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مالل  همال و بى گراميداشت خانلرى گراميداشت يك عمر آوشش بى. اى نيست در سده اخير بايد محسوب شود و در اين سخن مبالغه

گراميداشت تبار تابناآى . آارى و شرافت فرهنگى است بينى، سنجيده گراميداشت اعتدال، روشن. در راه ترقى فرهنگ ايران است

گذرد، بر باغ نسل ما شادابى و  دمى آه بر پيشانى آسمان مى يادش چون سپيده... مزد بود و منت هر خدمتى آه آردند است آه بى

 . ..بارد  روشنى و اميد مى

 

 !فرهنگ تلفيقى! اعتدال • 
آه مرگش بزرگترين داغ و اندوه زندگى خانلرى و [اى است آه به پسرش آرمان »نامه«هاى خانلرى  انگيزترين نوشته يكى از دل

تواند  خواهانه خانلرى مى هاى ترقى  انديشه»مانيفست«اين نامه به گمان من . نوشته است)] ۴/۴٠۴هفتاد ج(همسرش بوده 

 ].٣٨٩-٢/٣٩٣هفتاد ج . [سازد هاى فرهنگى و اجتماعى وى را مشخص مى ود و دقت در آن نيت واقعى فعاليتمحسوب ش

خانلرى در اين نامه، دوران خود را عصر ننگ .  است اما محتواى آن خردمندانه و ژرف است»احساسى«لحن نامه به مقتضاى حال 

اى از ابهام و بدبينى  داند و آينده را در هاله ان به جگر افشردن مىخواند و سرگذشت خود را خون دل خوردن و دند و فساد مى

تواند دل از اين آب و خاك بردارد و رسالت و ماموريتش را  ها نمى آند آه با وجود تلخكامى با اين همه اعتراف مى. آند ترسيم مى

بينى بنيه مادى آشور را  گويد و با واقع ته ايران مىخانلرى از شوآت بر بادرف. آند در انتقال ميراث گذشتگان به آيندگان خالصه مى

 بايد به فكر جايگزينى براى قدرت مادى بود »بقا«رسد آه به ناچار براى  بيند و به اين نتيجه مى براى تجديد اقتدار گذشته ناآافى مى

عرصه ] ا توجه به موقعيت حساس ايرانو ب[بنابراين در نگاه خانلرى . تواند باشد و اين بديل چيزى جز فرهنگ و هنر و دانش نمى

.  مليت ايرانى و اميد به هرگونه ترقى ايران مستلزم تعالى و تقويت فرهنگ است»بقاى« است؛ »بودن و نبودن«فرهنگ قلمرو 

ل هايى بايد داشته باشد، طريق وصو اآنون پرسش اين است فرهنگى آه بار امانتى بدين سنگينى بر دوش آن نهاده شده چه ويژگى

 آند؟ هايى آن را تهديد مى به اين فرهنگ آدام است و چه آفت

.  و آفتش جهل و تندروى و تعصب است»اعتدال« و »شناخت« و راه نيل به آن »فرهنگ تلفيقى«گمان  فرهنگ موردنظر خانلرى بى

ها را  رد و در عين حال پنجرهبه زعم او فرهنگ تلفيقى فرهنگى است آه ريشه در ژرفناى تاريخ و ضمير ناخودآگاه ملت ايران دا

به برآت اين فرهنگ، هم هويت ملى و ايرانى ما پايدار . وزد، بازگذاشته است اى آه از جهان مدرن مى براى ورود هواهاى تازه

براى رسيدن به اين مقصد بايد ميراث فرهنگى . بهره نخواهيم بود هاى فرهنگ جهانى بى خواهد ماند و هم از طراوت و توانمندى

هرچه با روح ملى ما مطابق نيست، هر .  بگذاريم و در پرتو اعتدال و دانش زوايد و مضرات را هرس آنيم»نقد«خود را در ترازوى 

] ١/١۴هفتاد ج. [دارد، زايد است و رها آردنى  ايرانى ندارد، هر چه ما را از پيشرفت به سوى آمال باز مى»خاص«چه رنگ 



از آن سو هر چه از فرهنگ جهانى، زيبا و . آرد و سپس به مبارزه با آن پرداخت» تعريف«ايد دقيقًا پرستى و ارتجاع را ابتدا ب آهنه

خانلرى تقليد و اقتباس نقاط اوج فرهنگ آشورهاى ديگر را .  آرد»اقتباس«شود را بايد  ارزشمند است و موجب تعالى جامعه ما مى

 نقاط اوج و متناسب »تعريف«در اينجا هم نياز به . گيرد بر هوشمندى و دانايى داند بلكه آن را دليلى مى نه تنها مايه شرمسارى نمى

به نظر خانلرى وظيفه دستگاه فرهنگى آشور ساماندهى .  فرونغلتيم»بازى فرنگى«و » زدگى غرب«فرهنگ جهان داريم تا در ورطه 

اعم از معارف، آموزش و پرورش و [گاه فرهنگى آند آه دست او موآدًا تكرار مى. ساز است و هدايت اين مقوالت مهم و سرنوشت

 مشخص داشته باشد، بايد برآوردى واقعى از امكانات و »استراتژى«براى توفيق در انجام وظيفه خطير خود بايد ] آموزش عالى

 تعميم تعليمات .ها را بشناسد و بايد راهكارهاى سنجيده ارائه آند ها و ضرورت نيازهاى فرهنگى آشور داشته باشد، بايد اولويت

هاى مختصرى آه  عمومى ابتدايى، تقويت و ترويج زبان فارسى، حفظ پيوند روحى جوانان با فرهنگ ملى از راه تهيه و تدوين آتاب

شاهكارهاى ادبيات «هاى  آارى آه خانلرى با انتشار سلسله آتاب[در بردارنده نخبه ميراث ذوق و انديشه بزرگان فرهنگ ايران باشد 

هاى تابناك فرهنگ و تمدن روز دنيا، به ترتيب  و همچنين گسترش آشنايى مردم با تكه] ۶٩۴/نادره آاران. به آن پرداخت »فارسى

هاى جامع فرهنگى به منظور  تدوين گزارش. هاى فرهنگى ايران است آه خانلرى به تكرار به آن اشاره آرده است مهمترين اولويت

ناگفته نماند اگر مديريت آالن ] ٢/٢٣٩هفتاد ج. [اى است آه بسيار مورد توجه او قرار دارد تهارزيابى واقعى از فرهنگ آشور نيز نك

فرهنگى ضرورت ايجاد و تقويت فرهنگ تلفيقى را براى ادامه حيات آشور در جهان متالطم امروزى به درستى درك آرده باشد طبعًا 

. ز براى طرح آزادانه عقايد و افكار، مقدمه الزم تحقق چنين آرزويى استايجاد فضاى با. مقدمات و لوازم آن را هم بايد فراهم آورد

 -٢/٢١٠هفتاد ج [ و سيطره سياست بر عرصه فرهنگ روى خوش نشان نداده است »سانسور«بنابراين اگر خانلرى هرگز به 

آه به گمان او بارزترين [ناى تاريخ تمدن ايرانى را در دراز» دوام«رو است آه ايمان دارد،  از آن] ۴۶٩ -۴٧۶/ ساالر  قافله٢٠٩،

مروت و مدارايى آه در هنگام برخورد با ] ١۵٣/ ٢ ج٧٠[ى قوم تضمين آرده است »مروت و مدارا«، ]ويژگى تمدن ايران است

