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  سربازی دانشور و جهان بین
 پروفسور فضل اهلل رضا

۶   
  

 

 

 
 
 
 

 
 فانوس در ظلمات

 جهانگیر صداقت فر
۱۴۲ 

 
 

 
 

 
 
 

 از  فرهنگ ایرانی ادداشتی در باب تعریفیی
 رامین جهانبگلو

۴۷ 

 
 
 
 
 
 

 تصویر » شاه و حاکمیت«
  در آیینه شعر نظامی
 نصرت اهلل ضیایی
۲۶ 

 
 
 
 
 
 

 
 Inflammationتورم  

 دکتر شارونا دّیان

۱۲۶ 

 

 در ترجمه ناپذیری شعر
 محمدرضا شفیعی کدکنی
۶۴ 

«ژه هاوا»در دریای   
 دکتر ناصر انقطاع

۲۳ 
                              

 نظری به آثار استاد حسین قوامی 
 مرتضی حسینی دهکردی

۱۵۴ 

 باز اندیشی زبان فارسی
داریوش آشوری                   

      ۵۴     
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                          در این شماره می خوانید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سخن آغازین      ۴
 

 یادمانده های ناموران      ۵      
   ۶پروفسور فضل اهلل رضا       -* سربازی دانشور و جهان بین 

   
 پژوهش های ادبی و  فرهنگی       ۲۲

   ۲۳دکتر ناصر انقطاع       -« واژه ها»* در دریای 
۲۶نصرت اهلل ضیایی       -در آیینه شعر نظامی « شاه و حاکمیت »* تصویر   

  ۴۷رامین جهانبگلو        -* یادداشتی در باب تعریفی از فرهنگ ایرانی 
  ۵۴داریوش آشوری        -* باز اندیشی زبان فارسی 

۶۴محمد رضا شفیعی کدکنی        -ذیری شعر * در ترجمه ناپ  
۶۹      آموزگارژاله   -* خویشکاری فردوسی   

 
 فلسفه و عرفان       ۷۵

۷۶دکتر فرهنگ مهر        : به روایت  ،* آزادی دینی و فلسفی زرتشت   
۸۸      ادی امینیو محمد ه ترجمه دکتر حسین حیدری -دکتر سید حسین نصر  -* تصوف قرن هفتم و مکتب ابن عربی   

۹۴ مرتضی ثاقب فر        -و شاهنامه فردوسی ایران  *  فلسفه تاریخ   
  

 گفت و گو      ۱۰۵
۱۰۶* گفت و گو با محمود دولت آبادی        

۱۱۵گفتگوی مهرداد حریری با داریوش همایون        -* داریوش همایون به روایت داریوش همایون   
 

 دانش و فن آوری      ۱۲۵
  ۱۲۶ترجمه دکتر ساموئل دیان       -دکتر شارونا دیان   -کشنده پنهانی مردم امریکا  Inflammation* تورم 

 
  چهره های ماندگار     ۱۲۸

۱۲۹ناصر پیروز         -* خیام ، نابغه پرسنده و جوینده همه سده ها   
۱۳۲مهبود مهرنوش        -* دکتر محمد معین ، وارث واژه ها   

۱۳۵ بابک بهمنش        -ماندگاری گلشیری در چیست ؟   بهزاد کشمیری پور * راز   
 

 شعر      ۱۴۱ 
۱۴۲جهانگیر صداقت فر        -* فانوس ظلمات   

  ۱۴۳فریدون مشیری        -* خروش فردوسی 
  

  موسیقی      ۱۴۵
۱۴۶سهیل آصفی        -* قمر الملوک وزیری ، نام یک دوران   

۱۵۴مرتصی حسینی دهکردی        -ین قوامی سی و آثار استاد ح* نظری به زندگ  
۱۶۲      محمود خوشنام  -گفت و گو با حسین علی زاده  -* در جستجوی ریتم ها   

         
 هنرهای نمایشی        ۱۷۰

      ۱۷۱      دکتر احمد محمدی   -* نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران 
 

 داستان های کوتاه      ۱۷۷ 
۱۷۸محمود دولت آبادی        -* آیینه   

  ۱۸۱محمد علی جمالزاده       -* فارسی شکر است 
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 به نام خداوند خرد

 
 

 سخن آغازین

 
 

 
نشررریه ای کرره خواننررده گرامرری در پرریش رو دارد 

هرر سره    ،فصلنامه ای است که امید می رود به طور منظم

 ماه یک بار انتشار یابد. 

که حال و هوای مقاالت همین  این فصلنامه همچنان

ن شماره نشان می دهد با هرد  معرفری فرهنرگ و تمرد    

 ایرانی در بیرون از مرزهای ایران انتشار می یابد. 

این فصلنامه یک نشرریه خبرری نیسرت بنرابراین     

کوشش خواهیم کرد مقاالتی که در آن انتشار می یابرد از  

محتوای پژوهشگرانه ای برخوردار و به شیوه روشرمندی  

 تهیه شده باشد. 

فصلنامه برای چاپ سرروده هرای شراعران هرر دو     

محدودیتی نمی شناسرد، و هرر اثرر     «نو»و « کهن»سبک 

 منظوم را با دارا بودن جانمایه شاعرانگی خواهد پذیرفت. 

فصلنامه زبان هری  دسرته و حرسب سیاسری و یرا      

مذهبی نیست. با این حال از طبع هر نوع اندیشره آزاد در  

 زمینه های گونه گون معار  بشری استقبال می کند.

اغ فرهنرگ و  روشن نگاه داشرتن چرر   ،هد  نشریه

با انتشرار   ،اندیشه ایرانی در برون از مرزهای ایران است

آثار قلمی و فکری دانشورانی که در قلمرو این فرهنگ می 

نویسند و می گویند و نقش آفرینی می کنند و بر ذخایر آن 

 می افسایند. 

همه ما می دانیم و می بینیم که در بیرون از مرزهای 

انیان فرهیخته انتشار می یابند. ایران آثار پرشماری از ایر

 در خود ایاالت متحد آمریکا نیس عالوه بر کتاب، نشریات 

ادواری متعددی منتشر می شوند که هر کدام برا سربک و   

هد  معینی را دنبال می کند. با این حرال   ،سلیقه ویژه ای

موج درس خوانان که بنامیسد شمارشان هرر روز بریش از   

آن چنران گسرتره وسریعی از    می گیررد،   روز پیش فسونی

ود جر و هتقاضا برای آگاهی از فرهنگ و تمردن ایرانری بر   

آورده که چاپ و انتشار هر گونه نشریه ای نه تنها فضا را 

نمری کنرد، بلکره خواسرت و      برای انتشارات موجود تنگ

آرزوی مشتاقان بیشتری را در پی می آورد که برای دست 

یشرره ورزان و یررابی برره منررابع و آثررار تررازه ای از اند  

گونه وسایل ارتبراطی   پژوهشگران فارسی زبان ما به این

 در جامعه خود خوش آمد گو خواهند بود. 

مانرد کره خرود همرین      غافرل از این نکته هم نباید 

نیس با امکران سرهو ت دسترسری بره نشرریات        نمشتاقا

گوناگون بر میسان توقعات خود خواهنرد افرسود و الجررم    

س  کوشش خواهند کرد که هر چره  گردانندگان نشریات نی

برا   «فصرلنامه آرمران  »بیشتر بر غنای آثار خود بیفساینرد.  

تا آنجا که بتواند  ،توجه به چنین حال و هوایی بر آن است

به انتشار آثاری دست یازد که در باالترین سطح آگاهی و 

بینش های روشنگرانه خوانندگان نقرش مسرالوالنه ای را   

 می کنند.  ایفا

ن برودیم کره او رین شرماره نشرریه تمامرا        ما بر آ

برگسیده مقراالتی باشرد کره بررای نخسرتین برار چراپ                

می شوند، و ی محدودیت های زمانی و شتابی کره بررای   

تقدیم آن به دوستداران مان داشتیم ، ما را ناگسیر ساخت 

کرره تعرردادی از مقرراالت انتشررار یافترره نویسررندگان و   

در  -ا بته با ذکر مأخرذ آن هرا   پژوهشگران نامی را هم _ 

مجموعه خود بیفسائیم.  اما همچنان به این هرد  پایردار   

هستیم که در شماره های آینده ، همه مقاالت فصلنامه برا  

 آثار تازه نویسندگان و محققان انتشار یابند. 

 
 

  

 آرمان                    فصلنامه                                    

                            



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

های  یادمانده  

 ناموران
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 درآمد:
 

استاد فرزانه و دل آگاه، جناب پروفسور فضل اهلل 
مقاله « فصلنامه آرمان»رضا  بنا  به خواهش  گردانندگان 

فرمودنتد  مقالته     در پیش رو دارید مرحمتت  ای را که
 بود  مجالت به چاپ رسیدهاز یکی  در  پیش تر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
که استاد این بار با تصحیحات و اضافاتی چند بر غنتای  

 هخستین صفحن آن افزوده اند  ما نیز مشتاقانه آن را زیب
    شماره آغازین فصلنامه قرار دادیم 

*** 
 

 پروفسور فضل اهلل رضا  پروفسور فضل اهلل رضا 

 

 سربازی دانشور و جهان بین

 پروفسور فضل اهلل رضا

 پروفسور فضل اهلل رضا
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، ارتشتبد فریتدون   ۱۳۸۷در آغاز خرداد متاه ستال   
جتتم، یکتتی از ایرانیتتان نامتتدار و بتتزرن متتنش در لنتتدن 

 بدرود حیات  گفت
مرن امری طبیعی است که پیتر و جتوان و شتاه و    
گدا و سکندر و دارا نمی شناسد و لندن و تبریز  دروگر 
زمان دیر یا زود، ولتی بته هنگتام، شتما حیتات همته را       

 کرد  خاموش خواهد 
 

 دروگر جهان است و ما چون گیا 
 همانش نبیره همانش نیا  

 جهان را چنین است ساز و نهاد 
 که جز مرن را کس زمادر نزاد  

  بیرون کنند  ،چو آیدش هنگام
  وز آن پس ندانیم تا چون کنند
  ()فردوسی                                                

را یاد آور می شود که ما ندای لسان الغیب همه ما 
فرزنتتدان آدم در ختتواب غفلتتتیم ولتتی دروگتتر روزگتتار 

 1بیدار است: 
 

  باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم 
  آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد
 رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او
 گرت امروز نبردست، که فردا ببرد 

*** 
کته بتا   شادروان فریدون جم سرباز حرفته ای بتود   

عشتتو و شتتور فتتراوان تحصتتیالت نظتتامی ختتود را در     
کشورهای فرانسه و ایران و انگلتیس و آمریکتا پیگیتری    
کرد و آنگتاه بتا گذرانتدن متدارم رستمی بته بتا ترین        

کار بر کنتار شتد    درجه نظامی ایران رسید  پس از آن از
 و مدت شش سال سفیر ایران در اسپانی بود  

                                                 
۱

 اشاره به شعر سعدی:  - 
 دریابی   روزه پنج   ای که پنجاه رفت و در خوابی     مگر این

 خواجه غرّه هنوزعمر برف است و آفتاب تموز      اندکی مانده 
 

اندان معروف جتم  فریدون جم آخرین دولتمرد خ
اندر پدر کارهای دیتوانی   است که تا چند صد سال پدر

داشتتتند  محمتتود جتتم پتتدر فریتتدون در زمتتان رضاشتتاه  
پهلتتوی، چنتتدی نخستتت وزیتتر ایتتران بتتود  فریتتدون بتته  
خواست پدر و مقتضتای زمتان بتا شتمس پهلتوی دختتر       
رضاشاه وصلت کرد ولی هتر دو جتوان از ایتن وصتلت     

حیات رضاشتاه بته احتترام او     ناخشنود بودند و در مدت
بتتا هتتم زیستتتند و شتتش متتاه پتتس از متترن رضاشتتاه بتته 

 زناشویی مصلحتی خود دوستانه پایان دادند 
بنده در شست و چهار سال گذشته، بیش از شست 

قریتب سته ستال در     سال در برون مترز زیستته ام، جمعتا    
ایران شاغل بوده ام  در متدت اقامتت در ایتران هیهگتاه     

را ندیتتده و نمتتی شتتناختم  او از خانتتدان شتتادروان جتتم 
بزرگی بود و با دربار شاهان پیونتد داشتت و بترای بنتده     

 آشنائی و رفت و آمدی با ایشان پیش نیامده بود  
در سی و چند ستال گذشتته دو سته بتار زنتده یتاد       
فریدون جم را پیش از انقتالب استالمی، بته اختصتار در     

ی میتان متا زود   اروپا دیده ام ولی پیونتد دوستتی فرهنگت   
استتتوار شتتد  هتتر دو تتتن هویتتت ملتتی مشتتترک ختتود را 
شناسایی کرده بودیم، چنان کته گتوئی ستال هتا بتا هتم       
دوستی داشته ایم  تلفن ها و مکاتبات بی تکلف میان متا  
 آغاز شد و تا چند هفته پیش از مرن وی برقرار ماند  

 

 جاذبه فرهنگ ملی
   نده تر از شمشیرّرقلم ُب

بتا تیمستار بلنتد پایته ایتران بیشتتر بتر        دوستی بنتده  
پایگاه فرهنگ ایران و ادب پارسی استوار شده بتود کته   

 از مرز زمان و مکان و جاه و مال فراتر می رفت   
  من و سفینه حافظ که جز در این دریا 

 بضاعت سخن دُرفشان نمی بینم 
در سال هائی که من در ایران دست اندر کار بودم 

در آسیا آغتاز شتده بتودا غالتب     گسترش فناوری غرب 
دولتمردان ایران به فرهنگ غرب گرایش داشتند  صتور  
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زندگانی غربی را بیشتر می پسندیدند  مقصود این استت  
کته صتالک کشتور را در پیتروی از صتنایا و اقتصتاد بتته       
روش هتتای غربتتی متتی پنداشتتتند  بیشتتتر ایتتن گتتروه از   

نگلیسی یا تحصیلکرده های آمریکا یا اروپا بودند  زبان ا
فرانسوی را خوب می دانستند و شتاید فارستی را کمتتر     

 زبان مکالمه حرفه ای آنها یک در میان فارسی بود  
بنتتا بتته تجربتته شخصتتی ختتودم، کمتتتر کستتی از    
دولتمردان بلند پایه تحصتیلکرده ختارم را متی شتناختم     
که با ژرفای ادب و خرد فارسی در حد برتر از دبیرستان 

آنهتا اگتر هتم در حرفته هتای ختود        آشنائی می داشت،
کاردان شایسته بودند، زبان و فرهنگ توده مردم کشتور  
           را کتتم متتی شتتناختند  بعضتتی هتتم در ایتتن ناآشتتنایی     
بی تفاوت بودند  کارآئی زبان خارجی ایشان نیتز بیشتتر   
در رده مکالمات روز و روزنامه خوانی بتود  کاغتذها و   

    دیگتران برایشتان آمتاده   سخنرانی هتای فارستی را غالبتا    
می کردند  خالصته در زمتانی کته متن در ایتران بتودم،       
فتتالن وزیتتر یتتا نخستتت وزیتتر بتته زبتتان بیگانتته آستتانتر و 
سرفرازانه تر رفا نیتاز متی کترد و فردوستی و ستعدی و      

 حافظ را کم می شناخت   
دولتمردان هر کشور اگر آشنائی ژرف با فرهنتگ  

دم و دردهتا و خواستته   کشور خود نداشته باشتند، از متر  
دور می مانند و حکم مستشار خارجی را پیتدا  ه هایشان ب

می کنند  در کشورهای پیشرفته که چرخ های فناوری و 
ستا بتا   ؤاقتصاد به روال طبیعی در گردشند، کم آشنایی ر

زبان و فرهنگ ملی آنقدرها زیان بختش نیستت، امتا در    
ی آورد و کشورهای رو به توسعه، زیان فراوان بته بتار مت   

ریشه فرهنگ کهن ملی را می خشکاند، میان دولتمردان 
 و توده مردم فاصله ایجاد می کند 

کاش دولتمردان کشتور متا قتدر بزرگتان گذشتته      
ایران را بهتر می دانستند  به جای پیتروی کورکورانته از   
دیگران، کاستی های ما را در پرتو پیشرفت های دانشتی  

جامته عتاریتی از بتازار    غرب اصالک می کردند و به هتر  
مصرف غرب تن در نمی دادنتد و فختر نمتی فروختنتد      

کمکی که زبان و فرهنگ ما می تواند به استقالل ایتران  
از خرید سالک های جنگی و آسمان خراش هتای   ،بکند

لوکس کمتر نیست  دولتمردی که فرهنگ ملی ختود را  
 «ایکتس »نمی شناسد و با زبان و فرهنگ کشور خارجی 

تر باشد کته در   و آشنائی بیشتر دارد، شاید مناسبالفت 
کارفرمائی کنتد،  « یکسا»یکی از قریه های همان کشور

آیا افتخاری دارد کته    در آن جا کاردار یا شهردار بشود
دولتمرد کشوری چند زبان خارجی را در حد مکالمه یتا  

را با تبختر به جتای کارشناستی    ترجمانی یاد بگیرد و آن
 ه توده مردم قلمداد کند؟ یا کاردانی ب

ارتشبد جم به زبان فارسی و فرهنگ ایران اشتراف  
    داشتتت  زبتتان هتتای فرانستتوی و انگلیستتی و استتپانیائی را 
فرا گرفته بود ولتی هیهگتاه ندیتدیم کته بته کتار بتردن        
اصتتطالحات بیگانتته را مایتته ستترفرازی بتتر شتتنوندگان    
و بینگارد  جم مردی نیک نفس و خردگترای و دانشتور   

 طلبه معرفت بود و تبختر فرنگی مآبی نداشت   
*** 

شاید بترای بعضتی موجتب شتگفتی باشتد کته دو       
ایرانی دور از یکدیگر، بی تعرفه خانوادگی یا حرفته ای  
یا نیاز مالی و مقامی، بی آنکه به خانه هتم قتدم گتذارده    
باشند، تنها به نیروی جاذبه فرهنگ ملتی، پیونتد دوستتی    

در روزگتاری کته دگراندیشتی هتای      پیدا کنند، به ویژه
سیاسی و عاطفی و آئینی ایرانیان پراکنده در جهتان را از  
هم می گریزاند! پاینده باد فرهنگ وا ی ایران که هنوز 

   ُبّرنده تر از شمشیر است قلمش
 

 برومند باد آن همایون درخت
 که در سایه آن توان برد رخت  
 

اهی را کته  کیمیای فرهنگ ملی ایران، بنده دانشتگ 
روزگار را ورق متی زدم و قتدمی    کتاب های کهنه و نو

از کنج مدرسه فراتر نگذارده بودم ولی از روزن خرد به 
جهتتان نگتتاه متتی کتتردم، در دوران هجتترت و غربتتت بتتا 
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کسی هم زبان و هم قلتم کترد کته همصتحبت و محترم      
 دربار شاه ایران بود  
هنگتی  نامه های ما بیشتر جنبه فر و مکالمات تلفنی

داشتتت، بتته سیاستتت روز و شتتایعات توجتته نداشتتتیم  از  
دیدگاه مردمی به میهن خود نگاه می کردیم  هتر دو بته   
یاد داشتتیم کته دولتمتردان کهنته کتار ایتران مقتضتیاتی        
   فراهم آوردند کته متا را محترمانته از ایتران طترد کننتد        
گله مند نباید بود، آنها ناگزیر یاران و همدستان ختود را  

طلبیدنتد  ایتن روش سیاستی در جهتان، بته ویتژه در        می
 کشور ما، سابقه دراز دارد   

 
 چه جای شکر و شکایت زنقش نیک و بد است

 چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند 
 )حافظ(                                                               

ی بن مایه این نوشته، اشارات فرهنگی است، ارزیاب
کارهای حرفه ای نظامی و سیاسی شادروان فریدون جم 
   را کستتانی کتته از ایتتن نگارنتتده مطلتتا تتتر و آگتتاه ترنتتد  
نوشته اند و خواهنتد نوشتت  بنتده تخصصتی در بختش      
های سیاست و تاریخ معاصر ندارم، همین قدر امیتدوارم  
اشارت فرهنگی من برای بعضی از خوانندگان بی فایتده  

 نباشد   
*** 

 

 ت دوست یابی همساالناهمی
 در نوجوانی 

سعادت بزرگی استت کته کستی در نوجتوانی، در     
         دوران دبستتتتان و دبیرستتتتان از هتتتم صتتتحبتی همستتتال 
گرا نمایه ای برخوردار باشتد، ایتن گونته دوستتی هتای      
پاک بنیاد در سالیان درازتر ریشه ماندگار پیدا می کنند  

 دریغا که فریدون جم، را دیر شناختم   
 

 دولت صحبت آن شما سعادت پرتو 
 باز پرسید خدا را که به پروانه کیست!

به یاد دارم در نوجوانی این پند گرانبهتا را از زبتان   
دیر  1قلم یکی از ادیبان دوران رضاشاه، هاشم میرزا افسر

 دریافتم   
 

 برای خویش رفیو شفیو گلهین کن 
 زمردمی که هنرپیشه اند و با خرداند 
 

بزرگان ادب ما از این موهبت بهره منتد   بسیاری از
 بودند، چنان که فردوسی می فرماید: 

 
 به شهرم یکی مهربان دوست بود 

 تو گفتی که با من به یک پوست بود 
 

سعدی هم در بتا  هتای شتیراز از هتم صتحبتی بتا       
 دوست نکته سنجی یاد می کند که گویا همسال او بود: 

 
  دوش مرغی به صبح می نالید 

 و صبرم ببرد و طاقت و هوش عقل 
 یکی از دوستان مخلص را

 مگر آواز من رسید به گوش 
 گفت باور نداشتم که تو را

 انگ مرغی چنین کند مدهوش ب
   گفتم این شرط آدمیت نیست

 مر  تسبیح خوان و من خاموش
  

دوست سعدی که هنتوز نبتو  ستعدی را درنیافتته     
ی دوستتش  بود، در شگفت می ماند که چگونه ناله مرغت 

را چنین مدهوش کرده است  این که سعدی نتوای متر    
را تسبیح خداوند می خواند، نشتان متی دهتد کته هنتوز      

                                                 
افسر نماینده مجلس شورای ملی از معاصران و دوستان ایرم   -۱

 میرزا بود:
 نمی پرسی چرا احوال ما را     بگو شهزاده هاشم  میرزا را 

  وکالت گر دهد تغییر حالت    مگو چیز بدی باشد وکالت
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نوجوان مکتبی است و سخن بزرگترها دماغش را معطتر  
 می کند، به مرحله پژوهش فلسفی نزدیک نشده است  

حافظ هم طالب رفیو حجره و گرمابه و گلستان و 
 و چمنی است:فراغتی و کتابی و گوشه 

 
 دو یار زیرک و از باده کهن دو منی

 فراغتی و کتابی و گوشه چمنی  
 من این مقام به دنیا و آخرت ندهم      

 اگر چه در پی ام افتند هردم انجمنی  
 

 پیوند دل شکستگان  
در ده سال اخیر، یک همدردی جانکاه جم و مترا  
نو به یکدیگر نزدیکتر متی کترد  کتامران تنهتا فرزنتد بتا      

شتکده خانتدان   تفیروزه و تیمسار جم، آخترین مشتعل آ  
جم بود که از زمان عارف شهیر شتیخ محمتود شبستتری    

د ستال روشتنی   ست د، هفتسصاحب گلشن راز، مدت شش
بخش بود  کامران به تتدریج در دریتای افستردگی فترو     
رفت  کوشش و رنج پدر و مادر غمگستار در رهتائی او   

اختیار در لندن از جهان به جائی نرسید، سرانجام خود به 
 بدر رفت و بازماندگان را داغدار کرد  

 
 گوئی گماشته است بالئی او
 بر هر که تو بر او دل بگماری 
 شو تا قیامت آید زاری کن

 کی  رفته را به زاری  باز آری 
 

پدر با یاد فرزند مدت ها گل های بازمانده از او را 
هتتم  آبیتتاری و نگهتتداری متتی کتترد ولتتی عمتتر گتتل هتتا

 زودگذر است:  
 

 شکوه سلطنت و حکم کی ثباتی داد 
 زتخت جم سخنی مانده است و افسرکی 

   بده جام می و از جم مکن یاد 

  که می داند که جم کی بود و کی کی؟
 )حافظ(                                                                         

نته  بنده نیز در این ستوی دریاهتا، آمتام همتان گو    
 « تیر فلک را نه مغفر است و نه جوشن»تیرها شدم: 

فرزند برومندی داشتم به نام مایکل )جواد( کته در  
کستتب معرفتتت کتتم نظیتتر بتتود  بتته دانتتش هتتای جدیتتد  
پزشکی روی آورده،  در غرب آمریکا پزشکی صاحب 
نام شده بود  بیست سی مقاله علمی پزشکی در مجتالت  

اند  مقارن با ستال هتای   معروف آمریکا از او به یادگار م
آغاز انقالب اسالمی مطب پیشرفته ای در لتس آنجلتس   
دایر کرد که اداره مالی آن در دهته بعتد از توانتائی او و    
م من بیرون رفت  در جهان متادی، زیستت پزشتکی عتال     

سوای پزشک بازارشناس است  ناگزیر سر ختوردگی از  
لی جهان مادی او را افسرده و دل شکسته کرد  چنتد ستا  

از کتتار بتتاز مانتتد، در بتتروی ختتود بستتت و ستترانجام بتته  
 کاروان رفتگان پیوست 

*** 

 
 حضرت آقای پروفسور رضا 

 دوست گرانقدر قربانت
از دریافت پیام پر مهر نتوروزی آن دوستت معتزّز    
بسیار خوشوقت شدم و سپاس فراوان دارم  امیدوارم کته  

بتترای جنابعتتالی و ختتانم ستتال تندرستتتی و    ۱۳۷۵ستتال 
یش باشد  زخم های روزگتار، التیتام پتذیر نیستتند و     آسا

س هفته پتیش چنتد روزی   أباید شکیبائی پیشه نمود  تا ر
در لندن بود، حتالش خوبستت فقتل گلوکومتا در یتک      
چشتتم کتتار ختتود را کتترده استتت  یتتادی از حضتترتعالی  
کتردیم شتتنیده ام وانکتتوور شتتهر بستتیار زیبتتایی استتت و  

امتتت دارنتتد  بتترای  اینتتک ایرانیتتان بستتیاری در آنجتتا اق 
جنابعتالی ایتن مستافرت هتا دستت کتم تغییتری و بترای         

 شادکام و پیروز بمانید   -دیگران فیضی است
 ۱۹۹۶مارس ۱۴فریدون جم                         

*** 
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 باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست 
 غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر 

 
د کتته بتتی شتتک میتتان خواننتتدگان کستتانی هستتتن 

 یکدانه ایشان را بیگاه ربوده باشد   رّدروگر زمان دُ
فرهنگ ملی ما برای همنگاهی ها، همدردی هتا و  
شادمانی ها، گوهرهای جاودانی فتراوان دارد، هتر چنتد    

متوران در برابتر ایتن جهتان عظتیم بتی       ا غتم و شتادی مت   
تفتتاوت بتته نیتتک و بتته بتتد، صتتفری استتت در برابتتر بتتی  

  نهایت 
 

 اهی گیتی را هموار کرد خو
 گیتی است کی پذیرد همواری؟ 

 
 گنج شایگان 

فریتتدون جتتم را متتی تتتوان بتتی تردیتتد یکتتی از     
نزدیکترین کسان به دو پادشاه و خاندان سلطنتی پهلتوی  

او در مصاحبه تاریخ شفاهی دانشتگاه هتاروارد    1دانست 
 می گوید: 
در دوران نامزدی و پیوند بتا بتانو شتمس پهلتوی     -

 رضاشاه می رفتیم شب ها شام پیش 
در سفر تبعیدی )پرخذ ن( رضاشتاه در ایتران و    -

هنتتد و ختتارم همتتراه و همستتفر و محتترم او و خانتتدان   
 سلطنتی بودم  

                                                 

آنگاه که نخست وزیر وقت مرا برای خدمت فرهنگی به ایران   

دعوت کرد، وعده پرداخت بیمه پژشکی و بازنشستگی داده شتده  
صتورت عمتل نیافتت  مواعیتد عرقتوب اختاه       بود، ولی تا به امروز 

ثتتل عربتتی استتت کتته در ادب فارستتی وارد شتتده بتتود   بیثتترب  )م
کتته حتتتی بتته بتترادرش هتتم وعتتده درو            عرقتتوب نتتام کستتی بتتود

 می داد (
(  ۱۹۹۶، ستال  ۲۳۸، ص ۴۱جم در فصلنامه ره آورد ) شتماره    -۱

می نویسد: به علت پیوند سرسپردگی خانوادگی، مدتی قریتب بته   
 ده سال در آن خانواده زیسته ام 

   وقتتی )متفقتتین( رضاشتتاه را  بتته ختتارم از ایتتران   -
هتتتیک یتتتک از  )تبعیتتتد متتتی کردنتتتد(،متتتی فرستتتتادند 

مستتتخدمین دربتتار داوطلتتب نشتتدند کتته بتتا او در ستتفر   
کننتتد  جتتم متتی گویتتد نتتاگزیر مهتتدی ختتان    همراهتتی

 مستخدم خانوادگی خودش را با او به خارم فرستاد 
چند ماه پس از مترن رضاشتاه از همسترم جتدا      -

شدم ولی همهنان هفتته ای یتک بتار در دربتار میهمتان      
 ملکه مادر بودم و لطف و مهر ایشان به من برقرار بود  

در دوران ختتتدمات ارتشتتتی، بتتترای گتتتزارش    -
 های جاری به حضور شاه می رفتم کار

اکنون نگارنده می خواهد توجه خواننتدگان را بته   
این نکته جلب کند  ببینیم کسی که بیش از نتیم قترن بتا    
خاندان ستلطنتی کشتور ختود رابطته محرمیتت و پیونتد       
داشته، چه صفاتی و چته ستخنانی را متی ستتاید؟ آیتا از      

ر کته  میهمانی های پر طمطراق شاهان و روستای جمهتو  
به ایران آمده اند ستخن متی گویتد؟ آیتا از گتارد هتای       
احترامات نظامی انگلیس و آمریکا و اسپانی در پذیرائی 
ها یاد می کند کته در ذهتنش تاثیرگتذارده باشتند؟ آیتا      
صحبت ها از سفارش جواهر به جتواهر ستازان معتروف    
اروپا یا دستور خرید امالک وسیا دربار دلش را شتاد و  

نه اینها همه نیست  گنج شتایگان قناعتت    رقصان کرده؟
فرهنگ وا ی ایران، پرهیز از اسراف، درخشش فروتنی 
هائی که از زندگانی ساده برمی خیزد، توجه او را جلتب  

 کرده بود  
     جتتم از مصتتاحبت بتتا شتتاهی در تبعیتتد چنتتین یتتاد   
             متتتی کنتتتد: دخترانشتتتان ) دختتتتران رضتتتا شتتتاه( اگتتتر  

اس از فرنگستان بخرند اجازه نمی دادند، می خواستند لب
می گفت نمتی شتود بایتد شتما هتم ماننتد متردم دیگتر         

    2زندگانی کنید 
وقتتتی فریتتدون جتتم بتترایش در روزگتتار تبعیتتد     
جوراب عالی می خرد رضاشاه مانند یتک آدم معمتولی   

                                                 
غا کته چنتین راهنمتایی هتای مردمتی و فرهنگتی را هنگتام        دری -۲

  فرمانروایی اعالم نکردند و الزام اجرای آن ها نهادینه نشد 
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تو خیال متی کنتی متن پستر حتاجی ام! متن       »می گوید: 
اری( بختر، متن   سربازم، برو بترای متن جتوراب )پتنج ز    

سربازم  تا حا  از ایتن جتوراب هتا پتایم نکترده ام، متن       
فریتدون رفتت و از محلته     «جوراب سربازی متی ختوام   

       فقیرهتتای شتتهر جتتوراب هتتائی را کتته ستتیاه هتتای شتتهر   
 «می خریدند خرید و برایش آورد 

این گونه رفتارهتا نمایتانگر بزرگتی استتعداد روان     
را با عبارت هائی ماننتد   آدمی است  در ادب فارسی آن

 دولت فقر می ستایند   
 

 دولت فقر خدایا به من ارزانی دار 
 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

   (حافظ)                                                          
قناعت به چیزهای ضتروری و پرهیتز از استراف و    

 ی ایرانتی  زر و زیور لوکس از دستتورهای فرهنتگ وا  
    ماست که مردمتان بزرگتوار آنترا بته کتار متی بستتند و        

دیتده حقتارت   ه ن به آن چیزها بت ابآمی بندند و فرنگی م
می نگرند  البته کار آسانی نیستت کته در بتازار پتر آزار     
جهان، توانمندان از قصر و اتومبیل و ستاعت رولکتس و   
وسایل لوکس چشمگیر بگذرند، ولی رهبری یک ملت 

 سر مشو ها و مسئولیت هائی به همراه می آورد  فقیر
در دهه های پیش از انقالب اسالمی، بازار لتوکس  
غرب چنان دل از توانمندان و نودولتان متا ربتوده استت    
              کتته هتتر کتتس دستتتش کمتتی بتته دهتتنش متتی رستتید     
متی خواستتت لبتاس از رم و پتتاریس بخترد کتته دوختتت    

تاستفانه ایتن کوتته    پیرکاردن و کریستتین دیتور باشتد  م   
نگری ها بعد از انقالب استالمی هتم گریبتان متا را رهتا      

 نکرده است   
 

 جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت
 تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت 

 

متتن در شتتگفتم کتته چگونتته روبهتتان شتتیرافکن     
دربارها، این سرباز استخوان دار و فرزندش محمد رضتا  

ری کشتتاندند و هتتیک را بتته متتال انتتدوزی و ملتتک ختتوا 
 غنی ما را   فرهنگ  بیتی از  نتوانست مفهوم  خیراندیشی 

 
   1: دلیرانه در گوشش فرو کند که

 
 از طما پرهیز کن زیرا که چون قالب دار 

 هر چه سعی افزون نمائی عقده اش محکم تر است  
 اد شه کاو مال مردم خورد دزدی رهزن است پ
 شتر استن مژه چون خم شد به سوی چشم نوک 

 )بهار(                                                           
در آن ستتال هتتا فریتتدون جتتوان چنتتان در ستتایه    

می کرد که در مقام سخن  شخصیت سرباز پیر نشو و نما
گفتن و اندرز دگراندیشانه نبود  هر چند بعدها، توانست 
گاهی حقایو تلخی را به فرزنتد رضاشتاه بتازگو کنتد و     
طعن بشتنود، سترانجام هتم ماننتد دیگتر خیراندیشتان از       

 دربار طرد شد: 
 

 زبان مور به آصف دراز گشت و رواست 
 که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست 

 )حافظ(
به شادروان فریدون جم ارم متی گتذاریم کته در    
گفتارش توجه ما را به چنین نکتته هتای فرهنگتی جلتب     

ه های شاهنشاهان آنقتدر  می کند، به جاه و جالل دستگا
دل نمتتی بنتتدد کتته از میهمتتانی هتتای مجلتتل انگلستتتان و 
 آمریکا و اروپا سخن بگوید  سعدی چه خوش فرمود: 

 
 شنیدم که فرماندهی دادگر 

                                                 
۱

نخست وزیر چاپلوس غرب پرست او سیزده سال کوشید تتا او    -
 را به فرعونی مبدل کند وچنان کرد  

 زین قدک های صورکم باش مست 
 تا نگردی بت تراش و بت پرست 

 )مو نا(                                                               
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 قبا داشتی هر دورو آستر  
  یکی گفتش ای خسرو نیمروز 

 زدیبای چینی قبائی بدوز 
 و آسایش است  بگفت اینقدر ستر

 ی زیب و آرایش است وز این بگذر
 سعدی باز در جای دیگر می فرماید: 

 
  کهن جامه ی خویش پیراستن 
 به از جامه ی عاریت خواستن 

 
خریداران مدپرست که ثروتشان از دسترنج متردم  
فقیر ایران بدست آمده، نمی باید شرکت کریستن دیتور  
را آبادتر کنند تا پارچته بتافی کتازرونی هتا در ایتران از      

 تد!کار بیف
دستور رضاشاه به دخترانش و تاکید جم بتر ستخن   

گوش سخن شنو کجا دیتده  »او، ستایش انگیز است، اما 
 «اعتبار کو!

