
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دساتير، زبان پاك و غالب دهلوي
  * قهرمان سليماني

 چكيده
تيجة نوعي باسـتانگرايي بـود كـه در قـرن     آغاز شد، ن دساتيرجريان ادبيات دساتيري، كه با تأليف كتاب 

پـردازان را   قارة هند پديد آمد و توجه جمعي قابل اعتنا از نويسندگان و مورخان و نظريـه  يازدهم در شبه
با اين همـه  .  اين جريان، چندي بعد به تدريج در محاق فراموشي رفت. در هند و ايران به خود جلب كرد
پردازان ايـن جريـان    مندان و نظريه يكي از عالقه. ادبي فارسي نهاد هاي تأثيري چشمگير بر برخي جريان

گـرفتن از   اين نوشته با بهـره . گوي هند بود زباني و فرهنگي، غالب دهلوي، شاعر و نويسندة بزرگ فارسي
كوشد چگونگي گسترش اين جريان فرهنگـي را   قاره، مي شده در ايران و شبه منابع مكتوب مختلف چاپ

  .قاره توضيحي بيابد ، خصوصاً شعر غالب، معرفي كند و براي افول اين جريان در شبهقاره در شبه
  

  .قاره، غالب دهلوي هويت ملي، زبان فارسي، زبان پاك، دساتير، آذركيوان، شبه :ها كليدواژه

                                                      
  .معاون پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي. *
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  هويت ملي و زبان
گـرفتن انديشـة    از آنجا كه زبان فارسي يكي از اركان هويت ملي در ايـران اسـت، شـكل   

هاي مختلف روشنفكري ايران، منجر به رفتارهـاي مختلـف فرهنگـي در     ويت در عرصهه
كوشـيدند بـا كارهـاي     خوانده مي خواهان درس ترقي. حوزة زبان و فرهنگ فارسي گرديد

توجه به فرهنگ باستاني ايران و . هاي هويتي خود را نشان دهند مختلف فرهنگي، ريشه
. فرهنگي است كه در ايران هواخواهان بسيار يافتهاي  ستيزي، از وجوه اين واكنش عرب

اين جريان در دوران پيش و پس از مشروطيت به صورت جرياني قدرتمند درآمـده بـود   
  .كه منجر به خلق آثار مختلف در عرصة شعر و داستان و تاريخ شد

نويسـي، از   مسـئلة زبـان پـاك يـا سـره     . نويسـي بـود   ها قلمرو سره يكي از اين عرصه
فردوسـي را كـه    شـاهنامة . يـام وجـود داشـته و محصـول دوران جديـد نيسـت      اال قديم
ترين منظومة فارسـي در دورة اول حيـات زبـان فارسـي اسـت، در نگرشـي كلّـي،         بزرگ
فردوسي بي اينكه تصريح كـرده باشـد، عامدانـه ايـن     . توان در همين دسته جاي داد مي

كارگيري  ن دارد كه تعمد وي در بهاو چنان تسلطي بر زبا. سبك از زبان را برگزيده است
اينكـه در  . كنـد  آيد و خواننده با متن او احساس بيگانگي نمي اين نوع زبان به چشم نمي

اثر حاكم نيشابوري ـ كه اينك تلخيصي از آن در دست است ـ يك    تاريخ نيشابورسراسر 
مندي او را نام به زبان فارسي نيشابور آن روزگار ذكر نشده، عظمت كار فردوسي و هوشـ 

  .)16 -15ص ، كدكني شفيعي(دهد  كارگيري اين زبان نشان مي در به
نويسي در دوراني به عنوان يكي از تواناييهاي دبيران در تسلط بر زبان بـه شـمار    سره

توانسته است از عهدة اين مهم برآيد  آمده است و دبير فاضل و توانا كسي بوده كه مي مي
را  »نويسـي  پارسي« قابوسنامهنويسندة . )215-207صرالمعالي، ص عن: براي ديدن آداب آن، نك(

اند كه به اين  دانسته و در ميان همعصرانش كساني بوده شرط دبيري و تسلط بر زبان مي
كم اينكه اين فن به عنوان يكـي از اسـلوبهاي نويسـندگي     اند؛ يا دست شيوه توجه داشته

  .ا باشندبايست با آن آشن مطرح بوده است و دبيران مي
آنچه در آثار شاعران و نويسندگان در ادوار گوناگون فارسي، از قبيـل نگـارش بـدون    

مطرح شده، فقط بيانگر تسلط شاعر و نويسنده بـر زبـان   ... نقطه و بدون بعضي حروف و
در اين نوع نوشتار و سـرايش، نويسـندگان و شـاعران مهـارت خـود را در      . است و الغير
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كـارگيري زبـان، ايـده و آرمـاني      بي اينكه كاتب در اين نوع از بهدادند،  نوشتن نشان مي
  .اجتماعي را تبليغ كند

اي نيست كـه در دو   مسئله »زبان پاك«يا  »زبان سره«توان گفت كه  ترتيب، مي بدين
تـر بـه    سه قرن اخير به وجود آمده باشد، بلكه آنچه اين مسئله را مهم كرده توجه افزون

  .تماعي استآن از منظر تحوالت اج
هاي قبل و بعد از جنبش مشروطيت، اين نوع نگرش به زبان و فرهنگ  در ايران دهه 

اينان كوشيدند تا با حذف كلمـات  . در ميان دانشمندان و اهل علم هم هواخواهاني يافت
عربي موجود در فارسي، زباني سره عرضه كنند و به ايـن ترتيـب هـويتي ايرانـي عرضـه      

تـرين   برجسـته . اريخي عربهـا و زبـان عربـي بيـرون آمـده باشـد      نمايند كه از سـلطة تـ  
پردازان اين گروه سيد احمـد كسـروي، ذبـيح بهـروز و محمـد مقـدم بودنـد كـه          نظريه
نويسي را در دستور كار خود قرار دادند و كوشيدند مباني نظري اين رويكرد خود  پارسي

تـوان قـرار داد كـه در     هم مـي را بيان كنند؛ هر چند در اين فهرست نام افراد ديگري را 
  .احياي جنبش ايرانيگري و ترويج زبان پاك نقش داشتند

در اين نوشتار، قصد نقد و بررسي ديدگاههاي اين جريـان و دسـتاوردهاي فكـري و    
دانـيم كـه ايـن جريـان در      فرهنگي آنها را نداريم، فقط بيان ايـن نكتـه را ضـروري مـي    

گرايـي   چون بنماية اين تفكر با ملـي . ود نماندمحدودة مرزهاي سياسي كشور ايران محد
درآميخته بود، جنبشهاي ملي در سراسر قلمرو زبـان فارسـي، كمـابيش، بـه آن رغبـت      
نشان دادند و حتي در دهة نهم قرن بيستم ميالدي، در جريان فروپاشي اتحاد جمـاهير  

هنگي خود را هاي افراطي فر شوروي، باز هم در قلمرو كهن زبان فارسي در قالب گرايش
در ميـان  ) تاجيكسـتان (توان گفت كه هنوز در بخشـي از قلمـرو فـرارودان     نشان داد و مي

گروهي از روشنفكران و نويسندگان هواخواهاني جدي دارد؛ گرچه اين هواداري كمتر در 
گرايي افراطي در قالب برگشـت   هاي ملي دهد اما بنمايه شكل زبان پاك خود را نشان مي

  .منداني جدي دارد از اسالم، عالقهبه تمدن پيش 
هرچنـد او   ؛آزمـايي كنـد   نويسي طبع در افغانستان نيز محمود طرزي كوشيد در سره

اين شيوة نوشتن را هرگز بـه عنـوان شـيوة نوشـتاري خـود برنگزيـد و ايـن جريـان در         
رسـي  را به زبـان فا  االخبار سراجاي از  طرزي تنها سرمقاله. افغانستان طرفداري پيدا نكرد
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توان ديد چندان هـم   ، كه البته مي»ديباچه، به زبان خالص فارسي«سره نوشت با عنوان 
توجهي را بايد در منازعات فرهنگي افغانستان جستجو كـرد؛   علت اين كم. خالص نيست

