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  فارسي شكر است

 زباني در عصرِ تجدد داستانِ كشاكش و چرخشِ

  داريوش آشوري

يِ مدرن در زبانِ  زاده، گويا نخستين داستانِ كوتاه به شيوه ، به قلمِ محمدعليِ جمال»فارسي شكر است«
نشر شده و سپس در مجموعه داستانِ   1922،به سالِ  ،در برلين كاوهيِ  فارسي ست و نخستين بار در مجله

زاده در  جمال. يِ برخورد زباني ست يِ داستان مسئله درونمايه. جاي گرفته است يكي بود و يكي نبود
و تنگناهايِ زبانِ نوشتاريِ فارسي پرداخته و رويكرد به زبانِ  ها اي كه بر كتاب نوشته به نارسايي»ديباچه«

لعابِ نوشتاري -و- از تنگنايِ زبانِ تاريك و پرلفت رفت نويسي را راه برون يِ گفتاري از راه داستان ساده
در نسلِ دومِ دورانِ مشروطيت و پس از » منورالفكري«يِ  هايِ برجسته زاده يكي از چهره جمال. دانسته است

 ،اين گروه. شركت داشت» ها برليني«نامدار به گروه يِ بيستم در  يِ آغازينِ سده دو دهه-يكيآن است كه در 
يعني محمد  ،شان يكي. بيش، همگي اديب بودند و آشناييِ فراوان با ادبيات و تاريخِ گذشته داشتند- و-كم

هاشان خورده بود و از جمله  هايِ مدرن به كلّه اما همگي باد اروپا و انديشه. شناسي بزرگ بود متن ،قزويني
 يِ مانده ي ميهنِ واپس در انديشه رو، از اين.  هايِ روشنگريِ اروپا در ايران بودند نِ ايدهپيشاهنگانِ پراكند

خواستند پلي باشند ميانِ  مي. زدند قلم مي ،»يِ تمدن قافله«اش به  و رساندن برايِ نجات آن ،خود يِ درمانده
يِ  درگيرِ مسئله ،خودآگاه و ناخودآگاه ،در نتيجه .يِ كهنِ سنّتيِ آسياييِ خود امعهتمدنِ مدرنِ اروپايي و ج

زيرا هنوز گرفتارِ . يِ آن داشته باشند يِ روشني در باره گونگيِ زبانِ اين رابطه نيز بودند، بي آن كه ايده چه
زاده از  هايِ قزويني و تقي نوشته. سبك مغلقِ نوشتاريِ منشيانه بودندهايِ  ميراث سنگينِ ادبيِ ديرينه و عادت

» منورالفكرانِ«و تماميِ  ،اما، آنچه ضرورت بازنگريِ زباني را به ايشان. نمونه است ،ه، از اين جهتاين گرو
هايِ  يِ شرقي از راه ارتباط با توده يِ درمانده يِ به حركت درآوردنِ يك جامعه مسئله ،كرد ديگر، يادآوري مي

فراهم كردنِ خوراك  ،همچنين. چاپيِ مدرن بود هايِ  مردم و دردادنِ صاليِ بيداري به ايشان به ياريِ رسانه
. مĤب در ايران بيرون آمده بودند هايِ اروپايي هايِ مدرن به باسواداني كه از مدرسه فكري و آموزاندنِ ايده
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هدف آن  .اي برنمي آمد از پسِ چنين وظيفه كلوخِ اديبانه و سنّت نوشتاريِ منشيانه-و-زيرا زبانِ پرسنگ
 نوشتاريِ مدرن كه  فروشي و هنرنمايي در آن شيوه بود، باژگونه فضلتر  نوشتاري بيشسبك و سنّت يِ سبك

  .بايد پيامي را، تا آن جا كه ممكن است، به سادگي و روشني و كوتاهي برساند مي

اوه و زباني ي و راه رفته سخت پرت افتاده و بياز زبانِ گفتار  در درازنايِ چندين قرن فارسي يِزبانِ نوشتار
تر كردنِ  ها در راه ساده نويسي نخستين گام نويسي و سفرنامه اما،  با روزنامه. شده بودگو  هوده و و بيدرازگ

