
 
 
 
 

 *نگاري دهخداروزنامه

 سيّد فريد قاسمي

 

. ق در طهران زاده شد. هفتاد و  ه 1297اكبر دهخدا در سال عالمه علي

 ش به ديار باقي 1334و در غروب دوشنبه هفتم اسفندماه هفت سال زيست 

ات طبوعمشتافت. دربارة اين عالم فرزانه چندين عنوان كتاب و دهها مقاله در 

نامة تحصيلي را در ده است. همچنين موضوع دهها پايانچاپ و منتشر ش

مي اند. فهرست اين آثار را محقق گرادانشگاهها به وي و آثارش اختصاص داده

اند كه دهجناب آقاي محمد گلبن در كتابي با عنوان كتابشناسي دهخدا فراهم آور

 اميدواريم بزودي به زيور طبع آراسته شود.

به كوشش و « مجموعه اشعار دهخدا»ويداست. عظمت دهخدا در آثار او ه

ديوان »و « مقاالت دهخدا»، «خاطرات دهخدا از زبان دهخدا»با مقدمة دكتر معين، 

به كوشش و با مقدمة دكتر سيّد محمد دبيرسياقي، مجلة آينده )شمارة « دهخدا

به كوشش و با مقدمة ايرج افشار، « هاي سياسي دهخدانامه»، «مخصوص دهخدا

اهلل به كوشش و با مقدمة ولي« برگزيده و شرح آثار دهخدا»و « اي شاعردهخد»

به اهتمام علي جانزاده از جمله آثاري هستند كه « اكبر دهخداعلي»دروديان و 

هايي از شخصيت سياسي و فرهنگي اين عالمة يگانه و صاحب بزرگترين گوشه
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كتة بديع و كشف جديدي را اند. اين نوشتار نفارسي را به ما شناسانده« نامهلغت»

نامة مطبوعات را انتشار دهم و نامي از در بر ندارد. فقط دريغم آمد ويژه

در اين دفتر نباشد. از اين رو مطلب مختصري تنظيم « نگاردهخداي روزنامه»

 بخش اين مجموعه باشد.كردم تا نام و يادش زينت

افيل آغاز كرد. دبيري صوراسرنگاري را با سراكبر دهخدا روزنامهعلي

ا باي برپا كرد. او در صوراسرافيل اي كه با تدبير او  در عهد خود ولولهروزنامه

ين انگاري در زبان مردم سخن گفت و با اين روزنامه سبك نويني را از روزنامه

ه كر داد نتشاامرز و بوم بنياد نهاد. سي و دو شماره از اين روزنامه را در طهران 

. ق به وقوع پيوست و او پس از چندي به ناچار  ه 1326ول االكودتاي جمادي

در  به فرنگ رفت و در ايوردن سويس اقامت گزيد. سه شماره صوراسرافيل را

 آنجا منتشر كرد و سپس راهي اسالمبول گرديد. 

در اسالمبول پانزده شماره روزنامه با عنوان سروش انتشار داد. با خلع يد 

راجعت كرد و به نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيده محمدعلي شاه به ايران م

نگاري وي نشد و به مدت پنج هاي روزنامهشد. نمايندگي مجلس مانع از فعاليت

الملل اول پديد آمد سال همكاري خود را با مطبوعات ادامه داد تا اينكه جنگ بين

ي دربارة و فصل ديگري از زندگي پربار او گشوده شد. دكتر سيّد محمد دبيرسياق

تأثير »نوشته است: « اعتقاد مردم به روزنامه صوراسرافيل»نگاري دهخدا و روزنامه

روزنامه صوراسرافيل خاصه مقاالت طنزآميز دهخدا با عنوان چرند و پرند كه به 

نويسي نگاري مكتب سادهشد، و در روزنامهكس فهم نوشته ميزبان ساده و همه

گشود. از آنجا كه با زبان مردم كوچه و زبان به  و نوشتن به زبان تودة مردم را

هاشان درآمده خدمت آنان و بيان دردها و نيازها و بازگفتن رنجها و ستمكشي
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پرستي و آثار ستم مستبدان و جباران و بود و نتايج نامطلوب جهل و خرافه

