
5

مقاله

146سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر1393

توضیحــات  در  نیــز  گلســتاِن شــیخ  باختــرِی  زارنــدگاِن 
ُ
گ و  ِپژوهنــدگان 

و  برگردانیده انــد   »Persian« بــه  را  »َعَجمــی«  انگلیســِی،  ترَجمه هــاِی  و 
3.»Foreign« همُچنین به

در بعــِض فرهنگهــاِی معتبــر4 همیــن عبــارِت ســعدی را بــا »َعَجمی« به 
گویاَزبان و کسی که بشیوائی سخن نتواَند گفت پیوند داده اند. معناِی نا

اینها البّته همه به عنواِن معناِی واژۀ »َعَجمی« در جاِی خود و در پاره ای 
کارُبردها، ُدُرســت و بجاست، لیک آیا با عبارِت سعدی نیز هیچیک  از 

که باید - سازگار می افتد؟ از این معانی، - آنسان 

َعَربی زبانان کسانی را که بروشنی به زباِن َعَربی گفت وگو و تفهیم و َتفاُهم 
کــرد، »َعَجمــی« خوانده انــد؛ و برِخــاِف ِانــگارۀ برخــی از  نمی توانســتند 
متأّخران، این خطاب، یکسره تحقیرآمیز و تخفیف آلود نیز نبوده است؛5 

که »بربر«خواندِن یونانیان دیگران را.6 آنسان 

انتشاراِت صفی علیشاه، 1392 هـ. ش، ص 73.
یکنــز، چ 1، تهــران: ِهرِمس،  3. نگــر: گلســتان و بوســتان، برگــردان از: ادوارد رهاســتک )و( جــی. ام. و
1383 هـــ. ش، ص 124 و گلســتان، تصحیــِح پالتــس، لنــدن: 1874 م، ص 73 )واژه نامــه( و 

گلستان؛ تصحیِح جانسن، لندن: 1863 م، ص 76 )واژه نامه(.
4. نمونه را نگر: لغت نامۀ دهخدا، ذیِل »َعَجمی«.

ُبردهای فراواِن آن که برکنار از هرگونه خوارداشــت بــوده و در جای جاِی متوِن  5. ایــن را بــه گواهــِی کار
کهن هست، آشکارا می توان فرانمود.

ُبرِد ایشــان با دیدی  َبــر« کــه یونانیــان بر دیگران إطــالق می کردنــد، در کار 6. گفتــه می شــود کــه واژۀ »َبر
»تحقیرآمیــز« همــراه نبوده اســت و معناِی »توهین آمیز«ی نداشــته، بلکــه »babaros« نام آوائی بوده 
کــه بر هرکس که زبانــش غیِرقابِل فهم و در نتیجــه »بیگانه« یا »غیِر یونانی« به شــمار می رفته  اســت 
 nemec لکنت داشتن«، و« balbutire ،»الکن« balbus تیِن اطالق می شــده اســت )ماننِد کلمۀ ال
یا از همین چشم انداِز برکنار از تحقیر  »گنگ« که در زبانهاِی اسالو به آلمانیها إطالق می شود(. گو
و توهین هم بوده است که فیثاغورس و افالطون و دیگران ابائی نداشتند از اینکه در ُجست وجوِی 
ز نیز برجاست،  که تا امرو کردند. مفهوِم تحقیرآمیِز واژۀ »بربر« را  دانش نزِد »َبرَبر«ها روند و چنین هم 

ُگلستاِن َسعدی خوانده ایم: در 
یا ندیده  کشــتی نشســت و غام هرگز در »پادشــاهی با ُغامی َعَجمی در 
بود و محنِت کشتی نیازموده، گریه و زاری درنهاد و لرزه بر اندامش افتاد. 

کردند آرام نمی گرفت و ...«.1 که ماطفت  چندان 

حکایتی است معروف که زمانی در کتابهاِی درسِی مدارس هم آمده بود 
و الُبد خوانندگاِن این سطور آن را در یاد دارند. 

ســخِن مــا بــر ســِر »َعَجمی« بــودِن غــاِم داســتاِن ســعدی اســت. »غــاِم 
که  َعَجمی« یعنی چه؟ یا روشن تر بگویم: »غاِم َعَجمی« چه ویژگی دارد 

گردانیده است.  سعدی آن را به ِذکر مخصوص 

زارندگاِن ُگلستان، در ایران و ُعثمانی و شبِه قاّرۀ هند، تا آنجا 
ُ
گ شارحان و 

کــه مــن دیده ام، »َعَجمی« را در اینجا به معناِی »غیِر عرب« و »ایرانی«، و 
گرفته اند.2 ماننِد آن 

1. گلســتاِن ســعدی، تصحیح و توضیح دکتر غالمُحَسیِن یوُسفی، چ 10، تهران: خوارزمی، 1391 هـ. 
ش، ص 64 )باِب أّول، حکایِت هفتم(.