آشنايي با  يِ نوزدهم، هايِ سده از نيمه. به زبانِ گفتار، برداشته شد با نزديك كردنِ آن ،اريزبانِ فارسيِ نوشت
ارِ اين زبانِ ت- و- يِ تنگ بر دخمهرا » تجدد«باد  ،زندگانيِ مدرن همچون زبانِ علم و فرهنگ و ،زبانِ فرانسه

ها و رفتارهايِ  شناساند كه با عادت زبانِ فرانسه مدلي از زبانِ نوشتاري را به اين اديبان مي. نوشتاري وزاند
مانند هايِ تازه،  و از جمله در بسياري زمينه. يِ ايشان زمين تا آسمان فرق داشت نوشتاريِ آموخته

 يعني، زباني كه. رفت به كار مي در آنيِ گفتاري  يا زبانِ ساده، »مردم«زبانِ  ،نويسي نويسي و رمان روزنامه
رسالت «بنا به  ،ناگزير ،نوخاسته» منورالفكرانِ« ،اما. ا آن يكسره بيگانه بوديِ شرقي ب زبانِ نوشتاريِ اديبانه

- و-بايست خود را با زور مي ،روشنگريِ اروپايي بردوش گرفته بودنداي كه از راه آشنايي با روحِ » تاريخي
خواستند  زيرا مي. آموخت اي سازگار كنند كه مدلِ اروپايي به ايشان مي با عالمِ رفتارِ زبانيِ تازه بسيار زحمت

  . يِ خود باشند بردارِ فرهنگ جهانِ مدرن به درونِ جامعه

يك مانيفست زباني بود كه اهلِ قلم را به سركشي در  ،ر روزگارِ خودد ،نبود يكي بود و يكييِ  »ديباچه«
همان جوهرِ استبداد سياسيِ ايراني، كه مشهورِ جهان « ،گويد اين مانيفست مي. خواند برابرِ استبداد ادبي فرامي

يِ  وردن به زبانِ سادهو برايِ رهايي از استبداد ادبي چاره را روي آ» .شود يِ ادبيات نيز ديده مي در ماده ،است
» منشĤت«نويسي و  نويسي و روزنامه با رواجِ سفرنامه ،اگرچه از چندين دهه پيش از آن. داند گفتاري مي

نويسي و نزديك كردنِ  گرايش به ساده ،و نشاط اصفهاني ،امير نظامِ گروسي ،مقام نويسندگاني مانند قائم
يِ زبانِ  اش بر گُرده  هايِ ديرينه با سبك و عادت» نثرِ مصنوع«نوز اما ه ،زبانِ گفتار و نوشتار در جريان بود

داد كه اين بارِ سنگين ديرينه  و امتيازهايِ اجتماعيِ آن اجازه نمي» فضل و سواد«. كرد نوشتاري سنگيني مي
هيچ » عصرِ تجدد«هايِ  پاگير شده بود و با خواسته-و-آساني فروگذاشته شود؛ باري كه ديگر بسيار دست به

شناسِ فرانسوي،   يِ كتاب، از قولِ باربيه د مينار، شرق زاده در ديباچه برايِ همين جمال. سازگار نبود
  :گويد مي
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وجه  هيچ برايِ كسي كه آشنا به قواعد و ذوقِ ادبيِ عالمِ اسالم است اين كساد و فقدانِ نثرِ معمولي به
زند بنويسد و  بخواهد همان طور كه حرف ميمايهء تعجب نيست چون كه در عالم اسالم اگر كسي 

اي بياورد اسباب كسر  هاي كالم و شيوه و طرزِ صحبت را در كتابي يا نامه كلمات جاريه و ساختمان
نمايد و  شود و حكمِ خيانت به معانيِ بيان را حاصل مي شأن و توهين به نفس و لوث مقدسات مي

   i.گردد طعن و لعن ميست كه موجبِ  در هر صورت سعيِ لغو و باطلي

شان  رفت تا از دلِ آشناييِ ايرانيان با جهانِ اروپاييِ مدرن و زبان تنش ميانِ زبانِ جهانِ سنتي و زباني كه مي
فارسي «. داستانِ درازي ست كه با گذشت بيش از يك قرن و نيم از آغازِ آن هنوز جريان دارد ،سر بر آورد
رمعنا مياين ماجر زاده از سرآغازهايِ جمال» شكر استساختارِ پسِ  اين داستان در .دهد ا گزارشي شيرين و پ

