
  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٨٣

  هاي او سعيد نفيسي و انديشه

تحصيالت خود را در . گشودجهان  بهش در تهران چشم ه   ۱۲۷۴سال  سعيد نفيسي به
عنوان دبير   کشور خود برگشت و به  پايان رسانيد و به  سويس و فرانسه به, ايران

  .رسيدتهران مقام استادي دانشگاه  خدمت مردم ايران درآمد و سپس به  به
 ،آسياوي . بيگانه را ديده و روح او درد غربت را چشيده بودچشمان نفيسي دنياي 

هاي  قرينهو از تحقيق و مطالعه بسيار بهره برده  ،آفريقا و آمريکا همه جا را گشته
ديد که سيل فرهنگ غرب ديوارهاي تمدن شرق  نفيسي مي. تجارب را غني ساخته بود

نند و در تالش زندگاني خوب و ما خبر مي جوانان از فرهنگ خود بي. کند را نابود مي
باشند و دنياي احساس و عاطفه در مقابل چيرگي  آسايش مادي از اقدار خود بيگانه مي

حصول علم و دانش بود که بعد از  يينفيسي از آنها. گردد تسخير جهاني تاريک مي
ارزش فرهنگ و وطن و ارث ملک و ميهن خود را باز شناخت و در زماني که همه 

کشور خود را ترک گفته  ،غرب داشتند و در تالش آتية خوب و تابناک  گرايش به
قهرمان داستان سعيد نفيسي در آرزوي اذان مغرب  ،کردند اروپا و آمريکا هجرت مي  به

خواهد  دهد و مي نويسنده ارزش دين و فرهنگ را نشان مي. سپارد آفرين مي جان جان به
المخلوقات با ديگر  عرضه کند که اشرف مردم هاي خيالي به پود داستانو که در تار 

بشر . اساس ارتقاي انساني است ،کند که همان فرق دارد و مطرح مي يها چه فرق آفريده
را در اين  ييها وسيله عقل و خرد خويش نقش  هقدرت خالقيت و ابتکار دارد يعني ب

که است  زماني نيست پس آشکار شرايطاو هيچ وقت تابع . ردوآ وجود مي جهان به
هاي زمان  روزگاري که جامعه پديده. براي بشر مسئله رد و قبول بر معيار سنجش است

انحطاط و رکود  ، روزگارکند ها بدون سنجش پيروي مي پذيرد و از آن پديده را مي



  ١٨٤  قند پارسي

  عشق
  عمل  انسان

  يبردار بهره  يزدان
  

  معاد

ديد که عقب ماندگان جز غرب الگويي ندارند و غرب است که در هر  او مي. است
رارزش فرهنگ از ر جلوگيري نشود اين سرماية پزمينة زندگي شرق تهاجم دارد پس اگ

  .رود دست مي
غرب امروز براي اعتالي انسان متوجه دين شده و نفيسي قبالً درک کرده بود که 

 دين غذاي روح و طعمة بدن الغر رنج کشيده. است »دين«ساز  نخستين ماية بشريت
  .را حفظ کند يزوال خواهد چنين ثروت بي ميوي , است

, هاي وي لطافت ذوق سي يکي از نويسندگان متعهد است که در نوشتهسعيد نفي
خواهد که ديگران را  چون ميوي . رقت احساس و درد روزگار خيلي چشمگير است

 با عبور ازکند و  کاروان عشق درست مي, بر رهگذر فکر و عاطفة خود عبور دهد
دهد  لت آفرينش انتقال ميسوي ع  توجة خوانندگان را به ،پيچ فلسفة اسالميرهاي پ راه

  :سرايد هاي عشق را مي و داستان
ريخت  زماني بود که يزدان طرح آفرينش مي .داني من از کي دلباختة توام مي”

