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  ∗سيده خورشيد فاطمه حسيني

كوچة قاسم » سنگلج«عالمه علي اكبر دهخدا فرزند خان بابا قزويني در تهران محلّة 
در . دنيا آمد  بهشمسيهجري  ۱۲۵۸قمري برابر هجري  ۱۲۹۷سال   بهعلي خان

 .عهده گرفتسالگي پدرش درگذشت و مادر دلسوز او فاطمه خانم تربيتش را بر  نه
دروس فقهي و صرف و كالم و حكمت، را نزد شادروان شيخ غالم حسين و آقا شيخ 

  .آموخت آبادي هادي نجم
ساز،  او مردي بينا، موشكاف، پرهيزگار، جامعه. معرفي ندارد  به دهخدا نيازيتشخص

 براي بيداري افكار. گيرد از زندگي مردم الهام مي.  و انسانيت استيتنمايندة شخص
ي يبعد از تحصيالت ابتدا. اي انجام داده است مردم در نهضت مشروطه كارهاي برجسته

تا دو سال مشغول يادگرفتن زبان فرانسه بود و در آن زبان .  علوم سياسي شدهمتوج
  .بسيار قدرت پيداكرد

روشنفكر، مجاهد، مرد سياست و ادب، كه و  صميمي ،دهخدا شاعري است صادق
هاي درد را   ريشه.ديجنگ  و استبداد مذهبي و سياسي مييفقر اقتصاد با ،با ظلم و زور

. كند  مبارزه ميآن ابد كه قلم در دست او سالحي است كه رك  و فكر ميختشنا مي
  :دربارة وي آورده استدكتر محمد معين 
  :سه قسم تقسيم كرد  بهتوان ميرا اشعار دهخدا 

  .لت و استحكام مانند شعر قديم استمان كه در آن جزاسبك متقد بهاشعاري  اول .۱
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 اي مرغ سحر« مثالً مسمط ،شود در اشعار قسم دوم نوگرايي و تجدد ادبي ديده مي .۲
  .شمار آورد  بهتوان نخستين نمونة شعر نو مي اينها را .١»چو اين شب تار

  .ه استفتكار ر  بهزبان عاميانه سوم اشعار فكاهي كه در آنها .۳
  :نويسد  اول خود ميدهخدا دربارة شعرهاي مرحلة

دوستان من از نظر . ام من گاهي تفنّن را شعري ساخته و براي دوستان خوانده”
 من . اين اشعار اظهار نظر كننديتاند دربارة كيف مالحظاتي نخواسته  بهحجب يا

ها شعر است يا نظم؟ قضاوت اين امر  دانم كه اين گفته خود نيز نمي
  .٢“خوانندگان است با

هاي شناخته شده   همان قالب.شعر دهخدا از شاعران آن دوره جدا نيستهاي  قالب
ني تمضامين شعر دهخدا هم مب. بيتي و رباعي است دو،ثالً مثنوي، غزل، مسمط، قطعهم

پرستي، دادخواهي، نفرت از ريا و   يعني وطنيت مشروطةاست بر همان مضامين دور
غيره اران ودورويي، رسواكردن ظالمان و جب.  

.  هنر وي طنز تلخ و گزنده استيتكي از ويژگي شعر دهخدا و بارزترين مزي
» !دانم! دانم» «در چنگ دزدان» «شاءاهللا گربه است ان«هاي  كه طنز نيشدار در مثنوي چنان

» بهترين كار خواجه «ة و در قطعآيد  ميچشم  به» و خر خر كشددخيز» «دندان آب«
  .شود گر مي جلوه

سواد را ارائه داده است كه  ذكر آن حكّام بي» ر چنگ دزداند«دهخدا در مثنوي 
 يتوي مسئول. موس مردم هستندامورين جان و مال و نأهاي اعلي فايز و م سمت بر

اشعارش نشانگر آن حقيقت است كه در دورة خلفاي . دده خوبي انجام مي  بهخود را
  :طور مثال  به.عباسي رونما شد