اي كه از قبل بين زبان فارسـي و پشـتو در گرفتـه بـود و محمـود طـرزي خـود         منازعه
توانست به زبان پاك كـه در بسـتر فرهنگـي     و بود و نميمند به گسترش زبان پشت عالقه

او هويت فرهنگي خود را در زباني ديگـر  . زبان فارسي ريشه داشت، اهتمامي داشته باشد
توانسـت نقـش زبـان فارسـي را در      جست؛ هر چند به عنوان دانشـوري بـزرگ نمـي    مي

هايش را بدان نوشـته   شتهاين زباني بود كه طرزي تقريباً همة نو. افغانستان ناديده بگيرد
در سرمقالة يادشده هم محتوا تناسبي با زبان خالص ندارد و تنها نوعي توانايي زباني . بود

  : دهد نويسنده را نشان مي
سپاس و ستايش بيرون از شمار، مر آفريدگاري را سزاست كـه خامـه دو   «

اي رواسـت   درود بر روان پاك پيغمبر برگزيـده . زبان را توانايي گويايي بخشيد
خانـدان و يـاوران او را،   . كه پيروان كيش خوب خود را آموزش دانـش بدميـد  

دوستي و فروتني بجاست، كه كارهاي پسنديده هر كدامشان، رهبر بختياري و 
آرزوي يگانة ناتوانانة ما همين بود و همـين خواهـد بـود    ... نكويي مايان گرديد

آيين خود يك كوششـي بجـا    هم زمين و كه در راه بيداري و آگاهي برادران هم
  .»آورده باشيم

 
  دساتير و زبان پاك

عيـار از   اي تمـام  در دورة نوزايي و عقالنيت، جرياني در زبان فارسي پديـد آمـد كـه نمونـه    
بازي زباني بود و گزافه نيست اگـر ادعـا كنـيم كـه در سراسـر قلمـرو        بندي و شعبده چشم

ني بـدين مايـه و پايـه غيرعقالنـي نتوانسـته      گاه جريـا  فرهنگي و تاريخي زبان فارسي هيچ
ايم؛ و  بخشي چنين قابل اعتنا از نيروهاي مولد فرهنگي را به خود مشغول كند گزافه نگفته

هـاي   تدريج همة حـوزه  آفريد، به دساتيرموجي كه . دساتيرآن جريان چيزي نبود جز رواج 
منـدان   عالقـه . در بـر گرفـت  ... شناسي گرفتـه تـا تـاريخ و فرهنـگ و      معرفتي را، از كيهان

ايـن  . بينـي خـود را نشـان دهنـد     هاي اين گروه جهـان  كوشيدند با اعتماد و اتكا به انديشه
قاره جمع قابل اعتنايي از نويسندگان و اهل علـم و تفكـر را    جريان توانست در ايران و شبه

كـم   ت، دسـت فـرد اسـ   اي منحصـربه  به دنبال خود بكشاند و از اين بابت، اگر نگوييم تجربه
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توان گفت كه در زمرة معدود جريانهاي موهومي است كه از قرن يـازدهم بـه ايـن سـو      مي
توانسته هواداراني جدي از ميان اهل فضل و ادب داشته باشـد و نگـرش آنـان را دگرگـون     

  .)، سراسر كتابدبستان مذاهب: اي از اين نوع نگرش، نك براي ديدن نمونه(كند 
هـاي   به زباني ساختگي و مطالب آن نيز ــ كه بازتاب انديشهنام كتابي است  دساتير

فرقة آذركيوان است ــ تركيبي از آراي هندي، يوناني و ايراني است، كـه حتـي ترجمـة    
در ايـن  . شـود  مطالبي از قرآن و احاديث و اقوال صوفيه نيز در بخشهايي از آن ديده مي

روي جنبـة تـاريخي و حتـي     هـيچ  رود كه غالبـاً بـه   كتاب از اشخاص و وقايعي سخن مي
است منسوب به پيامبران باستاني،  »نامه«اين كتاب شامل شانزده . اند اي نداشته اسطوره

؛ 42-25معـين، ص : براي اطـالع از فرقـة آذر كيـوان، نـك    (از مهاباد و جي افرام تا ساسان پنجم 
  .)259-247مجتبايي، ص

خود آذر كيـوان بـه   . استشده ته كتاب در زمان اكبر شاه گوركاني در قرن دهم نوش
به زباني خاص نوشته شده كه فقط خود  دساتيرچند زبان زنده و مرده تسلط داشت، اما 

اي از عقايد اسـالم و مسـيحي و    آراي مذهبي آنان ملغمه. دانستند آذركيوانيان آن را مي
  .يهودي و زرتشتي و هندويي و مانوي و مزدكي بود

شد، و بدين ترتيب براي كساني كـه   تر بيان مي اني پيچيدهزبان نامفهوم دساتير به بي
هاي اين تفكر خويشاوندي فكري و تاريخي و محيطي نداشتند، بسـيار مـبهم و    با بنمايه

ديدنـد بـه شـرح و     ور مي از اين رو برخي كسان كه اين انديشه را مايه. غيرقابل فهم بود
رالعقول در پردة خاموشـي نمانـد و   هاي شگفت و محي تفسير آن پرداختند تا اين انديشه

، دسـاتير  )شرح و تفسـير ( سفرنگها  اي از اين تالش نمونه. همگان بتوانند از آن بهره ببرند
به دست  دساتيراو كه كوشيده تفسيري تازه از . خان است نوشتة مولوي محمد نجف علي

ــه    ــود را ب ــر خ ــد، اث ــي   «ده ــتر فره ــكوه دادگس ــين ش ــرور مه ــگ   واالس ــژوه كنارن پ
سـنگه   انباز بندگان سري مهراو راجه سوي بني گوهر هوش نواز فروزان دانش.....پايه رازينف

در اين شرح و تفسـير، زبـاني عجيـب در    . )3علي، ص محمد نجف(تقديم كرده است  »بهادر
اي تقديم شده است كـه   تر به كار گرفته شده و به مهاراجه شرح و تفسير مطالبي عجيب

  .ري و معنوي با اين گرايش زباني و فرهنگي نداردگونه خويشاوندي فك هيچ
غالب دهلوي در تقريظي كه بر اين كتاب نوشته، دلبستگي خـود را بـه ايـن اسـلوب     
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يوسفي را در مصر معني بـه   رخ وري كو تا بنگرد كه امروز فرخ ديده«: كند گونه بيان مي نوشتن بدين
ني ني پهلـوي زبـان پهلـواني را در    . ازش روزگار استن ةاند كه زيبايي جمال با كمالش سرماي بازار آورده

نمايـه   مايه ساسان جاماسب. اند كه استادان استادان را گزين آموزگار است كارگاه سخن بر روي كار آورده
سـفرنگ  جالب آنكه زبان . )10، ص7غالب ( »...خوي هماسايه علي همايون پايه مولوي نجف آذركيوان
چنان پيچيده و مبهم و غيرعلمي اسـت كـه فهـم آن     يردساتهمچون خود زبان  دساتير

  .نمايد عادي دشوار و حتي غيرممكن مي ةبراي خوانند
در هند محدود به نوعي كاربرد زباني نشد و به متون آموزشي نيـز راه   دساتيرمسئلة 

ق در بمبئي كتابي به چاپ رساند به نـام  1273كيخسروبن كاوس پارسي در سال . يافت
به حكـم مباشـران امـور مدرسـة مـال فيـروز       «كند  گونه كه خود روايت مي آن و گلشن فرهنگ

روان براي اطفال مدرسة مزبورة منوچهر جي كاوس جي سكرتري، مدرسة مـذكوره ديگربـاره بـه     بهشتي
 »صحت تمام بحليه طبع درآورده و فقراتي چند كه اليق خواندن اطفال مدرسه نبود از كتاب خارج كرده

  .)2كيخسرو، ص(
اما بعد، در اين رساله بيان بعضي از احـوال اعتقـادات پارسـيان و    «: افزايد او در صفحات بعد مي

