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وجودى روحانى قبرار يافبت و ببه تعبيبر حمبرن موىنبا، آن مبراد و معشبو  

كوب، از بشر مُرد تا از ماليبك پبرو و سبر در آورد. خبداى متعبال زرين افروزدل

 .درجان قرب اورا متعالى فرمايد

 ر، و اثبر شبفر اين دانشمند بسيار موفق پُركبا ب كوببحث درباره زرين

 جباى اى كه نه تنها در ادب فارسى، بلكه در فرهنگ اسالمى از خود بهوجاودانه

 هباىگذاشت مبحث وسيعى است كه به احاطبه و فهبم كامبث آثبار او در زمينبه

 مختلف و خصوصاً در ارفان و تصو  اسالمى و باىخص در آنچه كبه در چنبد

سبت ار اختصاص داده است، نيازمنبد كتابى كه به مثنوى و موىنا و حالج و اطا

هبا واين كارى است كه در چند دهه آتيه و يبا شبايد در قبرن آينبده از بمباات

فتخبار اشناسان، و مايبه  امتيباز و هاى ادبى موروخان و محقوقان و مولوىوسرمايه

هاى دكتبرا و كتب  تحقيقبى كبه موآبو  آن خواهد شد، و چه بسيار رساله آنان

نبده كوب باشد، در آيها و تراوشان قلم روان و سيوال زرينشهبحث وتشريح اندي

 .فراهم خواهد گشت هم

كب  بهتبر از گبويى نيسبت اگبر ادابا شبود كبه هبيچهيچ مبالغه و گزافه

سرونِى موىنا و حكايت دلنشين آن را بدان نغزى و شبيوايى كبه او آن  كوبزرين

پله تا مالقان خدا، در كوزه و پله و مفاهيم واى را در سرو نِى و بحرحقايق متعاليه

ا  معنويبت ببازگو كبرده،  براى جويندگان حقيقت و دلبسبتفان طريقبت و اشبو

كوب خود مظهر كاملى از اشق و محبت و صبفا زيرا زرين حكايت نكرده است،

مولويانه بود و به تمام معنبى از قيبد  «صلح كث»راستين  و وفا و آزادگى و منادى

رها و از رنگ تعلوقان ظاهرى و مادى پيراسته ببود و از بارىتعيونان صورى و اات

و انسى كه او با حمبرن موىنبا داشبت، ديفبر كب  اين روى، به الفت روحانى
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بود. آرى استاد اجث و بزرگوار ما مرحبوم االمبه دست نيافته يا كمتر دست يافته

كبوب زريبن كه شايداز شاگردانش دو سبه نفبر ماننبد ب فروزانفر رحمةاللَّه اليه

كوب نبزد فروزانفبر از و شاگردى زرينب  نسبت به او خاآع و قدرشناس باشند

شناسى يفانه به حق مولوى -آراسته گشت كوب بدانمنابع فيوآاتى شد كه زرين

بود و شكى نيست كه كار هيچ يك ازشارحان گذشته مثنوى به گَردِ كار فروزانفر، 

رسبد، نمبى ب بيبت دفتبر اول اسبت 3012كه فقط بر ب در همان شرح ناتمام او

ثبراه نيبز ببامثنوى مب نوس و يكبى از بهتبرين مرحوم مبرور استاد همائى طالب 

مثنبوى شبريف فروزانفبر يبا  شارحان بعمى داستانهاى مثنوى است، امبا شبرح

مرحبوم االمبه فروزانفبر نامه همائى براى خواصو است و هر قدر هم كبهمولوى

ترى تنزول دهبد تبا فهبم آن پايينه غاممه را به سطحسعى فرموده كه مطال  االي

حداقلى از تحصيالن االيبه و تر شود باز هم فهم آنچه در آن شرح آمده، بهآسان

اطال  بر معار  قرآنى و اسالمى خاصه حكمت وارفان و كبالم نيازمنبد اسبت، 

كرده  «هث من مبارزطلبى» زيرا فروزانفر در آن اثر به راستى و به حق هنرنمايى و

اند، پيش از او بر مثنوى نفاشتهمايفى بسيارى از شروح متعددى كهاست، و به بى

 .پوزخند زده است

 لبواب مثنوى و سوز و گبداز ااشبقانه موىنبا و حكايبتكوب ل اما زرين

 را از اصث خويش، و قصه جانسوز آن فبرا  روحبانى را ببه» نى«دورماندگى آن 

 گورين بيان، به صورتى روائى، همچون شهرزاد قصهتترين اباران و شيرينساده

 اىنهد تا حتبى خواننبدهبا كمال مهارن و دقت و لطافت در دسترس خواننده مى

 اى شرحه شرحه از فرا  ندارد، و شرح اشتيا  موىنا را كبه ببه قلبمهم كه سينه

 تبىخواند، آن را ببه راحشود، مىكوب به تفصيث گزارش مىتواناى فريباى زرين
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 :فرمايدبفهمد و به شور اشقى كه خود موىنا درباره آن مى

 

 ااشقى گر زين سر و گر زان سر است

 ااقبت ما را بدان سِرو رهبر است

 

 :و به تعبير حمرن خواجه

 ااشق شو ار نه روزى كار جهان سرآيد

 ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستى
 

انى اى از آن لَمعبه رببشبعله اى از آن آتش نهبانى، وآراسته گردد و شراره

 .دردل او افروخته شود

 كوب جز همين چند كتاب و مقاىن كه در خصوص موىنبا وفرآاً زرين

اناوين  مثنوى نوشته است، تصنيف و ت ليف ديفرى نداشت، شايسته و واىترين

داده شود،  ترين ادي  محقق و نويسنده زبردست شيرين قلمو نعوتى كه به بزرگ

در فنبون  نظيبرى كبهتا چه رسد به اين ميراث اظيم و گنجينه نفي  ببى بود،مى

ت ليف ببال   مختلف ادب و تاريخ از خود به يادگار گذاشته كه ادد آن بر شصت

پرمحتبواى  كبه رسباله)شود و سالهاست كه كت  تصنيفى او چون نقد ادببى مى

متون درسبى ملهدر ج ب و ارزش ميراث صوفيه و تاريخ مردم ايران (دكترايش بود

برآمبده از مطالعبه اى كبهدانشجويان قرار دارد. قدرن اظيم او بر تخيوث و انديشه

بردارى فراوان او از هزاران كتاب فارسبى وارببى و انفليسبى و دقيق و يادداشت

انديشببه و  فرانسببوى و آلمببانى در موآببواان گونبباگون بببود، شببرح زنببدگى و

حباف،،  ان ايرانى و اسالمى چبون غزالبى،بينى بزرگان قدر اول ادب و ارفجهان
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تشبريح  نظامى، حالج، موىنا، اطار را به نحو جال  و دلپذيرى براى خوانندگان

منبد بودكبه و آن را بر ايشان محسوس و ملموس ساخته است. از بب  او االقبه

 گاه وقت ازيز و انديشه دقيق و تخيبث اميبق و اجتهباداش اام باشد، هيچفيض

 صر  تحقيق و تحشيه و تصحيح هيچ مخطوطه و كتابى نكبرد كبهادبى خود را 

فكرى فقط اده معدودى از آن استفاده كنند، بلكه او همه استعداد وسيع و نيروى

شفر  خود را صر  تصنيف و ايجاد آثار مستقث و مطلوبى فرمود كبه ازنتيجبه 

 .ندمند گردپژوهان، و اموم باسوادان بهرهكار او شمار بيشترى از دانش

كوب، مواهبى فراوان و توفيبق شبايان اطبار فرمبود و حق تعالى به زرين

 فكر همدل مهرببانازجمله اين مواه  يكى هم همسرى او با بانوى دانشمند هم

 ش ن، همو واحد گشتند و خداونبد كبهكالس همدكتر قمر آريان بود، و اين دو هم

 ادببى و فرهنفبى شبودكوب منش  چنان آثبار پبر بركبت مقدر فرموده بود زرين

كبوب ببه نخواست كه فرزندى همو و غمو آنان را به خود مصرو  سازد تا زريبن

 اش ببراى او فبراهمبال و آرامش خيال و آسايش خاطرى كه همسر گرامبى فراغ

 فرمود، يكسره به كار ت ليف و تصنيف بپردازد و دوشبيزگان بكبر فكبر سبليممى

 اباران در ارصه وجود و صحنه شبهود شريف خود را در جامه بهترين الفاظ و

خويش مندان بياورد و ت ليفان و تصنيفان خود را فرزندان بالفصث و واقعىاالقه

بشمارد و حتى مرگ سه برادر جوانمرگ ازيز او مرحومان دكتر حميد واحمبد و 

خليث كه او را متوالياً به سختى آزرد و به سوگشان نشاند، و بيمارى تقريباًمسبتمر 

پبن  ببار ده پانزده سال اخير امر پر اثر او كه در طى آن تا سال گذشته ىاقثاين 

گرفبت، و هاى جراحى سختى بر قل  پاك دردمند و بدن نازنين او صبورنامث

ها، او را از كار اصليش كه تحقيق وتصنيف بود ديفر اوائق وموانع و دلشكستفى
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سال؛ يعنبى تبا و خرداد همينباز نداشت تا بدانجا كه در طى دو ماهه ارديبهشت 

انفيبز ااجبابدو ماه و نيم به مرگش مانده قلم در دست داشت و به كمك همت

رفت و لبوالى آببدارى از آن بحراميبق را ببر خود در درياى مواج تفكر فرو مى

افشاند. آرى حدود يكصد و هشتاد صفحه تحقيق وتصنيفى كبه در روى كاغذ مى

شبيخ اطبار آن بزرگوار است همان اسبت كبه ببه آن دو ماهه محصول فكر وقواد

دردهباى اختصاص يافته و آن را كه در حال نقاهبت، و هبر روز پب  از تحمبث

دوسبت پشت و كمر، دراز كشيده در بستر فبراهم آورد و ببه «گذارىبر »شديد 

مهربانش دكتر حسينعلى ارفع كه اين هشت نه ماه مواظ  حال او بوداهدا فرمبود 

ايران ببرد و كوب پسر مرحوم دكتر حميد آن را بههمايون زرين يرماهو در اوايث ت

 .به الى دهباشى سپرد و اميد كه اكنون زير چاپ باشد

 شك در شرح حال و توآيح اامبال درخشبان و شباهكارهاى ادببى وبى

 كبوب ايبن ايبام دوسبتان مشبترك و ارادتمنبدان فبراوانتاريخى و ارفانى زرين

بيش قلمفرسايى خواهند فرمود و نيازى نيست كه من بندهكوب به حد كافى زرين

سال كوب تا سالهاىاز اين در اين باره فعالً چيزى بنويسم و مسلم است نام زرين

 .دادالشعا  قرار خواهدنام بيشتر ادبا و اساتيد ادب و محققان معاصر را تحت

      

 قتبى ديفبركبوب را ببه وتفصيث و شرح نه ماه آخر زندگانى دكتر زريبن

گذارم چرا كه اكنون به يادداشتهايى كه در خالل اين نه ماهبه هبر ببار كبه از مى

او در بيمارستان يا منزلى كه براى اقامبت موقبت خبود اجباره كبرده ببود،  ديدار

خبواهم ام، نمىنوشته» شعله طور«ام برپشت و روى صفحان اول و آخر بازگشته

شبود ازيبن روى هبم اشك سبرازير مبى شوم وزيرا سخت مت ثر مى مراجعه كنم

گذارم و اجماىً شرح آن هجران و آن سوز جفر را به وقت ديفر مى چنانكه گفتم
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كه شما خوانندگان گرامى ازين معنى اطال  داريد كه در اوايث دى  كنمارض مى