چندي گذشت و يزدان خواست آن آرامش يکنواخت جهان ازل  …او بود و او
ايشان  هفرشتگان را آفريد و آن جاذبة وجود آن بخار دل اوبار را ب. را برهم زند
 از پذيرفتن اين درد جهانسوز سرو ايشان سزاوار اين عشق نبودند . عرضه کرد
از آن روز تو خواهان من شدي و  …آنگاه يزدان من و ترا آفريد. باز کشيدند

  .“١من دلباختة تو شدم
نفيسي براي فهمانيدن تاريخ آفرينش و هدف زندگاني يک دائرة نظام عشق را در 

  :کند مي خود ترسيم يها نوشته
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نفيسي کسي ديگر نيست بلکه فرزندان حضرت آدم هستند و عشق  “من و تو”و 
هاي تجدد  کرد که حرف او در زماني زندگي مي. است “وديعة پروردگار”در نهاد ايشان 

عشق وي در روزگار فرو رفته در ماديت شايد  درک و مدرنيزم رواج پيدا کرده بود و
  :نويسد خودش ميچنانکه  ،بود دشوار مي

پي آن نقطة موهوم  ست از تظاهري که انديشة من در اي اين صحايف آيينه”
دانيد  اگر عشق مي. خواهيد بناميد شما آن را هرچه مي. روزي چند کرده است

گذاريد نه از آن تسمية نخستين برخود خواهم باليد  يا اگر هوس و تفنن نام مي
  .١“شد نه از آن تسمية دوم فضيحت زده خواهم

عشق . اي را اختيار کرده که هم شرح انديشه است و هم غزل غرض شيوه
و ” ٣“رسد مقصد مي درنگ به نخستين گام او بي”. است» ٢قيد عشق بي«نفيسي 

وجود تمام   و انسان با ٤“ترين نيروهاي طبيعت است ترين و چيره زبردست
شب   ا را بهروزه ،ها کشيدن بدون عشق زحمت. توانايي زير نگين عشق است

در حالت عشق در ”روز عوض کردن باعث کاهش و   اگردانيدن و شب را ب
است عشق قوي ترين نيروها را » افزايش«درياي مصيبت و بال شنا کردن باعث 

  .٥“کند در روح انسان بيدار مي
عشق از ديدگاه نفيسي وسيلة نيرو بخشيدن شکست و نابودي زندگي جهان است 

 کند و براي تحرک هاي نهان نهاد فکري و فرهنگي جستجو مي زير اليه و اين اديب هنرمند در
  .خودپسندي و ماديت است, منافقت, ستيزه گري کند که مايل به اقدام مي اي جامعه
عشق آن کشاکش درياي بيکران سرشت هر موجودي است که اگر روزي از ”

اي ديگر از  شهگو  هاي از اين تار و پود هستي را بادي ب ميان برخيزد هر رشته
هاي پراکندة  منزلة آن ريسماني است که دانه  هعشق ب. ديار نيستي خواهد برد
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اي  اين سبحة آفرينش را بهم پيوسته است و اگر روزي گسيخته شود هر دانه
  .١“سپر خواهد شد يبزير پاي يکي از اين عوامل نيستي 

رد و جامعه و بافت اين عبارت تمام راز آفرينش را در خود نهفته دارد و ارزش ف
  .دهد يمجامعه را نشان 

  چگونگي عشق
 ،نفيسي در نثر الهام بخش خود مسايل علمي و فرهنگي را در پيکر عشق گنجانيده

محيط نگاه  راستي هنرمند همان است که به. گردد هاي نظام اجتماعي مي دنبال واقعيت
افکار باشد و چنين  کند و ديد وي از ديگران متفاوت باشد و حرفهاي وي ترجمان آن

  :ماند جاودان مييي ها انديشه
يکديگر   عشق فروغي از آن پرتو ازل و ابد است که ذرات جهان را به”

  .٢“فشرد و قوام اين عالم هستي را فراهم ساخته است مي
سود و زيان و گناه  نبايد آلوده بهعشق در نظر نفيسي پاداش ستايش رباني است که 