هاي معتبرة پارسي مستعار، و به طريـق اختصـار    گروه از كتب برخي از نصايح و اندرز بزرگان اين همايون
باشـد و ايـن نسـخه را بـه     گذارده آمد تا اطفال نوآموز پارسي را از مطالعة اين، حظ وافر و بهرة متكـاثر  

چمن اول در بيان ظهـور شـت زردشـت پيغمبـر و     . موسوم ساخت، مشتمل بر سه چمن گلشن فرهنگ
و گزارش بعضـي از عقايـد و احكـام ديـن      دساتيرچندي از احوال نبوت آن حضرت، چمن دوم لختي از 

و شگفت اينكه . )4، صهمو( »پارسيان، چمن سوم در ذكر برخي از موعظه و پند بزرگان پارسي گروه
هـاي پريشـان تقـريظ نوشـته و بـا زبـاني        دانشمندي چون غالب دهلوي بر ايـن نوشـته  

آميز اين شيوة نوشتار را ستوده است؛ نوشتاري كه غير از خود نويسنده و غالب، و  مبالغه
  .اند احياناً تني چند از همفكرانشان، آن را به درستي درنيافته

يري مصادف شد با آشنايي ايرانيان بـا مظـاهر فرهنگـي    در ايران توجه به زبان دسات
اين احياي حس هويت ملـي، قبـل از اينكـه مبتنـي بـر      . اروپا و احياي حس هويت ملي

وضعيت كنوني ايرانيان آن روزگار باشد، بر گذشتة باستاني ايران متكي بود و تحقيقـات  
داد كـه   شـان مـي  شناسان غربي هم اين گذشته را چنـان مشعشـع و ارزشـمند ن    باستان

رفت از موقعيت تحقيرآميز و فقر و فالكتي كه بدان دچار بودند، نجات  ايرانيان براي برون
ايـن گذشـتة باسـتاني زبـان خاصـي      . يافتند خود را در رجوع به اين گذشتة باستاني مي



61 
  قــاره شبـه

 ...دساتير، زبان پاك و مقاله
 

  .داشت و باستانگرايي زباني، بخشي از حركت ايرانيان در برگشت به گذشتة درخشان بود
هاي تاريخي ايران داشت، اما در باطن  اي با زبان در ساختار ظاهر خويشاوندي دساتير

اي بين اين زبان خودساخته با زبانهاي باستاني ايران، همچون اوسـتايي و پهلـوي،    رابطه
 پورداود، ص: هاي ايراني باستان، نك و رابطة آن با زبان دساتيربراي درك بهتر موضوع (وجود نداشت 

هـاي   هـاي دسـاتيري را نوشـته    يكي از پژوهشگران معاصر نوشـته . )پنجاه و نه پنجاه و دو ـ 
  .)45-5امانت، ص: نك(كردند  ميداند كه نوعي آگاهي ملي را در ايران ترويج  نوزردشتي مي

هاي باستاني ايران آشنا بودند، بيشـتر معطـوف    مخالفت دانشمندان ايراني كه با زبان
هـاي ايـن پديـده     ژگان آن بـود و آنـان هرگـز بـه ريشـه     به برساخته بودن اين زبان و وا

هاي اين گرايش را نشان دهنـد،   اند ريشه حتي برخي از آنان آنجا كه كوشيده. نپرداختند
انـد و آن را ناشـي از انديشـة     هـاي فكـري و فرهنگـي آن توجـه كـافي نداشـته       به عقبه
گ جهـاني اول تبـديل بـه    هاي قبل از جن دانند كه در سال سوسيال آلمان مي ـ  ناسيونال

  .)188-161عطرفي و افرازنده، ص(جرياني قدرتمند در فضاي فرهنگي ايران شد 
در ميان روشنفكران و شاعران و نويسندگان ايران نيز اين زبان هواداران خاص خـود  

الدوله شـيرازي،   ااهللا خان شيباني، رضاقلي خان هدايت، فرصت كساني چون فتح. را يافت
هـاي   فراهاني، سـيد احمـد كسـروي، ذبـيح بهـروز، و محمـد مقـدم، واژه        الممالك اديب

  .هاي خود به كار گرفتند ها و سروده دساتيري را در نوشته
الـدين ميـرزاي قاجـار،     اما يكي از كساني كه مجدانه در نشر زبان پاك كوشيد، جالل

ا نگـاه او بـه   بود كه گرچه از درون دربار قاجار سر بـرآورد، امـ   نامة خسروانمؤلف كتاب 
اش بـه دورة   تاريخ و فرهنگ و عالقة شديد او به تاريخ باسـتاني ايـران، و نگـاه منتقدانـه    

اي در نوشـتن بـاب    او كوشيد شـيوه . اسالمي تاريخ ايران، موجب شد از دربار رانده شود
اگـر نگـوييم   . داشـت  دساتيركند كه ريشه در همين زبان پاك و فرقة آذر كيوان و زبان 

توان ادعا كرد كه تقويت اين نوع تفكر و سبك نوشتاري  هاي فكري او، حداقل مي مايه بن
در او، معلول همراهي و همدلي و نزديكي و مجالسـتش بـا مـانكجي ليمجـي هوشـنگ      

سالة هاتريا در ايران موجب تعاطي  28اقامت . هاتريا، نمايندة پارسيان هند در ايران بود
  .شدالدين ميرزا  فكري بين او و جالل

كوشيد با روش و زباني نو تاريخ باسـتاني ايـران را    نامة خسروانالدين ميرزا در  جالل



62  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...پاك ودساتير، زبان  مقاله
 

دهنده در هويت ملي بود، او كوشـيد، بـا    اي كه نياز به فكري قوام توضيح دهد و در دوره
هرچند . تأليف اين كتاب و پرداختن به تاريخ ايران، پاسخي به اين تقاضاي تاريخي بدهد

اند كه خود او در دربار قاجاري در  گران اين احتمال را هم مردود ندانستهبرخي از پژوهش
، بيشـتر براي توضـيح  (پي كسب قدرت بود و حوادث زمانه او را در اين مسير همراهي نكرد 

  .)امانت، سراسر مقاله :نك
ميـرزا  . الـدين ميـرزا نشـد    هـاي جـالل   اين احياگري تاريخي تنها محدود بـه نوشـته  

كوشيد تحريري تازه از تاريخ ايـران بـه    فرازستانتوسركاني هم با نوشتن اسماعيل خان 
هاي آن از فرقة آذركيوان و نگرش آن نسبت به تـاريخ و   مايه دست دهد؛ تحريري كه بن

توسركاني كتاب خود را به هفت تابش تقسـيم كـرد   . گرفت زمين نشأت مي فرهنگ ايران
آغـاز   »ايـة آفـرينش  پة آن گـوهر بيماننـد و چگـونگي    تابش نخست بر هستي بايسته بـود و فـروز  «كه 
دانايـان چرخـة واپسـين و چگـونگي فرگونـة      ] گذارش: متن[در گزارش «شود و در تابش هفتم  مي

براي مؤلف كتاب، پايان روزگار ساسـانيان، پايـان تـاريخ ايـران     . پذيرد پايان مي »آذركيوان
ريخي فرقة آذركيوان در شش تابش، است از همين رو تاريخ ايران را بر مبناي گزارش تا

كنـد و تـابش هفـتم را بـه فرقـة آذر كيـوان و افكـار و         تا پايان دورة ساساني، روايت مي
  .دهد انديشه آنان اختصاص مي

آغاز و انجام كتاب به نام ناصرالدين شاه قاجار است و نويسنده گمشدة تاريخي خود  
. و نـوع نگـرش او راه بـه جـايي نبـرد      بيند؛ به همين دليل هـم كـار   را در سيماي او مي

ناصرالدين شاه چنان گرفتار استبداد و جهل و حلقة بستة درباريان و بـازي هوشـمندانة   
هايي از اين دست باشـد؛ كسـي    توانست مصداقي براي انديشه رقباي خارجي بود كه نمي