كوب به پايمردى و كمك جوانمردانه حمرن آقاى خباتمى زرين دكتر 1377ماه 

اللَّه ازه و امبره و دولتبه ببراى معالجبه و مبداوا ببه رم اداممحت رئي  جمهورى

مدن هشت ماهى كه در آمريكا بود چندين امث جراحى  آمريكا آمد و در خالل

و » ميزراهبى«جان هاپكينز بر او انجام شد و گرچه مشبكالن  مهم در بيمارستان

فاركتوسى كبه تقريباً به كلى مرتفع شده، اما نارسايى قل  و ان او سرطان پرستان

اى را ايجباد كبرد... و زجبر بر او اارض شد مشكالن تازه در اواسط ماه خرداد

اش بر او تحميث ساخت... و به هبر حبال در بهبود احتمالى اظيمى براى مداوا و

 :شد و در آنجا اول شهريور راهى ايران

 جان گرمى به پدر باز داد

 كالبد تيره به مادر سپرد
 

 ش اززارش جريان هشت ماه اقامتش در امريكا فعالً ببيدر اين باره يعنى گ

 خواهد چند سطرى در مورد آخرين ديبدارمكنم اما دلم مىاين چيزى ارض نمى

 نمبه چشم خويشتن ديدم كه جا»صفت، ديدارى كه در آن با آن بزرگمرد ملكوتى

 و مشترك خصوصاً ز، براى خوانندگان محترم اموماً و براى دوستان ازي«رودمى

 كوب بباىخص بنويسبم تبا از آنچبه در آن سبهبراى سركار اليه دكتر قمر زرين

 .ساات گذشت استحمار حاصث فرمايند

 پ  فرداى آن مقرر بود ب ام مرداد به بيمارستان رفتم.اصر روز شنبه سى»

 آورى اثاثيه وسركار دكتر قمر آريان براى جمع ب كوب به ايران برگردددكتر زرين

و  ب د در آن منزل استيجارى كه به آن اشاره كرده بودم به آنجا رفتبهلوازم موجو

اى ببى سبر و صبدا نشسبتم و ببر چنبد دقيقبه ب كوب در خواب بودزرين دكتر
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دكتر چشم گشبود و  ب چشم دوختم، پرستارى براى تزريق دارويى آمد صورتش

ببر  صدايش كه بر اثبر آسبي  و فشبارى كبه ب مرا ديد وسالم كرد و احوالپرسى

در هنفبامى كبه از راه حلبق و ريبه ببه او تبنف  مصبنواى  ب او تارهاى صوتى

بود، گرفته و آعيف بود بايد گوشم را، كه ديفر اخيراً رسماً  وارد شده ب دادندمى

از ايبن در و آن در و  ب كردمكاهش يافته، به دهانش نزديك مىاش خيلىشنوائى

حباىتش پرسبيدم و ببه درسبتى از وآع حال، خوردو خوراك و خواب و بقيبه 

تبسمى بر لبانش بياورم چند لطيفه و داسبتانى كبه تبازه جواب فرمود براى آن كه

كردم، خنديد ولى خنده آرام و بى صدا، سباات پبن   شنيده بودم برايش حكايت

اشتهايى كرد نبيم سبااتى ميلى و بىاظهار بى ب آوردند بعد از ظهر شد غذايش را

براى كار ديفرى وارد شد و از اينكه غذا مصبر  نشبده  گذشت، پرستار ديفرى

ابرويى باى انداخت، به او گفتم آيا بايد غذا را به ايشبان  به نشانه ااتراآى ماليم

ببه دكتبر گفبتم آقاجبان مالحظبه  ب بايبد ميبث كننبد خوراند؟ گفت به هرحبال

بفذارم، تسليم  كم در دهانتانكنيد اجازه بدهيد كمگويد بايد ميثفرماييد كه مىمى

دهنبد، مقبادير مختصبرى از چنان كه به طفلى تازه ازشير گرفتبه غبذا مبىشد آن

داشبتم و در دهبانش خبورى برمبىگوشت چر  شده و سبزى را باقاشبق چباى

اى اشكال نبود با هر قاشق غذا جراهمقدار كم بىگذاشتم ولى بلعيدنش با همهمى

شايد نيم ساات طول كشيد تا آنكبه ببه  نوشانيدم،آب ميوه را به زحمت به اومى

اى را تنباول فرمبود و ببا اشباره گفبت اندازه يك ثلث آن غذا بامختصر آب ميوه

و من پرستار را صدا زدم و سينى محتوى غذا را ببه خواهمتوانم و نمىديفر نمى

همين مقدار كه ميث فرموده است »او گفت:  ب او نشان دادم و جريان را به اوگفتم

دكتر در اثر خسبتفى كبه ببه البت جويبدن و . «تواندنمى است بيش ازين كافى
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شم بر هم نهاد، شبايد هبم خبوابش چاى بود چند لحظهبلعيدن اارض بر او شده

اى گذشت چشم گشود و تخت ايستاده بودم چند دقيقه برد، من هم چنان بر كنار

ستيد به منزل تلفن نه آقاجان ولى اگر دلواپ  ه»گفتم:  «است؟ قمر نيامده»گفت: 

گفبتم:  «ولى چرا نيامده؟ حتماً كارش در خانه طول كشيده است نه»گفت:  «كنم؟

از چباپ اطبار »، باز مدتى حر  زديم و پرسبيدم: «چنين است طبيعى است كه»

صبحبت از نحبوه  «بايد دهباشى در جريبان كبار باشبد»فرمودند: « خبرى داريد؟

نكه به كمبك تكنولبو ى و آىن و ادوان مداواى ايام دوماهه اخيرش كردم و اي

كنند زيرا چهار، پن  هفته پبيش از آن كبه ببا دكتبر پزشكى چفونه اورا مداوا مى

ام در فيالدلفياسبت ببه دسبتى كبه از دوسبتان ايرانبىچيبره منوچهر افشار جراح

پزشكان معال  دكتر خيلى صحبت كرد كه از وآع بيمارى  ايادتش رفته بوديم با

اطال  دقيقى حاصث كند تا به من نيز بفويد و من تا آنجا كه  لجه دكترو نحوه معا

معالجان به يادم مانده بود به ايشان ارض كبردم و شبمول  هاى آنكارىاز ريزه

حالشان سپاس گفتم و آن وقت اين اسبت آنچبه ببراى دوسبتان  لطف الهى را به

اركان سوره شعرا، و آن وقت به نظرم رسيد كه از آيان مب ب كنمخواهم ارضمى

البذى السالم را برايش از حف، بخبوانم كبه... رببىابراهيم اليه نقث قول حمرن

خلقنى ثم يهدين واذا مرآت فهو يشفين والذى يميتنى ثُمو يحيين... تا واجعث لى 

اىخرين واجعلنى من ورثبه جنبةالنعيم... و او ببا حمبور قلب  و فى لسان صد 

آن وقت گفتم دكتر جان اين  ب كردزير ل  تكرار مى داد وگوش مى خشو  كامث

واجعث لبى لسبان صبد  »تعالى آن دااى حمرن ابراهيم را كه را بدانيد كه حق

درباره شما از پيش اجابت فرمبوده اسبت چبرا كبه بحمداللَّبه  است «اىخرينفى

براى شبما را ببه بركبت تب ليف و تصبنيفان  «لسان صد » تعالى نام جنابعالى و
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 .ت مين فرموده و اجابت كرده است نبهايتان حق تعالىگرا

 اش را منبووررنبگ پژمبردهبه نحو محسوسى بشاش شد و ابتهاج چهره بى

 ساخت و لبخندى حاكى از خوشحالى و آرامش بر لبش ظاهر شد و دست چبپم

را كه در دست راست داشت فشرد و باز پب  از لحظباتى خبوابش ببرد، و مبن 

ماندم و او هم چنبان در خبواب ببود و وقبت ترنبى كبه  نيم ساات ديفر حدود

اى ود تاكسىببه فيالدلفيا برساند ربع سااتى بيشتر نمانده  «آبردين» بايد مرا ازمى

لفبن تبه در بيمارستان بيايبد آمبده ببود و ببا  6:30سپرده بودم ساات  را هم كه

 رويبد و مبنشبما ب»پرستار اتا  خبر داده و پرسبتار آمبد و گفبت: ورودش را به

مبر چند سطرى براى سبركار ق ب آهستفى پيشانى نازنينش را بوسيدمبه. «مانممى

و چهث و ششمين سالفرد ازدواج اين زوجبين شبريف بزرگبوار را  خانم نوشتم

ن كوب و سبركار قمرخبانم در همباآخر دكتر زرين)تبريك گفتم وبيرون آمدم... 

. اين (اندهد با هم ازدواج كردهدر مش 1332روز بيست وهشتم مرداد كذايى سال 

اى ببراى ايبن دو سبه مختصر آن سه ساات را كه مالحظه فرموديد، مقدمه شرح

بعدى است: چهارشنبه بيست و چهارم شهريور پ  از اداى فريمه مغبرب  كلمه

 كوب قرآن تالون كردم و سپ  دربباره اطمينبان ببراشاء مقدارى براى زرين و

 خطباب»ز قرآن مجيد تف ل كردم و از قرآن مجيبد مغفرن و سعادن اخروى او ا

 ين آيهبدين معنى كه قرآن را كه گشودم اول «آمد كه واثق شو به الطا  خداوندى

 در همبان سبوره (1)صفحه سمت راست آيه شريفه: كبال انو معبى رببى سبيهدين

  لطفمباركه شعراء بود، از شو  اشكم روان شد و دلم آرام گرفت يقين كردم درِ

 در بر او گشوده است و مغفرن واسعه حق تعبالى او را در االبى اليوبين و الهى

 .مستقر رحمت جاى داده است. درجاتش متعالى باد
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2
ايران را بشناسيم

 

 غالمحسين يوسفى

 

 اللَّه در آمن سخنان آقباى وزيبر البومدر مجل  يابود رشيدالدين فمث

قبيث ى ما گاه حتى اسامى اينجداً جاى ت سف است كه دانشجويان پزشك»شنيدم 

 آن دانند و حبال آنكبه روزى رببع رشبيدى و قببث ازپزشكان يا آثار آنها را نمى

 .«ترين مراجع پزشكى دنيا بودندشاپور بزرگدانشفاه جندى

ر هبگمان ايشان توجه دارند كه اگر آمارى دقيق فبراهم آوريبم از ميبان بى

آثبار  توان يافت كه ابوريحان وى را مىاهزارتن دانشجوى دانشكده الوم نيز اده

اى از شناسند. جمعى از تحصيث كردگان مبا هسبتند كبه حتبى خالصبهاو رانمى

 ن، در ميبااند و با تاريخ ايران آشبنا نيسبتند؛ و از همبه بيشبتررا نخوانده شاهنامه

 خواندگان ما تعداد كسانى است كه به زبان مادرى خود نبه درسبت سبخندرس

ان نويسند، در نتيجه كمتر كسبى از افكبار و بيانبان آنبنه درست مىگويند و مى

اى كبه ايبران آورد. جلوتر برويم در ميان مسئوىن امور مختلف نيز ادهسردر مى

 .ومسائث ايران را چنانكه بايد بشناسند، فراوان نيستند

 خواننبد چنبين باشبنداند يا مبىوقتى كسانى كه در دانشفاه درس خوانده

 آموزان مدارس ابتدايى و متوسبطه روشبن اسبت. بسبيارى از ايبنانشتكليف د

رغم الىگيرد. بايد انصا  داد كهها از همان مراحث پيشين سرچشمه مىخبرىبى

                                                 

 . 21-18، صص 1349، فروردين 259يغما، شماره. 
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شوند. نمى شناس فراوان پروردهتعداد روزافزون مدارس و شاگردان، جوانان ايران

 ن اسبت كبهكبنم. غرآبم آبخصبوص تكيبه مبى «شبناسايبران»بنده ببه كلمبه 

كردگان ما قبث از هر چيز بايد با ايبران، فرهنبگ و ادب و هنبر و تباريخ تحصيث

وتمدن آن تا حدودى آشنا شوند؛ مردم ايران، و سرگذشت ايبن قبوم را ببا همبه 

فراز ونشيبهايش بشناسند؛ از دين و مبذه  و آداب و رسبوم و خلقيبان مبردم 

ز اين ملت چنانكبه ببوده اسبت و شهرها وروستاها باخبر شوند، از ديروز و امرو

آگاهى كلى حاصث كنند تا بتوانند براى وطن خود در هر زمينه كارى انجام  هست

هاى گونباگون و در گذشبته بسبر سرايى و ايجاد اصبيتالبته فقط حماسه دهند.

