
 

    ادخهد ِیسايس ِتازرابم و راثآ ، همانيگدنز          

 

59 

  خاطراتِ  خانه ی زندگان:همنشين بهار 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١٣۵  
 

 

 زندگينامه ، آثار و مبارزاِت سياسِی دهخدا
  

 

 
 
 

http://www.hemmat.org/ 
 
 

  

دهخدا
  

  
  
  

وي تصا  ربا صفحه بندی دوباره و اضافه کردِن 

http://www.hemmat.org/


 

    ادخهد ِیسايس ِتازرابم و راثآ ، همانيگدنز          

 
 

پدر دهخدا خانباباخان . در تهران متولد شد. قمري –  هجري١٢٩٧علي اکبر دهخدا درحدود سال 
. که ازمالکان متوسط قزوين بود، پيش ازوالدت وي ازقزوين به تهران آمد و دراين شهر اقامت گزيد

صيل هنگامي که علي اکبردهخدا ده ساله بود پدر وي وفات کرد، و دهخدا با توجه مادرخود به تح
 ١٣٣٤عالمه دهخدا در ساعت شش و سه ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه  . ادامه داد

 رحمت  به) جالل بايار(در خانه مسکونی خويش واقع در خيابان ايرانشهر ) هجری شمسی(
جنازه آن مرحوم در بامداد روز چهارشنبه به شهر ری مشايعت و در ابن بابويه در . ايزدی پيوست

 .ره خانوادگی مدفون گرديدمقب
  

دهخدا خود نقل ميکرد که درکودکي شبي باالي بام خوابيده بود و درباره يکي ازمثلهاي متداول 
 که آن جمله ازنوع  آگاه نبود، همين قدر درک ميکرد» مثل«درزبان فارسي مي انديشيد، ازاسم 

اين نخستين قدمي . ت کردقلم برداشت وچند تا ازآن نوع يادداش. کلمات و لغات معمول نيست
وي ساليان دراز به تدوين لغت نامه کبير خود . بود که درراه تدوين امثال و لغات پارسي برداشت

  .داخل لغات کرده بود)  جلد٨ و ٦ (پرداخت و امثال راهم مانند الروس بزرگ 
 
 

دهخدا تعيين درآن زمان يکي ازفضالي عصر به نام شيخ غالمحسين بروجردي براي تعليم و تربيت 
داشت، و مردي مجرد و ) درخيابان حاج شيخ هادي(وي حجره اي درمدرسه حاج شيخ هادي . شد

استاد دهخدا غالبًا اظهار ميکردند که هرچه دارند، . بتدريس زبان عربي و علوم ديني مشغول بود
خدا درآن بعدها که مدرسه سياسي درتهران افتتاح شد، ده. براثر تعليم آن بزرگ مرد بوده است

معلم ادبيات فارسي آن مدرسه محّمدحسين فروغي مؤسس . مدرسه مشغول تحصيل گرديد
روزنامه تربيت و پدرذکاءالملک فروغي بود، و آن مرحوم گاه تدريس ادبيات کالس را به عهده 

چون هادي نجم آبادي بود، وي ازاين حسن جوار استفاده کامل ميبرد و با . دهخدا مي گذاشت
درهمين ايام به .  سن مانند اشخاص سالخورده ازمحضر آن بزرگوار بهره مند ميگشتوجود صغر

بعدًا هنگامي که معاون الدوله غفاري به سفارت ايران دربالکان . تحصيل زبان فرانسه پرداخت
منصوب شد، دهخدا را با خود به اروپا برد، و استاد دوسال دراروپا و بيشتر در وين پايتخت اتريش 

مراجعت دهخدا به ايران مقارن .اشت، و درآنجا زبان فرانسه و معلومات جديد را تکميل کرداقامت د
با آغاز مشروطيت بود، وازآن موقع با همکاري مرحوم جهانگيرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه 

جذاب ترين قسمت . صور اسرافيل را منتشر کردو آن از جرايد معروف ومهم صدر مشروطيت بود
توشته » دخو«به قلم استاد و با امضاي » چرند پرند«ه ستون فکاهي بود که به عنوان آن روزنام

ميشد، و سبک نگارش آن درادبيات فارسي بي سابقه بود ومکتب جديدي را درعالم روزنامه 
وي مطالب انتقادي و سياسي را با روش فکاهي درطي ْآن . نگاري ايران و نثر معاصر پديد آورد

  .کردمقاالت منتشر مي
  

پس از تعطيل مجلس شوراي ملي در دوره محمّّدعلي شاه، دهخدا را با جمعي ازآزاديخواهان به 
  .اروپا تبعيد کردند

  
سويس نيز » ايوردن«وي درپاريس با عالمه محّمدقزويني معاشر بود، سپس به سويس رفت ودر 

جمعي ازايرانيان که آنگاه به استانبول رفته با مساعدت . منتشرکرد» صوراسرافيل«سه شماره از
به زبان فارسي انتشار داد که در حدود پانزده شماره » سروش«درترکيه بودند روزنامه اي به نام 

پس از اينکه مجاهيدن تهران را فتح کردند و محمد علي شاه خلع گرديد، دهخدا از . منتشر شد
احرار و سران تهران و کرمان به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد، و با استدعاي 

در دوران جنگ بين المللي اول، . مشروطيت از عثماني به ايران باز آمده به مجلس شوروي رفت
دهخدا در يکي از قراي چهار محال بختياري منزوي بود و پس از جنگ به تهران بازگشته از کارهاي 
ت سياسي کناره گرفت، و به خدمات علمي و ادبي و فرهنگي مشغول شد، و مدتي رياس