چيزي ديگر جز شهوت نيست و خدا شهوت را دوست  ،يستنچنين و اگر اين باشد 
عشق پاک و با عصمت ماية اوج کمال انساني و باعث , عشق بدون شهوت. ندارد

و باالخره » ننگ جامه سفيدروان«زندگاني جاوداني است در صورتي که عشق آلوده 
  :نويسد او مي. سرنوشت مرگ و فنا است

  .٣“ميرند پرور همه مي پرست تن آن مردم شهوت”
دالن مرگ اصال وصال دائمي است چنانکه در داستان اذان مغرب  ولي براي پاک

علي قلي را يک عاشق واقعي مجسم کرده که در حالت پيري و محرومي فقط  ،نويسنده
وي در آرزوي قربت خداوندي تمام ملک محلة . بخشيد عشق بود که او را زندگي مي

کند تا  ربي نزديک مسجد خان خانه اختيار ميفروشد و در محلة غ جنوبي خود را مي
آهنگ دلسوز موذن را يکبار از منارة بلند و با شکوه مسجد خان بشنود ولي بيست و 
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فضاي دربند . است اش باقي مانده پنج سال است که اين آرزو همان طور در سينه
اين  زيرا هشتاد سال است که دربند از ايران جدا شده و. برايش هميشه غمگين است

هاي ديرينة اسالمي  هاي سياسي باعث نابودي فرهنگي شده و تمام عالمت جدايي
زماني . ها شهر را زير تاثير نوگرايي غرب برده بود تأسيس کارخانه. ه استدغيير کرت

افگند ولي اکنون  بود که قبل از نماز پنجگانه صداي ماليم موذن در سکوت طنين مي
اين انتهاي عشق است که قهرمان داستان آن دو . ستهيچ دنياي نيايش آنجا باقي ني

 بود و وي آن رااو داده  را که مادر بزرگش هنگام عروسي مادرش به ييسکّة طال
شخصي که از ديلمقان  رزق حالل پنداشته براي دفن و کفن خود نگهداشته بود به

کبر مسرور شنيدن صداي دلنواز و روح بخش اهللا ا دهد تا در برابر آن به مي, آيد مي
. کند سوي عالم ملکوت پرواز مي به ،پروا از هزينة تدفين و تکفين خود گردد و بي

معشوق است و خداوند متعال پشتيبان  بلکه وصال به ،مرگ نيست, اين نوع مرگ
  .ريا است چنين عاشق پاک و بي

  حسن و عاطفه
 نمودو ه و فکر حسن از ديدگاه اين دانشمند برجسته ويژگي ندارد بلکه نام يک انديش

اسم قهرمان رمان   ههاي خود که ب در اين مورد در يکي از رمان. استپرستي  يزدان
  : گويد موسوم است مي

تمام زيبايي . خودي خود زيبايي ندارد هاين کلمه ب! چه اسم قشنگي! فرنگيس”
داشتي باز  من يقين دارم که تو اگر اسم ديگري مي. ست که در آن جمع شدهوت

  .١“کرد ر را در روح من ميهمين اث
و برايش مبناي حسن عشق است و عشق نام يک احساس است و دنياي احساس 

اگر کسي محبت  .مکان و زمانويژه شخص است و گاهي   عاطفه گاهي مخصوص به
اي برايش زيبا است و انسان  هر ذره ،داند يزدان دارد و کاينات را آيينة جمال يار مي  هب

اين باور تمام نسل انساني با يکديگر جز دوستي هيچ سروکاري  با. مرکز زيبايي است
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کند و از حدود شرق و غرب و  ندارد و وجود خود را از مرزهاي خود ساخته آزاد مي
برايش دوست داشتني است و اين احساس چيز همه . آيد از امتياز سپيد و سياه بدر مي

  :نويسد او مي. پرستي است ستايش عبادت و يزدان
  .١“برد سوي خويش مي خواهد و اوست که مرا به که ترا زيبا مي اوست”