 در قلب توده ،دادهاي اجتماع را خوب و روشن نشان ميها و نابسامانيناروايي

مردم نفوذ بسيار كرده بود. و چون به وسيلة كودكان در كوي و برزن و همة 

گرفت ناگزير گرديد و آسان در دسترس همگان قرار ميشهرها پراكنده و نشر مي

 اند تعداد هر شماره بيست و چهار هزار نسخهخواننده بسيار داشت و اينكه گفته

خوان بوده است هرچند با وضع آن روز مطبوعات و تعداد مردم باسواد و روزنامه

نمايد. باري مرحوم دهخدا براي آن زمان مشكوك است اما غيرممكن نمي

نگارنده حكايت كرد كه محل ادارة روزنامه در ضلع غربي خيابان عالءالدوله 

اي مركزي و باالخانه )فردوسي حاليه( نزديك ميدان توپخانه روبروي مهمانخانة

هاي بسيار از كف خيابان . براي باال آمدن روزهايي كه روزنامه منتشر بود با پله

قامت كه شغل باربري داشت با پشتة سنگين خود از آن شد پيرمردي خميدهمي

داد و آمد يك عباسي )چهار شاهي( بهاي يك شماره روزنامه را ميها باال ميپله

هاي تيز و طوالني باال آمد، زنان از آن پلهيك روز كه نفس رفت.خريد و ميمي

تر باال بيايي. گفت: گذاري كه راحتپشتي خود را دم در نميگفتم چرا كوله

آيي مرا صدا بزن روزنامه را ممكن است ببرند. گفتم: پس از همان پايين وقتي مي

پله باال نياييد و گيرم كه شما اين همه آورم و پولش را آنجا ميمن پايين مي

دهم بابت بهاي روزنامه است، اگر خودم براي فرسوده نشويد. گفت: پولي كه مي

 شود؟ها باال نيايم پس ثوابش چه ميگرفتنش از پله

ا در گفت: از اين همه اعتقاد راستين و صادقانه و صميمانه مدتهدهخدا مي

شك ارد بيثيري دهايم تأاگر سخنم و نوشته»حيرت ماندم و به خود گفتم: 

 (.107اكبر دهخدا، ص )علي« اش همين صفاها و صداقتها و اعتقادات استمايه
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 7دهخدا غروب روز دوشنبه »گونه كه پيشتر اشاره شد باري، همان

فكر شمسي درگذشت. ده روز بعد فريدون مشيري در مجلة روشن 1334اسفندماه 

 صورت متورم و چشمان راجع به آخرين ساعت حيات دهخدا نوشت: دهخدا با

پاي  ا ازبرآمده دو زانو نشسته بود. بيماري و خستگي چهل و هشت سال كار او ر

هاي درآورده بود. سنگيني چهل و هشت سال مطالعه و تحقيق و جستجو شانه

او  كرد. هزاران جلد كتاب كه در مدت چهل و هشت سال باناتوان او را خرد مي

ماشا تاينك همه خاموش نشسته و استاد پير را سخن گفته و گفتگو كرده بود، 

 كردند.مي

و  در اين هنگام دكتر محمد معين و سيّد جعفر شهيدي همكاران صميمي

ان مهربان او به عيادتش آمدند. دهخدا در همان حال گفت: پوست بر استخو

 ترنجيده.

لت لحظاتي چند به سكوت گذشت. استاد پير هر چند لحظه يك بار به حا

گشت. در يكي از اين لحظات لبان رفت و باز به حالت عادي برميفرو مي اغماء

 دهخدا سكوت سنگين را شكست و گفت: كه مپرس.

 باز چند لحظه سكوت برقرار شد و دهخدا مجدداً گفت: كه مپرس.

 در اين موقع آقاي دكتر معين پرسيد:

 منظورتان شعر حافظ است؟

 دهخدا جواب داد: بله.

 مايل هستيد برايتان بخوانم؟ دكتر معين گفت:

 دهخدا گفت: بله.

 آنگاه دكتر معين ديوان حافظ را برداشت و چنين خواند:
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 ام كه مپرسدرد عشقي كشيده  

 ام كه مپرسزهر هجري چشيده  

 ام در جهان و آخر كارگشته

 ام كه مپرسدلبري برگزيده

 آنچنان در هواي خاك درش

 ام كه مپرسرود آب ديدهمي

 گوش خود از دهانش دوش من به

 ام كه مپرسسخناني شنيده

 گزي كه مگويسوي من لب چه مي

 ام كه مپرسهايي كشيدهرنج

 همچو حافظ غريب در ره عشق

 ام كه مپرسبه مقامي رسيده

د. از آن لحظه به بعد دهخدا به حالت اغماء فرو رفت و روز بعد جان سپر

 (16)همان، ص 
 