  .كه بتواند ايران را احيا كند و شأن و شوكتي بدان ببخشد
به گذشتة تاريخي ايران پناه ) آذركيوان(ساندن اين پيشواي روحاني نويسنده براي شنا

: اردشير پارسي كه از شمار خردمندان آذري است گويد«: برد تا شأن او را به همگان بشناساند مي
از او چگـونگي كنونـة   . الدين سهروردي را در انجمـن هوشـياران يونـان و ايـران ديـدم      شبي شيخ شهاب

پايـة آذركيـوان بـا    : فرمـود  چند بار از ارسطو پرسـيدم و شـنيدم مـي   : مودم، گفتآذركيوان را پژوهش ن
آن تيمسار هشتاد سال در اين جهـان زيسـت و   . از هر روي برابر است) اشراقيون(پرتويان افالطون  بزرگ

 »...گاهي به هندبوم شدي و چندي در اصطخر كه جاي نياكان پاكش بود درنگ داشـتي . زندگاني فرمود
  .)386اني، ص توسرك(
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هـاي علمـي و    اما با به ميدان آمدن نسلي كه زبانهاي باستاني ايراني را در قالب آموزش
دانشگاهي آموخته بودند، اين جريان رو به فسردگي و خاموشي نهاد و بعدها هم نتوانسـت  

گرايانـة ايرانـي در دوران پـس از     هاي ملي تبديل به جرياني اثرگذار گردد، هر چند گرايش
  .زبان، فروغي پيدا نكرد دساتيريجهاني اول رو به تزايد بود، اما كاربرد  جنگ

سازي نشان داده نشد،  هاي باستاني آن، تنها با لغت دلبستگي به زبان فارسي و ريشه
گرفته از دين اسالم، كه جريـان مسـلط فرهنگـي آن     بلكه نياز به پشتوانة اعتقادي نشأت
هـاي آسـماني قائـل     نفان، براي زبان فارسـي ريشـه  روزگار بود، موجب شد مؤلفان و مص

قاره هـم توانسـت در    گرچه اين سخن قبالً هم در اقوال مختلف آمده بود، در شبه. شوند
دستگاه فكري و فرهنگي اهل علم اين نـوع توجيـه، جـاي مناسـبي بـراي خـود بيابـد،        

ي نيسـت، چـه در احاديـث    بعد از عربي بهتر از زبان پارس«: نويسد مي قاطع برهانكه مؤلف  چنان
ااهللا علـيهم اجمعـين بـه     پناه و اميرالمؤمنين و ائمة معصومين صلوات نيز مذكور است كه حضرت رسالت

  .)، ص يابرهان قاطع(اند  پارسي متكلم شده
قاره توجه به زبان دساتيري ريشه پيـدا نكـرد و نتوانسـت تبـديل بـه       اما چرا در شبه

يدا كند؛ برخالف ايران كه بعداً اين جريـان نمودهـايي   جرياني فرهنگي شود و پايداري پ
در پاسخ بـه ايـن   . نفسي دارد توان گفت اين جريان نيم پيدا كرد و هنوز هم به نوعي مي

  .هاي اعتقادي زبان دساتير اشاره كرد پرسش، بايد به ريشه
ــدگي مــي   ــه در شــيراز زن ــود ك ــدي زردشــتي ب ــوان موب ــان  آذر كي كــرد و در جري

ي مذهبي در ايران عصر صفوي، به هنـد پناهنـده شـد كـه در آن روزگـار      ها سختگيري
در ساية زعامت اكبر شاه ديني تركيبي به وجود آمده . جايگاه تساهل و مداراي ديني بود

توانستند از آيين خود جاي پـايي   و پيروان هر يك از اديان مي »دين الهي«بود با عنوان 
صد فرار از تعصب ديني بود، ولي زباني كه او خلـق  مهاجرت آذركيوان به ق. در آن بيابند

اين كرد، زباني بود كه اختصاص به اعتقادي خاص داشت و جغرافيا و محيط نشو و نماي 
زبان و تفكر ايران بود و نگرش دساتيري در سـرزمين هنـد همچـون درختـي بـود كـه بـا        

ج در محيط اجازة زندگي تنها و تنها مداراي ديني راي. قاره سازگاري نداشت بوم شبه زيست
و تبليع را به اين جريان داده بود و اين امتيازي خاص براي رشد اين تفكر نبود، بل مزيتي 

  .توانستند از آن بهره جويند قاره مي هاي رايج در شبه بود كه همة افكار و انديشه
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كه با قاره فرهنگي را برگزيدند  در شبه دساتيرمندان به  كوشندگان زبان پاك و عالقه
ترين كسي كه در  مهم. قاره ناهمخوان بود هاي اجتماعي و جغرافيايي آن روز شبه واقعيت

  .قرن نوزدهم قدم در اين مسير گذاشت، غالب دهلوي بود
قاره تـرويج كنـد كـه بسـترهاي تـاريخي و       غالب كوشيد جرياني فرهنگي را در شبه

قاره  با حكمرانان انگليسي شبه اجتماعي آن در جايي ديگر بود و پيوند زدن اين گفتمان
توان نشـان داد كـه در    اي مي اي از اين پيوند ناچسب را در قصيده نمونه. پذير نبود امكان

  :مدح لرد الگن سروده است، با اين مطلع
  بيشتر گويم يشاز آنچه گفتم از اين پ  بيا كه مدح خداوند دادگر گويم

  :كند گونه توصيف مي ينزند او را بد آنجا كه به مدح ممدوح گريز مي
  ز غيــب آنچــه فــرو ريختنــد در خــاطر
ــن را   ــه الرد الگ ــه فرزان ــي مبالغ ــه ب   ك

ــرّ  ــدين كــاله كــه ف ــارد ب   كيــان از او ب
  

 نخست از ره پرسش به همـدگر گـويم  
 وزيــر اعظــم ســلطان بحــر و بــر گــويم
 گــزاف نيســت اگــر شــاه تــاجور گــويم

  

  )4ـ3، ص 5 غالب(
سـرود،   قصـايد غـرا مـي    »ر مدح شهنشاه انگلسـتان د«يا  »مدح ملكه وكتوريه«او در 

قصايدي كه نه پادشاه و نه ملكه و نه مجموعة كساني كه غالب در ديوان قطـور خـويش   
هاي زباني و بالغـت كـالم و    توانستند پيچيدگي زبان به مدح و ستايش آنان گشوده، نمي

اين عدم همـدلي   نتيجة. هاي تاريخي و فرهنگي آن را دريابند محتواي مدح و پيوستگي
و همراهي، فرياد زدن در برهوت بود و غالب كـه اغلـب از روزگـار خـود شـكوه داشـت،       

يافت كه سخن او به تعبير قدما به مقتضاي حال و روزگار نبود و در فضاي آن روز  درنمي
  .)303ـ256، ص 2، ج1غالب : براي مثال نك(توانست مخاطبي پيدا كند  قاره نمي شبه

شد؛ به ديگر سـخن،   م قالب قصيدة فارسي بيشتر براي مدح به كار گرفته ميااليا از قديم
نگـاهي بـه بخـش    . هيچ قالب شعري به اندازة قصيده براي مدح به كار گرفتـه نشـده اسـت   

اي متنـاقض و نـاهمگون ممـدوحان     دهد كه چگونـه مجموعـه   قصايد ديوان غالب، نشان مي
هللا عليه و آله و سلم تا ابواالئمه مرتضي علي عليـه  اا از سيدالمرسلين صلي. اند قصايد وي بوده

السالم و جگرگوشة سيد كونين سيدالشهدا و حضرت عبـاس و در آن سـوي، ملكـة معظمـة     
  .  ...دارادربان، فرمانرواي انگلستان تا نواب گورنر جنرل الرد اكليند بهادر و

ي مضـحك  توصيفات او چنان با جهان فرهنگي ممدوح ناهمخوان است كه گـاه حتـ  
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اي طوالني در مدح ملكه ويكتوريا سه بـار تجديـد مطلـع     براي مثال در قصيده. نمايد مي
  :سرايد كند و در بخشي از مطلع سوم چنين مي مي