یســِی گلســتاِن  ُگلســتان )شــرح و ساده نو ُگلــی از  2. نگــر: گلســتان، تصحیــح یوُســفی، ص 260 و: 
مشــاهی، چ 1، تهران:  یرایش بهاءالّدیِن ُخّرَ د َحَســِن بنی َطبا، مقّدمه و و ســعدی(، به کوشــِش َســّیِ
نشــر روشــن مهر، 1385 هـ. ش، ص 45 و ُگلســتاِن سعدی، مقّدمه و شــرح و تعلیقات دکتر َحَسِن 
زارِت فرهنگ و إرشــاِد اســالمی، 1386  احمدِی گیوی، چ 2، تهران: ســازماِن چاپ و انتشــاراِت و
هـــ. ش، ص 195 و گلســتاِن ســعدی، تصحیــح و توضیح: َحَســِن أنــوری، چ 1، تهران: نشــِر قطره، 
دنوراهلِل ایزدپرست، چ 5، تهران: دانش،  1377 هـ. ش، ص 42 و ُگلســتاِن ســعدی، به کوشِش َسِیّ
یها و ...(، ]به کوشِش[ دکتر غالم محّمِد  1376 هـ. ش، ص 29 و ُگلستاِن سعدی )با شرِح دشوار
ُگلســتاِن ســعدی، ترَجمۀ َحیَدِر خوش طینت و ...، چ  طاهرِی مبارکه، ص 68 و شــرِح ســودی بر 
ُگلســتاِن فارســی، ولی محّمِد  2، تبریز: مرکِز نشــِر فرهنگِی بهترین، 1374 هـ. ش، ص 180 و شــرِح 
کبرآبادی، لکهنو: مطبِع منشی نول کشور، 1890م، ص 87؛ و: چمنستان )شرِح گلستان(، مفتی  أ
ص به بهجت، زاهدان: کتابفروشــِی حنفی، 1363 هـ. ش )افست از روِی 

ّ
محمد تاج الّدین متخل

ط. بمبئی(، ص 97 و 98 و ُگلستاِن سعدی، به کوشِش دکتر خلیِل َخطیب رهبر، چ 25، تهران: 

 »غالمِ َعَجمی« 
در ُگلستـانِ سعـدی، و ...

مقــالــه جویا جهانبخش

چکیده: محور ســخن نویســنده در نوشــتار حاضر بر سر عجمی بودن غالم داستان سعدی است. وی در پی پاســخ به این پرسش است که »غالم 
عجمی« یعنی چه؟ و اینکه »غالم عجمی« چه ویژگی دارد که ســعدی آن را به ذکر مخصوص گردانیده اســت. نویســنده در خالل صحبت پیرامون 
شــرح معنای این واژه در شــروح گلستان، اذعان می دارد که داللت »عجمی« بودن بر بیگانگی و جدائی از زبان و فرهنگ عربی، اندک اندک بدین 
واژه معنای مطلق »بیگانه« و »اجنبی« بخشــیده اســت، و چون بیشترین »عجمی« هایی که مردمان عرب با ایشان سروکار داشتند ایرانیان بودند، 
»عجمی« به گونه ویژه، معنای »ایرانی« هم یافته است. با این حال، به زعم نویسنده، این معنی با عبارت سعدی متناسب نیست. وی اظهار می دارد 
که احتماالً مقصود از »عجمی« بودن »غالم« حکایت گلستان، وجه خاصی از نابلدی، و در واقع، عدم تبحر در شناگری و دریانادیدگی غالم بوده است.
کلیدواژه: عجمی، داستان سعدی، غالم عجمی، گلستان، سعدی.                                                                                                                        
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کــه عجــم عبــارت از بالِد ایــران و توران  رده  قیــِد عجمــی از آن آو
یــاِی شــور اّتصــال نــدارد و خصوصــًا از  ینهــا در اســت، چــون از
یا ندیده باشــند، بخالِف َعَرب  تــوران، لهذا مــردِم این والیات در
یا  یــا اســت مگــر اندکی بــه جانِب شــمالش در کــه پیرامــوِن آن در
یاِی شــور می شــود و دیگر  یــا بر در نیســت، و درکتــب، إطــالِق در

گنگ.9 که روِد نیل و روِد  یند چنان  گو آبهاِی شیرین را رود 

کــه َبذِل  فانــۀ رامپــوری پذیرفتنــی نمی نمایــد؛ لیــک همین  ِ
ّ
توجیــِه متکل

کرده و در پِی توجیهی برآمده تا براِی این »َعَجمی« خواندِن  دّقت و توّجه 
هی بیابد، شایاِن تحسین است.  غام در سخِن سعدی، َمحِملی و موّجِ
کــه از معنــاِی ُمَتعــاَرف و پیِش پاافتــادِه  اشــتباِه رامپــوری آن بــوده اســت 
گامــی آن ســوتر ننهاده و درصــدِد یافتِن معنائــی متفاوت تر که  »َعَجمــی« 

مناسبت تر نیز باشد برنیامده است.

کیــد می کنم: تــا آنجا که من  زارنــدگاِن گلســتان، تأ
ُ
گ در میــاِن شــارحان و 

که قدری پا را از این معناِی ُمَتعاَرف و پیِش پاافتادۀ  کسی  دیده ام - تنها 
»عجمــی« آن ســوتر نهــاده و - بــه شــرحی که خواهیــم گفت - بــه معناِی 
ختی نزدیک تر شــده اســت، آقاِی محّمدحمیِد 

َ
دقیق تــِر آن در این مقام ل

یجانی اســت که در شرح و ساده نویسِی گلستاِن سعدی  یزدان پرســِت الر
- هرچنــد در مقــاِم بازنویســِی حکایــِت ُگلســتان، همــان تعبیــِر »غامــی 
کتــاب، در برابِر واژۀ  کرده اســت10 - در واژه نامــۀ  ر  عجمــی« را بعینــه ُمَکــّرَ
»عجــم«11 آورده اســت: »غیِر عرب، عمدتــًا ایرانی، فارس؛ در برخی جاها 
کار  کســتان( ایــن واژه را بــه معنــی نــاوارد و نابلــد بــه  )از جملــه ترکیــه و پا

