگي وقتتي
براي باريك نشان دادن كمر مشقت كمربنتدهاي ستخت را متحمتل ميشتدند و
امروز پاي يك خانم شيكي بدون ميخچه نيستت ،پهلوانتان و داشهتاي متا هتم
بازوهاي خود را با خال نقاشي ميكردند.
وقتتتي پيتتروي از قتتديم و كهنهپرستتتي ادبتتي اينقتتدر متتد شتتود كتته حتتتي
سادهنويسي يك نحو جالفت و مغلقنويسي يك نوع وقار و متانتت و وزن و بته
اصطالح خودمان شترمآبي باشد البته انسان تعجب ميكند شخص فاضتلي ماننتد
آقاي اقبال آشتياني بيم و هراس را به يك سوي نهاده و حقتايقي نتد بترخالف
ادباء متين و موقر بنويسد.
بعد از اين مقدمه ند سطري در اصل موضوع بنويسم:
فارسي سره و فارسي بيهقي

ون دو دسته هستند آنهايي كه فارسي امروزي را زير پاي هوسناك ختود
 .1التقهقُر :به رقب برگشتن (فرهنگ خليلي)
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انداخته و لگدمال ميكنند خوچ است به هريك جدا جدا بپردازيم زيترا ايتن دو
دسته هردو ازهم متمايز و هركتدام محترك جداگانته و مق تد جداگانته دارنتد.
فارسيسرهنويسان خيال ميكنند وجود الواظ رربي در زبان فارسي مخالف شؤون
ملي ايران است و اگر روزي اين كلماج را بيرون بريزيم قوميت ايران تشييد شده
و استقالل او محكمتر ميشود!
بيهقيون خيال ميكنند كلمتاج فارستي و تعبيتراج فارستي را خداونتد از
آسمان نازل كرده و يا اينكه مثل فورمولهاي رياضي بتداهت رقتل آن را ايجتاچ
كرده است .پس تخطّي از آن يا گناه كبيره است و يا برخالف منطق و رقل رفتار
كردن است و ون وسيلهاي ندارند كه بوهمند آن كلماج و تعبيراج فارستي كته
خدا از آسمان نازل كرده و يا بداهت رقل بدان حكم نموده است كجاست كته از
آن پيروي كنند و نثري دورتر از زمان حاضر جز تاريخ بيهقي و يا متثالً ستورنامة
ناصرخسرو رلوي ندارند ميگويند پس اگر فارسي صحي هست آن است.
رالوه بر اين مگر فراموش كردهايد كه فارستي امتروزه را تون همتهكس
ميفهمد مبت ل است .آدم رالم و فاضل بايتد طتوري حترف بزنتد كته همتهكس
نوهمد و بنابراين بايد سعي كرد اوالً كلماتي ثانياً تعبيراتي پيدا كرد كه دور از فهم
رمومي و هيرم طل امروزي باشد تا انسان قدري متينتر و موقرتر جلوه كند.
اما به رقيدة من ،اجازه بدهيد صريحاً ررم كنم كه هتردو ايتن دستته در
اشتباه هستند .رالوه بر اينكه فايدهاي بر روية آنها مترتب نيست رملي هم نيست.
اما فارسي خالص

بهرقيدة من اين يك نوع ماليخوليايي است كه گريبانگير هالب جوانهتايي
ميشود كه تازه شم به دنيا گشوده و يك نوع روح وطتن در آنهتا هستت .متن
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خود به خاطر دارم در ايام صباوج با سه هار نور از دوستتان همستر و همستال
خود همين آرزو را در سر داشتتيم و هركتدام برهتان جتامع يتا شتمساللغاج را
بيهوده ورق ميزديم كه كلماتي كه محل احتياج است و بتواند جانشتين كلمتاج
رربي شود پيدا كرده و به همديگر بدهيم و سعي كنتيم فارستي ختالص و بتدون
رربي بنويسيم.