  تا در سرم هواي كه باشـد كـه آن هـوا   
  راه سخن گشودم اگر خود نشد كه بخت

  خجستگي آن دادگر كه عهد وي از بس
  وكتوريا كـه كاتـب قسـمت ز دفتـرش    

  

ــا كهكشــان دهــد   ــه ب ــرا مجادل ــاه م  ك
 سـتان دهـد   راهم به بـزم بـانوي گيتـي   

 وشـيروان دهـد  ياد از زمـان سـنجر و ن  
 خسروان دهـد  توقيع خسروي به جهان

  
  

  )108ـ107، ص 2، ج1 غالب( 
نوروز كهـن  . دهد اين ناهمگوني در رخدادهاي اجتماعي و سنتها هم چهره نشان مي

ة اتصال تفكر غالب با آيينهاي كهني باشد كه زبان توانست حلق جشن ايراني است كه مي
قاره رونقي  كرد؛ اما مدتها بود كه نوروز در شبه را توجيه مي دساتيرپاك و روي آوردن به 

اي با  سرايد كه پيوستگي نداشت و غالب شادباش عيد را با تقويمي ديگر و براي كسي مي
  :تفكر فرهنگي غالب ندارد

ــ  ــاز جنـ ــمبر و آغـ ــر دسـ   وريدر آخـ
ــاد   ــول ب ــايش قب ــه ني ــن هزارگون   از م
ــاه دار  ــت نگ ــين عناي ــا رب ز روي ع   ي
  يـــا رب بـــه روزنامـــة عمـــر عزيـــز او

  شـمار بخـش   هم بهر وي خجستگي بي
ــر ده ــنشــگفت گ ــرشن ــران دفت   د دبي

  

 ســت و روز كــالن روزگــار راا ســال نــو
 كشــــور خــــديو نــــامور نامــــدار را 

ــم ــار را   جـ ــري واالتبـ ــه منتگمـ  رتبـ
 ار راو شصت و چـ اين يكهزار و هشتصد 

 هــم بــر بقــاي وي بفــزا ايــن شــمار را 
   يـــدوار را توقيـــع لطـــف غالـــب ام 

  

  )68، ص 5 غالب( 
  : نويسد در جايي ديگر مي

ريـزم، از   نگارش دريابد كه من در هر نامـه خامـه گهـر فـرو مـي      ةنگرند«
ام، از خـوان ايـن    گويي تا در دهـن دنـدان يافتـه   . انگريزم ةپرورد كودكي نمك

  .)37ص ،4غالب ( »...ام ان نان يافتهستان جهان
  

  غالب دهلوي و توجه او به زبان دساتير
ايـن شـاعر و نويسـنده و    . قـاره اسـت   هـاي زبـان فارسـي در شـبه     غالب يكي از شگفتي

قاره به وجـود   پرداز، در قرن نوزدهم كوششي زايدالوصف كرد تا زباني پاك در شبه نظريه
داند تا بدانجا كه برخي  مي دساتيراستادان بزرگ زبان آورد و در اين امر، خود را يكي از 
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  .كند از پيروان اين فرقه را به ناداني و فريبكاري متهم مي
، از ذكـر ايـن نكتـه    دسـاتير پيش از پرداختن به موضوع توجه غالب به زبان پـاك و  

از انگيز است و توجه او به زبان پاك، چيـزي   ناگزيريم كه تسلط او بر زبان فارسي حيرت
اي  شگفت اينكه او مجموعه. كاهد اعتبار شاعري و نويسندگي اين دانشمند برجسته نمي

هاي خود در معرض قضاوت قـرار   قاره را در آثار و نوشته از تناقضات محيط فرهنگي شبه
قارة قرن نوزدهم را، در هيچ متني بـه   ها و چندپارگي فرهنگي شبه شايد شكاف. دهد مي

  .همتاست او از هر جهت در ميان همگنان خود بي. ان نشان داداندازة آثار غالب نتو
هايش كوشيده است زباني پيراسته به كار گيـرد و در ايـن    جاي نوشته غالب در جاي

هـاي فـراوان او    نوشـته . انگيـزي از خـود نشـان داده اسـت     امر حقيقتـاً توانـايي شـگفت   
. زباني خاص خود او بـود دهندة هنجار زباني خاصي است كه او داشت و اين سبك  نشان

نويسي، غالب را در زمـرة معـدود شـاعران و     تمايل به باستانگرايي، و در برخي موارد سره
  : اند نويسندگاني درآورد كه در روزگار خود بسيار مورد توجه واقع شده

بينش را در نورد نيرنگ گردش رنگ و بوي نويـد   خواستگاران گرمي هنگامه «
اند كه در آن شگرف آئين  خانه را از پيش نگاه برداشتهنگار] يي[كه چين رونما

مايـه بيخـودي روي    ور را آن كارگاه به شمار شگرفي آئين كار پيكرآرايان ديـده 
آورده و آنگونه فروماندگي دست به هم داد كه اگر رستخيز را همـه آن گيـري   

روي نياز  كه در پيكركده با پيكرهاي پاهاي پويه تا پاي را به رفتار آورد، پيوند
همانا از نگارخانة آن كارنامة . ماني و پشت دست بهزاد از زمين نتواند گسيخت

پيكـران راز،   ست و آرامشگاه پـري امينو بارنامه خواهم كه شادروان نشيمن ناز 
  ).175، ص2غالب ( »...سرگذشت شهرياران است و سرنوشت روزگاران

اما در . ي را هم براي او فراهم آورداين نوع نگاه به زبان و فرهنگ، دوستان و دشمنان
نظيـر   توان از آن به سادگي گذشت، تسلط كم ها آنچه نمي ها و دشمني كنار همة دوستي

در كاربرد زبان پاك، دستي توانا . اين مرد بزرگ بر زبان فارسي و زبان خاص خود او بود
مـادري او  نظير بود و بـراي كسـي كـه فارسـي زبـان       داشت و در دانش لغت استادي كم

  .نبوده، اين مايه از توانايي زباني ماية اعجاب است
غالب خـود  . از نظر برخي تسلط استادانة او از آن سبب بوده كه تبار ايراني داشته است

شود كه زبانداني او در پرتـو هـوش و    جاي آثارش متذكر مي دهد و در جاي بدانها پاسخ مي
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او زبانـداني خـود را نـه معلـول مهـاجرت       .كوشي است ذكاوت، و استادان برجسته و سخت
داند كـه در تربيـت    نياكانش از ماوراءالنهر به هندوستان، بلكه معلول سه عامل مختلف مي

  :اند اند و او را در ميان همگنان زبانزد كرده فكري و رشد دانش زباني او نقش داشته
ر پـذيرفت و  گويم كه نياي من از ماوراءالنهر بود و پدرم در دهلي پيك من مي«

زبانداني من . حاشا كه خود را اهل زبان گيرم. من در آگره منشور هستي يافتم
نخست سالمت طبع كـه  . آورد است به فره سه فروزه خداآفريد و سه گوهر ازل

گيـرد؛ دوم مناسـبت آن طبـع     آرام نمـي  بـه راسـتي    زپذيرد و جـ  غلط را نمي
ديگـر احـراز دولـت ديـدار      سه. مپسند جز به راستي مپيوند با پارسي زبان غلط

تيمسار هرمزد فراوان كمال و دانش آموختن از وي تا دو سال، سپس گذشتن 
سـالگي   در چهارده. ها ها و نشاط ورزيدن از آن شورانگيز شورامه نامه بر باستاني

امروز كه شست و . از آموزگار پرورش يافتم و پنجاه و دو سال مغز سخن كافتم
آفرين را سپاسگزارم و هم جـز آن   گذرد، سخن ذران ميششمين سال از عمر گ

بخشايندة بخشايشگر كس نيارد دانست كه در اين پنجاه و دو سال چه درهاي 
اند و كرسي انديشة مرا در فرازستان آگهـي بـه كـدام     معني به روي من گشاده