یاحی(«.12 می برند. )از توضیحات شفاهی آقاِی دکتر محّمدأمیِن ر

آنچه آقاِی یزدان پرســت، به َداللِت شــادروان دکتر ریاحی، در کناِر معناِی 
ی الّظاهر 

َ
معــروف و زبانــزد َمجاِل طرح داده اند، همان معنائی اســت که َعل

میِن ریاحی در 
َ
مناسِب این حکایِت سعدی است و شادروان دکتر محّمدأ

جاِی دیگر به طوِر مکتوب بدان إشارت فرموده )و البّته ُچنان که بیاید کاربرِد 
کستان«  »عجم« و »عجمی« در این معنی به »برخی جاها از جمله ترکیه و پا

محدوده نبوده است و در متوِن رسمِی أَدِب فارسی نیز دیده می شود(.

میِن ریاحی، سالها پیش، در توضیِح تعبیِر »ترِک 
َ
روانشاد استاد دکتر محّمدأ

کــه در مرصاد العبــاِد نجــم  رازی به کار رفته اســت،13 نوشــته بود:  عجمــی« 
»عجمــی بــه معنِی جاهل و نابلد، تازه کار، ناآزموده، ناشــی اســت. و این 

ُگلستان(، چاپ سنگی، لکهنو: مطبِع منشی نوِل کشور، چ 4، ص 86. 9. بهار باران )شرِح 
یجانــی، چ 1، تهران:  10. نگــر: شــرح و ساده نویســِی گلســتاِن ســعدی، محّمدحمیِد یزدان پرســِت الر

انتشاراِت اّطالعات، 1389 هـ. ش، ص 275.
فته )ص 275(، ذیِل »عجمی« به واژه نامه إرجاع 

ُ
که در موضِع پیشگ 11. آقاِی یزدان َپَرست، بَرغِم آن 

م انداخته اند.
َ
کرده اند، در واژه نامه، از ُبن »عجمی« را از َقل

12. همان، ص 584.
ر بِن انوشــرواِن رازی، معروف  13 . ِمرصاد الِعباد، نجِم رازی )نجم الّدین أبوبکر بِن محّمد بِن شــاهاو
یاحی، چ 2، تهران: شــرکِت انتشــاراِت علمــی و فرهنگی،  میِن ر

َ
بــه: دایــه( به اهتماِم دکتــر محّمدأ

1365 هـ. ش، ص 59، س 15.

ــت »َعَجمی« بــودن بــر بیگانگــی و جدائــی از زبــان و 
َ
بــاری، همیــن َدالل

ِق »بیگانه« و »َاجَنبی« 
َ
فرهنــِگ َعَربی، اندک اندک بدین واژه معناِی ُمطل

کــه مردمــاِن عرب با  بخشــیده اســت، و چــون بیشــترین »َعَجمی« هائــی 
ایشــان ســروکار داشــتند ایرانیان بودنــد، »َعَجمی«، به گونۀ ویــژه، معناِی 

»ایرانی« هم یافته است. 

ر، و با تکیه بر آن مفاهیِم ناَزبان آوری و بیگانگی، 
َ

ذ
ُ

وانگهی، از همین َرهگ
فته، گاه بر بیگانۀ غیِرایرانی 

ُ
»َعَجمی« را در فارسی، افزون بر معانِی پیشگ

که زباِن پارسی را بُدُرستی َنداَند و پارسی گوی نباشد هم  کسی  و حّتی بر 
کرده اند. اطاق 

کــه دربارۀ »َبرده خریدن« اســت،  در قابوس نامــه، در باِب بیســت و ســوم 
کیــکاووس بِن اســکندر بــِن قابوس بِن ُوشــمگیر بِن  میــر ُعنُصرالمعالــی 

َ
أ

که عجم  گوید: »... و تا عجمی یابی، پارســی گو مخر  یار، فرزند را ُچنین  ز
را به خوِی خود برُتوانی آوردن اما پارسی گوی را نتوانی آوردن...«.7

که تعلیقاِت  که شادروان استاد دکتر غامحسیِن یوُسفی  شگفت است 
گونه گون َفراِئد و َفواِئد و تحقیقات و تدقیقات  خویــش را بر قابوس نامه از 
بَینبــارده اســت، دربــارۀ این عبــارت و ُمــراد از »عجمی« هیــچ ایضاحی 
که عبارت از ُغموضی نیز برکنار نیست، لیک  نفرموده. راســت آن است 
کار رفته، ُدُرست آنسان  پیداســت که »َعَجمی« در برابِر »پارســی گوی« به 

گرفته می شده است. کار  رات در برابِر »َعَربی زبان« به 
َ

که بّک

کرده  که ســعدی یــاد  بازگردیــم بــه عبــارِت گلســتان و »ُغامــی َعَجمــی« 
اســت: هیچیــک از این معانــی و کاربردهاِی »َعَجمی« که از آنها ســخن 

رفت، با عبارِت سعدی متناسب نیست.

