
 
 
 
 

  خاطراتي از دهخدا و از زبان دهخدا
 

 سيد محمد دبيرسياقي
 

وص در سالهاي اخير كه صخهوم دهخدا در نيمة دوم زندگي خويش بمرح

ت و بيشتر به كار استخراج لغات از كتابهاي نظم  و نرمر رارسمي و ةهيمة ياددا م

يارت و يا يگاه رراغتي يا حالي مةنظي  و طبع قسمتي از لغتنامه ا تغال دا ت، گه

آمد، از دوران گذ تة پرحادثه و پررراز و نشيب خود مطمالبي را مناسبتي پيش مي

كرد. برخي همكاران ايشان نيز خاطرات جمالبي از براي همكاران خويش نقل مي

 م دهخمداايشان به ياد دا تند كه بخشي از آنها را نگارنده از ايشمان يما از مرحمو

آورد، با د كه در ةحرير زندگيناممة كاممل جا مي نيده است و ياددا ت كرده اين

هاي او اهمل اين مرد بزرگ و ةجزيه و ةحليل ررتار و گفتمار و كمردار و انديشمه

 ةحقيق را سودمندي دهد.

آن را هممين جما مظحظمه  (1)خود مرحوم دهخمدا در ياددا متي كمه ممتن

واقعمه ههمار  وار ده واقعه را ياددا ت كرده اسمت، از ايمن دهررماييد رهرستمي

محاكمه در مجلس، و آقا عزيز،  ناند كه سه مورد آواقعه را براي نگارنده باز گفته

ها از جانب محمدعلي  اه است و ياددا ت مربوط به واقعمة مسمتر و آمدن قزاق

                                                           

، صم  1359ه  و يمازده ، اسمفندماه  مارة د، راحمدي(نامة هنر و ررهنگ ايل بوينامة نور )ويژه*. 

13-48. 
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اسمارت و غزل پيوسته را )يعني غزل با عنوان سلوك عارف دهخدا را( در ميمان 

خاطر دارم كه مربوط به ارمرادي بمود كمه بمراي  بهياددا تهاي خود نيارت . اجماالً

كودةا در نظر گررته  ده بودند، خاصه رضاخان ميرپنچ وقت. هند واقعمة ديگمر 

كن  كه در رهرست ايشان نيست. در ام و اينجا نقل ميه  از مرحوم دهخدا  نيده

خواهان و رجمال قمرن يكي دو مورد ه  اظهار نظري درخصوص برخي از آزادي

خمان ير كرده است كه جالب است و نمونه را آنچه مربموط بمه ميمرزا كوه اخ

  ود.است با خط خود ايشان نقل مي
 محمد دبيرسياقي

1/6/1359 

هاي آغاز مشروطيت و به گفتمة روزنامة صوراسراريل از بهترين روزنامه* 

ن و مرحوم معاضدالسلطنة پيرنيا بزرگترين يادگار  هداي راه حريّت و آزادي ايرا

وسيلة كودكمان به اظهار مطلعان نخستين روزنامه بود كه در كوهه و بازار غالباً به

رسيد و منطقمي ررت و به همة نقاط ايران و برخي ممال  جهان ميبه رروش مي

ره  دا ت. ممديريت آن را مرحوممان ميمرزا جهانگيرخمان كسمتين و زباني همه

اكبرخان راسراريل دا تند و ميرزا عليخان ةبريزي صو يرازي  هيد و ميرزا قاس 

اي اجتمماعي م دهخدا سردبير و نويسندة نامي آن بود كمه در همر  مماره مقالمه

در پايمان « هرند پرنمد»اي انتقادي و طنزآميز به عنوان سياسي در آغاز و نيز مقاله

 مده اسمت ةماري  دا ت.  مارة اول اين روزنامه كه در ةهران طبمع و نشمر مي

مميظدي و  1907ممه  30هجري قمري برابر بما  1325االول ه هفده  ربيع نبپنج

 مماره از آن در ةهمران هما   32هجري  مسي دارد و جمعاً  1282خرداد  10



 25 خاطراتي از دهخدا و از زبان دهخدا

 ده است و سه  ماره ه  در اروپا به هنگام ةبعيد دهخدا از ايران پس از بمباران 

 گرديده است.مجلس  وراي ملي و كشته  دن ميرزا جهانگيرخان طبع و نشر 

كار دهخدا در ةحرير مقماالت اجتمماعي م سياسمي و انتقمادي و  اساس 

ه، انتقاد اعمال سيئه و انتقاد خرارات مضمر»اختصار دو هيز بوده است: طنزآميز به

هره و اوامر حقة وجداني طكه صريح و بدون ةبعيض و برحسب احكام  ريعت م

، در عباراةي عفيم  و «انهبيگ مظحظة احدي از خودي وبدون هراس و بي  و بي

  ده است.طنزي مظي  و طرحي منطقي ةحرير مي

بمه  «ظهور جديد»مقالة اجتماعي م سياسي  مارة ههارم روزنامه با عنوان 

آيدو سمرمقالة  ممارة بردگان از نهضت مشروطه گران ميبرخي متعصبان و زيان

نماهماي وقمت و روحاني پنج  كه اةحاد نهايي رجال مستبد و متجاوزان ديرينه با

 8و  7طررداران وضع گذ ته را آ كار و برمظ ساخته بود و نيز سرمقالة  ممارة 

مسلكان ريايي و ررتار غيرعاررانمة آنمان ةاخمت كه به صوريان ظاهري و درويش

 7مندرج در همان  مارة  (2)«دراع»قول خود دهخدا در مقالة همه بهبرده بود، اين

مقر دارالشوراي  در پايتخت ايران، در مركز آزادي و (3)رغلوه اي خذوهولوله» 8و 

بي ملي پيچيد و از هر دهان طعن و لعن به صوراسراريل، كه به قمول بعضمي كتما

اي اسمت كمه از و به روايت برخي ديگر نسخه (4) وداست كه در مصر ها  مي

 هر انداختند و آن را د منان حق ولوله در »... درحالي كه «. باريدآيد ميهند مي

كوس طعن زدند و قلوب نمايندگان ملمت و سمرخيظن و پيشموايان اممت را بمه 

ها ه  حكم  وجموب قتمل دادنمد و  عريات و مغالطات مشوش ساختند. بعضي

 ..«..برخي به انتقام كشيدن از خود قل  و مجازات آن، يعني ةوقي  رأي دادند 

كند و نكات ها دراع ميبتها و نسدهخدا در سرمقالة  مارة نه  از ةهمت
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اند نقل و  مر  هاي قبل خود را كه مخالفان بر آن ةكيه كردهمورد اعتراض مقاله

سازد كه هيچ موردي مخال  طريقمه و كند و با داليل عقلي و نقلي رو ن ميمي

قسمتي از بيانات حقة خود را كمه بمه »... نويسد: آيين و مذهب و دين نيست. مي

ء اعظم مشتبه كرده بودند، بدان درجه كه ممكن بود  ر  داديم  و اي از علماپاره

و به دنبال سرمقاله با مناسمبتي باريم  ممتن « برائت ذمة كاغذ و قل  را خواستي .

آورد، كه درج آن استنطاقي و بازرسي را كه از ميرزا رضاي كرماني  ده است مي

 كشد.به  مارة ده  ه  مي

. ق( كمه بما عبمارات زيمر  ه 1325رجب  12  نبه)پنج 12سرمقالة  مارة 

اي آيا براي كمال و ةرقي بشري سرحدي هست؟... آيا در مرةبمه» روع  ده بود 

ةوان گفت خط سير ررزنمد آدم بمه  ود؟ آيا مياز مراةب كمال، انسان متوق  مي

 موارمق عقيمدة»و بمه دنبمال آن آممده بمود كمه: »رظن نقطه منتهي خواهمد  مد؟ 

پمروري و بيمماري كنموني ايمران ن... نقطمة عزيممت بمه كسمالت و ةنپرستاكهنه

لممة كجنجال ديگري در ميان مخالفان برانگيخت كه با ةكيمه بمر « انتهاپذير است

پا كردنمد و سمخن از ةكفيمر طلبان و عمال استبداد هياهو بهررصت« پرستكهنه»

دند كمه بمه  مكايت ها را اغوا كرنويسنده به ميان آوردند و اعضاء برخي اةحاديه

 برخيزند.

( از سرمقالة  مارة 1325 عبان  3 نبه )پنج 13دهخدا در سرمقالة  مارة 

خصموص گيمرد و بهنيز دنبمال آن را مي 14كند و در سرمقالة  مارة دراع مي 12

دوستان و آ منايان »كه نويسد اينآورد و ميپرست داليلي ميراجع به كلمة كهنه

كات عوام كلمة كهنه را كَهَنه )بمه رمتح اول و دوم( و جممع اعضاء اداره براي اس

پرست درست است ولي بمه هميچ مردود است و همان كهنه« كاهن خوانده بودند
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و در مقالة طنزآميز )هرند پرند( هممان  مماره « وجه مناري با مسائل ديني نيست

 13) ممارة  13ه  اين حوادث و هياهو را به طعن و طنمز نتيجمة نحسمي عمدد 

گويد نويسنده از عواقب وخي  اين نحوست غفلمت كمرده داند و ميروزنامه( مي

»... اي: نمايد، البته با ةمهيمد مقدممهاست و مقالة مذكور را زيركانه هنين خت  مي

يكي از علماي بزرگ بعد از آن كه مقالة نمرة دوازدهم  صوراسمراريل را بمرايش 

نه، اينهما كفمر نيسمت، اينهما »فت: خواندم و همه را درست گوش داد و رهميد گ

مخال  با اسظم نيست. همه اينها صحيح است، اما نبايد اين مطالب را براي عوام 

 «.نبشت...

 (5) ودروز يكشنبه بيست   عبان موضوع در مجلس  وراي ملي مطر  مي

انجممن اةحاديمة طمظب نسمبت بمه »گويمد: اسداهلل ميرزا نمايندة  ماهزادگان مي

زنامة صوراسراريل اعتراض دا تند و ديروز از طرف جنماب رئميس مندرجات رو

هيئتي معين  دند كه نشسته رسميدگي نماينمد آقماي آقما سميد محممد جعفمر و 

آقا سيد محمدجعفر »سايرين حضور دا تند خوب است از آن بابت ةحقيق  ود. 

صوراسراريل مراجعه  د هيمزي كمه  14و  12گويد: آنچه در مندرجات نمرة مي

دست نيامد. ولي بعضي مطالب پوليتيكي دا ت يل بر ةكفير نگارندة آن با د بهدل

كه به مظحظة آن ةصويب كردند هنمد روزي ةوقيم   مود ةما وزارت علموم و 

پس از بيانات مجدد اسداهلل ميرزا در ةأييد مطالب آقا سميد »معارف معلوم گردد. 