  ).231-230، ص3غالب ( »اند پايه نهاده
  :اند ند كه اجداد او از ماوراءالنهر به هند آمدهك اي نيز بر اين نكته تأكيد مي در قطعه

ــورانيم    غالــــب از خــــاك پــــاك تــ
ــرك ــي  تــ ــژاد همــ ــم و در نــ   زاديــ

ــت   ــاورزي اسـ ــا كشـ ــاي مـ ــن آبـ   فـ
  

ــره ــرم، در نســــب فــ ــديم الجــ  منــ
 ســــترگان قــــوم پيونــــديم  ه بــــ

ــان ــمرقنديم ةزاد مرزبــــــ  ...ســــــ
  

  )157، ص1، ج 1 غالب( 
  

نهفته مباد «: داند و پشنگ از تركستان ميدر مكتوبي خود را از اوالد و احفاد افراسياب 
از تركسـتان بـه هنـد روي آورد الهـور در دولـت      . نگار تركي بود از نژاد افراسياب و پشنگ كه نياي نامه

  .)385، ص1همان، ج ( »...جاي ساخت گاه و آرامش الملك را تكيه معين
كـه پيشـواي   داند؛ كسي  هاي دساتيري خود را ساسان ششم مي كارگيري واژهدر به 

  :شود فرقة آذركيوان شناخته مي
ـ زين سان كه هميشـه در روا    ي مـاييم ن

ــا   ــة مـ ــود نامـ ــاتير بـ ــي ز دسـ   لختـ
  

 سرچشــــمة راز آســــماني مــــاييم  
ــاييم    ــارداني م ــه ك ــم ب ــان شش  ساس

  

  )136، ص5 غالب( 
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دو سالي كه وي نزد آموزگار زبان خود، هرمزد ثـم عبدالصـمد، درس خوانـد، اصـول     
نويسي خـود را در بـاب    خواني و درست او در جايي درست. ز او آموختزبان و دساتير را ا

داند كه اگر او نبود غالـب نيـز راه    مي »فرزانة فرزبودآيين عبدالصمد«اي مديون و مرهون  واژه
  . )255، ص3غالب (پيمود  خطا مي

دانـد و كليـة كسـاني را كـه در      نظير مـي  غالب تسلط خود را بر اين زبان فرهنگ بي
انگارد و همگان را بـه تازيانـة نقـد خـود      اند به چيزي نمي اره دعوي اين كار داشتهق شبه
  : آزارد مي

چون دوباره گفتند كه خواهش چنين اسـت، ناچـار مهـر خاموشـي از     ... «
كه روايـي ايـن خـواهش از     گويم دهان و پردة شرم ناداني از ميان برداشته مي

اين پژوهش خسته نتوان كـرد و  كس چشم نتوان داشت، و خود را به بند  هيچ
گويد نه همه اسـت   با اين همه الف آشنارويي آنچه مي دبستان مذاهبنگارندة 

پارسياني كه در سورت و بمبئـي آشـيان دارنـد،    . و نه همه بر جاي خود است
آن پويه و آن هنجار و آن .زينهار گمان نبري كه از آن گروه جز نام نشان دارند

 »ند و جز تخمه و نژاد از روي شيوه به پارسيان نماننـد نگارش و آن گفتار ندان
  ).321، ص8 غالب(

  

فارسـي ترتيـب داده، در گـزينش كلمـات نيـز       ـ  در لغتنامة منظومي هم كه به اردو
كوشد براي برخي  توان ديد، تا جايي كه مي هاي فارسي مي عشق او را به زبان پاك و واژه

اين نوع نگـرش او  . ام دارند، معادلي فارسي بنشاندهاي عربي كه در فارسي رواج ع از واژه
به زبان، ناشي از تربيت ذهني اوست كه كوشيده بود زباني تا حـد ممكـن پـاك عرضـه     

، بـه جـاي ااهللا   »خامـه «، به جاي قلم »زبانه«، به جاي شعله »ژرف«به جاي عميق . كند
  .)13-7، ص6 غالب(... و »خدا«يا  »يزدان«

اند و غالـب در ايـن ميـدان خـود را بـه       اسان پنجم نسبت دادهرا به س دساتيرتأليف 
  :آورد داند كه خود را ساسان ششم به شمار مي اي برجسته و دانا مي گونه

فرازآورده انديشة بيگانگان را چون پذيرم و از نيروي خرد خداداد كـار چـرا   ...
ر بخش را سپاس كه نيروفزاي دانش من دانشمندي است، كـه اگـ   نگيرم؟ هستي

  :نظم. كه رازدان بود، رازگوي نيز بودي ششمين ساسان به شمار آمدي چنان
 منمان نمانم به كس چون به كس مي  ز خويشـان بــه بيگـانگي شــادمانم  
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ــزان   ــناس عزي ــي روش ــريبم ول   غ
  گــرفتم كــه از تخــم افراســيابم   

ــغ  ــت تي ــدارم  دل و دس ــايي ن   آزم
  ميـدان معنـي خداونـد رخشـم    ه ب

  دو سي سال توقيع معنـي نوشـتم  
  

ــتانم  ــرافراز در بوســ ــار ســ  چنــ
ــلجوقيانم  ــه از نســل س ــرفتم ك  گ
 ره و رســـم كشورگشـــايي نـــدانم
 بــه مضــمار پهلوزبــان، پهلــوانم   

ــرانم ســزد گــر نويســند صــاحب   ق
  

  )10- 9، ص3 غالب( 
فرهنگي زبان فارسي داشت،  ةنوشتن و تسلطي كه بر حوز ةدلبستگي او به اين شيو 

 :ي كرده بودنويس پردازان سره او را يكي از نظريه
پاره توان كرد و  خودستايي پيشكش، پارسي امروزي نيست كه آن را پاره«

زبـاني اسـت باسـتاني و گفتـاري     . اي از قواعد عربي دوخت هر پاره را به قاعده
اسـت خســرواني، تــا در آن هنگــام ايــن را از آموزگـار بــه كــدام كرشــمه فــرا   

مگـر  . سـنجيدند  ازويـي مـي  گرفتند و گوهر پيدايي ايـن راز را بـه كـدام تر    مي
فرمانروايان پـارس را دبيرسـتان نبـود و آن قلمـرو دبسـتانها نداشـت و در آن       

گيتي خـدايان نـام    دانش و داد را از اين فرخنده. كشور پزشكان نبودند فرخنده
چـون ايـن همـه بـود و     . پهلوانان آرايش گرفت ين جهانبرآمده، بزم و رزم از ا

شد و اين سـترگ   ارهاي نمايان چگونه ساخته ميزبان نبود، اين چنين ك تازي
  ).38-37، ص2 غالب( »يافت بسيچها به كدام گفتار روايي مي

نويسـان   پردازان و لغت بود و او خود را از نظريه دساتيرگرچه غالب در زمرة هواداران 
ت و گرف هاي برساختة آنان را به باد انتقاد مي دانست، با اين همه برخي واژه اين فرقه مي

ها را ناشي از ناراستي و عـدم اعتقـاد حقيقـي برخـي از پارسـيان       ساختن اين قبيل واژه
دانست كه آيين تازيان را در ظاهر پذيرفتند، ولي در باطن اعتقادي بدان نداشـتند و   مي

اين گروه براي هر مسما اسمي تراشيدند و از آنچه در حال . طريق نفاق در پيش گرفتند
  :ساختندها  شنيدند، صحيفه
چنان وانمودنـد كـه زرتشـت بـه طريـق پيشـگويي در عهـد        ] اين گروه[«

و ) ص(المرسلين  آنچه از معجزات حضرت ختم.. گشتاسب چنين فرموده است
خوارق عادات آن شهنشاه قلمرو دين در زمرة مسلمين شهرت يافت، همـه بـر   

ـ    و . دزرتشت بستند و براي وي عروجي مانا به معراج مخبر صـادق نشـان دادن
گذشتن از افالك و رسيدن به فرگـاه دادار پـاك و شـنيدن از غيـب و ديـدن      

