
 
 
 
 
 

 پرويز ناتل خانلري
 

 *از رجال برجستة ادبي معاصر ايران

 

 آذرنگعبدالحسين 

 
 يادداشت بخارا

ا بتنوشتهه شت، ،  دانشنامة جهان اسالماين مقاله، كه در اصل براي درج در 

موافقت آقاي عب،الحسين آذرنگ به مناستبت ششهادهششتهنين ستال رد رادرهر 

يابت،  شتار م بناك ادب معاصر ايران، انهشاي تاشادرهان دكهر خانلري، ار چهر 

مقالته  ه خود را با بارچاپ اين دانشنامهآقاي آذرنگ ط ّ يادداشه ، كه موافقت 

قتاي آاعالم داشهه، درضنن ار خاننها ترانة خانلري ه خجسهه كيا )جهانب لو(، 

راد  ه مهران افشاري تشكر كرد  كه ايتن مقالته را بتا دقتت فتراهان صف،ر تق 

ان،  بختارا ان، ه در تصحيح ه تكنيل مقاله نكات  را به هي يادآهر شت،  خوان،

تر درآم،ي بتراي مقتا م مفصتلاي پيشامي،هار است چاپ اين مقالة دانشنامه

 بخارادربارة رهانشاد خانلري باش،  مجلة 

* 

  شهرم خانلري را شاي، بهوان حاصل كار ه فعاليت اه در سه الف( مقدمه

( م،يريت مجلتة ستخن 2( تحقيقام ه تأليفام ه ت،ريس 1نست: رمينة اصل  دا

                                                           

   مجلة بخارا،          * 
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توان فقرة هيژ  در بنياد فرشنگ ايران  نيز م ( م،يريت ه سارمان،ش  فرشن  ، به3

شا را به ده رمينة اصل  تقليل داد  آنچه خانلري را بيش گنجان، ه رمينه 3را در  2

،، تتال  اه دررا  دادن ره  كنار عاملهاي دي ر در ميان اديبان معاصر منهار م 

ه ن ر  علن  در پژهشش ه آمور  ربان  ت ادب  ه معيارشاي دقيق ه ستنجي،ة 

نظيتر، توجته شناخت شنري در مطالعام ه نق، ادب  شنرا  با ذهق ادب  كمريبائ 

نويس ، شيوا ه ريبانويس  خاص به ربان فارس ، نثر معاصر فارس ، اصول درست

ه شويّتت فرشنتگ ايرانت  ه شتناخت اصتول ه د يتل  ه تأكي، هيژ  بتر اصتالت

آنهاست  هرهد اه به قلنره سياست ه پذيرفهن برخ  سنههاي سياس ، گرچه بته 

ا  لطنته رد ، ه در دهرة خاصت  رابطتة ميتان اه ه رهشتنفكران اعهبار اجهناع 

دگران،يش جامعة ايران  را به تيرگ  كشان،  است، اما اعهبار علن  ت تحقيقت  ه 

 الشعاع خود قرار ن،اد  است   خ،مام فرشن   هي را تحتارر

 ب( شرح احوال  نام خانلري براساس لقب ج،ّ  ميررا احن، مارنت،ران ،

انون ، در رمتان اجتراي قتسفرنامة ميررا خانلرخانمشهور به خانلرخان، نويسن،ة 

(  ناتتل، نتام 431، ص 1369ختانلري، مترداد  ←)شناسنامه انهخاب ش،  استت 

لت  عق،ين  در مارن،ران، در شناسنامة اه نيستت، امتا آن را بته پيشتنهاد شهري 

ه نام باسفن،ياري )نينا يوشيج(، كه پسرخالة مادر  بود، به عنوان تخلّص شعري 

نوشت نامش ه كوته« م  آ»، «پژهشن، »خود افزهد  است )شنانجا(  نام مسهعار  

كترد  استت   با آنها امضتاشايش را است كه شناري ار نوشهه« پ  ن  خ»ه « پ»

خطتاب « خانلرختان ستوم»صادق ش،ايت ار باب مزاح در جنت  دهستهانه، اه را 

 ←)گفتت  م « خانلرختان»كرد ه گا  نيز به خود اه بر سبيل طنتز ه تحبيتب م 

 ( 11، ص 1369علوي، مهر 



 7 پرويز ناتل خانلري

ا  مارنت،ران  بودنت، ه در تهران بته دنيتا آمت،  ختانواد  1292در اسفن، 

  ي ه مادري، شرده، در عصر قاجاريه مشاغل ديوان  داشتهن،  جت،خانوادة پ،ر

 النلك )لقب  كه به پ،ر خانلري به ارث رستي،(ميررا خانلرخان، ملقّب به اعهصام

اشت  در هرارم امور خارجه شاغل بود ه م،يريت كل ادارة ان ليس را به عه،  د

كردة ل، تحصيل ( اشل باب1309ق ت 1288النلك )خان اعهصامپ،ر  ابوالحسن

بتا  هرشهة حقوق، كارمن، هرارم ع،ليه ه امور خارجه بود  به ربان رهس  تسلط 

ه تتا  ان ليس  ه فرانسوي آشناي  داشت، به مأموريههاي خارج ار كشور رفهه بود

پطرربورگ پيش رفت  اه، پستر  پرهيتز مقام نيابت سفير ايران در تفليس ه سن

ه بربيت اه را شخصاً ه م،رسه ن ذاشت ه تعليم ه تطور منظم برا بنا به د يل  به

 عه،  گرفت، اما خانلري سرانجام اجار  يافتت تحصتيالم متنظّم را در م،رسته

ا  رس، كه عالقه بته ادبيتام را پت،ر در اه بران يخهته ه ار ردنبال كن،  به نظر م 

شعر  خوان،،كهابخانة پ،ر كهابخوان ش،  باش،  ار شش ت شفت سال   رهرنامه م 

گفت ه ار اهان كودك  گوشش با هرن ه موسيق  شعر آشتنا ه نستبت بته آن م 

(؛ تأثير عنيقت  كته بعت،شا در 430 ، ص 1369خانلري،  ←)حساس ش،  بود 

 پژهششهاي ب،ي  هي در رمينة هرن شعر فارس  ه علم عرهض ننايان ش، 

نسوي لوي  ه در م،رسة آمريكاي  تحصيل كرد ه با ربان فرادر م،رسة سن

الزمان ه ان ليس  آشنا ش،  در دبيرسهان دارالفنون تحت تأثير دبيران  چتون بت،ي 

كردنت،، قترار گرفتت  فرهرانفر ه احن، بهننيار، كه ادبيتام فارست  تت،ريس م 

اكبر سياس ، سعي، نفيس  ه عباس اقبال شتم در رمترة عب،الرحنن فرامرري، عل 

اهلل خالق  شن،رس بتود (  با رهح432ص  ان، )شنان،معلنان اه در دارالفنون بود 

ه آشناي  با خالق  ذهق موسيق  را در اه بران يخت ه حه  م،ت  شم به نتواخهن 
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الف، ص  1370مالح،  ←)هيولين پرداخت ه شعر كنسرتهاي خالق  را اه سرهد 

ا  تكليف  درس  بود كته بته تشتويق (  نخسهين مقاله258ب، ص  1370؛ 398

ه  431خانلري، شنتان، ص  ←)ي در رهرنامة اق،ام چاپ ش، عب،الرحنن فرامرر

بع،(  در شنين دهرة تحصيل در دبيرسهان به شعرشاي نينايوشيج گرايش يافت ه 

چون با نينا نسبت خانوادگ  داشت بتا اه متأنوس شت، ه بتا شنكتاري يكت  ار 

كترد  بته ستبب دهسهانش، ظاشراً محسن مفهاح، شتعرشاي نينتا را پتاكنويس م 

ريت نينا به مارن،ران، در مناسبام ميان آنهتا چنت،گاش  هقفته افهتاد )بتراي مأمو

به بع،، تحت عنوان  447 ، ص 1370خانلري،  ←جزئيام بيشهر اين مناسبام 

 «( من ه نينا»