از ايمن ممذاكرات » گويمد:خان نماينمدة ديگمر مجلمس ميمحمد جعفر، حسنعلي

مستفاد  د كه به روزنامة صوراسراريل ايرادي وارد نيامده. ما بايد كمار را از روي 

رسيدگي ةعقيب كني ، با اينكه ةقصيري وارد نياممده اگمر طبمع آن را موكمول بمه 

ها ةوقي   ود از هه راه داريد بايست كه ةمام روزنامهةعيين قواعد انطباعات مي
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 «است؟

ر ةأييد الرعايا در لزوم ةعيين مدت ةوقي  و حاج سيد نصراهلل دآنگاه وكيل

گويند و پس از اظهارات صمديق حضمرت مطالب آقا سيد محمد جعفر سخن مي

د داير بر اينكه ةقصير را روزنامه كرده يما نويسمنده و ةوضميح مجمدد حماج سمي

  ود.باره خت  مينصراهلل مطلب در اين

رمضمان در  19مجلمس روز يكشمنبه  سه ماه پمس از ةوقيم  روزناممه در

 ود و آقما  مي  ابمراهي  اظهمار خصوص روزنامة صوراسراريل باز مذاكراةي مي

المتين بشمود صوراسراريل و حبمل هاينامهزخوب است ررع ةوقي  رو»دارد: مي

رئيس مجلمس ةوضميح «.  ود برايشاناند و خيلي ضرر وارد ميكه صاحب اداره

 مود. سم س در و مته ميكه مطلب راجع به اوست ن دهد كه به وزارت علوممي

رمضان ضمن بيانات آقاي حماج سميد نصمراهلل درخصموص  22جلسة ههار نبه 

گردد كه كار روزنامة صوراسراريل به وزارت علموم المتين معلوم ميروزنامة حبل

گويند و بما رجوع  ده است، بعد جمعي از نمايندگان موارق و مخال  سخن مي

السمظم در لمزوم آقا مستنداً به ررمودة امام صمادق عليهحاج ميرزا عليةذكر آقاي 

 (6)يابد.خواهان به مجلس موضوع خاةمه ميعفو و اغماض و جلب مشروطه

 معبان( و ممذاكرات  10 منبه )پنج 12صوراسراريل در راصلة نشر  مارة 

 پمس از 15رمضان(  ش هفته در ةوقي  بوده است و  ممارة  22اخير مجلس )

رمضان نشر گرديمده اسمت و محاكممة دهخمدا در ايمن  29ةوقي  در ههار نبه 

راصله در مجلس علني و يا در هيئتي كه رئيس مجلس ةعيمين كمرده بموده اسمت 

اختصار هنمين صورت گررته و  ر  آن از ةقرير خود آن مرحوم براي نگارنده به

 است:
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 ماه بمه سمبب يكي از خوانندگان پر و پماقرص روزناممه كمه مظفرالدين»

ةحصيظت و مطالعاةي كه در ر تة زراعت و پرورش درختان بارآور دا ت به او 

آمد و ي  داده بود هميشه روز انتشار روزنامه به درتر اداره مي« مرمرالمل »لقب 

خواند و بعمد خريد و ةمام آن را از آغاز ةا پايان و با عظقه مي ماره روزنامه مي

ررت. يم  روز كمه در گذا ت و ميي استفادة ديگران ميجا براروزنامه را همان

اداره مشغول نو تن مقاله بودم ديدم مرمرالمل  وارد  د. به او گفت : امروز روز 

آي  و خبري براي دان . از مجلس  وراي ملي ميانتشار روزنامه نيست. گفت: مي

 مما   ما دارم. در پاس  گفت : هه خبري؟ گفت: در مجلس راجمع بمه محاكممة

كردند. با آيات عظام طباطبايي و بهبهاني مطلمب را در ميمان نهادنمد. صحبت مي

اهلل طباطبايي ه  كه در ابتمدا اهلل بهبهاني موارقت كرد و با ةوضيح ايشان آيتآيت

ةرديد دا ت موارق  د. آمدم بگوي  كه مواظب خود با ميد و همر كمار كمه الزم 

متعاقب آن مرا به مجلس احضار كردند. به است بكنيد. از او ةشكر كردم و ررت. 

آنجا ررت  در مدخل ةاالر دارالشوري كه به آنجا هدايت  دم دو ةن سيد معم  را 

ديدم هري  موزري حمايل كرده و ايستاده بودند و بعدها رهميمدم حضمور آنمان 

براي آن بود كه اگر من از مجلس مورق بيرون آي  ازبين ببرندم. باري داخل ةاالر 

پو انيد و كمظً م. ةرةيب مجلس اول هنين بود كه قالي بزرگ ك  ةاالر را مي د

اي متصمل بمه نشستند و در صدر ةاالر قاليچمهبر آن قالي به ص  روي زمين مي

نشسمت و گو مة راسمت، بمر قالي بزرگ گسترده  ده بود رئيس مجلس ةنها مي

بهبهاني باه  جلوس قاليچة ديگري كه مورب اركنده بود آيات عظام طباطبايي و 

كردند. باري حاضران در جلسه از من پرسشها كردند و ايراداةي بر منمدرجات مي

همون جموان بمودم و »گفمت مقاالت ممن در صوراسمراريل گررتنمد. دهخمدا مي
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حاضرالذهن و با مطالعه و آگاه به داليل و بمراهين مخالفمان و حاضمر بمه گفمتن 

كردنمد و همر مسمئله را كمه طمر  مي پاسخهاي منطقي به اعتراضات ايشان، همر

گررتند بما داليمل محكم  و جوابهما از سمن  اي را كه بر من و نو تة من مينكته

سخن خود ان قاطع مقنع گفت . آيه را به آيه و حديث را به حديث و روايمت را 

به روايت رد كردم و س س با همان منطق و ابزار به اثبات و صحت مسائل طمر  

دند و بمه  مجا رسيد كه هممه مجماب ود پرداخت  و كار بدان ده در مقاالت خ

 برائت من و حقانيت سخنان  رأي دادند.

رئيس مجلس كه از قصد آن دو سيد معم  بيرون ةاالر آگاه  ده بمود نايب

مرا از دري ديگر با خود بيرون برد و بما در مكة خمود از كوهمة پشمت مسمجد 

رغيب من گفت كمه رريمق در مجلمس س هساالر به خانه رسانيد و در ةشويق و ة

 همة حررهاي خودت را زيركانه ةكرار كه كردي هيچ اثبات هم  كمردي و ماننمد

 «.هرخدبا اين حال زمين مي»گاليله سرانجام گفتي كه 

برحسب مندرجات روزنامة صوراسراريل و ةقريمر مرحموم دهخمدا بمراي 

وله حاك  گميظن كمه بمه الدبرادرزادة عين . ق اميراعظ  ه 1325نگارنده در سال 

خممواهي ةمموجهي و بمما پهلوانممان ررمماقتي و بممه طلبان و نهضممت آزاديمشممروطه

هاي ديرينه آ نايي دا ته و در طريقت و سلوك عاررانه سرس رده و مريد ورزش

مغماير  بوده است، به اقتضاي مقام و وابستگي به خانمدان قاجمار، گماه« آقا عزيز»

المتكلمين كرده است، ازجمله آن كه مرحوم ارصحاعتقادات و نيات خود ررتار مي

وعمات مدير روزنامة خيرالكظم ر ت را به استناد عدم رعايت موازين قمانون مطب

 زند.)كه هنوز به ةصويب مجلس  وراي ملي نرسيده بوده است( هوب مي

 موند و هاي ةهمران و ازجملمه صوراسمراريل از واقعمه مطلمع ميروزنامه
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و قمرار « هرند پرنمد»اي با عنوان صوراسراريل مقاله 17ماره مرحوم دهخدا در  

خود در آغماز « مردود خدا راندة هر بنده آكبظي»دادن مخمس معروف و كوبندة 

دهد و با هممان  ميوة طنزآميمز خماص آن اعمال اميراعظ  را مورد انتقاد قرار مي

ي بمه طريقمة كاري، و سرس ردگخود بر دو صفت بارز وي كه پهلواني و زورخانه

كند و درحقيقت بر رگ خمواب وي ضمربه جوانمردي و لوطيگري با د ةكيه مي

مسملكان طمرازان و ه ةر ارتمد و او را از زبمان ه آورد ةما زخم  كماريوارد مي

هزايي و عاجزكشي وي بر زبمان ها در مظلومكند و عتابها ميپهلوانش سرزنش

خواهي او نا مي از ريما و دورويمي هگيرد كه مشروطآورد هنين نتيجه ميقل  مي

 بوده است.

 هاي مستقي  بهانتشار اين مقاله با آن مقدمات يعني آن  عر كوبنده و حمله

سازد ةما همة نيات و اعتقادات و اعمال امير اعظ  او را سخت آ فته و منقلب مي

 هاي پرةمأثير منمدرج درآنجا كه در هارة كار و جلوگيري از اداممه نيمارتن حملمه

گيمر  ود ةا او مخفيانه منتقد و خردهمقاالت صوراسراريل به مراد خود متوسل مي

 يعني دهخدا را سر جاي خود بنشاند.

م مراد و پير طريقتي اميراعظ  مردي بموده اسمت وارسمته و پاكبماز بمه نما

ته يفمه دا معزيزاهلل ميرزا و معروف به آقا عزيز كه مريدان بسيار از هر دسته و طا

 ام قمراردر واقعة سوء قصد به كالسكة ناصرالدين  اه به ناحق مورد اةه است. اما

گررته بود و انگشتان دسمت وي را عممال حكوممت قطمع كمرده بودنمد. وي بمه 

 كند.ةقاضاي اميراعظ  پهلوان داوود نامي را مأمور ةنبيه دهخدا مي

مرحوم دهخدا براي نگارنمده حكايمت كمرد كمه يم  روز صمبح در ادارة 

ه مرا از پيام اميمراعظ  و ةصممي  آقما عزيمز مطلمع سماختند، دانسمت  كمه روزنام
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مأموريت پهلوان داوود را با سرس ردگي و اعتقادي كمه بمه ممراد خمود دارد اگمر 

 مود. تمال قوي به نابودي و كشته  دن  منجر ميحك  بگيرم به ا وخي و دست

ي هفتصد دينار ررق رهميدم اين موضوع با محاكمة مجلس يا ةهديد مستبدان مرقال

خان، اي بينديش ، همان ساعت از مرحوم ميرزا قاسم دارد و به روريت بايد هاره

يكي از دو مدير صوراسراريل خواهش كردم كه با من براي اداي نذري كه دارم به 

حضرت عبدالعظي  بيايد، پذيررت. با در كة او به حضمرت عبمدالعظي  ررتمي  و 

برگشتي . در مراجعت گفت  كاري در كوهة سمادات پس از صرف ناهار به ةهران 

دانسمت  كمه منمزل آقماعزيز در آنجاسمت( بما اخوي واقع در سرهشمه دارم )مي

مرحوم صور به منزل آقا عزيز وارد  دي . حياطي بود با حوض آبي در وسمط و 

 ممد. بممه اةمماق ررتممي . پلكمماني در آن سمموي حمموض كممه بممه اةمماقي منتهممي مي

هماي هما و ه قسط اةاق نهاده بودند كه در آن كيسمه ةوةونمانندي در وخوانچه

ها دور خوانچه بمه حماالت مختلم  مشدياي از مريدان و داشمتعدد بود و عده

 مد و آقماعزيز در اةماق دوم نشسته بودند. دري از اين اةاق به اةاق ديگر باز مي

هنمد ةمن از . به آن اةاق هدايت  دي . آقاعزيز در صدر اةاق نشسمته بمود و بود

مريدان ه  گرد او بودند. سظم كردي  و من ررت  كنار دست او نشسمت  و ا ماره 

خان ه  در جانب ديگر او نشست. البته كسي از اسم  و رسم  و كردم ميرزا قاس 

آمدن ما سؤال نكرد، زيرا در خانة جوانمردان رس  نيست كه از كسي ب رسند هرا 

اي  و عزيز كردم و گفمت : مما از راه دور آممدهاي؟ پس از هند دقيق رو به آقاآمده

اي ، اگر ممكن است دستور دهيد نان و پنيمري بمراي مما بياورنمد. هيزي نخورده

آقاعزيز به يكي از حاضران گفت: برو ببين هه حاضر داري  بياور. او ررمت و در 

 زمان كوةاهي، در ي  سيني قدري نان و پنير و ظرري ماست آورد و پيش ما نهاد،
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خان كه در حيرت و  گفتي ررو ررته بود، به اي بردا ت  و از ميرزا قاس من لقمه