 .هاى ديگر سرلوحه رفتار ايرانيان بوده است ها و فرهنگ ملت

 

 سنت • 
معنى ] ۴٣٣/ ساالر قافله. [ام دو هزار و پانصد ساله:  او پرسيده بود گفتخانلرى در آستانه مرگ در پاسخ به آسى آه از سن و سال

. ام و به راستى آه چنين بود  غرقه»ها سنت«صريح اين سخن آن است آه با مجموعه ميراث فرهنگى ايران همدلى دارم و در 

ر معرفى ادب و هنر و انديشه رفت و هرچند صفحات پرشمار د شمار مى هرچند خانلرى از مناديان عمده تجدد فرهنگى به

ها از جانب او  ها و شناخت ژرفش از فرهنگ ملى باعث شد آه بسيار فايده زمين پرداخته بود باز ارتباط عميق او با سنت مغرب

فراوان آتاب و . گشته بخش زيادى از اوقات خانلرى مستغرق مطالعه و تحقيق در ادبيات و زبان فارسى مى. نصيب اين فرهنگ شود

آميزى ديوان حافظ را تصحيح آرد و اين آار يكى از نقاط عطف تاريخ  باره از او برجاى مانده است؛ با دقت وسواس قاله در اينم

الدين خرمشاهى بر  آوب و بهاء آدآنى، عبدالحسين زرين خويى، منوچهر مرتضوى، شفيعى زرياب. [رود شمار مى پژوهى به حافظ

اى از   گنجينه»عيار سمك«با تصحيح . شود  او يك آتاب مرجع و مادر محسوب مى»زبان فارسىتاريخ «.] اين نكته تصريح دارند

تحقيقاتش در باب عروض . لغات و ترآيبات زبان فارسى به انضمام دريايى از نكات تازه در باب اجتماع و فرهنگ ايران را احيا آرد

. اى براى شناخت روشن از قابليت موسيقايى زبان فارسى در اختيار پژوهندگان و هنرمندان قرار داد آواشناسى دستمايهفارسى و 

رسد مرورى  نظر مى به] ٣هفتاد سخن ج[ عرضه آرده است »از گوشه و آنار ادبيات فارسى«اى  هاى تازه مقاالت فراوان او نكته

 آه هنوز با وجود گذشت بيش از يك سده از نهضت مشروطه -تواند براى ما  ل او با آن مىو آيفيت تعام» سنت«بر تلقى خانلرى از 

 . سودمند واقع شود-زنيم در برزخ سنت و تجدد دست و پا مى

 آنها آه محصول طرز زندگى اجتماعى و اقتصادى هر -الف: آند ها و آداب و رسوم هر قوم را به دو گروه تقسيم مى خانلرى سنت

 .دملتى هستن

دسته اخير . هاى تلخ و شيرين تاريخى است اى آه حاصل آميزش روح هر قوم با اقليم و محيط او است و نتيجه تجربه  دسته-ب

سازد بلكه  رهاآردن سنن گروه اول خللى در اساس مليت وارد نمى.  هر ملت و موجب تمايز آنها با ساير ملل است»هويت«سازنده 

هاى  شود اما گروه دوم را بايد چون عزيزترين گوهرها حفظ آرد و به نسل گى با تحوالت زمانه مىدر بسيارى از مواقع سبب هماهن



شود اينكه چگونه بايد اين دو گروه را از هم باز شناخت؟ معيار و ميزان اين ارزيابى  پرسش مهمى آه مطرح مى. آينده انتقال داد

ستند يا بايد دوباره در محك تجربه گذارده شوند؟ براى پاسخ به اين هاى سنن گروه دوم به آلى نيكو ه چيست؟ آيا همه مولفه

اش همواره  به همين دليل خانلرى در طى زندگى فرهنگى.  خاص و متعارفى دارد»روش« آرد و تحقيق هم »تحقيق«ها بايد  سئوال

 .  اصيل بوده است»نهادهاى تحقيقى« و مشوق ايجاد »تحقيق«مروج 

هاى مختلف فرهنگى و تاريخى  راث فرهنگى، ايجاد نهضتى براى تصحيح و انتشار متون فارسى در شعبه در مي»تحقيق«گام نخست 

رساندن  گام ديگر تدوين و به سامان. گام بعدى تربيت پژوهشگر آارآمد است آه روش تحقيق را به خوبى بداند. و تمدنى است

ها فعاليت سنجيده و آارساز  خانلرى در همه اين پهنه. را پر سازداى است آه مهمترين خالهاى فرهنگى و تحقيقى  هاى بنيادى طرح

از تفسير قرآن و متون عرفانى [هاى مختلف منتشر ساخت   آتاب در زمينه٣۵٠حدود ) ١٣۴۴ (»بنياد فرهنگ ايران«با تشكيل . آرد

) ١٣۵١(» پژوهشكده فرهنگ ايران«سيس تا...] و ادبى گرفته تا آثار مربوط به نجوم و هيئت و رياضى و تدبيرملك و خوابگزارى و

 و »فرهنگ تاريخى زبان فارسى«] البته ناقص[رساندن  سامان  فرهنگ ملى بود و تدوين و به»شناخت«مرحله بعدى تحقق آرمان 

داد  سازى بود آه نشان مى هاى دوران بخشى از طرح] ٢/٢٨٨هفتاد ج. آه آرزوى خانلرى بود [»تاريخ جامع ايران«طرح تدوين 

آدآنى، مهرداد بهار و  بزرگانى چون شفيعى. [ چگونه بايد باشد»اى حرفه«هدف، شيوه آار و نوع دستاورد يك موسسه تحقيقى 

 .]آردند هاى بلند تلقى مى آوب قرارگرفتن خانلرى در مناصب سياسى را مقدمه و ابزارى براى تحقق همين آرمان عبدالحسين زرين

اطالعى   ريشه در ناآگاهى و بى»متجددمآبانه نورسيدگان«هاى  زعم خانلرى بسيارى از ساختارشكنى اين نكته هم ناگفته نماند آه به

ها به نسل جوان از  آوشيد با شناخت و معرفى روشنگر سنت خانلرى مى. ها و تنگناهاى آن دارد آنها از سنت و قواعد و فرصت

همچنين . ١١-٣٣/ ٢هفتاد ج[ان فرهنگ ملى را تضمين آند  جري»استمرار«هاى غيرضرورى و مضر جلوگيرى آند و  شكنى سنت

 ]۴٠۵-۴٢٠ و ٣٠١-٣١١/ ساالر قافله: براى گزارشى از بنياد فرهنگ و پژوهشكده فرهنگ رش

 

 تجدد • 
هاى فرهنگى خانلرى براى تبيين، ترويج و تحقق اين شعار  بخش بزرگى از تكاپو] ١٣-١/١٧هفتاد ج  [»بايد با دنيا هماهنگ شد«

و ضرورت پاره آردن غشاى تيره و » دنياى امروز«ورى نبود آه لزوم هماهنگى با  البته خانلرى نخستين و يگانه انديشه. ف شدصر

و به تعبير هدايت [اى را آه به بهانه حفظ سنت و هويت   متصلب و در بوته نقد امتحان نشده»مشهورات«سخت اوهام، عادات و 

 ستون »طلبى تجدد«آرد، يادآورى نمود؛   مى»تحميل«يى را بر ذهن و زبان و عمل جامعه گرا ، سكون و واپس!]»عنعنات ملى«