پس ار پايان بردن دهرة تحصيالم در دارالفنون، هارد دانشسراي عال  ش، 

هادان اه در دانشسترا، شنتان ه در رشهة ادبيام فارس  به تحصتيل پرداختت  است

شهاب ، بع،اً اسهاد عربت ، ارجنلتة اكبر دبيران اصل  هي در دارالفنون بودن،  عل 

(  ختانلري كته 432، ص 1369خانلري، مرداد  ←)چن، تن ار شنكالسان اه بود 

در دهرة دانشجوي  با عالقة بيشهري به شعر، شاعري ه مباحث ادبت  رهي آهرد، 

جو، پرشتور ه ، كه فضا ه رهيكرد ادب  آنهتا بتاب طبت  تتار شاي ادب ار انجنن

نوگراي هي نبود، سر خورد، ه اين خود شاي، عامل دي ري بود كه در مش  ادب  

ه ره  انهقادي اه در فعاليههاي ادب  تأثير گذاشت  در شنين سالها، ح،هداً پتيش 

ر ايتران شناس چك كته بتراي تكنيتل مطالعتاتش د ، يان ريپكا، ايران1314ار 

برد، ار دانشسراي عتال  خواستهه بتود دانشتجوي منهتاري را كته ربتان سر م به

به عنوان دسهيار دراخهيار  ب ذارن،، ه آنها شم خانلري را معرفت   ،خارج  ب،ان

رفت ه فارس  معاصر بته اي چن، رهر به منزل ريپكا م كرد  بودن،  خانلري شفهه
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با نسل ج،ي، ادبيام راغب بتود ه بتا گتره  داد  ريپكا كه به آشناي  اه درس م 

رَبعه )صادق ش،ايت، بزرگ علوي، مسعود فرراد، مجهب  مينوي(، نتام  طنزآميتز 

گرا، نظيتر هحيت، در برابر گره  سَبعه )مهشكل ار شفت اديب سرشتناس ه ستنت

دسه ردي ه دي ران، ه ار نظر مخالفان: كهنه پرست( آشنا ش،  بود، خانلري را با 

ايت ه دهسهانش آشنا كرد، ه اين آشناي  شم ار موجبام دي تر تحتوّل صادق ش،

؛ علوي، 433، ص 1369خانلري، مرداد  ←)در ن ر  ه ره  ادب  خانلري بود 

 ه بع،(  191، ص 1377

  به خ،مت نظام رفت ه دهرة خت،مت نظتام  را در دانشتك،ة 1314در 

 ير، شنسر نينتا، در افسري تهران ه سپس در رشت گذران، ه ار قضا عاليه جهان

كرد  خانلري ح،هد رشت م،ير م،رسه ش،  بود ه نينا شم در آن شهر رن،گ  م 

يك سال در رشت ت،ريس كرد ه با نينا آم، ه ش، داشت  پس ار پايتان خت،مت 

نظام به تهران بارگشت، به خ،مت هرارم فرشنگ درآم،، در دبيرسهانهاي تهتران 

ال  به ت،ريس ادبيام پرداخت ه معتا  ه سپس چن، ساعه  شم در دانشسراي ع

(  434خانلري، شنان، ص  ←)خانواد  را با كار ش،ي، ه تحنل سخه  ادار  كرد  

  در دهرة دكهري ادبيام فارس  در دانش ا  تهران پذيرفهه شت، ه در  1320در 

چ ون   تحول اهران غزل ه تحقيق انهقادي در   ار رسالة خود، با عنوان 1322
الزمان فرهرانفتر ه استهادان داهر دفاع كرد  اسهاد راشنناي اه ب،ي  هعرهض ه قافي

گويت، ايتن الشعرا( ه سي، محن، ت،ين بودنت،  ختانلري م محن،تق  بهار )ملك

اي رساله باب طب  فرهرانفر نبود، اما اه با شو  خود حس كرد  بود حرفهاي تار 

ن، ه حه  بهتار در جلستة در اين رساله شست  بهار ه ت،ين شم اصالً موافق نبود

نامته كترد  عالق   خود را به كاري كه خانلري در اين پاياننامه، ب دفاع ار پايان
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؛ براي اطالع بيشتهر: 435، ص 1369خانلري، مرداد  ←)بود آشكارا ابرار داشت  

 قسنت آثار( 

  ه در عين تن ،سه  با رشرا كيا اردهاج كرد ه اين رن 1320خانلري در 

  با عنتوان 1322ه ف،اكار تا پايان عنر، يار هفادار ه شنكار اه بود  در دانشنن، 

دانشيار در دانش ا  تهران به ت،ريس ادبيام فارس  مشغول ش، ه شنزمتان بتا آن 

  به دعوم 1325مجلة سخن را تأسيس كرد ه فعا نه هارد صحنة ادب  ش،  در 

دارة تار  تأسيس انهشارام اكبر سياس ، رئيس دانش ا  تهران، م،يريت ادكهر عل 

 ←)دانش ا  تهران را پذيرفت ه رهابط فرشن   اين دانش ا  را نيز سرپرسه  كرد 

افشتار،  ←؛ براي خ،مام اه در انهشارام دانش ا  تهتران 8 ، ص 1376افشار، 

شناست  ه   بتراي تحصتيل ه مطالعته در ربان1327به بع،(  در  73، ص 1378

)پاريس( رفت  نزديك به سه سال به تحصيل، كتار  آهاشناس  به دانش ا  سوربن

علن  ه پژهشش ، كار در آرمايش ا  آهاشناس ، باردي، ار مراكز ه مجام  فرشن   

شناستت  گذرانتت، ه بتتا دانتتش ه اي آراد را نيتتز در علتتم ريباي پرداختتت ه دهر 

(، 102، ص «پرهيز ناتتل ختانلري)»به كشور بار گشت  1329شاي تار  در تجربه

ريس در دانش ا  تهران ه فعاليت در سخن را ار ستر گرفتت ه كرست  تتاري  ت،

ربان فارس  را در دانشك،ة ادبيام دانشت ا  تهتران تأستيس كترد ه بته پترهر  

شناس  پرداخت، دانشجويان  كه شناري ار من، به رباننخسهين دانشجويان عالقه

استان كشتور تبت،يل شنآنان تحصيالم خود را ادامه دادنت، ه بته بزرگهترين ربان

  بته 1330شتناس(  ختانلري در اهايتل دشتة ش،ن،  )منب : گفه و با چنت، ربان

نظيري در ميان اسهادان دانشك،ة ادبيام ه نيز در صتحنة ادبت  كشتور جاي ا  كم

شناي  با رهشهاي علن  ه آدست يافهه بود؛ تسلط به ادب فارس  ق،يم ه ج،ي،، 
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نثرنويست ، نقتادي، ترجنته، تت،ريس، ج،ي، پژهشش ربتان  ت ادبت ، شتاعري، 