كراسه و نپي به معني مصحف مجيد و . بهشت و دوزخ همه در دامنش ريختند
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سيمناد، بر وزن پيرباد، به معني سوره و چينود، به اعراب مجهولـه، بـه معنـي    
زد ثم عبدالصمد اين موالنا هرم. شكوه است آفريني اين گروه بي پل صراط، لفظ
دبسـتان  خنديـد و نگارنـدة    گفت و بر فريب و نيرنگ پارسيان مي راز با من مي

از سوره سوره بودن ژند و سيمناد بودن نـام  . را يكي ازينان ميدانست المذاهب
كـرد و ايـن    سوره در اصل و وجود داشتن پل صراط در كيش زردشت ابـا مـي  

، 3 غالـب ( »نمـود  مغـزان پـارس وا مـي    دهبافتـة شـوري   اخبار و اين اسما را بهم
  ).233-232ص

 برهـان قـاطع  آذر كيوان است، در توانايي خود در نوشتن نقد بر  ةفرق ةكه دلباخت او
رسـاند و از دانـش    نويسي از ايـن دسـت را بـه ايـن فرقـه مـي       هاي زبانداني و لغت ريشه
  :راند شناسي او سخن مي لغت

) معجـزه (، و داراي فرجود )حكمت(رزبود آوران پارس از داناي ف در نام... «
حكيم جاماسب، تـا سـرآمد خداشناسـان پنجمـين ساسـان و درواپسـيان تـا        

گستران ايران آن بسخن جهانگيران كه پـس از   بحرالعلوم آذركيوان و در سخن
الشـعرا ابوالحسـن    انـد، از آدم  پذيران بـوده  ضميران و پيش از ما فروغ آن روشن

نامها شمران فرد سومي پوي و تا دويمين خاقاني فرزانه  ي نشانها نگران وكرود
قاآني كه بر مردنش بسي روز نگذشته، بياي و بپاي و بنشين و ببين كـه هـيچ   

نگاري  در بازپسين روزگار تني چند در وادي فرهنگ. طراز نگشته كس فرهنگ
بر  ها مغز استخوان گام زدند، همگان هندوستاني، و به دروغ مدعي زبانداني، بي

هاي نامي ناموري داده، تا مردم در انبوه شـكوه   ها را به نام ها نهاده و نامه خوان
  ).9-7، صهمان( »...اسما كاليوه شوند

  

غالب با دانش وسيع و قدرت شاعري و نويسندگي خود، كوشيد نشان دهد كـه ايـن   
؛ زيـرا  تواند به اسـلوبي در نوشـتار بـدل گـردد، امـا ايـن اتفـاق نيفتـاد         سبك نوشتن مي
فرهنگي خود را كه ارتباطي با ايران داشت، از دسـت   ةها بود كه پيشين هندوستان مدت

تقويت اين نوع . داده بود و مباني نظري و ايدئولوژيك اين رويكرد در حال اضمحالل بود
اي ادبـي   از نوشتار و تبديل شدن آن به جرياني فرهنگي مستلزم پيوستگي آن با نظريـه 

بايست لزوماً از درون فرهنگ و جغرافياي ايران متولـد بشـود، امـا     ه ميبود كه اين نظري
  .اين اتفاق هرگز نيفتاد

بـراي درك ايـن   . هاي تاريخي و فرهنگي زبـان مانـد   غالب در برزخ زبان و پيوستگي
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ايدئولوژي غالب نظر بيفكنيم و اينكـه چـرا    ةوجود آورند له خوب است به دستگاه بهئمس
مرتبط بـا زبـان فارسـي و فرهنـگ ايرانـي داشـت، در        هويتي كامالً اين نوع نوشتار، كه

علت ايـن خاموشـي را   . قاره با مرگ غالب، دوام نياورد و گرايش به آن از ميان رفت شبه
  . بايد در همين برزخ جست

آن  ةاي در نثرنويسي بود كه جوهر اي كه غالب در پي درافكندن شيوه در همان دوره
قاره بود و غالب هـم بـه ايـن حاكميـت      بريتانيا حاكم بالمنازع شبهگشت،  به ايران بازمي
در . كرد سرود و بنيادهاي اين تسلط را توجيه مي آن شعر مي ةداد و دربار عالقه نشان مي

انگلسـتان   ةمعظمـ  ةآفرين حضرت قدر قـدرت ملكـ   جهان ةدر مدح خداوند روي زمين ساي«اي  قصيده
شادي و خوشـدلي خـود را از    »مشتمل بر تهنيت فتح هندوستان خلدااهللا ملكها بالعدل و االحسان
  :كند اين اتفاق خجسته بيان مي

ــت    ــمار يافـ ــد شـ ــا نتوانـ   در روزگارهـ
ــين   ــان مب ــك در مي ــرد فل ــار تيزگ   پرگ

  انـد  درهاي آسـمان بـه زمـين بـاز كـرده     
  

 خود روزگار آنچه در ايـن روزگـار يافـت   
 حق داد داد حق كه به مركز قـرار يافـت  

 ...هر رهگذار يافته چه جست بهر كس هرآن
  

  ).32-30ص ،4 غالب: مفصل، نك ةبراي ديدن اين قصيد( 
  

  برهان قاطع دساتير و غالب دهلوي
بـن خلـف    نوشـتة محمدحسـين   برهان قـاطع بخشي از لغات دساتيري در منابعي از نوع 

تالفـي  كنـد اخ  بيان مي دساتيرتبريزي باقي مانده است و آنچه ارتباط غالب را با موضوع 
درفـش  داشته و در نقد اين فرهنـگ كتـابي بـه نـام      برهان قاطعبوده كه او با نويسندة 

  .)4، ص3غالب (تأليف كرد  قاطع برهانيا  كاوياني
در هندوستان موجي ايجاد كرد و كتابهاي فراوان در تأييـد يـا    برهان قاطعالبته نقد 

كه دورة افـول زبـان فارسـي و     اين كتاب نوشته شد و اين جريان تا آغاز قرن بيستم رد
، ص برهـان قـاطع  : براي اطالع از اين جريـان، نـك  (قاره بود، ادامه داشت  نويسي در شبه فرهنگ

  : را در سالهاي پيري و پختگي نوشته است برهان قاطعغالب نقد . )صدوده ـ صدوشانزده
 جا بود، من بدان تنهايي و بينـوايي كـه   در موقف اين رستخيز بيجا كه همه«

سوادي در نظر نداشـتم، در   برهان قاطعو  دساتيرجز ساية خويش در برابر و جز 
آباد دهلي به كنج كاشانه، چون تصوير ديـوار خانـه، از حـس و حركـت اثـر       ستم
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ام ـــ بـه نگـارش سرگذشـت      گزنـد نبـوده   نداشتم ــ اگرچه به بند نبودم، اما بي
نمـط گسـترده آمـد و آن    چـون آن  . كتابي ساختم دستنبوپرداختم و موسوم به 

چـون  . را نگرستمي برهان قاطعتحرير انجام يافت، هر گاه غم تنهايي زور آوردي 
بــرد و مــن آئــين  آن ســفينه گفتارهــاي نادرســت داشــت و مــردم را از راه مــي

آموزگاري داشتم و بر پيروان خودم دل سوخت، جاده نمايان سـاختم تـا بيراهـه    
. ي سـري دارد و نـه بـر جـوهر لفـظ نظـري      جامع لغات نه به حسن معن. نپويند

رعايت لفظ سيومين و چارمين از هر لغت و افزودن شمارة لغات بـه هـر صـورت    
نه در آن روش از بر هم خوردن قاعدة استخراج پروا . پيشنهاد همت واالي اوست

  ). 3- 2، ص3غالب ( »دارد و نه در اين خواهش از اندراج يافتن مهمالت ننگ
را  برهاناو . خورد در تمامي متن به چشم مي برهان قاطعبه صاحب  نگاه منتقدانة او

المعاني لقب است، اگـر ايـن بزرگـوار را     كه كمال اسماعيل را خالق چنان«: داند متني فاقد ارزش مي
آورده، با ديگر لغـات انـدك كـه در آن     دساتيرجز لغتي چند كه از . االلفاظ خوانند چه عجب است خالق