اي بردارد و بخورد. پس از آن رو به آقاعزيز كردم و ا اره خواست  كه او ه  لقمه

انمد هممه محرمنمد اي دارم. گفت: اينها كمه در اةاقگفت : من با  ما كار محرمانه

آنها بگوييد. گفت : بلي ولي كمار ممن از نظمر  ةوانيد هرهه بخواهيد در حضورمي

ها هند لحظمه بمه آن خودم محرمانه است. سر بردا ت و به حاضران گفت: بچه

اكبر دهخدا هست . اول بايد بدانيد كه من ميرزا علي اةاق برويد. هون ررتند، گفت :

ر از آقاعزيز با كمي ةغيير حالت و ةندي گفت:  ما كه كار خودةان را كرديد، ديگ

ةوانيد برويد، آزاديد )و البته مرادش اين بمود كمه قبمل از خواهيد؟ ميمن هه مي

معرري خود نان و نمم  او را خمورده بمودم و برطبمق آيمين جموانمردي ديگمر 

ةوانست خود يا يكي از مريدانش آسيبي به من برساند(. گفت  از خودم ايممن نمي

 ام. اما حاال من با  ما كار دارم.  ده

دا در دنبالة ةقريرات خود ارزود كه آقاعزيز ةمام مدت دستهاي خمود دهخ

زده بود. من كه علمت قطمع انگشمتان او را دا ت و  رمرا زير عبا پنهان نگاه مي

پرستي و منطق حمايت از محروم و مظلوم و ستمديده دانست  با آن  ور وطنمي

حي سماده و ممؤثر و حضور ذهن كه دا ت  در  ر  مظال  و مفاسد استبداد  مر

عدالتي و خودكامگي و بيان كردم و او را ةوجه دادم كه قطع انگشتانش معلول بي

همه مقمام معنموي و مريمدان بما ارادت اي هون ةو با اينست  است. گفت  وارسته

عمدالتي عممري خجلمت ببمرد و دسمت انگاري و بيقلبي هرا بايد از ي  سمهل

هنان با او از و بيگانه پنهان كند. خظصه آن انگشت خود را هون دزدان از آ نابي

بماره خواهي سخن گفت  كه ي هاي اعمال مستبدان و روايد آزادي و آزاديز تي

دل آگاه و انديشة دوربين و نيمت پماك خمود را بما خضموع و اعتقماد كاممل بمه 
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گفت خواهي س رد و قول مساعدت در حد امكانات خود داد. دهخدا ميمشروطه

حوادث مشروطه  اهد بودم كه سرس ردگان و مريدان آقاعزيز، با زبان و  بارها در

 كردند.در ميدادند و مخالفان را از ميدان بهقدم نهضت را ياري مي

روزنامة صوراسراريل انعكاسي از  19در  مارة «  ناسيحق»مقالة با عنوان 

 رده است.نيت پاك و اعمال خير آقاعزيز است كه دهخدا به ر تة ةحرير درآو

* ةوقي  روزنامة صوراسراريل و محاكمة دهخمدا و ةهديمدش بمه قتمل و 

ز ةكفير هون از لحاظ مخالفان مشروطه و آزادي به جايي نرسيد و خطمري كمه ا

يمده جانب سرس ردگان آقاعزيز مراد جمعي از مردم ةهران كه اميراعظ  ةمدارك د

ا  ماه مسمتبد وقمت بود با زيركي دهخدا هاره و ررمع گرديمد. محممدعلي ميمرز

  او را برآمد ةا  ايد بدين وسيله قل« هرند پرند»درصدد ةطميع نويسندة مقاالت 

ة پمولي از بيان دردهاي محرومان و ست  بيدادپيشگان و خودكامگان باز دارد، كيس

ررسمتد كمه با هند قزاق به سركردگي نمايبي بمه ادارة روزناممة صوراسمراريل مي

 ها در ررمان او با ند.سازد و قزاق منددهخدا را از پول بهره

مرحوم دهخدا بمراي نگارنمده حكايمت كمرد كمه روزي در ادارة روزناممه 

اي نظامي به گو م  رسميد و مشغول ةحرير بودم. از پايين صداي پاي منظ  عده

متوجه  دم كه برابر اداره ةوق  كردند، از پنجره نگاهي كردم ديدم هند قزاق به 

هاي باالخانة محل كار مما در حركمت رمانده آنها به طرف پلهاند و رص  ايستاده

است كمي نگران  دم و پس از لحظاةي در باز  د و آن مرد به حالت خبردار در 

اكبرخمان دهخمدا مدخل اةاق ايستاد و اداي احترام كرد و پرسيد آقاي ميمرزا علي

نمزد  مما انمد كمه كيست؟ گفت : من هست . گفت: اعليحضرت مرا مأمور ررموده

ابجمعي خود در ررمان  ما با   و ضمناً كيسة پولي را كه هاي ابوبياي  و با قزاق
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اند كه بمه با خود آورده بود نزد من نهاد و گفت اين پول را ه  براي  ما ررستاده

مصارف الزمة خود و روزنامه برسانيد. گفت : هزينة روزنامه از لحاظ كاغذ و غيره 

زي به پول ندارم. گفت: به هرحال دستور دارم كمه آن را ةأمين است و من ه  نيا

در اختيار  ما بگذارم. ةأملي كردم و گفت :  ما گفتيد غير از ةحويل پول به  ما 

اند كه در ررمان من با يد؟ گفت بلي. گفت : يعني هر ررماني كمه ممن دستور داده

ار هسمتي . گفمت : هاي  مأمور اين ككنيد؟ گفت بلي من و قزاقبده   ما اجرا مي

طور است اولين دستور من به  ما اين است كه ايمن كيسمة پمول را حاال كه اين»

هايتان ةقسي  كنيد و بعد ه  برويد. بمه برداريد و ببريد پايين و ميان خود و قزاق

ةواني  براي خود برداري . گفت : عجله گفت خير! اين پول براي  ماست و ما نمي

از اعليحضرت داريد كه از من ررمان بگيريد؟ دستور من به مگر نگفتيد كه دستور 

 خواهيد بكنيد پس براي هه مأمور  مده ما همين است و بس، اگر اطاعت نمي

 ايد؟و آمده

به رراست دريارت كه غرض من رد محترمانمة پمول و خمدمت آنهاسمت. 

 كيسه را بردا ت و ررت.

يمز دهخمدا بما عنموان * ةأثير روزنامة صوراسراريل خاصمه مقماالت طنزآم

نگاري  مد، و در روزناممهره  نو ته ميكسكه به زبان ساده و همه« هرند پرند»

نويسي و نو تن به زبان ةودة مردم را گشود از آنجا كه با زبان ممردم مكتب ساده

هما و كوهه و بازار بمه خمدمت آنمان و بيمان دردهما و نيازهما و بماز گفمتن رنج

پرسمتي و آثمار سمت  د و نتايج نامطلوب جهل و خرارهها ان درآمده بوكشيست 

هاي اجتماع را خوب و رو من نشمان ها و نابسامانيمستبدان و جباران و ناروايي

داد، در قلب ةودة مردم نفوذ بسيار كرده بود و هون به وسيلة كودكان در كوي مي



 36 41/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

قمرار  گرديد و آسان در دسترس همگمانو برزن و همة  هرها پراكنده و نشر مي

اند ةعداد هر  ماره بيست و گررت ناگزير خوانندة بسيار دا ت و اين كه گفتهمي

ههار هزار نسخه بوده است هرهند با وضع روز مطبوعات و ةعداد مردم باسمواد 

نمايمد. بماري مرحموم خوان آن زمان مشكوك است اما غيمرممكن نميو روزنامه

 دهخدا براي نگارنده حكايت كرد كه:

 ري روزنامه در ضلع غربي خيابمان عظءالدولمه )رردوسمي حاليمه(محل ادا

هاي اي بمود بما پلمهروي مهمانخانة مركزي و باالخانهنزدي  ميدان ةوپخانه روبه

 د پيرممردي بسيار از ك  خيابان براي باال آمدن. روزهايي كه روزنامه منتشر مي

آممد ها بماال مين پلهربري دا ت با پشتة سنگين خود از آقامت كه  غل باخميده

خريمد و داد و ميي  عباسي )ههار  اهي( بهماي يم   مماره روزناممه را ممي

هاي ةيز و طوالني باال آممد. گفمت : همرا زنان از آن پلهررت. ي  روز كه نفسمي

ةر باال بيايي. گفمت: ممكمن اسمت گذاري كه راحتپشتي خود را دم در نميكوله

آيي مرا صدا بزن روزناممه را ممن پمايين ين وقتي ميببرند. گفت  پس از همان پاي

گيرم كه  ما اين همه پلمه را بماال نياييمد و ررسموده و پولش را آنجا مي آورممي

ده  بابت بهاي روزنامه است، اگر خودم براي گررتنش نشويد. گفت: پولي كه مي

  ود؟يمها باال نياي  پس ثوابش هه از پله

قانه و صمميمانه اعتقماد راسمتين و بيمان صماد گفت از اين همهدهخدا مي

هاي  ةمأثيري دارد ها در حيرت ماندم و به خود گفت : اگمر سمخن  و نو متهمدت

 ها و اعتقادات است.اش همين صفاها و صداقت   مايهبي

 هللارحمةدر نُه سالگي پدرم »* مرحوم دهخدا در ياددا تي نو ته است. 

 هللارحمةة خانموي او مرحوم ميرزا يوس دو سال بعد پسرع. عليه درگذ ت
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ةعالي كه وصي پدرم بود بممرد. دامادهماي او هرهمه مما در نمزد مرحموم ميمرزا 

خان دا تي  انكار كردند و آنچه براي ما مانمد ةنهما يم  خانمة ههارصمد يوس 

آبمادي طماب ثمراه و ذرعي در جوار خانة مرحوم حاج  ي  همادي مجتهمد نج 

دت پدر من به مرحوم حاج  ي  هادي به ارث به من رسميد و البيت بود. ارااثاث

قدر ررت  و از اركار بدع و بكر او بهبا آن كه سن من مقتضي نبود به محضر او مي

بردم... ةقويت عقل من از مرحوم حاج  ي  هادي طماب ها مياستعداد خود بهره

 ثراه بود...

و ةوكممل و ضمممير حمموم دهخممدا راهنمممايي و ار مماد آن پيممر رو نمر

 ناسي هميشه بر زبان دا ت و با حرمت ةمام يماد اعتقادي او را در مقام حقپاك

سماخت و در هاي خويش به ةناسب بر زبمان قلم  جماري ميكرد و در نو تهمي

آگاه مرد، داسمتاني بمراي نگارنمده بيمان همين باره از صفا و رضا و ةسلي  آن دل

 كن :كرد كه به اختصار نقل ميمي

دت پدر و همسايگي سبب  ده بود كه من بمه محضمر درس و اراضمة ارا

نشست و طالبان ررت . غالباً آن مرحوم در هشتي خانه بر زمين ميمرحوم  ي  مي

كردنمد و از سمخنان بلنمد و پرمغمز و جا زانوي ادب برابمرش خم  ميعل  همان

نشست  و مي بردند و من نيز در همان محفل معنوي به ادبها مياش ريضعاررانه

 بردم.مي هي كه آموخته دا ت  بهرقدر ةوانايي با مقدماةبه

خان بمود و پمدر از  ي  دختري يگانه دا ت كه همسر پسرعمش صمادق

غايت دلبستگي به يگانه ررزند رضا نداده بود كه راطمه در خانمة  موهر زنمدگي 

اصمطظ  دامماد هكند بلكه  وهر او يعني برادرزادة خود را به خانه آورده بود و ب

سر خانه كرده بود. قضا را در ةهران بيماري عام )مرگامرگي( بروز كرد و بسياري 
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را كشت. ازجمله قربانيان اين بلية عظي  يكي ه  دردانة  ي  و پارة جگر او بود. 