ريزي ه سارمان،ش  مراكتز ه سرپرسه  مجله ه مشاركت در سياسه ذاري، برنامه

مانن، براي اه به شنرا  آهرد  بود، ه عامل  فعاليههاي فرشن  ، اعهبار ه شهرت  كم

كه به اه مي،ان فراخ  براي فعاليت ثنربخش داد  اما در عين حتال پتاي اه را بته 

سياست گشود ه سهن  ار ب،نام  حاصل ار حكتومه  نتاموفق را نصتيب عرصة 

 ي: قسنت خانلري ه سياست( رشاي سياس  خانلهي ساخت )براي فعاليت

ار تحقيتق،  شنچنان فعال ه پركار بود ه گذشهه 1340ه  1330شاي در دشه

دار تأليف، ت،ريس ه انهشار مجله، م،يريت فرشن   ه سنههاي سياست  را عهت، 

  1336  چن، ماش  در بيرهم تت،ريس كترد ه در 1332)ادامة مقاله(  در ش، 

ار  سر برد ه با بسياري ار اسهادان دانش اشهاي امريكتاچن، ماش  نيز در امريكا به

ه نزديك آشنا ش،  براي شركت در مجام  ه باردي، ار مراكز مخهلتف فرشن ت  بت

 ن  ت فرشن ت  بستياريكشورشاي بسياري سفر كرد ه ار دانش اشها ه مراكز عل

ختانلري،  ←)شاي ادب  ه نشان علن  ت فرشن   گرفت دكهراي افهخاري ه جايز 

(  مرگ تنها پسر  آرمان، كه بته گفهتة نزديكتان، ختانلري ه 446 ، ص 1369

گا  تا پايان عنر ار غم آن كنر راستت نكردنت،، در تغييتر حتال ه شنسر  شيچ

ارة ارديبهشتت )سرمقالة اه در سخن، شن سار نهادشواي ذشن  اه تأثيري دگرگون

1339 ) 

  شم به لحاظ سير افول  اهضاع ه احوال سياست  1350خانلري در دشة  

ه شم به جهت افزايش سن ه رهال ت،ريج  ان يزة فعاليت ادب ، كه بارتاب  ار آن 

شاي پيش را ن،اشتت ه هقتت توان دي،، دي ر درخشش دشهرا در افول سخن م 

نظارم ه سرپرسه  در مؤسسام مهبوع ه بخش  شم براي پژهششهاي اه بيشهر به 
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 ش، )به نقل ار تن  چن، ار شنكاران( شخص  صرف م 

 1358فترهردين  20 ، در 1357ح،هد ده ما  پتس ار انقتالب استالم  

ن رهر در رن،ان اهين محبوس بود  شراس داين  اي 100بارداشت ش، ه به م،م 

يط  كته بتا شتيوة معنتول رنت،گ  اه شتيچ م،م ار مرگ ه ستر كتردن در شترا

ا  تأثيري بسيار عنيتق گذاشتت ه سارگاري ن،اشت، بر هض  جسن  ه رهح 

شاي بيناري پاركينسون در اه ظاشر شت، )بته نقتل ار تنت  چنت، ار نخسهين نشانه

با اينكته  نزديكان ه دهسهان( اه نه در جريان انقالب ه نه پس ار آرادي ار رن،ان،

كشور را داشت، ايران را ترك ن فت  حه  چنت، گتره  سياست   امكان خرهج ار

خواسهن، بته شتر طريقت  شت،  اه را ار ايتران مخالف جنهوري اسالم  ايران م 

شا ه بيرهن ببرن، ه در صف خود جتاي دشنت، ختانلري در پاست  پيامهتا، هعت، 

ه  236مهينت ، ص  ←)« شومار ايران خارج نن »پيشنهادشاي شنة آنان گفهه بود: 

چ اي كه اه در ربان ه ادب ه فرشنگ ه تاري  ايران دهاني،  بتود ار شتيبع،(  ريشه

توانست تغذيه كن،  اه سالهاي پايان  عنر را در انتزها ه آب ه خاك دي ري نن 

ن ا دهسهابدهر ار شرگونه شياشو گذران،  اهقاتش با مطالعه، ان،ك  نوشهن ه دي،ار 

گذشتت )بته نقتل ار تنت  چنت، ار ب سخن م هيژ  شنكاران ه اصحاق،يم، ه به

ن ،م بينتاري پاركينستون در بينارستهاش  براثر 1369نزديكان ه دهسهان(  در 

ششتياري بسهري ش، ه بيشهر ساعههاي رهر ه شتب را در حتاله  ار اغنتا ه نينه

ستال   درگذشتت  ار  77در ستن  1369گذران،، ه صبح پنجشنبة اهل شتهريور 

انش تشيي  ه در تهران به خاك ستپرد  شت،  شنستر  سوي شناري ار دهسه،ار

 رشراي خانلري )كيا( شم بيش ار شش ما  پس ار اه رن،  ننان، 

ار خانلري دخهري به نام ترانه بتار مانت،  استت كته در فرانسته در رشتهة 
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معناري تحصيل كرد  است ه مقيم آنجاستت ه بتر تج،يت، چتاپ آثتار پت،ر  

جا ننان،  است  كهابخانة شخصت  جه  ار اه بهنظارم دارد  ماترك مادي قابل تو

اه ه شنسر ، عن،تاً شامل كهابهاي مرج ، مهون ادبت  ه تتاريخ  ه آثتار ادبت  

 معاصر در خانواد  حفظ ش،  است )به نقل ار ترانة خانلري( 

نزديكان، شنكاران ه دهستهان ختانلري اه را متردي آرام، صتبور، جت،ي، 

لبتاس، بتا برخورد، خو ه بانزاكت، خو  مهربان تاح،ي خجول، بسيار مؤدب

العتاد  شنترا ، مهربتان ه اشتل مستاع،م، اصتو ً دانشچويان ه شنكتارانش فوق

 ان، دار ه مهحنل توصيف كرد توق  ه خويشهنب 

كترد، م  گا  ه گا  نيز تا دم،ماي بامت،اد كتارربسيار پركار بود  شبها تا دي

اي ار عنتر  را گتا  لحظتهشتت ه شيچاي بسيار نيرهمن، ه شوش  تيتز داحافظه

گذاشت  رن،گ  اه پرماجرا نيست، اما رن،گ  شنرا  با فرار ه فترهدي عاطل نن 

را، است كه با سرنوشت ربان ه فرشنگ ايران يكسر  درآميخهه است )خانلري، رش

نيتز بته نقتل ار تنت  چنت، ار  245؛ طته، ص 19به بع،؛ مجهبتاي ، ص  339ص 

 خانلري »عباس ررياب خوي  در هصف كل  اه گفهه است: نزديكان ه دهسهان(  

نوشت، ربان فارس  با قت،مت ه شتكو  چنت،ين قترن گفت ه م هقه  سخن م 

 ( 10)ص « گرفتخود در دل ه جان جاي م 

ستت ا ( عنوان تنها كهاب  1379)تهران  احوال ه آثار دكهر پرهيز خانلري

دان ختانلري، براستاس آنچته توصيف  كه منصور رسه ار فسائ ، يكت  ار شتاگر

ه نتتاكنون دربارة اه منهشر ش،  است، ه بيشهر بته قصت، تجليتل ه گرامي،اشتت، 

 تحليل ه نق، آراء ه آثار، گردآهري ه منهشر كرد  است 

* 
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  مشهنل است بر تأليف مبهن  بتر تحقيتق، سرپرسته  ه شت،ايت پ( آثار

، شتعر، ترجنته منابع  كه حاصل كار جنع  تحقيقت  استت، تصتحيح انهقتادي،

بررستت  ه نقتت، ادبتت ، توضتتيح ه تحشتتيه، ستترمقاله، مقالتته، مجنوعتتة مقالتته، 

شاي  كته اررشتهاي علنت ، ادبت ، رن،گينامه، ه نامهدنويس  ه ن ار  خوخاطر 

رة اي خودنوشت ه كهاب  درباتاريخ  ه پژهشش  دارد  ظاشراً ده اثر اه، رن،گينامه

ر اهشر نش،  است ه بقيه در قالتب بتيش هرن شعر فارس  براي كودكان، شنور من

شاي  كه مهن آنها چتاپ شت، ، بتين مقاله ه خطابه 120عنوان كهاب، بيش ار  30

   انهشار يافهه است 1369تا  1310سالهاي 

* 

 ( كه در رمان 1316) رهانشناس  ه تطبيق آن با اصول پرهر : هاتأليف

در عترهض ه قافيته ه تحقيتق انهقتادي اي بتود؛ خود حتاهي ديت،گاشهاي تتار 
نامة دكهري اه بتود ش،ة پايان ( كه مهن چاپ1327) چ ون   تحول اهران غزل