جهاني تازه به رويِ زبانِ يِ ارتباط زباني ست، بازتابي از گشايشِ  يِ آن مسئله خود، كه درونمايه روايتيِ
سرامدانِ  پديد آمدنِ ،يعني .كند حكايت مي جاييِ ساختارِ روابط قدرت در آن  جا به فارسي دارد كه از

)elite (ب در برابرِ سرامدانِ ديرينه يِ فرنگي تازهĤيِ فرهنگي از شمارِ اديب و آخوند م.  

توان فهميد آشناييِ  اي ست كه از خاللِ داستان مي ديده ايرانيِ فرنگ ،يِ داستان يا همان نويسنده ،راوي
از راه  ،بر سر» كاله لگني«با  ،زِ فرنگيپ-و- وي با سر. دارد) فرانسه(درست و كافي با فرهنگ و زبانِ فرنگي 

هايِ انقالبِ مشروطيت در  روزگارِ درگيري. گذارد پا به خاك ايران مي ،از بندرِ انزلي ،روسيه و دريايِ خزر
اشاره شده » تويِ هم رفتنِ كاله دولت و مجلس«در خاللِ داستان به . يِ بيستم است يِ سده نخستين دهه

پزِ - و-با نگاهي به سر ،»مأمورِ تذكره«دو . شاه باشد يِ كوتاه پادشاهيِ محمدعلي رهبايد دو كه مي ،است
نگاه  سپارند كه در زندان  ها مي را به فراش» خانِ صاحب«كنند و  بي هيچ دليلي به او بند مي ،مĤبِ او فرنگي

قانوني و استبداد در  فضايِ بي ،در همان آغازِ داستان ،اين رويداد. »تحقيقات الزمه به عمل آيد«دارند تا 
  .كند كشورِ زادگاه راوي را بازگو مي

. كشد تا چشمانِ راوي به آن تيرگي عادت كند چندي مي. تاريكي ست-و-تنگ» هولدونيِ«و اما، زندان 
 .اي زده در گوشه خوندي ست چمباتمهيكي آ. بند اند بيند كه با او هم رفته شَبحِ دو آدمِ ديگر را مي- رفته

در سويِ . كه در حالِ دعاخواني ست ستيِ آن ا هآيد نشان هايِ او مي صفيري كه از زمزمه-و-صدايِ سوت
 ،گويا رماني ،هايِ آن دوران نشسته است و كتابي مĤب و با حالت و اطوارِ فرنگي  ديگر مردي با لباسِ فرنگي

در اين ميانه درِ زندان بارِ . تاباند هايِ پاريسي مي يِ سبيل را به سبك فكلي خواند و گوشه در دست دارد و مي
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اي  چي قهوه-فهميم كه شاگرد سپس مي. كنند تو را پرت مي» نمديِ بدبختي جوانك كاله«و  شود ديگر باز مي
» مأمورِ مخصوصي كه از رشت آمده برايِ ترساندنِ چشمِ اهاليِ انزلي اين طفلك معصوم«ست رمضان نام كه 

ه چرا او را آن تو انداخته رمضان هراسان از زندان و حيران از اين ك. اي به زندان انداخته است را هم به بهانه
بر را نگاهي -و- دور »هايِ آب نكشيده طوماري فحش«زاري و نثار كردنِ -و-پس از مقداري گريه ،اند
  .فهمد كه تنها نيست كند و مي مي