ــيم شــب  ــه ن ــاران خليف ــا ي   ه ايـن بـزم طـرب   كخوشتر آن باشد     گفــت ب
ــريم    ــشتي ب ــا ك ــه آالت ت ــا هم   ي بــر خــوريمخــشاز هــواي دجلــه ب  ب
ــت   ــو گرف ــه پ ــاص خليف ــشتي خ   بــر كــران انــدر زمــان پهلــو گرفــت  ك

ــر ز دور     مـــة شـــور و نـــشورهنگاانـــدر آن  ــشتي ديگ ــدا ك ــشت پي   گ
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ــا نعـــره آرعـــد ــتند سـ ــا برداشـ ــتند  نعـــره  هـ ــا از ابـــر بـــر بگذاشـ   هـ
ــداد خــراب    ماند بغداد اين زمان ز آن سـوي آب          كــاي شــكم خــواراِن بغ

    ـ گر ز مردان هـستتان خـوف و و ــل   لج ــزدان العجـ ــل اي زن بمـ   العجـ
ــا: گفــــت ــزدانيم مــ   كـــه زبـــون دســـت دزدانـــيم مـــا  آري زن بمــ

ــتاددار   ــر، اس ــدر و وزي ــي و ص ــار   قاض ــب و ســاالر ب ــر جــيش و كات   مي
ــاحب ــسب  ص ــب محت ــشرطه، نقي   ب حرص، آن كالن كلِب كلـب      صاح  ال

ــ ــگ ــ ير نم ــوديب ــرسم يك ــ  زد زن بم ــسك ــافي ت ــلّط ي ــر جمتي ب   ه دزدل
انديش و متظاهر نبود كه از  مردي كوته. ت دهخدا با ديگران تفاوت داشتشخصي

 )ش ه ۱۲۸۴( هجري قمري ۱۳۲۳دهخدا چون در سال . كشور و نژاد خود بيگانه باشد
 ةروزنامرات سياسي معلومات فراوان و بربناي تحوالت و تغي ايران برگشت با به

ت هدفش حمايت مجلس اي كه در دوران مشروطي روزنامه. كرد را تأسيس خراسان
  .يدگان بودد م بيچارگان و ست وروستاييان به، كمك شوراي ملّي

دلش از ستم بيدادگران پاره پاره و از تكليف . القلب بود او مردي حساس و رقيق
 .دالن بشود د كه سعيش مرهم شكستهكر ه سعي ميظ هر لح.محرومان شكسته بود

ضع نابسامان جهان، اقتصادي، وو ل سياسي ئ روزنامه مساهمين جهت در هر شمارة به
  .داد نشان ميرا  )عفريت روزگار(افشاي ظلم و تعدي حاكمان وقت و جنگ 

زبان ساده بود   بهشد كه چاپ مي» چرند و پرند«عنوان  مقاالت طنز و انتقادي وي با
. شود ي نثر معاصر شمرده ميشاهكارهااز اي داشت كه امروز   ميق و هنرمندانهو طنز ع

  :شود  ميهاي مختصر از نثرش در زير آورد نمونه
ت، نه از  نه از اثبات مظلومي،نه از تضرع و ابتهال ملّت ايران حيات خود را”

حيات مين أت. مين كندأتواند ت تالف روس و انگليس نميئرقابت اجانب و نه از ا
راي، احكام دلخواه  استبدادو جهل . كسب فوري قوت خواهدگرفت  بهايران تنها

 ،لجامي مجاهد، و تفنگ حسن موسي و زير آب نهرهاي تهران، كاروان شتر، بي
  .١“همه ضد قوت و اسباب ضعف است
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ف اهدا مقاالت دهخدا بر اصول و ضوابط خاصّي استوار است و ةبدون ترديد هم
ي دارد كه نويسي نثر خاصّ در روزنامه. كند ميان نقّادان ممتاز مي كه او را در دارد اي ويژه

. اند  ديگران هم از آن سبك استفاده كردهو بعدهاست انه  مبتكرا وبسيار روان، نو
  .١پيروي از دهخدا كرده است» ملبابا شَ«اي در روزنامة  كه مرحوم رضا گنجه چنان

خوبي   بهكارهاي ناروا كه در آن دوره وجود داشتها و  ها و نابساماني دهخدا زشتي
هاي  در منظومه. شود اش ديده مي مضمون در چندين سرودهاين درك كرده بود و تكرار 