بی تناســبِی ِذکــِر نــژاِد غام، یــا حّتی: میــزاِن زبــان آورِی او، در ایــن مقام، 
باعــث آمــده اســت تــا برخــی از معاصــران در مقــاِم بازنویســِی حکایــِت 

کنند.8 ی از واژۀ »َعَجمی« و معادلهایش َصرِف نظر 
ّ
سعدی، بُکل

کتاب را هم به َدرپیچیدِن  همین بی تناُسبی، بعِض شارحاِن دقیق الّنَظِر 
فانــه بــراِی توجیِه مناســبت 

ّ
کامیــاب و متکِل بیشــتر و کوششــی هرچنــد نا

واداشته است.

لســتاِن  غیاث الّدیِن رامپوری، صاحِب غیاثّ  اللغات، در شــرحی که بر گُ
گوید: سعدی نوشته است - موسوم به بهار باران، 

یخی موجِب ســوِء  کــه گاه در فهِم متوِن تار رومیهــا بــه آن دادنــد و تعبیــری َغَرض آلود را باب کردند 
َتفاُهم شده است. 

یِرنظِر دکتــر ژالۀ آموزگار، چ 3،  یال خلخالی، ز )نگــر: کتیبه هاِی هخامنشــی، پی یر لوکوک، ترَجمــۀ ناز
ز، 1389 هـ. ش، ص 13(. تهران: نشر و پژوهِش َفرزاِن رو

یار، به اهتمام و تصحیِح  7. قابوس نامه، ُعنُصرالمعالی کیکاووس بِن اسکندر بِن قابوس بِن ُوشمگیر بِن ز
ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ 17، تهران: شرکِت انتشاراِت علمی و فرهنگی، 1390 هـ. ش، ص 118.

دَحَســِن َبنی َطبا،  یســِی گلســتاِن ســعدی(، به کوشِش َسّیِ 8. نگر: ُگلی از گلســتان، )شــرح و ساده نو
مقّدمه و ویرایش: بهاءالّدیِن ُخّرمشاهی، چ 1، تهران: نشِر روشن مهر، 1385 هـ. ش، ص 44.

غالِم َعَجمی در ُگلستاِن سعدی، و ...
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گرچه از هر فن از علم حّظی داشــت أّما به نســبِت کماِل  ».... ایــن فقیــر ا
که غالِم  ه - چنان نادان بود  َس اهلُل ِســّرَ

َ
علــم و معرفــِت حضرِت أمیر - َقّد

عجمی به نسبِت خواجۀ متبّحر در جمیِع علوِم ظاهر و باطن«.19

کــه احتمــااًل مقصــود از »َعَجمی« بــودِن »غــاِم« حکایِت  می تــوان افــزود 
گری و  ــدی، و در واقــع، عــدِم تبّحــر در شــنا

َ
گلســتان، وجــِه خاّصــی از ناَبل

گویا مولوی در مثنوی، »أعجمی« را ُدُرست به  دریانادیدگی بوده است؛ و 
کار ُبرده اســت،20 آنجا که گوید: همین معنی به 

آشــنا انــدر  ســابح  ســکوِن   آن 
پــا و  دســت  بــا  أعجمــی  جهــِد  ز  ِبــه 

شــد غــرق  و  پــا  و  دســت  زد   أعجمــی 
ُعُمــد21 چــون  کن  ســا َســباح  مــی رود 

کنــون بی دغدغه، بتوان عبارِت گلســتاِن شــیِخ شــیراز را  گمــان می کنــم ا
یافت: بُوضوح و بی ُغبار در

پا  پادشــاِه داســتان، غامــی را بــا خــود به کشــتی ُبــرده بود که بی دســت و
گری هیــچ مهارتــی نداشــت - و بــه قــوِل  ی الُخصــوص در شــنا

َ
بــود و َعل

یــا ندیده بــود« - و همین مایۀ بیتابــی و نگرانی و  خــوِد ســعدی، »هرگــز در
بیمَزِدگی غام شده بود... .

م َفرســودیم، و تا از 
َ
ختی َقل

َ
کــه دربارۀ »ُغــاِم َعَجمی«ِی گلســتان ل کنــون  ا

ایــن فضــاِی َعَجمیانه بیرون نرفته ایم!، َبد نیســت به توضیِح دیگری هم 
َجل 

َ
کــه آن هم به کاِر فهِم بهتِر بعِض عباراِت شــیِخ أ دربــارۀ واژۀ »َعَجــم« 

یم:  می آید، بپرداز

گاه »َعَجم« را به همان معنــاِی معروف و زبانزِد آن، یعنی: »غیِر  َســعدی، 
کار ُبرده است؛ نمونه را می گوید: َعَرب« و به ویژه »ایرانی«، به 

لیلــی بهــاِی  گــر  ا  مجنونــم 
ســتانم22 َعَجــم  و  َعــَرب  ملــِک 

یا: 
بــود نــاَزده  تمــام  بشــارت  کــوِس   هنــوز 
کــه تهنَیــت بــه دیــاِر َعــَرب رســید و َعَجــم23

دعلِی َهَمدانی(، نورالدین جعفِر َبَدخشی )ف-: 797 هـ.  19 . خاصة الَمناِقب )در مناقِب میر َسّیِ
کستان،  ده َاشَرف َظَفر، چ 1، إسالم آباد: مرکِز تحقیقاِت فارسِی ایران و پا ق(، به تصحیِح دکتر َسّیِ