غرب گرائتی منحصتر بته کتار بتردن اصتطالحات       
غربی در میان سخن فارسی نیست  استرافی کته در ستده    
بیستتتتم در بتتتازار غتتترب پتتتای گرفتتتت و چتتترخ هتتتای 

ار انتداخت، متاستفانه   کارگاههای اقتصادی آنها را به کت 
کشتتورهائی را هتتم بتته ستتوی برهنگتتی و گرستتنگی و    

ندای آدمیت به آسانی به گوش آزمنتدان   1بیکاری راند 

                                                 
جمعیت کشور پیشرفته امریکا پنج در صتد کتل جمعیتت روی     -۱

زمین است، ولی مردم آن برای رفتاه ختود بتیش از بیستت درصتد      
منابا جهان را مصرف می کنند  اگر خیراندیشان بتوانند انتدکی از  

مریکتتا بکاهنتتد، میلیتتون هتتا متتردم   استتراف ناشایستتته انتترژی در ا 
کشورهای فقیر از بیماری و گرسنگی رهایی می یابند و تروریستم  

 کاهش می یابد  
 می یابد که ماینده عظمت ایرانیان مهاجر در امریکا، آنگاه فرو  پا

زیبتتایی هتتای فرهنتتگ  ایتتران را ماننتتد مهتتر و صتتلح و قناعتتت و   
ود همه فرهنگ هتا و  پاکدامنی، در غرب بیشتر ترویج کنیم  رهنم

آیین ها را می توان خردمندانه به کار برد  آیا ضرورتی دارد که ما 
شب و روز طبل زنان کاستی های فرهنگ زادگاه خود را به جهان 

 اعالم کنیم؟    
 

و جهان خواران نمی رسد  مردم کشور باستانی ایتران از  
تقلید و پیروی کورکورانه غرب خیری ندیدنتد و ستنت   

 های خودشان را بهبود نبخشیدند 
 ویش را بد چو تو خود کنی اختر خ 

 مدار از فلک چشم نیک اختری را
 تاد میلیون متردم بیگنتاه  فدریغ است که اکنون دنیا ه 

 را خوار و زبون بشمارند؟  درستکار
 

 ایران دوست جهان شناس 
در روزگتتاری کتته دانتتش و فنتتاوری انفورماتیتتک 
غرب همه رویدادها و کارهای جهان را فرا می گیرد هر 

ه متردم و بته کشتور ختود     خدمتگزاری که می خواهد بت 
کمک بنیادی کند می باید فرهنگ ملی و متردم کشتور   
خود را خوب بشناسد و نیازمندی هتای آنهتا را ارزیتابی    
کند و در عین حال با پیشرفت هتای دانتش و فنتاوری و    

ایتران دوستتی جهتان    اقتصاد جهان همعنان باشد، یعنتی  
 شناس  

که به تیمسار جم از دولتمردان ایرانی نادری است 
این دو هنر آراسته بود  او با پیشرفت های حرفه خود در 
جهان غرب آشنا بود و پایگاه فرهنگ ایرانی خود را نیز 
خوب می شناخت  سخن حافظ و سعدی را می فهمید و 
به زبتان آنهتا فکتر متی کترد و چیتز متی نوشتت  بترای          
خدمت به متردم پارستی زبتان، خترد دانشتی ختود را بتا        

ماهنتتگ کتترده بتتود  از گذشتتتگان و  فرهنتتگ ایرانتتی ه
کسانی که او را طرد کرده بودند، به زبتان ادب یتاد متی    
کتترد  بتته شتتعائر ملتتی و ستتنت هتتا و آئتتین هتتا ارم متتی  

 گذاشت  بذر نفاق نمی پاشید  
جتتم متتدتی در مهابتتاد ماموریتتت نظتتامی داشتتت    

دیتدم مردمتی   »درباره مردم آن حدود ایران متی گویتد:   
ا دارند هر چقدر فقیر و محتروم  هستند نهایت مناعت طب

باشند ولی مناعت و آقازادگی شتان را دارنتد و مردمتی    
هستند قدرشناس و احساساتی  بترای متن یقتین شتد کته      
اگتتر درگذشتتته اغتشاشتتاتی در آن منطقتته صتتورت متتی  
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گرفتتت یتتک مقتتدار بستتیار زیتتادش ناشتتی از ستتو رفتار  
نه عوامل دولت ایران نسبت به مردم محل بود  باز متاسفا

من این را اقرار بکنم که از این دو هتزار و پانصتد ستالی    
ستال دو قتدم بترای     ۲۵۰۰که ما جشتن گترفتیم در ایتن    

مردم کردستان برداشته نشد من همیشه در آن موقا فکتر  
می کردم که ایتن متردم کوهستتان بستیار متردم نجیبتی       
هستند کته علیترغم محرومیتت هتا بتاز هتم خودشتان را        

 -)تتتاریخ شتتفاهی دانشتتگاه هتتاروارد«  ایرانتی متتی داننتتد 
(، ایتتران دوستتتی ژرف  ۱۱/۱۲ص ۳ جتتوردی، نتتوار  

شادروان فریدون جم موجب متی شتد کته گتاه نگترش      
های خود را درباره کاستی های فرهنگ اجتماعی ایتران  
نیز در میان بیاورد  این چند جملته پربتار دربتاره اوضتاع     
 ایتتران پتتیش از انقتتالب استتالمی، برگرفتتته از ستتخنان    

  1اوست:
علت العلل جنبش نارضائی ملت ایتران از وضتا   »-

 «  موجود بوده است 
حوادث روزگار باعث شده است که ملت ما بته  »-

تملتو، اظهتار خاکستاری مطلتتو و جتان نثتاری در برابتتر      
قدرت، عادت کند و بدیهی استت ایتن خاصتیت متورد     

 «سو استفاده صاحبان قدرت واقا می شود 
استته از آن هتیک گتاه    مجلس و دولت هتای برخ »-

نبایستی می پذیرفتند که فقل آلتی در دست شتاه بشتوند   
وکیل   و بگذارند شاه سلطنت را به حکومت تبدیل کند

 «و وزیر تبدیل به نوکر شوند 
من شخصا گناه هتا را بته مقتدار زیتادی متوجته      »-

   2 «جامعه خودمان می دانم که بت ساز و بت پرور است

 شتبه مکتب نرفت و خط ننو
فریدون جم را از چهارده پانزده سالگی بته کشتور   
فرانسه فرستاده بودند  او چند ستالی در آن جتا تحصتیل    

                                                 
۱

،  ۳۳۰- ۳۳۱ص ۱۳۸۰تابستتتان ،  ۶۰فضتتلنامه ره آورد شتتماره   -
 ۲۰۰۲لندن جو ی  ،ارتشبد فریدون جم

۲
که سخن گوینده اشاره بته ستنت چاپلوستی رایتج     بدیهی است  -

 میان دولتمردان است، نه کل جامعه و توده مردم 

کرد  آنگتاه او را بته ایتران فراخواندنتد، بازگشتت و بته       
زناشتتوئی ناخواستتته تتتن در داد و بتته تحصتتیالت نظتتامی 

 پرداخت  
متتن در عجتتبم کتته ایتتن جتتوان وابستتته بتته دربتتار و 

کی و کجا زبان و ادب فارسی و ختل   دانشکده افسری،
ختتوش را بتته ایتتن ختتوبی آموختتت! هنرهتتائی کتته پستتند 

 دولتمردان آن روز نبود  
بسیاری از جوانان متا کته در نوجتوانی بته اروپتا و      
آمریکا برای تحصیل می رونتد و پتس از چنتد ستال بته      
       کشتتور ختتود بتتاز متتی گردنتتد و بتته کارهتتای حرفتته ای 

ز پیگیری زبان و ادب پارسی بتدور  می پردازند، ناگزیر ا
متی ماننتد  بته گمتان متتن، عامتل مهمتی کته متی توانتتد         
تحصیل کرده هتای جتوان متا را بته ستوی ادب فارستی       
بکشاند پرورش شور و عشو فراوان به هویت ملی استت  
و گرنتته نوجتتوان هتتا را نمتتی تتتوان بتته آستتانی از جاذبتته  
فرهنگ های دلفریب بازارهای غترب بتدر کشتید  ایتن     

ازارها جوان پسند و جوان فریبند  گذر از بازار مصترف  ب
به ستوی مکتتب ارزش هتای معنتوی و دانشتی تتالش و       

عتروم بتر فلتک ستروری بته      »فداکاری بسیار می طلبد  
 «   ستا دشواری

حاصل اشراف به فرهنگ های وا ی آدمیت، این 
نیست که کسی بتواند ماننتد پیتام گیتر تلفنتی و دستتگاه      

ا و سروده های بزرگتان را در میتان   ضبل صوت، گفته ه
بحث یا بیرون از پرده بازخوانی کند  فرهنتگ پتر بتار و    
فراگیر ایران می باید آدمتی را خردگترای و مهترآئین و    
میانه رو کند، آن چنان که انسان بته آزادگتی و مردمتی    
روی بیتتاورد  رنتتگ تعصتتب هتتا را بزدایتتد، حجتتاب      

بتدارد و آنهتا    افتخارات موهوم را بدرد، مردم را دوست
را به جرم کم دانی و ناروائی باورهای عقیدتی و عاطفی 

عتارف بته نفتس شتو نته بته دلتو        »خوار و خفیف نکند، 
 « قلندری

نگارنده اگر توجه خوانندگان گرامی را بته ستوی   
       هویتتت ملتتی و پرهیتتز از ناستتزا و فصتتل و پراکنتتدگی   
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می خوانتد، برمبنتای وظیفته انستانی و میهنتی استت کته        
همگتتان بتتدان پایبنتتدیم  سیاستتت در رده ی پتتائین تتتر از 
هویتتت ملتتی جتتای دارد و متتنش آدمیتتت در رده هتتای   

 با تر 
اکنتتون اجتتازه بدهیتتد کتته چنتتد نامتته از شتتادروان  
فریدون جم را از نظر بگذرانیم  اگر حوصله کردیتد بته   
نامه های بنتده نیتز متن بتاب اخوانیتات )تتاریخ( معاصتر        

 نگاهی بفرمائید  
*** 

 
 جناب آقای پرفسور رضا 

 دوست فرزانه و خردمند و گرامی را قربانم 
 

مبتتارک روزی بتتود کتته بامتتداد پگتتاه چشتتمم بتته  
دستخل آن عزیز روشن گردید، نامه ای گترم و انشتائی   
شیوا که در ایتن دوران کمتتر دیتده متی شتود  بتویژه از       
طرف دانشمندانی کته عالقته و کتارآئی در رشتته هتای      

یاضی دارند  همین است کته امثتال آن   علوم فیزیک و ر
دوست معزز نایاب و نادرست، که علیترغم مقتام علمتی    
که باعث سترفرازی ایتران و ایرانتی استت، همهنتان بته       
سرزمین ایران، فرهنگ و سنن آن دلبسته و وفادار مانتده  
اید  وعتده داده ایتد کته یکتی دو ستال دیگتر، فرصتت        

ی نصتتیب دیتتدار و صتتحبت از شتتاهنامه و تتتاریخ بیهقتت  
خواهد شد  امیدوارم که عمری باقی باشد و چنین دقایو 
لتذت بخشتی دستت دهتد  در شترائل کنتونی تنهتتائی و       

 فقدان یاران همفکر بسیار جانفرساست   
از مژده تندرستی و کتار ستودمند دوستت محتترم     
بسیار خوشوقت شدم  از کسالت روانتی فرزنتد کامکتار    

و هیجان هتا را  ناراحت و متاسفم  من خود این اضطراب 
زمان دراز حس کرده ام  نمتی دانتم چترا اکنتون چنتین      
شده که بسیارند آنانی که با این نگرانتی و رنتج روحتی    
مواجه هستند  درست است که وقتی فرزنتدان بته ستن و    
سالی متوسل رسیدند باید خود مسئولیت های زنتدگانی  

را عهده دار شوند و قانون طبیعت هتم چنتین استت  لتذا     
لیه خانم قاعدتا درست فکر می کنند کته هتر   حضرت ع

کس اگر بتواند بار مشکالت خود را بدوش بکشد، ولی 
تربیت عاطفی ما چنتین وارستتگی را اجتازه نمتی دهتد       
مثال خود من با وجتود اینکته فرزنتدم اکنتون ستی ستاله       
استتت از بهداشتتت و شایستتتگی و آستتایش او ختتود را   

فانه ایتتن متاستت  منفتتک و بتتی تفتتاوت نمتتی تتتوانم دیتتد  
احساسی ست یکطرفه و متقابال پاسخی به آن داده نمتی  
شود  ولی عقل و منطو حکم می کند که پتس از ایفتای   
آنهتته محبتتت و انستتانیت حکتتم متتی کنتتد بتتاقی را بتته    

سرنوشتت و ختتود جتوان واگتتذار کنتیم و بتته     -خداونتد 
عبث روزهای تیره زندگی را سیاه تتر نکنتیم  متن ختود     

 !بدترین سرمشو ها هستم!
روزها پوچ و توخالی تکرار می شوند و هتر وقتت   
دوستانی از حال و احوال و طرز گتذران پرستش کننتد،    
  می گتویم در تتا ر انتظتار مترن منتظتر نوبتت هستتیم       
فریدون توللی در قطعه ای به این مضمون بیتی دارد کته  

   اغلب در دل تکرار می کنم:

 
 یاریر از مردن تتتتر روز دهندم خبتتته
 ؟یارته کتتچ به ؟تتیام اما به چه کام دهمان من
  ا سرطان پنجه درافکند و درافتادتتب نیا
 یبه غربت زد و برشد چو غبار مهین خآ و
 دیهیقره پ رته دگر قتتتقره دائم ب رتق نیز
 یوارتتتمانند نتتو بتتتر تتتتن و عمتتتم رتتتعم

 ا لب خندانته از راه رسد بتتک فرداست
 یارتگس  ادهتتتن بُتَک  بن چوتتتخوشِ م رن م
 دونیه فرتتتک دیتتدر و گو دیگشا مهین تا

 یوسه که آرتتتر لب او بتتتم بتتاست زن وقت
 آخر( ی)ال
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و  ارتیت بود, از ز سریکه م یمتأسفم که زمان بازهم
از دانتتش  یا محتتروم مانتتدم و بهتتره زیتتمصتتاحبت آن عز

  دینگرد بمینص یجنابعال ینیب و جهان ایوس
 زتیت بته وجتود عز   یو دلبستتگ  یدوستت در  شهیهم

 ،یبهتر یروزها یو با آرزو و وفادار خواهم بود بند یپا
  رسانم یم انیارادت به پا دینامه را با تجد

 جم دونیفر قربانت
 سپتامبر ۱۲ لندن،

*** 
 جناب پروفسور رضا 

 دوست دانشمند و گرامی را قربانم 
در نخستین روزهای نتوروز، پیتام مهتر و شتادباش     

ست معزز را دریافتت کتردم و معلتوم استت کته بتی       دو
انتتدازه خوشتتحال شتتدم کتته ستتپاس ختتدای را تندرستتت 
هستید و سال را بتا تمتام گرفتتاری هتا و نتاراحتی هتا بتا        
سالمت تن و آسایش فکتر )تتا حتدی کته میستر استت(       

 آغاز می فرمائید  
مرغزار دیلتم و  »ابیات زیبائی که از بهار در وصف 

رده بودید هوای وطن را در نظترم  طرف سپیدرود( یاد ک
انستان تتا از موهبتت هتائی برختوردار       -دو چندان کترد 

است، توجهی بدانها ندارد و فقل محرومیت هاست کته  
 ارزش از دست رفته ها را مقابل چشم می آورد 

زنتتدگی متتن هتتم تکتتراری استتت خستتته کننتتده از 
همان مسائل و گاه پیش خود فکر می کنم که چرا بایتد  

ی را اینقتدر ارم گتذارد  جنابعتالی بتا پتژوهش      این هست
های علمی دائم در جهانی جالب معنا زندگی متی کنیتد   
و تماس بتا دانشتجویان نیتز ختالی از لطتف نیستت  متن        
چندین سال در دانشتکده افستری و دانشتگاه جنتگ در     
امور نظامی معلمی کرده ام و حال فکر متی کتنم چقتدر    

 -هتتر ارائته دهتم   سرگرم بودم که هر مطلب را چگونته ب 
چه تمرین هائی تهیه کتنم و چته نکتاتی شایستته عطتف      
توجه مخصوص است  فعال که هر صبح همین که بیتدار  
می شوم خود را مقابل مسئله گذراندن ساعات دراز روز 

در تنهتتایی و بیکتتاری و مواجتته شتتدن بتتا احتیاجتتات      
 خانوادگی می بینم   

، خیال کرده بودم، سفری کوتتاه بته پتاریس بکتنم    
ولی نشد  گرفتاری هتائی روی داد کته حتتی سته چهتار      

 روز نتوانم از محیل روزمره دور شوم  
مکترر در   -اخبار ایران خیلی ناراحت کننده استت 

مکرر اینان خبل های گذشته را تکرار می کننتد  متدرن   
تجهیزات و  -داشتن اطالعات صحیح از گسترش دشمن

کمک متی  عراقی ها که از همه طرف  -آمادگی های او
شتتتوند  حتتتتی آمریکتتتائی هتتتا بوستتتیله اقمتتتار ختتتود و 
هواپیماهای اواکس به آنها اطالعات می رسانند، به هیک 

مکترر در مکترر از    -قاعده ای خود را ملتزم نمتی داننتد   
صتدای   -گازهای سمی علیه ایرانیان استتفاده کترده انتد   

ایتن اوضتاع چطتور ممکتن      -هیهکس هم درنمتی آیتد  
 است روزی فروکش کند؟!  

امیدوارم که آن دوست فرزانه، همیشه تندرستت و  
شادکام باشید و از لحاظ ختانواده هتم گرفتتاری نداشتته     
باشید  فرزند من اکنتون خوبستت ولتی بتاز چنتد روزی      

ی عتا بتتوانم، ست   -بیمار شد با غم ها و گرفتاری های آن
دارم خود را با خواندن کتاب و تتاریخ و اخبتار سترگرم    

 کنم  ولی هیهات!  
ا عرض تشکر فراوان، دوست محترم و گرامتی را  ب

از دور می بوسم، و به خدا می سپارم  باشد که بتاز بیتنم   
 دیدار آشنا را   

  -قربانت فریدون جم
 ۱۹۸۵یکم آوریل  -لندن

*** 
 فرزانه و گرامی را قربانم  ،دوست دانشمند

نامه آن عزیز را پس از زمانی دراز که به کلتی بتی   
درس جنابعالی را نمی دانستم کته بته   خبر مانده و حتی آ

پیامی پیوند محبت را پایدار و دل مشتاق را قراری دهم، 
رسید و با وصول آن بی اختیار گفتم: رسید مژده که ایام 

 غم نخواهد ماند    
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سپاس خدای را که سالمتید و بترای متردی بتا آن    
همه دانش و دل پرشور، تنهتائی و آوارگتی نمتی توانتد     

باشد، خود مرکزیتد و دیگتران در اطتراف    وجود داشته 
آن عزیز گردانند  آرزو داشتم خاطری آسوده داشتتم و  
از دیدار و مصاحبتتان برختوردار متی شتدم امتا افستوس      
که گردش دوران و سرنوشت هم دوری و هم گرفتاری 
و پایبندی به خانته و ختانواده نصتیبم نمتوده استت، کته       

در روال  حتتتی بتترای چنتتد روزی نمتتی تتتوانم تغییتتری   
زندگی داده، خدمتتان برسم، آثار پیری هم متوالیتا روی  

چشتتم کاتاراکتتت شتتد، پروستتتات متتتورم و  -متتی دهتتد
عفونی گردید که محتام به عمل شدم  حتال هتم متدتی    
است که در فواصل معینی دچار سرگیجه متی شتوم کته    

 تحمل آن حتی در رختخواب مشکل است   
شتادکام بمانیتد     امیدوارم که در پناه یزدان همواره

اتاوا را دیده ام چه شتهر تمیتز و زیبتائی، خاصته در ایتن      
 فصل که کم کم  له های هلندی باز می شوند  

حوادث ایران، باعث دلتنگتی استت و ایتن متاجرا     
چگونه به پایان خواهد رستید  دقیقته ای پتیش بتا آقتای      
تاراس تلفنی صتحبت کتردم  حالشتان خوبستت ولتی از      

فزایش فشار و تنگ شدن میدان دید یک چشم به علت ا
همه متا در   -)گلوکوم( که متوجه نشدند ناراحت هستند

چنتد   -آخرین مراحل عمتر هستتیم و مصتائب در پتیش    
روز پیش مقاله ای را که در پاکستتان نوشتته بودنتد متی     
خواندم، ابیاتی به پارسی شاید از اقبال داشت که مطتابو  

 حال و احوال خودمان یافتم   
 

 یم چه شد؟ نتتاتوان شدیم چه شد؟ قوی شد
 چنین شدیم چه شد، یا چنان شدیم چه شد؟

 به هیهگونه در این گلستان قراری نیست 
 تو گتر بهار شدی متا خزان شدیم چه شد؟ 

 
از لطتتف و عنتتایتی کتته فرمتتوده ایتتد، بتتی نهایتتت   
سپاسگزارم و همیشه به یاد روزی که در باران سخت بته  

سل رفتیم و یا دیتدارهای کوتتاه   در بروک« واترلو»دیدار 
پاریس که آن همه محبت به من مبذول داشتتید هستتم و   
یکی از تاسف هائی که از زندگی خود دارم آنستت آن  
موقتتتا کتتته در تهتتتران بتتتودیم و مهلتتتت و موقعیتتتت    
برخورداری از ستعادت دیتدارتان میستر بتود بته غفلتت       

 گذشت همیشه خود را تسلیت می دهم که:  
 ا منتظریم ای ساقی بتتر لب بحر فن

 فرصتی دان که زلب تا به دهان اینهمه نیست 
 

 ارادتمند همیشگی فریدون جم 
 ۱۹۸۸مارس  ۱۸ -لندن

*** 
 جناب آقای پروفسور رضا 

  دوست دانشمند و دلسوز و مهربان را قربانم
امروز صبح که باز در زیتر کتوهی    ۱۹۹۰مارس  ۱۳نامه 

ی بتتر دل از غتتم کوفتتته نشستتته بتتودم رستتید و مرهمتت    
غمگسترم نهاد  روزها می گذرد ولی اندوه و افستردگی  

چه کنم که حکومتی بر عقتل و   -من رو به افزایش است
کتامران متن کته در ایتن جهتان آنهته ندیتد         -دل ندارم

کامرانی بود و سال ها ناراحتی اعصاب و سپس بیمتاری  
خلو و جهتانی قتدردانی از    واپسین را با بردباری و حسن

ناله و شکوه ای نکترد، بلکته    -تحمل کرد مادرش و من
بر عکس خدای را شاکر بتود کته متا را ختانواده ای پتر      
مهر و متحد گردانید، ناگهان به جهانی که باقی نام نهاده 

اما مگر من و مادرش دیگر می تتوانیم ایتن    -ایم شتافت
روزهای تلخ را زندگی بنامیم!! فتردا ستال بته پایتان متی      

ران بسیار دلبستتگی داشتت و ایتن    رسد، کامی به سنن ای
روزهای نوروز را گرامتی متی داشتت بته هفتت ستین و       

هزار افسوس بته قتول    -سنبل و  له و نور اهمیت می داد
 اقبال اکنون  

 
  در مزار ما غریبان نی چراغی نی گلی 

 نی پر پروانه سوز و نی نوای بلبلی 
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فردا و پس فردا با مادر داغدیده به زیارت متزارش  
ویم و شگفتی آور اینست که چطور ایتن ستوز دل   می ر

در نامته قبلتی ایتن      را بر خود هموار می کنیم نمی دانتم 
 بیت عربی را نوشتم یا نه: 

 
   لو  الدّموع و فیض هن  فاحرقت

 ارض الوداع حرارت ا کباد 
گل ها و درخت های کتامی در بتا  گتل کترده و     

  می کند شکفته شده اند و دیدن آنها فریادم را بلند
 

 هنگام بهار است گل و  له و سوسن 
 از ختتتاک در آیند تتتو در خاک چرائی  

 چون ابتتر بهاران بتتتروم زار بگریم 
 بر خاک تو چندان که تو از خاک درآئی

  
در ایتتن موقتتا ستتال شایستتته نیستتت ختتاطر مهراثتتر 
دوست محترم را ملول نمایم ولی چته کتنم متی ختواهم     

عتزز بگتذارم و غتم دل را بتا اشتک      سر به سینه دوست م
 بگویم   

فرمتوده ایتد او افستری      1یادی از سیف اهلل شتهاب 
با شخصیت، تحصیلکرده، با ذوق و با عشو به میهن بود  

و به علت صتفات   -در جوانی من مسیر را طی کرده بود
بارزی کته داشتت او را بته فرمانتدهی دانشتکده افستری       

ای هترز را کته   او درصدد برآمد که علف هت  -گماردند
کادر افسری ایران را خفه کرده بود بزداید  از دانشتکده  
افسری شروع کرد و در صدد برآمد دانشجویان بتدنام و  

در « ارونقتی »نان به نام آبدسابقه را مرخص کند  یکی از 
اردوگاه اقدسیه او را کشت  اما معجز ایتن بتود کته ایتن     

                                                 
در نامه به شادروان جم نوشتته بتودم کته در کتالس یتازدهم و       -۱

، خیابتتان شتتاه آبتتاد تهتتران، «ایرانشتتهر»دوازدهتتم دبیرستتتان ثتتروت 
سی سرهنگ سیف اهلل شهاب دبیر زبان فرانسه ما بود  او با ادب فار

نیز آشنایی داشت  بعضی داستان ها را از قابوسنامه می خواند و متا  
دانشجویان را یاری می داد که آن را به زبان فرانسه برگردانیم کته  

  کار دشواری بود  

در ستر   دانشجوی بدنام و جتانی را کته فرمانتده ختود را    
خواندنتتد و « صتتغیر»ختتدمت و بتته ستتبب آن کشتتته بتتود 

تنبیهی نشد  بعدها با نام تغییر یافته در تهران می گشت و 
 مورد عالقه سفارت انگلیس بود!! 

کشور ما نفرین شده است، آنهه آدم  یتو استت،   
یا می کشند یا زندانی متی کننتد یتا تبعیتد متی کننتد یتا        

ر ارتش سر تیپ ابراهیم حوادث ناگوار از بین می برد  د
ارفا، سپهبد رزم آرا، سرتیپ شهاب و بستیاری دیگتر را   

 می توان نام برد  
خدایش بیامرزد، شهاب سخت کوشش متی کترد   
در پیراستتتن ارتتتش و آمتتوزش و تشتتکیالت آن قتتدمی  

متترن »Alfred de vignyبتتردارد  دربتتاره قطعتته  
نوشته اید که به جتز کلمته اول بیتت آغتازین را     « گرن

این قطعته خیلتی طتو نی و زیبتا      - 2اموش فرموده ایدفر
چون تابلوئی باشتکوه تنظتیم شتده و همته آن را در ایتام      
تحصتیل از برداشتتتم و هنتوز هتتم بیشتتر آن را بتته ختتاطر    
دارم  قطعه مسعود در مرن عزیزی بر دلم نشست بویژه 
دل بدان خوش کنم که هیک کسی در جهان عمر پایتدار  

باقیمانتده عمتر در ستوز و گتداز     نداشت! ولی گذراندن 
 هم شکنجه ای بدتر از مرن است!! 

اینجا خبری نیست  فریاد مردم از افاده هتای ختانم   
که نوعی جزیه استت بلنتد شتده  در     Poll Taxتاچر و 

آنطرف روسیه و اروپای شرقی در تحتول استت  آلمتان    
 بهم می پیوندد  

 امیدوارم سال نو برآن عزیز مبارک و بتا تندرستتی  
و شادکامی همراه باشد، محبتت جنابعتالی در ایتن ستال     

 های واپسین عمر برای من بسیار ارزشمند است   
 فریدون جم  -قربانت

 

                                                 
رن شتتاعر در نامتته ای اشتتاره کتترده بتتودم کتته شتتعر متترن گتت -۲

ینی را دوست داشتم و کلمه ای را در معروف فرانسوی الفرد دو و
ز آن شعر فراموش کترده ام  تیمستار بتا حافظته قتوی ختود در       آغا

سنین با ی هشتاد سالگی، بخشی از آن شعر را در نامه درم کترد  
 که از ذکر آن می گذرم  
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 حضرت پروفسور رضا 
قربانتتت گتتردم در ایتتن روزهتتای ستتختی کتته متتی  
گذارنم و از فکر و یاد همسر مهربانم در نمی آیتم  قتدر   

ساس می لطف و عنایت آن دوست بزرگوار را کامال اح
هفته ای یک بار به گورستان کته در شتمال لنتدن     -کنم

امتا   -مایتل فاصتله دارد متی روم    ۱۳واقا است و تا خانه 
 آتشی که بر جانم است فروکش نمی کند 

اینتتک در تنهتتائی مطلتتو روزهتتا را بتته شتتب متتی   
بدبختانه خرابی چشم هم، مطالعه را آسان نمتی   -رسانیم

  نمتی کتردم     حستاس کند من تا همسرم بود، کمبودی ا
فوریه که از بیمارستان تلفتن کردنتد    ۲۴اما در نیمه شب 

و خبر وحشتناک را به من دادند، ناگهتان تعتادل بتدن را    
ضعف مفرطی در پاها احساس کردم کته    از دست دادم

راه رفتتتن را بتترایم مشتتکل کتترد و چشتتمانم یکبتتاره تتتار 
و  شدند  حال قریب یکماه و نیم از آن تاریخ می گتذرد 

متی کتردم     تصور« شوک»حا ت مزبور را که ناشی از 
رفا نشده است  معتذلک ناچتار هستتم دستت از کتتاب      

کته   Don Quichote, Clouduisبرندارم  با خوانتدن  
برای بار چهارم است که در دست گرفتته ام و تتا حتدی    

می کنم  گاه تلفنی بتا       کتاب ریاضی، خود را سرگرم 
م و ایشان هم در وضا بسیار خانم تاراس صحبت می کن

ناسازگاری می گذرانند  دوستان حرفه ای کته داشتتم و   
سالیان با آنان محشور بودم، همگی درگذشتته انتد و بته    

 Clopin-clopantقول فرانسوی ها باقیمانده راه را باید

 بگذرانم    1 
امیدوارم که جنابعالی از آفات زمانه مصون باشید، 

نهایت متتاثر شتدم گرچته     از درگذشت حسن شهباز بی
در ذهن من دیگر جائی برای تاثر بیشتر نداشتم  انشتا ا     
همه خانواده جنابعالی تندرست باشند کته ماللتی از ایتن    

 از مرحمتی که به    باشید  با سپاس فراوان  حیث نداشته
 

                                                 
۱

-   Clopin clopant لنگ لنگان و نامتعادل  
  

 من دارید خداحافظی می کنم   
 فریدون جم                                         

*** 
دو سه هفته پتیش نامته گرامتی را     دوست عالیقدر

زیارت کردم  گرفتاری های روزگتار مجتال نمتی دهتد     
که با ختاطر فتار  ستالمی عترض کتنم  عتالوه بتر ایتن         
گرفتاری ها، چنتد تعهتد ستخنرانی هتم دارم کته بستیار       
خسته و فرسوده ام می کند و گاهی به سرم می زنتد کته   

 همه کارها را رها کنم:  
 
 صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش به 

 که اینقدر زجهان کسب مال وجاهت بس 
 لوف و عتهد یتار قتتدیتمأهتتوای مسکن مت

 ز رهتروان سفر کرده عذر خواهت بس 
 

این صفحه را به شتتاب از دانشتگاه حتین کارهتای     
دیگر عرض می کنم  باید سخنرانی برای زوریتخ آمتاده   

بتتود  شتتاید هتتم  کتتنم کتته در هفتتته آختتر ژوئتتن خواهتتد
توانستم مراجعت به کانادا را از طریو لندن انجتام دهتم،   
که فیض زیارت عالی نصتیب شتود  اینکته از گرفتتاری     
تهیه سخنرانی )هفته اول ژوئن در توکیو و هفتته دوم در  
چین( شکایت می کنم از آن روست که مطلب و مفهوم 
        مستتائل در ذهتتنم دیگتتر آن جتتال و شتتور را نتتدارد و     

خوشا به حال عوامی که در لبتاس   -نمی دانم چه بنویسم
خواص متجلی شده اند و خودشتان هتم نمتی داننتد کته      
نمی دانند باید سکوت کنند و نمی کنند  دائما در تقریر 

می کنند و بدانجا نرستیده   و تحریراند و روزنامه ها را پر
« این دفتر بی معنی غترق متی نتاب اولتی    »اند که بگویند 

در کتنج خرابتاتی   »ر مشکل مادی در میان نبتود  شاید اگ
را تتترجیح متتی دادم  بتته قتتول آن  « افتتتاده ختتراب اولتتی

 عارف:
  آئی بر من چو باز مانی زهمه 
 معشوقه روز بینوائیت منم! 
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 با سالم بسیار و ارادت مخصوص ایام به کام باد 
 ۱۹۸۵می  ۸فضل اهلل رضا                         
  P.S. نامه ها را از آن روی بته محضتر   بریده روز

عتتالی عرضتته کتتردم کتته حتتو مستضتتعفان جهتتان را هتتم 
نادیده نباید گرفتت  آنهتا کته ستالک متی ستازند و متی        
فروشند و نفتاق متی پراکننتد لبتاس دموکراستی بتر تتن        
دارنتتد و حتترف هتتای عقتتال و صتتلحا را متتی گوینتتد امتتا 

حرف حکمت بر زبان ناحکیم/ حلیه هتای عاریتت دان   »
 « مای سلی

*** 
 دوست بزرگوار و تیمسار دانشمند 

از »از نامه گرامتی شتما صتفا و محبتت متی باریتد       
مترا هتم شتاد    « کوزه همان بترون تتراود کته در اوستت     

 کردید و هم دلتنگ، به قول سعدی: 
 

 تنگدلهم تازه رویم هم خجل،هم شادمان هم 
  کز عهده بیرون آمدن، نتوانم این ایام را

 
آنجا کته در نامته     Honore de Balzacقولیا به 

 ای نوشته بود: 
Votre letter m’a fait autant de 

chagrin que de plaisir  

  

باری عذر تاخیر جواب را بپذیرید، چون قلم روی 
کاغذ نمی رفت، قرار بود که آپارتمان اجاری را هتم در  
پایان ژوئیه تخلیه کتنم  سته متاه شتب و روز در دغدغته      

راه حلی پیدا شتد  جنابعتالی غتم هتای      گذشت، تا موقتا
دیگر زیاد دارید ولی الحمداهلل ایتن یتک غتم بته سترا       
شما نیامده و بیخوابی فتراهم نکترده استت  بتاز بته قتول       

 همشهری شما افصح المتکلمین:
 شب دراز  نیایدپدید « جم»بر تخت 

                                                 
   مه شما برایم همان قدر که لذت بختش بتود، غتم آور نیتز     ] نا
ت بتالزاک  رروتنانه و دانشی خود ترجمه عبااستاد، با روحیه ف [بود

برای آگتاهی خواننتدگانی کته فرانسته     « آرمان» و را نیاورده بودند
 هم نوشت  نمی دانند، فارسی آن را 

 من دانم این حدیث که در چاه بیژنم 
گریبانگیر من عذر دیگری هم در تاخیر پاسخ نامه 

بود  نمی دانم آن خل زیبای سیاه نگار چلیپای شما را با 
کتج نتویس بته چته      (Bic) بیتک این قلم های دوقرانتی  
خل و نثتر ختوش از کته قترض     »روئی جواب بنویسم؟ 

  1 «کنم؟
از آفات خانه کرایه این است که قلم هتا و کتتاب   
ها و نفائس خانه در صتندوق هتا و بستته هتا مستتور متی       

  بهر حال تابستان امسال مثتل بهتار آزادی زودگتذر    ماند
از فردا دانشگاه براه می افتد و بنتده بته منتترال متی      -بود

روم و هفته ای دو روز  در دانشگاه هتای کنکتور دیتا و    
  [می روم]مک گیل منبر می گویم 