تري بتا ه د  سال بع، با تغييرام اساس  ه با دي،گاشها، رهشها ه تحليلهتاي تتار 

 ( پژهششتها ه تتأمالم 1337، هرن شتعر فارست عنوان دي ري انهشار يافتت )

فارس ، كه چكي،ة آن در اين كهتاب آمت،  خانلري در رمينة عرهض ه هرن شعر 

است، نقطة عطتف ه سرمنشتأ تحتول  اساست  در رمينتة مطالعتام عرهضت  ه 

گرا راش شاي پژهششهاي ج،ي، دربارة مبحث  بود كه در جامعة ادب  بسيار ستنّت

بست رستي،  بتود  ختانلري در ه بسيار مقاهم در برابر شرگونه تغيير، به نوع  بن

رس  را ار عرهض عرب  ج،ا ستاخت ه استهقالل ه شويّتت اين كهاب عرهض فا

هيژة آن را به رسنيت شناخت )براي آشناي  با دي،گاشها ه نق، ه نظر اه در ايتن 

(  در ايتن كهتاب عترهض قت،يم بته 24، ص 1366خانلري، اهل خترداد  ←بار  
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 مورد تحليل ه انهقاد علن  قرار گرفهه ه بر پايتة علتم آهاشناست  هاي ب،ي  شيو 

ه آمتور  عترهض بته  هيژگيهاي ساخهاري ربان فارس ، طرح نوي ارائته شت، 

ه بعت،(   266شاي پيچي،  رشا ش،  استت )مقربت ، ص فراگيران ار تن ناي قاع، 

، اهران الشتعر الفارست به ربان عرب  شم ترجنته شت،  استت ) هرن شعر فارس 

 غتار تتا استالمتاري  ايتران ار آ (؛ 1978/1356ترجنة محن، نورال،ين، قاشر  

 ( ده كهتاب درست  بتراي 1339) تاري  ايتران در دهرة استالم  ( ه 1338)

آموران سالهاي آخر دبسهان است  خانلري با ايتن ده كهتاب نشتان داد كته دانش

آهر به اثري جتذّاب ه شاي ماللتوان كهاب درس  تاريخ  را ار نوشههچ ونه م 

تحوّل  در شيوة ت،هين كهابهاي درس   خوان،ن  تب،يل كرد  اين ده كهاب به منزلة

 ، كه چاپ نخست آن با مقا ت  كنهر، با 1343) شناس  ه ربان فارس ربانبود؛ 

 ، انهشار يافهته بتود(، حتاهي مقتا ت  دربتارة 1340عنوان دربارة ربان فارس ، 

شناس  ه رشيافههاي  ار اين علم بته هيژگيهتاي ستاخهاري شاي  ار علم ربانجنبه

  در مجالم منهشر شت،  بتود  1340ت  1322ارس  است كه بين سالهاي ربان ف

 ( را در اصتتل بتتراي استتهفادة 1343) دستتهور ربتتان فارستت ختتانلري كهتتاب 

آموران دبيرسهان  نوشت، اما بعت،اً هيرايشتهاي  ار آن بته صتورتها ه بتراي دانش

فارست   كاربردشاي مخهلف انهشار يافت  اه با اين كهاب رشيافت به دسهورنويس 

داد، نه كلنة مفترد، ه  ررا نيز مهحوّل ساخت، هاح، بررس  دسهوري را جنله قرا

ج(     3 ، 1348) تاري  ربان فارس دسهور ربان را برپاية اين هاح، سامان بخشي،؛ 

خانلري هقت عظين  صرف آن كرد ه توجه  خاص ب،ان داشتت، نخستهين  كه

شناست  را بر پاية موارين علم ربان كهاب در ربان فارس  است كه تاري  اين ربان

(  طترح تت،هين 787ه تبحّر در ربانهاي ايران  بررس  كرد  است  )صادق ، ص 
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مرحلة دهم اين اثر سهرگ، ار قرن شفهم تا امرهر، در برنامة كار اه بود، اما فرصت 

بته ان ليست   تتاري  ربتان فارست عنل  كردن آن را نيافت  درضنن ده جل، ار 

 ( 1357) فرشنتگ تتاريخ  ربتان فارست (  1979است )دشل  نو ترجنه ش،  

اثري ناتنام ار گرهش  پژهشش  در بنياد فرشنگ ايران كه به سرپرسه  ه شت،ايت 

خانلري به پژهششهاي ربان  مشغول بودن،  مجلّ،ي كه ار ايتن اثتر انهشتار يافهته 

به تحول تنهاي  پژهشش  گسهرد  در مهون فارس  ه رهيكردي جام  است خود به

اي استت ربان فارس  ط ّ تاري  است؛ آخرين اثر اه رسالة كوچتك منهشرنشت، 

« آمتوراناصول شعرشناس  ه نحوة آمور  اهران شعر فارست  بته دانش»دربارة 

(  خانلري براي تصنيف اين كهاب كوچك تعنّق بسيار كترد  ه 14راد ، ص )تق 

ربارة عترهض ه تأمتل دربتارة شاي طو ن  خود را ط ّ سالها تحقيق دشنة تجربه

دكان ه شعر فارس ، به منزلة مهنهترين ميتراث ادبت  گذشتهة ورابطة ميان ذشن ك

ربان فارس  ربان، ه در عين حال پرهر  ذهق  ه اسهحسان  ذشن كودكان فارس 

 ( 24، ص 1366خانلري، اهل خرداد  ←)با شعر، به خ،مت گرفهه است 

* 

ا  ختتانلري در رمينتة تصتتحيح   ره ، اصتول ه ديت،گتصحيي  انتقححادي

شاي فنت  انهقادي، در اين مناب ، ه نيز در شنار قابل توجه  مقاله كه دربارة جنبه

 غزلهاي خواجه حتافظ شتيراريمهون ادب  ه ديوانهاي شعر نوشهه، آشكار است: 

ديتوان ؛ ستنك عيتار (؛ 1338) چن، نكهه در تصحيح ديوان حافظ (؛ 1337)
 ، بتا 1361) داستهان بيت،پاي (؛ 1359) اريال،ين محنت، حتافظ شتيرشنس

شنكاري محن، رهشن(، مهنهرين كار خانلري در رمينة تصحيح انهقادي، تصحيح 

(  اين تصحيح با نق، ه بررستيهاي مهعت،دي 19ديوان حافظ است )مجهباي ، ص 
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چن، به بع،(  كهاب  30ره ش، )براي بحث مفصل ه انهقادي رك: نجف ، ص رهبه
آغار رهيكرد انهقادي خانلري بته تصتحيح ديتوان حتافظ بتود، بتا  كه نكهه در    

شاي انهقتادي ه گتا  سلستله مقالته ←ره ش، )ارجنله مخالفهها ه انهقادشاي  رهبه

شاي بع،(  با اين حال تصتحيح ختانلري ، ه شنار 2،   4نسبهاً تن، فرران، دهرة 

ي كته مصتحح اخهيتار كار گرفهه ه دي،گا  فراگيرار حيث معيارشا ه اصول  كه به

شاي انهقادي شتعر در ربتان فارست  نظيري در ميان تصحيحكرد  است جاي ا  كم

خترداد  20ختانلري،  ←دارد )براي آگاش  بيشهر ار نظرگا  خانلري در اين بتار  

 به بع،(  31، ص 1366

* 

ك   خانلري چن، كهاب را ار ربان فرانسوي، يك كهاب ار عرب  ه يترجمه

 دخهتر ستلطانس  به فارس  ترجنه كرد  است  نخسهين ترجنة اه كهاب ار ان لي

هتر دخ ( است كه بع،شا با تج،ي، نظر ه با عنتوان 1310)داسهان، اثر پوشكين، 
)اثتر ريلكته،  چن، نامه بته شتاعري جتوانبارشا تج،ي، چاپ ش،  است؛  سرهان