1374 هـ. ش/ 1995م، ص 294.
20. نگارنده، َتَوُجه بدین معناِی أَخص را وامداِر َتذکاِر استاد جمشیِد ُسروشیار )مظاهری( است که 
می فرمودنــد این معنی را برای عبارِت گلســتان در کالِس دانشــکدۀ أَدبّیــاِت اصفهان پیش نهادم و 
ّیِد آن را از مثنوِی مولوی بازُجست  لۀ معرفت«( شاهِد مؤ یاِن کوشا )خانِم »ال َپسان تر یکی از دانشجو

و نشان داد.
21 . مثنــوِی معنــوی، بــه کوشــِش دکتر توفیق هـ. ســبحانی، چ 5، تهران: ســازمان چاپ و انتشــاراِت 

زارِت فرهنگ و إرشاِد إسالمی، ص 1023 )دفتر 6، بیت 3892 و 3893(. و
یِر نظِر بهاءالّدیِن خّرمشاهی[، چ 15،  22. کّلّیاِت سعدی، به اهتماِم محّمدعلِی فروغی، ]بازچاپ ز

سۀ انتشاراِت أمیرکبیر، 1389 هـ. ش، ص 566. تهران: موّسَ
23. همان، همان چ، ص 733.

تعبیر در زباِن محاورۀ مردِم آسیاِی صغیر هنوز معمول است«.14

یاحی، همان عبارِت مورِد گفت و گوِی گلســتاِن سعدی را مورِد  شــادروان ر
استشهاد قرار داده و افزوده بود:

که تازه وارِد جامعۀ  کار می رفت  »ترِک عجمی، در مورِد ترکانی به 
ایران شده... به آداب و رسوِم زندگانِی ایران ناآشنا بودند:

برانداخــت ترکانــه  کل  کا عجمــی   تــرِک 
از خانــه بــرون آمــد و صــد خانــه برانداخــت

دیوان اوحدی: 96

و این ارسان خان ترکی عجمی بود. اسکندرنامه: 730«.15
کارُبرد را در متوِن دیگر نیز می توان دید. این معنی و نظِر این 

ــعراء بهار، در بحث از ویژگیهاِی زبانِی ُمجَمل 
ُ

شــادروان اســتاد َمِلک الّش
یــخ و الِقَصــص، در یادکــرد از »خــاف قاعده هــا«ِی آن کتــاب - که  وار الّتَ
بهتر اســت آنها را »خاف آمِد عادت« قلم ِدهیم، از جمله نوشــته اســت: 
»اســتعماِل لفِظ عجمی به جاِی ســاده و جاهل و روستائِی دور از تمّدن، 
گویــد: از جانــِب گیــالن بــه ری آمد و ســخت  چنان کــه در مــورد وشــمگیر 

عجمی بود... إلخ، و قّصۀ سکنگبین )ر.ک به: ص 389(«.16

کار رفته است.  مرِو معنائی به 
َ
گاه در همین َقل عَجمی« نیز 

َ
واژۀ »أ

خاقانِی َشــروانی، در چکامه ای به آغازۀ »سلســلۀ ابر گشت زلِف زره ساِن 
گریباِن او«، می گوید: گوِی  گشت  او/ قرصۀ خورشید 

 دیلــِم تازی میــان اوســت، مــن از چشــم و ســر
او17 دربــاِن  بنــدۀ  عجمــی، 

َ
أ هندوکــی 

عَجمــی« را در ایــن بیِت خاقانــی به معناِی »بی سررشــته، 
َ
زارنــدگان، »أ

ُ
گ

گرفته اند.18 ناوارد، بیگانه نسبت به چیزی« 

کارُبرِد »غاِم َعَجمی« نیــز - چونان »ترِک عجمی«  که  گمــان می توان ُبــرد 
که در پاره ای از نگارشــها دیده می شــود - ، به مثابِت عبارتی کلیشه ای و 

لِسَنه روان بوده باشد.
َ
زبانَزدگونه بر أ

کهِن فارسی باز می توان ُجست. گمان را از نگارشهای  گواِه این 

کتاِب خالصة المناقب  نورالّدین جعفِر َبَدخشــی )ف-: 797 هـ. ق( در 
گوید:  دعلِی َهَمدانی پرداخته اســت،  کــه در مناقِب اســتادش، میر َســّیِ

14 . همان، ص 680.
15 . همان.

ــعراء َبهار، بــه هّمِت محّمِد رمضانی، تهران:  یــخ و الِقَصص، به تصحیِح َمِلک الّشُ 16 . ُمجَمــل الّتوار
ر، 1318 هـ. ش، ص »کج« و »کد«. کاللۀ خاو

17 . دیــواِن خاقانــِی َشــروانی، بــه کوشــِش دکتر ضیاءالّدیــن ســّجادی، چ 3، تهران: انتشــاراِت زّوار، 
1368 هـ. ش، ص 363.

عجمی«؛ و فرهنِگ لغات و تعبیرات با شــرِح أعام و مشــکاِت 
َ
18 . نگر: لغت نامۀ دهخدا؛ ذیِل »أ

دیواِن خاقانِی شروانی، ضیاءالّدین سّجادی، چ 1، تهران: زّوار، 1374 هـ. ش، 1 / 99.

غالِم َعَجمی در ُگلستاِن سعدی، و ...