اين خيال هالباً از اين ناشي ميشود كه انسان خيال ميكند جامعة قوميتت
ملتي زبان آنهاست .رالوه بر اين وجود لغاج رربي نشان فتت قادستيه و نهاونتد
است و شؤون ملي انسان را توهين ميكنتد .درصتورتي كته زبتان فقتط يكتي از
جهاج جامعة قوي بهشمار ميرود و از زبان مهمتر طترز فكتر و طترز اختالق و
بالنتيجتته يتتك تتتوده آداچ و رتتاداج مشتتترك و پتتس از آن ستتوابق تتتاريخي و
جغرافيايي است كه افراد ملتي را بههم مربوط ميكند .شواهد ايتن قضتيه خيلتي
زياد است :بلجيتك و فرانسته ،انگلتيس و اتتازوني ،ستويس ،استپاني و ممالتك
امريكاي جنوبي ،از همة اينها بهتر آذربايجاني تركزبتان و شتيرازي فارستيزبان
است .آيا يك نور آذربايجاني هست كه با ماوراءالنهر و دشت قبچاق تواهم رقلي
و روحي داشته باشد؟
مطلب ديگري كه آقايان اشتباه كردهاند اين است كه خيال ميكننتد زبتان
ساده و سالم و هير مخلوط در دنيا وجود دارد .بلي وجود دارد ولتي منح تر بته
بعضي طوايف وحشي است كه اختالط و آميزشي نكردهانتد و زبتان آنهتا خيلتي
ساده و مخت ر و محتدود استت واال الستنة ملتل متمدنته درنتيجتة مهاجرتهتا و
معاشرجها و فتوحاج با يكديگر مخلوط شتده و در تمتام الستنه لغتاج اجنبتي
فراوان است .من ت ور نميكنم صدي بيست كلماتي كه در زبتان فرانسته امتروز
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معمول است مخ وص گلهاي قديم و قبل از فت روم باشد.
اشتتتباه ديگرآقايتتان ايتتن استتت كتته ايتتن را رنتتوان وطنپرستتتي ميداننتتد.
درصورتيكه وطنپرستي اينها نيست و بلكه اگر بخواهيم وطنپرستي را به معنتي
حقيقي خود تعبير كنيم اين رويه مخالف آن است .وطنپرستي حقيقي اين استت
كه انسان سعي كند وطن او از هر حيث به طترف كمتال و ارتقتا بترود ،ازجملته
شؤون يك ملت يا يك مملكت زبان آن كشور و آن ملت است .زبتان ملتتي ته
وقت نسبتاً كامل است؟
البته وقتي كه آن زبان از حيث افهام معني كامتل باشتد يعنتي بتراي كليتة
مواهيم و م اديق موجوده ر ر خود لغت داشته باشد .رالوه بر آن زبتان وقتتي
بزرگ است كه در آن زبان افكار خوچ و بزرگ و معلوماج راليه و وسيعه باشد.
زبان فعلي ما خيلي ناقص است يعني اوالً بهقدر كافي لغاج مورده براي مواهيم و
م اديق موجوده ر ر حاضر نداريم ،ثانياً فلسوه و رلوم و صنايع مختلوه بتهطور
كافي و وافري به اين زبان نوشته نشده.
حال اگر آمديم اين زبان را ول كرديم يعنتي بتهكلي لغتاج رربتي را ازان
بيرون كرديم آيا زبان ناقصتر نخواهد شد؟
ما امروز يك قسمت زيادي از افكار خود را به وستيلة كلمتاج رربتي كته
جزو اين زبان است بيان ميكنيم .اگر اين لغاج را ريختيم بيرون بديهي است كته
مورداج ما خيلي كمتر خواهد شد .ميدانم شما خواهيد گوت كته بته جتاي ايتن
لغاج رربي بيرون ريخته ما لغاج فارسي داريتم ولتي اينجتا يتك اشتتباه بتزرگ
ميفرمائيد و آن اين است كه به جاي همة آنها لغاج نداريم زيرا تمدن ايران بعتد
از فت ررچ نان درهم پيچيده شد كه تمام گ شته از خاطر ملت محو شد .زيرا
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اگر بخواهيد براي تمام افكار و موتاهيم و م تاديق آنروزي كلمتاج آنروزي را
داشته باشيد اقالً بايد پان د جلد كتاچ از فلستوه و اختالق و رلتوم و شترايع و
فنون مختلوة آن ر ر را در دست داشته باشيد كه بدانيتد متثالً لگتن خاصتره را
درآن زمان ه ميگوتهاند و مُثُل افالطوني را هطور تعبير ميكردهاند.