  .تقريباً مضمون يكي است» درش يك خشت هم بگذار«و » !دانم! دانم«
 عمومي است كه ةاي كه دهخدا اخذ و اقتباس كرده است قصّ هدر اين مثنوي قصّ

زند و تمسخر   دهخدا بر ناداني مدعيان طعنه مي.شود  ظهورپذير ميه در جامعگاه هب گاه
  :اين نكته  به عنايت فرماييد.كند مي

 بعد از عروسي خواست كه براي شوهر ،داري واقف نبود دختري كه از امورخانه
 زن. هاي پلو ناواقف بود از زن همسايه كمك خواست كه از تركيب چون. خود پلو بپزد

آخر زن همسايه . دانم داد مي گفت او جوابش مي همسايه كمك كرد ولي هرچه مي
بعد از اين كه برنج را دم كردي يك خشت خام هم روي آن ”: عاجز شد و گفت

  :زن همسايه گفت. دانم زن نادان جواب داد اين را هم مي“ بگذار
  بخوان» اي«گفتم تو خود تا     » الف«من    اني نـش  پرسـ   ه مـي  ورش ديگر چـ   از خ 

كند  گيري مي پايان نتيجه درو نظم آورده است   بهسبك فصيح  بهه رادهخدا اين قصّ
  .كنند داني پوك مي خردان با چه پررويي ادعاي همه  كه بي

  نـد ا  نـم  م از ي و كـ   ان يم عاشمد  ندا  اين خسان كه جمله دانم دانم     
گذراني نيست بلكه  ست كه دهخدا هرچه گفته است در آن بازي و وقت احق اين

طنزهايش . دوستي مضمر است در آن راز وظيفة انساني، تربيت انساني و وطن
  سخنان نيشدارش.دكشانراه راست ب  بهخواهد دهد و مي كنندگان را درس هدايت مي گمراه

وي اعتراض مفسدان و مغرضان را ناديده نگرفته است و . ت استبشري  بهدرس محبت
  :قول دبير سياقي  به.كند ها تداركي استوار و محكم ميآن  بهقبل از اعتراض
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  .“نهد موقع مي بزند مرهمي جا مي بآنجا كه نيشي”
در » آب دندان بك« مثنوي .دهد نت را نشان ميادهخدا در انتخاب عنوان نيز فط

معناي گول و ابله و بك   بهنام تركيبي است» آب دندان«. اين زمينه نمونة خوبي است
نجبا و و ست كه براي شاهزادگان  اخوذ است عنوانيأم» بيك« واژة تركي كه اصالً از

  .١اند كاربرده  بهبزرگان ايران
كند كه حاكم آن ديار   را مطرح مي٢در اين مثنوي دهخدا وضع نابسامان ديار اتك

مثالً مردي روستايي از جور و ستم .دكن ت ميبربناي ابلهي و خرافات ديگران را اذي 
. دهد صداي وي گوش نمي هعاجز شده است ولي كس ب» نوكر آقا«اصطالح  ه بپولداران

اليش پر از طنزهاي گوناگون و ايهام و كنايه است  هها كه الب هدهخدا با همين مايه سرود
  :مثال.  در ادب فارسي مقام شامخ گرفته است،گيري كرده خرده

  زانكه بدخواه را بـد آيـد پـيش          گرچه بدخواهيم نباشـد كـيش     
ــاد     دگفت كورا خداي مـرگ دهـا        ــور او بره ــت ز ج ــا رعي   ت

ــيآخــر آهــ   از چپــق پــس بگيــر دود دلــي  ن نئــي ز آب و گل
  بعــد عــون خــداي عــزّ و جــل  بـا اذن حكمـران اجـل      ”: گفت
ــي ــريم   م ــة م ــيش عم   گنده پير حليف محنـت و غـم         روم پ

  “ل نفـرين  رت اجـ  بهتر از حـض     نيقـي   به كند  ز آنكه آن زال مي    
 بيشتر استادان ايراني .اح با ديگر نقّادان ايراني تفاوت دارددهخدا در طنز و مز