8

مقاله

سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر1393 146

که در  گــردد: یکی، آنجــا  همیــن معنــاِی ایــراِن باســتانی ُمــراد و ملحــوظ 
َکف َرفتۀ ُخسرواِن َعَجم یاد می کند: بوستان از شوکت و پادشایِی از 

َعَجــم خســرواِن  از  داری   خبــر 
ســتم زیردســتان  بــر  کردنــد  کــه 

بمانــد پادشــایی  و  شــوکت  آن   نــه 
بمانــد30  روســتایی  بــر  ظلــم  آن  نــه 

گوید: بی َبکر 
َ
که در چکامه ای در ستایِش اتابک سعد بِن أ دیگر، آنجا 

عَظــم
َ
أ اتابــِک  َعَجــم،  ملــِک   وارِث 

مــودود31 زنگــِی  ســعِد  ابوبکــِر  ســعِد 

و حّتــی آنجــا که در گلســتان می فرمایــد: »یکی را از ملــوِک َعَجم حکایت 
کرده بود...«.32 که دسِت تطاول به ماِل رعّیت دراز  کنند 

کــه  ینــی )ح 660 - ح 740 هـــ. ق(  َشــَرف الّدین فضــل اهلِل ُحســینِی َقزو
کتاِب مشــهوِر خــود را  واخــِر عمــِر ســعدی ُمعاَصــَرت داشــته اســت، 

َ
بــا أ

ذشــتگونه ای از پادشــاهاِن ایــراِن پیــش از إســام )از 
ُ
کــه دربردارنــدۀ َسرگ

َمِم سالفه«33 
ُ
کیومرث تا انوشــیروان( اســت و - به تعبیر خوِد او - به »آثاِر أ

کــرده اســت. گمان  راجــع می شــود، الُمعَجــم فــی آثــاِر ملــوِک الَعَجــم نام 
ی هــم از »ُملوک الَعَجم« نه  که مقصوِد و می کنــم با اطمینــان بتوان گفت 
که شــهریاراِن ایراِن باســتان و فرمانروایاِن  ق، 

َ
پادشــاهاِن ایران به طوِر ُمطل
ایراِن پیش از إسام است.

ینــی، ممــدوِح خویــش، اتابــک  وقتــی همیــن َشــَرف الّدیِن ُحَســینِی قزو
حَمــد را »خلیفــة الَعَجــم« می خواَنــد،34 بــاز بــه گمــاِن من، 

َ
نصرة الّدیــن أ

مقصود کســی اســت که اینک بر جاِی شهریاراِن بلندآوازۀ ایراِن باستانی 
ــِل ُمفیدی  که معنــاِی ُمَحّصَ تکیــه زده اســت؛ ورنه »جانشــیِن ایرانیــان« 
ِف ِصدِق پادشــاهاِن بزرگی 

َ
ینی ممدوِح خود را َخل نداَرد!... در واقع، قزو

حوال و 
َ
گــزارِش أ که الُمعَجــم، همه،  ــم می ِدَهــد 

َ
چــون انوشــیروان و ... َقل

قواِل منسوب به ایشان است. 
َ
أ

نزدیــک بــه همان روزگاران، رشــیدالّدین فضل اهلِل همدانــی )ف- : 718 
هـــ. ش(، در جامع الّتواریخ، در بیاِن بیگاِه فرمانروائِی ساســانیان، نوشــته 

است:

30. همان، همان چ، ص 230.
31. همان، همان چ، ص 718.
32. همان، همان چ، ص 43.

ینــی؛  بــه کوشــِش احمِد  33. الُمعَجــم فــی آثــاِر ُملــوِک الَعَجــم، َشــَرف الّدین َفضــل اهلِل ُحســینِی قزو
ُفتوحِی َنسب، چ 1، تهران: انجمِن آثار و مفاخِر فرهنگی، 1383 هـ. ش، ص 28.

َمِم ســالفه« در ذهن و زباِن گذشــتگان، بجاســت این عبارِت َصحیفۀ 
ُ
برای بهتر فهم کردِن معناِی »أ

شریفۀ َسّجادّیه)ع( را فرایاد داشته باشیم:
َمِم الَماِضَیِة والُقروِن الّســاِلَفِة« 

ُ
یــِه َو آِله ُدوَن اال

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِه َصل ٍد َنِبِیّ ینــا ِبُمَحّمَ

َ
ــذی َمّنَ َعل

َّ
»الَحمــُد هلِل ال

)دعاِی دوم در نسخۀ مشهوره(.
34. الُمعَجم فی آثاِر ُملوِک الَعَجم؛ چ فتوحی َنَسب، ص 9.

یا: 
َمَنــم ایــن  کــه  آیــد  َســَرم  در  خیــال  ــه 

َ
گ ــه 

َ
 گ

ُســَخنَوری24 تیــِغ  بــه  گرفتــه  َعَجــم  ملــِک 

از همین َدر اســت که در دیباجۀ گلســتان، ســعد بِن أبی بکر بِن ســعد بِن 
زنگی را »مولی ملوِک العرِب و الَعَجم« خوانده است.25

وانگهــی، همیــن ســعدی واژۀ »َعَجــم« را در مواضعــی دیگــر در مفهومــی 
کارُبرِد واژۀ »َعَجم«  کار می َبَرد؛ و َتکراِر  خّص از »غیِر عرب« و »ایرانی« به 

َ
أ

در ایــن مفهــوِم ویژه تــر، چه در ســخِن خوِد ســعدی و چه در نوشــتارهاِی 
ُبــرِد مذکــور اســت. در این  کار ــِه ایشــان در  گذشــتگان، نمــوداِر َتَنّبُ دیگــر 
کارُبردها، »َعَجم« به معناِی »ایرانی/ ایرانیاِن پیش از إسالم« است )و نیز 