گونه ممكن است بهجاي يك زبان زندهاي را كه اقالً ده يازده قرن مردم
به آن زبان نوشتتهاند و خواندهانتد و حترف زدهانتد و فكتر كردهانتد و دوستت
داشتهاند و شعر گوتهاند ول كرد و يك زبان مردهاي كه پنج جلد كتتاچ مختلتف
ندارد بهجاي آن گ اشت .آيا خود اين رفتن از كمال به طرف نقص نيست؟
به خاطر دارم كارليل نويسندة بزرگ انگليسي در يكي از نگارشهاي خود
كه مابين شاكسپير و هندوستان از لحاظ فايده وجود هريك ازآنها براي رظمت و
بقاي انگلستان مقايسه كرده بود نوشته بود اگر امر دايتر شتود كته هندوستتان از
انگليس منتزع شود يا شاكسپير ما ترجي ميدهيم كه شاكستپير از آن متا باشتد و
هندوستان از آن ديگران.
اين سخن به نظر من گزاف نيست .قوام مليتت قتومي همانتا متوكترين و
فالسوه و نويسندگان و شعراي آن هستند .زباني كه اشعار ستعدي و فردوستي و
افكار خيام و حافظ و مولوي بدان سروده شده است بيشتر از هر ثروتي حتافظ و
نگ هبان حياج اجتماري و افتخاراج زندگاني آن ملت است .ه حماقتي دامنگيتر
ما شده است كه ده قرن ادبياج درخشان خود را دور بيندازيم؟
بدبختانه از رناصر مدنيت در اين ده قرن اخير فقط متا ادبيتاج درخشتاني
داريم كه ند نور ماليخوليايي ميگويند براي اينكه لغت رربي در زبان ما اجنبتي
است بايد آنها را دور بريزيم .شما تا مغز استخوانتان نوتوذ رترچ سترايت كترده
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است آيا فقط گناهكار اشعار زيباي حافظ است؟
در اين باچ من نظري دارم و آن اين استت كته تتا ممكتن ميشتود و بته
درجه اي كه ربارج از فهم رامه خارج نشود و نثر فارسي يك صتورج نتامطبوع
هيرمأنوسي به خود نگيرد خيلي خوچ است اگر كلماتي كه هنوز متتروك نشتده
است و گوشها بدان مأنوس است استعمال كنند كه جاي كلماج رربي را بگيترد.
مثالً كلمة «خانه» .در تهران يك نور ديده نميشود كه پشتت تلوتن بگويتد «ايتن
خانة فالني است» يا اينكه خير قدري افراطيتر شويم كلمة «سرا» كته از كلمتاج
خيلي قشنگ است و در بسياري از نقاط جنوچ مخ وصتاً در دشتستتان خيلتي
مستعمل است ه ضرر دارد در مكالماج يا نوشتجاج معمول و متداول شتود و
لوظ بدتركيب منزل ازبين برود يا مثالً فالن نويستنده گاهگتاهي كلمتة هتامون و
دشت را ذكر كند كه معمول و متداول شود .يا اينكه كلمة خامه را آنقدر استعمال
كنند كه جاي قلم را بگيرد.
اما اينكه يكمرتبه خلخلي بكنيم و بگوييم كلماج رربي بيترون ،بته نظتر
من ابداً دليل معقول و منطقي ندارد ،رالوه بر اينكه رملي هم نيست .فرم محال
محال نيست ،فرم كنيم ماتوانستيم لغاج فارسي براي تمام كلماج رربي متداوله
امروز پيدا كرديم و تمام كتب كالسيك خود را هم به همتان زبتان نوشتتيم مگتر
ممكن است در مدج يك قرن يا دو قرن زبان جاري و تلوتظ متردم را تغييتر داد
زيرا زبان را انسان از مادر و پدر ميآمتوزد و قبتل از اينكته بترود بته مدرسته و
مدرسه بتواند با كتابهاي «فارسي سره» خود آنها را به لغاج فارسي آشتنا كنتد او
زبان جاري را كامالً آموخته و فارستي ستره را مثتل يتك زبتان اجنبتي خواهتد
آموخت.