دربتتاره مشتتکالت ایتتران گذشتتته و حتتال و آینتتده 
ستی معرفتت   آنهه مرقوم شده بود درست بود  دوای اسا

 است:  
 

 هنرمند با مردم بتتتی هنر
 فرجام هم ختاک دارد بتسر ه بت

  ولیکن از آموختن چاره نیست 
 که گوید که دانا و نادان یکیست؟ 

 
این گروهی کته در اروپتا و آمریکتا داعیته آزادی     

بنده پتای بنتد و    ه زعمبخشی و سرنوشت سازی دارند، ب
ت گرفتتار جتاه   گرفتار چند سلسله اند  نخست آنکه سخ

و مال و پندارهای تعصتب آمیتز ختویش انتد  بعضتی از      
ایشان هویت فرهنگی مشخصتی ندارنتد، غترب گرایتان     
صورت پرست اند و ژرفای فرهنگ ایرانی و استالمی را  
نمی شناسند و در عین حال با آن ناشتناخته دشتمنی متی    
ورزند  بهای زندگانی ایشان از کد یمین نیست از خزانته  

                                                 
این مصراع از ملک الشعرای بهار است و آن را در پاسخ ادیتب   -۱

الستلطنه ستمیعی بته تهتران نوشتتته بتود، آنگتاه کته در ستتویس در        
ری بود  ادیب السلطنه به خل ختوش و شتعر ختوب    بیمارستان بست
    شهرت داشت
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می رسد  اینهتا ختواه یتا نتاخواه قتائم بالتذات       « دیگران»
نیستند، چه از نظر فرهنگی و چه از نظتر متادی  در میتان    

 گروه داعیه داران خیراندیشان پاکدامن نادراند
دوست عزیتز بته شتما تبریتک متی گتویم کته بتا         
فداکاری عجیب، خود و خانم کامران را نجتات دادیتد،   

مشابهی دارم  و این کار کوچکی نبود  من هم گرفتاری 
فرزندم سته ستال استت کته در بتروی متا بستته استت و         

شتتدید شتتده استتت     (Depression)گرفتاردیپریشتتن 
دیگر هیک کار پزشکی نمی کنتد و گتاهی نتزد پزشتک     
می رود، عالوه بر غم حیات او، هزینه ها و ستختی هتای   

 او هم گریبانگیر ماست  
مادرش هم با همه انسانیت به علت فرهنگ فرنگی 

و را به حال خودش گذاشته و مسئول سرنوشت خودش ا
می شمارد  من هم فرصت و امکانات تغییر مکان به لس 
آنجلس را ندارم که به او بیشتر کمتک کتنم  پتس شتما     
کاری بزرن انجام دادیتد کته از توانتائی بستیاری از متا      

چو بر روی زمین باشی توانتائی غنیمتت دان/   »بیرون بود 
 «  بسی زیر زمین دارد  که گردون ناتوانی ها

ما بایتد کارهتای مثبتت و مفیتد خودمتان را بترای       
جلوگیری از غم ها بیشتر به هم تلقین کنیم، )چتون اهتل   
داعیه خودپسندی و خودپرستتی نیستتیم(، دربتاره چشتم     
بینای شما استنباط بنده از نامه این بود که بتا مراجعته بته    
ه مراکز تخصصی جهانی راه عالم هستت و چته بستا کت    

نتایج بهتر در آینتده بته دستت آیتد  قستمتی از بیکتاری       
کامران مسئله جهتانی استت  فرزنتدان متا کته در غترب       
پرورش یافته اند از آسیب های غربی مصون نتوانند بود  
همینقدر که او با شماست و فتی المثتل بتا دوستتان شتما      
چای می خورد و گپی می زند جای شتکر استت و ایتن    

خانم بوده است  تنهتائی درونتی   هم مرهون همت شما و 
من و شما و رنج غربت و بی همزبتانی و بتی همتدلی تتا     
اندازه ای عالم پذیر است  خودنویس شما با آن دل بینا 
و خل زیبا همهنان به کار است، تلفن هم در اختیار، من 
خیتتال متتی کتتنم دو ستته ستتال دیگتتر کتته دعتتوت هتتای   

نتامجوی  دانشگاهی به علت کهولت و رقابت با جوانتان  
کمتر شود، سعادت بیشتری خواهم داشت که در محضر 
شما و چند تن معدود دوستان ساعت ها بگتذرانم  منتزل   
من متاسفانه محقر است و زیتاد جتای پتذیرایی نتدارد و     
زنم هم زبان حال پارستی را در نمتی یابتد  اگتر وستایل      
موجتتود و موانتتا مفقتتود متتی بتتود، در خانتته را بتتاز متتی  

ان بتی تکلتف سترافراز متی کردنتد، از      گذاشتم تا دوست
تاریخ بیهقی و شاهنامه و شرق و غرب می گفتتیم و متی   
شنیدیم تا پیری و تنهائی بر ما چیره نشود  خالصه من بتا  
آن تیمسار سپهسا ر در جنگ و نبرد با پیری و اهریمنی 
همنبردم و در یک صف، پست و بلند زندگانی را باید با 

شت و ناهمواری ها را تا حدی دوستان اهل در میان گذا
هموار کرد  آنهه بته گتردش کیتوان و مشتتری ارتبتاط      

کتته دیتدی کته مترگش همتتی    »دارد چیتز دیگتر استت،    
این هفته بعد از دو ماهی گرفتاری هتای مشتابه   « نشکرد؟

گرفتاری های شما به نگارش پرداختم  این نامه را بترای  
عرض تشکر و بشتارت خوشتی هتای آینتده نوشتتم  در      

امه خود شعری از شهریار مرقتوم داشتته بودیتد، ایشتان     ن
مقارن وصول نامه شما کلیات جاما دیوان خود را بترایم  
فرستادند و بنده هتم همتین هفتته بعتد از دو متاه جتوابی       
نوشتم که از روی حال بود  اینک که دریافتم شهریار را 
می شناسید رونوشت آن نامه را با همین پستت یتا پستت    

 واهم داشت  با سالم بسیار  بعد تقدیم خ
 ۱۹۸۵سپتامبر ۴ –فضل اهلل رضا             

*** 
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فرهنگی ادبی و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

23 

 
 
 

 

 

 

 
 

 جهان، زبان پارسی «کالسیک»یکی از چهار زبان 
زبانی گفته می شود که دارای  به «کالسیک»است  زبان 

دو صفت برجسته باشد که دیگر زبان های جهان )به جز 
سنکستریت   -ایتالیایی -چهار زبان کالسیک  تین کهن

 و پارسی( دارای این صفت نباشند 
در درازای سده ها و شاید هزاران سال آستیب   -۱

گیری واژه هتای   ریشهچشمگیری به ساختار دستوری و 
باشد  بدانگونه که نوشته ها و گفتته هتای   آن وارد نشده 

بیش از هزار سال پیش آن زبان برای گویندگان کنتونی  
 اش نیز مفهوم و روا باشد  

 
 
 

 

 
 

 «واژه ها»در دریای 

 

 ر(. پاپا. بابا.  َ- پدر )پاد

 نیاک. نیا .

 پاپانوروز. بابا نوروز. 

 پاپانوئل. بابانوئل 

 )عمو نوروز!!(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انقطاع دکتر ناصر
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 چامه های رودکی و فردوستی، کته بتیش از یتک    
هزار سال پیش سروده شده است همه به آسانی برای متا  

 مفهوم و به کار بردنی است   
 

 بوی جوی مولیان آید همی 
 یاد یار مهربان آید همی 

 رود آموی و درشتی های آن 
 خنگ ها را تا میان آید همی 
 ای بخارا، شادباش و شادزی

 ر زی تو میهمان آید همی می
 

 یا: 
 توانا بود هر که دانا بود
  زدانش دل پیر برنا بود

 
 :یا 

 د که سحرگه می خواندماین حدیثم چه خوش آ
 ییبر در میکده ای با دف و نی، ترسا 

 ست که حافظ دارداگر مسلمانی از این 
  وای اگر از پس امروز بود فردایی

 
نتدازه از گذشتته تتا    از این نمونته هتا بتی ا    و    و   

د که زبتان پارستی بستان کتوه     نامروز، به ما نشان می ده
 دماوند استوار و سر بلند بر بلندای تاریخ ایستاده است  

 
ویژگی دیگر زبان کالسیک آن است که متی   -۲

توان واژه هایش را پی گرفت و ریشه یتابی کترد  بترای    
ه ی نتیم، از ریشت  گتر آن را بتاز ک  ا کته « مادر»نمونه واژه 

و متای و  « متاد »پدید آمده  واژه ی « َ ر -»و پسوند « ماد»
  اندمایه و ماده و دای و دایه     و    همه به معنای زاینده 

همانگونه که خمیر ترش را که از بتاکتری هتای تخمیتر    
کننده پدید آمده، هنگامی که به یتک  وک بتزرن از   

ک چند دقیقته سراستر  و   خمیر فطیر می زنند در فاصله

می کند   را تبدیل به خمیر ترش و آماده برای نان پختن 
می گویند  یعنی خمیر   « خمیرمایه»و به این خمیر ترش 

 زاینده  
 پس مادر یا ماده یعنی عنصر زاینده  
 این بررسی را می گویند: ریشه یابی  

اکنتون از یتتک کارشتتناس زبتان انگلیستتی بپرستتید   
یتتا نمتتی  ؟ستتتدارای چتته ریشتته ای ا Motherواژه ی 

تواند پاسخ دهد و یا متی گویتد از زبتان پارستی گرفتته      
 شده است   

پس از این سر آغاز کوتاه به بررسی و  بر این پایه،
   پردازیمنیا( می ، )پاپا، نیاک، ریشه یابی واژه های پدر

متی بتریم در    اگر واژه پدر را ریشه یابی کنیم پتی 
پدیتد  « ر َ -پستوند  »و « پتاد »زبان پارسی کهتن از پیونتد   

 آمده است  
استت ماننتد   « دارنتده »و  «نگهبتان »بته معنتای   « پاد»
 سپه پاد )سپهبد( بارپاد )باربد( دژپاد    و    و    ، آذرپاد

 ،خانواده استت )متادر   هنیز پسوند ویژ« ر َ-» ندپسو
خواهر و   ( هنتوز هتم در بستیاری از     ،برادر ،دختر ،پسر
« رد پ ت »، «درپِت »دگان به های ایران، بویژه در آذرآباتاروس

گرفتته شتده   « ر َ-پتاد  »از « پتدر »می گویند پس واژه ی 
است  یعنی نگهبان و دارنده و سرپرست خانواده  معنتای  

 نیز روشن شد   « مادر»واژه 
رستتی میتتانی )پهلتتوی  : در پارستتی کهتتن و پاپاپتتا

ساسانی( به پدر بتزرن، پاپتا متی گفتنتد  ایتن واژه، در      
ان و یونان به زبان آنتان رفتت و بته    برخوردهای میان ایر

پتدر  »گفته شد  باز هتم بته معنتای    « پاپاس»شیوه یونانیان 
 )پدر بزرن(  « پدر

ایرانیان به نماد نوروز و پیام آور شادی و نوگرایی 
پتدر بتزرن،   »می گفتند یعنتی  « پاپانوروز»و جاودانگی 

و این نام بر روی ایتن نمتاد جتاودانگی مانتدگار     « نوروز
ا تازیان به ایتران تاختنتد  و چتون آنتان از بته کتار       بود  ت

در گفتتتار ختتود نتتاتوان بودنتتد   « پ»بتتردن بنتتد واژه ی 
گفتند  و همین روش گفتتاری  « بابا نوروز»را « پاپانوروز»
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جتای  « بابتا نتوروز  »را ایرانیان تازی زده به کتار بردنتد و   
 را گرفت  «  پاپانوروز»

ند کاش دستت انتدازی بته روش هتای ارزشتم      ای
می گرفتت  ولتی         ایرانی و باستانی، به همین جا پایان

گروهی خشک اندیش ناآگاه و خودنما، آمدند و بترای  
اینکه چیزی گفته باشند نغمه ی دیگری را ساز کردند و 

، اهانتتت بتته همتته ی ایرانیتتان «بابتتانوروز»گفتنتتد: واژه ی 
است  زیرا همه ی ایرانیان دارای یک پدر بیشتر نیستتند   

اهانت به ساخت ورجاوند!! مادران متا  « بابا»س واژه ی پ
نمی دانستتند و  « پدر»می شود  )زیرا فرق معنای بابا را با 

اشتتتباه متتی کردنتتد( و افزودنتتد کتته بهتتتر آن استتت کتته  
   «عمو نوروز!!»بگوییم 

گروهتتی چشتتمگیر از همتتان کستتانی کتته اهتتل      
  اندیشیدن نیستند و هر چیز را بی اندیشه بتاور متی کننتد   

هستندو نه تعقتل، بته ایتن نمتاد      تعبُدبگفته ی دیگر پیرو 
 «عمو نوروز!»جاودانگی گفتند: 

پاپا، بابا، یعنی پتدر بتزرن و پتدر      نه! چنین نیست
بتتزرن گفتتتن نمتتاد نتتوروزی هرگتتز اهانتتت بتته متتادران 

در اینجتا شایستته گفتتن استت     )بزرگوار ما نخواهد بود  
در « پاپتا نوئتل  »ام که پدید آمدن و پا گرفتن نمادی به نت 

ریشته در اندیشته ی ایرانتی     ،آغاز هر ستال ترستایی نیتز   
که نماد نیک اندیشی و « پاپانوروز»دارد  زیرا همان باور 

شتت  بته سر  ،پیام آور تندرستی که ایرانیان بتاور داشتتند  
 نیز انتقال یافت(« پاپا نوئل »

چتتون کتتیش مستتیح تتتاثیر فراوانتتی از کتتیش مهتتر  
یش از پتت ،رومیتتانبتتود، را پذیرفتتته  یستتم ایرانتتی(ی)میترا

کتیش  حافظ و  کتاب   )یست بودندیمیترا ،مسیحی شدن
 نویسنده( مهر نوشته ی همین 

پاپا و نوئل »گذشته از نامش که  ،پاپانوئل آنهاپس 
یک معنا را دارند  رخت و ریخت پاپانوئل نیتز  « و نوروز

رنتگ سترخ استت کته     ه ایرانی است  زیرا هم ردایش بت 
اه میترا و رنگ شنل میترا است، و هتم کتاله   رنگ دلخو

پاپانوئل نیز کتاله فریتژی )سرشکستته( استت کته کتاله       
 میترا بوده  

اما دست کم پاپانوئل ایتن بختت را نستبت بته بابتا      
انوئتل، بته او   بابنوروز داشته که هنوز هم فقتل بته جتای    

 پاپانوئل می گویند  نه عمو نوئل!!! 
یتده ای بازگرفتته   بهر روی، پاپانوئل بتی گمتان پد  

 ما ایرانی ها است   « پاپا نوروز»شده از 
یم: ایتن واژه کته در پارستی    متی رست  « نیتا »بته واژه  

ه گفتته متی شتد امتروز بت     « نیتاک »ارسی میتانی  کهن و پ
نادرست به پدر بزرن گفته می شتود  در حتالی کته در    

« پاپتا »زبان های میانی و کهن ایرانی به پدر بتزرن تنهتا   
متی  « نیتا »یتا  « نیاک»پدر بزرن با تر را و از  می گفتند
 گفتند   

آمد که پتس از تتاختن    پدیداین اشتباه از هنگامی 
تازیان از دگرگون شدن زبتان پهلتوی ساستانی بته زبتان      

گفتنتد  در حتالی کته     «نیتا »پتدر را   پارسی امروزی پتدرِ 
متی   «نیتاک »یتا   «نیتا »یتا بابتا را   « پاپتا » چنین نیست  پتدرِ 

 ا بابا است  ، پاپا یاپدر  گویند  پدرِ
استت   « جتد »درست جانشین واژه  «نیاک»، یا «نیا»

 یعنی از پشت سوم به بعد 
 

*** 
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«شاه و حاکمیت»  تصویر  

 در آیینه شعر نظامی
 
 
 
 
 

 

 نصرت اهلل ضیایی

 
 
 

 

 
 درآمد:  -۱

از سرایندگان بزرن و نامی که می تتوان از او بته   
ایران نتام بترد، نظتامی     پایه بلندعنوان یکی از چند شاعر 

گنجه ای است  شهرت بی مانند نظامی محصول ستروده  
اوست که مثنوی هایی هستند « پنج گنج»های موسوم به 
در وزن هتای متفتاوت کته بتا      و رزمتی  داستانی و بزمتی 

هنرمندی بی چتون و چترای گوینتده در قالتب استلوب      
 استواری از زبان فارسی، به نظم درآمده اند  

مثنوی ها از همان دوران حیات شاعر، این 
در بیشتر سرزمین های فارستی زبتان، بته عنتوان     
نمونه هایی از برجسته ترین مجموعته هتای هنتر    
منظتتتوم از ستتتوی اهتتتل ادب و صتتتاحبان نظتتتر 
پذیرفته شدند و شهرتی عالم گیر پیدا کردنتد و  
بمانند همه آثار هنری اصیل روز بته روز هتم بتا    

ردیدنتد و نیتز گوینتدگان    اقبال بیشتری روبرو گ
بسیاری را برانگیختنتد تتا نظیتره گتویی کننتد و      
ماننتتد نظتتامی بتته ستترودن مثنتتوی هتتای داستتتانی 

شتمارند و  پربپردازند  خیل این دنبالته روان هتم   
هم با نام و نشان  بیش از ده ها شاعر مثنوی سترا  
در سرزمین های فارسی زبان را می توان نام بترد  

اه او بوده انتد  سترایندگان   که همه از راهروان ر
نتتام آوری چتتون جتتامی، امیتتر خستترو دهلتتوی،  

 (  ۱مکتبی شیرازی، خواجوی کرمانی و    )
نمتتی تتتوان بتتا برداشتتتی قتتاطا روی آوری 
مشتاقانه این شاعران را به باز سرایی داستان های 
پتتنج گتتنج نظتتامی بخصتتوص لیلتتی و مجنتتون و  

قانه آن خسرو و شیرین به خاطر موضوع و محتوای عاشت 
ها دانست که طبعا برای هر انسان باذوق شادی آفترین و  
پرکشش است  زیرا با آنکه داستان های یاد شده، تتا آن  
روز برای مردم کتاب خوان و شاعران آشنا به قصه هتا و  
افسانه ها، ناشناخته نبوده اند، بتا ایتن حتال جتز در زبتان      
و بعضی گویندگان مانند فردوسی )در داستان های خسر
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پرویز و شیرین( که به صورت فشترده و کوتتاهی از آن   
یاد کرده، اثر یا آثار پرمایه ای را کته بته ستامان بخشتی     

( شتاهد نیستتیم   ۲هنرمندانه آن داستان ها پرداخته باشند )
و گمان می رود اغلب آن ها به همان شکل های ابتدایی 
که در میان متردم جتاری بتوده روایتت متی شتده انتد و        

قد جاذبه های هنتری بتوده انتد و شتاید بهتترین       جرم فا
گواه این مدعا را بتوان در نزد خود نظامی سرا  گرفتت  
آنجا که وی در آغاز داستان لیلی و مجنون رغبتی بترای  
به نظم درآوردن قصه نشان نمی دهد، علتت اصتلی ایتن    
بی میلی را همین مستاله بتی رمتو بتودن ختود داستتان و       

کته بترآن ستنگینی دارد،     فضای تاریتک و غتم انگیتزی   
ذکتر متتی کنتتد و در جتتواب پسترش کتته بتترای بتته نظتتم   

 درآوردن آن داستان اصرار می ورزد می گوید: 
 

 این آیت اگر چه هست مشهور 
 تفسیر نشاط هست از او دور 
  افزار سخن نشاط و ناز است 

 ین هر دو سخن بهانه ساز است ز
 برشیفتگی و بند و زنجیر 

 گیر باشد سخن برهنه دل 
 نه با  و نه بزم شهریاری 

 نه رود و نه می نه کامکاری
 برخشکی ریگ و سختی کوه
 تا چند سخن رود در اندوه! 
 این بود که ابتدای حالت 

 ( ۳) کس گردنگشتش از ماللت
 

بدین سان می توان گفت که این زبان ستحرآفرین  
نظامی است که به این داستان های نیمه جان حیاتی تتازه  

به آن ها زیبایی و ظرافتت دگرگونته ای متی     می دهد و
 بخشد و آن ها را نقل مجالس سخن شناسان می کند  

زبان پرطنین نظامی، در نظم این داستان ها براستتی  
بیانی جادویی است: تخیل بی مانند و پردامنته او، همتراه   

با تسلل بی چون و چرا به واژه ها و اصطالحات و تعابیر 
به رمتز و رازهتای معتارف زمانته     زبان فارسی و همهنین 

خود، شیوه بیانی خاصی را در برابر خواننده متی گتذارد   
که تا زمان خود نظامی سبک و سیاقی بی سابقه استت و  
حتی بعد از او نیتز همتتایی نمتی تتوان بتر آن یافتت  بته        
 –کارگیری کلمات موزون و خوش آهنتگ و رقصتان   

ا معتانی  امتا بت   -اگر چه بتا مقتداری دشتواری و دیریتابی    
و صتافی هتای اعجتاب     ،ظریف و دل ربا و ذوق برانگیز

آمیز و نازک خیالی هایی که شاعر آن هتا را در درازای  
بتاریکی هتای   »عمری تالش پربار خود با بهره گیتری از  

، زینت بخش خلوتگه کتاخ ابتداع اندیشته    «وهم شاعرانه
خود کرده، استطوره ای از شتیوه یتک بیتان جتادویی را      

که پستینیان وی را برتترین آرزو دستتیابی    شکل بخشیده 
( در واقتا  ۴به آن درجه از کمال شاعرانگی بوده استت ) 

بعد از این درخشش و تابندگی هنر نظامی است کته آن  
داستان ها پهنه گسترده شعر فارستی و شتاعران بعتدی را    
تحت تاثیر قرار می دهند و به تبتا آن آثتار متعتددی در    

در دنیتتای ادب ظتتاهر متتی قلمتترو اینگونتته آفتترینش هتتا 
 شوند  
 

 گذری کوتاه به تاریخ   -۲
دوران شکوفایی عمتر نظتامی، مصتادف بتا زمتانی      
است که سلسله سلجوقی در شرق ایران جای خود را بته  
دودمان خوارزمشاهی ستپرده استت  در غترب و شتمال     
غرب ایران، پادشاهان و حکومتگرانی فرمتان متی راننتد    

ستلجوقی هستتند یتا امیتران      که یا از بازمانتدگان سلستله  
منصوب آنان اند که اینک اتابکتان خوانتده متی شتوند      
حوزه فرمان روایی آنان از محدوده معینی که در مقایسه 
بتتا متصتترفات پادشتتاهان بتتزرن از وستتعت چنتتدانی      
برخوردار نیست تجاوز نمی کند  با این حال بیشتتر ایتن   
حاکمیتتت هتتای کوچتتک و دودمتتان هتتای نتته چنتتدان   

د آن ها، هنوز هم پناهگاه هتای امنتی بترای اهتل     قدرتمن
دانش و هنتر بته شتمار متی آینتد و در ستایه پترورش و        
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تربیتتت آن هتتا، شتتاعران بزرگتتی چتتون قطتتران تبریتتزی، 
ابوالعال  گنجه ای، خاقانی شروانی، مجیرالدین بیلقتانی،  
مهستی و دیگران، به خلو آثار بدیعی مشغول اند  نظامی 

اهان روابتل دوستتانه ای داشتته و    با گروهی از این پادشت 
نان را مدک گفتته استت: ایتن متدایح معمتو  در آغتاز       آ

منظومتته هتتای پتتنج گانتته جتتای دارنتتد و در آن هتتا نتتام   
 ممدوحان نظامی به این ترتیب آمده است: 

شتتمس التتدین ایلتتدگز، پستترش شتتمس التتدین     
ابتتوجعفر محمتتد جتتوان پهلتتوان، بتترادر شتتمس التتدین    

عثمتتان و پستتر جهتتان پهلتتوان مظفرالتتدین قتتزل ارستتالن 
نصرت الدین ابتوبکر  ملتک ستعید فخرالتدین بهرامشتاه      
پادشاه ارزنجان، جالل الدین مظفر از خاندان اخستتانیان  
که از ممدوحان خاقانی و ابوالعال  گنجه ای نیز بوده اند 
و با خره عال الدین کرپ ارستالن یتا کرپتا ارستالن از     

 دودمان آق سنقری یا احمد یلی  
ظامی با همه این شاهان برحسب سنت زمانه ختود  ن

ارتباط داشته و نام آنان را در آثار ارجمند خود جاودانته  
ساخته است  اما در توضیح زمینه و چگونگی این روابل 
ادبی میان او و پادشاهان یاد شتده کته در واقتا موضتوع     
اصلی این نوشتتار استت بایتد مستاله را از چنتد دیتدگاه       

 ر داد: مورد بررسی قرا
 

 مدیحه و ستایش  -۳
رسم زمانه بتراین قترار گرفتته بتود کته شتاعران و       
نویسندگان، خداوندان قدرت و ثروت را در آثتار ختود   

(، حضور شعر مدیحه را حتی در نخستین آثار ۵بستایند )
منظوم بعد از استالم شتاهدیم، قطعته معتروف محمتدبن      
وصیف سگزی خطاب به یعقوب لیث صفاری یک شعر 

 حه است:مدی
 ای امیری که امیران جهان خاص و عام
 بنده و چاکر و سگ بند و مو ی و غالم

از آن پس در دیوان همه شاعران پارسی گتوی بته   
شتعر مدیحته بته عنتوان فصتلی مشتخص        -جز تنی چنتد 

جایی برای خود داشته است و دارد  مخاطبان این مدایح 
پتایین  فقل شاهان و امیران نبتوده انتد بلکته نتام مقامتات      

تتتری از درباریتتان از وزرا  و امتترا و پتترده داران و حتتتی 
فرودست تر از آنان را هم بایتد بته ایتن فهرستت اضتافه      
کرد و این ها غیر از سروده هتایی هستتند کته اصتطالحا     

نامیتتده متتی شتتوند و شتتاعران آن هتتا را در  « اخوانیتتات»
ستایش شخصیت های دینتی، عرفتانی و یتا دانشتوران و     

 دوستان و نزدیکان خود انشاد کرده اند  هنرمندان و 
این رسم نه تنها در خود ایران که در همه سترزمین  
های دیگر که با فرهنگ ایرانی مربتوط بتوده انتد، روام    
یافتتته استتت کتته از آن میتتان دربارهتتای ستتالطین هنتتد و 

 پادشاهان عثمانی را باید نام برد  
بدین سان، از نخستین روزهتایی کته شتعر فارستی     

می یابتد یعنتی از عهتد ستامانیان و حتتی      « ولدی دیگرت»
اندکی جلوتر، یعنتی عهتد صتفاریان، همهنانکته گفتتیم      
کمتر اثری از شاعران پارسی گوی را می توان پیدا کرد 
کتته در آن نمونتته هتتای مختلفتتی از شتتعر مدیحتته نیامتتده 
باشد  در دیوان هتای ایتن شتاعران، بخصتوص شتاعران      

ظتم ستروده هتا را همتین     دوره محمود غزنوی، بخش اع
اشعار مدیحه تشکیل می دهنتد  البتته اشتعاری بتا تکترار      
یک سلسله موضوعات قالبی که در پرداختت آن هتا بته    
جز زنجیره ای از تصاویر معین و ستایش های میان تهی، 

ایی از عواطف لطیف و صمیمانه هنرمنتد را کتم تتر    پرد
متتی تتتوان دیتتد  بطتتور کلتتی اشتتعار مدیحتته بتته علتتت     

دیتی که در نفس موضوعات آن هتا وجتود دارد،   محدو
نمی توانند از قالب هتای مستائلی معتدود تجتاوز کننتد       
 جرم اندیشه و زبان شاعر به علت همتین محتدودیت از   
پویایی و پرواز که ویژگی ذاتی هتر اثتر هنتری استت و     
 زمه آن گسترش نیروی ابداع و نوآوری برای دستیابی 

می مانتد و در دام موضتوعات   به مضامین تازه است، باز 
معین و تکراری به اسارت کشیده می شود و تبتدیل متی   
گردد به داستان مالل آوری که گویی از حلقوم خسته و 

 درمانده و بی رمو قصه سرایی پیر، بیرون می آید  
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، «اسب و استر و غتالم »، «ثروت»عنوان هایی چون 
شتم و  خ»، «زیبتایی چهتره و انتدام   »، «قدرت و زور بازو»

دشتتمن ستتتیزی و بیرحمتتی بتتی حتتد و متترز  »، «صتتالبت
کشتن بی حساب بندگان خداوند و غتارت و  »، «ممدوک

و رفتارهتای  « اسارت آنتان زیتر نتام د وری و شتجاعت    
دیگری از این دست که مضامین آن ها با اندکی تفاوت 
در زبان شاعران مدیحه سرا، پیوستته تکترار متی شتوند،     

ا پدیتد متی آورنتد کته شتاعر      انبوهی از درازگویی هتا ر 
مدیحتته ستترا در محتتدوده آن طبتتا شتتاعری ختتود را در  
میدان تنگی از سخنوری به آزمون متی کشتد  بته ختاطر     

« شعر مدیحه»همین فضای تنگ مرزبندی شده است که 
بخصوص با گذشتت زمتان تبتدیل متی شتود بته نتوعی        
کا ی معین که تفاوت در میان انواع آن ها بتا یکتدیگر   

 آن ها است   « محل تولید»فقل در 
با همه این احتوال، بایتد دانستت کته در سترتا ستر       
عمر طو نی شعر فارسی بازار این کتا  هرگتز از رونتو    
نیفتاده و حرص و آز و یا نیاز گروهی از آدمیان از یتک  
سو و خوی چاپلوسی پذیری و ستایش طلبتی جمعتی از   
سوی دیگر، آتتش ایتن تنتور را همهنتان فتروزان نگتاه       

اشته است  بدین سان شعر مدیحه اگر چه بتا دارا بتودن   د
ویژگتتی هتتایی چتتون ابتتداع ترکیبتتات نتتو، و استتتخدام   
واژگان انبوه و تصویرسازی های هنرمندانه بر وستعت و  
دامنه زبان فارسی افزوده اما همهنانکه پیشتتر نیتز اشتاره    

محدود بودن شمار موضوعات و دیتدگاه هتایی     ،کردم
ده در قلمرو فرو بسته آن ها دادسخن که شاعر ناگزیر بو

بدهد، عالوه بر آن که به غرور ذاتتی هنرمنتد و حیثیتت    
وا ی هنر آسیب رسانده، شاعرانگی اثر را هم بتی رمتو   
کرده و نیروی تخیل شتاعر را در ابتداع فضتاهای ذهنتی     
بدیا، سخت به بند کشیده است  نمونه های فتراوان ایتن   

وده انتتد، کته ختتود  نتوع شتعر اغلتتب آنقتدر شتتبیه هتم بت     
از ایتن     شاعران هم به یک نواختی آن ها پتی بترده انتد   

رو گاهی بعضی از آنتان متانعی نمتی دیتده انتد کته نتام        
بته نتام   »ممدوک نخستین را از یک اثتر بردارنتد و آن را   

کنند و متزد کارشتان   « اتّحاف»فرمانروای دیگری « نامی
 را بستانند 

 هنر، تابعی از متغیرهای زمان   -۴
 نتیجته از آنهه گفته آمتد، شتاید گروهتی بته ایتن      

برسند که مدیحه به کلتی فاقتد ارزش ادبتی و اجتمتاعی     
پر « دُرّ »بوده و سرایندگان این آثار، کسانی بوده اند که 

ریختته انتد    «پای خوکان در»را یکسره  «دریلفظ » بهای
و آن را از اعتبار و اهمیت تهی کرده اند  امتا ایتن چنتین    

حققتتا نتتوعی داوری یتتک ستتویه و ناعاد نتته  برداشتتتی م
خواهد بود  واقعیت این استت کته ایتن گونته تحلیتل از      
ماهیت شعر مدیحه مقداری هم ساخته و پرداخته ذهنیت 

تعهتد و  »امروز ماست که با آگاهی از ویژگی های هنتر  
و نگرش آزادمنشانه انسان معاصر نسبت به مسایل « التزام

ر هنری که خود محصتول  گوناگون زندگی از جمله آثا
دست آوردهای عصر روشنگری بشر است، هدف هتای  
شتعر و بته طتور کلتی هنتر را بتا معیارهتای تتازه ای کته          
بدست آمده ارزیابی می کنتیم و اصتو  عناصتر فکتری     
امروز ما پرورده چنین فضایی استت و ختواه، نتاخواه بتا     
یک چنین زمینه انفعالی بته قضتایای پیرامتون ختود متی      

ر حالی که ارزیابی دقیو تر آن است کته متا هتر    نگرد  د
پدیتتده را در عرصتته کلیتته قواعتتد و قتتوانین و شتترایل  و 

 اوضاع و احوال زمان وقوع آن پدیده بررسی کنیم   
بدین ترتیب با همه معایبی که برای اشتعار مدیحته   
برشمردیم، حو این استت کته از دیتدن جهتات و جنبته      

ر تحلیل ایتن مقولته از   های مثبت آن نیز غافل نمانیم و د
شعر فارسی که حجم قابل مالحظه ای نیز از مرده ریگ 
ادبیات منظوم متا را تشتکیل داده از طریتو انصتاف دور     
نیفتتتیم  از ایتتن رو توجتته بتته نکتتات زیتتر متتی توانتتد در   

 تصحیح اینگونه داوری سودمند افتد:  
 

 جایگاه دانشور و شاعر در دربار شاه  -۵
سلستله هتای نیمته مستتقل      بعد از آن کته نخستتین  

ایرانی بته دنبتال فروپاشتی امپراتتوری ساستانی و تستلل       
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اعراب، پا به عرصه وجود گذاشتند، اندک انتدک شتعر   
فارستتی دری نیتتز پتتا گرفتتت و شتتاعران پارستتی گتتوی   
همهنانکه پیش تر نیز اشاره کردم بخشی از سروده های 
خود را اختصتاص بته متدک و ستتایش شتاهان و امیتران       

از این راه، هم جتایی در ختور بترای هنرمنتدان و      دادند،
دانشوران در دربارها ترتیب یافت و هم ایتن راه و رستم   
نوآیین بتدریج به گونه نوعی نظام فرهنگی زمانه درآمتد  
کتته براثتتر آن در ستتنت کشتتورداری و فرمتتان روایتتی    
دربارهای ایران، مساله تربیت و نواخت نته تنهتا شتاعران    

اعتبتاری و  »ش، به عنوان یتک اصتل   بلکه همه ارباب دان
بتته رستتمیت شتتناخته شتتد و حتتتی فرمانروایتتان  « حیثیتتتی

مختلفی را که در پهنه فالت گسترده ایران حکومت می 
کردند بر آن داشت که در جلب دانشوران و سرایندگان 
نامی به دربار ختود و پترورش و بزرگداشتت آن هتا بته      

ختش بزرگتی   رقابت با یکدیگر برخیزند  دربار سامانی ب
از وجهه سیاسی ختود را بته حضتور ابتن ستینا، ابوستهل       
مستتیحی، ابوریحتتان بیرونتتی، رودکتتی و هماننتتدان آنتتان 
مدیون بود  دربار محمتود غزنتوی بتدان متی نازیتد کته       
چهار صد شاعر پارستی گتوی در ختدمت ختود دارد و     
شاه تفتاخر متی کترد کته مستئولیت نگهتداری و تتامین        

گرفته است  بدین ترتیتب آیتین   نیازهای آنان را برعهده 
مبارکی در کانون های حاکمیت های محلی ایران شکل 
گرفت کته از برکتات آن برقتراری یتک نظتام معیشتتی       
مطمتتئن بتترای دانشتتمند و شتتاعر و هنرمنتتد بتتود  از قضتتا 

امتا از    استقرارچنین سنتی اگر چه حکتم قتانون نداشتت   
 بر حمایت همگانی و   های آن رو که پایه  آن 

ایت وجتتدان جمعتتی متتردم و بتتا خره بتته قتتدرت و رضتت
حیثیت سیاسی در بارها تکیه داشت، خیلتی نیرومنتدتر و   
کارآتر از هتر قتانونی در اداره زنتدگی و رفتاه متادی و      