که هنوز إسالم نیاورده بوده اند«(. أحیانًا »ایرانیانی 

گوید: سعدی در چکامه ای 
دارم یــاد  اوســتادان  از  نقــل   بــه 
َجــم و  کیخســرو  عجــم،  شــاهاِن  کــه 

فریادخوانــان ســینۀ  ســوِز   ز 
َســم26 از  کــه  کردنــدی  پرهیــز  ُچنــان 

ی مندِرج اســت،  که در ضمِن َمثنوّیاِت و کوتاه  همُچنیــن در ُســروده ای 
می َسراید:

را َعَجــم  پادشــاهان   حدیــِث 
را َجــم  و  ک  ضّحــا حکایت نامــۀ 

نیک فرجــام هوشــمنِد   بخواَنــد 
أّیــام...27 خیــره  ضایــع  کــرد  نشــاید 

در بوستان می فرماید:

َعَجــم خســرواِن  از  دانــی  را   کــه 
َجــم، و  ک  ضّحــا و  فریــدون  عهــِد  ز 

زوال نیامــد  ملکــش  و  تخــت  بــر   کــه 
َتعــال28 ایــزد  ملــِک  بجــز  نماَنــد 

در گلســتان نیــز فرمــوده اســت: »یکــی از ملــوِک َعَجــم طبیبــی خــاذق به 
م - فرستاد...«.29

َّ
یِه َو َسل

َ
ی اهلُل َعل

ّ
خدمِت مصطفی - َصل

گمــاِن مــن، اّتفاقــی  اینکــه همــۀ ایــن »َعَجم«هــا، ایراِن باســتانی اند، بــه 
که  نیســت؛ و بــاز گمــان می کنم در این موارِد دیگر نیز مناســب آن باشــد 

24. همان، همان چ، ص 755.
25. نگر: همان، همان چ، ص 33.

26. همان، همان چ، ص 732.

27. همان، همان چ، ص 852.
28. همان، همان چ، ص 226.

29. همان، همان چ، ص 100.

غالِم َعَجمی در ُگلستاِن سعدی، و ...
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146سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر1393

َعَجــم« را تعییــن می ُکَنــد، و أمیــراِن خراســان و ِعراق 
مداد 

َ
را در دوراِن ِإســامی، در ُزمــرۀ »ملــوِک َعَجــم« َقل

نمی نماید.

نمونه هــاِی دیگــری از عبــاراِت بیهقــی را بنگریــد: »و 
کــه از وی ِروایت کنند،  اردشــیر بابکان، بزرگ تر چیزی 
آن اســت که وی دولِت ُشــدۀ39 َعَجم را بازآورد، و ....؛ 
َعمری، این بزرگ بود، ولیکن ایزد - َعّزَ و َجل - مّدِت 

َ
ول

ملوِک طوائف به پایان آورده بود، تا اردشیر را آن کار بدان 
آسانی برفت. ...«.40

و:
ُکفــر هیــچ پادشــاه بــر غــور ُچنــان  ... انــدر ِإســام و 
کــه ســلطاِن شــهید، مســعود - َرِضــَی  مســتولی نشــد 
کــه ایزد - َعــّزَ ِذکُره  اهلُل َعنــه. و در أّوِل فتــوِح ُخراســان 
- خواســت که مســلمانی آشــکاراتر گردد بر دسِت آن 
که در أّوِل اســام بودند، چون َعَجم را بَزَدند و از مداین بتاختند و  بزرگان 
یزدگرد بگریخت و بُمرد، یا ُکشته شد، و آن کارهاِی بزرِگ بانام برفت، أّما 

که درشدندی. ... .41 در میانۀ زمیِن غور ممکن نگشت 

و:
... خوارزم والیتی اســت شــبِه ِإقلیمی...، و همیشــه حضرت بوده است 
کتــّبِ ســَیِر ُملوِک َعَجــم ُمثَبت  علی ِحــَده ملــوِک نامــدار را. چنان کــه در 
که ســزاواِر ملِک  گور بدان زمین آمد،  که خویشــاوندی از آِن بهراِم  اســت 
َعَجم بود، و بر آن والیت مســتولی گشــت، و این حدیث راست ندارند؛ و 
کرده اســت -  که همیشــه باد!، و رســوِم َعَجم باطل  چون دولِت َعَرب - 
ــام - ،  یِه الّسَ

َ
ِد أّولیــن و آخرین، محّمِد مصطفی - َعل بــاال گرفت به َســِیّ

همچنین خوارزم جدا بود ... .42

که با باال گرفتــِن »دولِت َعَرب« به  که مقصود از »رســوِم َعَجم«  پیداســت 
واســطۀ »إســام« باطل شــده اســت، َمعالم و آثــاِر خاِصّ ماَقبِل ِإســامی 

ِق آنچه ایرانی باشد.
َ
است، نه ُمطل

گواه ُجســت؛ ولی حاجت نیســت، و همین  کتابهاِی دیگر نیز می توان  از 
ن َترســاختِن معناِی »َعَجم« در بعِض عباراِت  اندازه، مقصوِد ما را در ُمَبّیَ

گذشت، َبَسنده می نماید. که  سعدی 

وفیق! و ِمَن اهلِل الّتَ
اصفهان/ 1392 هـ. ش

39. ُشده: رفته، ازمیان رفته، ازدست رفته.
40. دیباِی دیداری، ص 137.