مقصود نيست بلكه شناختن ايران با دانبايى و شبعور و وجبدان بيبدار ىزم  بردن

شبكفتفى و سبعادن گذشبته را بايبد شبناخت هبم اصبر هباى هم دوره است:

را؛ هببم خببدمتفزاران و مببردان افتخببارآفرين و هببم بدانديشببان و  هبباروزىتيببره

بخصوص كه ما آثار درخور مباهان فراوان داريم.. جاى اندوه است  زيانكاران را.

كيست؟ يبا  ( )كه گاه اگر ازجوانى درس خوانده مثالً بپرسيم: امام جعفر صاد  

بود؟ محتاج رجو  به كتاب باشد و حتبى ندانبد جبواب را در كجبا  بومسلم كها

اى از كشبور ديفرى غزالى همان قدر بيفانبه نمايبد كبه نويسبنده جويد! يا براى

 !پرتغال

و خبرى از اصول و معار  اسالمى در مسلمانىبه نظر بنده همچنان كه بى

قومى رد، نشناختن فرهنگ و ادبآوايرانى بودن ما به معنى امروز نقصى پديد مى

ايم كردهايم و خدماتى كه به بشريتو سهمى كه ما در تمدن و معرفت االم داشته

ايم، كمبودى است ديفر درايرانى بودن هايى كه گرفتار نقص و تباهى بودهيا دوره

تبوانيم نمبىما. به ابارن ديفر تا ايران را درسبت نشناسبيم آن را بحبق دوسبت
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 .دوستى وقتى از سر معرفت باشد درست و سودمندتواند بودداشت. وطن

ا صبنعت و البوم جبدى ببك  منكر اين نيست كه ما بايد در دنيباىهيچ

 ا دنيباىدانيم بياموزيم، نقائص خود را رفع كنيم، خود را بشتاب تمام هر چه نمى

 گويد در تربيبت متخصصباننو هماهنگ كنيم و پيش برويم. هيچ خردمندى نمى

هببا انببدك غفلتببى بببروزيم. هببر فنببون گونبباگون، پزشببكان، مهندسببان، تكنسببين

 تادكار،نظرى از نياز ايران به طبقه متفننان متوسط در هر رشته از قبيث اسبصاح 

شمرد. مى ماما، متصدى آزمايشفاه و غيره آگاه است و تربيت آنان را ىزم پرستار،

دوست كند. اما هر ايرانتوصيه مىاى را خبيرى توسعه مدارس فنى و حرفههر آدم

خبواهيم فرهنبگ مبا بدرخشبد وصاح  دردى نيز بر اين اقيده است كه اگر مى

 ردممبواصالت خود را حف، كند و حوائ  حقيقى ما را برآورد اول بايد ايبران و 

 رايران را شناخت و به اين اصث ااتقاد يافت بعد پزشك و مهندس و متخصص د

 .الوم شد

 هاى جديد نبايد شناخت ايبران را ازفر به قيمت كس  دانشبه ابارن دي

 زيرا فته شودياد برد بلكه همه اينها بايد براى خدمت به ايران و مردم ايران فرا گر

 ملكبتمشناسد و بدان دلبسته نيست، پيوندش با ايبن آنكه ايران و ايرانى را نمى

 اى كبه كبار كنبد وكند كه برسست و يا گسسته است و چندان برايش فرقى نمى

 .كارفرمايش كه باشد

گسستن ايم كه هماهنگ شدن با دنياى نو يعنىبعمى از ما به غلط پنداشته

 هاز آنچه داريم و حال آنكه اين دو ببا هبم متنباقض نيسبت؛  اپبن و هنبد نمونب

 .آشكارى پيش روى ماست

شبود با كمال صداقت بايد ارض كنم نسلى كه اينك در ايران پرورده مبى
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 گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم و قوميت خويش چندان آگاه نيست؛ از غرباز

نيز خبرى درست و روشن ندارد بلكه هرچند گاه در معرض وزش ببادى اسبت 

 شود. در روزگار مبا اقبوامى كبه ريشبه و فرهنفبىوهر روز به سويى كشيده مى

و ملبك كنند به صور گونباگون جوانبان خبود را ببه فرهنبگ اند سعى مىنداشته

 هاى استواروملتشان هر چه استوارتر بپيوندند؛ جاى دري  است كه با وجود ريشه

فرهنفى و معنوى كه ما داريبم، گروهبى از فرزنبدان مبا و ببيش از همبه برخبى 

 اى به طرفى خمريشه و از بُن برآمده هر لحظهخواندگانمان چون نهالى بىازدرس

 ى به خود و فرهنبگ قوميشبان ااتقبادىشوند. بعمى از ايشان به واسطه ناآشناي

 كم ريشه خواستن و جسبتن و فكبرمانند كه كمندارند؛ گمشدگانى افسرده را مى

 كببردن در وجودشببان خشببك شببده اسببت. ايببن مشببكث در كببار جمببااتى از

 كردگان محسوس است؛ چه بعمبى از آنبان كبه در داخبث كشبور درستحصيث

 .رفتفاناند و چه جمعى از فرنگخوانده

ب  قيقت آن است كه مسئول اين اوآا  ما هستيم نه شاگردان و نوجوانانح

خانواده، يعنى همه كسانى كه در تعليم و تربيت به معنى وسيع كلمه ت ثيرى داريم:

 .مدرسه، سازمانهاى آموزشى و تربيتى، و محيط و اوامث اجتمااى

م بايبد شبناس ببار آوريببراى آنكه فرزندان اين مملكت را ايرانى و ايبران

آنان را تربيت كنيم كه در طوفانهاى سهمفين دنياى حاآر بتواننبد ببر سبر  چنان

استوار بمانند و نلغزند؛ هم پاسدار فرهنبگ و قوميتشبان باشبند و هبم  پاى خود

دانش و هنر وتمدن جديد را كس  و جذب كنند. بخصوص كه در سايه استقالل 

گيرد: شبالوده ادى بهتر قوام مىفرهنفى است كه استقالل سياسى و اقتص فكرى و

پبذير كبرد. تربيتى را بايد در كودكستان، دبستان، دبيرستان و دانشفاه تحقق چنين
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 توانند در آدمى ت ثير كنند از قبيث خبانواده،االوه ىزم است كليه اواملى كه مىبه

 محيط، مطبواان، راديو، تلويزيون و غيره همبه ببا يكبديفر همباهنفى و همقبد

 ند. از قما در تمام مراحث آموزشى ما از كودكستان تا دانشفاه به ايبن مهبمكنمى

 بينبيم. كليبد وصبول ببه همبهشود؛ نتيجه همان است كبه مبىچندان انايت نمى

 آرمانهاى شريف، يعنى شناخت ايران و ايرانى، فارسى آموختن و فارسى دانسبتن

 هبر موآبواى مبورداست؛ اين نيز درسى است كه در همه مدارس مبا ببيش از 

 .غفلت است و موج  ت سف

 يشبانابديهى است كارهايى از قبيث تجليث بزرگان اين مرز و بوم و به ياد 

هبا و اى مخصوص برپا كردن و تمببر منتشبر كبردن و در روزنامبهمراسم و هفته

ح و تلويزيون در اين زمينه سخن گفتن همه در حد خود مفيدسبت امبا رو راديو

نبگ خ و فرهل فكر و نظر در فرزندان ايران دميدن و آنان را از تاريايرانى واستقال

گيرد كه ايبن مسبائث از خبردى خودآگاه پروردن وقتى به كمال صورن مى ملت

زرگ جزء خون و منش آنان گردد به االوه فرهنگ قومى ما اين ارزش ب تدري هب

ده شخصبيت و آزا تواند مبا را انسبانهايى شبريف، ببامعرفت بدان مى را دارد كه

 (2)با فميلت بودن افتخارآميزست.بپرورد؛ ايرانى
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3
درباره نسيم شمال

 

 حبيب يغمايى

 

 گفتار امروز درباره شاارى است شيرين سخن كه در انقالب مشروطيت و

 دگانآزادى ايران به نيروى طبع و قلم، چندان مؤثر بوده كه هبيچ يبك از نويسبن

 .اندچنان ت ثيرى نداشته

 سرايى كه در زمان خويش آوازه شهرتش سراسر ايران را فبرا گرفتبهخنس

زرگ، بود و هر طبقه و هر گروه از اار  و اامى، با سواد و بى سواد، خبرد و بب

گرداندنبد و شبعرش را از اش را دست ببه دسبت مبىشناختند و روزنامهاو رامى

 د و چنبدان ببهكردند، اما در آخر امر چنبان ببه سبختى و ببدبختى درافتبابرمى

نشينى و گمنامى زيست كبه نبه كسبى حبالش را پرسبيد و نبه دسبتفيرى گوشه

جبز  وتفقدى ديد تا در نهايت تنفدستى و بينوايى جان داد، و اكنبون از مبزارش

 !توان يافتهاى مردم اار  نشان نمىدرسينه

ت ليفباتى  شمسى يكى از ادباى هندوستان كه صاح  1309در حدود سال 

زيسبت، چبون  چند ماهى در ايران (3)از استادان دانشفاه آن بالد است ارجمند و

و )تب ليف كنبد  اى درباره شعرا و نويسندگان معاصر ايرانتصميم كرده بود تذكره

كند و فمبايث اهتمام داشت كه خود، شخص شاار را نيز مالقان (ت ليف هم كرد

 .ادبى و اخالقى او را دريابد و بسنجد
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 اش، نسبيمنام روزنامهه الدين گيالنى كه او را بسيد اشر آوازه و شهرن 