شود اما امتياز و ويژگى نوگرايى فكرى و عملى خانلرى در اعتدال،  فقرات جنبش روشنگرى ايران در سده بيستم محسوب مى

خانلرى در .] شود شد و نمى تجدد يافت نمىاى آه نزد بسيارى از مدعيان  خصيصه[بينى آن است  جامعيت، سنجيدگى و واقع

مند بود آه فرزندانش از آودآى زبان بياموزند و با هنر و شعر و  پدرش بر چند زبان تسلط داشت و عالقه. اى متجدد زاده شد خانواده

] ۴۴٧-۴۶٨/ ساالر   قافله٣٣٩،-٣/۴٠٢هفتاد ج  [»ربعه«در جوانى هم انس و دوستى با هدايت و نيما و گروه . نقاشى آشنا شوند

هاى مختلف شوق شديد به مطالعه در ادب و  تسلط بر زبان. آه پيشتازان تجدد ادبى زمان خود بودند بر او بسيار موثر واقع شده بود

فيض مجالست با سيدحسن . زمين و سرانجام سفر به اروپا موجب شد بينشى وسيع از فرهنگ فرنگ به دست آورد هنر مغرب

ورتر  هم طبعًا در مايه] ۴/۴٠٨هفتاد ج [در آتابخانه مجلس سنا ] ترين چهره تجددطلبى ايران در قرن اخير ستهبرج[= زاده  تقى

آردن انديشه نوگرايى او موثر بود اما با وجود اين همه ارتباط و آشنايى و پيوستگى، خانلرى در برابر فرهنگ غرب هرگز 

قلبًا «هرگز به اين باور نرسيد آه ايرانى بايد . درنياورد] ٢٧-٣۴/ همان  [»ازىب فرنگى«و ] ١۶ _ ٢/٢٣هفتاد ج [ نشد »پاآباخته«

ها و الگوهاى غربى را پيش از آنكه با مقتضيات و ممكنات جامعه ما سنجيده شود،  هرگز تئورى.  فرنگى شود»و جسمًا و روحًا

 دقيق و عارى از هيجان »شناخت«خواهى خانلرى بر   تجددپايه. ها تلقى نكرد ماندگى آننده همه عقب برآورنده آليه نيازها و جبران

جانبه البته معطوف به آشور و نظام و فرهنگ   ژرف و همه»شناخت«اين .  قرار گرفته است و تعصب نسبت به فرهنگ جهانى

ت بايد مورد خاصى نبود؛ شرق و غرب، ليبراليسم و سوسياليسم و در يك آالم هر ملت و فرهنگى آه نقدى سره براى عرضه داش

يكى از . آرد  موفق محسوب مى»اقتباس« دقيق و عالمانه را مقدمه »شناخت«بينى  خانلرى با روشن. گرفت مطالعه و توجه قرار مى

زعم او   آه به»روشنفكر«خواست طبقه  خانلرى مى. سپردگى و تقليد ظواهر زندگى غربى است هاى اين شناخت پرهيز از دل پايه



هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى  با مبانى انديشه] ٢/٢۴ ج ٢٩-١/ هفتاد ج [ آنان منوط است، نجات ايران به همت

بخش مهمى از اين شناخت جامع البته از راه .  آشنا شوند فرنگ به عنوان بسترهاى حقيقى اقتدار ترقى تمدن پيشرو و مسلط زمانه

 . در ترجمه آثار فرنگى دارداى پربار شخص خانلرى آارنامه. شد  حاصل مى»ترجمه«

درباره چند و چون ترجمه بسيار تامل آرده و سخنان ]. ۴ هفتاد سخن ج ١٠٢ ،-١٠۶/  رستگار فسايى ۶٩١،/ نادره آاران [

. در ترجمه نيز نظر به آشور خاصى نداشته است] ٣۴۶-٣۵٧ ٣٢٠ ،-٣٢۵ ٢ ج ،٣١۵ ،-٣٢۵/ ١هفتاد ج [راهگشايى گفته است 

پرداخت در ضمن هند و چين و ژاپن را نيز آه تمدن  آرد و هم به اروپاى شرقى و روسيه مى غربى را ترجمه مىهم آثار اروپاى 

. ترين دغدغه خانلرى در ترجمه سالمت زبان و سالمت و شيوايى آن بوده است مهم. داشت فرهنگى آهن داشتند از خاطر دور نمى

 .دانست از ترجمه نكردن مىاندام را به مراتب بيشتر  زيان ترجمه ناساز و بى

هاى درست از آليت جريان ادب و شعر و هنر در مغرب  آرد، نوشتن مقاالتى بود آه آگاهى نكته ديگرى آه خانلرى به آن توجه مى

ى  و برخى از سلسله جنبانان تحوالت ادبى اروپا را به ايرانيان معرف»هاى نو در ادبيات جهان شيوه«او . داد زمين به خواننده مى

گونه  آوشيد، مسائل ضرورى و اساسى را با زبانى ساده و بدون هيچ ها مى در تمام اين نوشته] ٣ _ ٢٠۶/ ۴هفتاد ج . [آرد مى

خوانم احساس دانشجويى را دارم آه در آالس استادى جدى و آوشا  شخصًا وقتى اين مقاالت را مى. فضل فروشى به خواننده بياموزد

اندازى   آوشيد همين اعتقادات را در چشم»سخن«ساز  خانلرى با تاسيس مجله دوران. استگويد، نشسته   مى»جزوه«آه 

 خانلرى »طلبى تجدد« ابزار »سخن«. دانست  آشور مى»روشنفكر« ذوق و هنر طبقه  او سخن را آينه انديشه،. تر دنبال آند گسترده

بود و براى آن به وجود آمده  »آينده «نگاه سخن به. دشو  او محسوب مى»سنت دوستى« عرصه »بنياد فرهنگ«بود همانگونه آه 

هاى بزرگ جهان از حيث دانش و  اى را آه ميان ايران و آشور فاصله«خدمت آند و ) ١٣٢٣ (=»فرهنگ ايران امروز«بود آه به 

پرداخت آه  ن به مطالبى مى خانلرى در سخ».هنر پديد آمده از ميان بردارد و ايران را در شئون فرهنگى با دنياى امروز هماهنگ آند

مطالبى از قبيل بحث در باب هنر و مباحث مرتبط .  بود»دانستن آنها براى يك فرد باسواد ايرانى الزم و جهل از آن نقص«به گمان او 

] ٢٢٧ -٢۴٢/  رستگار ۵، _ ١/٣۶: رش... [وبا آن موسيقى مدرن، نقاشى و تاريخ تحول آن، نقد ادبى، شعر نو، داستان آوتاه 

مثًال دآتر اسالمى [بسيارند نام آشنايان عرصه فرهنگ آه به تاثير خانلرى و سخن در تحول و پيشرفت هنر و انديشه خود معترفند 

 لقب »ساالرسخن « و »مرد سخن«آوب و يارشاطر به ايهام خانلرى را  اينكه بزرگانى چون زرين]. ٣/۵٧ها ج  روز: رش. ندوشن

 ۴٠٩/ حكايت همچنان باقى : رش. [دانند مى» سخن«ترين دستاورد فرهنگى خانلرى را  اند، شايد به اين جهت باشد آه شاخص داده