جنه ار شناس ، ار ابوعل  سينا، تر)اثري در حورة ربان الحرهفمخارج (؛ 1320

يته، )اثر ژهرف ب، تريسهان ه ايزهم (؛ 1332عرب ، شنرا  با تصحيح ه تعليق، 

شاي اه باش، ه ظاشراً نيتز  (، كه شاي، بههرين كار خانلري در ميان ترجنه1334

م )اثر آرثر اپها ر ايرانشاشكارشاي شنره ش،  است؛ ه با اسهقبال بيشهري شم رهبه

شاي كوتا  دي ري شم دارد كه بيشهر ترجنه  (؛1338پوپ، ترجنه ار ان ليس ، 

شاي دهرة دانشتجوي  ه شاي  ار سخن چاپ ش،  است )بتراي ترجنتهدر شنار 

 ( 104جوان  اه رك: رسه ار فساي ، ص 

* 
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انت،، در   ار دي،گا  منهق،ان  كه شعر ختانلري را نقت، ه بررست  كرد شعر

  اما جاي تا  هاقعت  اه قريحة شعري ه تسلّط اه به دقايق شاعري تردي،ي نيست

هيژ  در مح،هدة حايل ميان شعر سنه  ه نتو فارست  ه عصتر در شعر فارس ، به

 ←انهقال پس ار نينا يوشيج محل تعارض است )براي آراي مخهلف در اين بتار  

(؛ 51ه بعتت،؛ حقتتوق ، ص  470، ص 1380؛ شتتفيع  كتت،كن ، 351خطيبتت ، ص

ه  1330شاي فارس  ه با خص در دشه هيژ  آنكه گرايشهاي سياس  در شعر نوبه

 ؛ به شعر فارغ ار سياست ه صرفاً معطوف به اررشتهاي ربتان  ه شنتري 1340

، شنرا  بتا 1379 ، چاپ سوم در 1334) ما  در مردابداد  خانلري، مي،ان نن 

شاي بع،ي اه، كه شناري ار شعرشاي آن به ربانهاي دي ر شم ترجنه ش، ( سرهد 

ي است كه ار اه انهشار يافهه است  ايتن مجنوعته بتا استهقبال تنها مجنوعة شعر

شاي شعر رنت، ، مطترح ه داراي ره نش،  ه تاكنون در رمرة مجنوعهچن،ان  رهبه

رغم نزديكت  بتا نينتا يوشتيج، ار طرف،اران خاص قرار ن رفهه است  خانلري بته

 ، ص 1376كتوب، اي كه اه ايجاد كرد، فاصتله گرفتت )ررينجريان ادب  تار 

، حه  اگر خانلري فقتط شنتين قطعته را سترهد  بتود، عقاب(  اما شعر بلن، 406

بههرين گوا  اسهادي بالتردي، اه در سرهدن شعر در قالبهاي كهن، اما با مضتنون  

مايتة آن ار ادبيتام غيتر رغم نظر بعضت ، بننب،ي  ه پرجاذبه است؛ شرچن، كه به

)چتاپ  دخهر ستلطانتاش  كه در كهاب ايران  الهام گرفهه ش،  است، حكايت كو

شاي، تنها شتعري ار ختانلري « شعر عقاب»( آم،  است  دخهر سرهان  / 1310

است كه در حافظة شعري جامعه فعالً به ياد مان،  استت  ايتن شتعر بته صتادق 

ش،ايت ش،يه ش،  است  نيز به لحاظ مش  سياس  ختانلري، بتر هرن آن ه در ردّ 

رهد  ش،  است  يك  ار منهق،ان ه صاحبنظران ادبت ، م،عاشاي آن چن،ين شعر س



 19 پرويز ناتل خانلري

شاي شعر در تاري  شزار ه ص، ساله شعر فارس  را ار بههرين ننونه« شعر عقاب»

(  شتعر ختانلري در ايجتاد يتا تستري  ه تقويتت 19دانسهه است )مجهباي ، ص 

آن است، ه به عنتوان جريان  در شعر نو فارس ، كه نادر نادرپور بههرين نناين،ة 

 شم معرهف است، تأثيرگذار بود  است « رمانهيك»جريان 
 

* 
 

شاي عادي مجلة سخن را با   خانلري شنة آثار  را، حه  مقالهنثر خانلري

نثري ن اشتهه استت كته هيژگيهتاي منهتاري ار آن ختود دارد  اه بتا استهفاد  ار 

رام مهجتور، مهترهك يتا شاي ساد  ه حه  رهرمر ، پرشيز ار كلنتام ه عبتاهاژ 

پتذير، انهقتال حت،اكثر شاي كوتتا  امتا گويتا ه انعطافاسهعنال، كاربرد جنلتهكم

ي ار حشتو ه اطنتاب، ترين عبارتهتا ه اجهنتاب هرريت،ن جت،ّاطالعام با آستان

شتا ه عبارتهتاي هري كارآم، ه در عين حال مبهكرانه ار ادبيتام كهتن ه هاژ بهر 

هيژ  در را  بيان مقاصت، ق،يم به نثر فارس  معاصر، ه بهكار رفهه در مهون ادب  به

ص  ، 1370نتادرپور،  ←)اي بخشتي،  استت علن  ه فرشن   با آن، جان تار 

يافهة مكهب نثر دانش اش  ه هارث بالفصتل نثرشتاي به بع،(  نثر اه نثر قوام 249

ود ختانلري الزمان فرهرانفر، سعي، نفيس  ه امثال آنهاست  ختاحن، بهننيار، ب،ي 

  بته نظتر احستان (به تأثير شيوة ن ار  بهننيار در نثر خود اذعان دارد )شنانجتا

مقتام در را  ستادگ  ه رهشتن  افهتاد  بتود، در يارشاطر، نثر فارس  كته بتا قائم

ياب ، ايجتار ه شاي خانلري به كنال رسي،  نثر اه به توانتاي  در بيتان نكهتهنوشهه

استت )ص « بههرين نثرنويس ربان فارس »انلري دلنشين  آشنگ منهار است ه خ

هيتژة اهستت ه بتا »(  به نظر نادرپور، خانلري نثري مسهقل پ،ي، آهرد  كته 468
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بنيادگذار نثر ج،يت، »( ه اگر 20 ، ص 1369« )نوشهة معاصرانش شنانن، نيست