خواندند در آن وقت، به اقصى نقبا  قلمبرو ادب فارسبى رسبيده ببود شمال مى

 يراناوبديهى است كسى كه به نيت ت ليفى درباره شعراى معاصر از هندوستان به 

 .تواند بازگشتاينكه او را ببيند نمىآيد بى

 الدين در انتهباىوها معلوم شد منزل سيد اشر ها و جستجپ  از پرسش

 نجاجن  سربازخانه قديمى است. پرسان پرسان ببدا (گوته)السلطنه خيابان ناي 

 اثباث واى محقر از گِث و خشبت و تقريبباً ببىرفتيم و خانه سيد را يافتيم .خانه

 .فرشبى

ببا قد و فربه كه موى سر و صورتش سپيد و ناپيراسبته ببود شخصى كوتاه

ص همبان برهنه و لباس  نده به ديواره كاه گِلى خانه تكيه داده بود. اين شبخ سر

 .الدين بودمشهور سيد اشر  شاار

 يدسبما دو تن نيز در كنار ديوار پهلوى او نشستيم، و قري  يك ساات با 

 داد ابادى و معمبولى وهاى ما مىهايى كه به پرسشحر  زديم. هر چند جواب

 .اى آشفته و پريشان استشد تراوش انديشهعلوم مىمربو  بود اما م

 از او درخواست كرديم شعرى به يادگار اين مالقان بفويد قطعه كاغبذى

 ت مث چند بيتى ساخت و نوشت. ايبن يادگبار را بنبده دارم و تصبورگرفت و بى

 (4)كنم آخرين شعرش باشد چه پ  از اين مالقان به مدتى كوتاه درگذشت.مى

 هببايان زندگانى شاارى شبيرين گفتبار كبه مشبتاقان از راه دور اين بود پ

 .شتافتندزيارتش مى

 قمرى در رشت ت سي  شد و مدتها در 1325روزنامه نسيم شمال در سال 

 اى بود به قطع سه ورقى در چهار صفحه كه تنها خودتهران انتشار يافت. روزنامه
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 بود. اين روزنامه بيشتر به شعر نوشت و از آثار ديفران خالىالدين مىسيد اشر 

 بود؛ اشعارى ساده و روان و شيرين و دلچس  در حوادث و وقايع روز كه هبيچ

توانست گفت. چنانكه كنايبان لطيبف و مبؤثر روزنامبه نسبيم ك  به از آن نمى

 .توان يافترا در هيچ يك از جرايد آن اصر نمى شمال

 در اوج شبهرن ببود. اگبر المللى اول روزنامه نسبيم شبمالدر جنگ بين

 اى هربينيد گاهى خبرههاى اين روزنامه را درين زمان مالحظه فرماييد مىشماره

اى از نهايبت مملكتى از اروپا را در يك بيت شعر بقدرى زيببا گفتبه كبه نمونبه

سبنجى اسبت. و هبم در ايبن دوره روزنامبه گويى و نكتهطبع او در لطيفه قدرن

ن ان و پيشوايان كشورهاى جنفجو را در محمبر پيبامبرااجتما  پادشاه است كه

 .اى است خواندنىمحاكمه تصوير كرده و انصافاً محاكمه براى

 :كرد كهيكى از دوستان حكايت مى

آورد مىاش را در ظر  چند ساات فراهمالدين مندرجان روزنامهسيد اشر »

كردنبد و مبىاجتمبا  فروش در چاپخانبههاى روزنامهداد. بچهو به چاپخانه مى

رسباندند و پبولش راببه سبيد بردند و در مدتى كم به فروش مىروزنامه را مى

 «.ريختدادند، او هم بى اينكه شمار كند به جي  گشادش مىمى
 

 هبارفبت و ببه شهرسبتانروزنامه نسيم شمال تنها در طهران به فروش مى

 (5)رمغان ادبى.رسيد مفر از دوستى به دوستى به انوان بهترين انمى

ام نالدين كه در نسيم شمال چاپ شده بعدها در كتابى به اشعار سيد اشر 

يده بهشت انتشار يافت و اين كتاب در هندوستان و ايران مكرر به چباپ رسب باغ

 .است

 اى معترآه مانند ببه ابرضبراى تفنن شنوندگان ارجمند بد نيست جمله
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 .طالااتى است و ابرتىرسانم كه براى محصالن جوان مشتمث بر ا

 اىايد كه در جلو خان مسجد شاه در سمت چب  مدرسبهمشاهده فرموده

 خوانند. مدرسه قديمى ديفبرى هبماست قديمى؛ اين مدرسه را مدرسه صدر مى

مبروز هايى طويبث كبه انكاروى مدخث مسجد مقابث پلهبود به نام دارالشفاء روبه

 .بجاست هم

 با صفا داشت، گرد بر گرد مدرسه اطبا  مدرسه دارالشفا صحنى روشن و

 كبه كبار ببرده بودنبد رنفارنبگ و زيبباهايى بهبود و بر طا  بيرون اطاقها كاشى

 .تصويرهايى از اطبا و بيماران و روش معالجه نقش شده بود

 ماطاقى بزرگ و تميز در زاويه سمت راست مدرسه دارالشفا بود كه مرحو

 اهشدر آن سكونت داشته بوده و ناصرالدين  ميرزا ابوالحسن جلوه حكيم معرو 

 .آمده استبارها به مالقان جلوه به اين مدرسه مى

خبراب  1308مدرسه دارالشفا با همبه زيببايى كبه داشبت گويبا در سبال 

 وآميمه خيابان شد اما مدرسه صدر بجاست. در چهث و چند سال قببث مدرسبه

 ا  مسبجد شباه مسبكنصدر و مدرسه دارالشفا و ديفبر مبدارس قبديمى اطبر

 از آمدند و امروز همبان محصبالنمحصالن فقيرى بود كه از وىيان به تهران مى

 .آيندبزرگان اطبا و رجال كشور به شمار مى

 

 :بارى به قول بيهقى با سر سخن شويم

كرد،زنبدگى الدين در مدرسه صدر حجره داشت و تنها زنبدگى مبىسيد اشر 

تبن در ن آرزوى معاشرتش را داشتند به مالقاتشانساده طلبفى. با اين كه بزرگا

 .دادنمى
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 تاى تمبام از اخبال  اوسبيحيى ريحان داستانى از او دارد كه چون نمونه

 :گويدداند. مىنقث آن را مناس  مى

ت خواسب اكبر دهخدا كه مدير مدرسه سياسى بود از بندهيك روز آقاى الى»... 

 حيبدرالى بفيرم. اتفاقاً در همان سااتكه از سيد اشر  وقت مالقان برايش 

شبد دريبن  كمالى اصفهانى شاار معرو  هم به منزل دهخدا وارد شد و قبرار

وقتبى  الدين تقاآا كبردممالقان او هم با ما باشد. بنده روز بعد از سيد اشر 

لبزوم  براى مالقان حمران معلوم كند. سيد اشبر  جبواب داد تعيبين وقبت

 بياورند قدمشان بباىى چشبم. بباهخره قبرار شبد روزندارد هر وقت تشريف 

 اش مالقانجمعه همان هفته صبح حمران به مدرسه آيند و سيد را در حجره

 ر نمايند. در ساات معهود به مدرسه آمديم اتفاقاً هبوا بسبيار سبرد ببود و بب

 صبوورباريد. درِ حجره هم بسته بود مدتى در ايوان جلو حجره ايستاديم ببه تمى

 ينكه سيد خواهد آمد. در اين آمن خادم مدرسه كه كوزه آبى به دست داشتا

 هكالدين هستيد ايشان صبح زود نزد ما آمد و گفت اگر منتظر آقاى سيد اشر 

 وييدو به من گفتند هرك  امروز بديدن من آمد بف هوا تاريك بود بيرون رفتند

 «...منزل نيستم
 

 امنبالدين داستانى ااشبقانه دارد ببه  غير از روزنامه نسيم شمال سيداشر

است اىازيز و غزال. مكاتبه اين ااشق و معشو ، منظوم است و از آن جمله نامه

 يبنااز ازيز به غزال كه حرو  الفبا را به ترتي  در اول هبر بيبت آورده اسبت 

 نبدهداستان با اين كه در نهايت لطف و شيرينى است از نظر اخبال  و تربيبت زن

 .توانند خواندها مىو دختران و پسران جوان خانواده نيست

 براى انبسا  خاطر شنوندگان چند بيتبى از روزنامبه نسبيم شبمال قرائبت

 :شود اما بايد توجه داشت كه سيد اشعارى بسى بهتر از اين داردمى
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 شبى دخترى گفت با مادرش

 خفت در بسترشزمانى كه مى

 كه  اى مادر مهربان ادي 

 دان نجي نكتهنويسنده 

 به وقت نوشتن بدون خال 

 بفو قيمه با غين بد يا به قا 

 بخنديد مادر ز گفتار او

 خوشش آمد از حر  و اطوار او

 پ  از خنده فرمود اى نور اين

 بدان قيمه نه قا  باشد نه غين

 ز قا  و ز غين قيمه ناخورده ك 

 فقط روغن و گوشت بايست و ب 

 من اين شعر شيرين همچون اسث

 المثثنوشتم به انوان آرب
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4
يادى از پرويز خانلرى

 

 ايرج افشار

 

 شناس مجله سخن براى مبنو مدير زبان «اقاب»سراى ياد كردن از سخن

 هباىيادآور بسيارى از روزهاى خوش زندگى شخصى و باز آور كارنامه كوشش

 .فرهنفى مربو  به ايران در چهث و چند سال اخير است

 كه شاگرد رشبته ادببى دبيرسبتان فيبروز 1321-1323هاى خانلرى در سال

 ودبهرام بود، دبير بعمى از درسهاى رسمى و در حقيقت مربى ذوقى چند تنى بب

 الهبى،مندى بيشبتر داشبتند. محمبدالى حكبيمكه در آن مدرسه به ادبيان االقه

اهيم اببراللَّه صفا، محمدحسين مشايخ فريدنى، جواد تربتى، ابدالرحيم نبهى،ذبيح

ديفر در سهاىكوكالن، ابداللَّه رهنما و فروغان تا آنجا كه در ياد دارم، معلمان در

 .رشته ادبى بودند

 كه آموزان تازگى داشت. چراخانلرى دبير متن ادبى بود. نامش براى دانش

 كبهيافتيم. تبا ايندانستيم نه محملى براى خانلرى بودن او مىنه معناى ناتث را مى

 يابماند و خانلر نام نناتث نام آبادى كهنى است كه نياكانم از آنجا بودهروزى گفت 

انشاء والملك بوده است كه در دوره ناصرالدين شاه در ديوان سمت استيفا ااتصام

 .داشته

 هباىاى يافتبه ببود و روزنامبهبراى ما، در روزگارى كه ايران چهبره تبازه
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 و قماياى اجتمااى از دامنه ميبدانشد و گاهى بوى سياست رنفارنگ منتشر مى

 هاى درس مردى كه گرم زبان و تبازهرسيد، سااتبهارستان به فماى مدرسه مى

 هبايى ازسخن بود و ىبالى شرح و تفسير مشكالن متنهاى خشك پيشينه، گفتبه

 آورد و سببخن گذشببتفان را در تببرازوى نقببد و سببنجش،ادبيببان جهببانى مببى

 تبازگى داشبت. لحبن كالمبش از خسبتفى درسكبرد كبامالً شناسى مبىارزش

 .افزودكاست و بر جويايى و كنجكاوى ما بسيار مىمى

مدرسى بود دوست داشبتنى ازطبقبه )الهى هرچه مرحوم محمدالى حكيم

ازه پير بود و فرتون، خانلرى براى ما جبوانى ببود شباداب وتب (دانشمندان سنتى

قيبد نف ، باريك اندام و ظريف. هر چه مرحبوم جبواد تربتبى ببد لبباس و ببى

 بود كبه پوش و پاكيزه و سرو مانند بود. تنها معلمىوخميده قامت بود، او آراسته

رنفبى زد و آن هم هر روز به يبك رنبگ. اغلب  روزنامبه و مجلبه فمى «پاپيون»