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رويهمرفته من از اين طايوة سرهنويسان ندان ترسي ندارم و يقتين دارم
هركدام ازآنها بعد از آنكه دو سه مقاله در روزنامه ايران باستتان منتشتر كردنتد و
براي هر مقاله هم ندين روز زحمتت كشتيدند و بعتد هتم متوجته شتدند كته
هيچكس مقتاالج آنهتا را نخوانتده استت بتراي آنكته وقتت متردم گرانبهتاتر و
حوصلهشان كمتر از آن است كه براي خواندن يك مقالته زحمتت خوانتدن سته
هار مقاله همانقدري را به خود بدهند ديگتر نخواهنتد نوشتت و اگترهم از رو
نروند و سماجت كنند مدير ايران باستان به توسط مشتركين خود خواهتد فهميتد
كه خوانندگانش به گراورهاي آلماني خيلي بيشتتر اهميتت ميدهنتد تتا بته ايتن
مقاالتي كه مثالً با جملة شت دبير فروهنده پژمان شروع شتده استت و از انتشتار
آنها خودداري خواهد كرد زيرا مدير يك روزنامه قبل از هر يزي يك نور تتاجر
و كاسبي است كه بايد ذوق و سليقة مشتريان خود را مرارتاج كنتد و اال از نتان
خوردن خواهد افتاد .پس از اين طايوه هراسي نيست .ببينم دستة ديگر ه حرف
حسابي دارند.
بيهقيون

ما خوچ است اول ببينيم سخن براي يست؟ و صحت و سقم يا خوبي و
بدي آن كدام است.
از اين حرف من تعجب نكنيد .بعضي اوقتاج انستان يتك امتر واضت را
فراموش كرده و به جستجوي مجهول ميپردازد ون امر واض را مبت ل و رادي
دانسته و مجهول مخ وصاً از اين حيث كه مجهول استت او را ميفريبتد و لت ا
ممكن است بعضي فراموش كنند كه نوشتن و گوتن براي يستت .بته نظتر متن
سخن براي فهمانيدن افكار و آراء و خالصه نشان دادن مقاصد انسان استت پتس
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هر زباني كه بهتر بتواند افكار و آراء بشر را نشان بدهد آن زبتان كتاملتر استت و
اينكه ميگويند فالن زبان زبان كاملي است فقط از ايتن لحتاظ استت كته در آن
وسيلة تعبير افكار انسان بهطور دقيقي فراهمتر است .بنابراين هر طرز تعبيري كته
بهتر مبين معني و مق ود انسان است اين طرز تعبير كاملتر است .مثالً اگر انستان
تشنهاش باشد و آچ بخواهد ولي به نوكرش بگويد خون من هليظ شده يا معدهام
التهاچ پيدا كرده است خواهش دارم آن جسم سيال شوافي كه از دو هيتدرونن و
يك اكسيژن مركب است براي من بياور تعبير صتحيحي از مق تود ختود نكترده
است زيرا اگتر ميگوتت «آچ بيتار» نتوكرش زودتتر ميفهميتد و زودتتر آچ را
ميآورد و مق ود او زودتر حاصل ميد.
بنابراين منشآتي شبيه درة نادري يا تتاريخ وصتاف بتا همتة زحمتاتي كته
نويسندگان آنها در آوردن سجع و ترصيع ربارج خود به شتعر و امثتال رربتي و
حديث و قرآن كشيدهاند و با همة دردسري كه به خود دادهاند كه نثر خود را پتر
از استعاره و كنايه و تشبيهاج نمايند يك انشاء نحيوي است زيرا مق ود آنها كته
نقل تاريخ مغول و يا فتوحاج نادري است بهطور اكمال نشده سهل استت كمتتر
كسي رهبت به خواندن آنها دارد.
به همين دليل و به همين تناسب هر تعبيري كه متألوف معاصترين انستان
نباشد و براي فهم معاني مق ود خواننده د ار اندكي تعجب و خستگي شود هير
مستحسن است براي اينكه الواظ و رباراج بايتد مثتل آينته باشتند كته صتورج
مق ود را نشان بدهند نه وجود خود را.
شما وقتي در يك آينة خوچ خود را نگاه ميكنيد ،آيتا هتيچ ملتوتت آينته
هستيد؟ بديهي است نه؛ زيرا مق ودتان اين بوده است كه خود را نگاه كنيد ولتي
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اگر آينه زرد و متموّج و جيوه ريخته باشد شما به جاي اينكه كامالً خود را ببينيد
آينه را خواهيد ديد و البته يك همچو آينهاي را آينه بدي خواهيد دانست .الوتاظ
هم بايد همينطور باشد كه بهجاي رساندن معني به ذهن شما خود يتك رتايق و
مانعي نباشد .تواوج شعر خداوند زبان فارستي و رچالنتوع ف تاحت و بالهتت
ايراني كه همه اشعارش از اين قبيل است »هر كسي را هوسي در سر و كتاري در
پيش »...با آن كسي كه ميگويد« :گر ثور و رقرچ نشدي ناقص و يك شتم
بر قبضة شمشير نشاندي دبران را» همين است.