نفيسي . استهمين , اجلمال و من عرف نفسه فقد عرف ربه تعبري اهللا مجيل و حيب
خواهيم  سازد که اگر دوام مي انسان را در چارچوب حسن و عشق اسير کرده وادار مي

هدف اين طي طريق و  زيرا. کار و کوشش کنيم» عالم سراسر فريب«بايد در اين 
اي  از اين خزانة شادي و غم توشه”قول نويسنده اين نيست که  همسافرت طوالني ب

بلکه بايد در , زندگي جاويد را با خود ببريم» اندوخته«و  ٢“براي آن سفر دراز برداريم
اين . رياضت کشيم و خود را بشناسيم و بياراييم که ما نشانة پروردگاريم فرصت اين

هم  باشيم و آن» سوز درون«آيد که داراي احساس و  لهي هنگامي بدست ميجاذبة ا
» پيمان خويش«حدي رسيده باشد تا دنياي انسانيت در کشاکش عشق و در اداي   به

ماند و نه کمال  در غير اين صورت نه جمال يزداني باقي مي. پيروي کننده حق گردد
شود زيرا اگر همين احساس منفي  جا شروع مي ها از همين بختي انساني بل آثار سيه

پس براي بازيابي هدف انسان جان خود را . گردد هاي هوس پديدار مي باشد نشانه
هاي زندگي،  برد و هر زبردستي حتي نادانسته در گذراندن مرحله طرف هالکت مي  به

رود و پريشان خاطر در تالش آرزوهاي تازه هر روز  زيردستان را له کرده جلو مي
يابد نفيسي اين نوع مسايل خشک و پيچيدة زندگاني  و محرومي بيشتري ميناکامي 

هاي کوتاه و  ها و جمله انسان را مثل يک نقّاش هنرمند با تمام زيبايي در واژه وزمرهر
احساسات انساني و هاي عشقي که عنوان لطيف  آميزي کرده و در البالي نامه بلند رنگ

, عبادت ,در رمان فرنگيس فلسفة محبت وي. ستابحث کرده  ،بست و بن زندگاني است
را مورد  خودپسندي و خودخواهيو گناهي و مخصوصاً همزيستي را مطرح کرده  بي, اطاعت

فقط بر بناي خودنگري ها در اجتماع  گويد که تمام دگرگوني مي او. است انتقاد قرار داده
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وقتي  .ارائه داده است اين مسئله را خيلي روشن در ضمن بازديد دارالمجانين وي .است
تاب تحمل را از دست داد و  ،که در دارالمجانين براي مالقات آخرين مجنون رسيد

  :گويد خيلي ناراحت شد و سبب ناخوشي خود را محمول بر خودبيني کرده مي
درد نيامد، بر هيچ يک مرا دل  از ديدار تمام اين ديوانگان دل من به”

اگر او را هم . يکديگر آشنا بوديم مگر اين جوان که من و او با, نسوخت
جا بود که من دانستم  تنها همين. کردم شناختم بر او هم دلسوزي نمي نمي

 جز. نامند را رحم و دلسوزي و دادگري مي آنچه در مردم هست و آن
داريم  چون خويشتن را دوست مي …خودپسندي و خويشتن خواهي نيست

کنيم و آن هم براي آن است که آشناي ما  براي آشناي خود هم دلسوزي مي
چنان که من در ميان شصت و هفت تن ديوانه که ديدم تنها  …نزديک است

دلم بر آن کسي سوخت که اندک نزديکي با من داشت و خودپسندي من مرا 
  .١“او بسوزانم خت که دل بربرانگي

کند شايد ناشنيده و نافهميده بماند  احساس مي ه و ويتا اينجا حرفش تمام نشد
  :پرسد معشوقة خويش مي ازپس 
کند که  گيري مي و در آخر نتيجه “دانم اين فلسفه دقيق مرا خواهي فهميد؟ نمي”
  .٢“پرستي نيست انسان جز مظهر خويشتن”