 اهشد و گاهى هم كتابهاى فارسى در دستش بود. چابك و تيز ردرجيبش ديده مى

 رفت. در آن روزگار فكش به هنفام صحبت كردن كمى لرزش و تياسر داشتمى

 ردكه پ  از سفر فرنگ و گذشت زمان بهبودى پيدا كرد. خانلرى پيش ازين كه 

 تانو تجرببه كبرده ببود. دوسب تهران به تدري  بپردازد، معلمى را در رشت آغاز

سبخنى زيادى هم در آنجا يافته بود كه هنوز هم قدماى ادباى گيالن روزهاى هم

 م ببودوز بهرابااو را به ياد دارند. در تهران، در مدرسه ارامنه هم كه نزديك به فير

 .گفتدرس مى

آمبوزان دانسبت. دانبشدر تدري  آسان گير نبود. رفتار معلمى را نيك مى

 هاى درسى او گاهى برايمبان شبا  ببود. يبادمداد. تكليفبه بطالت اادن نمىرا

 كرد تا آن راشناسى براى هر ك  بخشى از كتابى را تعيين مىاست در درس متن
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 بخواند و به تفسير و تحليث آن بپردازد. وقتى ببه مبن گفبت شبما داسبتان شبيخ

ن بنويسيد و مقصودسراينده الطير بخوانيد و تفسيرى از آصنعان را در كتاب منطق

منظومه را بيان كنيد، چون نام شيخ صبنعان را نشبنيده ببودم، سبختى ودشبوارى 

 .تكليف همچون كوهى بر من فرو افتاد

 گرفبت،دلى او موج  آن بود كه چون درس پايان مىخوش سخنى و تازه

هباى افتادنبد تبا از صبحبتاگر درس آخر بود، دو سبه نفبرى ببا او ببه راه مبى

رفبت تبا يردرسى او لذن ببرند. معموىً از مدرسه به سوى خيابان استانبول مىغ

 د نام صا خودرا به همنشينان كافه فردوسى برساند. اولين بار در همان راه بود كه

نويسى نداستا هدايت را از زبانش شنيدم. تفصيلى دلنشين درباره مقام ادبى او در

فوايبد »كتباب  استوار دارنبد. ببه او گفبتم برگفت. آن روز دريافتم با هم دوستى

 نيسبت و ام، امبا آنكبه داسبتانايشبان را در كتابخانبه پبدرم ديبده «گياهخوارى

 .بخشى نداردخواندنش لذن

 قددر آن روزگاران دو گوهرناب زندگى خانلرى را آرايشى نو داد. يكى ا

را  «سبخن»كبه  اللَّه صبفا ببودهمسرى با زهراى كيا بود و ديفر همكارى با ذبيح

 رجبهوجود آورد. چندى از آن دو واقعه خوشايند نفذشته بود كه به دريافبت دبه

 .دكترى در ادبيان فارسى موفق شد

 يكى از روزها، كه موقع امتحان پايان سال ما بود، خبانلرى ببا چنبد ابدد

 شبد، ببهبه رنگ آبى روى آنها خوانده مى «سخن»دفترچه مانند همسان كه كلمه 

 ه آمد. پ  از اينكه جلسه امتحان پايان گرفت و دو سبه تنبى ببا او همبراهمدرس

 كبه ببا «سبخن»اى است ببه نبام شديم، پرسيديم اين كتابها چيست؟ گفت مجله

خاص  اى خواهد بوداللَّه صفا ماهانه چاپ خواهيم كرد. مجلههمكارى آقاى ذبيح
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 .ادبيان

 دانشسراى ابالى منتشبر هاىمجله سخن در آغاز از سوى جامعه ليسانسيه

 (. صفا صاح  امتياز بود و خبانلرى سبردبير و مبدير. بهبايش1322خرداد )شد 

 بيش از يكى دوازده ريال بود. از ميان ياران مدرسه تورج فرازمند و سيروس ذكاء

 خنديفران به سخن روى آوردند و مروج مجله بودند. تورج مدتى دفتر ادارى س

 .بردرا راه مى

 نسبدوم نام خانلرى به تنهايى بر روى مجله چاپ شد، زيرا ببه  از شماره

 يبازسى سالفى رسيده بود و خودش توانست امتياز سخن را بفيرد. دكتر صفا امت

ببود درخواست كرد. شباهنگ روزنامه سياسى و فرهنفى «شباهنگ»ديفرى به نام 

 .شدو چندى در همان اوقان منتشر مى

 روىر خيابان دانشبفاه كوچبه اتحاديبه روببهخانه خانلرى در آن اوقان د

 كبرد. دفتبردانشكده هنرهاى زيبا بود و صاد  هدايت در آن دانشبكده كبار مبى

ن خانلرى در سال اول مجله در همان خانه كوچك بود، تا اينكبه دوره دوم سبخ

 تر آغازتر و با همكارانى هماهنگبارنگ و رويى نوتر و ممامين و مطالبى دلكش

 ىواقعب» پباتو «تر و مقرى در خيابان سعدى براى آن درست شد. آنجا شد و دف

 .هنروران روشنفكر چهث و پن  سال پيش شده بود

 امبوزان اوطبعاً انتشار مجله سخن بر منزلت ادبى خانلرى در چشم دانبش

كرديم از ايبن كبه تر كرد. فخر مىافزود و او را نزد ما از آنچه بود، برتر و گرامى

 اى است كه آوازه آن در شهر پيچيده است. طبعاً كالسبياتمان ناشر مجلهاد معلم

 نهاديم. در يكبىتر گوش مىدرسش برايمان دلپذيرتر شده بود. به سخنانش  ر 

 را از زبان «اقاب»از سااان درس بود كه نخستين بار قسمتى از منظومه جاودانه 
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 .خواندمىسر كالس درسوار از شعرهاى خودش خودش شنيديم. گاهى چاشنى

« آينده»گذشت كه پدرم به هوس تجديد انتشار چندى از انتشار سخن نمى

آگهى معلم ماست، «سخن»و چون به او گفته بودم خانلرى ناشر  (دوره سوم)افتاد 

 .خانلرىكوتاهى درباره انتشار مجدد آينده نوشت و به من داد تا به خانلرى بدهم

زود سبال اول سبخن، در جبايى كبه 12و  11شماره لطف كرد و آن آگهى را در 

 1323تبا شبهريور 1322ديده شود به چاپ رسايد. دوره اول سخن ميان خبرداد 

 .به چاپ رسيد 1323منتشر شد و نخستين شماره دوره دوم آن در دى ماه 

يان البته خانلرى پيش از انتشار سخن در جامعه ادبى و فرهنفى، خصوصاًم

هباى ترجمبه آور روزگار خود شناخته شده بود.تى ادباى نامروشنفكران زمانه، ح

شبده  موسوم بودچاپ «افسانه»زيادى ازو در سلسله انتشاران كالله خاور كه به 

سبالهاى در مجلبه مهبر ميبان ب از جمله ستايش فردوسى ب شعرهايى ازو (6)بود.

اد  صب) انتشار يافته بود. نشست و برخاست دائمى با جمبع ربعبه 1320-1313

پيبدا كبرده ببود.مترجم و  (هدايت، مجتبى مينوى، مسعود فبرزاد، ببزرگ البوى

 راهنماى يان ريپكاى چكوسلواكى به هنفام كنفره فردوسى شبده بود.دانشبجوى

ببود و خوش ذو  دانشسبراى ابالى و پب  از آن دوره دكتبرى ادبيبان فارسبى

 قري ، منفر، ابدالعظيالزمان فروزاالشعراى بهار، بديعآورى چون ملكاستادان نام

 احمد بهمنيبار، اببراهيم پبورداود، ابباس اقببال، و سبعيد نفيسبى و گروهبى از

 سرشناسان ديفر از طرز كار و دقت و قدرن استنباطش آگباهى داشبتند. چنبدى

 ننبام آ)هاى ارمنى چاپ تهبران ببود ناظر و مدير صفحه فارسى يكى از روزنامه

 ...(امولى فراموش كردهروزنامه را از ايشان شنيده بودم 

 اى ببه متانبت وبنابر اين تمام خصائص را در خود جمع داشت كه مجلبه
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 جويى را ببه جوانبان تشبنه زىل ادبيبانطراون سخن منتشر كند و راههاى تازه

 پرآوازه جهانى بنمايند. شايستفى آن را يافته بود تا در نخستين كنفره نويسندگان

 تشبكيث داد (خانبه و كب )رهنفى ايران و شوروى و شااران ايران كه انجمن ف

 ايراد كند. به همبين «نثر فارسى در دوره اخير»( سخنرانى اصلى او درباره 1326)

 كوشبيدندمناسبت بود كه كانونهاى فكرى و فرهنفى، حتى سياسيون حزبى، مبى

 آواز و همفام در راه حركبان خبود بداننبد. در سبخنرا تا حدودى هم «سخن»

 شبد كبه نويسبندگانشهاى كسانى چاپ مبىاى اول و دوم و سوم نوشتههدوره

 .حزبى بودند اما سخن راه شناخته خود را در پيش داشت

 ااتبار و شهرن سخن ببه انبوان يبك مجلبه ادببى و فرهنفبى پيشبرو و

 جببوى بببه دو مناسبببت بببود: يكبى روى آوردن بببه نشببر شببعر و داسببتان وتبازه

 هباىملث ديفر جهان ببود كبه پبيش از آن در مجلبه هاى نو اروپايى ونمايشنامه

ميبان  اى بر ديوار حائثپ  سخن توانست دريچه (7)شد.فارسى مرسوم ديده نمى

دببى ا ايرانيان و ادبيان معاصر خارجى بفشايد و به تشنفان از زىل چشمه سبار

 .هاى گوارا بنوشاندنو، جراه

نف  گروهى نويسنده تازه هاىها و سرودهمناسبت ديفر چاپ كردن نوشته

هبا و شد.نوشبتهبود كه پيش از آن آثارشان چندان در نشريان فارسى ديده نمبى

 (8)نشاند.خواهى و نوجويى را فرومىهاى آنان اطش تشنفان تازهسروده

هاى ادببى و فلسبفى و اجتمبااى اسبتوار اهميت سخن تنها به چاپ مقاله

 هباى گلچبينماننبد سبروده)آور وخواندنى و شبعرهايى ببه سببك و شبيوه نبو

نبود. به اندازه بيشترى به مناسبت مبباحثى ببود كبه  (ميرفخرائى و فريدون توللى

 ها وشيوه نقد ادبى و معرفى نقاشى مدرن و معرفى و نقد كتاب و مقاىن مجلهبه
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 يافت و هر يك موج  تازگى و باليبدگىنشر اخبار فرهنفى جهان اختصاص مى