)شنو، « گنان مؤثرترين نويسن،ة اين مكهب استدبيري در ربان پارس  نباش،، ب 

در ميان نثرنويسان معاصتر نظيتر اه را »(  به نظر حسين خطيب ، 253ص  ،1370

(، چه اه شتيوة خاصت  را دنبتال كترد  كته در آن 350)ص « توان يافتكنهر م 

رهان  ه رساي  معن ، با پخه   ه انسجام لفظ  درشم آميخهته استت  نثتر اه بتا 

(  شتاي، 351و، ص رهد )شنتاتكاء به گذشهة نثر پارس  ه ن ا  به آين،  پيش مت 

هري ار شاي دسهوري ربان، بهتر بن،ي به قاع، بهوان آميزة سادگ ، اسهواري، پاي

ميراث گذشهه ه ره  م،اهم رايحة ذهق شنري ه اعه،ال سليقه را در نثر خانلري 

 هيژگ  مهنايزكنن،ة آن دانست 

* 

   كار خانلري در اين رمينه اساساً بته صتورم مقالته هبررسي و نقد ادبي

شاي عن،تاً در مجلة سخن منهشر ش،  ه شامل بحثهاي ربان  ه ربانشناخه ، نكهه

شاي دسهوري، بررس  ه نق، مهون نثر ه ديوان اشعار، دقتايق ادبت ، برخت  نكهته

تاريخ  مرتبط با ادبيام، شيوة خط فارس ، ره  آمور  ربان فارست ، بعضت  

فرشن   كشور، رهايتاي  ار شاي  ار سياست شناخه ، جنبهمباحث شنري ه ريباي 

با ادبيام ه بعض  نكام دي ر استت  هيژگت   مسائل اجهناع  ه فرشن   مربوط

ياب، انصاف علن  ه عت،ل مشهرك در اين مقا م ن ا  كاهن، ، تحليل ر ه ريشه

تحقيق  در داهري، ذهق سليم، شمّ شنري، اعه،ال ه پرشيز ار افراط ه تفريط، ربان 

ر جنجال ه رهرمرگ  ه دفاع صريح ه ب،هن مجامله ار ربان بليغ ه فصيح، پرشيز ا

شاي مت،هن  ار شا در مجنوعتهه ادب فارس  ه فرشنگ ايران  است  ايتن نوشتهه

 ربتان شناست  ه ربتان فارست  ←مقا م خانلري منهشر ش،  است )براي مثتال 
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تت 1367 شفهاد سخن ؛ 1345 شعر ه شنر ؛ 1345 فرشنگ ه اجهناع ؛ 1343

1369  )  

* 

سلستله »شاي  ار ادب فارست  در   توضتيح ه تحشتية برگزيت، آثار ديگر

، رليختا داسهان يوسف ه، ار انهشارام اميركبير، مانن، «شاشكارشاي ادبيام فارس 

هان داست؛ شاشنامة فردهس ، ار داسهان رسهم ه سهراب؛ تفسير تربت جامار كهاب 
ا يتالة بتا نتام ه امضتا ؛ تع،اي سرمقسفرنامة ناصرخسره، ار سفرشاي ناصرخسره

قستنت  ←)نام ه امضا يا با نام اخهصاري در مجلتة ستخن ه شتناري مقالته ب 

متا قبل (  تع،اي مصاحبه با اه در نشريام مخهلف ه طت ّ ستالها منهشتر شت، ، ا

  بتا 1369ه  1366هگوشاي  است كه در ستالهاي تر ار بقيه، گفتدرخور توجه

انلري كه در مناب  مقاله(  خ ←)داشهه است  ندنياي سخه  آين، ، آدينهشاي مجله

دي،، به برخ  نكام، چه شخص  ه اين سالها فرارسي،ن مرگ خود را نزديك م 

چه غيرشخص ، با صراحه  به شيوة خود اه: صراحت آميخهه بته ادب ه حتزم ه 

داري، پرداخهه است  به دفهري ار خاطرام، كه حاهي اطالعتات  دربتارة خويشهن

مجلتة  ←)كنن، كته شنتور منهشتر نشت،  استت خود اهست، اشار  م رن،گينامة 

شاي اه شنتتور (  نامتته388 ، ص 1370، تابستتهان 2،   3، دهرة شناستت ايران

گردآهري، ت،هين ه منهشر نش،  است  اما شنار انت،ك  كته ايتن ستو ه آن ستو 

  ا  شنتوارشاي شخص  ه دهسهانهدش، كه حه  نامهانهشار يافهه است، نشان م 

شاي  كه با دانشتنن،ان شاي  است كه ارر  ادب  ت فرشن   دارد  نامهحاهي نكهه

 ه پژهشش ران ه شنرمن،ان مبادله كرد  است چه بسا ارر  پژهششت  بته مراتتب

 بيشهري داشهه باشن، 
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 ( ار چن، ننايشتنامة9)آخرين مصاحبه   ، ص  در آخرين مصاحبة خانلري

گويت، ننايشتنامة است، اما ترانتة ختانلري م  اي منهشرنش،ة اه ياد ش، پرد تك

اي ار اه در دست نيست ه شاي، طرحهاي  بود  كته در رمتان حيتام منهشرنش، 

نتام  خانلري اربين رفهه است )به نقل ار ترانتة ختانلري(  ننايشتنامة دي تري بته

ستت ا، نوشهة اه را ظاشراً كس دي ري به نام خود چاپ رد  ششهنين سفر سن،باد

رك:  ، براي اطالع بيشهر دربتارة آثتار اه9، ص «آخرين مصاحبه   »ري، خانل ←)

 به بع،(  210ه بع،؛ رسه ار فسائ ، ص  658 ، ص 1369افشار، 

* 

شا، سهم خاص خانلري در م،يريت .ت( مديريت و سازماندهي فرهنگي

  ، شاي ادارة نهادشا ه فعاليههاي فرشنشا ه ساير جنبهريزيشا، برنامهسياسه ذاري

 ترين بخشبه علت فق،ان مناب  در اين بار  ه نق، ه بررس  كارشناسانه، ناشناخهه

گيري دربارة اينكه اه چه تأثيرشاي مسهقيم ت فرشن   اهست  تصنيمرن،گ  علن 

م ه ه غيرمسهقين  در اين عرصه گذاشهه، فعالً دشوار استت  بته استناد، اطالعتا

اين هجته اه چته نستبت ه  ست تا نشان دش،شاي بيشهري نيار اداهريها ه اررياب 

ر اتناسب  با هجو  دي ر دارد ه ارر  هاقع  شرك،ام چيست  ار داهري شتناري 

شود كه جنع  سهم اه را در تولي، آثار نهادشاي طور برداشت م صاحبنظران اين

دانن،، ه جنع  دي ر برتري را بته آثتار تر ه مؤثرتر م تاب  هي به مراتب گسهرد 

 دشن، هي م  شخص 

، در «بنيتاد فرشنتگ ايتران»بنياد فرشنگ ايران )براي جزئيام رك: تفضل ، 

؛ براي رهايهت  دستت اهل دربتارة دانشنامة جهان اسالمه  النعارف ايرانيكاةداير

بته  301تأسيس ه طرر كار رك: سعي،آبادي ]نام مسهعار سعي،ي سيرجان [، ص 
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 ، ص 1369به بعت،؛ ختانلري،  388، ص 2،   3، دهرة مجلة ايرانشناس بع،؛ 

( بههر ار شر نهاد دي تري نقتش فهرست انهشارام بنياد فرشنگ ايران ←؛ نيز 443

م،يريت خانلري را در پرهر  گرهش  پژهشش ره ش،ايت فعاليههاي پژهشش  در 

 1351دش،  فرشن سهان ادب ه شنتر ايتران )تأستيس رمينة فرشنگ ايران نشان م 

رفت نهاد پژهشش  فعّتال  انلري بود ه در آغار انهظار م  (، كه رياست آن با خ

در عرصة ادب فارس  ه شنر ايران  باش،، شرگز به توفيقهاي بنياد فرشنتگ ايتران 

دست نيافت ه به لحاظ عنر كوتا  ه مقارن ش،ن فعاليههاي آن با دهرة افول رژيم 

جه   ، تتأثير درختور تتو1357سياس  ه مق،مام ه حوادث انقتالب استالم  

 ن ذاشت 

ا  داننت،  ختود اه در مصتاحبهتشكيل سپا  دانش را ابهكتار ختانلري م 

؛ 238 ، ص 1369صراحهاً گفهه است كه سپا  دانش را اه تأسيس كرد  استت )

راد  ار اه پرسي،  بود چرا ابهكتار آن (  محن،عل  جنال12 ، ص 1369علوي، 

كردم، بتا تغييتر اگر چنين نن را به شا  نسبت دادي، ه هي در پاس  گفهه بود كه 

ه بعت،(   241نژاد، ص كردنت، )بته نقتل ار پارست ام اين طرح را باطل م سنت

گوي، طرح سپا  دانش بر اثر مخالفت ساهاك ه امريكتا ه اعضتاي  ار خانلري م 

ره ش،  عين عبتارم ختود اه ايتن استت: هرارم فرشنگ هقت، با شكست رهبه

كردم اين كار را تعطيل نكردن،، اما فاس، ه خرابش  بين  مطور كه من پيششنان»