شناسى  جريان تجددطلبى تعلق داشته است اما هرگز از آسيب نكته ديگر اينكه اگرچه خانلرى به] ۴٢٢ -۴٢٨/ ساالر   قافله۴٠۴،_ 

 اقليتى -١. آند در يك نگاه آلى او جامعه را به سه بخش تقسيم مى. ها را باز گفته است  نكرده و با صراحت آاستىآن غفلت و تغافل

 اآثريتى آه در جهل و فقر دست و پا -٢. اند پيشه آه همواره مطامع شخصى را بر منافع عمومى ترجيح داده سودپرست و ستم

خانلرى مسئوليت عمده هدايت و راهبرى . اند و در آرزوى بهبود اوضاع ش و انديشه آه اهل بين»آگاه«زنند و سرانجام گروهى  مى

ماندگى جامعه را يكسره به ستم اقليت و جهل توده  وى عقب. داند جامعه به سوى پيشرفت مادى و معنوى را متوجه اين دسته مى

 . روشنفكران نيز به نوبه خود بسيار مقصرند. دهد نسبت نمى

هاى حقير مانع از  ورزى ها و غرض خودپرستى. گر نداشته است جريان روشنفكرى رهبرانى معتدل، آگاه و چارهبه نظر خانلرى 

هيجان و احساس و تعصب، صبغه اصلى ذهن و زبان بخش بزرگى از .  ميان روشنفكران براى نيل به اهداف عالى شده است»اتحاد«

 آنان سلب آرده و توقعات و انتظارات بزرگ آه مقدمات تحقق آنها در گرايى آور قدرت درك واقعيات را از آرمان. آنها است

 »گرايى انتزاع«خانلرى . مدت فراهم نيست، در هنگام مواجه شدن با موانع آنها را به دامان ياس و انفعال سوق داده است آوتاه

. داند شناسى و خردگريزى اين جريان مىاى از مسئوليت نا  در ميان روشنفكران را نشانه»ادبيات مرگ«افراطى در هنر و رواج 

 ]۴٣٠-۴٣۴ ١ج ،/ ٢١٧/ ٢هفتاد ج[

دارد، » سنت« هر آنچه تعلق به حيطه »فايده ناالزم و بى«نگرانه روشنفكران در نفى و تخريب  گويد روش هيجانى و سطحى او مى

 »زمينه«د و انديشه و هنرشان به دليل نبودن موجب شده آه توانايى برقرارى ارتباط با توده مردم از آنها تا حدود زيادى سلب شو

.  آند»القا«خواهانه را به آنها   بگذارد و افكار و آمال ترقى»تاثير«فرهنگى مشترك نتواند آنگونه آه بايسته و شايسته است بر مردم 

اش تضمين قابليت  ت عمدهقاعده عل هاى بى ها و هنجارشكنى رسمى  شعر فارسى و پرهيز از بى»وزن«تاآيد تام خانلرى بر حفظ [



در ) ١٩٧-٢٠١/ ٢هفتاد، ج (»نگارى وقاحت« بوده است، آمااينكه انذار او از رواج »عادت«تاثير شعر بر مخاطب ايرانى از راه 

 .]بايد حريم اصول جامعه را نگاه داشت تا جامعه به چشم احترام در آثار ما بنگرد. توان تحليل آرد ادبيات را هم از اين منظر مى

هاى خويش قرار دهند و هرگز  نگرى را سرلوحه فعاليت  و واقع»عقالنيت«خانلرى به جريانات روشنفكرى اآيدًا توصيه مى آند آه 

از پيروزى نوميد شدن و «شكست يعنى . دهد، عامل ايجاد اميد و پويايى است تعريفى آه از شكست به دست مى.  نشوند»نوميد«

پردازند، تا زمانى آه  نفكران تا هنگامى آه به بازنگرى و نقد و ارزيابى آارنامه خويش مىپس روش. »دست از آوشش بازداشتن

آوشند، شكست  اند و براى رفع مشكالت مى ها بگذرند، تا زمانى آه اميد به بهبود را از دست نداده»من«براى منافع ملى حاضرند از 

 : فكرانسخن آخر او با روشن... و] ٢۴-٢۶/ ٢هفتاد، ج[اند  نخورده

خطرى عظيم در . بايد زود، هر چه زودتر آار را چاره آنيم. امروز، روزگار ما خوب نيست، در آار ما هزاران عيب و نقص هست«

رو هستيم مسئله  اى آه با آن روبه مسئله. خطر آنكه فرصت آار از دست برود و ديگر آوشش و آرزوى ما سودى ندهد. پيش است

 ]مانه [».است» هستى يا نيستى«

 هنر •
بسيار ... خانلرى در باب هنر و ماهيت آن و همچنين مقوالت بنيادى و مهمى چون ارتباط هنر با اخالق، سياست، اجتماع، دانش و 

انگيزه او در پرداختن به . مباحث در مطبوعات فارسى پيشگام باشدرسد در طرح گسترده و صريح اين  انديشيده بود و به نظر مى

 -ها  ها و تفريط جامعه فرهنگى دستخوش پريشانى ذهن و عمل بود و در ورطه افراط. گمان برآوردن نيازى فورى بود اين مسائل بى

مسئله را به روشنى  يد آه اوًال صورتخانلرى با طرح اين مباحث آوش. زد دست و پا مى_ گيرد   نشأت مى»ناآگاهى«آه هر دو از 

تقرير آند و اهميت آن را يادآور شود و ديگر با توجه به امكانات و مقتضيات فرهنگى و اجتماعى راهى فراروى جوانان مشتاق به 

اول را انتظار هاى فلسفى متد بنابراين از اين مقاالت و نظرات نبايد تازگى، جامعيت و انسجام تئورى. هنر و خالقيت هنرى بگشايد

هنر «. پردازد او ابتدا به تعريف هنر مى. فرهنگ آن دوران نگريست» فورى«داشت بلكه بايد آن را از منظر تناسب با احتياجات 

داللت ضمنى اين تعريف .  براى جامعه باشد»سود«نفسه الزم نيست مقيد به ايجاد   و اين آوشش فى»آوششى است براى خلق زيبايى

هنر و منطق هنرى ابزارها و الزامات خود را دارد آه با .  را مدخليت داد»منطق هنرى«تدبير امور روزمره نبايد آن است آه در 

 بالذات هنر براى پيشبرد امور جامعه به اين معنا نيست آه »ناسودمندى«البته تاآيد بر . اقتضائات اداره آشور ماهيتًا متفاوت است

در نگاه خانلرى هنرى آه با زمانه و ! خير. ها نكوشد  بماند و براى اصالح آاستى»طرف بى«د وهنرمند بايد از اجتماع آناره بگير

تاثير است اما آنچه اهميت دارد و لغزشگاه بسيارى از استعدادها   و بى»مرده«هاى مردم مرتبط نباشد،  اجتماع و سرنوشت و دغدغه

رى هنرمند را واجد شأن و نقشى متفاوت با شأن و نقش سياستمدار و خانل. ارتباط هنر با جامعه و مسائل آن است» آيفيت«است 

 گردد و به مجرا و منبرى براى تبليغ شعارها و اصول »سياست« مقهور »هنر«داند و از اينكه  نگار و مبارز انقالبى مى روزنامه

 . آند عقايد احزاب و باندها مبدل شود اآيدًا اظهار نگرانى مى

هنر براى . شود سازد و مانع از ماندگارى و شمول آن مى  تهى مى»هنرى«هنر را از ارزش و اعتبار ، »گىزد سياست«به گمان او 