 اى در نشبريان فارسبى ببدان صبورناز آن گفتارهبا سبابقه مجله بود. بسيارى

 .نداشت

 گانشد. ولى نويسنددر همان اوقان دو مجله يادگار و آينده هم منتشر مى

 آن دو مجله شمى و مشربى ديفر داشتند. محمد قزوينبى و دكتبر قاسبم غنبى و

 ودنبد.باباس اقبال آشتيانى و پيروان مكت  آنها نويسندگان مجله معتببر يادگبار 

 اى بود كه منحصراً به نشبر تحقيقبان ادببى و تباريخى اختصباص داشبت.مجله

 اصغر حكمت ومستشارالدوله صاد  و دكتر محمد مصد  و اللهيار صالح و الى

 دبرى و افرادى ازين دست كه مردان سياسى بودنبالسلطنه و ارسالن خلعتادي 

 فبرى جبز آن از آينبده كبهشد. كسى انتظبار ديآثارشان در مجله آينده چاپ مى

 كترداكبر داور و زاده و الىروزگارى محث نشر مقاىن ذكاءالملك فروغى و تقى

 .دمصد  بود نداشت. يادگار پ  از پن  دوره و آينده پ  از يك سال تعطيث ش

 واى ببود نبوآور هد  و راه اين سه مجله كامالً متمايز بود. سبخن مجلبه

 هاىجويانى كه بطور اخص متوجه جريانراى تازهجذاب و خواندنى و آموزنده ب

 اگر واى بود سياسى فرهنگ و ادبيان پرتوان و متحرك معاصر بودند. آينده مجله

 و پرداخت نظرش به انتشار تحقيقان و مطالعبان سبنتى ببودبه مباحث ادبى مى

 ههاى ادبى كالسيك و تاريخى مربو  به ايبران ببه رشبتيادگار بجز نشر پژوهش

جبذابيت پرداخت. حتى از چاپ شعر معاصران خوددارى داشت. پ ديفرى نمى

يافتفان آزادى ( براى1320پ  از شهريور )اين دو مجله در آن روزگار پر التهاب 

 .هاى ادبى جهان بودند، كم بودفكرى كه ملته  در يافتن تازه

 ناز سوى انجمب (به مديرى سعيد نفيسى)پ  از نشر سخن مجله پيام نو 
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 به مبديريت احسبان طببرى و سبردبيرى)فرهنفى ايران و شوروى و مجله مردم 

 از سوى حزب توده ايران آغباز ببه انتشبار كبرد و چبون يكبى (جالل آل احمد

و مستقيماً ناشر ادبيان روسى شوروى و ديفر مبل  افكار سياسى اجتمبااى چب 

يك ت و هيچمخصوصاً كمونيستى بود، خوانندگان فريفته مخصوص به خود داش

و ازين دو مجله توانايى هماوردى با سخن نيافت، زيرا جنبه ايرانى آنهبا آبعيف

تبليغاتى بودن آنها روشن بود. هر دو مجله سياسى ببود و بباد حبوادث يكبى را 

رنگ و كم اهميت كرد.سخن چون درختى تنباور ازميان برداشت و ديفرى را كم

 .سرزنده ماند

 انفيبز حبيب  يغمبايىغما به همت سبتايشپن  سال پ  از سخن مجله ي

منتشر شد و اين مجلبه كبه ازيبن پب  ببا سبخن همسبفر شبد متبااش ديفبر 

و  وخريدارانش دگرسان بود. چند مجله هم به تفاريق  به تقليد سبخن پيبدا شبد

 .زودبه خاموشى گرائيد

 ( كبه از گبروه1322خانلرى پ  از دريافت درجه دكترى ادبيان فارسى )

 از دبيرى دبيرستانهاى ببه دانشبيارى دانشبفاه (9)كنندگان آن بود،فتنخستين دريا

 تبديث مقام پيدا كرد و چون شمو تحقيق و ذو  ادبى و متانت قلبم او ببر اسبتادان

انتشباران اكبر سياسى به رياست ادارهدانشفاهيش روشن بود به داون دكتر الى

ن دانشبفاه ومجبزا كبه پب  از مسبتقث شبد)و روابط دانشفاهى دانشفاه تهبران 

چبون اىمنصوب شد و مردان شايسبته (شدنش از وزارن فرهنگ ايجاد شده بود

وقبت دكتر سياسى و دكتر غالمحسين صديقى و دكتر ابدالحميد زنفنبه مبديران

 دانشفاه پشتيبان او بودند. خانلرى دريبن خبدمت و كبار فرهنفبى نوپبا اسباس

ف و ترجمبه كبه بعبدها شبالوده استوارى گذاشت. نخستين اساسنامه انجمن ت لي
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ها شبد، نفاشبته قلبم و تفكبر اوسبت. طبرح مرببو  ببه كاربراى ديفر دانشفاه

هباى ادببى و زببان دانشجويان خبارجى ببراى تحصبيث ابالى در رشبتهپذيرش

تنظبيم مجموابه اصبطالحان المبى  (01)شبد. نخستين بار توسط او اجرافارسى

نظور آنكه امكبانى ببراى مقايسبه و مصطلح ومستعمث در كتابهاى دانشفاهى به م

مترجمان در دست باشد، برآورده زحمان اوست. نخسبتين نشبريه المبى آگاهى

 اى كبه او ببريندر دوره «هاى المى و ادببىكنجكاوى»وتحقيقى دانشفاه به نام 

 ببر ايبن 1330تبا سبال  1325مؤسسه رياست داشت، به چاپ رسيد. او از سال 

 كرد و حدود يك صد كتاب زير نظر و به مراقبت او بهاداره سرپرستى و رياست 

 (11)چاپ رسيد.

 خانلرى در همين سالها كه متصدى انتشبارن دانشبفاه تهبران ببود چباپ

 را با همكارى دوست ديبرين خبود دكتبر «شاهكارهاى ادبيان فارسى»مجمواه 

 سرافرازى اللَّه صفا آغاز كرد و ابدالرحيم جعفرى مدير انتشاران اميركبير باذبيح

 اى كبه اكنبونپذيرفت كه آن سلسله را به چاپ برساند و ادامبه دهبد. مجموابه

 تعداد آن از پنجاه دفتر در گذشته است. منظور آن دو استاد ببر ايبن ببود كبه ببا

 سازى ادبيان ممتاز فارسى آنهبا را ميبان طبقبه جبوان رواج دهنبد. آن دوگزيده

 هباىبسيار مهجور شده است. پ  مايه كردند متون كهندوست احساس مىايران

 بايست از ميان برد و ميراث گذشبتفان را ببهرغبتى اامه به خواندن آنها را مىكم

 نماى با اساسپذيرى و روشنى در دسترس همفان گذاشت. اين كار كوچكآسان

ورزى صفا و خانلرى ببه ادبيبان فارسبى ببود كبه هبر از نمودارهاى كامث اشق

كردنبد. پب  بايبد آينبدگان بداننبد مبتكبر و رو مبىرا از آن مايه دوزندگى خود

دكتر صبفا و دكتبر  (پ  از ميرزا ابدالعظيم خان قري  و...)اين گونه كار مؤس 



 137 هاها و پارهنكته

 (21)اند.ها برداشتهاند، اگرچه نام آن دو را از روى جزوهبوده خانلرى

 هالمبى بب خانلرى به هنفام تصدى اداره انتشاران دانشفاه تهران دو سفر

 خارج رفت. يك بار براى تدري  زببان و ادبيبان فارسبى ببه دانشبفاه بيبرون

شناسى هاى جديدزبانيابى از روشداون شد و ديفر بار براى پژوهش و آگاهى

بود. پ  سالى در فرانسه اقامت كرد. اين سفر موجب  توقبف انتشارسبخن شبد 

 .(ميان دوره سوم و چهارم)

 آغباز شبد و 1331ازيبن سبفر، در آذرمباه دوره چهارم سخن مدتى پ  

 سبخن ماننبد پبيش ببه ادب و دانبش و هنببر»خبانلرى در سبرمقاله آن نوشبت: 

 پردازد و با سياست روز كبارى نبدارد. امبا ازيبن گفتبار مبراد آن نيسبت كبهمى

 هنفرند و از جهبان و آنچبنويسندگان مجله نيك و بد اوآا  را به يك چشم مى

سبخن ازيبن دوره ببه بعبد ببى هبيچ وقفبه تبا پايبان  «د.اندروست كنارى گرفته

 (31)منتشر شد و دوره آن به بيست و هفت مجلد رسيد. 1357سال

 هاى زيبادى بباهاى فرهنفى و اجتمااى، آشنايىخانلرى در دوران فعاليت

 تنمردان سياست روز پيدا كرد و شايد همان موج  شد كبه آرام آرام ببه پبذيرف

نهاد. نخست به معاونت وزارن كشور رسيد. چبون خببر كارهاى مملكتى گردن 

انتصاب منتشر شد موج  بهت روشنفكران و كسانى شد كه اوآبا  سياسبى  آن

 كه دانستند. هنوز دو سال نشده بودواجتمااى را خال  مصلحت واقعى ايران مى

 هبا درىمحمد مصد  با كودتا از ميان برداشته شده بود و طبعاً جوهر آزادگ دكتر

 آوا شدن با هر ك  و در هر وآبع پسبنديدهزد و همروان دلخستفان جوش مى

 اى كببه از سببنخ ديفببرشببد. دكتببر خببانلرى تيزهببوش در سببرمقالهشببمرده نمببى

 :نام داشت، نوشت «به دوستان جوانم»هاى سخن نبود و سرمقاله
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 گوييد تهمتى بر من اسبت، تهمبت آنكبه ايبن شبغث را ازتهنيتى كه به من مى»

 (1334خرداد ) «ام...لمى برتر شمرده و آن را براى خود ش ن و مقامى دانستهمع
 

 فرزند دلبندش، لطمبه بسبيار جانكباهى ببود كبه «آرمان»پ  از آن مرگ 

گمبان ديفرسبان گشبته خانلرى و زهرا خانم را در هم شكست. خانلرى كه ببى

 :حس  حال خود را چنين آورده است 1339بوددر سرمقاله ارديبهشت 

  شود ديفر من آن نيستم كه ببودم. درسراشبياكنون كه دوره يازدهم آغاز مى»

 «...ام. دلشكسته و دردمندمامر افتاده
 

 هاى روزگار و دشوارى مرگ فرزند، بيشتر موج  شبد كبهشايد آزردگى

 1341خانلرى به كارهايى كه مرتبط با پژوهش و آموزش نبود بپبردازد. در سبال 

 رسى ران مقام سپاه دانش را به وجود آورد. متون كتابهاى دوزير فرهنگ شد. دري

رفت.دو يكسان و يكنواخت كرد. مسئوليت اداره سازمان مبارزه با بيسوادى را پذي

 ببراى مبدارس نوشبت. (تاريخ ايران پيش و پب  از اسبالم)كتاب درسى خوب 

 ن واى ت ليف كرد كه تدري  آن آمبوزش دسبتور را آسبادستور زبان فارسى تازه

وار تر ساخت. دوران وزارن او چندان نپاييد، چه سياست بر يك روال واستاملى

تى اى از مسائث و مصائ  آن دوره را درخباطراو ااتمادپذير نيست. خودش شموه

 5-8ماره ش آينده)كه به يداللَّه جاللى پندرى تقرير كرده به روشنى برگفته است. 