 معنوی این دانشوران موثر افتاد   
اگر چه ، در این دربارها مدیحه سرایی به صتورت  

« وکممتد »و « متادک »در روابتل  « حتو »و « وظیفته »نوعی 
شکل گرفت اما در ازا  آن عالوه بر بهتره منتدی هتایی    

که برشمردیم امتیازات دیگری هتم بدستت آمتد بتدین     
ترتیب که ادب و هنر که بهر حال بته علتت فقتر کتانون     

در متن جامعه، فقل در نزد گروهتی   تربیتهای تعلیم و 
معدود، مقبول افتاده بود، پناهگاه مطمئنتی پیتدا کترد  از    

ود که اکثریت قریب به اتفاق شاعران ترجیح آن به بعد ب
دادند، کا ی هنری خود را فقل در دربار شاهان و کاخ 
و ایوان بزرگان عرضه کننتد  چنتین پیداستت کته ختود      
اهل ادب نیز این نکته ظریف را دریافتته بودنتد کته ایتن     
فقل دربارهای دانش پرور هستند که می تواننتد بته هنتر    

مانتدگاری آثارشتان را تضتمین    آنها ارم بگذارنتد و یتا   
کنند و نظامی درست تشخیص داده بود که گفت: زمتن  

به بازوی ملوک این لعل  –فربه تران کاین جنس گفتند 
 سفتند   

حمایت این کانون های اشرافی، از بزرگتان هنتر و   
علتتم و ادب در عتتین حتتال کتته رفتتاه و آستتایش آنتتان را 

هم تتری  فراهم کرد، یک محصول اجتماعی و تاریخی م
را هتتم در پتتی آورد و آن تضتتمین مانتتدگاری آثتتار و    
تولیدات علمی و هنری این خداوندان دانش و هنتر بتود   

ن ها فرصت داد تا ضمن آن که فتار  از دغدغته   آکه به 
معیشتتت بتته بتتارور ستتاختن دستتتمایه هتتای فکتتری ختتود 
بپردازند، این اطمینان را نیز پیدا کنند که این آثار فکری 

نجینته هتای فرهنگتی و کتابخانته هتای آن      و هنری در گ
دربارها، در مکان امنتی قترار خواهنتد گرفتت و نیتز بته       
پشتوانه مادی و معنوی همان مراکز قدرت و ثتروت، بته   
مقادیر زیادی تکثیر و استنساخ خواهند شد و باید گفتت  
که به برکت همین رویه پذیرفته شده بود که بخش های 

وادث بتد فرجتام ماننتد    مهمی از آن آثتار از دستتبرد حت   
جنگ ها و آتش سوزی هتا، درامتان ماندنتد و بته نستل      

 (۶های بعدی انتقال یافتند  )
با این مقدمه می توان فهمید که چگونه نظامی هتم  
علی رغم زاهد پیشگی و میل به گوشه نشینی و قناعتت،  
از نزدیک شدن به دربار شاهان و امیتران کنتاره نجستته،    

موقعیت هایی که پیش آمده، آثتار   بلکه با بهره گیری از
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جاودانی خود را به نام آنان پیوند زده، مدحشان کرده و 
از این راه صله هتا ستتانده و حتتی در کمتی و بیشتی آن      
صله ها به نوعی چانه زنی پرداخته و فی الجمله هم برای 
عرضه هنر خود چاره اندیشی کترده و هتم بترای بهبتود     

   زندگی مادی خود سود جسته است
بدین ترتیب یک بعتد از شخصتیت هنتری و ادبتی     
نظامی را باید از این دیدگاه مورد ارزیابی قترار داد و بته   
این واقعیت اندیشید که او نیتز بته ختاطر تتامین نیازهتای      
طبیعی یک انسان، شتاعری استت همهتون دیگتران کته      
برابر سنت زمانه و روش جاری در دربارهتا بایتد اربتاب    

ت و در ستایش آنتان از اندوختته   قدرت را مدک می گف
های هنری خود چیزهایی را هزینه می کرد و همین کتار  
را هتتم کتترده استتت  در چنتتین حتتال، طبیعتتی استتت کتته 
درونمایه اشعار مدیحه او هتم بتا آن چته در زبتان دیگتر      
شاعران به چشم می خورد، تفاوت چندانی نداشته باشد  

کار برده کته  یعنی او هم، همان مصالح شعر مدیحه را به 
دیگران به کار برده اند  او هم دست به همان اغراق ها و 
گزافه گویی هایی زده که گویندگان پیش یتا بعتد از او   

 ( ۷آن ها را دستمایه سرودهای خود کرده اند )
کته در ستتایش    تعبیترات نمونه را بنگتریم بته ایتن    

 اتابک نصرت الدین ابوبکر بن محمد آورده است: 
کند خصم را بتر ختاک متی افکنتد،      هرگاه اراده»

ستیغ کوهستان ها از هیبت شمشتیر او درهتم متی ریتزد،     
هماوردی های او را در کتارزار، رستتم و استفندیار نیتز     
برنمی تابند  کار جهان آن روز نظام پتذیرفت کته از دل   
شتتب تاریتتک نومیتتدی صتتبح صتتادق وجتتود او تابیتتدن  

نهد،  گرفت، چندان که موکبش به هر جایگاهی که پای
 سر سبزی و نشاط را هم با خود به ارمغان می برد: 

 
 فلک وار با هر که بندد  کمر 

 بر آب افکند چون زمین اش سپر 
  بریزد در آشوب چون میغ او 

 سر تیغ کوه از سر تیغ او 

 هر آنک او نموده گه کارزار
 نه رستم نمود و نه اسفندیار 

 صالک جهان آن شب آمد پدید
 صبح صادق دمید  که از مولد این

  کجا گام زد خنگ پدرام او 
  زمین یافت سر سبزی از گام او
 « ۹۳۵شرف نامه ص »

 
در سرتا سر منظومه های نظامی فراوان اند و صافی 
های اینگونه آمیخته با اغراق و گزافه که در واقتا نمونته   
های دیگری هستند از همتان مفتاهیمی کته در دفترهتای     

رختتی هتتم بتته انبتتوهی جتتای شتتعر انتتوری و عنصتتری و ف
 گرفته اند  

اشعار مدیحته نظتامی اگتر چته از نظتر مضتمون و       
محتوی با ستایش نامه های شاعران دیگر تفاوتی ندارنتد  
اما همین اشعار مدیحه از نظر قدرت زبان آوری و بدایا 
هنری ستراینده آن هتا از گونته هتای نتادر شتعر فارستی        

بهره گیری از  بشمار می روند و طبا سحرآفرین شاعر با
ظریف ترین مفاهیم لفظی و آرایه هتای زبتانی بتا چنتان     
جادوگری به شعبده انگیزی برمی خیتزد کته هتیک ذوق    

 سلیم را از افسون هنر او پای گریز برجای نمی ماند  
باز بخوانیم این بیت ها را کته در متدک بهترام شتاه     

 آورده است:  
 

 با کف اش این چشمه سیماب ریز   
 سیماب گریزا گریز  خوانده چو

  خنده زنان از کمرش لعل ناب 
 بر کمر لعل کش آفتاب 

  کوس فلک را جرسش بشکند 
 شیشه مه را نفس اش بشکند 

 درسم رخش ات که زمین راست بیخ 
 خصم تو چون نعل شده چار میخ 

 (۱۵)مخزن ا سرار ص 
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سخنانی که اگر چته از نمونته هتای بتارز اغتراق و      
افا از دیتتدگاه لفتتظ و ستتاختار از  گزافتته انتتد، امتتا انصتت  

 استحکام فوق العاده ای برخوردارند  
 

 صله ستانی   -۶
یکی از هدف هتای ایتن ختوش زبتانی هتا و نکتته       

خواستن از ممتدوک استت    « جایزه»یا « صله»پردازی ها، 
اما صله خواستن هم راه و رسمی دارد و هنرمنتد بایتد بتا    

 کند   زیباترین شیوه ای این مقصود خود را ادا
حستن  »پیشینیان هنرآفرین از این روش با اصطالک 

یاد کرده اند یعنی اینکه شاعر باید با بهتره گیتری   « طلب
از همه اسلوب های سخن آرایی و درقالب برازنده ترین 
و آراسته ترین الفاظ، تقاضای خود را در شتعر بگنجانتد   
و جای شگفتی نخواهد بود اگر ببینیم که زبتان جتادویی   

« حسن طلتب هتای  »در همه این ستایش نامه ها از  نظامی
  :زیبایی آذین گرفته است

 
 من از شفقت سپند مادرانه 
 به دود صبحدم کردم روانه 

 بشرط آنکه گر بویی دهد خوش
 نهد بر نام من نعلی برآتش 
  بدان لفظ بلند گوهرافشان 

 که جان عالم است و عالم جان، 
 اتابک را بگوید کای جهانگیر 

 می، وانگهی صد گونه تقصیر؟نظا
 را نوازیم؟  کاو نیامد وقت آن

 زکار افتاده ای را کار سازیم؟ 
 چنین گوینده ای در گوشه تا کی؟
  سخندانی چنین بی توشه تا کی؟

 ( ۱۳۳)خسرو شیرین 
 و می افزاید:

 
 ستی و مهستی را بر غزل ها 

 شبی صد گنج بخشی در مثل ها 
 گر او را خرمنی از ما گشاید 
 زما واهلل که یک جو کم نیاید

  
از این سخنان نیک پیداست که نظتامی نته تنهتا از    
قبول صله و انعام شاهان پرهیزی ندارد، بلکه در تحصیل 
این عطایتا و جلتب نظتر ممتدوک از همته رمتوز صتنعت        
سازی در ستخن و نکتته پتردازی و نتازک خیتالی هتای       

 شاعرانه هم بهره می گیرد  
رستم بتراین بتوده کته     « صلهمدک و»اصو  درباب 

شاعر، شعری می سروده و یا اثری متی پرداختته و آن را   
 به شاهی و امیری تقدیم می کرده است   

چنانکتته فردوستتی، شتتاهنامه را بتته اقتضتتای ذوق و 
احساس شخصی خود سرود و بعد از پایان آمدن اثر آن 
را به محمود عرضه کرد تا صله ای بستاند  بعضی از آثار 

م با همین روال سروده شده اند  بتا ایتن تفتاوت    نظامی ه
که در بعضی از این مثنوی ها برخالف این رویه معمتول  
که شاعر مقدار صله را به همت شتاه  رهتا متی کترد، او     
پیشاپیش برای کا ی هنری خود، بهتای مناستبی را هتم    

 مطالبه می کند   
را به پایتان متی بترد،    « اسکندر نامه»مثال آن جا که 

اتحاف آن به نام شاهی یا امیری بته صتراحت ایتن    برای 
خواسته خود را بتر زبتان متی آورد  او، در ایتن مقتام در      
حالی که از مزایای اثر خود یاد می کند، خواستار تعیتین  

 بهایی نیز برای آن است:  
  در دولتی کو، کزین دست کار 

 به دیوار او برنشانم نگار؟
  از ببدین نامه نامور دیر 

 ر او نام او را دراز بمانم ب
 به حرفی مسجل کنم نام او 

 که ماند در این جنبش آرام او 
  نه حرفی که عالم زیادش برد 
 نه باران بشوید نه بادش برد 
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 به شرطی که چون من در این دستگاه 
 رسانم سرش را به خورشید و ماه، 

 مرا نیز از او پایگاهی رسد 
 به اندازه سر کالهی رسد 

 ( ۹۳۳ )شرفنامه
اما در پاره ای دیگر از آثتار او، پترداختن بته نظتم     
داستان به فرمان یا خواهش و ابراز تمایل امیری یا شاهی 
انجام پذیرفته است که گمتان متی رود ایتن نتوع رابطته      
هنری میان نظامی و ممدوک متعلو به دورانتی استت کته    
شهرت سخن سترایی نظتامی مرزهتای جغرافیتایی را در     

به عنوان شاعری پر آوازه و چیره دست در نوردیده و او 
سخن وری، در محافل ادبی فارسی زبانان شتناخته شتده   

، نظامی، سبب نظم داستان را «بهرام نامه»در آغاز است:  
بته او  « از ستراپرده ستلیمانی  »ذکر می کند که « اشاراتی»

رسیده است  گویا شاه پیامی به این مضمون بترای شتاعر   
شستته ای و دم فترو بستته ای؟ چترا     چترا ن »فرستاده کته:  

برنمی خیزی و نمی نویستی؟ چترا نفستی از کلتک نافته      
گشایت در نمی دهی تا از نفحتات آن، بتاد صتبحگاهی    
غالیه سایی کند و مشام جان ها را معطتر ستازد؟  افتزون    
براین، اینک زمان تحمتل رنتج و زحمتت استت کته در      
 ازا  آن متتالی فراچنتتگ آری و از زنتتدگی آستتوده ای  

 برخوردار گردی: 
 

 رنج بر وقت رنج بردن تست 
 گنج شه در ورق شمردن تست 

 رنج برد تو ره به گنج برد 
 ببرد گنج هر که رنج برد

 ابر بی آب چند باشی چند 
 گرم داری تنور نان در بند 
 پرده بر بند و چابکی بنمای 
 روی بکران پردگی بگشای

  (۶۲۷ )هفت پیکر 
 

که نظامی دستت بته کتار     با چنین زمینه هایی است
در بته رشتته   »بته فرمتوده ختودش     داستان می زند تانظم 
اما در این مقام نیز همان شرط قبلی شاعر برجتای  « کشد

استت کته   « نافتذ »زمانی  ستدخود باقی است و این داد و 
هتا کنتد    «زرفشتانی »هتا،  «درفشتانی »شاه نیز در برابر این 

 دارد و بهائی  النهایه کا ی شعر هم برای خود بازاری 
 شاعران می فروشند، شاهان می خرند  

آنجا که از زبان طغان شاه به نظامی پیغامی بته ایتن   
ای شتاعر! حتال کته آوازه ستخن     »مضمون می رسد که 

ات عالمگیر شده و داستان ها و سروده هایت را همه جا 
چون ورق زر می برند، بار دیگر دستی از آستین هنر بته  

  یمانه خشک اندیش که سرچشتمه هتا  در آر و در این ز
ذوق و هنتتر از جوشتتش و درخشتتش بازمانتتده انتتد، بتتر   
گلستان خزان زده هنر آبی بپاش و آن را طراوتی ببخش 
و داستان عاشقانه خسترو و شتیرین را بته نظتم درآور تتا      

و دل ها نشاطی به خود  رونو این گلزار فسرده باز گردد
د همه عالم ز بتی  صاحب حالتان یکباره مردن»گیرند که: 

و بعد از این سخنان بالفاصله وعده صله  «سوزی فسردند
ها و جایزه هایی را هم که در حو شاعر منظتور خواهتد   
داشت، بر مضمون پیتامش متی افزایتد و بترای اطمینتان      

 خاطر او دوباره براین نکته تاکید می ورزد که:  
 

 زتو پیروزه بر خاتم نهادن 
 سلیمانی گشادن  مهرزما 
 ناساز گیریم  دمگر با تو و

 چو فردوسی زمزدت باز گیریم، 
 نهادن    زربر  1 توانی مهر یخ

  فقاعی را توانی سر گشادن
 ( ۱۳۱)خسرو شیرین 

                                                 
۱

 یخ مهری: بی مهری،سردمهری  شاهد از خود نظامی:  -
 شب آمد برف می ریزد چو سیماب 
 زیخ مهری چو آتش روی برتاب 

 )فرهنگ سخن(                              
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شاه، با این سخنان حتی ضمانت اجرای تعهد ختود  
را هم قبال تعیین می کند و می گوید کته اگتر شتاعر در    

نتد، حتو   این مواعید شاهانه خلتف وعتده ای مشتاهده ک   
خواهد داشت همهون فردوسی فقاعی بخورد و هجویته  

بسازد وصلت ستلطان   -یعنی تنها حربه دفاعی شاعر -ای
را با بتی مهتری و بتی اعتنتائی )  یتخ مهتری(، بته هتیک         
انگارد و آن را به نشانه تحقیر به آبجتو فتروش )فقتاعی(    

را در آنجتا هتم   « ضمانت اجرا»ببخشد و باز همین مساله 
نامه ده پتانزده ستطری کته آن را بتا دستتخل       که شاه در

خود نوشته و برای شاعر فرستاده و او را به نظتم داستتان   
 لیلی و مجنون ترغیب کرده، شاهد هستیم:  

 
  دانی که من آن سخن شناسم 

 کابیات نواز کهن شناسم 
  غرایبت هستدهی  ده تا

  1 ده پنج زنی رها کن از دست
  بنگر که زحقه تفکر 

  2ه که می کشی دُردر مرسل
 ترکی صفت وفای ما نیست 
 ترکانه سخن سزای ما نیست 

  آن کز نسب بلند زاید 
 او را سخن بلند باید 

 (۴۵۱مجنون و )لیلی 
 

گونه سخنانی که در مدایح نظامی بر قلم رانده  این
که مهارت های مسلم شتاعر را در   می شوند در عین آن

پیشگاه خداوندان به  بافتار کالم و در عرضه اثر هنری او
قدرت و ثروت نشان می دهند، تصویرگر نیم رخ روانی 
و شخصتتیتی او نیتتز هستتتند  خواننتتده نقتتاد بتتا تحلیتتل آن 

                                                 
 مادام که طبا نیرومندت قتادر بته خلتو معتانی استت از آوردن      -۱

 مفاهیم و سخنان ضعیف و کم رمو دوری کن 

 ده دهی   طالی خالص )کنایه از سخن ناب( 
 ده پنج   زر ناخالص، نیمه بها )کنایه از سخن نارسا(  

  مرسله   گردن بند -۲

سخنان در می یابد که شتاعر قناعتت پیشته زاهتدمنش و     
« سخاوت»رضایت و « جلب»باورمند مذهبی، چگونه در 

و شاهانه، پاره ای از قواعد بازی را به یک ستو متی نهتد    
علی رغم بی اعتنائی به مال و ثروت و اعتبتار متادی کته    
دوری گزیدن از آن ها از ضرورت های مقام بی نیتازی  
و تقوای دینی است، از دست یابی به لذات این جهتانی،  
غفلت نمی ورزد  با همه این احوال انصاف باید داد کته  
میان شیوه فکری نظامی در عرصه سنت مدیحه سرایی با 

حقتتارت پتتذیر همکتتارانش تفتتاوت هتتای   ذهتتن و زبتتان
زیتادی وجتود دارد و بطتور کلتی در یتک داوری همتته      
جانبه، او را انسانی می یابیم کته از نظتر فضتایل اخالقتی     
نسبت به سرایندگان دیگر دارای برتری های بی چتون و  
چرائی استت  تکیته شتاعر بته تقتوای اخالقتی و روحیته        

ا یک ادعا اری و دنیاگریزی در زندگی وی صرفگپرهیز
 نیست  از این رو وقتی می گوید:

 
 منم روی از جهان در گوشه کرده 
 کفیِ پست جوین ره توشه کرده 
  چو ماری بر سر گنجی نشسته 

  ،زشب تا شب به گ ردی روزه بسته
 (۱۳۲ )خسرو و شیرین 

 
برشی از تصویر واقعی وجود خود اوست، تصتویر  

ا گترده نتانی   مردی که روی از جهان برتافته و هر شب ب
از آرد جو افطار کرده و بتا دقتت تمتام نگهبتان گنجینته      

 مناعت طبا خود بوده است   
 
 

 یک خطا -۷
حال که رشته سخن به این جایگاه رسید، از گفتتن  
این نکته هتم درنگتذریم کته شتوربختانه مستاله مدیحته       

های نظامی، همیشه در حد «حسن طلب»سرایی و صفت 
ار ایتن چترب زبتانی هتا و     متعارف باقی نمتی مانتد و کت   
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ممدوک نوازی ها گاه آن قدر با  متی گیترد کته دامتان     
حرمت نفس شاعر بلند پایه ما نیز به گونه تاسف باری از 
کف اش به در می رود و آهنگ گفتارش آن چنتان بته   

نزدیک متی شتود   « یاوه سرایی»و حتی « ابتذال»مرزهای 
ده هتا از  که خواننده در شگفتی می ماند که آیا این سرو

زبتتان و اندیشتته متتردی بتترون تراویتتده کتته همتته استتناد   
ید نهاده انتد یتا   یتاریخی به تقوا و مناعت طبا وی مهر تا

فضاله کاسه آزمندی های شتاعر فرومایته ای استت کته     
شترافت انستانی را در   « قراضه ای»برای به دست آوردن 

 پای ممدوک قربانی کرده است  بخوانیم:  
 
 ینی به خوان لک آن شب که نشفبا 

 پیش من افکن قدری استخوان 
 کاخر  ف سگی ات می زنم

 دبدبه بندگی ات می زنم
 ( ۱۷)مخزن ا سرار  

 
متتی دانتتیم کتته در جریتتان طتتو نی تتتاریخ مدیحتته 
سرایی، کم نبوده اند شتاعرانی کته بترای کستب متال و      
منال و جلب خاطر ممدوک و حتی متاعی ناچیز با زبتانی  

رور و حیثیت ختود را ختوار داشتته    زشت و نکوهیده، غ
اند  اما آنان کستانی بتوده انتد کته نته دارای شتان ادبتی        
برجسته ای بوده اند و نه حسن شتهرت نظتامی را داشتته    

رزوی فقل پیوستن به صف چاکران آاند  شاعری که به 
 و شکاربانان می سراید: 

 سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی 
  چه کار رفته بودی تو که سگ نبرده بودی به

 
نه سراینده شاهکاری چون خسرو و شیرین است و 
نه دارای آن چنان فضیلتی که منزلتی و مکانتی در پتیش  
مردم برایش تدارک دیده باشد، ستراینده گمنتام و کتم    
مایه ای است که کالم و جایگاه فکری و اجتمتاعی اش  
فاقد هر گونته اعتبتاری استت  از ایتن رو عنتوان کتردن       

ن مضمون از سوی کسی چون نظامی کته در بلنتدی   همی
پایگاه اخالقی و هنری او کمتترین تردیتدی نمتی تتوان     
داشت، برای خواننده نکته یاب قابل قبول نمی نمایتد  و  
ایتتن پرستتش را پتتیش متتی آورد کتته چگونتته متتردی بتته  
فرزانگی و وارستگی نظامی نتوانسته پتای حرمتت اش را   

 اه دارد؟ از لغزیدن به چنین دامگاهی نگ
اما درباره دوبیت یاد شتده بتا چنتان مضتمون غیتر      
قابل باور که در مثنوی مخزن ا سرار آمده، شتاید ادای  
توضیحی که در زیر می آوریم بتواند تا حدودی چنتد و  
چون چنان خطائی را که خوشتبختانه نمونته هتای آن در    
دیگتتر آثتتار و مثنتتوی هتتای وی تکتترار نشتتده، تفستتیر و  

 توجیه کند: 
حتتاکم « بهتترام شتتاه»ایتتن مثنتتوی را شتتاعر بتته نتتام  

( پیوند زده است  این منظومه، نخستین اثتر  ۹« )ارزنجان»
از مجموعه مثنوی هتای نظتامی و مربتوط بته روزگتاری      

( که او شاعری نستبتا جتوان استت کته     هت ق ۵۷۰است )
هنوز نامی بهم نزده است   جرم در کنار ناپختگی هتای  

در پی نام جویی نیز هست، اما خاص این دوران از عمر، 
این نگرانی را هم در دل دارد که آیا اثتری کته او بترای    

در  -نخستین بتار بته بتازار هنتر و ادب عرضته متی کنتد       
کته پادشتاه و دربتار    « متتاع »خریتدار عمتده ایتن     پیشگاه
مورد پذیرش قرار خواهد گرفتت؟ و آیتا از ایتن     -است

 د یا نه؟راه صله ای پر و پیمان نصیب اش خواهد ش
 جرم همین تالطتم ذهنتی و دغدغته ختاطر، او را     
وامی دارد که برای نشان دادن نهایت سر سپردگی ختود  

ستگی کنتد تتا    « جلب توجه و مراحم ملوکانته »به شاه و 
 شاید پاره استخوانی بیابد  

بنتتابراین کتتم تجربگتتی دوران جتتوانی و شتتتاب و  
ختواه  هیجان دستیابی به شهرت و ثروت می تواند، عذر 

ایتتن گنتتاه باشتتد کتته اعتتتراف بایتتد کتترد دلیتتل چنتتدان   
استواری هم نیست برای کاستن از ستنگینی خطتائی کته    
بر زبان شاعر رفته است  با این حال همهنانکته پتیش تتر    

م، خوشبختانه در دیگر آثار او از اینگونته زیتاده   ینیز گفت
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بتر    روی های بی مورد نمونه هایی به چشم نمتی ختورد  
آن ها شتاهد یتک وقتار عالمانته هستتیم        عکس در همه

وقاری که شاعر در خالل آن ها استغنای طبا خود را در 
جای جای دفاتر پنج گانه اش بر رخ متی کشتد و حتتی    
در مخاطبات خود با شاهان با تفاخری آشکارا مقام زهد 
و قناعت پیشگی خود را می ستاید و به آن مباهتات متی   

بتا گذشتت زمتان بنیتان     کند  در واقا می توان گفت که 
های اخالقی شاعر هم بته استتحکام بیشتتری گراییتده و     
 جتترم زبتتانش را صتتالبت و پختگتتی بیشتتتری بخشتتیده  

 است و هم در این روزگاران است که می گوید: 
 

 چو از ران خود خورد باید کباب 
 چه گردم به دریوزه چون آفتاب 

  در خانه را چون سپهر بلند 
 برخلو بندزدم بر جهان قفل و 

 )شرف نامه(  
 
یعنی اینکته تجربته هتای زنتدگی نستبتا طتو نی و       
تمرین و تکترار بتی نیتازی عارفانته و آگاهانته، تتدریجا       
شتاعر را از فضتتای آزمنتدی هتتا و افتزون طلبتتی هتتا دور    

و موقتا و پایگتاه کالمتش را کته بازتتاب       مقام کرده و 
 احساس ها و اندیشه های پرورده در حال و هوای چنتین 
دورانی است، تا بلندی های اخالقی یک هنرمند واقعتی  

 فراکشیده است  
*** 

همهنانکه در صتفحات پتیش گفتته ایتم و بته       -۸
تکرار هم گفته ایم، نظامی مترد دیتن و تقتوا استت و از     
این معنی در هر گریز گاهی از داستتان گتویی هتای او،    
نمونه ها و نشانه هایی می توان دید و همین پرهیزکتاری  

ادقانه است کته شتاعر را بتتدریج از گفتتن و سترودن      ص
گزافه هایی که معمو  در مدایح شاعر مشهود است، باز 
می دارد  در رعایت این اعتقاد اخالقی است که از رفتن 
به دربار شاهان و پیوستن به ندیمان آنان هتم تقاعتد متی    

ورزد  با آنکه می داند که این دوری گزیدن هتا او را از  
بتته بستتیاری از امتیتتازات متتالی و جتتاه و جتتالل  دستتتیابی

خاص این گونه تقرب ها محروم می گذارد و با آن کته  
بتته ایتتن نکتتته هتتم وقتتوف روشتتنی دارد کتته در همتتین   
دربارها، در پیرامون شاهان و امیران حاستدان و دشتمنان   
و عیب جویانی کمین کرده اند و در انتظار نشسته تتا در  

ا به سوی مخالفان ختود و از  هر مناسبتی تیرهای تهمت ر
آن جمله نظامی رها کنند و سرنوشتتی همهتون مستعود    

( را برای آنان و برای وی تدارک ببینند  او در جای ۱۰)
جای سخن اش بته تخلتیل ایتن حاستدان و بتد اندیشتان       

 اشارت ها دارد:  
 

 خدایا حرف گیران در کمین اند 
 حصاری ده که حرفم را نبینند 

  اید چشیدن به شکر زهر می ب
 پس هر نکته دشنامی شنیدن 

  من از دامن چو دریا ریخته دُر 
 گریبانم زسنگ طعنه ها پر 

 (۳۶۱-۶۲)خسرو و شیرین
 
با همه اینگونه خطرهایی کته در ایتن دربارهتا هتر     
هنرمنتتد آزاده ای را احاطتته کتترده شتتاعر قناعتتت پیشتته،  
گوشه عزلت خود را به حضور در جما اینگونه آدمیتان  

یح می دهد و تا آنجا که می تواند از نزدیتک شتدن   ترج
به کانون های قدرت و مجالست و همتدمی بتا مالزمتان    

 درباری تقاعد می ورزد   
بطور کلی نظامی مردی نیست که ختود را بته آب   
و آتش بزند تا راهی به بارگتاه شتاهان بیابتد  او در عتین     

 تترجیح  -و البته با آبرومندی زیستن -تالش برای زیستن
می دهد تا جایی که ممکن است پای قناعت را به دامتان  
بردباری حکیمانه اش فرا کشتد و در مخاطبته بتا امترای     
وقت، پتای بنتدی ختود را بته اختالق دینتی و زنتدگانی        
زاهدانه اش به آنان یادآور شود   او نه تنها برای رستیدن  
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به این مقصد و مقصود دنیوی اصرار نمی ورزد بلکته بتا   
انه ای از این خداوندان قدرت می خواهتد  سخنان حکیم

کتته از فراخوانتتدن او بتته دربتتار و نتتدیم و مشتتاور و بتتزم 
آفرین شتدن اش چشتم بپوشتند امتیتازاتی کته بستیارانی       
دیگر برای به دست آوردن آن ها نته از قبتول هتر خطتر     

 که از پذیرفتن هر رذالتی نیز روی برنمی گردانند  
  گاه و بیگاهکه چون دل حدیث آن 

 مالزم نیستم در خدمت شاه 
  رازمنباشد بر ملک پوشیده 

 که من جز با دعا باکس نسازم 
 گل بزم از چو من خاری نیاید 

 از دعا کاری نیاید  غیرزمن 
 ندانم کرد خدمت های شاهی 

 ر لختی سجود صبحگاهی گم
 طما را خرقه بر خواهم کشیدن
  رعونت را قبا خواهم دریدن

 (۱۳۷)خسرو و شیرین ص 
  
همین بعد از شخصتیت نظتامی استت کته بترای او      
اعتبتار و حرمتتتی فتتوق العتاده در پتتیش شتتاهان و امیتتران   
وقت فراهم کرده است و حتی آن ها را واداشته تا با وی 
نه بمانند یک شتاعر و مدیحته سترا یتا حتتی دانشتمند و       
حکتتیم بلکتته در حتتد یتتک روحتتانی بتته درجتته قداستتت 

نمونه این مدعا باریتابی او   رسیده، رفتار کنند  گویاترین
( که وقتی پیک شتاهانه  ۱۲است )« طغرل شاه»به حضور 

از راه می رسد و پیغام سلطان را متی گتزارد، شتاعر کته     
پیداست برای عزم چنین سفری بتی عالقته هتم نبتوده  و     
آن را حادثه مبارکی در زندگی خود می دانستته استت،   

خیلتی هتم   بار سفر می بندد و به سوی مقصدی که گویا 
دور نبوده، روانه می شود تا برای اولین و آخرین بتار در  
سرتاستتر حیتتات ختتود ستتراپرده پادشتتاهی را از نزدیتتک 
مشاهده کند  شاعر زمتانی از راه متی رستد کته شتاه در      
انتظار اوست  او، وقتی از آمدن شاعر آگاه می شتود بته   

( را بته  ۱۳« )زاهد رو تتازه »وزیرش فرمان می دهد تا آن 
 گاه بیاورند: تخت

 
 به شمس الدین محمد گفت برخیز 

 بیار آن زاهد رو تازه را نیز 
 

نظامی داستان حضور خود را در دربار شتاه چنتین   
می خواران پر  مستانهمجلس از بانگ »گزارش می کند: 

بود  دخترکان چنگ زن و خنیاگر بزم شاه زخمه بر ساز 
کالم ستروده  می زدند و ترانه ها و نغمه هایشان همراه با 

 های من در فضا طنین انداز بود:
 

 غزل های نظامی را غزا ن 
  زده بر زخمه های چنگ نا ن

شاه و درباریان در کنار حوضهه های ظریف پر از 
شراب نشسته بودند و باده پیمائی می کردند  شتاه وقتتی   
از ورود من به آستتانه بارگتاه بتاخبر شتد، شتادی هتا بتر        

ور متتن در آن محفتتل انتتس و شتتادیش افتتزود  امتتا حضتت
شادمانی، با بازتاب دگرگونه ای همراه گشت و مجلتس  

سان که ینبه شمایل غیر قابل انتظاری آرایش پذیرفت  بد
آن پرده های شتاد ختواری و بتزم آفرینتی بته یتک ستو        
رفتند و جای خود را به حال و هوایی روحتانی ستپردند    

در کنتاری   مالزمان می و جام از میانه برداشتند، مطربتان 
نشستند و غزا ن غزل خوان به خلوت تا ر بازگشتتند و  
شاه و درباریان در انتظار ماندنتد تتا فقتل گرمتای نفتس      

پیشته جتوان را تجربته کننتد و دنیتتای      زاهتد  هتای شتاعر  
دیگری را در پای تختگاه بتی نیتازی و آزاد واری او بته    

 تماشا نشینند و بدین گونه:  
 

  اشت شکوه زهد من بر من نگه د
 (۱۳) نه زان پشمی که زاهد در کله داشت

  بفرمود از میان می برگرفتن 
 گرفتن پی برمدارای مرا 
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بی گمان نشان دادن چنین تکریمی از جانتب شتاه   
در حو شاعری جوان، آن هم در شرایل و مقتضیات آن 
روزگاران از صحنه های نادری است که ممکن بوده در 

آید و انصافا نظامی حتو  یک دربار سلطنتی به نمایش در
داشته که از این عنایت و مرحمت بزرن شاهانه برختود  
ببالد و زبان به تحسین و ستتایش بگشاید بخصتوص کته    
شاه در تکمیل عالقه و توجه خود به نظامی و ارم نهادن 
به ورود او به دربار با کالم خودش تترجیح دادن ختوش   

ذت دلی های سرمستی و نشاط معنوی جضور شتاعر و لت  
شنیدن کالم او را به نشئه می و معشوق و شتادی ترانته و   

 سرود، بر زبان می آورد و می گوید: 
 

 نوای نظم او خوش تر ز رود است
 (۱۴) سراسر قول های او سرود است
  چو خضر آمد ز باده سر بتابیم 
  که آب زندگی با خضر یابیم

 (۳۶۵)خسرو و شیرین 
 

 روانشناسی ترس -۹
امل و انگیزه هتایی کته در روام   گمان می رود عو

و رونو بازار شعر مدیحه تتاثیر داشتته، فقتل منحصتر بته      
مواردی نیست که ما در صفحات پیش آن ها را توضتیح  

 دادیم   
تکرار این مدایح در شعر شتاعران، بتا نمونته هتای     
گوناگون و حجم بزرن سروده هتا در دفترهتا و دیتوان    

ش از هتتای آنتتان، بخصتتوص در بختتش قصتتاید کتته بتتی  
موضوعات دیگر مورد عنایتت و طبتا آزمتایی شتاعران     
قرار گرفته، سبب شده است که سرودن این نوع از شتعر  
و مضمون های مربوط بته آن بتا رعایتت تمتام قواعتد و      
اسلوب ها و ضرورت هایش به گونه نوعی وظیفته بترای   
شاعر از یک سو و حقی مسلم برای صتاحبان قتدرت از   

ز این رو تقریبا از هتیک شتاعر   سوی دیگر شناخته شود، ا
منتسب به دربار نمی توان نشانی گرفت کته در دیتوانش   

سروده های مدیحه نیامده و تقریبتا کمتتر شتاعر فارستی     
گوی را متی تتوان نتام بترد کته در دفتتر شتعر او بختش         
بزرگی از سروده هتا بته ایتن گونته از ستخن اختصتاص       

خسترو   نیافته باشد  از دیگرسو، شمار کسانی چون ناصر
و عطار و مولوی که با شعر مدیحه سر و کار نداشته انتد  

و در مقایسه بتا انبتوه شتاعران فارستی      استبسیار اندک 
گوی نمی تتوان نتام آن هتا را بته عنتوان شتاهدی بترای        
اثبات مدعا به میان آورد  مضافا اینکه آن شاعران اصو  
مشرب و مرام دیگری داشته اند و در شرایل و اوضاع و 

وال خاصی به سر می برده اند و رابطته چنتدان هتم بتا     اح
 دربار شاهان نداشته اند  