وزارت معارف، رياست تفتيش وزارت عدليه، رياست مدرسه علوم سياسي، سپس ) کابينه(دفتر
رياست مدرسه عالي خقوق و علوم سياسي تهران به او محول گرديد، و ازآن زمان تا پايان حيات 
  .بيشتر به مطالعه و تحقيق و تحرير مصنفات گرانبهاي خويش مشغول بود

.  هجري١٣٣٤ ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه عالمه دهخدا درساعت شش و سه
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. به رحمت ايزدي پيوست) جالل بايار(درخانه مسکوني خويش واقع درخيابان ايرانشهر . شمسي
جنازه آن مرحوم دربامداد روز چهارشنبه به شهر ري مشايعت ودرابن بابويه درمقبره خانوادگي 

     .مدفون گرديد
 
 

 آثار دهخدا

 ديوان سّيد حسن غزنوي

 تعليقات برديوان ناصرخسرو

 ابو ريحان بيرونی

 فرهنگ فرانسه به فارسي

 ترجمه روح القوانين

 ترجمه عظمت و انحطاط روميان

  امثال و حکم 

 لغت فرس اسدي

 سوزني ديوان
 سعد ديوان مسعود

 فرخي ديوان

 ديوان منوچهري

 حافظ ديوان

لغت نامه   

ديوان دهخدا   

پندها وکلمات قصار   

مجموعه مقاالت   

 ديوان ابن يمين   
 صحاح الفرس
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- ١  :امثال وحکم  

  
اي دهخدا خود نقل ميکرد که درکودکي شبي باالي بام خوابيده بود و درباره يکي ازمثله 

 که آن  آگاه نبود، همين قدر درک ميکرد» مثل«متداول درزبان فارسي مي انديشيد، ازاسم 
اين . قلم برداشت وچند تا ازآن نوع يادداشت کرد. جمله ازنوع کلمات و لغات معمول نيست

وي ساليان دراز به تدوين . نخستين قدمي بود که درراه تدوين امثال و لغات پارسي برداشت
. داخل لغات کرده بود)  جلد٨و٦(کبير خود پرداخت و امثال راهم مانند الروس بزرگ لغت نامه 

مرحوم اعتمادالدوله قراگزلو وزير معارف وقت بدان سبب که طبع لغت نامه با وسايل آن عهد 
ميسر نبود، ازايشان درخواست کرد امثال و حکم را ازيادداشتها مجزا کند و جداگانه منتشر 

ز موافقت کرد وازميان يادداشتهاي خود آنچه مثل، حکمت، اصطالح و حتي استاد ني. سازد
درچهار مجلد به سالهاي »  حکم امثال«اخبار و احاديث بود، بيرون کشيد و مجموع را به نام 

 درتهران به همت مرحوم قراگزلو به طبع رسانيد، ودرپايان کتا ب فهرست اعالمي ١٣١١-١٣٠٨
فتند که عنوان کتاب امثال و حکم است ولي در طي آن، گروهي خرده گر. برآن افزود

  . اصطالحات و کنايات و اخبار واحاديثي که مثل نيستند، فراوان آمده

  
من خود متوجه اين نکته بودم، ولي ازانتخاب عنواني مطول : دهخدا به نگارنده اظهار داشت

ودداري وبه عنوان ساده خ» ....امثال و حکم و مصطالحات و کنايات و اخبار و احاديث «نظير
راه ديگر هم حذف اصطالحات و کنايات و غيره بود، که اگر استاد . اکتفا کردم» امثال و حکم«

  .بدين کار دست مي يازيد، خوانندگان کتاب خود را ازفوايد بسيار محروم ميکرد
ه کتابهاي اصوًال، استاد عالمه درباب مقدم. نکته ديگر درباب اين کتاب، نداشتن مقدمه آن است
در پاسخ سؤال نگارنده، راجع به علت عدم . خود احتياطي عجيب مقرون به وسواس داشت
درزبان فرانسوي هفده لغت پيدا کردم که «: تحرير مقدمه براي امثال و حکم اظهار داشت
ترجمه کرده اند و درفرهنگهاي بزرگ » مثل«درفرهنگهاي عربي و فارسي همه آنها را 

يي که براي آنها نوشته اند، مقنع نيست و نمي توان با آن تعريفات آنها را فرانسوي، تعريفها
ناگزير توسط يکي ازاستادان فرانسوي دانشکده حقوق نامه اي به . ازيکديگر تميز داد

پاسخي . فرهنگستان فرانسه نوشتم واختالف دقيق مفهوم آن هفده لغت را خواستار شدم
. و به هيچ وجه مرا اقناع نکرد. ت هاي فرانسوي آمده بودکه رسيد، تکرار مطالبي بود که درلغ

و کتاب را بدون مقدمه . ازاين رو ازنوشتن مقدمه و تعريف مثل و حکمت و غيره خودداري کردم
 .منتشر ساختم

   
 

٢ -
استاد فقيد بهمنيار به نگارنده اظهار داشتند که خود چند سال به تدوين امثال پارسي

 دهخدا منتشر گرديد ازادامه کار و طبع نوشته هاي خود مشغول بودند و چون امثال حکم
و تقسيم آن، درمجله يغما » مثل«صرفنظر نمودند، ولي بعدها يادداشتهاي خود را درتعريف 

دوره هاي دوم و سوم چاپ کردند، و مي توان اين سلسله مقاالت را مدخل و مقدمه امثال 
 درمجامع ادبي تهران به منزله ١٣١١انتشار امثال و حکم دهخدا در.و حکم دهخدا دانست

حادثه اي ادبي تلقي شد، ودر انجمن ادبي ايران که درمنزل مرحوم افسر برپا ميشد، 
مجلسي به افتخار استاد دهخدا بدين مناسبت تشکيل گرديد و استاد فروزانفر 