چ يك اما هي به مجل  سنا رفت. «انتصابى»(. پ  از آن خانلرى با انوان 16سال 

نيفبزود. ببه  از سه مقام مملكتى و سياسى كه خانلرى پذيرفت بر منزلت خانلرى

كبار ببد رفتبى ببه سبنا چبه»الزمان فروزانفر قول مرحوم اباس اقبال درباره بديع

 .«كردى
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ادبى شايستفى و بايستفى خانلرى به نيروى مديريت مستقيم او در كارهاى

دريافته ببود فرهنفى و پژوهشى بستفى داشت. شايد خودش هم به تجربه نيكو 

 موفق شد بنيبادكار برد. پ كه بايد جوهر دانايى را در زمينه اصلى بينش خود به

داشت ايجباد فرهنگ ايران را با آماده كردن وسايلى كه در آن روزگاران آرورن

پيشرفت فرهنبگ، مند براىو آوازهترديد ت سيسى مفيد كند. بنياد فرهنگ ايران بى

 (41)بود.هاى ايرانىمخصوصاً در رشته متون فارسى و نشر پژوهش

 خانلرى در ميان اين سالها بر آن شبد كبه در كنبار مجلبه سبخن سبازمان

 «سخنانتشاران»انتشاراتى براى چاپ كتابهاى سودمند و خوب درست كند. پ  

و يد. امبا دريبن راه موفقيبت نيافبترا ايجاد كرد. چند كتاب هم به چباپ رسبان

 .هاى ياران هم سودمند نيفتادنتوانست پايدارى كند. پايمردى

 و دكتر خانلرى تبا روزى (51)ت سي  شد 1344بنياد فرهنگ ايران در سال 

 كه مديريت آن را داشت بيش از سيصد جلبد كتباب در يبازده مجموابه منتشبر

 آن بطبور محبض مباحبث اساسبىاى ت سي  كرد كه در پژوهشكده (16)ساخت.

 هباى بسبيارشبد. كوشبششناسى در مرتبه تخصصى تدري  مبىهاى ايرانرشته

 مؤثرى را براى گسترش زببان فارسبى در افغانسبتان و هندوسبتان و پاكسبتان و

 كشى وآغاز كرد. گام استوارى در بيرون (مخصوصاً مصر)زبان هاى اربسرزمين

 ريخىسى از ميان متون كهن براى ت ليف فرهنگ تاهاى زبان فارگذارى وا هتاريخ

 .برداشت و جلد اول آن كتاب گرانسنگ ماندگار را منتشر كرد

 در همين دوره خانلرى اداره امور فرهنفستان ادب و هنر را پذيرفت. و ببه

 ت سي  انجمن تاريخ و انجمن موسيقى كه از شع  آن ببود اقبدام كبرد. ابباس

 تاريخ برگزيد و دكتر مهدى بركشبلى را ببه رياسبتزرياب را به رياست انجمن 
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 .انجمن موسيقى

 هباى فرهنفبى پرهيبز نداشبت.ها و كنفرهخانلرى از مشاركت در انجمن

 نبددر چ (توسط دانشفاه تهبران)ريزى شد موقعى كه كنفره تحقيقان ايرانى پايه

 د.كننده كنفبره باشباجالسيه آن قبول امويت كرد. دوبار هم پذيرفت كه داون

 سبوى و ببار ديفبر از (تهران ب سومين كنفره)يكبار از طر  بنياد فرهنگ ايران 

 . جبزين در برگبذاردن كنفبره(كرمبان ب هشتمين كنفره)فرهنفستان ادب و هنر 

ئول آن ( كه مرا مس1356همدان )اجتمااى و ادارى ايران تا دوره سلجوقيان تاريخ

 .ه گونه كمك رسانيدهيچ كوتاهى همورزى و بىبود، با شو كرده

 شبميران سبالهاى دراز «كوى دوسبت»خانه خانلرى چه در شهر و چه در 

 هم، در نشستهاى هفتفى،  (17)مجمع ان  و محفث فرهنفى بود. دفتر مجله سخن

 اكانون پرورش ذو  و آموزش ادبى جوانانى بود كه از چهار سوى كشور ببدانج

 .ور شوندزمه محبت او بهرهآمدند تا از محمر پرفيض خانلرى و از زممى

 اهرا به اين انفيزه درست كرد تا هبر مب «انجمن دوستداران سخن»خانلرى 

 و ياببان بتواننبد در آن انجمبن گبرد هبم آينبد و از گفتفوهباخواستاران و تبازه

 هاى ادببى و فرهنفبى كبه مردمبان برجسبته و شايسبته در آن شبركتسخنرانى

و شمن كه چندين سال دوام كرد اغل  پر كشكردند، سودمندى يابند. اين انجمى

 .بودمركز برخورد آراء و اقايد تازه مى

 خانلرى در سالهاى پايان زندگى كبه دچبار شكسبتفى ببدنى و خسبتفى

معنوى شد از كار و پژوهش المبى كنباره نكبرد. اجبازه داد دوره مجلبه سبخن 

اى از وابهچاپ شود. دوره سمك ايار را دوباره ببه چباپ رسبانيد. مجم تجديد

اساسى خود را تنظيم كرد كه هفتاد سخن نام دارد و دو جلد از آن تاكنون  مقاىن
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شده است. كتابهاى دستور زبان و تاريخ زبان فارسى اش چندين بار چاپ  پخش

 .ديوان حاف، را به آراستفى بيشتر به دست مشتاقان رسانيد شد.

د همسر شايسته ودانشمنخواهان آرزومندند دكتر زهرا خانلرى همه فرهنگ

دن اكبر سعيدى سيرجانى كه چندين سال در بنياد فرهنگ ايبران ازسبعااو و الى

ايان هاى بازمانده ويادداشتهاى پهمكارى خانلرى برخوردارى داشته است، نوشته

را  ناگرفته خانلرى را به چاپ برسانند و روان فرخنبده خبانلرى راشباد و يبادش

 .بيش از پيش پايدار كنند

 

 هاى دكتر پرويز ناتث خانلرىنوشته

 وانشناسى و تطبيق آن با اصول پرورش 1316

 (از ريلكه)چند نامه به شاارى جوان  1320

 آغاز انتشار مجله سخن 1322

 تحقيق انتقادى در اروض و قافيه و چفونفى تحول اوزان غزل 1327

ر . دوببا(از ابن سبينا)الحرو  الحرو  يا اسباب حدوثمخارج 1333

 .شده چاپ

 . سه بار چاپ شده(از  وز  بديه)تريستان و ايزون  1334

 .وزن شعر فارسى. چند بار چاپ شده 1337

 غزلهاى خواجه حاف، شيرازى. دو بار چاپ شده 1337

 چند نكته در تصحيح ديوان حاف، 1338

پن  جلدسبت و سبه ببار چباپ  (از فرامرز ارجانى)سمك ايار  1338

 .شده

 (از آرتور اپهام پوپ)هنرى ايران شاهكارهاى  1338
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 (مجمواه شعر)ماه در مرداب  1343

 ها، منتخ  رباايان شااران مشهورترانه 1343

 (مجمواه مقاىن)شناسى و زبان فارسى زبان 1343

 (مجمواه مقاىن)فرهنگ و اجتما   1345

 (مجمواه مقاىن)شعر و هنر  1345

 ن بار چاپ شدهتاريخ زبان فارسى. پن  جلدست و چندي 1348

 دستور زبان فارسى. چاپهاى مكرر دارد 1351

 فرهنگ تاريخى زبان فارسى. مقدمه مفصث او بر جلد اول 1357

 ديوان حاف، سه بار چاپ شده 1359

بببا )داسببتانهاى بيببدپاى ترجمببه محمببدبن ابببدالجبار بخببارى.  1361

 (همكارى محمد روشن

 تجديد چاپ مجله سخن 1361

 شهر سمك 1362

 (جلدهاى اول و دوم)هفتاد سخن، مجمواه مقاىن  1368

يوسببف و زليخببا از تفسببير : «شبباهكارهاى ادبيببان فارسببى»در مجمواببه 

 .جام، رستم و سهراب از شاهنامه، سفرنامه ناصرخسرو از اوستتربت

ر در دو جلبد و دسبتو (پيش از اسالم و پ  از اسبالم)كتاب تاريخ ايران 

ن س يادگار كوششهاى ت ليفى خبانلرى در ميبافارسى براى تدري  در مدار زبان

 .است 1340-1345 سالهاى

 :توان شناختتر خانلرى را در چند گروه مىكتابهاى مهم

دسببتور  ب وزن شببعر فارسببى ب پببژوهش: تحقيببق انتقببادى در اببروض
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( ب مجمواه مقاىن)زبان فارسى  ب شناسىزبان ب تاريخ زبان فارسى ب فارسىزبان

 .خى زبان فارسىمقدمه فرهنگ تاري

 مخبارج ب داسبتانهاى بيبدپاى ب ديوان حاف، ب تصحيح متون: سمك ايار

 .الحرو 

ب  دختبر سبروان ب چند نامه به شاارى جوان ب ترجمه: تريستان و ايزون

 .شاهكارهاى هنرى ايران

 

 (كيا)يادى از زهراى خانلرى 

 راببه پايبان رسبيد. بامبدادش خبانم زهب (پنجم اسفند)اين نوشته ديش  

 لبهخانلرى تلفنى فرموده و مرا به لطف و مهبر نواختبه ببود. چنبد شبماره از مج

 .به پاري  بفرستد «ترانه»خواست كه براى مى

 بامبداد محسبن 11نزديبك سباات  (ششبم اسبفند)اما دريغا آنكه امروز 

 هتمبباقرزاده به پسرم بابك تلفن كرده و گفته است زهرا خانم ديش  درگذشت. 

 ...زد

 رك  قلم در مرگ مرد درست نخشكيده بود كه زن سبوخته دل ببههنوز م

 شوى پيوست و من به سوگناكى  ر  اين چند كلمه را دربباره او ببه يادداشبت

 .افزايمخود مى

 ببود. در دانشسبراى ابالى ادبيبان 1293زاده سبال  (خانلرى)زهراى كيا 

 بك ادببىسب»اش خواند و درجه دكترى در ادبيان فارسى گرفت. موآو  رساله

 .بود «تواريخ تا قرن نهم هجرى

« آرمبان»سالها در دبيرستانهاى دخترانه و دانشفاه تدري  كبرد. تبا اينكبه 

 فرزندش درگذشت و دل و دماغ ازين زن برگرفته شد. ماتم جهان بر چهبره ايبن
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 بست. سراسبربايد، نمىدانشى زن نقش بست. ديفر دل به هيچ كار، آنچنانكه مى

 زده ببود. بسبيارآراست. هميشه غبمراز را سياه پوشيد. خود را نمىاين سالهاى د

 رميده خو شده بود. ببا ايبن همبه درد و دلمردگبى در سبالهاى سبخت زنبدگى

 وار به نفاهدارى و دلسوزى، بازمانده شبيره جبان خبويش را نثبارخانلرى، راهبه

سباخت.آنچه هاى روزگار مىسوخت و با دشوارىكرد. ااشقانه با خانلرى مىمى

 :ام اينهاستهاى چاپ شده او ديدهاز نوشته

  اله يا رهبر دوشيزگان 1315

 (از آندره موروآ)رنجهاى جوانى ورتر  1322

 (از داستايوسكى)شبهاى روشن  1324

 (از پيراندلويجى)بيست داستان  1335

 (چاپهاى متعدد شده)انفيز ادبيان فارسى داستانهاى دل 1337

 يان فارسىراهنماى ادب 1341

 نمونه غزل فارسى 1343

سبه   )روش تدري  كتاب فارسى دبستان. با همكارى ليلى ايمن  1345

 (جلد

 (هاى مختلف شدهچاپ)فرهنگ ادبيان فارسى  1346

 (از آندره موروآ)دنياى خيال  1347

 (براى كودكان)افسانه سيمرغ  1348
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5
شعر و زبان فارسى

 

 اميرخسرو دهلوى

 