مرحوم دهخدا حكايت كرد كه با پدر در هشتي خانة  ي  نشسته بمودي  و  مي  

كرد كه مستخدم پير او از خانه برآمد و به ادب ايسمتاد. براي طالبان عل  ةقرير مي

خواهي؟ خادم پاسم  داد  ي  سخن به پايان برد و گفت: كربظيي حسين هه مي

حال خان  كوه  خوب نيست. گفت: برويد طبيب بياوريد. خادم به درون ررت 

و  ي  دنبالة درس را گررت، اما طولي نكسيد كه كربظيي حسمين دوبماره از در 

 بيرون آمد و ايستاد، از ا   رخسار و ريشش ةر بود.

 ي  سر بردا ت و به رراست دريارت كمه كمار ررزنمد دلبنمد از طبيمب و 

ها به آسمان بردا ت، هشمانش را حلقمة ا مكي رمرو درمان گذ ته است، دست

خمدايا »نياز زيمر لمب گفمت: گررت و با حالتي پر از خضوع و ةوكل به درگاه بي

ه  ر پيش اركند و به خادم گفت: برويد وسايل غسل و ةمدرين رمرا كر، آنگاه س

رس، دكنيد و هون او ررت رو به پدر من كرد و گفت: خان، بگوييد پس از اةمام 

 « جا بياورند زيرا اهل خانة ما گررتارند.ةان نان و پنيري براي من هميناز خانه

غ دا مت  از گفت با آن مهر عميق پدري كه در وي سمرامرحوم دهخدا مي

راسمتي در سمير همه ةسلي  و ةوكل به لرزه ارتادم و دريارت  كه مردان خمدا بهاين

سمر  مقامات معنوي راهي به دهي و عنان نفس در ك  ارادة قوي دارند و پاي بر

 هرهه هست ةوانند نهاد. روان هنين وارستگاني  اد باد.

دانه به دنبال اين مقال آنگاه در مقام قياس و بيان نوع ديگري از ةسلي  القي

سمخن عهمد اخيمر الممالم   ماعر  يرينميرزا جظلنقل كرد كه با مرحوم ايرج

دوستي و آمد و  د دا تي . ايرج پسري دا ت )پميش از خسمرو كمه دربمارة او 

سروده است. از مال و جان ز كهنه و نو م دارم پسري به نام خسرو( اين پسمر را 
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 در ررنگ( داماد كرد و به حجله ررسمتاد. از بمد پس از اةمام ةحصيظت )احتماالً

حوادث نوداماد ررداي  ب زراف به ناگهان درگذ ت. روزي كه اين خبر به من 

نهايت ارسرده  دم و دل  از ةصور رنج جانكماه پمدري يگانمه ررزنمد از رسيد بي

دست داده پر آةش  ده مصم   دم نزد او بروم، امما گرانمي مصميبت و سمختي 

نان بود كه بي  دا ت  در برخمورد بما وي نتموان  كلمماةي اميمدبخش كمه واقعه ه

خاطرش را ةسظيي دهد بياب  ةا غ  كمر كن مرگ پسر را از ياد ببرد و رضا بمه 

قضا دهد و از خداوند صبر جميل بخواهد. در ايمن قصمد بمودم كمه در منمزل را 

م و گفت  كه بخت ميرزاست. من بيشتر آ فته  دكورتند و خادم خبر داد كه ايرج

آممد و سمرزنش  بد بين كه به ةسليت دوست ماةمزده نررته خود وي به ديدن من

اين حضور بر  رم آن قصورم ارزوده گشت. كلمات مناسب براي عمذرخواهي از 

ذهن  گريختند و الفاظ موارق حال را رراموش كردم. در ايمن هنگمام خمادم در را 

يي همدايت كمرده بمود. از پشمت پمردة در گشوده و مهمان را به سوي اةاق پذيرا

الممال  است و پس از وارد  دن به اةاق ميرزا بلند  د كه: آقا جظلصداي ايرج

آن كه به سظم من پاس  گويد و آ فتگي حال مرا دريابد گفت: دواي خمود را بي

گفت: ايمن هم  نموعي ةسملي  بمود، ةسمليمي بمه ام! مرحوم دهخدا ميه  آورده

 ر كن اما القيدانه.اي كمحادثه

* دربارة ةأثيرات روزناممة صوراسمراريل يعنمي مهمتمرين روزناممة صمدر 

اي كمردي  مشروطيت در اذهان عموم خاصه طبقات ررودست محروم سابقاً ا اره

و يادآور  دي  كه مردم كوهه و بمازار در خمظل سمطور و كلممات آن روزناممه 

ها و راز و نيازهما را آن، آن  كوه« هرند پرند»خاصه در سلسله مقاالت طنزآميز 

كه ساليان دراز در دلشان مانده و به سبب محيط نامساعد مجال عبور بر لبانشمان 
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 منيدند و ديدند و يما از زبمان ديگمران بمه گموش جمان مينيارته بود معاينه مي

كردنمد، احساس رها  دن از قيود و گشوده  دن بندهاي گران از پيكر خمود مي

اين ةأثير عميق در ةمودة ممردم خاصمه در آن دسمته از ررودسمتان و ازجمله آثار 

پايگان كه بعدها به گذ ت زمان و حوادث مختل  و استعداد و ةظش به ناني ك 

 ناسي و احترام نسبت به نويسندگان با ايمان و و آبي و مقامي رسيدند نوعي حق

ن بود كه گهگاه در دوران هايشاها و راهنماييها و انديشهاعتقاد آن دوره و نو ته

يارمت و بمرق محبتمي و گو مة هشممي و پماس زندگي بعدي آنان ةجلياةي مي

ةموان ةقاضماي سمردار سم ه را پمس از عنوان مرمال مي د. بمهحرمتي را مايه مي

به خاطر آورد. امما « هرند پرند»از دهخدا در ةحرير مجدد مقاالت  1299كودةاي 

ز براي ممردم و دل خمود هيمز ننو مته بمود و نويسندة آزادة آن مقاالت هون ج

ةوانسمت بگيمرد بما ةجديمد نو ت و ةغيير محيط سياسي را نيمز ناديمده نمينمي

قدي  ه  ررع ةكلي  و ررع گزنمد از   فق سرخقسمتي از مقاالت قدي  خود در 

ها و ةأثير كارهاي سترگ خود را در نويسمندگي  ناسيخود كرد و ه  ريشة حق

آيندة بهتر نگاه دا ت و از خش   دن رهايي بخشميد. بمه دنبمال در آب اميد و 

اين مقدمات است كمه حسمب حكايمت آن مرحموم بمراي نگارنمده در يكمي دو 

آستانة احراز مقام ديداري كه بعدها ميان او و سردار س ه اةفاق ارتاده مرد مقتدر در

ت سر بمه نگريسته و در طول مظقارياست مملكت مستقيماً در هش  دهخدا نمي

نهماد برخي ديگر از رجمال نمامي و پاك زير انداخته است و ظاهراً اين ررتار را با

داده و  مايد گونمه نشمان مميوقت نيز دا ته است و احترام باطني خمود را بدين

هاي نويسمندگاني همون بتوان ةصور كرد كه به گمان او حاصمل اعممال انديشمه

درات مردم و هممدمي بما محروممان و دهخدا در نقد اعمال مستبدان حاك  بر مق
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پايه بوده است م نموعي مظلومان م در روزگاري كه خود وي نيز ررودست و ك 

برده است، هرهنمد ياري به ةرقي و پيشررت نوع خود و مآالً به خويش ةصور مي

 كه آن گمان مضمون اين  عر با د كه:

 دريا به خيال خويش موجي دارد  

 ش با اوستخس پندارد كه اين كشاك  

كرد كه سالي هنمد پمس به هرحال دهخدا پس از اين مقدمات حكايت مي

زاده وزير دارايي وقت نزد من آمد و من در از انقراض قاجاريه روزي مرحوم ةقي

منزل بودم و بر  مغلي نبمودم و سمرگرم مطالعمه و اسمتخراج لغمات و امرمال از 

خن از گذ مته پميش آممد، ها. گفت: امروز در هيأت دولت به مناسباةي سمكتاب

ممن « كنداكبرخان هه كار ميبرويد ببينيد ميرزا علي»رئيس مملكت به من گفتند: 

بينيد به كمار ام ةا ببين  وضع  ما هيست؟ گفت  هنان كه ميبراي اين منظور آمده

خمواه  و ةر از اين در اين گو مة اممن و رمراغ نميلغت مشغول  و كاري خوش

ام و كارهما كمه بمه ممن گاه ةقاضاي ارجاع كار ندا متهه هيچدانيد ك ما بهتر مي

ام اگر به ةألي  و طبمع و مراجعه  ده است از سفارت و وزارت همه را رد كرده

ام. ام ةوريق يماب  سمعادت دو جهمان يارتمهنشر اين خدمت ررهنگي كه ثبت كرده

رئميس  رسان . هند روز بعمد اطمظع داد كمه بماگفت: اين مطلب را به عرض مي

مملكت راجع به  ما صحبت  د و ايشان دستور دادند كه از محلي اعتبمار ايمن 

خان  يباني قبول كردند كمه درآممد حاصمل كار ةأمين  ود و آقاي سرةيپ كاظ 

را به اين كار ةخصي  دهند. آن روزگمار در قشمون، اسمب « پهن قشون»رروش 

خارجمه، مموزه و رراوان بود كمه در اطمراف ميمدان مشمق )محمل رعلمي وزارت 

 هرباني كل و ثبت كل و بان  س ه( مسمتقر بودنمد و در محمل رعلمي هنرسمتان 
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اي بود به نام مغازهء پهن كه مازاد پهن قشون را آنجا بمراي رمروش دختران مغازه

داران بممراي سمموخت آن را كردنممد و باغممداران بممراي كممود و گرمابممهعرضممه مي

ب لغت از محل رروش پهن مورد موارقت خريدند. پادار  دن اعتبار هزينة كتامي

الموزراء وقمت ذهمن رئميس قرار گررت ولي هند روز بعد به ممن گفتنمد: رئيس

ةواند كتاب لغت بنويسد، و ي  نفر نمي»مملكت را مشوب كرده است . گفته كه 

رود، و او ه  قبول كرده است. بعمد آن پمول را بمه بنابراين پول مملكت هدر مي

شان در آن بود رسماندند و هزينمة لغمت و ةهيمة ممواد آن مصرف خرجي كه دخل

 سالها به كيسة ةهي و درآمد ناهيز من باز بسته ماند.

گيري مؤسس سلسملة پهلموي اندوزي و مل * مرحوم دهخدا دربارة مال

يمد حكايت كرد كه پس از انتقال حكومت از خاندان قاجار و استقرار سلسلة جد

 مود امما بعمدها كه امظكي به نام  اه خريمده مي نيدي  ابتدا جسته گريخته مي

اندازي بمر به دسمت اع رسيد و س س علني و مسل  گشت ويگونه اخبار به  اين

 امظك اين و آن كشيده  د.