  .شرحي مشبع درباب شخصيت عالمه و مزاياي دوره امثال و حکم بيان کردند

  : ترجمه عظمت و انحطاط روميان-٢ 

  
   .استاد اين کتاب را درجواني ترجمه کرده اند ولي تاکنون به طبع آن اقدام نشده. تأليف منتسکيو 

 :ترجمه روح القوانين -٣

   .جواني ترجمه کرده اند و هنوزچاپ نشده استاين کتاب را نيز استاد در. تأليف منتسکيو
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  : فرهنگ فرانسه به فارسي-٤ 

  
مواداين . استاد ازآغازجواني تا اواخرعمر به تأليف فرهنگ فرانسه به فارسي مشغول بودند 

کتاب فراهم گرديده، وآن شامل لغات علمي، ادبي، تاريخي، جغرافيايي و طبي زبان فرانسه با 
مرحوم دهخدا اين معادلها را با تتبع دقيق درساليان .  فارسي و عربي استمعادل آنها درزبانهاي

اين کتاب نيز به طبع نرسيده . متمادي ازمتون امهات کتب فارسي و عربي استخراج کرده اند
  .است

  
  : ابوريحان بيروني-٥ 

  
و به جاي شرح حال ابوريحان محّمدبن احمد خوارزمي بيروني که مقارن هزاره تولد بيروني تأليف  

 ١٣٢٤پنج شماره مجله آموزش و پرورش ازانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ درمهرماه 
   .منتشر گرديده، و سپس عين آن درلغت نامه تجديد طبع شده است

٦  :تعليقات برديوان ناصرخسرو - 

  
ح ديوان قصايد و مقطعات حکيم ناصرخسرو به ضميمه روشنايي نامه و سعادت نامه به تصحي 

نصراهللا تقوي و مقدمه آقاي تقي زاده و تعليقات آقاي مينوي درتهران به  مرحوم حاج سّيد
يادداشتهاي عالمه دهخدا . به طبع رسيده است. شمسي -  هجري١٣٠٧-١٣٠٤سالهاي 

 ديوان مزبور به بعد چاپ ٦١٩درتصحيح اشعار و بعضي نکات با مقدمه اي دلکش ازصفحه 
اديب پيشاوري درتصحيح برخي اشعار ناصرنظراتي اظهار کرده بعدهانيز مرحوم . شده است

 درتهران طبع ١٣١٢اند که درپايان ديوان خود آن مرحوم که به اهتمام مرحوم عبدالرسولي در
آقاي مسرور هم درمجله . به چاپ رسيده است» رساله نقد حاضر«شده، به عنوان 

   .رکرده اندارمغان سال دوازدهم انتقاداتي برتصحيحات استاد منتش

  
  : ديوان سّيد حسن غزنوي-٧ 

  
 ١٣٢٨ديوان سيد حسن غزنوي ملقب به اشرف، به اهتمام آقاي مدرس رضوي درتهران به سال  

ه نظر عالمه دهخدا و استاد آقاي مدرس پس ازاتمام متن ديوان، آن راب. به طبع رسيده است
تصحيحات . فروزانفررسانيدندو يادداشت هاي ايشان را درتصحيح اشعاردرپايان کتاب جاي دادند

 :اينک نمونه تصحيحات. آن کتاب مندرج است٣٧٦-٣٦١مرحوم دهخدادرصفحات 
  

 ابر رحمت مهتر زان دست چون جيحون فرست
  ممکن است اکنون فرست  تشنگان را شربتي گر

 .استادفروزانفر هم چنين تصحيح کرده اند... ابررحمت، مهترا: حوم دهخدا تصحيح کرده اندمر

  
  
  : ديوان حافظ -٨ 

  
ر تصحيح را پس از انتشا )ش. ه١٣٠٦تهران ( مرحوم دهخدا يک بار ديوان حافظ چاپ خلخالي  

را پس از طبع و ) ش.  ه١٣٢٠تهران (کردند و با رديگر ديوان خواجه مصحح عالمه محمد قزويني 
 ١٣٢٠تهران ( انتشار تصحيح کردند و بار ديگر ديوان ديوان خواجه مصحح عالمه محمد قزويني 

بع نگارنده آنچه را استاد در حواشي نسخه ديوان ط. را پس از انتشار تصحيح نمودند .)ش.ه
قزويني يادداشت کرده بودند در مجله دانش سال دوم شماره هشتم به طبع رسانيده و اميدوار 
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  . است روزي نيز تصحيحات ايشان را در حواشي نسخه خلخالي نوشته اند انتشار دهد 
  .بي مناسبت نيست که نمونه اي از تصحيحات و نظرات استاد را در اين باب ايراد کند

  
  :ظ آمده  حاف  در ديوان-١ 

  
 حافظ مريد جام مي است اي صبا برو

  اوزبنده بندگي برسان شيخ جام ر

اديبان در معني اين بيت به اشکال برخورده اند، چه شيخ احمد جام معروف به ژنده پيل، دو قرن  
در نسخه خطي ديوان . ناگزير تاويالت نابجايي در اين باب کرده اند. پيش از حافظ ميزيسته است

 بنا به نقل آقاي دکترخانلري در مجله يغما، در مصراع دوم شيخ خام ٨١٢ به سال حافظ مورخ
  :مرحوم دهخدا حدس زده اند جام در مصراع اول نيز در اصل خام بوده است، اينچنين. آمده
   مريد خام مي است، اي صبا برو حافظ