41. همان، ص 160.
42. همان، ص 714.

»نوبــِت دولــِت ملــوِک َعَجــم بــه ســر آمــد و از 
نوایــب  و  حــوادث  پایمــاِل  زگار  رو دســتبرِد 
گشــتند. أّیــاِم ِإقباِل دیِن محّمــدی ماِه رایِت 
جهانگشــای بــر آفتاب کشــید و شــعلۀ نور و 
ظهور به ذروۀ فلِک أعال رســید. شعلۀ سناِن 
أبراِر أبطاِل َعَرب، دود از دودماِن آتش پرستان 

رد. برآو
جهــان ملــِک  ملــوِک  مولــی   بــود 
َعَجــم...«.35 ملــوِک  آخــِر  یزدجــرد 

بیِت زبانزِد »بســی رنج ُبردم در این ســال سی / َعَجم 
َقل از ســدۀ هشتِم 

َ
که الأ کردم بدین پارســی« هم  زنده 

هجری به شــماری از نســخه هاِی شــاهنامهِِی حکیِم 
طــوس داخــل شــده اســت - و هرچنــد ســرودۀ خــوِد 
فردوســی نیســت و إلحاقــی بــه شــمار مــی َرَود،36 بــه 
گردیده  عنواِن زباِن حاِل فردوســی به شــاهنامه إلحاق 
کارُبرِد واژۀ »َعَجم« تواَند بود. است - از شواهِد همین 

گــِر  ِإحیا را  فردوســی  همِدالنــه،  و  دوســتدارانه  نگاهــی  بــا  آن،  َســرایندۀ 
م داده اســت؛ 

َ
خاطــرات و یادهــا و یادگارهــاِی ایرانیاِن روزگاِر باســتان َقل

بَرکان« و 
َ
گ که مخالفاِن فردوسی نکوِهشگرانه، »مدِح  یعنی همان چیزی 

... و ... می گفتند؛ و به هرحال، و با َصرِف نظر از ارزشداوریها، موضوع، 
یکی است.37

بوالَفضِل بیهقــِی دبیر، بارها »َعَجم« را به معناِی ایرانیاِن 
َ
در زمانــی دورتر أ

کار ُبرده است. پیش از ِإسام به 

نمونــه را، یــک جــا می نویســد: »... کس نکرده اســت و نخوانده اســت و 
که از ما  کرده انــد! از ملوِک َعَجــم  که ایــن  نشــنوده اســت در هیــچ روزگار 
فا 

َ
که ُخل یم. باری در ِإسام خوانده نیامده است  دورتر اســت خبری ندار

میراِن ُخراسان و ِعراق، ماِل صات و بیعتی بازخواستند. ...«.38
َ
و أ

گواِه مّدعاِی ماست. حِدّ زمانِی دوراِن »ملوِک  کاربرِد بیهقی بروشنی  این 

یــِخ ایــران و إســالم(، رشــیدالّدین فضــل اهلل همدانی، تصحیح و تحشــیه:  یــخ )تار 35. جامــع الّتوار
محّمِد روشن، چ 1، تهران: میراِث مکتوب، 1392 هـ. ش، 1/ 908.

36. در این باره، از جمله نگر: دفتِر ُخسروان، دکتر َسّجاِد آیِدنلو؛ چ 1، تهران: انتشاراِت سخن، 1390 
هـ. ش، ص 199.

ر )ُســَخنیار( بدین عبارت، در ستایِش فردوسِی بزرگ،  37. و همین اســت که زنده یاد ُحَســیِن َمسرو
رده است: به نظم آو

بی نشــان پیشــینۀ  دیرینشــانبــزرگاِن  نــاِم  ُشــد  زنــده  تــو  ز 
کردی شــراب کاووس َبســتی عقابتو در جاِم جمشــید  تو بــر تخِت 
بــود تــوده  یکــی  زآهــن  کاوه  گــر  جهانش به ســوهاِن خود سوده بودا
را نــام  آن  دادی  أَبــد  آِب  راتــو  اّیــام  َزنــِگ  ازو  ُزدودی 
به هــر هفت خــوان میهمــاِن تو بودَتَهمَتــن نمک خــواِر خــواِن تــو بــود
پــدر را  ســخن  دودمــاِن  یــی  هنــرتو نــژاِد  بازگــردد  تــو  بــه 

یــخ بیهقــی(، مقّدمه و توضیحات و شــرِح ُمشــکالت از: دکتر  38. دیبــاِی دیــداری )متــِن کامــِل تار
دی، چ 1، تهران: انتشاراِت سخن، 1390 هـ. ش، ص 307. محّمدجعفِر یاحّقی )و( مهدی َسِیّ

َدالَلــت  همیــن  بــاری، 
بیگانگی  بــر  »َعَجمی« بودن 
و جدائی از زبــان و فرهنِگ 
بدین  انــدک  اندک  َعَربــی، 
واژه معنــاِی ُمطَلِق »بیگانه« 
و  است،  بخشیده  »َاجَنبی«  و 
چون بیشترین »َعَجمی« هائی 
ایشــان  با  عرب  مردماِن  که 
ایرانیان  داشــتند  ســروکار 
بودنــد، »َعَجمــی«، به گونۀ 
هم  »ایرانی«  معنــاِی  ویژه، 

یافته است. 

غالِم َعَجمی در ُگلستاِن سعدی، و ...