ها ان مقارن با اين مسئله اخباري از ذخيره  دن ارقامي قابل مظحظه در ب

اوان  را كمه هممان رسميد. هنمد مموردز به گموش ميآوري زر و گوهر نيو جمع

 كن .ام بازگو مي نيده

ها ا مياء مسمتعمل * مردي يهودي بود به نام موسي ضمرابي كمه از خانمه

انگاره، يعنمي جااسمتكاني آممد هممراه خمود يم  دسمتخريد، روزي نزد منمي

كاري طظ دا ت با سيني مخصموص. گفمت: آقما  مما بمه ممن خمدمات و مليله

ام كه بخريد. كارش بسيار عالي و قيمتش ها را آوردهايد اين انگارهكمكهايي كرده

گفت : بلي ظري  و عالي است ولي اوالً من پول آن را نمدارم، بسيار ارزان است. 
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ثانياً متناسب با زندگي من نيست، بعد پرسيدم خريد و رروش ايمن نموع اجنماس 

گونه اين اي؟ گفت: آقا از دربار مأمور خريدجزء كسب ةو نبود هرا آن را خريده

ام )طظ را به كسر اول و بما خريده« طظ»حال ه  هفتاد خروار ا ياء هست  و ةا به

 كرد(.لهجة خاص خود ادا مي

كار دخانيات ايران صحبت * روزي با مرحوم حاج احمد سيگاري مقاطعه

كرد. گفمت: در سمويس ا مكالي بمانكي كردم از سفر خود به اروپا ةعري  ميمي

 زير  دم به رئيس بان  مراجعه كن .پيدا كردم ناگ

د رو در مدةي كه نزد او بودم و رئيس بان  منتظر گزارش كاركنان بان  بو

 به من كرد و گفت:  اه  ما اينجا )ا اره به بان  كرد( خيلي پول دارد.

 * رئيس مدرسة سياسي بودم م پيش از آن كه ةبديل به دانشكدة حقموق و

آمدنمد ةما اةمام ساعت درس به درتر من ميس از علوم سياسي بشود م استادان پ

ارتاد كه ررع خستگي كنند و هاي بنو ند و باه  صحبت بدارند. اما گاه اةفاق مي

نشستند،  د و آنان همچنان گرم صحبت ميزنگ  روع درس ساعت بعد زده مي

ابهما در هنين حالي، من كه معموالً مشغول مطالعه و استخراج لغمت و مرمل از كت

كردم و اين نشانة آن بود كه بايد برخيزند و بمه دا ت  و ةبسمي ميبرمي بودم سر

س كظس بروند. روزي پس از زنگ كظس متوجه  دم كه يكي از استادان به كظ

م صديق نررته است. سر بردا ت  ةا با لبخندي او را متوجه ررتن كن ، ديدم مرحو

لمه گفمت: آقما لبخنمد جعالملل عمومي است بما حضرت مظاهر استاد حقوق بين

اي از كي  دستي خود بيمرون نزنيد عرض دارم. گفت : بفرماييد. جلو آمد و مجله

 كشيد و گفت:

بانم  »كند، در * ببينيد اين  خ  )مرادش  اه بود( هقدر پول جمع مي
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طبق مندرجات اين مجله از لحاظ ذخيمرة پمولي نفمر  شم   مده « آف نيويورك

 است.

 وخريدند و درواقع به بهاي نماهيز ان به نام  اه مي* اما امظكي كه در اير

ستدند، نخسمت از پيشمكش ساختند و يا از متعيّنين و مظكان بزرگ ميمنتقل مي

وسيلة ررمانروا آغمار گرديمد به« رودهن»و « بومهن»دو ده در مشرق ةهران به نام 

هخمدا ررت كه همة مملكت را ررو گيمرد. داما بعدها هنان وسعت گررت كه مي

اندوزي در عجب بودم و ذهن من سمبب آن را همه آزمندي و مالگفت از اينمي

ررمت و بما وليعهمد جست. ازقضا خويشاوندي دا ت  كه به دبسمتان نظمام ميمي

در خود پهمكظس و همبازي بود او را ةعلي  كردم كه به وليعهد ةلقين كند كه از 

گيمرد. گفمت  ابتمدا از   ميهممه ملمنهاي مناسب ب رسد كمه همرا ايدر ررصت

 غذايي كه اهمل همدرس خود ب رسيد كه هه غذايي را بيش از همه دوست دارد،

خانه ه  بدانند كه محبوب اوست بعد روزي كه همان غذاي مطلوب ةهيمه  مده 

ورزنمد كمه بخمورد، او از است و پدر و مادر از روي دوستي و محبت اصرار مي

ت را خواهممد پرسمميد. او بمماز بگويممد خمموردن خممودداري كنممد ناهممار پممدر علمم

خوردم، پدر اصرار خواهد كرد و خواهد گفت اين غذا غذاي محبوب ةوست نمي

خوري؟ او بگويد كه آخر ناراحت . خواهند پرسميد كمه از همه هيمز؟ او هرا نمي

زنند كه آزاردهنده است و هون ب رسمندكه ممردم يي مياهبگويد آخر مردم حرف

گويند كه پدر ةو پاد اه است و همه مملكت را در مردم ميگويند. بگويد: هه مي

 و معاش اختيار دارد، ديگر هه لزومي دارد كه امظك مردم را بگيرد وسيلة زندگي

هيدست قير و ةان را بستاند و از اين راه به ثروت خود دائماً بيفزايد و مردم را رنآ

 كند؟
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 ان  اه و وليعهد كه بسيارذا مي ود و در سر ميز غاين ةدبير مؤثر واقع مي

گيرد.  اه مورد عظقه پدر بود به كيفيتي كه ةوضيح داده  د مذاكراةي صورت مي

دانند كه بينند. همه ميگويد پسرجان مردم ظاهر را ميدر جواب پس از ةأملي مي

گيمرم ةوان  ببرم. درست است كه آنهما را مياين امظك را من با خود به گور نمي

كن  و ررتمه ررتمه در هممة گيمرم و آبماد مميظك غالباً ويرانه اسمت مياما اين ام

 ود و پس از مملكت از اين راه و از راه ةأسي ديگران به من همة امظك آباد مي

ها خواهمد جاي ويرانيهايي بهاين ه  قطعي است كه براي ايران و ايراني، آبادي

 .ماند. البته درمورد ذخاير بانكي هيزي نگفته بود

گيري، مرحوم دهخمدا بمر پشمت كتمابي اندوزي و مل * درخصوص مال

دار اي از آنها ا اره كردي  و از سرياددا تهايي به  ر  زير كرده است كه به پاره

هاي زر او را ظاهراً گررته است و موارد ديگر ه  رو من ماكويي كلكسيون سكه

 است و برخي نيست.

ط موسمي طظ )هفتاد خمروار ةوسم ها، خريدسردار ماكويي، رروش خالصه

 ... ،ضرابي(، اجبار به رروش جواهر در بانكهاي رهني. قيمت محصول امظك، ارز

م دهخدا در حق مردم  هر خود، قزوين، اعتقادي راستين دا مت. و* مرح

با آنكه در ةهران متولد  ده بود اما ررتار وگفتار مادر و پدر آگاه و استعداد ذاةمي 

هاي متين لعة خود وي، او را بر بسياري اعتقادات راس  و آيينو كنجكاوي و مطا

گفمت: قزوينيمان در حفم  و آداب با ارج همشهريانش آگاهي عميق داده بود. مي

هاي اند و با برخي ملل جهان كه مقيد به حف  سنتقدمآداب و سنت قومي، ثابت

پيرايمة ساده و بي كنند و نمونه را ظاهرجهت برابري ميديرين خود هستند از اين

كرد. با ها و درون پُر و پيمان و پركاال و اسباب و ةزيينات آنها ذكر ميبيرون خانه
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اين حال از سادگي و صفاي باطن بسياري از اين همشهريان خاصمه زحمتكشمان 

همشهري ديگر خود سخنها دا ت  ناديده و ررودست آن هون عبيد زاكانيمكتب

بت در محضر ايشمان بمه مناسمبت بر ممردن انمواع گفت. ي  نوها ميو داستان

دانمي نامه گفتند: ميانگورهاي آن  هر و ياددا ت كردن نام آنها براي كتاب لغت

باغداران قزوين اعتقاد دارند كه انگور درست در اول نيممة ةيرمماه آغماز رسميدن 

ت : زند. گفاصطظ  خود ان ل  مي ود و بهاندازد و  يرين ميكند و آب ميمي

كننمد. گفمت: روز هيجمده  را امما ايمن را ام كمه روز هم  ةعيمين ميبلي  منيده

 اي كه از باغداري مرل من دخو پرسيدند:نشنيده

ةندي و با لحني آميختمه بمه زند(؟ بهده )= در( هفده  انگور ل  مزند )مي

طور؟ با لحمن قماطع جمواب داد: انكار جواب داد: نخير آقا! گفتند ده هجده  هه

 ي بله! آي بله!آ

بيني همشهري من و ةو ةوجه ندارد كمه ميمان گفت: ميدهخدا با خنده مي

 آن انكار بليغ و اين ةأييد قاطع هيچ راصلة زماني نيست!

طبعي و طنزپردازي دهخدا منحصر به مقاالت و ا عار او نبود بلكه *  وخ

خمود طنمز را درةقريرات و ررتار او با ديگران نيز با لط  و نرمي ةممام ها مني 

  ود:دا ت. خاطرة ذيل به عنوان نمونه نقل مي

دكتر ستار آل بويه، كه بعدها بما مرحموم دهخمدا خويشمي سمببي يارمت، 

هاي حكايت كرد كه به معرري مرحوم دكتر زنگنه قرار د بمراي ةهيمة ياددا مت

 نامه نزد دهخدا بروم و كار كن . ةا آن زمان دهخمدا را نديمده بمودم. نشمانيلغت

منزل ايشان را گررت  و ررت . در اوايل خيابان ايرانشهر به خانة ايشان رسيدم كمه 

 د. كنار دري آهني مشب  دا ت بر مدخل داالني كه به رضايي پردرخت باز مي
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در پيرمردي را ديدم كه همباةمه نشسته و بر ديموار ةكيمه كمرده، بمه آينمدگان و 

راهني سفيد بلند با  لواري خاكستري نگرد. لباسي ساده، مركب از پيروندگان مي

هاي پيراهن ابر زده بود. از او پرسيدم: منمزل آقماي دهخمدا به ةن دا ت و آستين

ام آقاي دهخدا را ببين  با خمود اينجاست؟ گفت: بلي،  ما كه هستيد؟ گفت  آمده

ايشان كار دارم. بدون اينكه جوابي بدهد از جا برخاست و به طرف داخمل منمزل 

تاد و گفت: بياييد. او به جلو و من به دنبال وارد خانه  دي ، ةصور كردم كه راه ار

پيرمرد خادم خانه است. از داالن و باغچه كه خياباني ني  دايمره بما درختمان سمر 

ررنگممي رسمميدي . درهمم  كممرده دا ممت گذ ممتي  و بممه عمممارةي دو طبقممه و كظه

در و دو اةماق در دو اي از سوي جنوب در وسط دا ت كه اةماقي در صمايوانچه

رو را هاي ايوانچه باال ررت و من ه  با او ررت . در اةاق روبهطرف آن بود. از پله

گشود و داخل  د و من كه از لحظة ورود به خانه غرق در خياالت خود بودم و 

جست  كه پس از ديدن دهخدا مؤدبانه مقصود خود در ذهن خويش كلماةي را مي

ن ، وارد اةاق  دم. پيرمرد ي  راست به باالي اةاق ررمت. را با آن كلمات بيان ك

ور نيمكتي آنجا نهاده  ده بود، روي آن نيمكت نشست و مرا كه همچنان غوطمه

در اركار خود به وسط اةاق رسيده بودم مخاطب ساخت و با انگشمت ا ماره بمه 

 كار داري؟!خود كرد و گفت: حاال، من دهخدا، بگو با دهخدا هه

هايش لطيم  و كوةماه و نبمود. طعنمه مزاجطبعي رراخر خوش* دهخدا د

پرنكته و طنزهايش باري  و آموزنده بود، از او نقل  ده است كه هون انتخماب 

نام خانوادگي معمول  د يكي ادعا كرد كه نخستين كس است كه نام خمانوادگي 

يما  زاده يما آخونمدزادهبراي خود برگزيمده اسمت )ممرظً حسمن« زاده»مختوم به 

زاده( و دهخدا كه اين سخن  نيده بود گفته بود ادعايش درسمت نيسمت، در ةقي
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زاده، قدي  ه  بوده است، و وقتي پرسيده بودند هه بوده است؟ گفته بمود: حمظل