ها را ببيند و حتّي از روز روشن نفرت دارد زيرا  ي انسانخواهد که پست نفيسي نمي
 شود يک آهنگ که در روز شنيده مي يهر صداي, ها است روز هم آشکار کنندة همين دمل

, هاي نهاني است و شب بالعکس مظهر طبيعت ها و اندوه نامطبوعي دارد و يادآور رنج
  .فقط و فقط زيبا است شود هرچه ديده و شنيده مي است ورامش آ, سکوت, تاريکي

کرد شالودة جامعه بر اطاعت بود و نقد و اعتراض  زماني که نفيسي زندگي مي
نظران مسئله  سياسي وجود نداشت ولي انحطاط نظام اجتماعي هميشه براي صاحب

هاي خود چنين موضوعاتي را  آوردند که در نوشته دست مي بود و ايشان فرصتي به
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  ١٩٠  قند پارسي

در اين مورد نفيسي با موفقيت دشنه را زير آستين . ننديا محرمانه بررسي ک اآشکار
  .کند نهاده حمله مي

. اصالً يا عالمت زندان است کهذکر دارالمجانين تمثيلي است , در رمان فرنگيس
هاي  بين و بچه شاعران روشن, زنان با حجاب, روحانيون, زنداني که جاي روشنفکران

ردند و روزي در دنياي ک اهي زندگي ميهوش است يا جاي آنان است که زير ستم ش  با
نزد . نويسد که ديوانگي فرزانگي و فرزانگي ديوانگي است او مي. شدندنيستي گم 

آنکه با نظام بشر ستيزه کرد و در آثار خودش درباره آن رسوم , شيفتگان دنياي ماديت
ست و فيلسوف و دانشمند ا ،و بحث داشت، ولي پيرو همان خرافات بود ناپسنديده جر

 ،ست که بدون اظهار ناپسنديدگيکسي اديوانه . پوشانند هاي او را مي با اين صفت بدي
هاي  وجود تمام اذيت  از چيزهاي الزم و محترم اجتماع بشر بيشتر انحراف جسته با

برد و با جرأت تام کارهاي  قيد را دوست دارد و مثل آزادگان بسر مي زندگاني بي ،مادي
پرسد که اصالً ديوانه کيست؟ آيا کسي که  طنز مي در آخر به. دهد ناکردني را انجام مي

کوشد از زير فرمان هزار تن  آورد يا آن که مي فرمان خويش در مي  ههزار تن را ب”
  .١“!خويش را رها کند

  :نويسد جاي ديگر مي. اي است خيلي جملة پر معني
روي زمين افتاده  بيند که بر در هر گام الشة آزادي و مساوات و عدالت را مي”

  .٢“و گويي هرگز کسي دمي در آن ندميده بود
دهد  پس مطرح کردن آزادي در چنين فضاي ناسازي هم شهامت نفس را نشان مي

کند  در ضمن روشنفکري و بيدارمغزي ايران را با اروپا مقايسه مي .و هم عمق انديشه را
ها بيش از دو يا سه  نوننويسد که اگرچه تهران مرکز کشور است ولي تعداد مج و مي

و آگاهي خيلي کم است براي اينکه  ينفر نيست و اين عالمت آن است که اينجا بيدار
همين دليل است که در  به. ديوانگي بر بناي علم و آگاهي و فشارهاي اجتماعي است

ها درمان ناپذير است و زنان قابل  آن دارالمجانين بين ديوانگان، جنون مردان و بچه
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٩١

هاي لطيف وضعيت اجتماعي آن منطقه را توضيح  ها و شوخي اين نوع کنايه. اند همعالج
ها بر بناي عدم التفات پدر و  زن آگاه و با خبر هستند و بچه دهد که مردان نسبت به مي