 افشاي فجايع، وها  ها و نقص ك عيب ادرادر ل،ئنقّاد هستند در تجزيه و تحليل مسا كه
ها  دانند كه چگونه زشتي اند ولي ايشان نمي ان هيچ كوتاهي نكردهئنو رسوايي خا

خوانندگان خود هم   بهاسد و آن راشن  دهخدا ريشة دردها را مي.يابي كنند ريشه را
  .دهد مي نشان

زبان ساده   بهشعرش. بازي و هوس نيست بلكه رسالت فرهنگي است در سخنش
هاي آينده  نسل معاصر و نسل  بهارزش را او اين گنجينة پر.كند ه گريه ميافتادگان زمانبر

  :روشن استزير كه در شعر  چنان. كند تقديم مي
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ــد ــردم آزاد كجاييـ ــداي مـ ــد     كجاييـ ــد بيابيـ ــسرد بيابيـ ــي افـ   آزادگـ
  مقــصود از آزاده شــماييد شــماييد    در قصّه و تـاريخ چـو آزاده بخوانيـد       

  در چشمة خورشيد شما نور و ضياييد      جهانيـد  مچش روشني شما ههشب   بي
كمك امثال و  هاي رنگارنگ، انبوه افكارش را با در شعر جوهر خيالش با نقش

عنوان   بهاو. سازد هاي ساده و فصيح همراه مي اژه و برزن در وههاي كوچ اصطالح
ش سخنان. آورد راه مقصود مي  به غمگسار جامعه، متجاوزان راه برگشته را ودردمند

شود كه نه فقط منتقدان نوگرا  معلوم مياست و تازه و نو بوده، هميشه از كهنگي دور 
  :شوند پسند نيز از شعرش مسرور مي بلكه حتّي ادباي كهن

  چـــو يـــاد آيـــدم حـــال آن پيـــر زال  م بگــردد ازيــن هــول حــال   هنــوز
ــوده ز كــف   انهـ گفـت سـير از ج   رفت و مي  كه مي  ــرب ــانظ   المش خــان و م

ــش   به چشم تو اين خانه سنگست و خشت        ــاغ و به ــردوس و ب ــصر ف ــرا ق   تم
ــديم    پيش تـو يـك مـشت سـيم          به چه ارزد  ــار و ن ــد و ي ــويش و پيون ــرا خ   م
ــار   صــد هــزارا رمــد خــشت باشــ رهــ بــه ــدر يادگــ ــان پــ ــه دل از زمــ   بــ

ــ ــن خدر اي ــ هان ــام ب ــود س ــز دي  روراز و س ــگ ــور س ــنرا چ ــن ك ــم س   وراز گ
  :گردد م با طنز دهخدا ارائه ميأهاي تو براي نمونه يكي از حاضر جوابي

را » زاده« بهكسي در نزد او ادعا كرد كه اولين شخص است كه نام فاميل مختوم
 چون دهخدا اين .»آخوندزاده» «زاده حسن «مثل ،ت خود انتخاب كرده اسيبرا

 در دورة ،شوخي و مزاح گفت كه او در ادعايش كامل نيست  بهسخن را شنيد
كسي پرسيد كه قبالً چطور بود؟ با متانت تمام . قديم هم همين طور بوده است

  .»زاده حرام» «زاده حالل«: جواب داد
 چه شهري باشد يا روستايي، ، با سواداين مرد تشنة آزادگي و آزادي از هر ايراني

سواد  بار يا در روز چند ساعت وقت خود را براي كساني كه بي خواهد در هفته يك مي
  :نويسد  او مي.هستند صرف كند

 اگر پاي دولت را در اين كار باز كنيم راه .بهتر است دولت دخالت نداشته باشد”
  .“دشو اي براي دزدان، از خزانة ملّت باز مي تازه
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اي  خواهد فقط جنبه  اگر كسي مي.هاي گوناگون دارد خالصه اينكه طنز دهخدا جنبه
بيند و نقد كند ممكن نيست هنرش را ارزيابي كند بلكه بايد تمام جوانب سخنان برا 

سفانه اين كار در أطنزآميز دهخدا چه در شعر و چه در نثر مورد بررسي قرارگيرد و مت
  .خواهد ت بيشتري ميحد يك مقاله نيست و فرص
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