 زاده.حرام

* آقاي دكتر ستار آل بويمه كمه بما مرحموم دهخمدا خويشمي سمببي دارد 

رت  ةا خانواده به بندر غازيان ر حكايت كرد كه يكي دو نوبت با مرحوم دهخدا و

اي هواي مناسب و مفيد دريا در وضع مزاجي و رشار خمون ايشمان سمبب اراقمه

 ود. در يكي از اين سفرها ي  روز صبح متوجه  مدم كمه مرحموم دهخمدا بمه 

عمد ازر بةنهايي از مهمانخانه خارج  ده است. مسير او را از دربان مهمانخانمه و 

وي پل غازيان و ادن نشاني او پرسيدم و دريارت  كه به سرروش با ديكي دو دست

ه بندر انزلي ررته است. به آن سو حركت كردم، نزدي  پل بزرگ متوجه  مدم كم

اند. هراسان بدان سو  تارت  هه به خماطرم رسميد كمه پايين پل گروهي گرد آمده

رسيدم  اي روي داده با د. هون به پاي پل و نزدي  آبمبادا براي دهخدا حادثه

اند و از وضمع و حمال و ةنگمي ديدم عدة كريري از قايقرانان دور ايشان را گررته

اي اسكناس ده ةومماني در دسمت دارد و بما نالند و دهخدا دستهمعيشت خود مي

گويد و به ةناسب حمال و نيماز هريم  ةعمدادي بمه او ي  به ي  آنان سخن مي

و از كيسة الغمر دهخمدا سمهمي كند آغاز مي دهد و س س يكي ديگر درد دلمي

ها ادامه يارت، س س با ممن بمه طمرف مهمانخانمه گيرد، اين حال ةا اةمام پولمي

فمت: برگشت. گفت : آقاي دهخدا، اين پول هزينة سفر  ما و همراهانتمان بمود. گ

دان  ولي اين قايقرانان زحمتكش خيلمي بميش از ممن محتماج آن بودنمد. بمه مي

 واسمت  وةلگراف از يكي از دوستان ةهراني پولي به وام خ مهمانخانه برگشت  و با

 يكي دو روز بعد كه پول رسيد به ةهران مراجعت كردي .

اي ةهيه كرد و به يكمي در سفر ديگري براي يكي دو دستفروش جوان دكه
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 دو ةن ديگر سرماية كسب داد.

يمن االرث هريم  از آنمان انامة دهخدا كنار نام وراثِ او و سه در وصيت

 سطور نيز نو ته  ده است:

م صدهزار ريال به  ير و خور ميد سمرخ داده  مود كمه صمرف كمم  1

 مستمندان بشود.

 م سي هزار ريال به محمد رضايي )بابا( خادم من بدهند.2

 م بيست هزار ريال به صديقة كيا خادمة قدي  من بدهند.3

بمه ناممة دهخمدا طبمع لغت* نزدي  به ي  سال پس از ةصمويب قمانون 

. ش( اينجانمب بمراي  ه 1324مبا رت مجلس  وراي ملي ايران )دي ةا اسمفند 

نامة ايشمان اكبر دهخدا در ةنظي  و طبع لغتهمكاري با عظمة رقيد  ادروان علي

( 1334دعوت  دم و اين دستياري ةا پايان زندگي آن مرحموم )هفمت  اسمفندماه 

بق وصميت ايشمان ايمن خمدمت برط پس نيز با ديگر همكاراندوام يارت و از آن

دهي  و پيداسمت كمه در طمول ده سمال درك ميهني و وجيبة ررهنگي را ادامه مي

هاي آموزنده و انساني مشاهده و به گنجينة خاطر مرد حال و قالمحضر آن بزرگ

ام بدان قصد كه بازگفتن آنها در پرورش و پيشبرد خوي و خصلت با اكرام نشانده

 اين بوم و بر ياريگر و سودبخش با د. و ايمان و عقيدت مردم

مرحوم دهخدا سخنران نبود، اما به بركت حارظة قوي و ةيزبيني و وسمعت 

پرسمتي صمادقانه و دا متن مطالعه و  ناخت عميق از اجتماع و ممردم آن و وطن

صفات انساني بسيار، محضري گرم و پرريض و آموزنده دا مت كمه گذ مت از 

دب و هنر و ررهنگ ايران با  ر  خمدماةي كمه بمه هاي رياض اسيرابي از هشمه

هاي مهم  آن روزگمار خواهي و آزادي در دوران مشروطيت از راه روزنامهآزادي



 50 41/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

گررمت، و خاصه روزنامة صوراسراريل و ايران كنوني كرده بود زيب و زينمت مي

بازخواني مقاالت و نقل حكايات آن عهد كه رو نگر ذهمن ممردم در برانمداختن 

ره  دا ت و كساي جهل و رساد و  ناختن عوامل بيداد بود و زباني همههريشه

گررت، و دري نو بمه روي خواننمده و نرمر مايه از حكمت ةوده و لغات عامه مي

بخشيد. خاصه كمه در دوران حكوممت گشود، مستمع را جان ديگر ميرارسي مي

پروري و نموعپرستي نملي مرحوم دكتر مصدق آةش زير خاكستر زمان نهفتة وط

داد و رونقي ديگر به او ميدوستي دهخدا حالي و كيفيتي ديگر به مباحث و انسان

داد كه دهخدا همة عمر بمه دم و قمدم و بخشيد و نشان ميمحفل پرصفاي او مي

قل  در خدمت مردم و مردمي و انسانيت بوده اسمت، گماه بمه مقماالت طنزآميمز 

ي ايمران كنموني، گماه بما «االمرال دخوجمعم»صوراسراريل و گاه به « هرند پرند»

 عرهاي آبدار و انتقادي، و زماني با گرد آوردن امرال و حك  ممردم ايمن ممرز و 

دانان و گويان و رارسيبوم، و روزگاري با رراه  آوردن و ةنظي  ابزار نطق رارسي

خوانان يعني لغت. هفتاد و هند سال آموختن و پنجاه و هنمد سمال ممدام رارسي

كارآينمده، خمود و تن، آن ه  آموختني پرمغز و نو تني پرسمود و همگمان را بهن

دوست و معتقد كشور را بمه سموي مكتب وااليي است كه جوانان باذوق و ميهن

كار برنمد و ةوريمق آميز استاد را بشنوند و بهةواند بخواند ةا زمزمة محبتخود مي

 كامل رريق دا ته با ند.

اي است مربوط بمه آن  ود خاطرهصر ياددا ت ميباري آنچه در اين مخت

 نمايانگر معتقدات انساني آن مرحوم.

 مسممي و برارتممادن  1332* از واقعممة كودةمماي بيسممت و هشممت مممرداد 

 حكومت مرحوم دكتر مصدق به ةحري  و پول امريكا و با دست مزدوران بيگانه
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محمل كمار خمود پرست يكي دو ماهي گذ ته بود. طبق معمول بعد از ظهرها به 

نامه بمر عهمده دا مت  ررت  ةا آنچه را از ةدوين لغت)در منزل مرحوم دهخدا( مي

هاي مربموط بمه حررمي از سامان بخش . ةرةيب كار هنين بود كه ابتدا ياددا مت

حروف الفبا را كه در ةصدي كسي بمود ممنظ  و ةحريمر و معماني و  مر  آن را 

رسانيد و پس از ح  و اصظ  به مي كرد و پس به نظر مرحوم دهخداةكميل مي

هيني  ده پمس از هاي حروفهيني  ود، آنگاه نمونهررستاد ةا حروفمطبعه مي

ح كلي ممنقّ د ةما بمهگيري باز با خود آن مرحوم خوانده ميسه ةا ههار بار غلط

 ممود و نيازمنممد بممازخواني ديگممر نبا ممد و در آن نوبممت اجممازة طبممع آن صممادر 

 گرديد.مي

ي از روزهاي پس از كودةما ) مايد در مهرمماه( بمود كمه كمار ايمن در يك

بازخواني به سبب انبوهي به درازا كشيد و ساعت از حمدود هفمت بعمد از ظهمر 

« بابما»گذ ت و به مناسبت رصل هوا ةاري   د. در اين ميان خادم پير منزل كمه 

گويد مي كردند وارد  د و گفت: آقا! جواني به در منزل آمده است وخطابش مي

اسم  ارشار است و با آقاي دهخدا كار دارم. دهخدا ةأملي كرد. احساس كردم كه 

جويد. بعد به حال استفهام در من نگريسمت. در ذهن خود سابقة آ نايي او را مي

زبان حالش اين بود كه در  ناساندن وي او را مدد برسان  و هون ساكت ماندم م 

 ناسمي؟ ست م به زبان آمد و گفت: ةمو او را ميكننده كيدانست  مراجعهزيرا نمي

 ناسيد و ديرگاه هم  هسمت گفت : خير و بعد ارزودم حال كه  ما ه  او را نمي

بهتر است به او گفته  ود روز ديگر بيايد. به عظمت قبول درنگي كرد. اما ناگهان 

راهنماييش نخير، و رو به بابا كرد و گفت: بگو بيايد ةو و »ةغيير رأي داد و گفت: 

د سي ساله وارد  د باال، حدوه  بكن. لحظاةي گذ ت. در باز  د و جواني ميانه
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و به ادب سظم كرد و ايستاد. دهخدا به او ةكلي  نشستن كرد. جوان به دو زانمو 

نشست و كي  هرمي سياهي را كه در دست دا ت به كنار خود نهاد، بد نيسمت 

خواند. گماه هم  نو ت و ميشست و هيز مينبدانيد كه دهخدا عادةاً بر زمين مي

بري و دست همپ را بمر بيمرون زانموي گررت ي روي نهالي و ةشكي قرار مي

گررتي ، به هرحال روي او قرار ميكرد. ما ه  روبهداد و ةحرير ميراست ةكيه مي

كار داريمد؟ جموان پرسي از جوان كرد و س س پرسميد همهدهخدا مختصر احوال

اند مرداد كشته و  هيد  مده 28به خانوادة اررادي كه در واقعة  گفت: براي كم 

قصد داري  نمايشي ةرةيب بدهي  و درآمد حاصل از رروش بلميط آن را بمه ايمن 

سرپرستان بدهي .  ررياب  دم ةا  ما ه  اگر مايل با ميد بليطمي خريمداري بي

 ت. ها ده و بيست ةوماني و همت عالي )پنجاه ةوماني( اسكنيد. بليط

 دگان و  مهدا همه كسماني اسمت؟ گفمت دهخدا گفت: مرادةان از كشته

شمته ككساني كه براي استقرار مقام سلطنت جانفشاني كرده و در گيرودار حادثمه 

انمد. دهخمدا گفمت: از ةمو اند و اكنون زن و ررزند و كسانشان گرسمنه مانده ده

نمة ه ايمن سمؤال بهاسؤالي دارم. اما پيش از طر  آن براي آن كه ةصور نشمود كم

رد نخريدن بليط است دو بليط همت عالي به من بده، بعد ه  دست زير نهالي كم

ها را گررت و زير ةش  نهاد و بعد گفت: حماال بمه و صد ةومان به او داد و بليط

 من بگو ببين  اين ارراد هگونه كشته  دند؟ 

ان خود جوان گفت: با مخالفان خود درگير  دند و در حين زد و خورد ج

  را از دست دادند.

دهخدا پرسيد: آيا رقط اينها در زد و خورد كشته  دند؟ جوان قدري خود 

ةموان دان . دهخدا گفت: ميجا  د و گفت: نميرا جمع كرد و روي دو زانو جابه
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 احتمال داد كه از طرف مقابل ه  اررادي كشته  ده با ند؟

 جوان با  تاب جواب داد ممكن است.