  ..وز بنده بندگي برسان شيخ خام را

امي عروضي فحصا دانند و بلغا شناسند که چه اندازه به قول نظ. خام مي برابرمي پخته است
  .لطف در اين بيت نهفته است و چه حدت نظر در تصحيح اين بيت نمودار است

  
  
  : حافظ گويد- ٢

  
  آسمان بار امانت نتوانست کشيد

  قرعه فال به نام من ديوانه زدند

  :مرحوم دهخدا نوشته اند
ن رازي برداشته شده است، و عبارت او اين عبارت اين مصراع از مرصادالعباد شيخ نجم الدي

وچون در بنات ارواح نوراني حرارتي که مايه محبت است و کدورتي که خمير مايه تواضع «: است
و عبوديت است اندک بود و به کمال نبود بارامانت معرفت نتوانست کشيد ودرقطار آب وگل 

توانست کشيد، مجموعه اي مي بايست از حيواني که صفا و نورانيت به کمال نبود وباز بار امانت ن
نجم (ومعلوم است که شيخ » ...تا بارامانت را مردانه وعاشقانه دردوش جان کشد... هردو که 

  :تأويل و تفسيرکرده و خواجه نيز همان را آورده است» نتوانست«را درآيه » َاَبين«) الدين
  
  :ديوان منوچهري -٩ 

  
ازجمله . ديوان منوچهري را دهخدا ازروي قريب بيست نسخه خطي و چاپي تصحيح کرده اند 

  :تصحيحات ايشان موارد ذيل است

  
   : صور ذيل  درنسخ خطي و چاپي ديوان منوچهري بيتي است به- ١

  مجره چون صبا که اندر اوفتد 

    برون نجوم او هباي او                              
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   هياي         برواو          صهيا

   بناي          بدون

  چودربناي

   خوبياي           بدان

دهخدا آن را چنين تصحيح کرد و همکه . بيت مذکور با صورتهاي فوق به هيچوجه مفهوم نيست
  :اديبان پذيرفتند

  
  اوفتد مجره چون صبا که اندر

   نجوم او هبای اوبروزن و

  : نيز درديوان منوچهري آمده -٢

  آسياست نرگس بسان چرخ يکي پره

  آن چرخ آسيا که ستون زمردين کني

به قياس بيت ذيل از ... به شش پره : تصحيح کرده اند» يکي پره«مرحوم دهخدا به جاي 
  :منوچهري

  برسرهر نرگسي ماهي تمام

  شش ستاره برکنار هر مهي

 

عالمه فقيد بخشي ازيادداشتهاي مذکور رابراي تدوين دراختيار استاد بهمنيار که چندي درلغت 
بعدها ازنگارنده . نامه با ايشان همکاري ميکردند گذاشتند، ولي پس ازمدتي آنها را مسترد داشتند

يادداشتهاي آن . ستار شدند، و مدتي اين جانب به قراء ت و مطالعه آنها پرداختاين امر را خوا
مرحوم دراين باب درحواشي نسخ چاپي ونسخ خطي متعدد متفرق است و عالوه برآنها دردفتري 

اين يادداشتها بسيار نفيس است ولي به علت تفرقه . بزرگ و فيشهاي بسيار مطالبي نوشته اند
 استاد دراشعار منوچهري امعان نظر کرده اند، مطالب متناقص و متضاد آنها و طول مدتي که

بسيار است، و چون تاريخ هم ندارد، معلوم نيست آخر نظراستاد چه بوده و ناسخ کدام است و 
منسوخ کدام؟ تهذيب و تنقيح و تدوين يادداشتهاي مذکور الاقل دوسال وقت ميگيرد، بااين همه 

 که بخشي ازآن تاکنون -ا توفيق و فرصتي دست دهد تا اين مهم رانگارنده اميدوار است وي ر
   . بسامان رساند-انجام شده

  : ديوان فرخي- ١٠ 

  
درآن زمان . ديوان فرخي رااستاد عالمه ازروي نسخ متعدد خطي و چاپي تصحيح کرده اند 

. دگروهي ازفاضالن عصر درمحضر ايشان حاضر ميشدند ودرتصحيح اشعار تبادل نظر ميکردن
  :نمونه اي ازاين تصحيحات
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  : فرخي قصيده اي دارد به مطلع- ١

  بستدي تادل من زدست من

  سربسر اي نگار ديگر شدي

  : آمده درضمن اين قصيده درمدح خواجه عميد حامدبن محّمدالمهتدي

  مردمي اي همه حري و همه

  وي همه رادي و همه بخردي 

  
   را تو اول و آخري رادي

  يحري را تو واضع و واجد

درحاشيه همان صفحه، نسخه . مصراع دوم بيت اخير بدين سان متناسب با مصراع اول نمي نمايد
  بدل

مرحوم . تو مقطع و مأخذي، که آنهم صحيح به نظر نميرسد: بخش اخير مصراع دوم چنين آمده
  دهخدا

و . حّري را تو ضظغ و ابجدي: مصراع دوم را با امعان نظر درنسخه بدل چنين تصحيح کرده اند
درزبان  alpha et ,omegaبه معني اول وآخربودن، قابل مقايسه است با» ابجد و ضظغ بودن«

   .فرانسوي

  :  دررباعيي آمده- ٢

  
  مخند صد ره گفتم که بامن ازعهد

  دتا من به تو باشم ازجهاني خرسن 

  پسند  امروز اين بنده ترا نيايد

  هين خيز و دهل ده چو مه رفت

  :وم دهخدا چنين تصحيح کرده اندمرح. بيت دوم صحيح نيست

 

  

  : درهمين صفحه ديوان، اين رباعي به نام فرخي آمده-٣

  دشمنت هم ازپيرهن خويش آمد
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  آمد ازمحنتها محنت تو بيش