موضوع آن آلى « پرهيز آند و »جزئيات«اينكه هنر باشد و ناموثر و محدود به زمان و مكان نشود الزم است آه از استغراق در 

در باب ارتباط .  باشد»هنر«سياسى باشد اما در وهله اول بايد ] »بايد«ران و يا حتى با توجه به شرايط اي[تواند   هنر مى.»باشد

البته اين . داند هاى اخالقى نمى  آموزه»ابزار«وجه  اخالق با هنر هم خانلرى قائل به استقالل هنر از اخالق است و آن را به هيچ

آنند و آن عبارت  اى است آه دنبال مى و اخالق در هدف نهايىبه نظر او نقطه تالقى هنر . استقالل لزومًا مرادف تباين و تباعد نيست

رسد و هنر از طريق   متفاوت است؛ اخالق از مسير الزام و حكم به آمال مى»آمال« رسيدن به »مسير«، منتها »طلب آمال«است از 

تگى آن به فضايل، از اخالق رسد خانلرى هنر را براى اعتالى نفس انسانى و آراس به نظر مى.  آن»موثر« و ستايش »زيبايى«

 هنرمند بر او، »جهان خيالى«هاى   عواطف و مولفه»القا«هنر برمخاطب و قدرت » تاثير«. آند  تر ارزيابى مى»موثر«تر و  آامياب

 هنرمند »نگاه خاص«دهنده  داند آه بازتاب خانلرى هنرى را موثر مى. موضوعى است آه به شدت توجه خانلرى را جلب آرده است

به عبارتى ديگر خانلرى .  جهان را از منظر چشم خود بنگرد و به تعبير و تفسير آن بپردازد»آزادانه«هنرمند بايد .  باشد»زندگى«ه ب

 آن برمخاطب سستى »تاثير«شود آه قوه  اين آزادى تنها در جايى محدود مى.  است»معانى«قائل به حداآثر آزادى هنرمند در ساحت 

 »بيان«اما در عرصه . آنند ها را بر هنرمند تحميل مى»آليشه« و »ها سنت«پردازد آه  امان جرياناتى مى قد بىاو به ن. گرفته باشد



.  هنر نيست»قيد بى«در نگاه او هنر . گيرد  نمى»قيدى بى« خانلرى آزادى را هرگز به معناى - آه رويه ديگر سكه هنر است-

 ،»بيان«آزادى هنر در عرصه . همواره مالزم و مستلزم برخى قيدها است] اى دارد آه در اينجا معناى بسيار عام و گسترده[ »بيان«

ها هم رابطه مستقيم دارد با قابليت تاثير آن بر »قيد«وجود و اعتبار اين .  متناسب با ساختار اثر هنرى است»انتخاب قيود«آزادى 

 هنر بر مخاطب بر آن »تاثير« نكته ديگرى آه خانلرى به منظور افزايش .»سابقه و عادت ذهنى«ر ذهن و عواطف مخاطب از رهگذ

به نظر او در عالم هنر نيز چون جهان دانش قواعد .  هنرى خويش است»دانش«آند، تشويق هنرمند به باال بردن سطح  تاآيد مى

 ]٣٧ -١/٨۴خن جهفتاد س. [ثابتى وجود دارد آه هنرمند بايد با آنها آشنا شود

 

 تعليم عمومى• 
. ترين آرمان فرهنگى و ملى دآتر خانلرى محسوب آرد  را شايد بتوان مهمترين دغدغه و حل آن را اساسى»سوادى بى«معضل 

سوادى  بى] آرد فقرى آه تامين حداقل معيشت را ناممكن مى[= آور  خانلرى بزرگترين مانع ترقى آشور را پس از فقر ستوه

 شود و در »تعليم عمومى«هاى مادى و معنوى دستگاه فرهنگ آشور بايد صرف گسترش  قابليت» همه« معتقد بود آه دانست و مى

او هرگونه اهمال و آاهلى در تعميم سواد . داد آارى متوليان فرهنگ مملكت را شديدًا مورد انتقاد قرار مى عملى و ندانم اين راه، بى

گفت آه بايد مهمترين اولويت آشور را پس از تامين نان روزانه،  آرد و مى ران تصور مىاى هولناك به اساس مليت اي را ضربه

گرفت، ترقى  در دنيايى آه به قول او در هر سه دقيقه يك تحقيق علمى صورت مى. دليل نبود البته نگرانى او بى. تعميم سواد قرار داد

ند چگونه ممكن بود؟ تعليم عمومى و توانايى مردم براى خواندن و ا سواد مطلق بوده  درصد مردمان آن بى٨۵و توسعه آشورى آه 

 و تحكيم »وحدت فرهنگى«نوشتن به زبان فارسى در آشورى چون ايران آه تنوع فرهنگى و قومى فراوان دارد، گام بلندى در حفظ 

هفتاد ج [رزوى خانلرى بود دموآراسى و حاآميت مردم بر سرنوشت خويش آه آ. رفت وحدت ملى و يكپارچگى ارضى به شمار مى

توجه به اين نكات خانلرى . توانستند راى خود را بنويسند توانست تحقق بيابد هنگامى آه بيشتر مردم حتى نمى چگونه مى] ٢۵/ ١

آميت حا_ الف : آرد آه در مرحله نخست پيشنهاد مى. راندازد باره عميقًا به بررسى بپردازد و طرحى نو د را بر آن داشت آه در اين

 اگر لزوم باسوادى تشخيص داده شد، ارزيابى -و مديريت آالن آشور تصميم بگيرد آه آيا باسوادى همه مردم الزم است يا نه؟ ب

 .هاى آشور به عمل آيد و متناسب با آن روشى آارآمد اتخاذ گردد اى از امكانات و توانايى بينانه واقع

هفتاد، . ( شد»خراب و فاسد«طرحى آه به قول خودش در مسير اجرا [ود پيدا آرد  نم»سپاه دانش«ها در طرح  روش خانلرى آه بعد

آنقدر اين مسئله در نگاه خانلرى ضرورت . مبتنى بود بر استفاده از تمام ظرفيت آشور براى تامين حداقل سواد عمومى)] ۴/۴٠٩ج 

 محسوب »تجمل«ها را نوعى  رش ابتر دانشگاهو فوريت داشته است آه حتى صرف بودجه دولت براى تعليمات دبيرستانى و گست

ها به بخش خصوصى واگذار  گفت بودجه محدود دولت فقط بايد صرف تعليمات عمومى ابتدايى گردد و دبيرستان او مى. آرد مى

پاه دانش خانلرى با طرح س. مند باشند  مردم از حق تعليمات ابتدايى بهره»همه«آند آه در وهله اول   حكم مى»عدالت«شوند چون 

به پيش ببرد و در » يك گام«خواست آشور را فقط  آه در عرصه نظر و تئورى معقول بود و با امكانات آشور هم تناسب داشت، مى

 بنويسند و اين را يك نوع »زبان فارسى«توانند راى خود را به  آم مى آرزوى ترقى و توسعه آشورى باشد آه همه مردمش دست

 ]٧١-٢/١٣٧هفتاد ج  [.آرد  تلقى مى»دفاع ملى«

 

 اصالح يا تغيير خط فارسى• 
مسئله اصالح و تغيير خط فارسى به عنوان يكى از مقدمات ترقى مادى و معنوى، از همان ابتداى آشنايى ايرانيان با تمدن اروپا و 