توان نمادي  مي ،در آن كنارِ هم افتاده اندزور  بهاش و چند تني كه  تاريك و بسته-و-با فضايِ تنگ ،زندان را
يِ  كه بر زمينه ،يِ مركزيِ روايت هسته. يِ داستان گرفت ديده يِ ايران از چشمِ راويِ فرنگ و جامعه از كشور
رمضان نخست به سراغِ آخوند مي رود . ست ميانِ اين جمع ناهمزبانيداستانِ  ،گذرد يِ استبدادزده مي جامعه

به . آيد ي آشنا ست و پناهگاهي به نظر ميا مĤب، يعني راوي و فكلي، چهره كه برايِ او در برابرِ آن دو فرنگي
جنابِ » ست؟ تو را به حضرت عباس آخر گناه من چي ،جنابِ شيخ« ،پرسد كه يِ خود از او مي زبانِ ساده

عنان ! مؤمن«: گرداند مي» مسموعِ سمعِ حضار«را » يِ تمام كلمات ذيل با قرائت و طمأنينه«شيخ در پاسخ 
دهد  و ادامه مي» ...هر و غضب مده كه الكاظمين الغيظ و العافين عن الناسنفس عاصي قاصر را به دست ق

ارجو كه عماً قريب وجه . الصبر مفتاح الفرج. منظورِ شما مفهومِ ذهنِ اين داعي گرديد! جزاكم اهللا مؤمن« ،كه
و » ...اهد رسيدحبس به وضوح پيوندد و البته الف البته بأي نحوٍ كان چه عاجالً و چه آجالً به مسامع ما خو

كند و  مدتي درازگويي مي ،»القول گرفته باشد سلس ،به قولِ خود آخوندها«مثلِ اين كه  ،به همين زبان
 ،»زند آقا شيخ با اجنّه و از ما بهتران حرف مي«به خيالِ اين كه  ،را» رمضانِ مادرمرده«گويد كه  چيزهايي مي

  . اندازد به وحشت مي

 ب نگيآقايِ فر«ناچار به طرفĤاي به آخوند و  كند و با اشاره رود و با صدايي نرم و لرزان سالمي مي مي» م
توانيد به  آيا مي ،شما را به خدا« ،پرسد كه مي ،»شود جني و غشي ست و اصالً زبانِ ما سرش نمي«اين كه 

اي  مĤبانه آورِ فرنگي خنده و فكلي با اطوار و رفتارِ» من بفرماييد برايِ چه ما را تو اين زندانِ مرگ انداخته اند؟
چرا ما را ! اي دوست و هموطنِ عزيز« ،گويد مي» اي نمكين با لهجه« ،كند كه نويسنده با ظرافت وصف مي

آبسولومان چيزي  ،كنم يِ خود را حفر مي هايِ طوالني هرچه كله اين جا گذاشته اند؟ من هم ساعت
از بهترين   لومان آيا خيلي كميك نيست كه من جوانِ ديپلمهآبسو. نه چيزِ پوزيتيف نه چيزِ نگاتيف ،يابم نمي

يك كريمينل بگيرند و با من رفتار بكنند مثل با آخرين آمده؟ ولي از دسپوتيسم هزار ...فاميل را براي يك
اي از  و به همين شيوه با آميزه» ...آورنده نيست جات آن است هيچ تعجب قاناني و آربيترر كه ميوه ساله و بي
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مدتي  ،هايِ زبانِ فرانسه به فارسي ها و عبارت هايِ فارسي و فرانسه و برگرداندنِ لفظ به لفظ جمله ژهوا
به » راستاحسيني«رسد و با فارسيِ  زده مي راوي به داد جوانِ عاميِ وحشت ،سرانجام. كند درازي مي روده

  .پردازد دلداريِ او مي

 تاباند دورانِ مشروطيت را بازمي يِ ايرانيِ خود تنشِ سياسيِ جامعه يِ داستانيِ زمينه در پس استانِ كوتاهاين د
دهد كه اين جامعه  اي را نمايش مي تنشِ زباني و در جوارِ آن. سيِ ديرينه در كشاكش استكه با استبداد سيا
و  لباس-و-ست كه با رخت يك سرِ آن زبانِ آخوندي. سو دارد اين كشاكشِ زباني چند. با آن درگير است