  ازملک پدر بخش تو منديش آمد

ِاسناد اخير مسبوق ».اين قطعه مال بوبکر ربابي يا علي مکي است«: شته اندمرحوم دهخدا نو
به امر » منديش«درتاريخ بيهقي درفرو گرفتن اميرمحّمد و بردن او به قلعه : به سابقه ذيل است

ويکي بود ازندماي اين پادشا، و شعر و ترانه خوش «: برادرش سلطان مسعود، بيهقي گويد
   »....اي شاه چه بود اين که ترا پيش آمد:هه نيکو گفت، شعرگفتي، بگريست و پس بدي

  :بوده به استناد اين بيت منوچهري» مکي«دراصل » يکي« مرحوم دهخدا حدس زده اند -٤

  يکي چون معبد مطرب، دوم چون زلزل رازي

  سيم چون ستي زرين، چهارم چون علي مکي

  : ديوان مسعود سعد-١١

  
. ن را نيز دهخدا تصحيح کردند که تا کنون به چاپ نرسيدهقسمتي ازديوان مسعود سعد سلما 

  :درديوان مسعود آمده :اينک نمونه اي ازآن

  
  حرون اي طالع نگون من اي کژرو

  رجا اي نحس بي سعادت و اي خوف بي

  قمر خرچنگ آيتي و خداوند تو

  آبيست سوزش تن و جان ازشما چزا

  :کرده انددهخدا چنين تصحيح . بيت اخير معنايي محصل ندارد

  قمر خرچنگ آبيي و خداوند تو

   ؟آبي است، سوزش تن و جان ازشما چرا

برج ) کدخداي(است، و خداوند ) منسوب به عنصرآب(درنظر احکاميان، آبي ) سرطان(خرچنگ 
   .نيز آبي محسوب ميشود) ماه(مذکور قمر

  : ديوان سوزني- ١٢ 

  
اينک . درکتابخانه استاد نسخه اي ازديوان سوزني سمرقندي است که تمام آن راتصحيح کرده اند 

  :نمونه اي ازآن

- ١  : آمده٥١درديوان مزبور، ص  

  علم اژدها باش برخزينه

  که چنين جاي جاي کرسه نيست
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   .نيستکه چنين جاي، جاي کربسه : ستاد چنين تصحيح کرده اندا

- ٢  :درهمين صفحه آمده 

  فرماي به بدو شاه مرا بدو مکرمت

  که اين ز حيوان نيکوترين و ان زنبات

  :دهخدا تصحيح کرده اند

  به ُبّر و شاة مرا ِبّر و مکرمت فرماي

  که اين ز حيوان نيکوترين و آن زنبات

 او لو تشديد دوم براول به ضم اول و تشديد دوم يعني گندم و شاة يعني گوسفند، بّر دوم به کسر
اينک که بعض اديبان درصدد تصحيح و طبع ديوان مذکور هستند، سزاوار .يعني نيکويي و احسان

   .است ازنسخه و تصحيحات آن مرحوم استفاده کنند

  : لغت فرس اسدي-١٣ 

  
تصحيحات لغت فرس اسدي به قلم استاد درطي سالهاي متمادي درحواشي دو نسخه چاپ  

درنسخه : نمونه اي ازاين تصحيحات. وم عباس اقبال يادداشت شده استپاول هرن و چاپ مرح
   : آمده٣٣چاپ اقبال، ص 

  زيب 
  :خسرو نوشاداست درروم شروان شاهش کرد، فردوسي گويد

  خسن و خسين دختران:  دهخدا نوشته اندمرحوم] کذا[ شداززيب خسرو چو خرم بهار
نوشروان شاهش کرد يعني آن را شاه . زيب خسرو، نوشاد است و درروم« . مغاويه الخ
  :زيب خسرو نام شهري است که انوشروان ساخت.  ساخت نوشروان

  روان يکي شهر فرمود نوشين

  بدو اندرون آبهاي روان

  شادکام بزرگان روشندل و

  نامورازيب خسرو نهادند 

  چو شد زيب خسرو چو خرم بهار

  ...بهشتي پرازرنگ و بوي و نگار

 نيست ازاين زيب خسرو مرا سود

 ...که برپيش درگاه من تود نيست

 است بدو گفت کاين زيب خسرو تر

  و اين خانه تو تراست غريبان
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   .قسمتي ازاين تصحيحات درمجله يغما و مجله دانش به طبع رسيده است

  : صحاح الفرس-١٤ 

  
ازصحاح الفرس که دومين کتاب لغت فارسي موجود است، تاکنون سه نسخه به دست آمده  

است که يک نسخه متعلق به کتابخانه استاد دهخدا است، و استاد آن راتصحيح کرده و مقدمه 
آقاي عبدالعلي طاعتي نيز نسخه نفيسي ازاين کتاب دارند و تصحيح اين . اي براي آن نوشته اند

وان پايان نامه دکتري ادبيات فارسي به عهده گرفته و يادداشتهاي عالمه دهخدا کتاب را به عن
رادرطي کتاب خود با ذکر مأخذ وارد کرده اند، و خوانندگان پس ازطبع صحاح الفرس ازآنها آگاه 
  .خواهند شد

  

  : تصحيح ديوان ابن يمين-١٥ 

  
ايشان اکنون درکتابخانه مجلس استاد دهخدا ديوان ابن يمين راتصحيح کرده اند و نسخه مصحح  

شوراي ملي است، و مرحوم رشيد ياسمي درترجمه احوال ابن يمين ازاين کتاب استفاده کرده 
   .است