ه : آيا قطع داري آن اررادي كه احتمماالً از طمرف مقابمل كشمتدهخدا گفت

انمد؟ جموان گفمت: نخيمر. دهخمدا گفمت: پمس احتممال اند همه مجرد بوده ده

 آور زن و ررزند و كسان خود؟ةواني بدهي كه آنها ه  داراي عائله با ند و نانمي

ي جوان با ررو بردن آب دهان گفت: كامظً ممكن است. دهخدا گفت راست

كني كجايي بودنمد؟ اند و برايشان پول جمع ميگويي كشته  دهآن اررادي كه مي

جوان  اعشان ايراني نبودند؟زجوان گفت: ايراني بودند، دهخدا گفت: البد طرف ن

 ي بودند. د گفت: آنها ه  ايرانآلود مياش سرخ و عرقدرحالي كه ههره

بمه  نمي خمود را كشمتند يمادهخدا گفت: اگر ايراني بودند هرا برادران ايرا

 دست برادران ايراني خود كشته  دند؟ 

 جوان گفت هون آنان طرردار حكومت بودند و اينان هواخواه سلطنت. 

حكومت كه؟ جوان گفت: حكومت دكتمر مصمدق. دهخمدا  دهخدا پرسيد:

گفمت كمه طررمداران سملطنت آن را مخالفمت مگر دكتمر مصمدق همه ميگفت: 

ق ههرة جوان را پو انيد و به نفس ةند ارتاد و سرش را پندا تند. )قطرات عرمي

به جاي جواب پايين اركند( و دهخمدا اداممه داد: رمرض كنمي  طررمداران دكتمر 

مصدق كه كشته  دند گناهكار با ند، زن و ررزند و نانخورهاي آنمان كمه گنماه 

كند؟ هه هايشان را كه سير ميكند؟  ك  بچهندارند. حاال نان آنها را كه ةأمين مي

دستگاهي به ركر زندگي آنهاست؟ بعد ه  ةازه آن پيرمرد هه كرده بمود كمه ا ن 

گفت  اه بايد سلطنت كند بايد در كنج زندان با د؟ گناهش هه بود؟ اين كه مي

نه حكومت كجايش عيب دارد و خظف كدام قانون اسمت، راسمتي ةمو بگمو آيما 
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 گفت؟ناصحيح مي

 مد جا مينوهاي خود جابهود و دائماً روي زاكلي خود را باخته بجوان به

كرد. دهخدا با مشماهدة حمال آ مفتة او و عرق پيشاني و صورت خود را پاك مي

 اندكي ةأمل كرد و بعد در هشمان او خيره  د و گفت: ةو جوان خموبي هسمتي،

طرره كار كني وگرنه هر اند كه ي كن  ةو را اغوا كرده و وادار ساختهاحساس مي

سرپرست اسمت و سرپرست بيرهمد كه ايراني، ايراني است و عائلة بياي ميبچه

 آور خانواده را دستگاهي پر كند ةا خانواده متظ يمحتاج كم ، و بايد جاي نان

اني و ار پشيمنشود و اررادش به ةباهي نيفتند. جلو بيا كه پيشاني ةو را كه از آن آث

ون قول بده از در اين خانمه كمه بيمر رستگاري هويداست ببوس  و بعد ه  به من

در  ررتي، در انديشة همة مردم كشور خود با ي و ميان خلق خدا ررق نگذاري و

سرپرستان و محتاجان، صررنظر از عقيده و عمل و كم  و ياري به ضعيفان و بي

 ونيت آنان كو ا و يكدل با ي و بگذاري داوري را خداي جهان و گردش زمان 

 .اهل ديوان بكنند

 جوان برخاست و دست دهخدا را بوسيد و دهخدا ه  بر پيشاني او بوسمه

برو به سظمت و من    ندارم كمه آينمدة خموبي خمواهي دا مت. »زد و گفت: 

پس ررت و از در خارج  د. دهخدا پمس از ررمتن او رو بمه جوان به احترام پس

و و او  ايد من كرد و گفت: ديدي حق با من بود و آمدن او ما را زياني ندا ت 

 ةر اين است كه:د. گفت  درست است اما درستوجامعه را سودمند واقع  

 پير در خشت خام آن بيند    آنچه در آينه جوان بيند  

 28* هنگامي كه حكومت ملي مرحوم دكتر محمد مصدق را بما كودةماي 

 مسي برانداختند وزيران آن دولت را نيز هون خود رئميس دولمت  1332مرداد 
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اني كردند، از ميانه وزير خارجه مرحوم دكتر رماطمي متمواري  مده بمود كمه زند

جا در ةجسمس او بعدها دستگير و زنداني  د. در ايمام ةمواري او ممأموران هممه

بودند و منازل خويشان و دوستان و آ نايان او و كساني را كه احتمال حمايت از 

كمه ممكمن اسمت حرممت و  گشتند و ازجمله گمان برده بودنددادند مياو را مي

مقام معنوي دهخدا منزل او را مأمني براي دكتر راطمي سماخته با مد. لمذا روزي 

سرهنگي با يكي دو مأمور آنجا آمد و پس از كسب اجازه بر دهخمدا وارد  مد و 

غرض خود را با ايشان در ميان نهاد. دهخدا نخست با آرامش ةمام خادم خانه را 

هاي خانه را با دقت بمه ايشمان نشمان داد ةمام قسمتهمراه ايشان كرد و دستور 

جا سمر كشميد، از دهد ةا وارسي كننمد. سمرهنگ هممراه خمادم و ممأموران هممه

ها و يكي دو ني  حياط طررين در ورودي كمه هاي قسمت روقاني ةا زيرزميناةاق

هماي خمادم و خادممه و اةماق مسكن برادر و هند خويشاوند دهخدا بود ةما اةاق

نامه، و هون از مخفي نبودن كسي در آن خانه مطمئن  د نمزد هاي لغت تياددا

مرحوم دهخدا برگشت و با عذرخواهي از آن بازرسي اجازة مرخصمي خواسمت. 

جا ظاهر آرام اما در درون پر از خش  و نفرت به سرهنگ گفت: هممهدهخداي به

ايد؟ شمتهرا خوب بگشتيد، سرهنگ گفت: بلي. دهخدا گفت: امما يم  جما را نگ

سرهنگ نگاهي آميخته به ةعجب و  ايد به اميد حصول به مقصود كرد و گفمت: 

ايد. با ممن بياييمد. از اةماق جا را ديدي . دهخدا گفت: كتابخانه را نديدهاما ما همه

 د كه ميزهاي كار همكاران ايشمان نيمز آنجما كار دهخدا دري به كتابخانه باز مي

در به كتابخانه وارد  د و وسط اةاق ايستاد. سرهنگ نهاده  ده بود. دهخدا از آن 

و بظراصله گفت: قربمان اينجما را اول ديمدي ، دهعخمدا  نيز به دنبالش ورود كرد

اي را در ديوار نشان داد و گفت: آقاي سمرهنگ در آن قفسمه را بماز كنيمد، قفسه
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با ةرديمد كن  ديده با يد  ايد دكتر راطمي آنجا با د. سرهنگ آنجا را گمان نمي

در قفسه را باز كرد. اما قفسه پر از كتاب بود. گفت: اينجا هيزي نيسمت. دهخمدا 

ةر آمد كتاب قطوري را نشان داد و گفت آن كتاب را برداريد  ايد راطمي نزدي 

پشت آن كتاب خزيده با د. سرهنگ كه دست خود را براي بردا تن كتماب دراز 

و  تممار و سممخنان پرطنممز و طعممنكممرده بممود عقممب كشمميد. هممه ةممازه متوجممه رر

آلود دهخدا  ده بود. خود را جمع كرد و گفت: قربان اگر جسارةي  ده سرزنش

آميز گفت: بله هون بخشيد. ما مأموري  و معذور و دهخدا با لحن عتاباست، مي

جا خواه  مأموريت خود را خوب انجام دهيد و لذا بايد هممهمأموريد من ه  مي

ي پشت كتابها را. سرهنگ ديگمر ةوقم  را جمايز نديمد بما را خوب بگرديد، حت

 عذرخواهي مجدد خداحارظي كرد و به عجله ررت.
 

 جناب آقاي استاد دهخدا

اممروز  18* هون اجراي ةحقيقاةي از جنابعالي ضرورت دارد در سماعت 

 ( در دادستاني ارةش حضور به  رسانيد.25/7/32)
 دادستان ارتش سرتيپ آزموده     

 

. ش نمزد مرحموم دهخمدا  ه 1332ز بعد از ظهرهاي دهة سوم مماه ا يكي

« بابا»نامه مشغول بودي  كه هاي مطبعي كار لغتبودم و به خواندن و مقابلة نمونه

مستخدم منزل آمد و پاكتي به دست ايشان داد. دهخدا نامه را گشمود و خوانمد و 

آن را در آغماز ايمن س س آن را به من داد كه بخوان . نامه همان اسمت كمه ممتن 

ررماييد. گفت  هند روز پيش كه همين جما بمراي بمازجويي از صفحه مظحظه مي

انمد  ما آمده بودند ديگر اين نامه براي هيست و هرا به دادسمتاني احضمار كرده
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گفت: بلي هند روز پيش خود سرةيپ )بعدها س هبد  د( آزموده آمده بود بمراي 

آمدنش را خبر داد و اجمازه دادم « بابا»وقتي  بود.بازجويي، سرهنگي نيز همراه او 

نو ت ، سرم را ةعمداً جا روي ةش  نشسته بودم و هيز ميكه بيايد به اةاق، همين

ه  جفت كرد و حالت ها را بهپايين انداخت ، در زد و وارد  د و مقابل من پا نه

را بلند كمردم خبرداري به خود داد كه حكايت از سظم و اداي احترام دا ت، سر 

و جواب سظم او را دادم و ةكلي  كمردم بنشمينند. آممد مقابمل ممن روي زممين 

جما خموب نشست. ةعارف كردم روي صندلي بنشيند، اما ادب كرد و گفت همين

خيزي كردم و يااللهي گفت  و بعد احوال  مريفي هم  است. من روي دو زانو ني 

ررماييمد، گفمت : بفرماييمد. زه مياي سكوت گفت: اجابر آن ارزودم. پس از لحظه

گفت من برحسب سمت و مأموريتي كه دارم بمراي كسمب اطظعماةي نمزد  مما 

اگر اجازه بفرماييد پرسشهايي بكن . گفت : بفرماييد امما بمه اختصمار زيمرا  امآمده

دانيد كه من گررتار كار ها  لغت و ةصحيح كارهاي مطبعي هست . گفت: من مي

را كمتر بگيرم. سؤاالةش درخصوص ررتن  اه از ايران و  كن  وقت  ماسعي مي

قصد دكتر مصدق در ادارة مملكت و ةلقمي او و ممن از نموع حكوممت و ميمزان 

اطظع قبلمي آقماي دانند ررتن  اه بيدخالت من در اين مسئله بود. گفت : همه مي

د و دكتر مصدق صورت گررته است و ايشان از اين سفر ناگهاني نگران  ده بودن

انمد كرده نويس ةلگراري را ةهيهمن روزي كه به مظقات ايشان ررت  ديدم كه پيش

كه به رم مخابره  ود ةا ةكليفمي بمراي ادارة مملكمت پميش پماي رئميس دولمت 

ةر از ام كه دكتر مصدق عاقملبگذارند. و بعد ارزودم كه خود من نيز بر اين عقيده

اش ه عملي بزنمد كمه نخسمتين قربمانيآن بود كه در هنان موقع و زماني دست ب

خودش با د. اما درمورد دخالت من در امور كه منحصر به اين دولت و حكومت 
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و  ، بايد ةوضيح بده  كه هميشه امري بوده است براي حفم  مملكمتملي است