در اين . يِ ديني را ريشه-و- نماياند و فرهنگي از رگ اي را بازمي يِ گفتارِ خود سنّت مدرسيِ هزارساله شيوه
در اين زبان، تا . زبان زبانِ عربي در دنيايِ ايرانيِ فارسي يعني ،فرهنگ زبانِ فرادست زبانِ فرهنگ ديني ست

مĤبي  تر، و عربي همراه با نقلِ آيات و احاديث، فراوانهايِ عربي،  ها و عبارت آن زمان، هرچه ميزانِ واژه
اين . »عوامِ كاألنعام«در برابرِ  ،، و همچنين اُدبا، بوده است»علما«يِ  يِ تعلّق به رسته تر نشانه تر، بيش غليظ

 اي گران شناسي ست، ميانِ خود و زبانِ عوام فاصله يِ فضل و دانشمندي و دين زده، كه نشانه فارسيِ عربي
اين زباني . توان شنيد خوبي از خاللِ آن مي يِ قدرت ميانِ فرادست و فرودست را به گذارد كه طنينِ رابطه مي

رلكند، در رابطه با زبانِ  تر مي لعاب- و-فتكه در درازنايِ تاريخي هزارساله خود را هرچه دشوارتر و پ
مĤبِ كليساوندانِ اروپا  انند زبانِ التيني يا التينيمهنقشي   يِ فارسي از نظرِ روابط سياسي و اجتماعي»عاميانه«

آن . كند هايِ ميانه بازي مي در اروپايِ سده) langues vulgaires/vulgar tongues(هايِ عاميانه  با زبان
هايِ اروپاييِ كنوني اند در فضايِ  هايِ فرانسه و انگليسي و ديگر زبان همين زبان» هايِ عاميانه زبان«

زبان، در آن   آن. شدند شمرده مي» عاميانه«يِ نوزدهم زبانِ  ييِ كليسا، كه در برابرِ زبانِ التيني تا سدهفرمانروا
» علما«يِ  يِ ديگرِ رابطه يعني، نسخه. شناسانِ دانشور و مردمِ عامي بود يِ قدرت ميانِ دين فضا، نمايانگرِ رابطه

  . در دنيايِ اسالمي» عوام«و 

در پيِ آنچه با پديد آمدنِ رنسانس و سپس دورانِ مدرن پيش  ،يِ قدرت در اروپا رابطهزبر شدنِ اين -و- زير
برآمدنِ  يِ تاريخ رفتنِ آن، و يعني، مرگ زبانِ التيني و به موزه. زبر شدنِ زباني نيز در پي داشت- و-آمد، زير 

شان در  ها، و ساخته و پرداخته شدنِ يِ انگليسي و فرانسه و آلماني و ايتاليايي، و جز آن» عاميانه«هايِ  زبان
يِ عقالني در  در جريانِ اصالت يافتنِ عقل وِ انديشه. هايِ علم و فرهنگ و، در كل، زندگانيِ مدرن مقامِ  زبان

يِ  عقلي و علمي، از راه جنبشِ روشنگري در سده(critique)فرهنگ اروپايي در زيرِ ضربِ نقدگريِ 
ندان بود، يعني التيني، يكسره رنگ قرونِ وسطايي، كه در انحصارِ كليساو هجدهم، است كه زبانِ دانشوريِ
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هايِ علم و دانشوريِ مدرن پا به ميدان  يِ پيشين با قدرت تمام در مقامِ زبان»هايِ عاميانه زبان«آنگاه . بازد مي
دانشوريِ مدرن   پيشاهنگان .كنند و ميراث زبانِ علميِ التيني، و همچنين يوناني، را از آنِ خود مي گذارند مي

نامند و دانشِ آن را عالمِ جهل و خرافاتي كه دستگاه كليسا نگهبان آن  مي» عصرِ تاريكي«قرونِ وسطا را 
، به نامِ دانشوريِ مدرن، بر بنياد رد مرجعيت علميِ »روزگارِ روشنايي«، يا پيشاهنگانِ »روشنگران«. است