  : تصحيح يوسف و زليخا-١٦ 

  
مرحوم دهخدا نسخه اي خطي از يوسف و زليخا منسوب به فردوسي در کتابخانه خود داشتند  

ايشان بر خالف بعض معاصران از جهت ارزش ادبي . اند را و تصحيح و تحشيه کرده  که تمام آن
  .بسيار داشتند بدين کتاب عالقه 

  
  
  
  : مجموعه مقاالت-١٧ 

  
 صور و همه سر مقاله هاي روزنامه» چرند پرند« سياسي عالمه به نام -مقاالت اجتماعي 

) به استثناي نمره بيستم که هر دو مقاله به قلم مرحوم جهانگير خان است(اسرافيل چاپ تهران 
و صور اسرافيل چاپ ايوردن سوييس و روزنامه سروش طبع استانبول و ايران کنوني چاپ تهران 

چاپ » شوروي«و چند مقاله در روزنامه ) روزنامه نيم رسمي دوره ناصر الملک در تهران(و آفتاب
ايشان را از روزنامه صوراسرافيل » چرند پرند«آقاي سعيد نفيسي مقاالت . تهران طبع شده است

.  به طبع رسانيده اند١٣٣٠تهران » هاي نثر فارسي معاصر شاهکاري«تهران استخراج کرده و در 
 نگارنده اين سطور بر آن است که مجموعه مقاالت مذکور را در يک مجلد به دسترس خواستاران

  . آثار استاد بگذارد

  
  
  : پندها وکلمات قصار-١٨ 

   
استاد مجموعه اي دارد شامل جمله هاي کوتاه و حاوي مطالب فلسفي و اخالقي نغز، به سبک  

  .اين مجموعه به طبع نرسيده است. پندهاي الرشفوکو
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  : ديوان دهخدا -١٩ 

  
ديم تتبع داشت، و سالها به استاد دهخدا که در نظم و نثرمتبحر و مخصوصًا دردواين شعراي ق 

اشعار دهخدا را . تصحيح ديوان گويندگان بزرگ مشغو ل بود، گاه به سرودن اشعار اقبال ميکرد
  :مي توان به سه قسم تقسيم کرد

  
  
بعضي ازاين نوع داراي چنان جزالت و استحکامي است .  اشعاري که به سبک متقدمان سروده- ١

   .يم دشوار مي نمايدکه تشخيص آنها ازگفته هاي شعراي قد

ياد آرزشمع «بسياري ازاديبان معاصر مسمط .  اشعاري که درآنها تجدد ادبي به کا ررفته است- ٢
   .او را نخستين نمونه شعر نو به شمار مي آورند» مرده ياد آر

   . اشعار فکاهي که تعمدًا به زبان عاميانه پرداخته است-٣

   لغت نامه- ٢٠ 

  
ت نامه مهم ترین و اساسی ترین اثر دهخدا و حتی شاید همه نویسندگان همان گونه که پيداست لغ 

بنا به باور بسياری . معاصر است و بيشتر شهرت و احترامی که دهخدا داراست به خاطر لغتنامه اوست
چنين کار بزرگ و چنين سرمایه گذاری عظيمی برای زبان فارسی را به غير از دهخدا تنها فردوسی انجام 

امروز در ایران به .  تاليف لغت نامه دهخدا تاثير بزرگی در پایداری و جاودانگی زبان فارسی گذاشت.داده بود
هر کتابخانه ای که برویم از ميزان مراجعانی که در جستجوی معنای کلمه ای یا مطلبی علمی مجلدات 

  .را درک کنيملغت نامه دهخدا را ورق می زنند می توانيم به به راحتی ارزش و اهميت این کتاب 

  
 مبارزات سياسی دهخدا

  

او که هميشه به فکر . ش آغاز شده بوديوقتی دهخدا از سفر بالکان بازگشت، انقالب مشروطه کم و ب
او . پيشرفت و ترقی مملکت خود بود، انقالب مشروطه را راه مناسبی برای رسيدن به این هدف می دید

 و مترجم موسيو دوبروک، مهندس در آغاز ورود به ایران، از طرف امين الضرب مهدوی به عنوان معاون
از همين زمان دیگران از نامه های اداری و نحوه کار دهخدا . بلژیکی اداره شوسه خراسان استخدام شد

  .استعدادهای او خصوصا استعدادش در نویسندگی را شناخته بودند

  
ی بيدار شش سال بعد، وقتی مشروطه در کشور اعالم شده بود و مشروطه خواهان در حال تالش برا

کردن مردم از خواب غفلت بودند دهخدا از طرف ميرزا جهانگير خان شيرازی و ميرزا قاسم خان تبریزی به 
ورود دهخدا به روزنامه صور اسرافيل در . عنوان نویسنده ای در روزنامه صور اسرافيل، به تهران دعوت شد

  .واقع آغاز فعاليتهای سياسی دهخدا بود

  
ه در حقيقت یک هفته نامه بود و به طور هفتگی منتشر می شد، نه ماه پس از روزنامه صور اسرافيل ک

 قمری در محل کتابخانه تربيت واقع در ١٣٢٥اعالم مشروطيت در روز پنج شنبه هفدهم ربيع االول سال 
تنها شش شماره از این روزنامه در آنجا منتشر شد و پس از آن . خيابان ناصری تهران آغاز به انتشار کرد

  . محل انتشار آن به جای دیگری انتقال یافت
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صور اسرافيل یکی از اساسی ترین سالح های مشروطه خواهان بود که تيراژ هر شماره آن در حدود 

این روزنامه به طرز ماهرانه ای و برای اولين بار در ایران توانسته بود طنز و . بيست و چهار هزار نسخه بود
ای مردم آن زمان را به طور دلپذیر و مردم پسندی در قالب یک روزنامه چاپ اخبار و مقاالت سياسی و نيازه