شاي ساهاك به تنگ كن، كه ار كارشكن (  تأكي، م 439 ، ص 1369   « )كردن، 

شاي رغم شنتة جنبتهآم،  ه بارشا اسهعفا داد  بود )شنانجا(  با اين هصتف، ه بته

دة ان،، تأثيرشتاي مثبتت ه گستهرمنف  كه بتراي عنلكترد ستپا  دانتش برشتنرد 

هيژ  در بسياري ار رهستهاشا ه فعاليههاي سوادآموري اين طرح ملّ  خانلري را، به
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نقاط دهرافهادة كشور كه براي نخسهين بار ار نعنت آمتور  راي تان ه عنتوم  

توان ناديت،  گرفتت  هيژ  در دهرة آغارين فعاليت آن، نن ش،ن،، ه بهمن، م بهر 

دار بتود، امتا بته سوادي را عه، ر با ب خانلري براي م،ت  م،يريت مؤسسة پيكا

شا نتتاگزير بتته استتهعفا شتت،  اه بتته قتتول ختتود  براثتتر مشتتكالم ه كارشتتكن 

شاي اشرف پهلوي ه حه  يونسكو در كار ايتن مؤسسته اجنتا ً اشتار  كارشكن 

 ( 441 ، ص 1369كرد  است )

طرح خانلري در رمينتة ستامان دادن بته تت،هين، چتاپ ه نشتر ه توريت  

ين ادامتة مقالته( ار متؤثرتر ←)اي درس  م،ارس كشور در دهرة هرارم اه كهابه

ر يات  ار اين طرح ملت  دئطرحهاي سامان،ش  آمورش  ه فرشن   بود  است  جز

( ار مت،يران ستارمان كهتاب 15 ، ص 1369شاي  ار عب،الرحيم جعفري )نوشهه

ي بتته بعتت،( كتته در دهرة هرارم ختتانلر 71درستت  ه محنتت،امين ريتتاح  )ص 

م مسؤهليت كهابهاي درس  را داشهه، آم،  است  امين رياح  بته م،اخلتة ستفار

ايتن  امريكا در ماجراي ارران ش،ن كهابهاي درس ، كه به دخالت مسهقيم شتا  در

شاي بزرگ  كه خانلري براي برطرف ساخهن مشكل تهيه قصيه نيز انجامي، ه مان 

نتان ه د، اشتار  كترد  استت )شكتره توري  كهابهاي درس  باي، بر آنها غلبته م 

 صفحام بع،( 

ار طرحهتتا ه فعاليههتتاي دي تتر ختتانلري در رمينتتة متت،يريت ه ستتامان،ش  

فرشن  ، ار م،يريت اه در انهشارام دانش ا  تهتران ه تشتكيل انجنتن تتأليف ه 

ترجنه ه كوشش در را  يكسان ساري اصطالحام علن  در آثار منهشتر شت،  ار 

؛ شنتو، 654 ، ص 1369افشتار،  ←جزئيام بيشهر  سوي دانش ا  تهران )براي

شاي تحقيقتام ايرانت ، كته شتناري ار (  برگزاري كن ر 75ه  73 ، ص 1378
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ربان ه ادب فارس  ه تتاري  ايتران شاي علن  ه پژهشش  دربارة مهنهرين خطابه

شتا(، طرحهتاي مهعت،د آمتور  ه گزارشتهاي كن ر  ←)در آنها ايراد ش،  است 

هيژ  در اين خصتوص بستيار حستاس بتود رس ، كه خانلري بهگسهر  ربان فا

(، طرحهاي گسهر  ه تقويتت 415ه  412بيشهر مو ي ، ص  ←)براي جزئيام 

قار ، صتفحام هيژ  در افغانستهان، شتبهربان فارست  در ختارج ار كشتور، ه بته

ماهراءالنهر، كشورشاي عرب ، ه با خص مصر، كه رهرگاري ربان فارس  جاي تا  

توان ياد كرد  طراح  (، م 657 ، ص 1369ي در آنها داشهه است )افشار، دي ر

شاي  كه در بنيتاد شاي ادب  ه پژهشش  كهاب، نظير مجنوعهه سرپرسه  مجنوعه

، كه ار ستوي «شاشكارشاي ادبيام فارس »فرشنگ ايران انهشار يافت، يا مجنوعة 

سرپرسه  مجنوعة كهاب ه مؤسسة انهشارام اميركبير منهشر ش،، ار مصاديق بارر 

 ايجاد امكان براي انهشار آثار علن  ه فرشن   دي ران است 

النلل  بود كه رژيتم شتا  در دشتة اي بيناي ار اتحاديه، شعبه«انجنن قلم»

خواست در برابر كتانون نويستن،گان ايتران ه تشتكلهاي غيررستن    م 1350

ن پتاي ختانلري را بته ايت نويسن،گان دگران،يش علم كن،  سع  ريادي كردن، تتا

ر ااي بسيار صريح، با لحن  تن، ه تا ح، ريادي مهفاهم ماجرا بكشن،  اه در مقاله

نجنتن اشيوة مهين ه مؤدبانة گفهاري معنول خود، به ماجراشاي  ار پس پردة اين 

 ( 476ت469 ، ص 1370، «دام ب،نام )»اشار  كرد  است 

* 

عنالً در عرصة سياست هارد   1334  خانلري تا ث( خانلري و سياست

نش،  بود ه ظاشراً جزه شيچ حزب ه گره  سياس  شم نبود، اما در اين ستال، ده 

، به سنت معاهن هرير كشتور انهختاب شت،  1332مرداد  28سال پس ار كودتاي 



 26 42/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

شتاي يون،شاي  ميان خانواد پهرارم كشور را اس،اهلل علم برعه،  داشت ه ظاشراً 

پاك،ل  »كن، كه بود  خانلري ار علم به عنوان دهسه  ياد م  آن ده ار ق،يم برقرار

( ه مشتكالم را بتا اه 274 ، ص 1334سهود  )اه را م « ه پاك،امن  ه كاردان 

گذاشهه است، تا انكه رهري اه خانلري را به ياري خواسهه ه نزد شتا  در ميان م 

ستر خت،مت » ه ختانلري« رهر كار امرهر است»برد  است ه شا  شم گفهه است 

آهر استت، امتا ن وين، ربتان»كرد  ه اين مسؤهليت را پذيرفهه است تا مردم « خم

 )شنانجا( « مرد كار نيست

ودتا كانهصاب خانلري به اين سنت در اهضاع ه احوال  كه رخم جامعه ار 

ره شت، ه هيژ  با مخالفهها ه انهقادشاي رهشنفكران سياس  رهبتهشنور تار  بود، به

شاي آنها بود كه در سخن مطلب  نوشت ه ار خود دفتاع پاس  به گفهه خانلري در

كرد )رك: شنان(  خانلري م،م ريادي در سنت معاهنتت هريتر بتاق  ننانت، ه 

چن،ان شم معلوم نيست كه با پذير  آن سنت چه خت،مت خاصت  انجتام داد  

 است  م،م كوتاش  شم با حفظ سنت معاهنت، كفالت استهان،اري آذربايجتان را

به عه،  داشت  دهسه  هي با علم ادامه داشت ه در جريان تأسيس حزب متردم 

، ار ختانلري كته بته عنتوان يكت  ار 1336بهشت به رشبري اس،اهلل علم در اردي

اي كه تنت  (  ار جرگه271، ص 2مؤسسان حزب نام برد  ش،  است )سفري، ج 

طور آن بودن، ه بته چن، ار نويسن،گان ه رهشنفكران نزديك به اس،اهلل علم عضو

(  جهان ير تفضتل  161دي،ن،، ياد ش،  است )شاش،ي، ص مرتب يك،ي ر را م 

گوي، است،اهلل اي دارد ه م در يادداشههايش به مق،مام تشكيل حزب مردم اشار 

اضتافة ختود هي ه جعفتر علم، خانلري، احستان يارشتاطر، رستول پرهيتزي، به

ربار را رير نظر داشت ت به شهل ذربن، دعتوم بهبهانيان را ت اين يك  امور مال  د
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ه بع،(  اه به اين نكهه شتم اشتار   100كرد ه اين دي،ار شر شفهه تكرار ش، )ص 