هاي احتمالي كه از طرف رئيس دولت يا رئيس مملكت هشداري بوده به ةندروي

و من از آغاز كار ايمن حكوممت از ايمن نموع  آمدميدر مواردي و مسائلي پيش 

ها بود و گماه ةنبيمه و ام كه هدف گاه ررع نقارها و  كرآبها بسيار دا تهمظقات

 مائبه ها و ةصميمات نامساعد و انصاف را كه غالباً به سخنان بيةذكر به ةندروي

و  كردنمد زيمرا در حسمن نيمتو خيرخواهانة من هر دو طرف قضميه ةوجمه مي

دوستي من ةرديد ندا تند. بنابراين جز اين حد دخالت در كارهاي مملكمت وطن

ام جامة مقام اند صحت ندارد، خاصه كه  نيدهو حكومت آنچه به من نسبت داده

هاي عمالي بلندي را به باالي من دوخته و مرا داوطلب و خواهان يا نمامزد پسمت

ام و پيشنهادهاي بسمياري را ان بودهاند درحالي كه من همة عمر از مقام گريزكرده

ام. هنمد مصماحبه و براي احراز مقاماةي هون وزارت و سفارت و غيره رد كمرده

پروا بوده است، اما انگيزة م نيز اگرهه ةند و بيامقاله كه اين اواخر دا ته و نو ته

آنها هيزي جز نيت خيمر و همدف هميشمگي نبموده اسمت و بمديهي اسمت كمه 

و در تي نا ي از درستي كظم من به مذاق بسمياري كمه كمظم صراحت و ةندي 

آميخته به ةملمق دوسمت دارنمد خو مايند نبموده و نماگزير آنمان را بمه نماروا و 

زني وادا ته است. اين است ةمام آنچه من در جمواب سمؤال ناسزاگويي و ةهمت

 ةوان  بگوي .  ما مي

ن ، آقاي سرهنگ آنها را گفت: اگر موارقت بفرماييد بيانات  ما را ةقرير ك

ةحرير كنند. گفت  به  رط آنكه ةحري  يا زياده و ك  نشود.  روع به ةقرير كرد 

و پس از اةمام ةحرير ورقه را به من داد كه امضاء كن . گفت  اول بگذار بخوان  ةا 

از ك  و زياد نشدن مطالب مطمئن  وم. خواندم و يكي دو جاي آن را اصمظ  و 
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رحوم دهخدا اينجا ارزودند كه انصاراً خوب ةلخي  و ةقرير كرده امضاء كردم. )م

بود( پس از گررتن ورقه كه درحقيقت برگ بازپرسي بود با همان ةرةيبي كه آمده 

كن  كه از خشكي و سردي گفتمار و ررتمار بود مؤدبانه باز گشت. حاال ةصور مي

قصد ةظري كمرده من در آن جلسه يا اين كه جواب من مطابق ميل دستگاه نبوده 

 مرا به درتر خود احضار كرده است.

بعد از ظهر روز بيست و هفت  مهر كه نزد ايشمان ررمت  در بسمتر بيمماري 

ارتاده بود نزار و ررسوده. در پاس  سؤال من از علت بستري  دن گفت: پريمروز 

داري با اةومبيلي براي بردن من بمه دادسمتاني آممد آنجما عصر، سرهنگي و درجه

ها آنجا ماندم، . مرا در راهرويي روي نيمكتي هوبي نشاندند و ررتند. ساعتررت 

ها روي دارم و ررسمودة كمار سماليان هسمت . سماعت« آسم »داني كه بيماري مي

نيمكت هوبي نشستن بيكار و ةشنه و گرسنه براي  مشكل بود و ةحمل اهانمت از 

موش كرده بودنمد. يكمي ةر.  ب ررا رسيد و همه ررتند و گويي مرا رراآن مشكل

منصبي دو ساعت از  ب گذ ته مردي آمد و مرا به اةاقي راهنمايي كرد. صاحب

پشت ميز نشسته بود.  روع كرد به ةحقيقات دربارة هممان يكمي دو مسمئله كمه 

خود آزموده در منزل پرسيده بود و از مظقات من با دكتر مصدق و وقايع قبمل از 

را مكرر كرد و من با اينكه از خسمتگي و ةنگمي  مرداد. سؤاالت خود 28كودةاي 

وگو ندا مت  نماگزير جموابي نفس و ةشنگي به جمان آممده بمودم و حمال گفمت

درحدود آنچه قبظً داده بودم دادم و گفت  جز اينها هيز ديگري براي گفتن ندارم. 

بازپرس ةعمداً خود را مدةي به كارهاي ديگر سرگرم ساخت ةا ممرا بيشمتر رنمج 

ررسوده كمد. پس از ساعتي باز  روع كرد از نو همان سمؤاالت را ةكمرار  دهد و

ها را  نيدن و بماز از سمر گمررتن و اطظعمات ديگمر كردن و از من همان جواب
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كن  كه  ب به نيمه رسيده بود، احساس كمردم كمه ديگمر بمه خواستن. گمان مي

دم و با خش  وجه نيروي نشستن و سخن گفتن ندارم. قواي خود را جمع كرهيچ

گفت : آقا اگر قصدةان كشتن من است، وسايل ديگري براي ايمن مقصمود داريمد. 

من پير و بيمار و ررسودة روزگار و خستة كار بسيار، بميش از ايمن ةماب و ةموان 

خواهيد زنده نشستن و سخن گفتن ندارم. اما اگر قصدةان كشتن من نيست و مي

را از من بكنيد روز ديگري ه  هسمت و نگاه  داريد ةا باز همين سؤاالت مكرر 

ةوانيد ةشكيل بدهيد. و من از ايمن لحظمه بمه بعمد جلسة استنطاق ديگري ه  مي

خواهيمد بكنيمد. ديگر ي  كلمه ه  به سؤاالت  ما جواب نخواه  داد هرهه مي

بازپرس اين حررها را كه  نيد برخاست و از اةاق بيرون ررت و دقمايقي بعمد بما 

زير بغل مرا گررتند و به حياط بردند و سوار جي ي كردند و به  گروهباني برگشت

منزل رساندند. گروهبان در خانه را باز كرد و جس  ررسوده و جان به نيمه رسيدة 

مرا از داخل اةومبيل به داالن خانه كشانيد و رها كمرد. ممن روي زممين ارتمادم و 

بمراي ةجديمد « بابما»كه  دان  هه مدت آنجا مانده بودمديگر هيزي نفهميدم. نمي

ممده آ  ود بيروندانيد درش به داالن باز ميوضو و اداي نماز از اةاق خود كه مي

و مرا روي زمين ديده و سراسيمه اهل خانه را خبر كرده بود مرا به اةاق آوردند و 

ةمام ديروز را در حال ضع  و اغما بودم و امروز كمي حال  بهتر  ده است. اما 

 اي بود سخت بر جس  و جان من.بهبه هرحال ضر

 اي كه به يكي از دوستان يا خويشان نو ته است:قسمتي از نامه

اي ا متباهاً بمه اصمفهان و بمار آميز كه درعهقربانت  وم مرقومة مظطفت»

ديگر به ةهران ارسال ررموده بوديد رسيد نهايت از مژدة سظمت  مما خو محال 

سخت اين ايام كمي مظيم  بشمود نسمبتاً بمد  دم. حال اين بنده ه  اگر گرماي 
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نيست. اين مساررت ةاحدي براي مزاج ارادةمند بد نبود ... البته هواي آنجا حماال 

ةر است، مخصوصاً ساحل، اگر  ما وقت و كارةان مساعدت كنمد از ةهران خن 

و با اهل خانه ده بيست روزي در كنار دريا با يد به گمان من بد نبا د آن ه  به 

وقت غذا بخوريد مان  رط كه در خانة خودةان با يد نه مهمان يعني بتوانيد بهه

 وقت بخوابيد...و به

ر ددر باب قروض من نصيحتاً امر به ةسويه و ةصفيه داده بوديد. ممن هم  

خرد و نه من دسمت و پماي آن را دارم همين قصد هست  ولي نه كسي هيزي مي

  پيمدا كمن . يكمي دو ةما از طلبكارهما همكه در هنين موقعي مشتري براي خانه 

راج موعد ان رسيده است و اگر مهلت ندهند البته به جريان قانوني خانه بمه حم

كند، در جواني ةعلمق خماطري بمه قدرها ررقي نميگذا ته  ود. براي من ه  آن

گونه هيزها ندا ت  حاال كه ديگر برف پيري بر سر و رو نشسته است، ررضماً اين

ه با   هه خواهد  د مرمل ههمل سمال ديگمر كمه در خانمة ديگمران خانه ندا ت

گذران . در آن طرف ه ، در بهشت يا جهن  گويا گذراندم اين هند روز را ه  مي

 مود گفمت اي ، اگرهه نميدهند يعني ةا حاال آنچه  نيدهجا و منزل را مجاناً مي

ادة ا را بما آقمازكه واقعاً همة خبرها به ما رسيده اسمت. در هرحمال سمظمتي  مم

 خواه .گرامي از خدا مي

خمان و سمردار خان از مجاهدين گيظن بود كه با ميمرزا كري ميرزا كوه 

 اه به ةهران آمد. او سربازي نهايت  جاع بود محيي براي بيرون كردن محمدعلي

كردنمد نمه يم  خان با او معاملة دوست ميو سردار محيي و برادرش ميرزا كري 

نشسمت و وقمت نميهذا با همة ابرام سمردار محيمي او هيچعادي. معررد مجاهد 

بار كه او را ديمدم جمواني ايستاد. در اولمانند ي  نوكر در برابر اين دو برادر مي
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نمود در نهايت درجه معتقد به ديمن اسمظم و بمه قياره به سن سي ساله ميخوش

ه ايمران وطمن او يم  پرست بود،  ايد آن هم  از راه ايمن كمهمان حد نيز وطن

وقمت  ممرد. نمماز و روزة او هيچمملكت اسظمي است دراع از او را واجب مي

وقمت در عممر خمود  مراب نخمورد و همچنمين از ديگمر  مد و هيچةرك نمي

محرمات دين مجتنب بود و همه كارها را از رعل و ةرك با استخاره بسمه يا قرآن 

در جنگل است، آنگاه كه در ةهران  وقتي است كه (7)كرد. اين صورت )عكس(مي

ةرا يد هه آن را خمظف زد )يعني نميبود لباس عادي دا ت و ريش خود را مي

وقت در ةهمران مرمل ديگمر مجاهمدين طمع بود و هيچ مرد( قانع و بي رع مي

بست. متأهل نبود و گويا ةا آخر عمر نيز بما آويخت و قطار رشنگ نميةفنگ نمي

كمرد و اطاعمت رت. هميشه متفكر بود و بسيار ك  ةكلم  ميكمال عفاف زن نگر

 مرد و هممان وقمت غرض و طمع را مرل وجيبة ديني ميخواهان بياوامر آزادي

خواهان ةهمران كمه بمه آنهما اعتمماد و اعتقماد كه در جنگل بود با معدودي آزادي

ت بما كرد. ليكن پس از مشموردا ت در كارهاي خود كتباً و به پيغام مشورت مي

هاي ايشمان عممل آنان نيز راصل استخاره بود و اگر استخاره مساعد نبود به گفته

كرد. هنمدين بمار در دورة سملطان احمد ماه كمه معتممدين او يعنمي هممان نمي

خواهان ةهران به او نو تند و پيغام كردند كه وقت بمراي حملمة بمه ةهمران آزادي

گفتند در هران امتناع كرد. گويا ميمساعد است هون استخاره بد آمد از آمدن به ة

 عليه. هللارحمةدانست. اول امر او طلبة ديني بود و مقدماةي از عربي و رقه مي
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