باهت زيادى دارد به تطور نوع مواجهه خانلرى با اين مسئله ش. طلبان قرار گرفت طليعه تجددخواهى در ايران، مورد توجه اصالح

همانند ]  ش١٣٢۴سال [خانلرى نيز در جوانى . زاده عقيده يكى از بزرگترين پيشروان جريان تجددطلبى در ايران يعنى سيدحسن تقى

 تر شدن انديشه، از فكر تغيير خط باز آمده و به اصالحات هدايت شده و زاده طرفدار تغيير خط بوده و به مرور زمان و پخته تقى

 :بينيم  آن مى آنيم چند ويژگى بارز در وقتى مجموعه مقاالت خانلرى در اين موضوع را مطالعه مى. روشمند در آن بسنده آرده است

 تالش -ب.  نگاه جامع، مشى معتدل و شيوه خردمندانه در طرح مسئله و پاسخ دادن منطقى به شبهات و اشكاالتى آه وجود دارد-الف



شناسانه آه مقدمات علمى الزم براى  مى ابراز نظر در اين موضوع براى خواننده از راه نوشتن مقاالتى زبانبراى ايجاد صالحيِت عل

 تاآيد فراوان بر اينكه در مسائل فرهنگى منطقه ممنوعه نداريم و بايد آزادانه -ج. دهد ورود به اين مبحث را در اختيار او قرار مى

تعصبى و پاى   اولويت قائل شدن براى مصالح عمومى فرهنگ آشور و بى-د. داختاى به بحث و بررسى پر درباره هر مسئله

خانلرى با نگاهى به آمارهاى فرهنگى دريافت آه تغيير خط ارتباط چندانى با گسترش . خود] حتى منطقى و معقول[نفشردن براعتقاد 

الخط واحدى آه مورد اجماع و پذيرش عموم قرار  د رسممند ساختن خط و ايجا تعليم عمومى ندارد، در نتيجه نيروى خود را بر قاعده

 ٢۵٠ ،-٢٨١/ شناسى زبان فارسى و زبان. [بگيرد، متمرآز آرد تا از اين طريق از تشتت و نابسامانى در خط فارسى جلوگيرى آند

 ]٣٨٣ -٣٨٨ ، ٢٩٧ -٢/٣١٨هفتاد ج

 

 زبان فارسى• 
زبانى آه شيرينى آن را دشمن و دوست و خويش .  زبان من و آسان من استبالم آه اين دارم و به خود مى من فارسى را عزيز مى«

گويم آه  نمى... هرجا آه فرهنگ ايرانى هست وطن من است... پنداريد نزد من وطن آن نيست آه شما مى... اند و بيگانه چشيده

و [اند  ان آه به زبان فارسى تاختهپس آن! اما زبان هم يكى از اجزاى فرهنگ است و جزء بزرگى است. فرهنگ همان زبان است

 ».بينم دست غرض دشمنان در اين آار است چرا در دفاع درشت نباشم؟ خاصه آه مى. تازند به وطن من مى] تازند مى

 آرد؟ »دفاع«راستى چگونه بايد از زبان فارسى . خانلرى نسبت به زبان فارسى چنين تلقى و احساسى داشت] ١٧۵/ شناسى زبان[

شناس بود،  ين سئوال بخش مهمى از آارنامه او را تشكيل داده است؛ خانلرى اديب بود، شاعر بود، نويسنده بود، زبانپاسخ به ا

دانست، با ادبيات جهان آشنايى داشت، بر ميراث ادب فارسى احاطه داشت، از ذوق و ابتكار و قوه نقد و  آواشناس بود، دستور مى

 از زبان »دفاع« شد و به »خانلرى«آميخت تا  همه اين امتيازات را در هم... مند بود و  هبينى بهر همت تحقيق و اعتدال و روشن

نگاه او به مسائل زبان فارسى جامع و عالمانه بود و . خورد اى آب مى دفاع خانلرى از زبان فارسى از چنين چشمه. فارسى پرداخت

ى مربوط به زبان فارسى پرداخت؛ »بايدها و نبايدها«ريبًا به تمام او تق. مجامله هايش روشن، مستدل و بى  مقاالت و آتاب»زبان«

ها، آفات  سازى، زبان رسمى و لهجه شناسى، آواشناسى، دستور، شيوه تدريس فارسى در مدارس ترجمه، لغت تاريخ زبان، زبان

ما در اين گفتار به ... و مسدود آرد وهايى آه بايد شناخت  هايى آه بايد به سامان رساند، بيراهه هاى نويسندگى معاصر، طرح شيوه

 . آنيم تناسب يكى دو نكته را يادآورى مى

او . آند  توصيف مى»ياوه« خانلرى به شيوه تدريس زبان و ادبيات فارسى در مدارس به شدت معترض است و آن را ناآارآمد و -١

 را از »هدفى«رهنگ آشور مشخص نيست آه چه  هنوز بر متوليان ف-الف: بندى آرده است علل اين ضعف را در سه ساحت طبقه

 مقدمات -ج.  است الجرم روش مناسبى نيز اتخاذ نگشته است»روشى بى« مولد »هدفى بى« طبعًا -ب. آنند تدريس فارسى دنبال مى

ن جوانان با  آشنا آرد-١:  اصلى از تدريس ادبيات فارسى عبارت است از»هدف«به نظر او . و ابزار الزم و آافى فراهم نشده است

 -٢.  ملى خواهد شد»خاص«ميراث فرهنگى گذشتگان آه اين امر موجب افزايش دلبستگى به آشور و ايجاد نحوه تفكر و ذوق 

 آموزش زبان و قواعد آن و آشنايى با طرق گوناگون -٣. هاى ادراك و نقد و تحليل امور هنرى پرورش ذوق فردى و آموزش شيوه

اتكاى بيش از حد برمحفوظات، عدم وجود نظم و توالى منطقى ميان . پردازد نقد طريقه تعليم فارسى مىخانلرى سپس به . بيان معنى

تر آاربردى نبودن اصل و قواعد ادبى مهمترين  مباحث درسى، به آار نگرفتن قوه تعقل شاگرد در مراحل تحصيل زبان و از همه مهم

بزار و مقدمات نيز براى دو مقوله اهميت حياتى قائل است؛ يكى تربيت در حوزه ا. نقاط ضعف روش تدريس فارسى در مدارس است

 به راستى تحولى در »دستور زبان فارسى«خانلرى با تاليف آتاب . هاى درسى متناسب و روشمند معلمان آگاه و ديگر تدوين آتاب

 آه تعقل »منطقى«و سعى شد روندى شناسى اعمال شد  هاى مدرن زبان در اين آتاب شيوه. روش تدريس قواعد زبان ايجاد آرد

تر بود و همه  »پيراسته«تر و  »آسان«دستور زبان خانلرى نسبت به دستورهاى سنتى . آار گيرد انتخاب شود آموز را به دانش

او . تالش مولف بر آن قرار گرفته بود آه مباحث اصيل و اصلى آه از دانستن آن گريزى نيست به شاگرد آموزش داده شود

و ] ٢/٣٣۵هفتاد ج[ خوگر شود »تفكر منطقى«پردازد با  آموز از همان روز نخست آه به يادگيرى زبان خود مى ست دانشخوا مى

رئوس انتقاداتى آه بر . [دهد آه اين مرد بزرگ چه نگاه روشن و متينى به مسائل و مشكالت ايران داشته است همين نكته نشان مى