  .)3همان، ص( »رده، همه آشوب چشم است و آزار دلتصرف به كار نب
اش به نظـر تعقـل بنگـرد و منصـفانه      در ابتدا از خواننده چشم آن دارد كه در نوشته

ام شرط آن است كه چون بديدن اين سـواد سـويدا    در نگريستن اين نامه كه من سيه كرده«: نگاه كند
سوي آن دارند و چشمي به سوي اين، امـا چشـم   چشمي به . در مقابل نهند برهان قاطعمداد دل نهند، 

  .)4همان، ص( »بين نگر نه چشم غلط حقيقت
علـم مخالفـت    برهـان قـاطع  قاره همزمان با حيات غالب، كساني با نقد او بر  در شبه

  :به پاسخ دادن به آنها برخاست درفش كاويانيبرافراشتند و غالب در 
در قلمرو هند . نه ستيز خواست سپاس مي برهان قاطعنشان دادن اغالط «

يكي خنجر آورد كه من . كس نمانده باشد كه مرا بدين نيكي بد نخوانده باشد
، كيسـت تـا از مـن     2دگري اخگر آورد كه من محرق آنم 1،قاطع قاطع برهانم

بدان جوانمردان گويد كه از ديدن و سـوختن كاغـذ جـز فغـان و دخـان چـه       
ور به تيغ دونيم زنند، به هـر دو گزنـد   اگر در آتش فگنند . مند منم خيزد؟ بزه

  ).7-6، ص3 غالب( »در خورستم و به هر دو سزا سزاوار

                                                      
ق در 1281در سال  قاطع برهانرا در رد  قاطع القاطعالدين دهلوي متخلص به امين است كه كتاب  مراد امين. 1

 ).6، ص 3غالب (مطبع مصطفايي دهلي چاپ كرد 
ق نوشت و در دهلي به 1280را در سال  محرق قاطع برهاناست كه كتاب  مراد سيد سعادت علي مير منشي .2

  ).6جا، ص  همان(چاپ رساند 
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انـد كـه    دو نـام  درفش كاويـاني و  قاطع برهانيادكرد است كه  ةاين نكته نيز شايست
  :نهاده است برهان قاطعغالب بر نقد خود بر 

 اويـاني درفـش ك ام سـپس   نـام نهـاده   قاطع برهاناين مجموعه را كه  ...«
  :قطعه. خطاب دهم

  نازم به خرام كلك و طـرز رقمـش  
  چون اسم كتاب قاطع برهـان بـود  

 

 دم تيـغ دمـش  ه ماناست ز تيزي ب
 »گرديــد درفــش كاويــاني علمــش

 

  )11-10، صهمان( 
دهندة جودت ذهن و توانايي  داشته نشان قاطع برهانهاي معنايي كه غالب در  دقت 

جاي كتاب به توضيح و نقد معناها و تركيباتي  در جاياو . نويسي است ناقد در حوزة لغت
انگاري يا خطا از آنها درگذشته و غالـب همچـون    با سهل برهان قاطعپرداخته كه مؤلف 

دويست و شصت صفحه از مـتن  . دستي تك تك اين خطاها را برشمرده است لغوي قوي
عـالوه بـر نقـد     .بـه حسـاب آورد   برهـان قـاطع  توان نقد عالمانـة غالـب بـر     كتاب را مي

اي ارجمنـد   دهد، نمونه توجهات و تنبيهاتي كه مؤلف مي برهان قاطعهاي صاحب  نوشته
  .شناسي است كه در اين نوشتار جاي پرداختن به آن نيست از دانش لغت

ها و تفكرات گوناگون  قاره در اين دوران محيطي است در كشاكش انديشه محيط شبه
غالـب كسـاني را كـه در نقـد     . هاي خود دفاع كند انديشهكوشد از آرا و  اي مي و هر فرقه

اي از اين نگـرش غالـب را در    نمونه. كند اند، به زبان طعن و نقد ياد مي نگرش او قلم زده
  :گفته است قاطع برهانبينيم كه در دفاع از  اي مي قصيده

  اي هاحمــد تخلــص نســخ ،مولــوي احمــدعلي
  ن جـدا كيچ و مكران را كه در سند است و از ايـرا 

ــراط غضــب    صــاحب علــم و ادب وآنگــه ز اف
  در جــدل دشــنام كــار ســوقيان باشــد ولــي 

  كشـــد انتقـــام جـــامع برهـــان قـــاطع مـــي
  كنـد تأييـد برهـان ليـك برهـان ناپديـد       مي

  نگــار سســتي طــرز خــرام خامــة برهــان    
 

 در خصوص گفتگوي پارس انشا كـرده اسـت  
 ...محابـا كـرده اسـت    شامل اقلـيم ايـران بـي   

 نفرين و ذم وا كرده است چون سفيهان دفتر
 ننگ دارد علم از كاري كـه آغـا كـرده اسـت    
 ...آنچه ما كرديم با وي خواجه با ما كرده است

 نيست جز تسليم قولش هر چه انشا كـرده اسـت  
 ...دانست يا دانسـته اخفـا كـرده اسـت     يا نمي

 

  )96-94، ص 5 غالب( 
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  گيري نتيجه
. پردازانـي نـامور داشـت    اراني جدي و نظريـه قاره طرفد و زبان پاك روزي در شبه دساتير

اينك با خاموشي زبان فارسي در اين سرزمين، اين گرايش زباني و فرهنگي نيـز يكسـره   
قاره مناسـبتي   و زبان پاك با روح فرهنگي شبه دساتيرشگفت اينكه هر چند . مرده است

پـردازان   نظريـه  اي از بالندگي را در اين سرزمين طي كرد تا آنجا كه حتـي  نداشت، دوره
گزيدنـد، زيـرا آسـانگيري و     ايراني براي نشر آثار خود در اين حوزه سرزمين هند را برمي

منـدان   رونق فرهنگي در اين بخش از قلمرو زبان فارسي اين فرصت را براي همـة عالقـه  
قاره به نشر آرا  اين گرايش زباني فراهم كرده بود كه بدون راه دادن بيمي به دل، در شبه

عقايد خود بپردازند و بابت اين نوع تفكر خود ترسي نداشـته باشـند و حتـي احسـاس     و 
  .تفاخر كنند

قـاره تناسـبي نداشـت و در حـوزة      اين جريان موهوم و جعلي با محيط فرهنگي شبه
مندان جدي بيابـد و نظـر    هاي حكومتي هم نتوانست هواداران و مروجان و عالقه دستگاه

هاي بزرگي چـون غالـب در    لب نكرد؛ هر چند با حضور چهرهزمامداران را هم به خود ج
و زبان پاك، اين گرايش سخنگويان بزرگي پيدا كـرد كـه پـژواك صـداي      دساتيرميدان 

توانـد   كم در حوزة مطالعات دانشگاهي مـي  آنان تا اكنون نيز خاموش نشده است و دست
  .حيات داشته باشد
خواهان بسيار داشت، در ايران كمتر بـه  اي كه اين گرايش در هند هوا در همان دوره

هاي پـيش و پـس از مشـروطيت و پـس از جنـگ       در دهه. شد آن رغبت نشان داده مي
جهاني اول اين جريان تبديل به جرياني اثرگذار و جـدي در حـوزة فرهنـگ و سياسـت     

مند در دايرة حكومت نيز ايرانگرايي قدرت. امكان ظهور يافتايران شد و آثار قابل اعتنايي 
گسـترش  دامنة ايـن گـرايش چنـان    . موجب شد اين تفكر ميداني براي جوالن پيدا كند

سـازي   كه گروهي از ايرانگرايان معتدل براي مقابله با ايـن جريـان در حـوزة لغـت    يافت 
 دسـاتير به اين ترتيـب ايـن نگـرش فرهنگـي از     . فرهنگستان اول ايران را تشكيل دادند

  .ت نشان دادفاصله گرفت و به زبان پاك رغب
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