 اند. ازيبن روى كبه اگبر شباارىطبع شاارى بر اربيان راجحپارسيان به 

 اندافمث و افصح از ارب در فارس و خراسان برود در طر يق فارسيان فرسى نتو

پارسبيان راند و زبانش به لف، فارسى درست نفردد، فكيف كيفيت استنبا  معانى

 .و اوزان و انشاى ايشان

هبم در شبهرهاى پارسبيان  اما شاارى پارسى اگر با ادراك و دراك باشبد

 لفباظاقون تعلم ادب و فمث شعر اربى تواند گفت. بلكه معانى پارسيان را به به

د تعلبم اربى امتزاجى چنان بر مزاج تواند داد... و اگر اين شاار پارسى ببا وجبو

هبا گيرنبد و زمخشبرى از وفمث در ارب رود، خود فصبحاى ابرب راه بياببان

 ه خطابش كردند و آنچه سيبويه مجمث گذاشت ازوبود كه در ارب االمخوارزم

 هشد. هيچ شاار ارب را كسى نففت كه در پارسى دو لف، را بر هم گر «مفصث»

گفت از شباار ابرب  «گوى»گوى تواند كه زد كه زبانش گره نشد. شاار پارسى

  .آيد «كو»گويد از زبان او  «گو»اما شاار ارب اگر خواهد كه  ببرد

 الكمالةديباچه غر ب ىامير خسرو دهلو

 

 ها:يادداشت
 پندارند، خداى من با من است و مرا رهنمايى خواهد فرمودنه چنان است كه مى .1

 اين مقاله ممتع سال گذشته نوشته شده، و به چاپ رسيده، اما اكنون پ  از چند ماه ب مجله يغما. 2

خواهم، وقتى فى بزرگوار مقاله مىشود! با شتاب بسيار به نامه و تلفرا  از دكتر يوسمنتشر مى
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افكنم، حرو  چاپخانه را معطث نفاه نشانم! دوستان را به رن  در مىبه اين روزش مى رسدمى

شنوم. اين است روش بنده در انتشار مجله. مقاله ممتع ديفرى نيز از دكتر لندلندها مى دارم، ومى

عنى چيده شده است و آماده است، حال كى به ام كه همين حال را دارد، يخواستهيوسفى با التماس

بخشد و به التماس من توجه دانم دكتر يوسفى گناه مرا مىبا خدا است! نمى نظر خوانندگان برسد

 .فرستد از ب  نجي  و بزرگوار استفرستد؟ بلى، مىمى فرمايد و باز هم مقالهمى

ران و نويسنده كتاب نفي  سخنو پروفسور محمد اسحا  مقيم كلكته صاح  ت ليفان ارجمند .3

از  نظير در هند ودر اصر حاآر و مؤس  بزم ايران در كلكته از الما و دانشمندان كمايران

 .ادب فارسىاشا 

 .خانمصرا  اول قطعه اين است: صاح  فمث و كمال محمد اسحا  .4

 .پرسيدم پروفسور اسحا  مبلغى هم به سيد صله داد كه مقدار آن را نه دريافتم و نه

 اى از نسيم شمالشماره خواندم. اتفاقاً و بندرن وقتىدر اين سالها بنده در دامغان دوره ابتدايى را مى .5

 .كرددمى خريدند و استنسا آمد، ورقى از زر بود كه به چند برابر بها شاگردان مىبه دست مى

 طاندختر سل ( بموپاسان)پدركُش  ( بكوپه)پدر  ( بموپاسان)ااترا   ب از آنهاست: آخرين ديدار .6

سفيد  ب (ام وىماد)دو خانواده  ( بمونته)دستمال  ( بموپاسان)در يكى از شبهاى بهار  ( بپوشكين)

ل  ق ( بوبونك)قصر خيالى  ( بشكسپير)طوفان  ( بكوپه)شرم  ( بكوپه)سناخري   ( بوالتر)سياه  و

 ( بومورد) مطرب ( بموپاسان)مست  ( بتسكيومون)ليزيماك  ( بدوليث)كريستن  ( بدوليث) هيالمار

ا. يا سه ت شناسم مفر دوام و نمىمن اينها را نديده ( بپوتيه)مكافان  ( بموردو)معجزه گرما وسرما 

 .امخانبابا مشار آورده «فهرست كتابهاى چاپى» اسمها را از روى

 ثار ادبىرسيد و بيشتر آچاپ مى هاى بهار، شر ، مهر، آرمان بهآنچه از ادبيان اروپايى در مجله .7

 .رمانتيك و كالسيك بود

كيا،  رآا جرجانى، صاد  هدايت، گلچين ميرفخرايى، محمد دبيرسياقى، منوچهر اميرى، دكتر صاد  .8

 احسان طبرى، ابداللَّه فريار، زهرا خانلرى، دكتر محمد معين، محمود صنااى، جهانفير افكارى،

تر حسن شهيد نورائى، دكتر محسن هشترودى، ابوالقاسم قربانى، زاده پسيان، دكحسين سلطان

رآا، فؤاد روحانى، فرهنگ ذبيح، احمد بيرشك، االءالدين پازارگادى، ايسى پرويز بهنام،  اللَّهفمث

آبادى، محمود ااتمادزاده احمد، دكتر محمدحسين الىرآوى، حسن قائميان، جالل آل حسن

بويه، دكتر كمال جناب، دكتر رآا كاويانى، منوچهر ى، دكتر اسداللَّه آلاللَّه الهرحمت ،(آذينبه)
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براى )اند. فرديد، دكتر يحيى مهدوى در سالهاى اول و دوم مجله از آن زمره دكتر احمد بزرگمهر

 (.بعد به خود مجله مراجعه شودنامهاى دوره سوم مجله به

 ى، دكترن خطيباللَّه صفا، دكتر حسيدكتر ذبيح تا آنجا كه به يادم مانده است دكتر محمد معين، .9

 .الملوك مصاح ، دكتر حسن مينوچهر، دكتر صاد  گوهرين... از آن گروهندشم 

ققان آورم و همه محاز نخستين گروهى كه توانستند ازين گروه استفاده كنند اين نامها را به ياد مى .10

د، امير ر احمريچارد فراى، رودلف ماتسو ، نذي شناس نامور شدند:  يلبر ىزار،استادان ايران و

 ... .اابدى، وزيرالحسن اابدى، احمد جاويد و حسن

 دكتر ( بدر غياب دكتر صفا)(، دكتر حسن مينوچهر 30-1341اللَّه صفا )پ  از خانلرى دكتر ذبيح .11

ب  ر كوهستانىدكت ب ايرج الومى ب (1343-1350(، ايرج افشار )1341-1343حاف، فرمانفرمائيان )

 .اندمسئول آن اداره شده 1357وشى دكتر بهرام فره

ست داى درگذشت و يا از ادامه كار در ميان بعمى ملث مرسوم است كه اگر مؤس  مجمواه .12

دگان راى آينبدارند تا سابقه هر بنيادى بر روى كتاب نفاه مى «مؤس »نام او را به انوان  كشيد

 .دبى افراد محفوظ بماندروشن باشد وحق فرهنفى و ا

 «سخن ه سالهسرگذشت د»بايسته است نام آنان را كه مددكار املى خانلرى بودند بر اساس مقاله  .13

( 1369اه مهرم 34شماره )( و مقاله اليرآا حيدرى در مجله دنياى سخن 1332سخن، شماره تير )

 مدىهنر دكتر حسن ب يارشاطردكتر احسان  ب سپهر ذبيح ب هاى خود بياورم: احمد بيرشكوآگاهى

تورج  ب رىاليرآا حيد ب رآا سيدحسينى ب ابوالحسن نجفى ب دكتر ناصر پاكدامن ب افشار ايرج ب

 دبيرىهوشنگ طاهرى. تورج فرازمند كه بعدها سر ب قاسم صنعوى ب محمود كيانوشب  فرازمند

عاون زى مش از او كشاوردار بود و پيسخن را داشت درسالهاى اول كارهاى ادارى مجله را اهده

 مدن چر  ادارى سخن بود.رآا سيدحسينى ظاهراً دو بار سردبيرى سخن را بر اهده گرفت. و

يث حاز  همكارى را با خانلرى داشت. چون ممكن است در آوردن اسامىتر از ديفران اينطوىنى

 . چه بساورديخى در آباشد، اميد است يكى از مطلعان آن را به نظم تارزمان پ  و پيشى روى داده

( 1332 هريورش)دانم كه پ  از تعطيث شدن مجله مهر هم از قلم افتاده باشد.درمورد خودم مى نامى

ن كار بودم و آدر  1335همكارى خانلرى پذيرفته شدم و تا اواخر تابستان از ماه مهر همان سال به

جله مداشت من چاپ شده در ياد)كتابدارى پيش آمد به اروپا رفتم. چون مقدمان سفر تحصيث

 به من نوشته اى كه خانلرى از تهران به پاري نامه (،ديده شود1369، آبان 35دنياى سخن، شماره 

 .دوره همكارى با او است يادگارى است از خاطران نخستين
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 :براى سخن دو فهرست مندرجان چاپ شده است   

ش محمدزهرى، : به كوش1322-1338فهرست موآواى مقاىن ده ساله نخستين مجله سخن ب 1

 .اين فهرست را دفتر مجله چاپ كرد و تاريخ انتشار ندارد

تنظيم  و. تهيه 1322 - 1336مجله سخن. جلد اول از دوره اول تا هشتم  [قاموسى]فهرست ب 2

ويسندگان . اين فهرست بر اساس اسامى ن1354ازشهراالم مروستى. تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

ت بيس شناس پرتوانى فهرستمام مدخلهاى موآواى. بايد اميد ورزيد كه روزى كتابانماست به

 .دوره سخن را يك جا آماده و چاپ كندو هفت

 لصم خااى مختلف الوهاى مربو  به رشتههاى سخن، از روزى كه آغاز شد، گاهى مقالهدر دوره

اى شد كه نشريهرى بر آن مىشد ولى چون سخن بيشتر به ادبيان و هنر داشت، خانلمنتشر مى

تشر منتشر كند. پ  سخن المى با همكارى جمعى از دانشمندان آغاز شد و چند سال منالمى

 .شدمى

 سلطنهاتمادالكه اليقلى ميرزا ااتمادالسلطنه و محمدحسن ا)پيش از آن دارالت ليف اصر ناصرى  .14

 بنفاه ران،رهنگ، انتشاران دانشفاه ته، كميسيون معار ، اداره نفارش وزارن ف(اندمديرش بوده

 .دشترجمه و نشر كتاب، سازمان انتشاران فرانكلين هر يك منشاء كارهاى مطبوااتى مهم 

 مودكتر محداللَّه صفا، بنياد داراى هي ن مؤسسى بود مرك  از دكتر يحيى مهدوى، دكتر ذبيح .15

ي ن اى هي ن امنائى داشت كه با اامخانلرى و هصنااى، دكتر محمد باهرى و دكتر پرويز ناتث

يت امو جمعاً بيست نفر بودند. در اين هي ن امنا، طبعاً تنى چند به مناسبت مقامشانمؤس 

لى اندس داشتند. ونامهاى ديفر تا آنجا كه به يادم مانده اينهاست: مهندس محسن فروغى، مه

و  هم از صاحبان صنايع زرياب، منوچهر بزرگمهر، ايرج افشار. چند تنصاد ، دكتر اباس

 .كمك مالى بدهند، امو آن هي ن بودندكه به مؤسسهبازرگانان براى آن

 .ها در فهرست انتشاران بنياد چاپ شده استنام اين مجمواه .16

 يابانخ)آباد ابتدا در خيابان سعدى و پ  از آن در چهارراه كال  و سپ  نزديك چهارراه بهجت .17

 .بود (حاف،