يکي بر . پس اين دو دسته و جمعيت زياد گرفتار حوادث است. مادر تحت فشار جامعه
بهر حال ذکر دارالمجانين، . رگوني احساس و عاطفهبناي تفکّر و دومين بر بناي دگ

کند و وضع جامعه را در ابهام مورد انتقاد  سياست پست و زبون آن روزها را آشکار مي
  :طور مثال  هب. دهد ميقرار 

  :دهد جنون با جسم سر و کار دارد، نه با فکر و نظر و دليل مي
ين با خاموشي تمام که در دارالمجان …ست آن قيافة درهم گرفته چه بزرگ”

هاي حکمت يا اصول علمي را از دماغ گسيختة  مسايل رياضي يا دشواري
  .١“کند پريشان خويش دور نمي

  .دهد که دانشمندان و اهل فکر و نظر گرفتار چه باليي بودند اين صورت نشان مي  به
زدگي و تجدد خواهي نيز عليحدگي از رسوم و سنن ديرينة ايراني باعث  غرب

چنانکه در بيان يک مرد . خواهد چشم خود را باز کند نمياو  .تي نويسنده استناراح
  :نويسد ايلخاني مي

اينجا بر خويشتن دلم سوخت اين  اند تمدن جديد را مانند تحميل پذيرفته”
  .٢“ها بگشايم چشماني را که بر روي دالراي تو گشود چرا بر اين ناهنجاري

دين را   شرم و عفاف زن و بستگي به, دينيحجابي و ال نفيسي در چنين سيل بي
 :داند عالمت فرد مي

هاي پراکنده و  آن يگانه زني که ما از ميان ديوانگان ديديم در ميان عبارت”
ناليد و  سخنان نامفهوم خود از اينکه نامحرم رخسارة وي را ديده است مي

  .داد دلبستگي خود را بدين خوي مذهبي نشان مي
در ميان اين . هاي اجتماعي بر من گشوده شد اين نکتهباز نکتة ديگري از 

ديوانگان آنانکه در جنون پيشرفت چندان نداشتند يا اصالً ديوانگي ايشان 
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  ١٩٢  قند پارسي

سبک بود طبعاً شرم و عفاف داشتند ولي شمار ديگري از اين ديوانگان که در 
 پوشانيدن  هآزرم و عصمت پاي بست نبودند و ب  جنون خويش کهنه کارتر بودند به

 آيد نظر مي  هکردند از اينجا دانستم که اين نکته هر چند طبيعي ب عورت توجه نمي
  .١“ست که در نتيجة فرزانگي و فرد مردم را دست داده است بيشتر عادتي

امتياز ماديت و معنويت را طوري مطرح کرده که هم شرح دين است و هم وي 
صالً ديوانه هستند و هميشه مايل نويسد که اسيران عالم مادي ا او مي. فلسفة اسالمي

مند  روشنفکر و عالقه, انديشمند, پرخاش و تعدادشان نيز زياد است و آنانکه روحاني  به
که حتي در بحبوحة جنون انديشة ايشان ” اند ضرر بوده هميشه بي ،دنياي معنويت بودند

مردم چقدر و اين قشر  ٢“کند و در آزار کسي نيستند پيوسته در عالم معنوي پرواز مي
ها قد علم کرده ولي در  نابسامانياين راستي نفيسي عليه تمام . داشتند يانقباض روح

هاي داستاني مثل باروت گسترده است که گاهي در شوخي و طنز و گاهي در  زمينه
  .اضطراب روح يا در اختناق جامعه منفجر شده است

وي . گ پيشينة ايران استآثار سعيد نفيسي نمودار روح ملّي و معرف تمدن و فرهن
نسل حاضر  سينه گشته و به هيچ وقت راضي نيست که فرهنگ اصيل و غني که سينه به

عنوان يک مصلح  در نتيجه به. فراموشي سپرده شود  هاي متمادي به در طي قرن ،رسيده
زن و مرد ايران هم آداب و رسوم و فرهنگ و هم شيوة زندگي کردن را نهان و   به