شاعر درباری حتما می بایست قصیده مدیحته متی   
سرود و در شعر خود برای ممدوک خویش ده ها صتفت  

حتی اگتر ممتدوک فاقتد آن صتفات       خوب برمی شمرد
هم می بود، باز این بعد از وظیفه شاعر تغییری نمی کترد  

ناچار بود نه تنهتا از شتاه بلکته از همته وابستتگان و      و او 
حتی اشیا  و لوازم متعلو به شتاه هتم بتا زبتانی ختوش و      
فصیح، تعریف و تمجید کند  در ضمن زبان درازی هتم  

( ۱۶نکند تتا بته عقوبتت کستانی چتون نصتراهلل منشتی )       
گرفتار نیاید  خود شتاعران هتم بته ختوبی بتا ایتن خطتر        

دامتتن احتیتتاط از دستتت نمتتی  آشتنایی داشتتتند و  جتترم 
دادند  بنابراین می توان یکی از محرک های ذهن شاعر 

قلمتداد کترد  ترستی کته از     « ترس»مدیحه سرا را عامل 
ماهیت روابل اجتمتاعی و سیاستی زمانته سرچشتمه متی      
گرفت  شاعر نه تنها ختود از هیبتت ستلطان متی ترستید      
ان بلکه این ترس را در قالب کالم منظوم خود بته دیگتر  

هم القا می کرد  در واقا شاعری که در محافل دربتاری  
آمد و رفت داشت، چگونه متی توانستت دستت کتم در     
مناسبت هایی چون فتح و پیروزی یا جلوس شتاه و ایتام   
ختتاص، ماننتتد نتتوروز، قصتتیده ای نستتازد و در آن بتته    
ستایش شاه نپردازد  بی گمان تغافل در انجام این وظیفته  

متی توانستت عتالوه بتر     « و شتاهانه ح»و تساهل در ادای 
قطا صله و انعام، آثار و تبعتات تنبیهتی ستنگین تتری را     
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« قتدرت بتی بنتد و بتار    »هم به همراه آورد  پس ترس از 
که هر کدورت خاطری ولو اندک، آتش غضتب هتای   
سرکش را برمی افروخت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

 بود  
« رساطاعت و احترام از روی ت»بهر صورت مساله 

حاکمیتتت و »قاعتتده پذیرفتتته شتتده ای در روانشناستتی   
بوده و متاسفانه هنوز هم در بیشتر جوامتا بشتری،   « مردم

 حکومت ها بر پایه همین قاعده، با مردم رفتار می کنند   
 

 مدیحه با انگیسه های دینی و اخالقی -۱۰
کته در عتین حتال متی     « تترس »در کنار این عامتل  

م دفتاعی تعبیتر کترد، نمتی     توان آن را به نتوعی مکانیست  
توان حضور و تاثیر عوامتل دیگتری را کته از اعتقتادات     
اخالقی و دینی شاعران مایه می گرفت، نادیده انگاشت  
از ایتتن گتتذرگاه استتت کتته بعضتتی گوینتتدگان، مدیحتته 
سرایی برای شاهان را که مآ  بتر اعتبتار معنتوی و نفتوذ     

ه دینی اجتماعی شاهان می افزود، برای خود نوعی فریض
 و اخالقی می شناختند و در آن راه گام برمی داشتند 

اتفاقا خود نظامی یکتی از نمونته هتای بتارز چنتین      
عقیده ای است و او که مردی سخت مذهبی بتوده و بته   
شیوه اشعریان می اندیشتیده و تستلیم در برابتر قتدرت و     
حتی ستایش از آن را وظیفه دینی ختود متی دانستته، در    

پایبندی خود را به چنین اصلی به روشنی مدایح متعددی 
نشان داده است  اصو  یکتی از مستایل مهتم و در عتین     
حال بحث انگیزی که در فلسفه سیاست اسالمی و نحتوه  
اداره جامعتته مستتلمانان مطتترک بتتوده و هستتت، موضتتوع 
مشروعیت و اطاعتت از حتاکم استالمی استت  در میتان      

« ختتوارم» و« شتتیعیان»پیتتروان متعتتدد متتذاهب استتالمی، 
مشروعیت را از ضرورت هتای پایته ای حتاکم استالمی     

بتتر آن بودنتتد کتته اگتتر حتتاکم استتالمی  و متتی دانستتتند 
را از دستت داد و در اجترای   « تقتوای دینتی  »و « عدالت»

« شترع »امور مسلمانان به گونه ای رفتار کرد که ختالف  
و سنت پیغمبر تشخیص داده شد، حکومت اش نامشروع 

اطاعتت کتتردن از چنتتین فرمتتان  استت  در ایتتن صتتورت  
روایتی، فاقتد وجاهتت دینتی و اخالقتی استت و بتر هتتر        
مسلمان فریضه است که از فرمان های او و قواعدی کته  
بنا می نهد، سر پیهتی کنتد و برانتداختن حکومتت او را     
وجهه همت خود قرار دهد  خوارم، شمشتیر کشتیدن و   

 (۱۵)جنگیدن با چنین حتاکمی را واجتب متی شتمردند     
ه شیعیان هم حکومت های خلفای سنی را مشتروع  گرچ

نمتتی دانستتتند، امتتا در مبتتارزه بتتا آن هتتا راه متتدارا متتی   
را به کار می بستند اما بطور « تقیه»پیمودند و اغلب شیوه 

« سنت و جماعتت »کلی اکثریت مسلمانان که به مذاهب 
 -تعلو داشتند اطاعت از هتر خلیفته و حتاکم استالمی را    

واجتب متی شتمردند و     -سد می بتود فاحتی اگر ظالم و 
مخالفت با او را گناه می دانستند و در این باور ختود بته   
آیه ای از قرآن کته در قستمتی از آن فرمتان بترداری از     
دستتتورهای خداونتتد و پیغمبتتر و نماینتتدگان سیاستتی     

 (۱۶)  مسلمانان را توصیه می کند، استناد می جستند
باط کترد  با این مقدمات می توان بته روشتنی استتن   

که یکی از انگیزه های ذهنتی نظتامی برخاستته از چنتین     
اعتقادی است و او که مستلمانی ستنی متذهب بتود و در     

( راه متی  ۱۸« )اشتاعره »اصول اعتقتادی ختود بته طریتو     
پیمود، به مشروعیت حاکمیتت نیتز از ایتن دیتدگاه متی      
نگریست و چون در دیتن بتاوری ختود بستیار ستختگیر      

از « وجتتتوب اطاعتتتت»ورت و بتتتود، بنتتتابراین در ضتتتر
حاکمیت نیتز تردیتدی بته ختود راه نمتی داد و در همته       

 حال ستایشگر آن بود  
 نظامی، در قصیده ای به مطلا: 

 هم جرس جنبید و هم در جنبش آمد کاروان 
 کوچ کن زین خیل خانه سوی دارالملک جان 

در ضتتمن آن کتته آدمتتی را بتته تتترک عالئتتو ایتتن 
آوردن بته زیبتایی هتای     جهانی و مهتر ورزیتدن و روی  

جهتتان دیگتتر فتترا متتی خوانتتد، در برشتتماری راه هتتای   
رستگاری انسان و رهایی وی از بند و اسارت گناه یکتی  
از مهم ترین آن ها را اطاعت از حاکم وقت متی دانتد و   



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار  - ۱ره شما -فصلنامه آرمان 
 
 

 

40 

می گوید اگر می خواهی در خیل آدمیان جویای خیر و 
سعادت اخروی که بته ستوی مقصتد روان هستتند و هتر      

بر مرکب مراد ختود ستوار استت، مجبتور نشتوی      کسی 
وظیفه پست و بی مقتدار یتدک کشتی مرکتوب دنیتا را      
عهده دار شوی و خوار و بی مقدار گتردی، دا  بنتدگی   

و طوق اطاعت از خلیفته   هو غالمی شاه را )بر پیشانی( بن
را بر گردن بگذار  سیاهی و سپیدی تعبیه شده در چشتم  

هتایی از فرمتان و عهتدی    پنتداری، نشتانه   ی انسان هم ها
متاهی   یعباستیان و ستفید   نسبت به سیاهی پترچم هستند 

  که در علم و لوای سلجوقیان نقش بسته
 

 تا جنیبت کش نباشی بر سر این نوبتی
 دا  سلطان کش به دل، طوق خلیفه کش به جان 
 این دو منشور سیه کافتاد بر منشور چشم 
 رایت عباسی است و مههه سلجوقیان 

 الم بماند این سیاهی تا ابد بر سر ع
  در همه عالم سپیدی گر نماند گو ممان

 
با این سخنان صریح می توان باقوت بیشتری چنین 
اندیشید که نظامی تنها به ستائقه دریافتت صتله و جتایزه     
مدیحته گتتویی نمتتی کنتتد بلکتته از نظتتر مبتتانی فکتتری و  
اعتقادی نیز بر حاکمیت فرمتان روایتان زمانته ختویش و     

و بزرگداشت آن ها، مهر تائید می نهد و اطاعتت   تکریم
از آن ها را در زمره واجبات شرعی می شمارد  توصیه و 
تاکید او بترای بته گتردن افکنتدن طتوق اطاعتت خلیفته        
عباستتی، صتترفا از همتتین اعتقتتاد دینتتی او سرچشتتمه متتی 
گیرد  بخصوص وقتی به این نکتته هتم توجته کنتیم کته      

ی در زمتان وی، نته آن   دستگاه و سراپرده خالفت عباست 
رونو و شکوه قرن های نخستین را دارد و نته متی توانتد    
جایزه ای وصله ای به شاعر ببخشتد و نته حتتی شتاعر را     
با آن درگاه پیوندی و یا رابطته گفتت و شتنیدی استت،     
آن گاه جنبه معنتوی و اعتقتادی ایتن ستتایش هتا بیشتتر       

 نمایان می گردد 

 پند گساری به شاهان   -۱۱
 رویارو  سخنان

قدرت و اعتباری که نظامی با سالک دین و تقتوای  
صادقانه و هنر و ادب بی مانندش بدست می آورد، ایتن  
توانائی و فرصت را به او می بخشد که ممتدوحان ختود   
را کته اغلتتب آنتان از تعتتدی و تجتاوز بتته حقتوق متتردم     
هیهگونه پروایی نداشتته انتد، پنتد و انتدرز دهتد کته از       

ز دارند و بندگان ختدا و زیتر دستتان    ستمکاری دست با
بی دفاع را نیازارند و با بهانه هتای تهتی جتان و متال آن     
مسکینان را بر بتاد ندهنتد  نظتامی ایتن حقیقتت را نیتک       
دریافتته استت کته آستایش و امنیتت مردمتان در دستت        
حاکمان و پادشاهان است و اگر ایتن فرمتان روایتان هتر     

دی بگراینتد، نیتک   چه بیشتر به عدل و انصاف و جوانمر
بختی و آسودگی خلو نیز به تبا آن حاصل خواهد شتد  
از این رو شاعر حکمت آموختته، بتا بهتره گیتری از هتر      
فرصتی که در خالل داستان ها پیدا می کند، در برحتذر  
داشتن شاهان از بیتدادگری و درنشتان دادن راه و روش   
های دادگری و رعایت حقوق انستان هتا، نفتوذ معنتوی     

خود و زبان هنر را به کار متی گیترد  نخستت     شخصیت
پادشاه را با زبانی گیرا و نافذ مورد خطاب قرار می دهد  
او را برمی کشد و مقامش را تا عرش برین با  می برد و 
با چنین شیوه ای غرور وی را برمتی انگیتزد و در همتان    
حال از وی می خواهد که برای حفظ یک چنین پایگتاه  

فتخار بدست آمده از این راه، استباب و  بلند و شهرت و ا
و رضایت بنتدگان  « رعیت« »رفاه»عوامل آن را که همانا 

است پاس دارد  بی گمان این آیین اخالقتی تنهتا وستیله    
ای بوده که دانایتان و هنرمنتدان متردم متی توانستته انتد       
برای رعایت حقوق خلو، ضتوابل آن را بته قدرتمنتدان    

پیش پای شاعر گوشته گیتر    یادآور شوند و به راستی در
زاهد پیشه چه راهی جز همین پندگزاری های حکیمانته  
به ارباب قدرت وجود داشت، تا در آن گام بردارد و یتا  
جز همین گفتن ها و سرودن ها چه معجزه کارستازی را  
می توانستت در کتار آرد تتا بتوانتد بته وستیله آن مستیر        
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اه او و رفتارهتتای شتتاه و امیتتر را بتته گونتته ای کتته دلختتو 
مقتضتتای عقتتل ستتلیم بتتوده نشتتان دهتتد و یتتا خطتتا هتتا و 

 مگان را تصحیح کند؟ کااشتباهات آن خود 
این نکته را باید برگفته هایمان بیفزاییم که ستخنان  
نظامی درباره نصایحی که عنوان می کند فقل در قالتب  
یک سلسله تذکرات اخالقی صرف محدود نمتی مانتد    

می کند تا در کنار اینگونه او عالمانه و آگاهانه کوشش 
مخاطبات بالغی، اصول و مبانی یک حکمتت عملتی را   
هتتم در اداره امتتور مملکتتت یتتا و یتتت مطتترک ستتازد     

« لیلتی و مجنتون  »بخوانیم نمونه هایی از این دست را در 
در ضمن مدک شروان شاه که به این اصل مهم در قلمرو 

کارهتای کشتور   انگشت می گذارد کته:  « سیاست مدن»
اری و اداره جامعتته انستتانی را نبایتتد سرستتری گرفتتت   د

حکومت مداری، سهل انگاری و غفلت از عوامتل اجترا   
را برنمی تابد که اگر جتز ایتن باشتد، زوداکته سررشتته      

 امور از دست برود و تباهی و پریشانی چیرگی کند 
 کاری که صالک دولت تست
 در جستن آن مکن عنان سست

 
نهتا بته فرمتان خترد و     به شاه توصیه می کنتد کته ت  

درایت خویش هر چنتد هتم قتوی و پرمایته باشتد نبایتد       
مشاوره با دیگران در این میان، جتایی بترای     بسنده کرد

 خود دارد که نباید از روی آن به غفلت گذشت 
  

 رای تو اگر چه هست هشیار 
  رای دگران زدست مگذار

 
کار دادخواهان و دادرستان را بایتد بته دستت آدم     

 ست کار سپرد، از این روی:های در
  

 مفرست پیام دادجویان
  ا  به زبان راستگویان

 

از قول خود برنگرد و پیمان شکنی مکن تا اعتمتاد  
آنان را که روی از دشمنی با تو برمی تابند و به پنتاه ات  

 می آیند سست نگردانی:
  

 در قول چنان کن استواری
  کایمن شود از تو زینهاری

 
ه در بند تستت، حتتی اگتر بته     برکشتن آن کس ک

 قتل دیگری متهم شده باشد، تعجیل مکن  
 

 در کشتن آن که برزبونی است
 تعجیل مکن اگر چه خونی است

به روشنی پیداست که این ستخنان فقتل نصتیحت    
گزاری های واعظانه نیستند، همه آن ها یتادآوری یتک   
سلسله قانونمندی های اجتماعی هستند  التتزام مفتاهیمی   

شتتتن اراده استتتوار در رهبتتری و مملکتتتداری،   چتتون دا
رایزنی و شنیدن آرا  و نظریات مشاوران، تقویت مبتانی  
و اصتتول داوری و دادگستتتری و اعتبتتار بخشتتیدن بتته     
تصمیمات قضایی، محترم شمردن قول ها و وعتده هتا و   
با خره پرهیز از شتتابزدگی در اعتدام متهمتان و مستائل     

به ممدوک خویش می دیگری که شاعر آن ها را خطاب 
آورد همگتتی اصتتول و قواعتتدی از مجموعتته حکمتتت   
عملی و ضرورت هتای اداره یتک جامعته موفتو هستتند      
کتته شتتاعر تکتترار و تاکیتتد آن هتتا را بتترای ختتاطر نشتتان 
کردن به کسی که عامل اجرای آن هاست، وظیفه ختود  

 می شمارد   
بتتی تردیتتد ایتتن شتتیوه راهنمتتایی و تشتتویو هتتا و   

ی قانون و انضتباط سیاستی و اداری را   اندرزها هرگز جا
نمی گیرند، اما در درون یتک ختال  کمتابیش مطلتو از     

، حضتتور اینگونتته انستتان هتتای  «قتتانون»و « حتتو»وجتتود 
خیرخواه مجهز به ابزارهای هنری کته بتا بهتره گیتری از     
نفتتوذ و تتتاثیر معنتتوی آن توانستتته انتتد از شتتدت فشتتارها 

ه می شتود و مهتم   بکاهند البته که پدیده ای مغتنم شمرد
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تر آن که شاعر این ختویش کتاری اخالقتی ختود را در     
هیک حال از یاد نمی برد و با بهره گیری از رموز و نکتته  
های تاثیر گتذاری معجتزه واری کته درذات ایتن گونته      
سخن ها نهفته اند، پادشاه مغرور را در هر مناسبتی متورد  
ر خطاب و تنبیه و تحذیر قرار می دهتد و همته ایتن خطت    

کردن ها را به خاطر رضای خداوند که در غایت امر بته  
می پیوندد، به جتان  « خلو خدا»و « رعیت»رعایت جانب 

 می خرد   
 

 آوردن داستان های عبرت آموز    -۱۲
نظامی برای آن که به مقاصد اخالقی و دینی ختود  
صراحت بیشتری ببخشد، در کنار هتر مطلبتی از زنجیتره    

دی از حوادث تاریخی را هتم  این گونه توصیه ها، شواه
ارائه می دهد  بتدینمعنی کته در مستیر داستتان پتردازی      
های خود از حکایتات فرعتی و شتیوه کتار پیشتینیان در      
نحوه اداره مملکت و اخالق سیاستی زمانته ختود نمونته     

کته   -های فراوانی را ذکتر متی کنتد تتا از ایتن راه هتم       
حاکمان و  -بیشتر است  نیزاتفاقا درجه تاثیر گذاری آن 

و پادشاهان و بطور کلی ارباب قتدرت را تنبیهتی باشتد     
در داستان سگ گله شهوت ران در بهترام   تذکاری  مثال

نامه )هفت پیکر( که با گرن می سازد و از وظیفه خود 
تغافتتل متتی ورزد و گوستتفندان را بتته چنگتتال گتترن    
خونخوار رها می کند و سرانجام صاحبش را بته افتالس   

بهرام گتور استت کته پنتد آمتوز داستتان       می کشد، این 
است و با پی بردن به رمز و راز ماجرا، چشم خود را بتاز  
می کند و حقیقت را می بینتد و از  ابتالی گتری دستت     
برمی دارد و بته ختود بتاز متی آیتد و از اینکته غافتل از        
اقتضتتای عقتتل ستتلیم شتتب و روزش را وقتتف عتتیش و   

یتر ستتمکار   عشرت و شکار کرده و رعیت را به کتام وز 
خود رها ساخته، پشیمان می شتود و دادمظلومتان را متی    
دهد و وزیر مظلوم کتش را بته ستزای اعمتال ختود متی       

 رساند: 
 ظالمی کان چنان نماید شور 

 عاد نش چنین کنند به گور 
 تا نگویی که عدل بی یار است 
 آسمان و زمین بدین کار است

 (۸۰۳)بهرام نامه  
 

در را به کام دشتمن رهتا   یا آنجا که خسرو تخت پ
پتیش متی گیترد و تتن بته       ارمتن را می کنتد و راه دیتار   

گرمای عشو شیرین می سپارد و از رویارویی مردانته بتا   
دم سردی های روزگار، تن می زند، جا دارد که مالمت 

کته  « شتیرین »بشنود  آن هم از زبان معشوقه شیرین اش، 
 می گوید:

 ستور پادشاهی تا بودلنگ 
 مراد آید فراچنگ  به دشواری

 جهان در نسل تو ملکی قدیم است 
 به دست دیگران عیبی عظیم است 
 جهان آن کس برد کاو برشتابد 

  جهانگیری توقف برنتابد
 (۲۰۷)خسرو شیرین 

 
بی گمان ایتن طترز بیتان و شتیوه نتیجته گیتری از       

می توانسته خیلی نافذتر و  -حوادث، ولو با روش تمثیلی
منطقتتی و استتتد لی در اذهتتان    کتتاراتر از روش هتتای 

معمو  سخت و عاری از شفقت امیتران وقتت کته اکثتر     
آن ها هم مردمانی دور از دانتش و معیارهتای منطقتی و    
اندیشه ورزی بوده انتد، اثرهتا بگتذارد و دستت کتم در      
ستم راندن های بی قید و مرز آنان که متاسفانه با افتزون  

یری و درنگی خواهی های هولناکی نیز همراه است، تاخ
 در کار آرد   

نظامی در عبرت آمتوزی ایتن صتاحبان قتدرت از     
یتتک مقولتته هنتتری دیگتتر هتتم بهتتره متتی جویتتد و آن    
گریزهای جانانه ذهن نکتته پترداز اوستت در توضتیح و     
نشان دادن صحنه های عبرت آموز مرن و کشته شتدن  
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شاهان و قهرمانان به نمونه هتایی از ایتن ستخنوری هتای     
 شاعر بنگریم: 

در آنجا که خبر مرن هرمز را بته پسترش خسترو    
می آورند، بترای نظتامی فرصتتی استت تتا در نکتوهش       
زمانه و در حقیقت برای آگاهاندن شاه و عبرت آمتوزی  

 او چنین بگوید: 
 

  هوای خانه خاکی چنین است 
 گهی زنبور و گاهی انگبین است 
 زریگش نیست ایمن هیک جویی 
 مسلم نیست از سنگش سبویی 

 رافشان دامن از هر خوان که داری ب
 قناعت کن بدین یک نان که داری 

 (۱۸۵)خسرو شیرین  
 
یا وقتتی کته بهترام چتوبین شکستت متی ختورد و        
جای می پیراید و به هزیمت از سپاه خسرو دور می شود 
شاعر باز هم از بی مهتری فلتک ستخن متی رانتد و متی       

 گوید تا حکمرانان زنده پند گیرند  
 

 ن بهرام و زورش زشیری کرد
 جهان افکند چون بهرام گورش

 جهان خرمن بسی داند چنین سوخت 
 مشعبد را نباید بازی آموخت 
 کدامین سرو را داد او بلندی

 که بازش خم نداد از دردمندی 
 ستم تنها نه بر چون او کسی رفت
  درین پرده چنین بازی بسی رفت

 (۲۱۱ین )خسرو و شیر                                     
همهنین در پایتان قصته خسترو و شتیرین و کشتته      
شتدن خسترو بتته دستت فرزنتتدش شتیرویه و خودکشتتی     
شتتیرین در کنتتار جستتد خستترو، بتتی مهتتری زمانتته و      

ناپایداری کام های بشر را به خاطرهای فراموشتکار ایتن   
 گونه یادآور می شود   

 
 منه دل بر جهان کاین سرد ناکس
 وفاداری نخواهد کرد با کس 

  بخشد مرد را این سفله ایام  چه
 که یک یک بازنستاند سرانجام؟   

 
باز، گریه افالتون در غتم سرنوشتت آدمتی و درد    
جتتتدایی اش از آبشتتتخور متتتالوف و دور شتتتدن اش از 

و « سر به سر شتدن »نزهتگاه جهان و با صد هزار سالگان 
نیز سخنان جگرستوز شتاعر در حادثته فترو رفتتن بهترام       

ق و آمدن مادر برای جستتجوی جستد   گور در کام باتال
فرزند و نیافتن اش، همگی بازگویی حدیث درد و رنتج  

 نافرجام آدمی است   
 

  مادر آمد چو سوخته جگری 
 وزمیان گم شده چنان پسری 

 گل طلب کرد و خار در بریافت 
 تا پسر بیش جست کمتر یافت 
  کیست کاو برزمین فرازد تخت 
 کاخرش هم زمین نگیرد سخت

 ( ۸۰۶ بهرام نامه) 
 

نته بتر جنتازه او     ،او با خره اسکندر در دخمته دار 
 که بر حال خود می گرید: 

 
 در او دید و بر خویشتن گریه کرد 
 که او را همان زهر بایست خورد 

 (۱۰۰۹ )اسکندرنامه 
رنگتین دل  »در همته ایتن ستخنان بته قتول ستعدی       

مخاطتتب شتتاعرپرمایه ایتتران در مرتبتته نخستتت،   « آویتتز
ان و امیران هستتند  چترا کته نوحته سترایی شتاعر و       شاه
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خطاب های پندآمیزی که به دنبال آن متی آورد، اغلتب   
در پایان حتوادثی روی متی دهنتد کته قهرمانتان آن هتا       
صاحبان شوکت و جاللت اند که با اندک نسیمی که از 
مهب بی مهری ها و سرگرانی های فلک وزیدن گرفته، 

وش گشته است و باز هم چرا  اقتدار و عظمت شان خام
این نظامی باریتک انتدیش استت کته بتا زبتان افستونگر        
خویش سوک نامه این ناپایداری ها و بی اعتبتاری هتای   
جهان را در قالتب متوثرترین شتیوه بیتان بته گتوش ایتن        
مستان باده قدرت فرو خوانده و حتتی بته مردمتان زمانته     
 هم اندرز داده که از نزدیک شدن به کانون های قتدرت 

خداوندان آن ها « کین»و « مهر»حکومتی که فاصله میان 
 از مویی هم باریک تر است، بپرهیزند: 

 
 بگذار معاش پادشاهی 

 اهی پکاوارگی آورد س
 از صحبت پادشه بپرهیز

 چون پنبه خشک از آتش تیز
 زان آتش اگر چه پر ز نور است 

 است رایمن بود آن کسی که دو
  (۴۶۷)لیلی و مجنون  

 

 ندگساری های مهرورزانه  پ -۱۳
اما روند اعتقادات دینی نظامی، همیشه با آنهته در  
بیرون از چهار دیواری ذهن او می گذشت همسان نبتود  
یعنی واقعیت های موجود در جامعه از آن همه احتیاط و 
وسواسی که شاعر در رعایت احکام دینتی بته کتار متی     
بستت فاصتله داشتت بته همتین جهتت در چنتین حتال و         

یی است که برخورد او با صاحب قدرتان که گاه بته  هوا
حریم اعتقادی او تجاوز می کرده اند، بسیار دشتوار متی   
شده است و او در فشار این اندیشه گرفتار می آمده کته  
با این گردن کشان قانون گریز و بی آیین و کترده هتا و   
گفته های متناقض آنان چه روشی را در پتیش گیترد  او   

که دربار پادشاهان که جتای ختود دارد،   نیک آگاه بود 

حتتی بارگتتاه خلیفته گتتان جانشتین پیغمبتتر نیتز در طتتول     
صدها سال که بر جامعه مسلمانان حکم متی رانتده انتد،    
در کمتر زمانی خالی از متی و معشتوق و ترانته و سترود     
بوده است  داستان های بی شتماری از مجتالس عتیش و    

بتالی اوراق  عشرت ایتن صتاحب قتدرتان نته تنهتا در       
چنانکته   -تاریخ که در زبان قصه پردازان و شتاعران نیتز  
بته یادگتار    -خود نظامی هم بتر همتین راه و رستم رفتته    
از هر قماشی  -مانده است  در این میانه تکلیف درباریان

روشتن  « این خالف کاری های شترعی »در برابر  -بودند
بود  گروه شاعران و بتزم آفرینتان کته ختود از مباشتران      

اجرا و هم کاسگان و هم پیالگتان شتاه بودنتد، تصتویر     م
این رسوم و عادت هتای دربتاری را بته وضتوک نمتایش      
داده اند و حتی در تزیین صحنه های آن داد ستخن داده  

اگر چه بستیاری از آن   -اند با خره گروه شریعتمداران 
امتا دربتاره    -ها رسما از حلقه گیان این بتزم هتا نبودنتد    

کارهتا هتم زبتان انکتار نداشتتند  حتتی       چند و چون آن 
برختتی از انتتان ستتعی کتترده انتتد تتتا بتتا جعتتل روایتتات و  
احادیث، شکل ماجرا را کامال دگرگونه نمایش بدهنتد   
 :نظیر این حکم، که من آن را نقل به مضتمون متی کتنم   

چون شاهان سرگرم حل و عقد امور مستلمانان هستتند،   »
ن هتا واجتب   پس رعایت بسیاری از الزامات شرعی بر آ

به احتمال می توان گفت که خود نظامی هتم بتر   « نیست
همین عقیده بوده یا دست کم به توجیه چنتین مستاله ای   

 بی میل نبوده که می فرماید: 
 

 هر چند حالل تست  باده 
 دوری کن از این حرام زاده

 
در واقا نظامی با ایتن ستخن جمتا بتین دو حالتت      

ای به اباحت اعمال شاه کرده، یعنی با آنکه خود او نیز ر
می دهد اما میتل بتاطنی و اعتقتاد دینتی ختود را هتم در       
حرام بودن باده پنهان نمی دارد  با ایتن حتال آن چته در    
این طرز بیان شایان دقت است، لحن سخن شتاعر استت   
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که علتی رغتم میتل بتاطنی اش، بتا مهربتانی و آرامشتی        
همتتراه استتت و بتتیش از آن کتته نشتتانه ای از خشتتونت و 
آمریت دینی یا رنگ پند گزاری در آن دیده شود، بوی 
دوستتتی و آشتتنایی از آن برمتتی خیتتزد  گتتاه ایتتن شتتیوه  
خطاب به شاه، به لطف و مهربانی بیش تر متی گرایتد و   
حتی خیلی دوستانه و خودمانی توصیه هایی این گونه را 

 زمزمه می کند:  
 

 آن روز که خوش تری در آن روز 
 سوزبر چشم بدان سپند می 

سخنی که اگر چه سخت عوامانه می نمایتد امتا از   
آنجا که پنداری بازتاب نیت خیر پدری است که نگران 
سالمت فرزند پر جنب و جتوش ختویش استت، بتر دل     

 می نشیند 
 
 

 پایان سخن -۱۴
چنین است که شاعر بلند پایه و آزاده ایتران، علتی   
رغم آنکه گاهی در کارگاه نمدمالی زمانه خویش شتعر  

دیحه می بافد و آن را در بازاری کته شتاهان و امیتران    م
برپا کرده اند، برای فروش عرضه می کند، زمانی که بته  
خلوتکده آراسته خیال خویش بازمی گردد و گوش دل 
به نغمه محبت و آدمیگری متی ستپارد، انستانی استت از     
لتتونی دیگتتر، چهتتره واقعتتی نظتتامی تصتتویری استتت از   

ات با ختود بتودن و از زبتان    خطوط همین لحظه ها و اوق
شخصتتیت واقعتتی ختتویش ستتخن گفتتتن  صتتمیمیت و   
صداقتی که شاعر در سخنان ایتن لحظته هتای پتالوده از     
حساب گری های ناگزیر حیات نشان می دهتد، بازتتاب   
روک انسانی آزاده ولتی آزرده از کتج تتابی هتای زمانته      

ی در دل متی  «کتنج عافیتت  »است که اگتر چته آرزوی   
ستتوی دیگتتر بتترای ستتامان دادن زنتتدگی  پتترورد، امتتا از

 روزانه، منّت پذیر ناگزیر ارباب نعمت است  

سطور پایانی سخن را بتا ذکتر نمونته هتایی از ایتن      
 دست از کالم جاودانه او زینت می دهم:  

 
 زهر زاغی به جز چشمی نجویم 
 بهر زیفی جز احسنتی نگویم 

 به گوشی جام تلخی ها کنم نوش
 قه در گوش به دیگر گوش دارم حل

  نگه دارم به چندین اوستادی 
 چراغی را در این توفان بادی
 ( ۳۶۲خسرو و شیرین ) 

 
 پانوشت ها :  - ۱۵ 
امیر علی شیرنوایی وزیر ستلطان حستین بتایقرا از شتاه زادگتان       -۱

شتاعر  « فضولی»سلسله تیموری و از مشوقان مکتب هنری هرات و 
یی بته زبتان ترکتی ستاخته     که نظیره ها« آسیای صغیر»دو زبانه در 
عنتوان کتتاب دربتاره    ۲۹۲صفا( در هندوستان، تاکنون -۱اند  )ت 

کتتاب هفتته، خانته    ۱۶۵نظامی و آثار او نوشته شده استت: شتماره   
  ۱۳۸۲کتاب ایران بهمن 

 ۳۸ص ۱۳۸۴ستال  ۷۲مجلته ره آورد شتماره   « خسرو و شتیرین »-۲
 نصرت اهلل ضیائی  

 ۴۵۳ص  ۱۳۷۸تهران انتشارات نگین  « خمسه نظامی» -۳
قصه تجدد و تغییر در اسالیب شعر در هر دوره، بته تناستب   »     -۴

شرایل تاریخی، مورد نظر عده ای از شاعران بوده است  خاقانی و 
نظتتامی و اقمارشتتان )مجموعتته مکتتتب شتتعری شتتروان و اران( در  
قیاس با شاعران قبل از خود عالما و عامتدا، استلوب شتعر را متورد     

قترار داده انتد  )شتعر آزاد نیمتایی  روزنامته اطالعتات        تجدید نظر
 (  ۱۳۸۲مهر ۱۶
احتمتتال متتی رود ستتنت مدیحتته ستترایی کتته بختتش بزرگتتی از  -۵

مجموعه آثار منظوم ادبیات فارسی را تشکیل می دهد، برگرفته از 
یک سنت ادبی و قبیله ای اعراب باشد، شواهد تاریخی نشتان متی   

عربتی رایتج در دربارهتای خلفتای     دهند، که اشعار مدیحه به زبان 
عباسی که از زبان شاعران عرب نقتل شتده انتد، مقتدم بتر مدیحته       

 سرایی در شعر فارسی است  
در تاریخ طبری در بسیاری از بخش هتا، از استامی ایتن شتاعران و     
نمونه های شعری آن ها یاد شتده استت  )رک بته : تتاریخ طبتری      

 ترجمه پاینده(  
انه هنرهتای گذشتته، ایتن واقعیتت بتد یتا       در تحلیل جامعه شناس-۶

خوب، جای انکار نتدارد کته بالنتدگی و برازنتدگی و مانتدگاری      
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آثار هنری در مقیاس وسیعی مدیون حمایت کانون های قتدرت و  
که زمتام   Proleculteفرهنگ توده ای »ثروت بوده است  نظریه 

 داران نخستین انقالب کمونیستی در روسیه را به جان هتم انداختته  
بود، یک ادعای بی معنتی از آب درآمتد  جتالل و شتکوه والتس      

را در بار پر طمطراق اتریش پاستبانی متی   « اشتراوس»های جاودانه 
 کرد 
دور نیست که خود نظامی به این نکته آگتاه بتوده کته در پنتد      -۷

گزاری به فرزندش او را از شعر و شاعری برحتذر متی دارد و متی    
« او چتون اکتذب اوستت، احستن او    در شعر مپیک و در فن »گوید 

 (۴۶۲)لیلی و مجنون ص 
ستّی )با تشدید ت( لفظتی استت عربتی کته در مقتام      »یا « ستی»-۸

احترام به بانوان اطالق می شده استت  )مخفتف ستیدتی بته معنتی      
ظاهرا به مفهوم معنتی عتام کلمته یعنتی نتام      « مهستی»بانوی من( و 

وجود دارد کته اشتاره    به کار رفته اند  گرچه این احتمال هم« زن»
باشتد کته هتم    « مهستتی گنجته ای  »نظامی به بانوی شاعری بته نتام   

شهری نظامی بوده است  اما این شاعر بیشتر در دربار سنجر بوده و 
حتتتی بتته نوشتتته بعضتتی تتتذکره نویستتان در زمتتان ستتلطان محمتتود 

 غزنوی می زیسته است  
نشتاندگان   فخرالدین بهرام شاه پادشاه ارزنگان، خود از دستت  -۹

قلج ارسالن پادشاه سلجوقی روم بوده است  شتهر ارزنگتان یتا بته     
تلفظ امروز )ارزنجان(، در مستیر راه ترانزیتتی تهتران بته استتانبول      

 قرار گرفته است  
مسعود سعد سلمان از شاعران نیمه دوم قرن پنجم و نیمته اول   -۱۰

 قرن ششم هجری است که در دربار پادشتاهان غزنتوی هندوستتان   
می زیسته و با دشمنی حاستدان، ستالیان متمتادی بته زنتدان افتتاده       