 تعبيرات و موضوعات و اصطالحات دستورى عوض شده -١: ر دو گزاره زير خالصه آردتوان د اند را مى دستور خانلرى گرفته



 )٣٧/فرشيد ورد، دستور مفصل امروز( رواج آن رابطه مردم را با دستور سنتى قطع آرده است -٢. است

 -٢. آنها را تغيير دادتر،  توان در صورت وضع لغات مناسب  تعصبى بر روى اصطالحات وضع شده ندارم و مى-١: اما پاسخ خانلرى

آار   و آن را به»بفهمند« بخوانند و »دستور زبان فارسى« بخوانند همين آه مقدار الزمى »سنتى«نيازى نيست مردم عادى دستور 

خدمات بزرگ خانلرى توجه همچنين يكى از )] ٣٢٨ -٣٢٩ -٢/٣٣۵هفتاد ج[ببرند، آموزش و پرورش به هدف خود نائل شده است 

-٢٧٧/ رستگار: رش. [هاى درسى بود آه به يك پريشانى بزرگ فرهنگى خاتمه داد او به تدوين و انتشار و توزيع هماهنگ آتاب

» جوى صبح و در جست«نام  ترين شرح در اين باب، در خاطرات عبدالرحيم جعفرى به  گسترده٣٣١،-٣٣۵/ ساالر  قافله٢۶٩،

فايده بديع، بيان و  ب آتب درسى ادبيات نيز او بر آن بود آه نبايد ذهن ساده نوجوانان را با قواعد مندرس و بىدر با] آمده است

آموز ياد داد و شاگرد دبستان و دبيرستان نيازى  عروض سنتى انباشت، شرح حال بزرگان قدر اول ادب و فرهنگ را بايد به دانش

هاى برجسته ذوق و هنر و نظم و  در باب متون نيز بايد نمونه.خاطر بسپارد ه سه را بهندارد آه سال تولد و وفات فالن شاعر درج

 دارد و »برآشندگى«نثر ايرانى در همه ادوار را آه هم از حيث زبان و ساختار دشوار و متروك نيست وهم از حيث محتوا، ويژگى 

/ شناسى زبان. [آموزان قرار داد و در اختيار دانششود برگزيد  باعث وسعت ديد جوانان و پرورش و پختگى شخصيت آنان مى

رود و مسئوليت سنگينى  شمار مى  در نگاه خانلرى يك واحد فرهنگى به»معلم«از سوى ديگر ] ٣٢۵-٢/٣۴۶ هفتاد ج ٢٣٣،-٢۴٨

معلم به اصالت به عقيده او بخش بزرگى از فساد عظيمى آه در دستگاه فرهنگى ما وجود دارد ناشى از ضعف ايمان . بر دوش دارد

آرده بود و آامًال با مشكالت و وظايف اين طبقه » معلمى«ها  شخص خانلرى بيش از چهل سال در دانشگاه و دبيرستان. علم است

نظر او  به] اند آدآنى در دبيرستان و دانشگاه شاگرد خانلرى بوده ايرج افشار، اسالمى ندوشن و شفيعى. [شريف آشنايى داشت

تا . التحصيل رشته ادبيات باشد و در حوزه آار خويش تخصص داشته باشد د زبان فارسى تدريس آند بايد فارغخواه معلمى آه مى

 ]٢۴۵/شناسى زبان. [ توانمند و مشتاق تربيت نشود توقع ترقى علم و فرهنگ آب در هاون آوبيدن است»معلم«زمانى آه 

 »وحدت ملى«سياست ايجاد . ها ها و لهجه از اقوام، مذاهب، فرهنگ يافته از طيف متنوع و متكثرى   ايران آشورى است تشكيل-٢

اى بايد باشد؟ پاسخ به  هاى محلى چگونه رابطه ويژه رابطه زبان رسمى با لهجه چگونه بايد دنبال شود و به» تكثر«با وجود اين 

 .اين سئوال خود حقيقت نقد حال ما است آن

هاى   ما را آماج توطئه»وحدت ملى« دارند اما به روشنى »توهم توطئه«ست آه هر چند خانلرى به تحقيق در زمره افرادى ني

نظر او چاره  به. جويد آردن خائن داخلى و سياست خارجى نمى البته او مانند بسيارى چاره آار را تنها در متهم. بينند بيگانگان مى

انگيز ميان اقوام ايرانى  دو موضوع عمده اختالفوى مذهب و زبان را . طلبانه است بردن زمينه تحرآات تجزيه آار از بين

هرگونه دميدن در آوره نقارهاى آهنه مذهبى .  از ميان برد»مدارا و مماشات«شمرد و معتقد است اختالفات مذهبى را بايد با  برمى

آنها . ن بوده است مذهبى و عقيدتى شيوه پدران ما از دوران باستا»مداراى«تيزآردن بازار دشمنان وحدت ملى ايران است؛ 

اآنون چرا ما با هموطنان خويش آه با هزاران رشته گذشته و . دادند بيگانگان را در سايه بخشش و بزرگوارى خويش پناه مى

 مان به هم پيوند خورده مدارا و مروت نكنيم؟  آينده

او در ابتدا زبان رسمى و .  افكنده است»علمى«تر بحث آرده و به سائقه تخصصش به آن نگاهى  ها خانلرى گسترده اما در باب لهجه

گويد زبان رسمى وسيله مشترك ارتباط ميان اقوام يك آشور  او مى. گويد آند و منشا و نوع رابطه آنها را باز مى لهجه را تعريف مى

صى فرهنگى است آه ها البته بايد بمانند و وظيفه نهادهاى تخص لهجه. زبان رسمى در ايران بزرگترين مولفه وحدت ملى است. است

 -١۶۵/ شناسى زبان. (خود او هم يك طرح دقيق و مقدماتى پيشنهاد داده است. [اقسام تحقيقات علمى را راجع به آنها سامان دهند

همه . ناپذير آه در راه آن مضايقه از عمر و مال نيست، ترويج زبان رسمى در سراسر آشور است اما سياست حياتى برگشت)] ١۴٩

خشونت و .  نيست»اجبار«البته راهكار گسترش زبان فارسى . بتوانند به زبان فارسى بخوانند و بنويسند» بايد «يرانآحاد ملت ا

 را پيش گرفت، بايد از »تشويق«سياست » بايد«. ها است ترين و در عين حال ناپديدارترين روش اعمال زور در امور فرهنگى ساده

بايد انواع و اقسام جوايز ادبى را در ميان اقوام ايجاد .  گسترش زبان فارسى استفاده آردهاى آموزشى و ارتباطى براى همه فناورى

هاى  بايد اوج. هاى جذاب نمايشى به مردم منتقل آرد هاى ملى را در قالب بايد از تلويزيون و راديو و سينما بهره برد و داستان. آرد

... بايد. هاى فراوان در دسترس مردم قرار داد اى آوچك، ارزان و در نسخهه درخشان ادبيات قديم را انتخاب آرد و در قالب آتاب

 ]١٣٩ -١۶۵/ شناسى  زبان٨١،-٨۶/ ٢هفتاد ج[ 



 

 نقد ادبى• 
.  ايران در قرن بيستم نوشته شود، آارنامه خانلرى فصل فاخر و بلندبااليى از آن را تشكيل خواهد داد»نقد ادبى«اگر روزى تاريخ 