انديشي به  يِ بيداري و روشنو علميت، صال  و استوار كردنِ خود بر بنياد عقالنيت كتابِ مقدسكليسا و 
آموزشِ . خود داشت» روحانيِ«در زيرِ چنگالِ قدرت » عوام«كه كليسا ايشان را به نامِ  ؛ مردميدردادند مردم

يِ  مردمي، به جايِ زبانِ قلنبهفهم، به زبانِ  آوردهايِ علمِ مدرن، با زبانِ روشنِ همه همگاني، بر بنياد دست
اش، در  يِ پيشتاز و مبارزِ فرانسوي ويژه شاخه انديشيِ كليسايي، راهي بود كه روشنگريِ اروپايي، به تاريك

يِ نوزدهم هموار  يِ مدرن در سده يِ انقالبِ علمي و صنعتي را برايِ پيدايشِ جامعه پيش گرفت و با آن جاده
  .صنعت چاپ را هم در اين ميان از ياد نبايد برد و البته، نقشِ انقالبيِ. كرد

يِ زمين و زيرِ چنگ  هايِ اروپايي از تنگنايِ جغرافياييِ اروپاييِ خود برايِ پويشِ كره بيرون جهيدنِ قدرت
ها را به رويِ جهانِ  يِ ديگرِ بشري را گشود و آن فروبسته-خود-هايِ در هايِ جهان دروازه- و-آوردنِ آن، در

هايِ فروبسته  آنچه چشمِ جهان. امانِ مدرنيت اروپايي پديد آورده بود جوشِ بي-و-باز كرد كه جنب اي تازه
افزارهايِ  انقالبِ صنعتي بود، و پيش از همه جنگ رفآوردهايِ شگ كرد، نخست دست را خيره مي

هايِ اين  و دانشها  با زبان و مفهوم» بوميان«اندك، آشنا شدنِ - ، اندكاين برخورد و سپس. اش آتشين
به سرزمينِ آن » بوميان«باز شدنِ پايِ برخي از . را در پي داشت خداوندگارانِ از آن سويِ درياها آمده

هايِ ايشان برايِ آشنا شدن با رمزِ دانش  شان و درس خواندن در دانشگاه خداوندگاران و فضايِ زندگيِ مدرنِ
رفته - رفته در جهانِ مستعمره يا استعمارزده ،هايِ ايشان و دانشزبان  و قدرت ايشان، از ميانِ اين آشنايان با

يِ خوراك و پوشاك و رفتار و  كوشيدند شيوه كه مي كساني را ،يعني. پديد آورد را» منورالفكران«نخستين 
 اينان هماناني بودند كه بادي از عالمِ. ايشان را تقليد كنند شود، روشِ انديشيدنِ نيز، تا آن جا كه مي

را در ايشان پاره عالمِ فرهنگ سنّتي » چرت دگماتيك«به ايشان خورده و هايِ آن  و ايدهروشنگريِ اروپايي  
اي  با احساسِ مسئوليت تاريخي انگيزد، تا ست كه ايشان را برمي يافتگي ين گشايش و روشنيهم. كرده بود

هايِ  يده است، در شيپورِ صاليِ بيداري در فضايِ روشنگريِ اروپايي در ايشان دم كه آشنايي با عالمِ انديشه
يا  است» منورالفكران«يِ بدليِ آن  هزاده نمون در داستانِ جمال» فكلي«آن . كانون بدمند-پيرامونيِ جهانِ اروپا
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، به قلمِ حسنِ مقدم، كه همان جعفرخان از فرنگ برگشتهيِ  نامه اي ديگر از شخصيت نامدارِ نمايش نمونه
  .ها افتاده بود نوشته شده و بر سرِ زبانها  زمان

اي كه نويسنده در  صحنه. راويِ داستان، كه جمال زاده باشد، از نسلِ دومِ همين پيشاهنگانِ منورالفكري ست
هوده نيست  بي. از نظرِ تاريخي بسيار پرمعنا ست ،پردازد فارسي ميمدرن در زبانِ داستانِ كوتاه  نخستيناين 