آن زمان مردم تهران به . شاید این اولين روزنامه ایرانی بود که مردم کوچه و بازار نيز آن را می خواندند. کند
ه خواندن نيز غير از شاهنامه خوانی و افسانه گویی و کارهایی از این قبيل سرگرمی دیگری به نام روزنام

مردم دسته دسته می نشستند و با شور و شوق از کودکان روزنامه فروش روزنامه ای را می . داشتند
  .خریدند که هم مایه تفریحشان بود و هم نيازها و مشکالتشان را مطرح می کرد

  
ونی بود از ميان مطالب این روزنامه آنچه بيش از همه طرفدار داشت و باعث شهرت روزنامه شده بود ست

نوشته های دهخدا . به چاپ می رسيد و نویسنده آن دهخدا بود" دخو"که با امضای " چرند و پرند"به نام 
اوال سبک نوشتار دهخدا در این مقاالت که می توان . در ستون چرند و پرند از دو نظر قابل توجه هستند

 بسياری از مورخين سبک نگارش او در بنا به تایيد. آنها را به نوعی سبکی جدید در نگارش فارسی دانست
همچنين . چرند و پرند سبکی کامال نو بود و بسياری از نوشته های امروزی برگرفته از آن سبک هستند

استدالل ها و طعنه های سياسی دهخدا در دفاع از مشروطه در نوع خود بی نظير بودند و تاثير زیادی در 
  .طرفداری مردم از حکومت مشروطه داشتند
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وقفه اول و دوم آن هر دو به خاطر مقاالت تند و تيز . صور اسرافيل در طول مدت انتشار پنج بار متوقف شد

پس از مدتی روزنامه مجددا توقيف شد و . روزنامه بودند و در هر دو بار روزنامه برای مدتی منتشر نشد
فه در انتشار طوالنی شد و دليل آن در بار چهارم وق. محل چاپ روزنامه نيز مورد غارت و حمله قرار گرفت

آخرین توقف در کار چاپ روزنامه سه روز قبل از به توپ بستن مجلس شورای . بيماری دهخدا ذکر می شد
پس از حاکم شدن فضای رعب و وحشت در جامعه دهخدا و تقی زاده و سيد جمال الدین واعظ . ملی بود

ی پنهان شدند و سپس به مدت بيست و پنج روز به و تعدادی دیگر در خانه ای نزدیک مجلس شورای مل
عنوان پناهنده سياسی در سفارت انگليس به سر بردند تا اینکه باالخره محمد علی شاه با هر تدبيری که 

  .بود آنها را از آنجا بيرونشان آورد و راهی تبعيدشان کرد

   
ز آنجا خود را به شهر ایوردن سوئيس دهخدا ابتدا به نزد محمد خان قزوینی در پاریس رفت و پس از مدتی ا

رساند و در آنجا نيز سه شماره دیگر از روزنامه صور اسرافيل را به هر زحمتی که بود به چاپ رساند و با 
مدتی بعد از آن عازم استانبول شد و در آنجا روزنامه فارسی سروش را به . هزار دردسر به تهران فرستاد

  . حدود پانزده شماره از آن منتشر شدکمک ایرانيان آنجا منتشر کرد که

   
سرانجام پس از پيروزی مشروطه خواهان، دهخدا به عنوان نماینده مجلس از دو شهر تهران و کرمان 

  . انتخاب شد و به تهران بازگشت و به مجلس شورای ملی رفت

  
ز دهات پس از شروع جنگ جهانی اول، دهخدا که دیگر طاقت شلوغی و خونریزی را نداشت به یکی ا

چند سال . اما زندگی سياسی دهخدا در اینجا به پایان نمی رسد. چهارمحال بختياری منزوی می شود
بعد، وقتی بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شده بود، دهخدا جسورانه به دفاع از آن پرداخت و مقاالتی 

  .را نيز بر عليه حکومت استبدادی انگلستان نوشت

  
رانش تا به آنجا بود که وقتی کودتای بيست و هشت مرداد به پيروزی طرفداری دهخدا از مصدق و یا

رسيده بود و سربازان شاه به دنبال دکتر فاطمی یار وفادار دکتر مصدق می گشتند تا او را دستگير کنند به 
دا را خانه دهخدا ریختند و و خانه او را برای پيدا کردن دکتر فاطمی به هم ریختند و چون او را نيافتند، دهخ

. بازداشتش کردند و با شکنجه های بسيار سعی کردند تا حرفی از زیر زبان آن پيرمرد بيرون بکشند
او سرانجام در . سرانجام نيز چون به نتيجه ای نرسيدند پيکر نيمه جان او را در داالن خانه اش رها کردند

  . سالگی جان به جان آفرین تسليم کرد٧٧سن 

 

  

   

 پيداست لغت نامه مهم ترین و اساسی ترین اثر دهخدا و حتی شاید همه نویسندگان همان گونه که
بنا به باور بسياری . معاصر است و بيشتر شهرت و احترامی که دهخدا داراست به خاطر لغتنامه اوست

 چنين کار بزرگ و چنين سرمایه گذاری عظيمی برای زبان فارسی را به غير از دهخدا تنها فردوسی انجام
امروز در ایران به . تاليف لغت نامه دهخدا تاثير بزرگی در پایداری و جاودانگی زبان فارسی گذاشت. داده بود

هر کتابخانه ای که برویم از ميزان مراجعانی که در جستجوی معنای کلمه ای یا مطلبی علمی مجلدات 
  .  این کتاب را درک کنيملغت نامه دهخدا را ورق می زنند می توانيم به به راحتی ارزش و اهميت