دارد كه ادارة اطالعام شهربان  ه ركن دهم ارتش با ب،گنان  به مجلة سخن ن ا  

بته كردن، )شنانجا(  ه البهه اس،اهلل علم به ايتن نكتام آگتا  بتود ه بتا توجته م 

گونه محافل رهشتنفكري حنايتت سياسههاي  كه در سر داشت، ار خانلري ه اين

كرد  عل  بهزادي، م،ير مجلة سپي، ه سيا ، به جلسة رف  اخهالف تن  چن، ار م 

م،يران مطبوعام با جهان ير تفضل  اشتار  كترد  استت كته در منتزل شخصت  

آن شركت داشهن،  )ج اس،اهلل علم تشكيل ش، ه خانلري ه رسول پرهيزي شم در 

 ( 161، ص 1

  بتته ستتناتوري انهصتتاب  1336، در پتتس ار معاهنتتت هرارم ختتانلري

س ( ه گويا جوانهرين سناتور مجلت7 ، ص 1376مارن،ران برگزي،  ش، )افشار، 

سنا بود  خانلري چن، بار به شنين سنت منصتوب گرديت، ه تتا شترهع انقتالب 

 كتار سياست  ه دهلهت گويت، كته بته سناتور انهصاب  مارن،ران بود  ختود اه م 

كترد  ه شاي علنت  ستنا شتركت نن اي ن،اشهه ه بيشهر هقهها شم در جلسهعالقه

راد  ه هقت خود را در كهابخانة مجلس سنا به گفه وشاي ادب ، سي، حستن تقت 

ميل  (  البهه ب 438 ، ص 1369گذران،  است )عل  دشه ، ده سناتور دي ر، م 

كن،، ه اينكه به جاي انجتام دادن هظتايف لري به آن اشار  م به سياست، كه خان

گذران،  است، قطعتاً توجيته مناستب  سناتوري، هقت خود را با بحثهاي ادب  م 

 براي پذيرفهن سنت ه ب،تر ار آن انجام ن،ادن هظايف مهرتب بتر ستنت نيستت 

ار يتك رهر فرمتان  »گوي، كته خانلري در بيان علت پذير  سنت سناتوري م 

شت،  طرف شا  آهردن، كه سناتور بشوم  ناچار ]ش،م قبول كنم [ چون اين را نن

 ( 440)شنان، ص « قبول نكرد
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هريري اي كه اس،اهلل علم به نخست ، در دهر 1343تا  1341خانلري ار 

ر نظتام رسي،، هرير فرشنگ بود  اه ظاشراً اين سنت را به اين دليل پذيرفت كته د

  به هجود آهرد  تشكيل ستپا  دانتش ه ايجتاد تحتول در آمورش  كشور تحو ت

، قسنت قبل( ارجنلة مهنهرين اق،امام اه در اين سنت بتود ←)كهابهاي درس  

، به دهلتت علتم 1342خرداد  15هيژ  رهي،ادشاي اما برهر مشكالم سياس ، ه به

ان جري امكان ن،اد كه بر مسن، ق،رم باق  بنان،  ار مهن مذاكرام شيأم دهلت در

خرداد پي،است كه ختانلري شتم طرفت،ار برقتراري حكومتت نظتام ،  15هقاي  

ين تشكيل دادگاشهاي هيژ  ه محاكنام سري  ه برخورد قاط  ه ش،ي، دهلت با ا

  (53، ص 2؛ نيتز: منصتوري، ج 26)ص  مهن كامل مذاكرام   ماجرا بود  است  

قتالب استالم  اين سخنان شاي، ارجنله علههتاي اصتل  بارداشتت اه پتس ار ان

اً   ه رن،ان  ش،ن هي به م،م چن، ما  در رن،ان اهين بود  باشت،  ظتاشر1357

اگر پاينردي شهي، مرتض  مطهري در نجام دادن هي ار مخنصه نبتود، معلتوم 

كش، )براستاس اطالعتام شتفاش  نبود كه چه سرنوشت دي ري انهظار  را م 

 چن، تن ار نزديكان خانلري( 

كه خانلري به ايتن دليتل ار مترد فرشن ت  بته مترد گوي، بزرگ علوي م 

سياس  تب،يل ش، كه جامعة ايران ار پيشرفت بار مانت،  بتود ه درهاقت  ختانلري 

توانستهه استت منشتأ اثتر ه كرد  است كه با هرهد به عرصة سياست م گنان م 

(، به اعهقتاد اه اگتر بتا حكومتت ارتبتاط نزديتك 11 ، ص 1369تحول باش، )

(  25 ، ص 1376ثير قترار گيترد )أتوانست منشتأ ايتن شنته تتن داشت، ننن 

گوي، خانلري اصو ً سياسه ر نبود اي دارد ه م احسان يارشاطر شم چنين عقي، 

امتا اعهبتار ه نيرهيت  كته ار »ه در عرصة سياست شم توفيق  به دستت نيتاهرد، 
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 «هرارم ه عضويت در سنا حاصل ننود، صرف كارشتاي ادبت  ه فرشن ت  كترد

ي كته اگوي، كه شيوة رن،گ  خانلري، حهت  در دهر (  نادر نادرپور م 470)ص 

دش، كه مقام ه منصب نه ار فرهتن  اه كاسهه سنت سياس  داشهه است، نشان م 

اگر خانلري به سرچشتنة قت،رم »ه نه بر رفا  ه تجنل حيام هي افزهد  است  

« ه خلق بتود  استتنزديك ش، ، نه قص، خ،مت به خويش، بلكه براي خ،مت ب

 ( 647 ، ص 1369)

ت شواش، بسيار ه ماترك ناچيزي كه پس ار مرگش باق  مان،، گوا  آن است

ا ، در مقايسه بتا امثتال ه اقتران اه، شتيچ تناستب  بتا مقامهتا ه كه رن،گ  ساد 

ه  منصبهاي هي ن،اشهه است  خانلري به حكومت نزديك بود ه ار مشاهران امين

ان، كه نزد شا  ه فرح پهلوي رفت  گفههشنار م ام دهلت بهخردمن، با تري مقام

ار احهرام خاص  برختوردار بتود ه اميرعبتاس شويت،ا در امتور فرشن ت  بتا هي 

كرد  در شوراشا ه جلسام سياسه ذاري ه فرشن   بستياري حضتور مشورم م 

داشت ه حرف ه سخنش مسنوع بود ه اعهبار داشت )براساس اطالعام شفاش  

ر ااي ار سوء اسهفادة خانلري ار نزديكان خانلري( با اين حال، شيچ نشانه چن، تن

شاي صريح  كه در دست نيام،  است  اشار ا  تاكنون بهمقام ه موقعيت سياس 

شايش پس ار آرادي ار رن،ان ه پيش ار مرگش بته مت،اخالم ستاهاك ه مصاحبه

يكت  بته ه در عتين نزددشت، كتبي ان ان در امور فرشن   ايتران دارد، نشتان م 

ير ستحكومت ه برخورداري ار امكان دسهرس  به مقامام بلن،پايه، تا چه ح، ار 

عنوم  اهضاع ناخشنود ه در خصوص مسائل فرشن   كشور جت،اً ن تران بتود  

بته  469 ، 1370؛ شنتو، 443ت441، 439 ، ص 1369هيژ : خانلري، هاست )ب

 بع،( 
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