 مسعود، مشهور است  « حبسیات»است  
 ۳۶۳-۳۶۸خسرو و شیرین، صص  -۱۱
 روتازه: جوان  -۱۲
پشتم در کتتاله داشتتتن، کنایتته از متورد توجتته و احتتترام قتترار    -۱۳

 گرفتن است  این اصطالک امروز هم در زبان فارسی رایج است  
ترانته و قتوال یعنتی ترانته ختوان        -۲گفتار، سخن، -۱«: قول» -۱۴

واژه به هر دو معنی صادق است  )ایهتام دارد(  افتزون بتر ایتن، در     
بیت، با التزام اصطالحات موسیقی )نوا، رود، قول، سرود( صتنعت  

 مراعات النظیر به کار رفته است  
اختتالف  این گروه از مسلمانان در اوایل دوره اسالمی و بروز  -۱۵

میان پیروان خلفای راشدین، دست بته اعتتراض زدنتد  و در زمتان     
خالفت علی، رسما سر به شورش برداشتند و با وی جنگیدند  آنان 

نامیده می شدند، از میان خود کسانی را مامور کردند « خوارم»که 
کتته چنتتد تتتن از حکومتتت گتتران استتالمی را کتته آنتتان را مستتبب  

دانستند، به قتل آورند  کار دو تن از آشفتگی اوضاع مسلمانان می 
آنان در کشتن معاویه در شام و عمر و عاص در مصر عقتیم مانتد    
اما ضارب علی موفو شد او را از پای درآورد  خوارم در سیستتان  
و خراسان قدرتی یافتند و در برپایی حکومتت صتفاریان، یعقتوب    

یتان و  لیث را یاری دادنتد  مخالفتت آنتان بتا دستتگاه خالفتت امو      
عباسیان و نزاع دائم با ایتن قدرتمتداران ستبب تضتعیف و از میتان      

 رفتن آن ها شد  
یا ایهاالّذین آمنتوا اطیعتوااهلل و اطیعتوا الرّستول و اولتی ا متر        -۱۶

متنکم فتان تنتتازعتم فتی شتتیئی فتردوه التتی اهلل و الرّستول ان کنتتتم      
 -ه نستا تومنون باهلل و الیوم ا خر ذلک خیر و احستن تتاویال )ستور   

 ( ۵۹آیه 
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند و فرستاده او و کستانی  
که بر شما حکومت می رانند، فرمان برداری کنید و اگر به ختدا و  
قیامت باور دارید، در مواردی که با آنان اختالف نظر پیدا کردید، 
موضوع را به خدا و رسول ارجاع دهید  این کتار بترای شتما بهتتر     

 ت و سرانجامی خوش دارد  اس
خود نیز انسان پتی ورزی بتود و   « اشعری»نظامی در اعتقادات  -۱۷

  جرم با علوم عقلی به شدت مخالفت می ورزید: 
 نان جوین و خرقه پشمین و آب شور 

 سی پاره کالم و حدیث پیمبری 
 هم نسخه ای سه چار زعلمی که نافا است 

    در دین، نه لغو بوعلی و ژاژ انوری 
 این آن سعادت است که بر وی حسد برد 

  آب حیات و رونو ملک سکندری
 (۳۴۸انتشارات فروغی ص  -)دیوان به تصحیح سعید نفیسی

« کلیتات نظتامی گنجتوی   »نسخه مورد استتفاده در ایتن مقالته     -۱۸
( ۱۳۷۸مطابو نسخه وحیتد دستتگردی از انتشتارات نگتین )تهتران      

 بوده است 
 
 

*** 
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  الیتتتتوت در مقالتتتته مشتتتتهور ختتتتود:     اس تتتتتی
پرستتش ، از فرهنتتگ  در بتتاب تعریفتتی  هتتایی شتتتدایاد

 «یک فرهنتگ   رشد و ارائه  شرایل حیاتی»اساسی را از 
کند  پرسش او، پرسش امروزی متا ایرانیتان و     مطرک می

پرسشتی استت در بتاب فرهنتگ ایرانتی  متا امتروز نیتاز         
توانیم تمدن خود را با   می  هایی چه سنجه داریم بپرسیم با

رفتت یتا شترایل     بته پتس    دیگران بسنجیم و از طریو آن
 بیاندیشیم؟  پیشرفت آن

که یونانیان باستان از ایرانیتان  گفته اند و نوشته اند  
یک تمدن بتزرن  صاحبان هراس داشتند و به ما همانند 

نتی  پرسش اینجاست که امروزه تمتدن ایرا   نگریستند  می
و  چته جایگتاهی دارد؟   در میان تمدن های دیگر جهان 

؟ چیستت   بتا فرهنتگ ایرانتی     تمتدن ایرانتی  نیز، تفتاوت   
 ایتن هتا   غنتی تتر استت؟      کدامین عنصتر تمتدن ایرانتی   

هتا    که ما ایرانیان باید بتتوانیم بته آن   هستند هایی پرسش
 نیازمنتدیم تتا   دقیتو  پاسخ دهیم  اما پیش از پاستخگویی 

داشته باشیم   «تمدن»و  «فرهنگ»از مفاهیم درک بهتری 
      تمتتدن بتتر ختتالف فرهنتتگ امتتری یتتاد گرفتنتتی نیستتت، 

  خیزد و در معانی  بر می ملت   ضمیر یک  از روک وزیرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 توستل  فرهنگ   اما  گیرد  جای می  اجتماعی تصورات 
از جملته نویستندگان، شتاعران،      هتای تتاریخی   شخصیت
و در  شتتکل متتی گیتترد  دانتتان   ان و موستتیقیآموزشتتگر

هتای   اشتخاص و گتروه  بته وستیله   ای  ویژه  عصر تاریخی
حیتات   محصتول نیز تولید میشود تمدن   اجتماعی خاصی

با شتیوه  آن هم به نوبه خود یک ملت است که اجتماعی 
در بیشتتتر و  دارد ارتبتتاط  آن ستتازنده مردمتتان اندیشتتیدن

در هتتر   کنتتد  متتی بتتروز ناخودآگتتاه صتتورت بتته مواقتتا
خالق یتک   اندیشه ورزی هایتمدن خارم از  صورت،

    نیست تصورامکان پذیر و قابل  ،ملت
تمتتتدن اشتتتکال گونتتتاگون نفتتترت از دیگتتتران   

معتروف ختود     اموئل هانتینگتون در مقالته س پروراند   می
 فتارن  مجلته  در ۱۹۹۳ ستال  در کته  «هتا  تمتدن  برخورد»

 واژه دو میتتتتان تفتتتتاوت بتتتته, یافتتتتت انتشتتتتار آفتتتترز
در زبتان   nvivtvillviZ  «تمتدن » و rutluK«فرهنگ»

دهد و استد ل ختود را بته ایتن شتکل       آلمانی ارجاع می
متفکران قرن نوزدهم آلمان میان تمتدن  »کند:   عرضه می

شامل علم مکانیک، تکنولوژی، عوامل مادی با فرهنگ 
های هنتری،   ها و سایر کیفیت که شامل ارزش ها، آرمان

  از فرهنگ ایرانی  یادداشتی در باب تعریفی

 رامین جهانبگلو
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 1«گذارنتد    و فکری استت, تفتاوت فاحشتی متی      اخالقی
در بتتاب »طبتتو گفتتته نتتوربرت الیتتاس در کتتتاب   معهتتذا

معنای یکسان در کشتورهای   «تمدن»واژه   «فرایند تمدن
غربی ندارد   فرانسویان و انگلیسی هتا واژه تمتدن را بته    

یتا    ، اخالقتی  صورت امری اقتصادی، سیاسی، دینی، فنی
 ویژه به rutluKفهوم آلمانیکنند  م  اجتماعی مطرک می

 طترک  بته  و دهتد   می ارجاع دینی و هنری فکری، امور به
بته   2« دارد تمایتل  هتا  داده این از یک هر میان تمایز خل

گوییم  همین دلیل هر گاه از فرهنگ یک ملت سخن می
ملتت اشتاره داریتم  از ایتن رو،       های رفتتاری آن  به شیوه
( بسیار به شده ورده)پر rutlvivlKlواژه آلمانی معنای 

مفهوم تمدن نزدیک است  به بیان دیگر، هر گاه ملتی را 
یتافتگی   پرورش درجه و روند به ابتدا نامیم،  می «متمدن»

 ملت اشاره داریم   آن
 در رستاله ختود   ۱۷۸۴به همین دلیل کانت به سال  
ای در باب تاریخ جهانشمول از منظر جهان  ایده »با فرنام 
در مرحله نخستت بتا داشتتن هنتر و      »سد: نوی  می« وطنی 

علم، به عنوان یک انسان با فرهنگ شناخته متی شتویم     
چه بسا متمدن بودن ما، به سبب فضتل و ادب اجتمتاعی   

گتزینیم     بیش از حد ماست که برای خیر خودمان بر متی 
بتاز  بدانیم،   اخالقی حتی در حد کمالما چنانهه خود را 

 یآرمتان ، م داشتت  اختالق  همهنان بسیار کمبود ختواهی 
در   بهتتره گیتتری از آن  مربتتوط بتته فرهنتتگ استتت، ولتتی

عشتو بته جتاه و مقتام و      عنوانجهت شبحی از اخالق به 
 3«استتت  «تمتتدن»معتترف  ، صتترفا فضتتل و ادب ظتتاهری

کانت فرهنتگ را بتا اهتداف وا ی اختالق و تمتدن بته       
  امتا بتر ختالف    شرافتمند، می شناسد انسان آرمانمنزله  

                                                 
1
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2
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Blackwell, Oxford, 2000, p.6 
3
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را در چتارچوب روک یتک     ، هگتل نظتم اخالقتی   کانت
،  tlvilدهد  روک ترجمته آلمتانی واژه    ملت جای می

جمعی یک ملتت    در فرهنگ یا آگاهی «ذهن»به معنای 
یابد  از دیدگاه هگل، فرهنگ نه تنها نیرویتی    بازتاب می

 عصتر  بته  عصتری  از مشترک روکپویاست، بلکه تجربه 
 نمتایی  بتاز  و ملت کی روک بیانگر همهنین  است دیگر
 هگلتی  مفهوم وضعیت این در بنابراین،  است  آن جمعی

gvtduZB از ملتتی  یتا  فترد  که است قابلیتی آموزش، یا 
ای متعتتتالی را در ختتتود   فضتتتائل جامعتتته   آن، طریتتتو

پروراند  از منظر هگل این فرایند آموزشی یک ملت   می
و   هتای فرهنگتی   کتنش است از طریو   روند گردیدن آن

بنتابر   که در رأس آن ها مستئله زبتان قترار دارد      خیتاری
یک ملتت از طریتو     این، هر مرتبه شکل گیری فرهنگی

را   یابد و هتر آنهته زبتان قابلیتت درک آن      زبان قوام می
تواند جتای بگیترد      داشته باشد در حوزه این فرهنگ می

 ملتت  یتک  معنوی جوهراز این روست که هگل درباره 
 در  ملتی  روک کته  است عقیده این بر او  کند  می صحبت
همان استت کته    دارد و جای «ملت  درونی حیات» قالب
نامتد  هگتل مشتروعیت یتک       متی  «روک قومی»آن را او 

فراینتد خودآمتوزی     روک قومی خاص را با معیار تحقتو 
 استت  بازتابی ملت  واقعی روک او،سنجد  به گفته   می  آن
 شتکل  را  آن کته   اییهت  ستنت  با  آن بازشناسی توانایی از

از ایتتن رو، از دیتتدگاه هگتتل روک قتتومی      دهنتتد  متتی
 را ختتتود کتتته استتتت آزادی ذات» titeiBlvil یتتتا

استتتتی خودشن فراینتتتتد ایتتتتن هگتتتتل « شناستتتتد متتتتی
گتذار از امتر   »زیترا  , نامد  می gvtduZBigKidlii  را

بالواستطه و طبیعتی در ارتبتاط بتا ذهنیتت       ، ذاتی اخالقی
 باشتد  رستیده  کلیتت فته و به درجه امل یاکنامتناهی که ت
بنابر این هگتل روک قتومی را بتا فراینتد     «  اتفاق می افتد

داند  از ایتن رو، همته     یک ملت یکسان می یخود پرور
روک قومی خود هستند  روک  "«انکشاف درونی»ها  تمل

ملت است  پس هر ملتی هویت ختود    نفس آن ،هر ملت
آورد  ایتن    متی را از طریو فرایند خودآموزی بته دستت   

  ختود را در بستتری تتاریخی    ظهتور   فرایند خود شناستی 
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ای واهتتی    هگتتل روک قتتومی را پدیتتدهنشتتان متتی دهتتد
هتتای  دانتتد  از نظتتر او روک قتتومی تتتوام بتتا فعالیتتت  نمتتی

از  برآمتده سرزمین استت کته ختود      روزمره مردمان آن
آنهاستتت  مفهتتوم هگلتتی روک قتتومی    میتتراث فرهنگتتی
مشترک یتک   فعالیتهویت و   واقعی  دربرگیرنده تجلی
 ایتن  هگتل  نظتر  از  استت  جهتان  تتاریخ ملت در عرصته  

 از ملتت  یتک  عمیتو  فهتم  چارچوب در مشترک فعالیت
  بته عبتارت دیگتر، عنصتر     معنی متی یابتد   آزادی مفهوم

جغرافیایی تاریخ ایران، هند و ژاپتن بترای درک هگلتی    
  هتتا از طریتو آگتتاهی  کنتتد  ملتت   از تتاریخ کفایتتت نمتی  

   هگتل، های طبیعی خود می رونتد  فراسوی مرز  تاریخی
در دوران ایرانیتان   «تاریخهایی در باب فلسفه  درس»در 

بنتا  »دانتد کته     می «نخستین مردمان تاریخی»هخامنشی را 
پرستتیدند و در واقتا امتر      به گفته هرودوتس بتی را نمی

بتا    ولتی  گرفتنتد،   شده را هم به ستخره متی    خدایان انسان
هترودوتس در   هدانتیم کت   متی  1« داشتند مدارا ادیان همه

بندی از کتتاب تتواریخ ختود ایرانیتان را مردمتانی اهتل       
 ها، ملتبیش از همه  »گوید:  کند و می  مدارا توصیف می

غیتتر از ختتود را  ملتتت هتتای  ایرانیتتان آداب و رستتوم  
 مصتری  زره و متادی  لباس آنها» افزاید  می و «پذیرند   می
 ختتود  ستتاخته از زیبتتاتر را  آن و ندپوشتت  متتی جنتتگ در
آنها متفتاوت و وام گرفتته    عادت های پوششی  دانند  می

 2 «از دیگران است 
در بتتاب پیتتدایش هنتتر   «جتتان بتتردمن »بتته گفتتته  

 هنتر  کتوروش، هخامنشی در زمان فتتح لیتدیا بته وستیله     
استتت از هنتتر یونتتانی، آنتتاتولی و    جتتالبی آمیتتزه  ایرانتتی

براین بیشتر پژوهشتگران معتبتر   بنا 3آسیای شرق نزدیک 

                                                 
1
 G.W.F. Hegel: Lectures on the 

Philosophy of History, Part I, Batoche 

Books, Kitchener, 2001, p. 209 
2
 Herodotus, Historiae, I, Havard 

University Press, Cambridge, Mass., 1920-
1925, p-133 
3
 Boardman, John: Persia and the West An 

Archaeological Investigation of the 

ایران باستان بر تتاثیر آشتوریان بتر معمتاری پاستارگاد و      
جمشید اتفاق نظتر دارنتد  همهنتین آنهتا بتر منشتا        تخت
  هتای تتاریخی   ساخت قطعات ایتن بنتا   «لیدیایی» و ایونی

ایتران  مشکل حاکمیت سیاسی   در واقا، می کنندکید أت
بترای ایجتاد    اهآن پادشدر زمان داریوش اول و کوشش 

المللتی و چنتد    امپراطوری جهانی به عنتوان طرحتی بتین   
این ایده جهانشمول  «کارل نیلندر»شود    گونه پدیدار می

در مجمتوع  »امپراطوری ایرانی را چنین بیان کرده است: 
 در چتته  آن عناصتتر  ایتتران یتتک امپراطتتوری استتت ولتتی

 متشتتکل هتتای نمتتاد ستتازی، مجستتمه در چتته و معمتتاری
 بته  کته  استت  هخامنشتی  همنهتاد  ایتن  گونتاگون  اجزای
یک مجموعه نظام یافته و زیبا، بته منصته ظهتور     صورت

  چه فرهنگ ایرانتی فرهنگتی   اگربنابراین  4«رسیده است 
عنصر استمرار هویتت ایرانتی     به ظاهر مختلل است، ولی

را غنی تتر کترده استت و همتین امرایرانیتان را      بودن آن 
خ فرهنگ و سیاست ختود را  یاری داده که در طول تاری

در رقابتتت بتتا رقبتتا و مهاجمتتان حفتتظ کننتتد  بتته عبتتارت 
چته    ل یافتن آنقدیگر، فرایند تمدنی شکل گیری و صی

  تتاریخی    آرمانی چیدمان با نامیم،  می «ایرانیت»ما آن را 
   است شده حفظ و ساماندهی یگانه و

در بحث ایده تتداوم در تتاریخ ایتران، بهتتر استت      
در  باشتد کته     بر زمان و مکانی متجانس و درونیکید أت

ایرانیان هویت و موقعیت خود را بدون اشکال فرایند آن 
یابند  نگترش مشتترک ایرانیتان بته ایتن چشتم انتداز          می

تصویر ایتران    - تاریخی  ورای هر گونه آگاهی -  تخیلی
جاودان را به عنوان مظهر استتمرار و متمتایز از فرهنتگ    

در   انتداز تخیلتی   ار ساخته است  این چشماستو شفاف تر
                                                                       

Genesis of Achaemenid Art, New York: 
Thames &Hudson 
 
4
 Nylander, Carl: "Achaemenid Imperial 

Art" in Power and Propaganda: A 

Symposium on Ancient Empires, ed. 

MorgensTrollerLaresen, Copenhagen, 

1979, p 356 
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در   وجود ندارد  ولی  تاریخی  هیک ظرف مکانی و زمانی
و واقعیتتی متعتین وجتود      به صتورت واقعتی    روک ایرانی

را هتتتانری   دارد  ایتتتن فضتتتای معنتتتوی روک ایرانتتتی   
«  suZdui vslBvZltviقلمتترو تصتتورات   » کتتربن 

فیلسوف بتزرن   شناسد و این فضای خیالی را در اثر می
) «ایتران ویتج   »یابد  کتربن عبتارت    ایرانی سهروردی می
های جغرافیایی قابتل   هکه در نقشرا سرزمین اصیل ایران( 
گزیند  به گفته کربن، ایتران   برمی  کشف نیست برای آن

قطبی آستمانی در محتور وجتود    »است،  «نور شرق»ویج 
کتته موضتتوع تجتتارب رویتتائی  «اقلتتیم هشتتتم»و  «انستتانی

عدد قهرمانان و شاهان ایران باستان بوده است  بنابراین مت
هتتای  اقلتتیم هشتتتم مربتتوط استتت بتتا بستتیاری از آرمتتان  

 ایرانی که در جغرافیای رویای آنان قرار داردآخرزمانی 
رستاند     به استمرار و معنا بخشی تمدن ایرانی یاری متی  و

در واقا کربن در کتاب کالبد معنتوی و زمتین آستمانی    
ان فرجام خواهانه را در ظهور امام غائب در روز این آرم

کته در   بنتابراین، زمتانی   1بینتد    اوّل سال یعنی نوروز متی 
جستجوی روک تمدن ایرانتی هستتیم، پرستش در متورد     
ای  استمرار این تمدن با تصورات حماسی ایرانیتان رابطته  
 - تنگاتنگ دارد  ایرانیان میتان فرزانگتی پادشتاهان پیشتا    

  ن و شهادت حضترت امتام حستین ارتبتاطی    ایرا  تاریخی
آغتاز ستنّت   »گویتد:    بینند  ریهارد فترای متی    مستقیم می

حماستتی در ایتتران احتمتتا  همزمتتان استتت بتتا پیتتدایش   
ها در گسترش حماسه تاثیر گتذار   زرتشت پیغمبر که بعد

مشابه ایرانی بوده است  اگر زرتشت نبود چه بسا حماسه 
داد یتتا شتتاید در   رخ متتیهنتتد یتتا مشتتابه اقتتوام ژرمانیتتک 

 قترار  اعراب سپس و یونانیاندورانی که ایران زیر سلطه 
 نزدیتک   زمتانی  در زرتشت اگر  رفت  می میان از داشت

با  ، وضا متفاوتی پیش می آمد به مسیح ظهور کرده بود

                                                 
1
 Corbin, Henry: Spiritual Body and 

Celestial Earth: From Mazdean Iran to 

Shi'te Iran, Princeton University Press, 

Princeton, 1977, p.33 

 

چنین تقدیری ممکن بود که اساطیر کهن و به همراه آن 
ر مرکتتز تصتتویر زرتشتتت د 2« شتتودنتتابود  نیتتزحماستته 
مرکتز جهتان   » بینی ایرانی قرار دارد  ایران ویج که جهان

سر آغاز آمتوزه هتای پیتامبری     3«در اوم روک قرار دارد
زرتشت است  درک کامل روک تمدن ایرانتی و تکامتل   
سنّت حماسی و دینتی در دوران استالمی ایتران مستتلزم     

است    تاریخی -فرا  مطالعه این تمدن در زمینه جهان بینی
در پویتایی ناخودآگتاه روک ایرانتی کته       جهان بینتی  این

است جای گرفته استت     های انسان ایرانی جایگاه انگیزه
  ی تتاریخی  در اینجا ما با تمدن ایرانتی بته عنتوان تجربته    

 ستتایر و قتتوانین هنتتر، علتتم،آگاهانتته کتته در برگیرنتتده  
 هتا  نهاد و افراد وسیله به نمایان و شده کسب های قابلیت
  نداریم کار و سر باشد

تتوان   افزون بر این، تمتدن ایرانتی را نبایتد و نمتی     
دانست   پرورش نخبگان در جامعه ایرانی  فرایند فرهنگی

خود را برای خاص که در هر دوره از تاریخ ایران روش 
و بازنمتتایی زنتتدگی گروهتتی در تقابتتل بتتا      همزیستتتی
 تتاریخ  در تتوان   می که   تداومی راآفریده استدیگران 
تصتور  یتک   مفهتوم،  ایتن  پیامتد  و حاصتل  یافتت،  ایران

نامیم  این تصتور    می "ایرانیت"را   محوری است که آن
های متعدد به ختاک ایتران توانستته استت      به رغم تجاوز

پیشتتا و پستتا   محستتوس بتتین دو دوره تتتاریخی   ارتبتتاطی
در  4استتالمی در ایتتران بتتر قتترار ستتازد  کارستتن کولپتته  

بتتا عنتتوان  5(۳ریج ایتتران )جلتتد ی در تتتاریخ کمبتت ا مقالتته
ایرانیتت  »این سلستله را  رفتار سیاسی ، 6«خاندان سلوکی»

درون دیتتن دوران پتتارتی و »نامتتد کتته   متتی «هلنتتی شتتده
 جتای « شیعه در دوران عباستیان  تشکل ساسانی تا جنبش 

 و اقتبتاس  گونته  ایتن  مشتابه  نمونته  تتوان   می  است گرفته

                                                 
2
 Frye, Richard, N. :The Heritage of 

Persia, Weidenfeld and Nicolson, London, 

1962, p.35. 
3
 Corbin, op. cit. p, 50 

4
 CarsenColpe 

5
The Cambridge History of Iran (tome 3:2) 

6
 Seleucid Dynasty  
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 دوران در  ادبتی  رنبتز  آثار و ها نامه اندرز در را جذب
 ساستانی  شتاهان  گفتارهای از که آنجا بیابیم، نیز اسالمی

 زرتشتتی  ایتران  حماستی  هتای  داستان و قهرمانان از یا و
شتتود  بستتیاری از محققتتان در زمینتته شتتاهنامه    قتتل متتین

فردوسی توافتو دارنتد کته شتاهنامه در مقتام بزرگتترین       
تتاثیر  منظومه حماسی ایرانی، معرف بازگشت ایرانیت و 

استالمی در دوران استالمی استت  شتاهنامه      -ایران پیشتا 
بر اثتر منثتوری استت کته بته دستتور ابتو          فردوسی مبتنی

منصور محمد ابن عبتدالرازق توستی, از نجیتب زادگتان     
شتده استت  بته گفتته احستان       سرودههم عصر فردوسی 

ایتن اثتر منثتور اقتباستی بتوده استت از منتابا         »یارشاطر: 
هتا ) کته ظتاهرا      نه تنها شامل خدای نامته دوران ساسانی، 

(, بودنتد  شتده  تتالیف  و ترجمته   عربی زبان به آنهاعمده 
، بستیاری از   تاریخی داستانهای از تعدادی شامل همهین

هتتای رایتتج , و شتتمار قابتتل تتتاملی از   داستتتانها و افستتانه
های دوران ساسانی که تنهتا بترای سترگرمی و یتا      نوشته

تهتتذیب و تزکیتته نوشتتته شتتده و   هتتای اخالقتتی آمتتوزش
شتاید ایتن تمایتل تمتدن ایرانتی       1«بودند نیز بوده استت  

ان زبت  گترو  در ها تا حتدودی  برای استمرار در طول قرن
 باشد    فارسی و بقای آن در تولد شعر جدید فارسی

 ایتران  تتداوم »ای بتا عنتوان    پرفسور فرای در مقالته 
 هتای  مایته  درون مانتدن   بتاقی »: گویتد   متی  «اسالمی -پیشا

 را شتک  این نوین شعرفارسی ابتدایی دوران در زرتشتی
  پنهتتانی ای گونتته بتته  ایرانتتی شتتاعران کتته انگیتتزد متتی بتتر

تی بودنتتد  هتتر چنتتد فرهنتتگ استتالمی   زرتشتت همهنتتان
تتا زمتان   ، بتا ایتن حتال    فرهنگ مسلل بر ایران شده بتود 

زرتشتی همهنان در آستیای میانته     سامانیان شمار اندکی
ده بودند  به گمان من شاعران اولیته در زبتان   به جای مان

،ابوعبداهلل جعفر بتن   فارسی جدید مانند ابو منصور دقیقی
مستلمان    همگتی  محمد رودکتی و ابوالقاستم فردوستی،   

                                                 
1
 The Cambridge History of Iran ed. By 

EhsanYarshater, Vol3 (1), Cambridg, 

1983, p.360 

 

 در فارستی  زبتان  حفتظ  منتد بته  ه بودند  آنها گرچه عالق
یر زبان فارسی تغی شاهد  ولی بودند  عربی زبان نفوذ برابر

گتتر ایتتن تجدیتتد حیتتات زبتتان فارستتی و  ا 2«نیتتز بودنتتد 
های جدیتد بیتان آن ماننتد شتعر، فلستفه، علتوم و        وسیله

و مفهتوم    افتاد، ایده تمدن ایرانی  تاریخنگاری اتفاق نمی
 تصوری محوری آن از بین رفته بتود  در کمتال شتگفتی   

و پویتایی تمتدنی آن     رستاخیز روک ایرانتی می بینیم که 
ش فرهنگ اسالمی بتازی  ای در قوام و گستر نقش عمده

 ۱۴کتترد  بتته گفتتته ابتتن خلتتدون، تاریختتدان شتتهیر قتترن 
 دانشتمندان  کته  استت  توجته  قابتل  واقعیتت  این» میالدی
 غیتر  اکثترا  عقلتی  علتوم  در  به جز چنتد استتثنا   مسلمان،
و پتس از  ستیبویه   ، عربتی  زبان دستور مبدع  بودند عرب

بودنتد     از تبار ایرانتی   او، ال فاریسی و ال زجام، همگی
قضتات  اغلتب  را ابداع کردنتد     آنها قواعد دستور عربی

در میتان ملتت   بودند    یایراندوران های اسالمی، بزرن 
در  تنها ایرانیانهای امپراتوری اسالمی، پیشرو تر از همه 
کوشتا بودنتد      حفظ دانش و نوشتن روشمند آثار علمتی 
اگتتر  :شتتود  کتته پتتس حقیقتتت گفتتته پیتتامبر روشتتن متتی

ایرانیان به آن دستت   در آسمان ها هم باشد،در  آموختن
همهنین علوم عقلی توسل ایرانیان حفظ  خواهند یافت  

و هتم   آنها توجه نداشتتند آموختن شد چرا که اعراب به 
با این روش و بینش، آن ها بته توستعه صتنایا و هنتر هتا      

این اوضتاع در شتهرها ادامته پیتدا کترد تتا        ادامه دادند  
راستان،  خمانند عراق،  نیان وسرزمین ایرانیکه ایرا  زمانی
 3«خود را حفظ کردند  دیوانی فرهنگ النهر  ماورا

                                                 
2
 Frye, Richard N: “Continuities from Pre-

Islamic Iran” in Reza Ali Khazeni 

Memorial Lectures in Iranian Studies: 

Volume One, The Gift of Persian Culture: 

Its Continuity and Influence in History by 

Peter J. Chelkowski(edit.), The University 

of Utah Press, Salt Lake City, 2011, p.52 
 
3
 Quoted in , R.N.: Golden Age of Persia, 

London: Weidenfeld& Nicolson, 1977, 

p.91 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peter+J.+Chelkowski&search-alias=books&text=Peter+J.+Chelkowski&sort=relevancerank
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نتژادی استت و   امری بودن نه   ایرانی مسئلهبنابراین 
مفهتتومی استتت کتته در ذات آن چشتتم بلکتته  نتته دینتتی،
 جهتان  همتان  ایتن   می تتوان دیتد   یانهمنجی گرا اندازی
 ایران تا مزداییان از را  ایرانی تمدن پویایی که است  بینی

 کتتتربن، هتتتانری نظتتتر از  کنتتتد متتتی هتتتدایت استتتالمی
بهتتترین نماینتتده  ار مکتتتب اشتتراق،بنیانگتتذ ستتهروردی،

است که زرتشت ایران باستان را بتا    استمرار تمدن ایرانی
 طترک  کتربن  نظتر  بته   دهتد    امام غایب شتیعه پیونتد متی   

 شخصتتیت  مقتتام در زرتشتتت دادن جتتای ستتهروردی
 گفتته  بته   استت  باستان ایران  فلسفی سنت یایاح کلیدی
 ایتتران عرفتتان و ختترد احیتتای بتترای» ستتهروردی کتتربن،
افیزیکی او، از یتک  متت  نگتاه   کوشد می اسالم در باستان
نور عظمتت، و از ستوی دیگتر بتا     خورنه،  موضوع باسو 

فرشتتته مزدایتتی کتته از آن بتترای تفستتیر آرمتتان هتتای     
ری دیگتر عصتر شتیعه    گیرد، و از منظت   افالطونی بهره می
آن با ایده امام غایب و بازگشت مجتدد    که ارزش کیفی
بهتتایی کتته   1«گیتترد   ختتورد, شتتکل متتی   او پیونتتد متتی 
و تفسیر می دهد  "تاریکی» در مقابل «نور» هسهروردی ب

از جملتته  ،او از دنیتتای فرشتتته گتتون مزدایتتی     فلستتفی
استت کته ختود را در      های محرک تمدن ایرانی  ویژگی
نشتتان داده   تتتاریخی ایرانتتی  مختلتتف در آگتتاهی متتوارد
در سنّت غربی مشتو  eutluKlجالب اینکه، واژه  است 
 eitlKlدر زبتتتان  تینتتتی استتتت  معنتتتای   eitlKlاز 

حفاظت از خاک و کشت و زرع استت  همهنتین تتاثیر    
ها و اهداف هر جامعه در فراینتد اجتمتاعی شتدن     ارزش

ایتران، معتادل     یخیدهد  در بافت تتار   فرد را توضیح می
  است  فرهنتگ از نظتر ریشته شناستی     «فرهنگ»آن واژه 

کته در شتکل    -«فتر »واژگان، بته احتمتال قتوی بته واژه     
به معنای شکوه الهی یا نور ایتزدی   «خورنه»اش  نخستین 

این است گردد  شایان توجه   در زبان پهلوی است باز می
نمتودن  در ایران باستتان بته عنتوان رخ     «خورنه»واژه که 

                                                 
1
 Corbin, Henry: Spiritual Body and 

Celestial Earth: From Mazdean Iran to 

Shi’te Iran, op. cit, p52 

  بنتا بته نظتر    بته کتار رفتته استت     «شکوه پادشاهی ایران»
احتمتتا  از دوران زرتشتتت تتتا زمتتان   »ریهتتارد فتترای, 

برای مردم ایران به عنوان یتک نمتاد یتا     'خورنه'حاضر، 
حتی چیزی که میتواند عرفتانی یتا رمتزی خوانتده شتود      

متری بتویس بستیار موجته استتد ل       2«مانده استت    باقی
در اوستا خورنه بته صتورت شتاهین )ورنته(     »کند که   می

مفهتومی   به گونه نماید    این تصور برای ایرانیان  رخ می
در کارنامتتک اردشتتیر پاپکتتان   استتتمانتتده   زنتتده بتتاقی

 پتتنجم قتترن در شتتده نوشتتته  داستتتان سلحشتتوری ایرانتتی
 شتاهینی  صتورت  بته ( پادشاه بخت)`ورنه` است میالدی
 او دستت  از را موممست  جتام  سترعت  بته  و شود  می ظاهر
در ریشته   ایتن،  بتر  افتزون   انتدازد   متی  زمتین  بته  و ربوده
رسد که ایتن کلمته     به نظر میچنین  'خورنه'واژه   شناسی
بتته معنتتای خورشتتید متترتبل استتت  در   `ختتور`بتته واژه 

 متورد  خورنه واسطه  بیاوستا خورشید به عنوان بخشنده 
 رایبت  مضتاعفی  دلیتل  مجوستان  این بنابر    است ستایش
 قترص  و شاهین شکل به خورنه از خودشان نماد مناسبت
در مرکز ایتدئولوژی   «خورنه»مفهوم   3« داشتند خورشید

 مفتاهیمی  بتا  و خسروانی در ایتران باستتان قترار داشتت     
 ابتو عال  گفتته  بته   ولتی   بتود  همتراه   «ایتزدی  فره» چون
 از  هتایی  افتزوده  بتا  «خورنته » پیشین مجموعه »ور: آسود

 بته  اصتل  در نوین گسترش یافتت و نتتایج آن    نمادهای
القاب شاهانه دوران پسااستالمی بستیار    پرشمار مجموعه

ر حقیقتت منشتعب از مایته    د القتاب  ایتن  شباهت داشت 
]خورنه[ اصلی بودند که با سالخوردگی و فرسوده شدن 

 4« یافتند گسترش پادشاهیسلطه 

                                                 
2
 Frye, Richard N. The Heritage of Persia, 

op.cit. , p.42  
3
 Boyce, Mary: A History of 

Zoroastrianism, E. J. Brill, Leiden, 1982, 

p.104 
4
 Soudavar, Abolala, The Aura of Kings: 

Legitimacy and Divine Sanction in Iranian 

Kingship, Mazda Publishers, Costa Mesa, 

California, 2003, PP. 122-123 
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در دوران اسالمی ایران هتم   جالب توجه است که 
 «ایتزدی  فتره » اصتطالک  در را `خورنه` مفهوم توانیم   می

 سرچشتمه  فرانستوی  شتناس  شرق, دارمستتر جیمز  بیابیم
ردیتابی   «فره ایتزدی »شیعه را در مفهوم  مهدویت اندیشه
بایستت    ایرانیان نو آیتین تنهتا متی   »کند  از دیدگاه او   می

استتامی مناستتب تتتازه بتترای باورهتتای پیشتتین ختتود پیتتدا  
از  1«زرتشتی به شکل شیعی در بیایتد   منجیا کردند ت  می

تتوده هتای نتو    »این رو این بینش منجی گرایانه ایرانی را 
آنها ایده هند و آریایی   کردند «مسلمان شده وارد اسالم

بتتاور را از نستتلی بتته نستتل دیگتتر منتقتتل و  «فتتره ایتتزدی»
 تتداوم  را آخرزمتانی   نجات بختش سوشیانت یا قدیمی 