آن از سويي نماياندنِ بيدادگريِ استبداد سياسيِ شرقي ست و، از سويِ ديگر، استبداد زباني،  يِ مايه كه درون
  .يِ عامي در برابرِ هر دو استبداد چاره و دادخواهي برايِ آدمِ بي

زبانِ ريخت و -و-با سرهر يك انگيز در اين داستان آن است كه آخوند و فكلي در آن،  يِ درنگ يك نكته
يِ جهاني ست رو به فروشُد،  يكي نماينده. و دو زبانِ بكل بيگانه اند ،دو جهان يِ دو فرهنگ، هخود، نمايند

معنا و مزاحم شده و، در حقيقت،  رفته بي- اش، رفته اش، در زيرِ فشارِ جهانِ مدرن و زبان كه زبانِ علمِ سنّتي
ه شده است؛ و ديگري با اطوارِ تقليدي ديده و دانشِ مدرن آموخته، زبانِ جهل و خراف از ديدگاه راويِ فرنگ

يِ فرهنگ و زبان و جهاني نمايش دهد كه در مقاِم جهانِ علم  خواهد خود را نماينده يِ خود مي و نمايشگرانه
راويِ داستان، . فرارسيده تا آن ديگري را از ميدان به در كند) »دنيايِ متجدد«(و عقالنيت و انسانيت مدرن 

او از . با هر دو جهان آشناييِ كافي دارد -- آيد چنان كه از خاللِ روايت برمي --هنگي و زبانياما، از نظرِ فر
-و-دانيِ خود و زحمت دور داند، بلكه از عربي خوبي مي اي ست كه نه تنها زبانِ فرنگي را به  آمده فرنگ

آميز،  هدر داده، با زباني تمسخرو از عمري كه بر سرِ آن  درازي كه بر سرِ آموختنِ قواعد زبانِ عرب كشيده
  :كند يِ صرف و نحو، ياد مي هايِ قلنبه پر از اصطالح

زيد و عمر را   كرد و چندين سال از عمرِ عزيز ميداني در  همه قمپزِ عربي چاكرتان هم كه آن
به  جانِ يكديگر انداخته و به اسمِ تحصيل از صبح تا شام به اساميِ مختلف مصدرِ ضرب و دعوي 

اصل و اجوف اين و آن و  سالم را به قولِ بي  يِ ديگر گرديده و وجوه صحيح و  افعالِ مذمومه و
العقل به اين باب و آن باب دوانده و كسرِ شأنِ خود را فراهم آورده و  وعده و وعيد اشخاصِ ناقص

جرّ و شنيده و قسمتي از جوانيِ خود را به ليت و لعل و ال و نَعم صرف   هايِ خفيف  حرف
نحو از معانيِ بيانات جنابِ شيخ چيزي دستگيرم  هيچ بحث و تحصيلِ معلوم و مجهول نموده بود، به

         .شد نمي
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وي، از سويي، از زبانِ مغلقِ نامفهوم و ترسناك آخوند گاليه دارد و، از سويِ ديگر، از زبانِ تقليدي و قالبيِ  
مĤب، كه خود  فرنگي. ترساند همچنان آن جوانِ عامي را مي كه همان اندازه وحشتناك است و ،مĤب آن فرنگي

نيز، همچون كشيشانِ اروپايي در آخوند . زادگانِ قاجار باشد بايد از اشراف داند، مي مي» از بهترين فاميل«را 
هايِ اصليِ تيرهايِ انتقاد  يكي از آماج، »عصرِ تاريكي«يِ هجدهم به عنوانِ نمايندگان و پاسدارانِ  سده

ست كه  يِ نوانديشي ا، راوي مرد فرهيختهام. هايِ آن است منورالفكران در دورانِ انقالبِ مشروطيت و دنباله
ها و سرزندگيِ  فهمد و ظرافت شان را مي كند و همچنين زبان يِ مردم است و دردشان را درك مي در انديشه
اي از همان مردم است كه راوي  نمايندههم » تنمديِ بدبخ كاله«آن جوانِ . گذارد شناسد و ارج مي آن را مي