هاي تاريخي ماه نخشب ذکرکرده است او خودش در  در داستان آشکار مخصوصاً
  :نويسد مي» ماه نخشب«ديباچة 

جوانان دلير و پرشور برومند ايران آموخته باشم که چسان بايد از   هاميدوارم ب”
پهلوانان کشور بزرگ کهن سال سرافراز خود در راه جان سپاري و دالوري در 

مادران ايران راهنمايي کرده باشم که  وارم بهاميد. برابر بيگانگان پيروي کنند
  .٣“چسان فرزندي براي ايران بزايند و بپرورند
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٩٣

  راستي اين مرد متعهد خواستار سعادت يک ملّت بود
هميشه طرفدار جدي تربيت و تجدد و آزادي و استقالل و برابري حقوق ”

  .١“ام زنان ايران بوده
  .وطن خدمت کند بهخواست  ميو پرست بود  نفيسي يک مرد ميهن

آن  هخواست مجال نيافتم ب از ديار خويش شرمسارم که آنچنانکه دلم مي”
  .٢“خدمت کنم

  .٣“سوي آن نگران خواهد بود روان من هميشه به”
آرد و در پير و جوان و زن و  جوش مي  هنفيسي هنرمندانه خون يک مرد ايراني را ب

و تکه تکه چيزهايي را که احساس شود  دهد که وجودشان برانگيخته مي مرد روحي مي
, ارزش خانه, بزرگي وطن. کند ماهرانه ارائه مي ،آورد هيجان مي لطيف انساني را به

کند که جالل پيشينه و شکوه قبلي  فرزندان و مسايل ارثي را طوري مطرح مي, زادگاه
  :نويسد او مي. ايران و خدمات نياکان ستوده باشد

شدند و  پدران حکيم بلخي نيرومندتر ميروز بروز تازيان در سرزمين ”
هاي جنگ  فرزانگان ديار کم کم پي برده بودند که ديگر جانفشاني در ميدان

چه سود که دالوران ديار بيهوده جان خويش را . چارة کار و داروي درد نيست
  .٤“فدا کنند
 واژة ايران» پدران خود«يا , پدران حکيم بلخي”جاي   ههاي باال اگر ب در قطعه
توسط اين گونه تراکيب  ولي به. بود شد ظاهراً در معني فرق خاصي نمي بکاربرده مي

غاصبان و   هبنسبت يابد و  جذبة ملّي يک انسان بدون فکر و انديشه حرارت مي
همين انتخاب اسم حکيم بلخ نيز دانشمندانه . شود مهاجمان نفرت شديدتر ديده مي

ايران  ،»چارة کار و داروي درد«، »ميدان جنگ جانفشاني در«هاي واژگان  است يا بندش
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  ١٩٤  قند پارسي

گذارد و  بر قلب خوانندگان تاثير مي. ١“گرامي خويش را از چنگال بيگانگان رها کند
  .رساند نظر مظلوم مي ملّت را به

هاي زيادي نوشته است  کتابوي . سعيد نفيسي مردي بزرگ و علم دوست بود
نمايشنامه، داستان و رمان  ،بان و ادب فارسيطور مثال تاريخ اجتماعي ايران، تاريخ ز  به

  .ويژه پيرامون رمان فرنگيس است ولي در اين مقاله بحث به. و غيره
هاي  هاي تاريخي نفيسي هم نمايانگر عظمت ايران است و هم فداکاري داستان

وي هميشه براي ملک و ملّت نگران . دهد را نشان میايرانيان و روح مضطرب نويسنده 
  .قلمش زيبا و سخنش شيرين است. روشن است و د يک آينده تابناکو آرزومن

  بعامن
  .ش  ه  ۱۳۳۸ تهران, بنگاه نشر انديشهسعيد نفيسي، فرنگيس، 
  .کتابخانه طهوري، چاپخانه رنگين ،سعيد نفيسي، ماه نخشب
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