 شخصتتیت و پیتتامبر خانتتدان بتته بیتتنش ایتتن  بخشتتیدند
این فرمانروایی توامتان دیتن    2«سب شد منت  علی حضرت

دینکترت بته آن اشتاره     زرتشتتی  متن در که و پادشاهی 
فتره    ترین تجلتی  خود را در مناسب   حقیقی  شده پژواک

   3ایزدی در غیبت مهدی یافت 
 یتتا «فتتر»جمعتتی ایرانیتتان   تردیتتد در آگتتاهی  بتتی

رده وختت گتتره  ایرانتتی تمتتدن  تسرنوشتت بتتا «خورنتته»
 هتای  رفتتار  و اهتداف  ، ها ارزش منظور اینجا در  است  
در یتک جامعته مشتخص     معین و  زمان یک در ایرانیان

نیست  همانطور که در ابتدای این مقاله بحتث شتد ، هتر    
تمدنی تصویر یگانه، متفاوت و ویتژه یتک ملتت استت      

استت  از    تتاریخی  - و فترا   بنابر این، تمدن غیتر شخصتی  
افتراد و جوامتا     تتاریخی   سوی دیگر، فرهنگ با آگاهی

تعریف میشود و فرایند خود دگرگونی در کسب دانتش  
                                                 
1
 Darmesteter, James: The Mahdi, Past and 

Present, trans. Ada S. Ballin (London: 
Unwin Brothers, 1885), 14-18 
2
 See Bernard Lewis, The Origins of 

Isma'ilism: A Study of the Historical 
Background of the Fatimid Caliphate 
(New York: AMS Press, 1975), 24. 
3
 See Tamara C. Mackenthun: 

CONTINUITY IN IRANIAN LEADERSHIP 
LEGITIMIZATION: FARR-I IZADI, 
SHI’ISM, AND VILAYET-I FAQIH, Master 
of Arts in History, Boise State University, 
August 2009 
 

  است  برای رستیدن بته اصتالت ایرانیتت، آنهته آگتاهی      
  تتاریخی لحظته   کتردن ایرانی باید انجام دهد، یتک ستو   

 تمتدن  حقیقتت  جهانشمول لحظه با است سازی فرهنگ
فرهنگ ایرانتی بته صتورت     اروییدنفر  همهنین  ایرانی
  درونتی  حاصل در دوران معینی در تاریخ ایران   آگاهی
یند نتاخود آگتاه تمتدن    فرا این  است ایرانی تمدن شدن

ایرانی همهنین مسیری است کته روک ایرانتی در تتاریخ    
کرده است  موضوع این نیست کته آیتا ایرانیتان در     طی

تتر    و راضتی  حالت استمرار پویایی تمدنی ختود شتادتر  
های فرهنگی ختود را بترای    هستند یا آنجایی که ظرفیت

و امتال اجتمتاعی ختود توستعه       های تاریخی ارضای نیاز
متردم  اما واقعیت تردید ناپتذیر آن استت کته    دهند؟   می

بته   «ایرانتی بتودن  »شتدن بتا ایتده      ایران تنها پس از یکی
 دست خواهند یافت  به عبتارت   سعادت در جامعه ایرانی

، فرهنگ ایران تنها  دیگر، از دیدگاه اجتماعی و تاریخی
میتواند از دیتدگاه ایرانیتت مستائل را بستنجد کته        زمانی

ستازد  بته بیتان      درونتی  آن را  تمدن ایرانتی را بفهمتد و  
در جهتان امتروز    «بتودن   ایرانی»، اعتبار ایرانیت یا  فلسفی

ت  از قابل سنجش است   تنها با پویایی مستمر تمدن ایرانی
تتوان در   را می  این دیدگاه ارزش راستین فرهنگ ایرانی

مطترک کترد  ایتن      تمدن ایرانیسرفرازانه ارتباط با بقای 
بتته شتتکل دیگتتری در رستتاله معتتروف    پرستتش اساستتی

   اس  تتتی  در بتتاب تعریفتتی از فرهنتتگ   هتتایی یاداشتتت
  است آمده الیوت

 کانادا  –تورونتو 
 ۲۰۱۶فوریه 
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 معرفی 

( نویسنده  تهران ۱۳۱۷ مرداد ۱۱داریوش آشوری ) زاده 
های  های او در زمینه عا یتاست. ف ایرانیو مترجم معاصر 
و  فلسررفه، نقررد ادبرری، شناسرری جامعرره، علرروم سیاسرری

هرای   است. آشوری دانش آموخته دبیرستان شناسی زبان
است. از کودکی بسیار عادت به مطا عره   دارا فنونو  ا برز

 حسب تروده  عه نشریات داشته و در دوران نوجوانی با مطا
مرداد  ۲۸به آن مکتب گرایش پیدا کرد، و پس از کودتای 

مدتی عضو سازمان جوانان  حسب  توده   بود.   در  ۱۳۳۲
گسست و پس از چندی در  کمونیسماز    شانسده   سا گی

)نیروی سوم(  حسب زحمتکشان ملت ایرانبه  ۱۳۳۶سال 
رغ فررا دارا فنررون از ۱۳۳۷پیوسررت. آشرروری در سررال  

 ا تحصیل و وارد دانشکده حقوق و
شد و  یسرانس   دانشگاه تهرانعلوِم سیاسی و اقتصادی 

سرال در   گرفرت. در همران   ۱۳۴۲حقوق خود را در سال 
دوره دکتری اقتصاد در همان دانشکده پذیرفته شرد و ری   

کاره رها کرد. کار تا یف کتاب، ترجمه، و نوشتن  آن را نیمه
مقاالت را از همین دوران شروع کرد. نخستین کتاب او، به 
نام فرهنگ سیاسی، در روزگار دانشجویی از او منتشر شد 

یرران در زمینره   که هنوز هم، با نام دانشنامه سیاسی، در ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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علوم سیاسی کتاب مرجع است و تراکنون بریش از سری    
است. در همران دوران آشروری در    چاپ از آن منتشر شده

مؤسسرره انتشررارات فرررانکلین برره عنرروان  ویراسررتار در 
و سپس در بخش انتشارات به کرار   دائرةا معار  فارسی

اسررت. آشرروری از بنیانگررذاران کررانون   مشررغول برروده
نویسندگان ایران و عضو انتخاب شرده نخسرتین هیرأت    

(. در دوران دانشجویی عضرِو  ۱۳۴۸است ) دبیران آن بوده
هرای نهضرت ملری     جامعره سوسیا یسرت  »یأت اجراییه ه

است.در دانشکده حقوق  بوده خلیل ملکیبه رهبری « ایران
و علوم سیاسری، دانشرکده علروم اجتمراعی، دانشرکده      

شناسری   بای دانشگاه تهران، در مؤسسه شرقهنرهای زی
خارجی  های زبان دانشگاه، و بریتانیادر  دانشگاه آکسفورد

 نامه فارسی  غتتوکیو تدریس کرده، و عضِو هیأت مؤ فان 
)وابسته به دانشگاه تهرران(،   نامه دهخدا  غتدر مؤسسه 

)دانشگاه کلمبیا  دانشنامه ایرانیکاعضو هیأت ویراستاران 
اسرت. همچنرین    در نیویورک( و از نویسرندگان آن بروده  

سردبیری چند مجله ادبی و نیس نامه علوم اجتمراعی را، در  
)وابسررته برره  مؤسسرره مطا عررات و تحقیقررات اجتمرراعی

است. پس از انقرالب برا    به عهده داشتهدانشگاه تهران(، 
 کند. زندگی می فرانسهخانواده خود در 

آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن به توسعه 
ک نگرارش  زبان فارسی از نظر دامنه واژگان و بهبود سرب 

اسرت. آشروری در آثرار خرود واژگران       یاری فراوان کرده
شهر، رهیافرت،   پرسی، آرمان نوترکیبی چون گفتمان، همه

کار برد که معراد ی   را به گفتار و مانند آن نگاری، درس هرزه
برای آن در زبان فارسی وجرود نداشرت. فرهنرگ علروم     

ی انسانی او شامل صدها ترکیب و واژه اشتقاقی تازه بررا 
گسررترش زبرران  فارسرری در زمینرره علرروم انسررانی و    

بازاندیشری زبران   توان به  است. از میان آثار او می فلسفه
اشراره   تعریفها و مفهوم فرهنرگ ، شعر و اندیشه، فارسی

هایی از اوست کره در   نام مجموعه مقا ه ما و مدرنّیتکرد. 
ایرران در مواجره    ٔ  هآن به تحلیل بحران فرهنگری جامعر  

ر شرعر  عرفان و رنردی د پردازد. وی نویسنده  مدرنّیت می
، اسررت کرره تفسرریری هرمنرروتیکی از بنیادهررای  حرراف 

شناسرانه   اندیشگی دیوان حاف  بر پایره پرژوهش مرتن   
 تاریخی است.

*** 

، نتامِ کتتتابی  «بازاندیشتیِ زبتانِ فارستی: ده مقالته    »
، داریوشِ آشورییِ زبانِ فارسی است که آن را   درباره

هتایی   ها و مقالته  شامل سخنرانینوشته است  این کتاب 
 -هتا را در طتی دو دهته     است که داریوش آشوری آن

هتای   ها و نشریه ارائه کرده و در مجله - ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵
نتش، نقتد آگتاه و    مختلف چون نگین، رودکی، نشر دا

 کلک به چاپ رسانده بود 
شناسی زبان فارسی و  کتاب، بیش از همه به آسیب

ها  ماندگی ها و عقب ی تاریخی این آسیب بررسی ریشه
ی تمدن ایرانتی و تمتدن متدرن و     پردازد، به مقایسه می

های زبان در اثر برخورد این دو تمدن با هم  دگردیسی
 با جامعه یک زبان بین کند و ضمن بیان رابطه توجه می
 برطترف  و بازاندیشی با که کند می تالش آن، فرهنگ
 برطترف  حتل  راه جامعته،  این زبانی های مشکل کردن
  بیابتد  را ایرانتی هتای جامعته    هتا و معضتل   ن مشکلشد

  کنتد  متی  دنبتال  را هتدف  دو کتتاب،  ایتن  در آشوری
 را فارستی  زبتان  فعلی های مشکل که کوشد می نخست
 جویی چاره را ها مشکل این که آن دوم و ندک یابی ریشه
 میتتزان بررستتی بتتا آشتتوری نخستتت، بختتشِ در  کنتتد

ی فارسی، در اثرهای ها واژه با عربی های واژه آمیختگی
دهد که این میزان، به شکل عجیبی  نثر فارسی، نشان می

ی ششم و با کاهش نفوذ سیاسی عربان در  از پایان سده
 -گران زبان فارسی    ویراننهد ایران، رو به افزایش می

هایِ سنگین و درشت عربی  ها و عبارت کسانی که واژه
پیش از همه و بیش از همه  -را به زبان فارسی آوردند 

ها نزدشان بته جتای    اند که واژه های درباری بوده منشی
چون ابتزاری بترای    که حامل معانی و بیان باشد، هم آن

  بنتابراین گنتاه   بوده است «دانش»و  «فضل»نشان دادن 
گونه که آشوری  آمیختگی واژگان عربی با فارسی، آن

زبانی است و نه  گوید نه به گردن هیک عرب و عرب می
ی  آمیختگی طبیعی زبان فارسی و عربی، به علت رابطه

است، بلکه رشد یک  ی با یکدیگر، علت آن همه جانبه
آن را پدیتتتد  «فضتتتل»و  «ستتتواد»بیمتتتاری بتتته نتتتام  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%91%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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ترین گرفتتاریِ نثتر فارستی را،     وری بزرنآورده   آش
دانتد کته    اندک زبان گفتار و نوشتار متی  جدایی اندک

درنگ  چه را که در ذهن داریم، بی شود ما، آن سبب می
های غریب، قالبی و جعلی  ننویسیم، بلکه آن را با عبارت

آمیختتته کنتتیم و ستتپس بتته روی کاغتتذ بیتتاوریم دیگر  
پرستتانه بتا    رد ستنت مشکل امروزی زبان فارسی، برخو

ی  زبان است که به سبب نگرانی از بریتده شتدن رابطته   
، راه را بر دگرگونی و بازسازی «میراث فرهنگی»زبان با 

نگتاره یتا    چنتین بترای زبتان    بندد آشتوری هتم   زبان متی 
شتماردا   هایی را برمی الخل زبان فارسی نیز مشکل رسم

هتای آن، فتراوان    یکسانی و شباهت بتین شتکل حترف   
هتتای حتتروف آن، بتتدون قاعتتده بتتودن     دن نقطتتهبتتو

هتای در آن، تعتداد زیتاد     ها و جدانویستی  نویسی سرهم
حروف با صدای یکسان و نبودن نشانه بترای برختی از   

ی زبان  نگاره های زبان ی مشکل های آن از جمله مصوت
شناستی ستبب    فارسی است که هر چنتد از نظتر زیبتایی   

نتد )چتون  تینتی(    م های منطقی و قاعده برتری بر زبان
هتایی را   شود، اما برای یک زبان علمی محتدودیت  می

 آورد  فراهم می
در ادامه بخشی از این کتاب را می آوریم با ایتن  
امید که خوانندگان عالقمند، اصل کتاب را بخوانند و با 
 اندیشه های این متفکر ارزشمند ایرانی بیشتر آشنا شوند 

*** 

 باز اندیشی زبان فارسی
 یوش آشوریدار

 
امروزه هر نویسنده و مترجم جتدی فارستی زبتان،    

ای که سرگرم کار باشد، از ادبیات گرفته تتا   در هر زمینه
کنتد کته دربتار      علم و فلسفه، این ضرورت را حس می
هتتا ستتبک و پستتند    زبتتان بیندیشتتد و در گتتزینش واژه  

هتا بته    ای داشتته باشتد و بتویژه در حتوز  دانتش      آگاهانه
در زمینت  کمبودهتا بپتردازد  امتا ایتن ذوق      اندیشی  چاره

ها، در عتین حتال، پراکنتدگی     ها و چاره آزمایی سنجی
هتتا را نیتتز در پتتی دارد کتته مایتت   هتتا و شتتیو  بیتتان زبتتان

ای کته بنیتانی    سردرگمی است و نمایانند  روحیت  زمانته  
استوار ندارد و بی بهره است از آن موهبت همزبانی کته  

از آن برختوردار استت  ولتی    هر فرهنگ پخته و پابرجتا  
هتای فتردی، نیتز بتر روی      ها و راهگشتایی  این راهجویی

افزایتد و   هم، برایندی دارد که سرانجام به غنای زبان می
دهد و امروزه هتر   امکانات کشف ناشده اش را نشان می

تتوان ختود پیشتاهنگی     -و  -ای به نسبت تتوش   نویسنده
گتتذار  - و -ای کتته از گشتتت  استتت پوینتتده و پژوهنتتده

زبتان   .گتردد  تنهای ختویش همیشته تهیدستت بتاز نمتی     
 -و -فارسی در ایتن شصتت ستال اخیتر همتراه بتا افتت        

خیزهتتتای بتتتزرن اجتمتتتاعی و سیاستتتی و فرهنگتتتی    
هایی ژرف را گذرانده است، چنانکته فارستی    دگرگونی

و شکل گرفتن و « شدن»مدرن هنوز زبانی است در حال 
وعی قترار فرهنگتی و   توان گفت که تا زمانی که به ن می

اجتماعی نرسیده ایم به قرار زبانی هم نختواهیم رستید و   
 -زبان ما همراه با هم  زندگی اجتماعی و تاریخمان زیر 

های استتادان نستل    با ها خواهد داشت  مطالع  مقاله -و 
گذشتتته همهتتون بهتتار و تقتتی زاده و قزوینتتی و اقبتتال و 

یت به زبتان و  دهد که حساس پورداود و دیگران نشان می
هفتاد سال است که درگیتر استت و    -مسائل آن شصت 

کشاکشها بر سر این زبتان و ستاخت و سرنوشتت آن نته     
های بعدی پر شورتر نیز  تنها فروکش نکرده بلکه در دهه

شده است  مسائل کنونی زبان فارسی یکی از آن جهتت  
است که ما در برخورد با تمدن جدید، چه از جنب  مادی 

ی، با چیزهایی برخورد کرده ایم کته در حتوز    چه معنو
فرهنگتی متا قترار نداشتته و در نتیجته،       -تجرب  تتاریخی  

بوده استا و آنگاه هنگامی « ساکت»زبان ما دربار  آنها 
کوشتیم ایتن چیزهتا را بته زبتان ختود بیتان کنتیم          که می
بینتیم کته زبتان متا در بیتان اینگونته چیزهتا لنگیهتا و          می

کوشش در  - و -رد و در این کشش گنگیهای بسیار دا
گسلد  بخشی از  پودش از هم می -و  -بسیاری جاها تار 
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این مساله مربوط به عالم معنایی است که متا در آن بستر   
برده ایم و با عالم معنای تمدن جدید بیگانه و بلکه از  می

ستتنخ دیگتتری بتتوده استتت، و در نتیجتته، همستتنخی و     
کاری بوده است دشتوار و  « بیگانه»همزبانی میان این دو 

چه بسا ناممکن  و امتا، بخشتی دیگتر از ایتن بحتث کته       
مربوط به مسائل فنی و ساختنی زبتان استت بجتای ختود     
طرک کردنی است و در این بحث با تاریخ زبتان فارستی   
 -در نظم و نثر و گفتار سروکار داریم و همهنین با چند 

هتای  چون ایتن میتراث تتاریخی و گرفتاریهتا و عادت     -و 
ای کته زبتان    زبانی ما، و همهنین برخورد با مستائل تتازه  

با آنها روبرو است  این بحتث هتم از ایتن جهتت دارای     
اهمیتتت استتت کتته تتتا زمتتانی کتته متتا استتباب زبتتانی و    

ه باید فتراهم  کاندیشگی ِهمسنخی با تمدن جدید را چنان
نکرده ایم و آنهه را که باید بدرستی جذب نکرده ایتم،  

هتا، از   فلسفه چه در زمین  علم و دیگر زمینته چه در زمین  
 .رهایی نتوانیم داشت« جهان سوم»دور باطل 

برخورد با زبان و مسائل آن همیشته هیجتان انگیتز    
است، و این هیجان از آنجاست که هر کس تعلتو ذاتتی   

اوستت  « جهتان »و حقیقی به زبان خویش دارد و زبان او 
بر بتا درازا و پهنتا و   او برا« جهان»و درازا و پهنا و ژرفای 

ژرفتتای زبتتان اوستتت و هتتر دستتتکاری و دگرگتتونی در  
کند  رابط  ما  زبان، جهان او را دستکاری و دگرگون می

با زبانمان در زندگی روزمره مثتل رابطت  متا بتا دستت و      
ها و پاهای متا کتار    پای خویش است  تا زمانی که دست

دهنتتد وجودشتتان را حتتس  طبیعتتی ختتویش را انجتتام متتی
کنیم، بلکه آنهتا بتی واستطه متا را بتا جهتان بیرونتی         نمی

کننتد، بتی    خواهیم متی  کنند و آنهه را که می مربوط می
آنکه بته کارکردشتان تتوجهی داشتته باشتیم و هنگتامی       

شویم که دست از کار و پا از رفتار  متوجه وجودشان می
افتیم و تازه متوجه وجتود و   بماند  آنگاه به فکر چاره می

شویم  زبان نیتز همینگونته استت      تشان میحضور و اهمی
شود و بته ختود    زبان هنگامی به صورت مساله مطرک می

بماندا آنجا که دیگتر بته   « رفتار»یابد که از  می «آگاهی»

کار طبیعتی ختویش ادامته نتوانتد داد  زبتان متا در عتین        
حال، آیین  جهان آشنای فراد ست ماست، جهانی کته بتا   

آستودگی اینستو و آنستو    های ختویش در آن بته    عادت
گردیم، جهانی که از شدت آشنایی با هتر   رویم و می می
تتوانیم همهتون    ختم آن متی   -و  -با  و چتم   -و  -زیر 

شتتد کنتتیم )و در واقتتا،   -و  -ختتوابگردان در آن آمتتد 
هتتا، نتتوعی  زنتتدگی روزمتتره، زنتتدگی بتتر ستتبیل عتتادت 

ختتویش بتتا « جهتتان»ختتوابگردی استتت(  متتا نتته تنهتتا در 
هتتا  گتتردیم و مکانیستتم عتتادت ی ختتویش متتیهتتا عتتادت

کنتد، بلکته    زندگی را برای ما ساده و آسان و عملی متی 
بتا مکانیستم   « جهان»زبان ما نیز همهون آیین  درونی این 

کند و جهان را برای ما ساده و زندگی  ها عمل می عادت
کنتدا و بته همتین دلیتل، هتر زبتانی بتا همت           را آسان می
دستتوری و اصتطالحی و    هتای  هتا و پیهیتدگی   دشواری

واژگانی خود برای اهل زبان ساده و آستان استت، زیترا    
کتتار  -و  -تکتترار بتتی نهایتتت رفتارهتتای زبتتانی ستتاز    

پرداختته و طبیعتی و روان    -و  -ها را چنان ساخته  عادت
کند که هیک اهل زبانی در رفتار با زبان ختود   و آسان می

ارت کنتد و، بته عبت    احساس هیک فشار یتا دشتواری نمتی   
کند، همانگونه که  دیگر، هرگز وجود زبان را حس نمی

وجتتود دستتت و پتتای ختتود را در حالتتت عتتادی حتتس   
شود که شکستته   کند  پا هنگامی بار گرانی بر تن می نمی

باشد و این شکستگی ست که بیش از هر زمان دیگر بته  
شود  شکستتگی زبتان نیتز     ما وجود پایمان را یادآور می

گتامی وجتود زبتان را بتیش از هتر      همینگونه است  ما هن
شده باشتیم   « شکسته زبان»کنیم که  زمان دیگر حس می

اینهمه خود آگاهی که ما امروز به زبان داریتم و اینهمته   
شود جز این نیستت کته پتای     کوششی که در راه آن می

زبان ما در جایی به سنگ خورده و از حرکتت بازمانتده   
دران متا در  هفتاد ستال پتیش پت    -است و گرنه تا شصت 

هتای زبتانی ختود و در جهتان آشتنای ختود        عالم عادت
کردند و در آنجتا زبانشتان از گفتتار بتازنمی      زندگی می

ما سبب پریشتانی  « جهان»ماند  به عبارت دیگر، پریشانی 
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زبتر   -و  -زبان ما شده است و بازسازی و چته بستا زیتر    
خیزهتای آن ستخت ایتن     -و  -شدن این جهتان و افتت   

خیزهای سخت در زبان  -و  -ا، ناگزیر افت ه دگرگونی
آورد  از این گفتار کوتتاه متراد متا یتک اصتل       پدید می

هستی شناسیک )اُنتولوژیک( است کته انستان و زبتان و    
جهان سه چیز و یک چیزند و هر یکتی در رابطته بتا آن    

ولتتی از ایتتن ستتخن بگتتذریم و .دو دیگتتر معنتتادار استتت
دود در بتاب میتراث   بپردازیم به همان مستال  فنتی و محت   

تاریخی زبان فارسی و ارزیابی آن در رابطته بتا نیازهتای    
 .امروزین ما

 
 های صا  نشده حساب

هنوز که هنوز است ما عادت نکترده ایتم برختورد    
سنجشگرانه با میراث ادبی زبتان فارستی داشتته باشتیم و     
ریزَش را از درشتت و بهنجتارش را از نابهنجتار چنانکته     

وز هم بسیاری از ما عتادت داریتم کته    باید جدا کنیم  هن
به ایتن میتراث همهتون چیتزی یکدستت و یتک لختت        
بنگریم و آن را خام اندیشانه یکستره رد کنتیم یتا شتیفته     
وار یکسره بپذیریم و به ستتایش آن برخیتزیم  پتژوهش    
دربار  ستاختمان زبتان فارستی و بررستی دگرگونیهتای      
 - ستتبکی و زبتتانی در حتتوز  نثتتر فارستتی بتتیش از چهتتل

پنجاه سال نیست که آغاز شده است و نخستین بار همت 
ملک الشتعرای بهتار ایتن بتاب را گشتود  متدت درازی       
نیست که به بازیافتن میراثهای گم نام یا گم شد  قدیمتر 
برخاسته ایم و نیز کمتر از بیست سال است کته آموختته   

فارستی داشتتن نتاگزیر بتا     « ستواد »ایم آموزش فارسی و 
دادن کلیله و دمنته و مقامتات حمیتدی     خواندن و درس

توان فارسی آموختت   نیز می« مرسل»یکی نیست و با نثر 
و نویستتندگان ختتوب فارستتی را بیشتتتر بایتتد در میتتان     

هتتای پتتنجم و ششتم یافتتت تتتا هفتتتم و   نویستندگان ستتده 
هشتم  و نیتز تتازه آموختته ایتم کته هنتر نویستندگی در        

رساتر رساندن اقتصاد بیان است، یعنی هر چه کوتاهتر و 
معنا )و این یک اصل زیباشناسی نیتز هستت( تتا شتعبده     

هتای   بازیهای بی معنا با زبان و دراز کتردن زنجیتر  واژه  
ای  فرسوده  ولی هنوز حسابهای خود را بتا بختش عمتده   

از این میراث صاف نکرده ایم و هنوز با پتروای بستیار و   
 «نثتر مصتنوع   »توانیم گفت کته نویستندگان    زیر لب می
اند و در حو ایشان  و پال گو و کژ طبا بوده -بیشتر پرت 

بایتد همتان نفرینتی را کترد کته زادان فترخ در حتو         می
ختدایت ریشته از   »صالح بن عبدالرحمن کرد که گفت، 
  «جهان برکناد که ریش  پارسی برکندی

هتای تتاریخی فتراوان     زبان فارستی، چنانکته نشتانه   
 .استت رستمی   دهنتد، از آغتاز زبتانی بتوده     شهادت می

د یتتل بستتیار در دستتت استتت کتته زبتتان دری در دور   
ساسانی زبان رسمی درباری بوده است  پس از اسالم نیز 
به عنوان زبان ادبتی رشتد کترده و ستپس تمتامی حتوز        
فرهنگ ایرانتی را زیتر نفتوذ ختود آورده استت  امتروز       

دانیم که گویش مادری سعدی و حافظ نیز این زبتان   می
ه این زبان زبان ادبتی ایشتان بتوده استت      دری نبوده بلک

این زبان روزگاری نته تنهتا زبتان ادبتی مشتترک حتوز        
های ایرانی بلکه زبان ادبی رستمی نیمتی    زبانها و گویش

از قاره آسیا بوده است، و بنابراین، شاعران و نویسندگان 
انتد  ایتن    و ادیبان در سرنوشت این زبان اثر اساسی داشته

ره آن را بلعمی و بیهقتی و غزالتی و   زبانی است که یکس
کشتند و ستر دیگترش را وصتاف الحضتره و       قابوس می

میرزا مهدی ختان منشتی  همتان کوششتی را کته گتروه       
انتد گتروه دوم در    نخست در برکشیدن ایتن زبتان کترده   

با این زبتان  « سواد»اند  آنهه را که  زبون کردن آن کرده
بتودن بتا   « دبتا ستوا  »کرده نباید کم گرفت  از زمانی که 

جتویی دراز و پایتان    -و  -عربی بافی یکی شد، جستت  
های عربی و عبارتهتای عربتی وار    ناپذیر برای یافتن واژه

ای کته نشتان    و نشاندن آنها بجای هر کلمته و هتر جملته   
داشت آغاز شد که سرانجام «( بی سوادی»یعنی )فارسی 

ای پتتوک و آفتتت زده بتتر جتتای    از ایتتن زبتتان پوستتته  
ن داستان رابط  علتم و عربتی دانتی داستتانی     گذاشت  ای

است قدیم، چنانهه صاحب تاریخ سیستان دربار  حمتز   
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بتتن عبتتداهلل الشتتاری، کتته در سیستتتان ختتروم کتترد،      
 :نویسد می

او عتتالم بتتود و تتتازی دانستتت  شتتعرا  او تتتازی    »
 «.گفتندی

 :گویند اما دربار  یعقوب لیث می
او عتالم   پس شعرا او را شعر گفتندی بته تتازی      »

 (۱ « )نبود  در نیافت
نگتاه داشتتند کمتا    « عتوام »باری، فارستی را متردم   

اما با ستوادان   .بیش با همان تازگی و سالمت آغازینش
 .دانیم آن بالها را به سرش آوردند که می« اهل علم»و 

در آن دوران درازی که خوانتدن و نوشتتن هنتری    
انشتان را  کوشتیدند زب  شد، با سوادان متی  مهم انگاشته می

، یعنی از زبتان گفتتار و زبتان    «عوام»هر چه بیش از زبان 
داشتته  « میان خودایشان»ای  زنده دور کنند و زبانی حرفه

باشند و شاید علت اصلی گرایش به عربتی متآبی بیشتتر    
همین بوده است  چنانهه حتی زمانی کته دیگتر نیتاز بته     
زبان عربتی نبتوده و ابوالعبتاس استفراینی وزیتر محمتود       
غزنوی دفترو دیوان را از عربی به فارسی گرداند، ستر و  
صدای علما و فضال بلنتد شتد  چنانهته عتبتی در تتاریخ      

 :نویسند یمینی می
وزیتتر ابوالعبتتاس در صتتناعت دبیتتری بضتتاعتی     »

نداشتتت و بتته ممارستتت قلتتم و متتداومت ادب ارتیتتاض  
نیافته بود  و در عهد او مکتوبات دیوانی بته پارستی نقتل    

  «کردند
از دیربتتاز استتباب  « صتتناعت دبیتتری »ری، ایتتن آ

 -گرفتاری زبان فارسی و چه بسا اسباب گرفتاری پشت 
پدر آن، یعنی زبان پهلوی بتوده استت، زیترا وجتود      -و 

هُزوارشها در زبان پهلوی نیز  بد دلیلتی جتز آن نداشتته    
به ممارست قلم و مداومت ادب »که اهل ادب و قلم که 

رای فضل فروشی و ساختن نوعی بودند، ب« ارتیاض یافته
هتتای آرامتتی را وارد  زبتتان زرگتتری میتتان خودشتتان واژه

اند و چه بسا دشواریهای بی معنتای   کرده زبان پهلوی می

انتد   خواستته  خل پهلوی نیز علتی جز آن نداشته که نمتی 
هر کسی بته آستانی ختل و ستواد بیتاموزد و باصتطالک       

های عربتی   ای از این واژه بخش عمده« دست زیاد شود »
آب نکشیده و عبارتهای قلنب  خنتده دار کته اهتل قلتم و     

در زبتتان فارستتی بتتتاب   « صتتناعت دبیتتتری »هنرمنتتدان  
فهمتد، در   اند، که هیک عربی نیز از آنها چیزی نمی کرده

حکم هزوارشهای زبان فارسی است و هتیک ضترورت و   
 .نیاز واقعی در ورود شان دست اندر کار نبوده است

فارستی نویستی آب    -ین عربتی  جالب آنست که ا
شتود کته کتم کتم نفتوذ       نکشیده درست زمانی آغاز می

سیاسی عربان در ایران کاهش یافته و دستتگاه حکومتت   
در دست ایرانیان و ترکان بوده استت  یعنتی زمتانی کته     
نیاز جدی به رابطه با دستگاه خالفت بتوده عربتی بجتای    

ای هت  رفتته و نمونته   خود و فارسی بجای ختود بکتار متی   
ای که از نثر دور  ستامانی مانتده نشتان     پاک و تر و تازه

دهد که آمیختگی فارسی و عربی درست و بقاعده و  می
در حد نیاز بوده استت  عربتی دانتان براستتی عربتی دان      

اند و فارستی دانتان براستتی فارستی دان و دو زبتان       بوده
انتتد، امتتا  بستتتان طبیعتتی و بقاعتتده داشتتته -رابطتته و بتتده 

درستتت هنگتتامی پتتای بتته میتتدان     « دبیتتری صتتناعت»
رغبتت مردمتان از مطالعتت کتتب تتازی      »گذارد که  می

 (۲ « )قاصر گشته است

سالمت زبتان عامیانته فارستی و گویشتهای محلتی      
بازماندن بسیاری از صورتهای درست گویش فارسی در 

« ستواد »نشتان  آنستت کته    « لفتظ قلتم  »آن در برابر زبتان  
از بستتتر طبیعتتی زبتتان   همتتواره بتته جعتتل زبتتان و دوری 

پیشتر رفته زبان را بته  « عالمانه»گراییده و هر چه زبان  می
فساد بیشتری دچار کرده است  بنابراین، فسادی را که از 

تتوان   راه قلم به زبان راه یافته باز هم از راه قلم چاره متی 
کرد و وظیف  اهل قلم است که برای آن چتاره بیندیشتند   

جسارت  زم است هم قدری  و برای این کار هم قدری
رمانتد تتا آنکته     ظرافت و هنر  یورشهای یکباره بیشتر می

آرام و مرحله بته مرحلته    -کاری از پیش ببرد  باید آرام 
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آثار کاری را که در چنتد صتد ستال بتا زبتان نوشتتاری       
اند از میان برداشت و این زبان را باز بر پای   فارسی کرده

های تاز  خود برآیتد  و   فهاستواری نهاد که از عهد  وظی
این کار را باید با داشتن گوشه چشتمی بته بهتترین آثتار     
نثری و شعری زبان و آثتار کستانی کته براستتی هنرمنتد      

اند انجتام داد نته    اند و شم و ذوق واقعی زبانی داشته بوده
که کارشان بیشتر به کار گتران و بتی   « صناعت»آن اهل 

نتر نماییهتای چشتم نتواز     ماند تا ه معنای وزنه برداران می
ژیمیناستتتیک بتتازان  آنهتته ایتتن گتتروه بتتا زبتتان فارستتی  

اند تحمیل نوعی ذوق و سلیقه و عتادت استت کته     کرده
چند صد سال است گریبتان زبتان نوشتتاری را گرفتته و     
اثرهای ویرانگتر بستیار بتر آن نهتاده استت  امتروز بایتد        
ه آشکارا و بجد دریابیم که این روند نوعی بیمتاری بتود  
است که گریبانگیر زبان فارستی شتده و گنتاه آن نته بته      
گردن هیک عرب و عربتی زبتانی استت و نته آمیختگتی      
طبیعی زبان فارسی و عربی، به علت رابط  همه جانبته بتا   
یکدیگر، علت آنست، بلکه رشتد یتک بیمتاری بته نتام      

آن را پدید آورده که بیش از آنکته بته   « فضل»و « سواد»
داشته باشتد، نتوعی ذوق و ستلیقه و    کار کرد زبان توجه 

تتا  « ذوق»را به زبان تحمیل کرده استا و این « صناعت»
« بتا ستواد  » آنجا رخنه کرده بوده است که همواره بترای 

کردن جوانان دشوارترین و پیهیتده تترین، و در نتیجته،    
پالگوترین این آثار را به عنوان متن درستی   - و -پرت 

خ وصتاف چنتد قترن در    انتد، چنانهته تتاری    برمی گزیده
ایران و هند کتاب درسی بوده استت و یتا کلیلته و دمنته     

 .تا چند سال پیش متن رسمی درسی دبیرستانی ما بود

ملک الشعرای بهار، که بتی گمتان یکتی از ستخن     
 :نویسد شناسان و فارسیدانان بزرن این قرن است، می

تنها نه من دارای این عقیتده هستتم کته در ایتران     »
الم نثتر بتر ختالف نظتم پایته و مایت  اساستی و        بعد از اس

صحیحی نداشتته و تتا امتروز هتم نتدارد، بلکته متتبعتین        
انتد   بیگانه هم که آشنا به ادبیات فارستی بتوده و توانستته   

بین ادبیات عربی و فارسی قضاوتی بسزا بفرمایند، همتین  
  «عقیده را دارند

آری، هر قدر در ایتران پایته نظتم فارستی استتوار      »
ه و در نقتتش و نگتتار در و دیتتوار آن ستتعی بستتیار   نهتتاد

مبذول افتاده، بر ختالف آن نثتر فارستی چنانهته امتروز      
غریتتب استتت از روز اول غریتتب و بتتی یتتار و یتتاور و    

 (۳ « )توسری خور نثر عربی بوده است
این داوری بسیار روشنگری است از ستوی متردی   
که در ذوق و دانش زبانی او هیهکس شک ندارد  ایتن  

ه را باید آشکارا و روشن گفت که درست آنجا کته  نکت
کترده   زبان شعر فارسی به سوی کمال و پختگی سیر می