  .دهد گويد و او را دلداري مي به زبانِ خود او با او سخن مي

  

، همچون دو شود و چنان است كه گويي اي ميانِ آخوند و فكلي برقرار نمي گونه رابطه  در اين داستان هيچ
ذهنِ نويسنده درگيرِ مشكلِ . برقرار شودان ش اي ميان رابطهتواند  هرگز نمي ،يِ دوردست موجود از دو سياره

اما اين داستان بازتابي ست . آورد يك سر در نمي يِ مرد عامي با اين دو ست كه از زبانِ ساختگيِ هيچ رابطه
كوتاه و گذرا از ماجرايِ درگيريِ بزرگ تاريخي در فضايِ بيرون از زندان ميانِ شكلِ كاربرديِ فارسيِ 

يِ آن  و شكلِ كاربرديِ تازهاز يك سو، يِ سنّتي، »علما«و » فضال«يِ  با عربي در زبانِ ديرينهيِ آميخته  دورگه
گيريِ صورت كهنِ كاربرد نوشتاريِ اين زبان  بيش از هزار سال از شكل. زيرِ نفوذ زبانِ فرانسه، از سويِ ديگر

اي از فرهنگ و دانش و ادبيات و،  شكلِ ويژهيِ آن، در دورانِ پسااسالمي،  گذشت و در بسترِ تمدنِ ديرينه مي
اي همساز با ديني خاص و بر محورِ آن، ساخته و پرداخته شده بود و اهلِ اين زبان در  بيني در كل، جهان

اي از  اي با زبانِ تازه د بود و جهانِ تازهبيني رو به فروشُ اما اكنون آن جهان و جهان. درونِ آن جا افتاده بودند
زيرا . بايست خود را با آن دمساز كند بود كه شكلِ كاربرديِ زبانِ فارسي از نظر صورت و معنا مي در درآمده

زبانِ از در درآمده  . كارامد نبود» متجدد«اش برايِ جهانِ  هايِ زباني عادت-و- عرفجهانِ كهن با زبانِ كهن و 
هايِ جهانِ كهن را نه تنها در اين سرزمين آورد، تماميِ بنياد با علم و دانش و فرهنگ و تمدني كه با خود مي

و هاشان  كرد، و، در نتيجه، زبان زبر كرده بود و همچنان مي- و-يِ زمين زير بلكه در بخشِ بزرگي از كُره
يِ گفتمانيِ  فرقِ درونمايه ،بايد ژرف در آن درنگيد يِ اساسي كه مي يك نكته. را نيزشان  هنجارهايِ نوشتاري
مĤبِ خود، گفتماني برآمده از دلِ فرهنگ كهنِ ديني را  يكي، به زبانِ سنّتيِ عربي. آخوند و فكلي ست

كند كه پذيرشِ حكمِ قدرت فرمانروا و شكيبايي در برابرِ آن به اميد لطف و رحمت خدا  بازتوليد مي
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در  تاباند كه ا بازمياي ر انِ سياسيمĤبِ خود، گفتم يِ فرنگي يِ آن است،  و آن ديگري، در زبانِ تازه درونمايه
باوري و فردباوريِ مدرن و نفوذ فرهنگ  ندارد و فرزند انساناي  پيشينهتاريخ و فرادادهايِ فرهنگيِ بومي 

قدرت فرمانروا  ،به نامِ حقوقِ انساني ،اين گفتمان. ست سويي  فرانسه در جهانِ اين و شعارهايِ انقالبِمدرن 
  .، شورشي ستشمارد كارانه مي مِ آن، كه ستمحك داند و در برابرِ را برحق نمي

يِ اساسي از نظرِ تاريخِ فرهنگيِ زبانِ فارسي آن آميزشي ست كه در عالمِ بيرون از اين زندان  واما يك نكته
از  ،»زبانِ تجدد«با عنوانِ در بخشِ ديگر، مĤب جريان دارد كه  مĤب و فرنگي يِ زبانيِ عربي ميانِ اين دو شيوه

 .واهم گفتآن سخن خ
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