همه لغات فارسی و نام شهرها و روستاها و کلمات علمی و اشخاص بزرگ و حتی لغات عربی را می 
در جلوی هر کلمه ای، معنای لغوی کلمه، موارد استعمال آن، طرز تلفظ . توان در لغت نامه دهخدا یافت

 لغت نامه
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لغت نامه دهخدا هم دایره المعارف . قرار داردصحيح آن، اشعاری با آن و بسياری اطالعات دیگر درباره آن 
وجود این کتاب در هر خانه یا کتابخانه یا جای . است و هم کتاب مرجع علم های گوناگون و هم لغت نامه

  . دیگری نعمتی بزرگ محسوب می شود

  
شی لغت نامه که دهخدا پنجاه سال یعنی بيشتر عمر خود را صرف آن کرد از پایه سه چهار ميليون في

به گفته خود او و نزدیکانش او هيچ . تاليف شده است که دهخدا شب و روز به جمع آوری آنها مشغول بود
روزی از کار فيش برداری برای لغت نامه غافل نشد مگر دو روز به خاطر فوت مادرش و دو روز به خاطر 

  بيماری سختی که داشت

.  
ت فارسی را داشته باشد و هم اطالعات الزم درباره فکر ایجاد لغت نامه ای جامع که هم معنای همه لغا

همه چيز را به خواننده بدهد از همان زمانی که دهخدا در یکی از قرای بختياری منزوی بود در ذهنش 
آن طور که آگاهان نوشته اند وی چند ميليون فيش از روی متون معتبر استادان نظم و نثر . خطور کرده بود

 های چاپی و خطی، کتب تاریخ و جغرافيا، طب، ریاضی، هندسه، هيأت، فارسی و عربی، لغت نامه
البته نقل می کنند که او بيشتر یادداشت ها را از روی ذهن خود . فراهم آورده بود... حکمت، کالم، فقه و
همه لغات : "خود وی در یکی از یادداشتهای پراکنده اش برای لغت نامه می نویسد. می نوشته است

ان تا کنون احيا و در جایی جمع آوری نشده، مقداری از لغات مستعمل در لغت نامه ها در کتب فارسی زبان
ولی از سوی دیگر هزاران لغت . خصوصا در شعر، گرد آمده است که ما آنها را در اینجا نقل کرده ایم

ر گرد آورده به چاپ فارسی و غير فارسی در تداول به کار می رود که تا کنون کسی آنها را گرد نياورده و اگ
ولی . ما بسياری از این لغات را به تدریج از حافظه نقل و سپس آنها را الفبایی کرده ایم. نرسانيده است

و ... باید دانست که برای به خاطر آوردن چند ده هزار کلمه و الفبایی کردن آن عمر هفت کرکس می باید
عليها که ...  چند روزه و دو روز رحلت مادرم رحمه ااین کار بی هيچ فصل و قطعی، بيرون از بيماری صعب

این شغل تعطيل شد و دقایقی چند که برای ضروریات حيات در روز، و می توانم گفت که بسيار شبها نيز، 
چه بارها که در شب از بستر بر می خاستم و پليته می . در خواب و در ميان نوم و یقظه در این کار بودم

  ."کردم و چيز می نوشتم

  
 هجری شمسی ميليونها فيشی را آه در تهيه ي لغت نامه فراهم آرده بود توسط ١٣٢٤دهخدا در سال 

مجلس شوراي ملي به ملت ايران هديه آردومجلس نيز قانونی را تصويب آرد آه اين ميراث عظيم چاپ 
 راه دهخدا تاسيس شود و موسسه ای نيز به نام لغت نامه دهخدا برای مدیریت کار چاپ لغت نامه و ادامه

مدتی بعد از تصویب طرح چاپ لغت نامه در مجلس شورای ملی دهخدا فوت کرد و از آن زمان به بعد . شود
او که خود . کار هماهنگی و مدیریت لغت نامه به وصيت خود دهخدا به عهده دکتر محمد معين گذارده شد

تاب فرهنگ فارسی شش جلدی معين از آثار فردی فرهيخته بود و در ادبيات فارسی تبحر فراوان داشت و ک
پس از فوت دکتر معين نيز این کار به وسيله . گرانبهای اوست به خوبی از عهده ادامه این کار خطير بر آمد

  .دکتر سيد جعفر شهيدی و ابوالحسن شعرائی و دکتر دبير سياقی و دیگران دنبال شد و به پایان رسيد

  
ار هزار و دویست صفحه از لغت نامه تهيه شده بود در حالی که لغت نامه تا زمانی که دهخدا زنده بود چه

همچنين به . ای که امروز وجود دارد در پنجاه جلد و بيست و شش هزار صفحه به چاپ رسيده است
تازگی سی دی لغت نامه دهخدا نيز توسط موسسه دهخدا که زیرمجموعه دانشکده ادبيات دانشگاه 

به علت ارزش فرهنگی و علمی لغت نامه و نقش خطير آن در زبان . ه شده استتهران است توليد و عرض
فارسی از توليد و عرضه سی دی یا کتاب لغت نامه دهخدا توسط شرکت ها و اداره های دیگر جلوگيری 

همچنين به تازگی مجلس در حال بررسی این طرح است که کتاب لغت نامه را از قانون حقوق . می شود
 نگه دارد زیرا بر اساس این قانون هر کتابی پس از گذشتن سی سال از زمان چاپش قابل مصنفان مجزا

اما به خاطر وضعيت خاص لغت نامه دهخدا قرار است قانونی . چاپ شدن توسط هر چاپخانه ای است
چ موسسه دیگری نتواند دست به توليد و توزیع يتصویب شود که بر اساس آن به جز موسسه دهخدا ه

  .ا سی دی لغت نامه دهخدا بزندکتاب ی

  