 »منتقدان«گمان او شخصًا از توانمندترين  نخست اينكه بى: توان ارزيابى آرد ا در حوزه نقد ادبى از دو منظر مىآارنامه خانلرى ر

به عنوان مثال بايد از خطابه . [ را در آثار خويش عرضه آرده است»نقد«هاى درخشانى از  شود و نمونه روزگار خود محسوب مى

آه ) ٣/٣٢٩هفتاد ج( آه در آنگره نويسندگان ايران ايراد گشت، ياد آرد » دوران اخيرنثر فارسى در«مانند و درخشانش در باب  آم

و ديگر اينكه او با تاسيس ماهنامه ] ٢٧٨ -٢٨٠/ سياح، نقد و سياحت: براى نمونه ر ش. بسيار مورد تحسين و توجه قرار گرفت

ى آه شيوه آار و دستاوردهايش، با آنچه هنجار زمانه بود،  جريانى جديد و مستمر از نقد ادبى را ايجاد و ترويج آرد؛ جريان»سخن«

 در روزگار ما »نقد ادبى«آورى آه دامنگير  هاى شگفت رسد به خصوص با توجه به نابسامانى به نظر مى. اختالفات بنيادين داشت

انداز گسترده، قلمرو عمل  چشموى در يك . است، درنگى بر راهكارها و اصولى آه خانلرى پيشنهاد آرده است، بسيار سودمند باشد

 تقسيم آرده است و در هر حوزه »هدايت و رهبرى ادبيات امروز« و »تحليل و ارزشيابى آثار گذشتگان« را به دو حوزه »نقد ادبى«

و در بخش تحليل ادبيات آالسيك ا. برانگيز پرداخته است هاى صريح و تأمل حل شناسى روند و روال معمول و ارائه راه به آسيب

به اعتقاد او، اسلوب و اصطالحات . آند فايدگى آن را آشكارا اعالم مى پردازد و بى  قواعد و اصول نقد سنتى مى»نفى«ابتدا به نقد و 

اى  نگرى و ابهام قابليت و توانايى ارزيابى دقيق و متين آثار گذشتگان را هم ندارند تا چه رسد آه عده نقد سنتى به خاطر آلى

قواعد نقد سنتى در هر حال با اقتضائات ادبيات . اعد مندرس و محدود را دستمايه تحليل ادبيات امروز نيز قرار دهندبخواهند اين قو

هاى زندگى   سنتى است و در روزگار ما آه تحوالت شگرفى در بنيان»زندگى«دهنده  سنتى متناسب است و ادبيات سنتى نيز انعكاس

، مخاطب، صورت و معنا دگرگون آرده است، نقد و ارزيابى آثار ادبى هم بايد با تحوالت بشر حاصل شده و ادبيات را از حيث هدف

اى  اندازهاى تازه گويد براى سنجش آثار ادبى بايد موازين و چشم پس چه بايد آرد؟ خانلرى مى. زندگى و ادبيات هماهنگ باشد

 را جزء ضرورى »تاريخ ادبيات« او است؛ به اين ترتيب او ها آشف رابطه اثر با هنرمند و محيط يكى از اين عرصه. وجو آرد جست

پس نقد ادبى مرزهاى مشترآى با . داند بر فهم درست نيت و غرض هنرمند شمرد و آن را مقدمه الزمى مى نقد منسجم و مستدل مى

 -١: ار بسيارى از آنها به سبباند اما آث به نظر خانلرى هر چند مستشرقان خدمات بزرگى به فرهنگ ايران آرده. [تحقيق ادبى دارد

بنابراين ايرانيان . هايى دارد  تحميل قواعد و معيارهاى ادب اروپايى بر ادب فارسى، آاستى-۴ها  ورزى  غرض-٣ نقص -٢اختصار 

رهاى ذوقى و انداز ديگر يافتن منابع افكار و آبشخو چشم.] خود بايد به تحقيق بپردازند و آن را مقدمه نقد ميراث گذشتگان قرار دهند

 هنرمند و آشف »هدف«وجو براى تبيين  ديگر جست] البته در اين آار بايد از روش روشن علمى پيروى آرد[فكرى هنرمند است 

عرصه ديگر تاثيرى است آه هنرمند برجامعه عصر خويش و آيندگان داشته و . نوع ارتباط آن هدف با نيازهاى اجتماع و محيط است

يك نكته بسيار مهم آه بايد مطرح شود اين است . خياالت و عواطف خويش است» بيان«رجه به توفيق هنرمند در نهايتًا بايد تعيين د

آند و  هاى سياسى، اجتماعى و اخالقى روزگار ما بر آثار گذشتگان ابراز نگرانى مى آه خانلرى موآدًا از تحميل قواعد ادبى و آموزه

نكته ديگرى آه در . آيد اندازها به آار مى در باب ادبيات امروز نيز تا حدود زيادى همين چشم. بيند آن را راهبر به شناخت واقعى نمى

نظر خانلرى توجه به آن، براى نقد آثار ادبى معاصر ضرورى است، آشف ميزان و چگونگى تاثر و تقليد و اقتباس هنرمند از ادبيات 

در نگاه او . اطالع نباشد  بى»ادبيات تطبيقى«ت جهان آشنا باشد و از رموز بنابراين منتقد ادبيات معاصر بايد با ادبيا. جهانى است

اعوجاجات فكرى را برابر نوآورى و تحجر و ارتجاع ادبى را مرادف سنت دوستى [=  ذوق سليم -الف: منتقد خوب، منتقدى است آه

هاى فردى و اعتقادات سياسى،   و بغضيعنى حب. [ورزى نكند  غرض-ب. داشته باشد] دانش الزم[= و بصيرت تام ] ندانستن

 به آار خود ايمان -١: يعنى[ داشته باشد »شرافت ادبى« -ج] مذهبى، اخالقى و هنرى شخصى را مالك ارزيابى آثار ادبى قرار ندهد

 و دشنام  از دروغ، بهتان-۴.  در بحث و نظر از اصول مشخصى پيروى آند-٣ حاصل آار ديگران را محترم بشمرد، -٢داشته باشد، 

 .] توانايى اقرار به خطا داشته باشد-۵. بپرهيزد

هاى رندان با قاطعيت ايستادگى آند  گرى»شارالتان«ها و  يعنى حقيقت را بگويد و در برابر نابكارى. [ داشته باشد»شجاعت ادبى« -د

 راهى فراروى نويسنده و شاعر -و. نگر و غيراحساسى باشد  نقدش صريح، جزئى»زبان« -ه.] ها و تحقيرها نهراسد و از تهمت

هاى آار  آننده به آثار جوانان نوآار داشته باشد و بكوشد به نرمى و لطف آاستى  به خصوص، نگاهى مشفقانه و دلگرم-ز. قرار دهد



و بسيارند شاعران . ديد سعى در جذب و پرورش آن داشت هر آجا استعدادى مى. و اين شيوه خانلرى بود[آنان را يادآور شود 

خانلرى در پايان زندگى پربار خود با رضايت خاطرى .  به جامعه معرفى شدند»سخن«آشنايى آه اول بار در صفحات  نويسندگان نام

 ]١/١١هفتاد ج. [آند دلنشين از اين توفيق ياد مى

 ١١۴ -١٢١/ ١هفتاد ج. [اشتدهند آه همه اين امتيازات در او به آمال وجود د اند، انصاف مى هاى خانلرى را خوانده»نقد«آنان آه 
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