اگر اين مقدمه را قبول داريد پس بايد اذران بورمائيد به سبك بيهقي يتز
نوشتن يك كار لغو و ربث و حتي ميتوان گوت نقض هرضي است براي اينكته
آن سبك امروز متداول و معمول نيست .در فهمانيدن معاني مثل آينة زنگارگرفتته
است .انسان از خواندن رباراج به آن سبك ون مألوف با اذهان ما نيست خسته
و كسل ميشود بهطوري كه هالباً از خواندن مطالبي كه به آن انشاء نگاشتته شتده
است صرفنظر ميكند.
مگر اينكهاقايان طرفداران سبك كافر متاجرايي را بته جتايي برستانند كته
بگويند اين سبك مألوفتر از فارسي سعدي و فارسي امروزه است .البته در ايتن
صورج من حرفي ندارم و فقط به آنها ررم متيكنم كته متن شخ تاً كستي را
نميشناسم كه ميل داشته باشد روزنامه و كتاچ و مجله خود را با ان انشاء بخواند
بروند براي خود فكر خواننده بكنند.
مطلب ديگري كه بايد در اينجا مت كر شوم و سابقاً هم آن را نوشتهام ايتن
است كه هلط و صحي لغاج و تعبيراج يك امر قراردادي استت يعنتي واقتع و
نوساالمري ندارد .دو بعالوه سه ميشود پنج از اول خلقت تا بتهحال و در تمتام
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ممالك دنيا با اختالف ذوق و مشرچ و ديانت هميشه دو و سه پنج ميشده براي
اينكه واقع و نوساالمر دارد و اگر كسي بگويد دو و سه ميشود هار هلط است
مگر اينكه بگويد مق ود من از هار پنج است آنوقت معلوم ميشود يك هلتط
معنوي دارد .اما در مسائل معنوي اينطور نيست هر كلمه و يا هر اصتلي از ايتن
نقطه نظر صحي است كه اكثريت جامعه مخ وصاً اكثريت طبقة ممتاز و مه چ
آن را صحي بدانند و استعمال كنند و آن يزي كته قبوليتت رامته نتدارد هلتط
است .ما امروز به آن قطعه وبي كته در متدخل اوتاقهتاي ختود ميگت اريم در
مي گوييم اگر پان د سال ديگر اخالف ما مق ودشان از كلمة در ميز تحرير باشد
و تمام نووس آنوقت ايران هم از كلمة (در) ميز تحرير بوهمند آنوقت استتعمال
كلمة در براي ميز تحرير صحي است و براي مدخل رمارج هلط خواهد بود.
همينطور است تعبيراج ،تعبيراتي كته امتروز متتداول و معمتول و رايتج
گرديده صحي است و هيچ دليل رقلي ما را ملزم نميكند آن را تغيير دهيم.
زبان هم مثل لباس و راداج و اخالق و طرز فكر در تحول و انتقال استت
و هيچ ممكن نيست ملتي خود را مقيد كند كه لغاج و طرز تعبير هزار سال قبتل
خود را با همة محدوديتهايي كه در آن هست استعمال كند زيترا لغتاج وستيلة
تعبير افكار و ت وراج انسان است و بهطور حتم افكار و ت وراج ملتتي ممكتن
نيست در طي يك قرن به حال خود باقي بماند ديگر ه رسد به ده قرن و تون
ت وراج راكد نميماند طبعاً آالج و ابزار آن كه لغاج هستند بايد مثل آنها تغييتر
كند و قالب آنها باشد.
ت ور ميكنم خيلي مطالب ديگر در اين زمينه هست كه بايد بگتويم ولتي
خستگي از يك طرف و ررايت صوحاج مجله از طرف ديگر مجبورم ميكند كه

94

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 50 /

صحبت را همينجا ختم نموده اگتر الزم باشتد دفعتة ديگتر بتاز متزاحم اوقتاج
خوانندگان شوم.
 8آبان ـ علي دشتي