زبتان حتتافظ و  »شتده کتته ادبتای متتا    و همتان چیتزی متتی  
گویند، زبان نثر به بی سر و سامانی و یتاوگی   می« سعدی
های چهتارم و پتنجم    گراییده  آن جنبشی که در سده می

سرشتار از تتازگی و روشتنی و     در نثر فارسی آغاز شد و
جوانی بود، در مدت صد ستال جتای ختود را بته ذوقتی      

برای متا بته بتار آورد و از آن    « صناعت دبیری»سپرد که 
شتد و  « صتنعتگران »پس نثر فارستی بازیهت  دستت ایتن     

ستامانی نرستید کته بتا      -و  -هیهگاه به آن پختگی و سر
 .زبان شعر سعدی و حافظ سنجیدنی باشد

حتتتا در آثتتار بهتتترین نویستتندگانش    نثتتر فارستتی 
ای نرستید کته    همهون بیهقی و غزالی هرگز بته آن پایته  

زبان سعدی در بوستان رسیده است  و از جمله زبان نثتر  
سعدی در گلستان و مجالس بتا زبتان بوستتان همستنگ     
نیست  یعنتی، زبتان نثتر هرگتز از چنتان مایت  روشتنی و        

رین آثار نثتری  شفافیت و رسایی برخوردار نشد و در بهت
این زبان نیز لنگیهای فراوان و پیهیتدگیها و دشتواریهای   

توان دید و حتس کترد  ستپس سرنوشتت      نابجا بسیار می
« صناعت دبیتری »هولناک بعدی آن در دست هنرنمایان 

سرنوشتی برای آن فراهم کرده است که هنوز هم از آن 
رهایی نداریم  یعنی عادتهتای دیرینت  هفتصتد ستال  نثتر      

گذارنتد راه   کنند و نمتی  وز اینجا و آنجا ایستادگی میهن
برای پیرایش و پا یش زبان چنانکه بایتد گشتوده شتود     
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ولی در شصت سال  اخیر چند جریان و برخورد مهتم در  
کار بازنگری و بازسازی زبان نثر داشته ایم که نگاهی به 

 : آنها  زم است
یکتتم، برختتتورد ستتنت پرستتتتانه، کتته کمتتتابیش    

داند  ه دستکاری و دگرگونی در زبان را روا نمیهیهگون
ای از گذشتگان، هتیک   و یا دست کم بدون داشتن پروانه
شمرد  این برخورد، کته   دستکاری و نوآوری را روا نمی

بنتامیم، بیشتتر   « ادیبانته »توانیم آن را همهنین برخورد  می
ختتاص گروهتتی استتت کتته بتته ستتبب برختتورداری از     

بتان و ادب فارستی و همهنتین    دانشهای سنتی در زمین  ز
خوگر بودن با سنت و راه و روش زندگی گذشته )و در 
نتیجه، با زبتان و عادتهتای زبتانی آن( و احستاس وظیفته      
برای پاسداری از میراثهای ادب فارسی، کمتابیش ختود   

دانند که در برابتر هتر گونته دگرگتونی      را وظیفه مند می
وآوری در در زبان ایستادگی کنند کمابیش هتر گونته نت   

زبان را به چشم بدبینی بنگرند و در آن سو  نیتی نستبت  
را  « بتی ستوادی  »به میراث گذشتتگان ببیننتد یتا ردپتای     

ولی، با هم  ارزشی کته ایتن گتروه از جهتت پاستداری      
میراثهتتای ادبیتتات دارنتتد و کوششتتهای ارجمنتتدی کتته   
بسیاری از آنان در راه زنده کردن و بازیافتن این میتراث  

ردن رخستار تابنتاک بستیاری از ایتن آثتار از      و پاک کت 
اند،  زنگ و غبار زمان و دستکاریهای ناروا در آنها کرده

باید گفت کته دیدشتان نته تنهتا مشتکل گشتای مستائل        
کنونی زبان فارسی نیست بلکه مشتکل افتزا نیتز هستت،     

 .بندد زیرا راه هر گونه دگرگونی و بازسازی زبان را می
زبتان و ادبیتات را    نخست آنکته، اهتل ادب اغلتب   

و دانستن زبان در نظر ایشان با « سواد»انگارند و  یکی می
دانستن ادبیات یکی استت و بته همتین دلیتل زبتان زنتد        

است و بته  « عوام»گفتار در نظرشان بی ارم و زبان مردم 
همین دلیل نیز بوده است که تا کنون هر چته لغتت نامته    

استدی گرفتته    اند )از لغت فرس برای زبان فارسی نوشته
تا برهان قاطا و آنندرام و حتا لغت نام  دهختدا( بیشتتر   
برای مراجع  اهتل ادب و مشتکل گشتایی از کتار آنتان      

بتتوده و در آنهتتا کمتتتر عنتتایتی بتته گستتتر  پهنتتاور زبتتان  
هتا را بترای ادبیتات     اند  به عبارت دیگر، لغت نامته  داشته
نته  گیترد   انتد کته بخشتی از زبتان را در بتر متی       نوشته می

تمامی زبان را  ما در پرتو دیدهای تتازه و یاریهتایی کته    
انتد تتازه دریافتته     زبان شناسی و دیگر دانشها به ما کترده 

ایم که زبان محدود به ادبیتات نیستت و اهتل زبتان همته      
زبان دانند، اگر چه برخی زبان دانترند و نیتز پایته و مایت     
اصلی زبتان همتان زبتان زنتد  گفتتار استت کته بتی آن         

دبیتتات نیتتز چیتتزی متترده و بیجتتان خواهتتد بتتودا و نیتتز  ا
بتازگی و بسیار دیتر و کنتد آموختته ایتم کته ادیبتان در       

ندارنتد، و اگرچته    «حتو وِتتو  »حوز  تمامی مسائل زبان 
هتتای زبتتانی بتترای    تواننتتد در فتتراهم آوردن مایتته   متتی
های دیگر کتاربرد زبتان ختدمتهای ارزنتده کننتد،       زمینه

های علمی و فنی  ند، اما دامن  زبانا چنانهه تا کنون کرده
امروز بستیار گستترده تتر از آنستت کته زبتان ادبیتات و        
متنهتتتای ستتتنتی پاستتتخگوی آن باشتتتد، و آشتتتنایان و   
کارشناستتتان ادبیتتتات بتتتا همتتته ارم و اهمیتتتتی کتتته در 

هتا حتو    های زبان دارنتد، در همت  حتوزه    گردآوری مایه
 .تحمیل ذوق و پسند خود را ندارند

ناسیونالیستتتی نستتبت بتته زبتتان: ایتتن  دوم، دیتتدگاه 
دیدگاه، کته از حتدود صتد ستال پتیش در ایتران روام       

ای است که از مفهوم ملت  یافته، برخاسته از آگاهی تازه
و ملیت از اروپا به ایران راه یافته است  این دیتدگاه کته   

شناستی   شناسی و زبان از راه پژوهشهای تاریخی و باستان
ده از ایتران پتیش از استالم رشتد     اروپاییان در آثار بازمان

اساس آنست، زبتان  « ملت»کرده و مفهوم تازه و سیاسی 
نگرد و پیراستتن آن از   را همهون عنصر بنیادی ملیت می

ای تتتاریخی در جهتتت زنتتده  را وظیفتته« بیگانتته»عناصتتر 
شمارد  این نگرش همهنانکه بینشتی   کردن روک ملی می

در  تجریتتتتدی و متتتتاورا  تتتتتاریخی از ملتتتتت دارد و  
کند، نسبت بته   بزرگداشت و پرستش آن زیاده روی می

زبان نیز همینگونته نگرشتی یکستویه دارد و در پیترایش     
آن بیشتتر جهتت سیاستی در پتیش دارد تتا نظتری دقیتو        
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نسبت به کارکرد زبان و مسائل آن  جهتت ایتن دیتدگاه    
استت و  « بیگانته »بیشتر پاک و سره کردن زبان از عناصر 

ارستتی و ایرانتتی بجتتای یکایتتک    هتتای ف نشتتاندن واژه
هایی که اصل ایرانی و فارسی ندارند  ایتن گترایش    واژه

در حد افراطی خود کارش به سره نویسیهای ساختگی و 
کشتتد کتته بستتیار بتتی پتتروا و مکتتانیکی   بتتی معنتتایی متتی

کند  سره  ای دیگر می ها را جانشین دسته ای از واژه دسته
و زیتان آورا  نویسی مطلو کاری است ناممکن و بیهوده 

و از سوی دیگر، عمل پُرشتاب و مکانیکی آن نیز کاری 
است در جهت خالف طبیعت زبان که نرمی و ظرافت و 

طلبتتتد و طبتتتا ظریتتتف آن از تنتتتدی و  آهستتتتگی متتتی
رمد  با اینهمته، ایتن دیتدگاه تتا کنتون در       شتابکاری می

جهت رواندن زبان فارسی به سوی پیراستگی و ستادگی  
 .ده استکمکهای بسیار کر

سوم، دید مکتانیکی نستبت بته زبتان، کته ختود از       
سویی حاصتل نگترش ناسیونالیستتی و، از ستوی دیگتر،      
نگتترش علمتتی بتته زبتتان استتت  ایتتن دیتتد یتتک نمونتت     

هتای ستر  احمتد کستروی و      کالسیک دارد و آن نوشته
های او دربار  زبان فارسی است و نمونه دیگتر آن   نظریه

ن زبتان استت در دور    های فرهنگستتا  بخشی از فرآورده
 .اخیر فعالیت خود در ده  پنجاه

دید مکانیکی بر آنست که قالبهتای ترکیبتی زبتان    
فارستتی )بتتویژه ترکیتتب بتتا پستتوندها و پیشتتوندها( را بتته 

توان پیش برد تا به جایی کته   آسانی و با ضرب قالبی می
بنتتا بتته شتتمارش یکتتی از استتتادان ریاضتتی بتتا ترکیتتب    

تتوان در فارستی،    ها می ریش  واژهپیشوندها و پسوندها با 
میلیون واژه ساخت  نمون   ۲۲۱یا هر زبان آریایی دیگر، 

افراطی دیگر این دید مکتانیکی ستخن احمتد کستروی     
دربار  حذف یکی از دو ستاک ماضتی و مضتارع فعتل    

های استمی و صتفتی    در فارسی و گرفتن هم  جدا کرده
منطقی این دید مکانیکی، که بسیار .از یک ستاک است

هتای ستاختگی ماننتد     است و گوشه چشمی هم بته زبتان  
هتا   کند که بسیاری از شتیرینی  اسپرانتو دارد، فراموش می

های طبیعتی، کته دستتمای      های زبان ها و کرشمه و عشوه
بتتی »کتتار شتتاعران و هنرمنتتدان زبتتان استتت، در همتتان   

هاستت و یتتک زبتتان بستتیار   هتتا و استتتثناپذیری«قاعتدگی 
زیتترا منطتتو نیتتز مکتتانیکی استتت و )مکتتانیکی و منطقتتی 

دارد( بته درد کارخانته   « معلول»و « علت»اعتقاد مطلو به 
خورد، اما زبتان زنتدگی نتوانتد بتود و      و ماشین بسیار می

بسیاری از نیازهای انسان طبیعی را )که چه بسا موجودی 
بر نتواند آورد  اینکه زبان از میان «( ماورا  منطقی»است 
ی ممکتن ختویش )کته از لحتاظ     هتا  هتا و مشتتو   ترکیب

هتا   شمار باشد( کدام تواند بی امکان عددی و ریاضی می
زند،  ها را پس می تواند بپذیرد و کدام را پذیر است و می

مربوط به شرایل و امکانات و طبا زبان و همهنین وضا 
زمانی آنست، همهنانکه هر ارگانیسمی بر حستب وضتا   

جتتوانی(  و ستتاخت و شتترایل ختتود )از جملتته پیتتری و  
تواند یک عنصر تتازه یتا ختارجی را پتذیرا شتود یتا        می

 .نشود
زبتتان منطتتو و مکتتانیکی دارد، امتتا ستتاخت آن      
مکانیکی نیست، ارگانیگ است، و همانند کردن آن بته  
موجود زنده درست تر است تا بته ماشتین و کستانی کته     

خواهند با منطو استثنا ناپذیر خود به زبان حملته برنتد    می
نو بستازند، از راز زنتدگی بتی خبرنتد  بترای       و آن را از

 بایتد ماننتد بهنژادگتران    اصالک و دگرگتونی زبتان متی   

(Eugenists)  عمل کرد، یعنی برخی ویژگیها را نسل
نسل قوت بخشید تا آنکه پس از گذشتت چنتد    -اندر  -

نسل به صورت صفات پایدار یک گونه در آیند  یعنتی،  
ای از  ه گونت  تتازه  تتوان یکبتاره و یکشتب    همهنانکه نمتی 

موجود زنده را، یعنی در طول یتک نستل، پرورانتد کته     
هتتای دلختتواه را داشتتته باشتتد، همینگونتته   همتت  ویژگتتی

تتتوان زبتتان را نیتتز بتتا یتتک دستتتکاری مکتتانیکی     نمتتی
دگرگون کرد، بلکه این کاری است که هنر و شتکیبایی  

بینتیم آنهته در    طلبد، همهنانکه متی  و دقت و ظرافت می
اندک در زبتان   - شصت سال اخیر اندک -ه طول پنجا
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هتای   اند حاصل بهتری داشته است تا یورش فارسی کرده
 .نویسی پروای سره بی

چهارم، دید ساخت نگر نسبت به زبان: این دیتدی  
هتای   کنتد  پتژوهش   رفته بیشتر رشد متی  -است که رفته 

زبان شناسیک در باب ریشه و ستاختمان زبتان فارستی و    
یی کته از راه زبتان شناستی بته ذهنهتا راه      ها همهنین ایده

 .یافتتته در پتترورش ایتتن دیتتد بستتیار متتوثر بتتوده استتت

عبارت دیگتر، از راه ایتن دیتد استت کته بته نگرشتی         به
رستتیم  امتتا   علمتتی بتته زبتتان فارستتی و مستتائل آن متتی   

ختودی ختود از    گری مسائل آن کاری نیست که به چاره
ا دستتت صتتاحبان ایتتن دیتتد برآیتتد  دیتتد ستتاختی بتته متت  

ها  ای از تک واژه آموزاند که، نخست، زبان مجموعه می
نیست بلکه کتوچکترین واحتد معنتا دار در زبتان جملته      
است نه کلمه  بعالوه، هر زبان ساختی دارد بر حسب آن 

گیرنتد و   ها هر یک در جای خود قرار می ساختمان واژه
شوند  بنابراین، به مسال  زبان فارسی کنونی و  معنادار می

ل آن باید از ایتن دیتد نگریستت کته زبتان فارستی       مسائ
چگونه زبانی است و به کدام خانواده از زبانها تعلو دارد 
و ساختمان کلمه در آن چگونه است و اگر بنا باشد کته  

ای در ایتن زبتان راه یابنتد، شتیو       ها و معناهای تازه کلمه
 .درست رهیافتشان کدام است

ساخت زبتان  شناسان در روشن کردن  اگر چه زبان
هتای   فارسی و سرگذشت تاریخی آن تا به امروز خدمت

انتتد، امتتا کتتار آنتتان همهتتون کتتار      گرانبهتتایی کتترده 
ای  شناسانی است که بتا پدیتده   ها و زیست فیزیولوژیست

هتای گونتاگون آن ستر و کتار      به نام زندگی و صتورت 
کننتد، امتا کمتتر     دارند و آنها را مطالعه و رده بندی متی 

نند و هر چیزی برای ایشان بته عنتوان یتک    ک ارزیابی می
رخداد در عالم واقعیت ارزش مطالعه به خودی ختود را  
دارد  اما برخورد ارزیابان  دیگری نیز هست که برختورد  

هتتای  طبیبانته استت  پزشتتک بتا موضتوع ختتود بتا ستنجه      
ارزیتتابی کننتتده و ارزشتتگذارانه تندرستتتی و بیمتتاری     

دانتش و فتن کته     کند و دریتن کتار نته تنهتا     برخورد می

» اندکی جسارت نیز بته   کمی درون بینی و تیزبینی و گاه
در کار زبان نیتز ایتن    .کند یاری بسیار می« قو  تشخیص

بینش طبیبانه باید از آن دانتش بیطرفانته یتاری بجویتد و     
های ارزیابی کنند  خود را بکار برد و آنجا کته رد   سنجه

متان بکوشتد    یابد در چاره گری و در پای بیماری را می
دیتتتدهای ناسیونالیستتتتی و مکانیستتتتی تتتتا کنتتتون در     
بازگرداندن زبان فارسی بته ستر خانت  اصتلی واژگتان و      

انتد و حتال نوبتت     های گرانبها کرده دستور خود خدمت
آنست که مساله را جدیتر و دقیقتر به راهنمایی اهل علم 

شناسی دنبتال کنتیم، امتا طبیبانته دستت بتر        در زمین  زبان
ای دردنتتاک و حستتاس بگتتذاریم و در جهتتت  هتت نقطتته
  شناسی آن گامی بترداریم  شناسی بیماریها و درمان نشانه

(۴) 
 

 یادداشت
مهتدیزاده  توستل   ی آریانتا  نامته  دانتش این مقاله بترای  

  .ارسال شده است کابلی
 

 ها نوشت پی
، جلد دوم، تاریخ زبان فارسیپرویز ناتل خانلری،   -۱

 .۱۳۵۲ن، انتشارات بنیاد فرهنگ ایرا
، تصحیح کلیله و دمنهابوالمعالی نصراهلل بن منشی،  -۲

 .۲۵، ص ۱۳۴۳مجتبی مینوی، تهران 
، بتته کوشتتش محمتتد گلتتبن،  بهتتار و ادب فارستتی -۳

 .۲۴۵، ص ۱۳۵۱شرکت سهامی کتابهای جیبی 
، (۱) ی زبتان فارستی  بازاندیشت داریتوش آشتوری،    -۴

 «انجمن آریابوم»پایگاه پژوهشی آریابوم، تارنما وابسته به 
*** 
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 در ترجمه ناپذیری شعر

 
 محمدرضا شفیعی کدکنی

 
 
 
 

متتدّعی  در فرهنتگ خودمتتان، نخستتین کستتی کته   
( ۲۵۵، جتاحظ )متوفتای    است ترجمه شعر محتال استت  

 :گوید وی در کتاب الحیوان میاست  
والشعرََُ  یُستطاعُ اَن یُتَرج م  و  ی جُوزُ ع لَیته  النَقتل    »

و  م تی حُوِّلَ تَقَطَّتا  نَظمُتهُ و ب طََتلَ و زنُتهُ و  ذَه تب  حُستنُهُ و        
الم نثتتورِ   س تتقَلَ م وض تتاُ التَّع جمتتبِ م نتته و  صتتار  کَتتالکاَلمِ  

علتی ذلتک  اَحس تنُ و اَوقَتاُ م تنَ       والکالمُ المنثتورُ المُبتَتدأُ  
  « المنثورِ الّذی حُوِّلَ م ن موزونِ الشعرِ

دیگر ترجمه  و شعر، تابِ آن را ندارد که به زبانی»یعنی 
شود و انتقال شعر از زبانی بته زبتان دیگتر روا نیستت  و     

شتود و وزنِ آن   شتعر بریتده متی   « نظتم »اگر چنین کننتد  
ز میتان خواهتد رفتت و    باطل خواهد شتد و زیبتائیِ آن ا  

برانگیزِ آن ستاقل خواهتد شتد و تبتدیل بته       نقطه شگفتی
ختود نثتر باشتد     سخن نثر خواهد شتد  نثتری کته خودبته    

زیباتر از نثری است کته از تبتدیلِ شتعرِ متوزون حاصتل      
دانم در دنیای قدیم، قبتل از او، کستانی    نمی «شده باشد 
یتن استت   انتد  قتدر مستلّم ا    ای را دنبال کرده چنین نظریه

کتتس بتته صتتراحت او، و بتتا   کتته در دوره استتالمی هتتیک
توضیحات  او، به امتناعِ ترجمته شتعر از زبتانی بته زبتانی      

 [۱]است   دیگر نیندیشیده
 

 
هتای   هتای ترجمته در فرهنتگ    امروز هم که نظریه

های گوناگون به خود دیده  خ و برنمختلف بشری، شا
ستوی ستخن    ها، چیزی آن است، باز هم در جوهر حرف

توان یافت  آخرین حرفی که در پایتان قترن    جاحظ نمی
بتتاره زده شتتده استتت، ستتخنِ شتتیموس    بیستتتم، در ایتتن

یزه نوبل ادبیّتات چنتد ستال قبتل استت      ، برنده جا[۲]هینی
 گفت: ۱۹۹۵ای در اکتبر سال  که در مصاحبه

Poets belong to the language not to 
the world 

 )یعنی شاعران به زبان تعلّو دارند نه به جهان( 
در فاصله جاحظ تا شیموس هینی بستیاری از اهتل   

اند که شتعر را بتتوان ترجمته کترد و      ادب منکر این بوده
« چیتزی کته قابتل ترجمته نیستت     »حتّی بعضی شعر را به 

در این زمینه  [۳]اند و عبارت رابرت فراست تعریف کرده
 شهرت جهانی دارد:

Poetry is what is lost in translation. 
It is also what is lost in interpretation  

)شتتعر همتتان چیتتزی استتت کتته در ترجمتته از بتتین 
رود و نیتتتز همتتتان استتتت کتتته در تفستتتیر از میتتتان  متتتی
 خیزد ( می بر

من آرا  جاحظ را در باب ترجمته، جتای دیگتری    
ختواهم از   ام  در اینجتا متی   با تفصیل بیشتر بررسی کترده 

یک نکته ستاده یتا از یتک تمثیتل در جهتت  تکمیتل یتا        
سخن بگویم  اگر بپذیریم که شتعر هنتر    اصالک نظریه او

http://bukharamag.com/1393.04.5797.html#_ftn1
http://bukharamag.com/1393.04.5797.html#_ftn2
http://bukharamag.com/1393.04.5797.html#_ftn3
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زبان است و نوعی معماری کالم، وقتی بته ترجمته یتک    
پردازیم مثل این است که یک اثر معماری را از  شعر می

داریتتم و بتته جتتایی دیگتتر انتقتتال  جتتایی کتته دارد، برمتتی
دهیم  اگر این بنا، بتا جرثقیتل و بتا تمتام اجتزای آن،       می

یتتن استتت کتته بتترای یتتک جتتا، نقتتل مکتتان کنتتد، مثتتل ا
مخاطبِ فرانسوی شتعر خیتام را در زبتان اصتلی قرائتت      
کنیما چیزی به عنوان ترجمه اتّفتاق نیفتتاده استت  یتک     

جا، از محلّی به محلّی انتقال یافته  حا   اثر معماری، یک
هتتا هتتم بتته تماشتتای آن    نگوییتتد چتته بهتتتر، فرانستتوی  

پردازند  معماری زبان )کته شتعر استت( قابتل دیتدن       می
نیستتت  دیتتدن ایتتن معمتتاری، بینتتایی و چشتتم دیگتتری   

معتانیِ  »طلبد که در اجزای زبان، موسیقیِ زبتان و در   می
و کنایات  آن نهفتته  « بالغت  ساختارهای نحوی»، «نحوی

ها نخواهد بتود    استا بنابراین قابل رؤیت برای فرانسوی
هتتای فرانستتوی کنتتیما    ه پتتس بایتتد آن را تبتتدیل بتته واژ 

هتا و درهتا و    که آن بنا را به صورت آجتر درست مثل این
ها، جز  بته جتز ، بترداریم و بته جتای       ها و کاشی پنجره

 دیگر ببریم 
کنیم تا اجتزای آن   ای که خرابش می اگر این خانه

را به جای دیگر بریم و در آنجتا آن را بازستازی کنتیم،    
توانتد )بتا    ای متی  ای معمولی باشد، هر بنّا و سرعمله خانه

ش و افزایشتی در زیبتائی آن( آن را دوبتاره    مختصر کاه
در محتتلّ جدیتتد، بازستتازی کنتتد  ای بستتا کتته در محتتل  
جدید، این اجزا، ستاخت و صتورتی، حتّتی دلپتذیرتر از     
مرحلتته قبتتل بیابنتتد  امّتتا اگتتر شتتاهکاری از شتتاهکارهای 

التتله اصتفهان،    معماری باشتد، متثال  مستجد شتیخ لطتف     
ارِ آسانی خواهتد بتود   انتقال اجزای آن به جای دیگر، ک

)بتتا مقتتداری نیتتروی انستتانی و استتتفاده از جرثقیتتل( امّتتا  
ای نخواهتد بتود،    سازی آن، کتار هتر بنّتا و عملته     دوباره

طلبتد در حتدِّ مهنتدس و معمتار      مهندس و معمتاری متی  
 اصلی 

مترجم یتک شتعر، در حقیقتت، همتان مهنتدس و      
معمتتار دوم استتت  اگتتر اثتتر متتورد ترجمتته او یتتک اثتتر  

لی و مبتذل باشد، ای بسا که در محل جدید )زبتان  معمو
دوم( سر و شکلی حتّی زیباتر از سر و شکل اصتلی پیتدا   
کند  ولی اگتر اثتری هنتری باشتد هتر متترجِم پتیش پتا         

ای(  ای )یا در تمثیلِ مورد  نظر ما هتر بنّتا و سترعمله    افتاده
 آید  از عهده این کار برنمی

بوعتتات شتتده در مط هتتای چتتاپ«شتتعر»بستتیاری از 
هنرتترین آنهتا، بته     ها و بی ترین مترجم تهران را اگر ساده

زبان دیگری انتقال دهند، احتمتا   چیتزی در حتدِّ اصتل     
)یعنی هیک( و گاه زیباتر از اصل خواهتد بتود  امّتا شتعر     
ستتعدی و حتتافظ )از قتتدما( یتتا شتتعر اختتوان ثالتتث )از    
معاصران(، اگتر مترجمتی خلّتاق و هنرمنتد نیابتد، اثتری       

 ل و مبتذل جلوه خواهد کرد ناز
اهلل را بتته  لطتتف  درستتت مثتتل اینکتته مستتجد شتتیخ 

مقداری خشت و آجر و کاشی بتدل کنتیم و آنهتا را در    
اختیار یک سرعمله یا بنّای معمولی قرار دهتیم و او هتم   
آنها را روی هم قرار دهد پیداست که چه چیز مضحکی 

 بستاز بفتروشِ  »از آب درخواهد آمد! برعکسِ آن خانته  
معمتولی کته اگتر اجتزای آن را بته جتای دیگتر        « بنّاسازِ

انتقال دهیم کمتر از اصل نخواهد بود اگر زیباتر از اصل 
 نشود!

عمل ترجمه از زبانی به زبانی دیگر، دقیقتا  ختراب   
کردن یک بنا است و انتقالِ مصالح آن بته جتای دیگتر،    
برای ایجاد بنایی تتازه  متترجم بته اعتبتار دانستتنِ زبتان،       

ارش برداشتتتنِ مصتالح استتت و انتقتال آن مصتتالح بتته   کت 
انداز آگاهی او از قواعد زبتان   محلِّ جدید  در این چشم

و اطّتتالع او از واژگتتانِ آن، بتته منزلتته زورِ بتتازویِ او و   
جرثقیلی است که در اختیار دارد  هر قتدر دانتاییِ او در   

بیشتتر باشتد، قتدرت      کنتد،  زبانی کته از آن ترجمته متی   
تتتر استتت  امّتتا در مرحلتته   و جرثقیتتل او قتتوی بتتازوی او

بازسازی و ایجاد بنای جدید، زور بازو و جرثقیل کتافی  
نیست  زورِ بتازو و جرثقیتل تتا مرحلته انتقتالِ آجرهتا و       

ها  زم استت و ضتروری  امّتا از اینجتا      ها و کاشی سنگ
به بعد قدرت احضار کلمتات و خالقیّتت و نگتاه  هنتری     
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ب تمثیل متورد نظر متا، مهنتدس و    مورد نیاز است و از با
یافته را به تناسب و  معمارِ خلّاق تا بتواند آن اجزای انتقال

 با نگاهی هنری ترکیب کند 
اینجاست که باید پذیرفت اگر کاشی یا آجری در 

متا:    حینِ خراب کردن شکست یا از بین رفت )در تمثیل
بته   ای ویژه زبان اصل که قابتل انتقتال   ای یا کنایه استعاره

بترای  « پیتر مغتان  »یتا  « رنتد «  زبان دوم نباشتد مثتل کلمته   
ها در شعر حافظ( معمار جدیتد بایتد بتا خلّاقیتت      فرنگی

شدن و از بتین رفتتنِ آن کاشتی و     خویش جبران شکسته
ای از زبان دوم  ای و کنایه آن آجر را بکندا یعنی استعاره

 را جانشینِ آن استعاره و کنایه غیرقابل انتقال کند 
هتای بنتای    توان گفتت پنجتره   ز از باب تمثیل میبا

قبلی را )که بیشتتر همتان تصتاویر و ایماژهتا هستتند( بته       
تترین   توان در بنای جدید به کار بُترد  راحتت   راحتی می

هاستت    عنصرِ قابل انتقال در این معمتاری همتین پنجتره   
ها هم نیست  تا جای پنجتره در کجتا    البتّه به این سادگی

هتا بتدان گشتوده     انتدازی کته پنجتره    چشمقرار گیرد؟ و 
انتتدازی باشتتد؟ آستتمان آبتتی یتتا    شتتود، چتته چشتتم  متتی

کوهستتاری در ستتمت  مشتترق یتتا بتتاغی پتتر از ستتروها؟   
تتوان برداشتت و بته     را بته راحتتی متی     بینید که پنجره می

ها  توان کار گذاشت، امّا فضایی که این پنجره راحتی می
ری و بسته و شود، ممکن است فضایی اب بدان گشوده می

محدود باشد  اینجا دیگر خلّاقیت  معمار و یا هنر متترجم  
بترد  انتقتال از زبتان فرانسته بته       کار زیادی از پتیش نمتی  

تر است تا از فرانسه به عربی یا از فارسی بته   آلمانی آسان
هتتای اروپتتایی زمینتته فرهنگتتی مشتتترک  انگلیستتی  زبتتان

تتوان رو بته    یها را مت  دارند، فضاهای مشابه دارند  پنجره
 های مشابه نصب کرد  افو

  امّا تصاویر حافظ را به زبان انگلیستی یتا فرانستوی   
اهلل استت از   نقل کردن، بردنِ پنجره مستجد  شتیخ لطتف   

میان آن فضای آسمانی و آبی اصفهان به فضایِ ابتری و  
 آلود لندن  مه

تترین   ها بود کته ستاده   این خود مسأله نصب پنجره
ایتن معمتاری استت  وقتتی بته انتقتال       عنصر قابل انتقتال  

هتتا برستتیم کتته هتتر کتتدام عبتتارتی و حکمتتتی و   کاشتتی
تتتذکّری استتت در عرصتته ا  هیتتات  استتالمی، بتتا آن      

و تودرتتویِ مزدائتی و متانوی، دیگتر       های پیهیتده  ریشه
کارِ معمار یا مترجم زارتر خواهتد بتود  فرنگتی چگونته     

خوانتد، از  تواند آن رمزها را بخواند  گیرم توانستت ب  می
فهمتد؟ گیترم ظتاهرش را فهمیتد، آن      معانیِ آن چته متی  
تواند ادراک کند؟  نهایت را چگونه می زمینه ژرف و بی

به جای کاشی در این تمثیل تمام اشارات و تلمیحتات و  
 توان در نظر گرفت  رموزِ شعر فارسی را می

هتتای منتشتتره در مطبوعتتات از  « شتتعر»امّتتا ترجمتته 
گانتته  ، از آنجتتا کتته تقلیتتد  بهّتته شتتاعران ایرانتتی معاصتتر

های ناقصِ شعر فرنگی است، بر دست  هر مترجمِ  ترجمه
ناتوانی کته انجتام شتود، چیتزی از اصتل فارستی کمتتر        
نخواهد داشت و به احتمال قوی چون نوعی بازگشت  به 

هتتای  فرهنتتگ اصتتلی اروپتتایی استتت، ای بستتا تتتداعی   
ی دلپذیری هم برای مخاطتب فرنگتی داشتته باشتد، یعنت     

عمال  بهتر از اصل فارسی باشد، گیرم کته چنتین تتوفیقی    
هم نصیب آن شد، هر روز هتزاران نمونته بهتتر از آن را    
فرنگی در مطبوعات  روزمرّه خود، پیش چشتم دارد  بته   

گونتته شتتعرها، در ترجمتته، دلتتی از     همتتین دلیتتل ایتتن  
برد، یعنی محتال استت کتوچکترین     جماعت نمی فرنگی

ند  به دلیل نبودن مترجمان خلّاق توجّهی از آنها جلب ک
هتتا بتترای  هتتا و آمریکتتایی و معمتتاران هنرمنتتد، اروپتتایی

های شتاملو،   ترجمه شعر فارسی معاصر )مثال  ترجمه شعر
 ایتن  غالتب   انتد  نکترده  خترد  هم تره( …نیما و اخوان و

 هزار های تیراژ در( است محدود هم بسیار که) ها ترجمه
 زندگی خارم در که نیانیایرا برای نسخه پانصد و نسخه
 ممکتن  شناستی،  شترق  هتای  رشتته  دانشجویان یا کنند می

مندان به شعر،  ارآیی داشته باشد، ولی عامّه عالقهک است
زنتد،   های فرنگی شمارشان سر به میلیونها می که در زبان

انتد    ها توجّه نشان نداده تاکنون سر سوزنی به این ترجمه
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هتای   شتده بته زبتان    جمته شناسیِ نقد شعرهای تر به کتاب
 فرنگی بنگرید تا ببینید که هیک خبری نیست 

چند جلسه درس من در دانشگاه هتاروارد، صترف    
 انتقال مفهوم:
 سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید  به می

 ها خبر نبود ز راه و رسمِ منزل که سالک بی
آن هتم بته ذهتن      «یک از هزارانِ»شد و یقین دارم 

ارد، منتقتتل نشتتد  کستتی کتته از تمتتایز   هتتارو  مخاطبتتان
فرهنتگ ایرانتی نستتبت بته فرهنتگ فرنگتتی خبتر نتتدارد      

همتان شتراب   «  متی »اندیشد که مگر  د نه چنین می ساده
و ستجّاده همتان    wineشتود   نیست که به انگلیستی متی  

preyer –rug شود؟ و همین گونته تتا آختر بیتت      نمی
  الک، راهیعنی مفاهیمِ سجّاده رنگین کردن، پیر مغان، س

 ها  و رسمِ منزل
کار بر شما روشن شود متن از    برای اینکه دشواری

سجّاده رنگین   به می»کنم فقل  نظر می تمامی بیت صرف
دهتم: مخاطتبِ    را مورد بررسی اجمالی قرار متی « کردن

فرنگیِ این تعبیر، نخست باید بداند که دو مفهتوم دینتیِ   
می بستتیار در فرهنتتگ ایرانتتی و استتال« طتتاهر»و « نجتتس»

« طتاهر »و « نجتس »اهمیّت دارد  فرنگی هیک تصتوّری از  
نباشتد  « کثیف و دارای میکتروب »ندارد  هر چه برای او 

cleen  غیتر از  « پتاک »ا ولی برای ما، «پاک»است یعنی
« طهارت شترعی »آن مفاهیم، یک مفهوم اصلی دارد که 

برای فرنگی امری استت  « طهارت  شرعی»است و تصوّرِ 
ها در این باب با او صتحبت کنتیم  او    اید ساعتدشوار  ب

شتوید و بتا همتان     اش متی  خانه« وانِ حمام»سگش را در 
 از اگتر  ولتی  …کنتد و  هوله خودش آن را خشتک متی  

 چته  کنتد،  ترشّتح  ما بدنِ به آبی قطره دور از سگی، بدن
 اصتال   فرنگتی   شتویم  تطهیتر  تتا  بکنتیم  باید که کارهایی
 اوّل تازه حا   ندارد استنج و طهارت از تصوّری چنین

 را «پتتاک» و «نجتتس» معنتتیِ او گیتترم  استتت گرفتتتاری
به همان مفهتوم شترعی و در حتدِّ یتک مستلمان       درست

شناخت، اینکه می )  شراب( نجس است و اگر بر جامه 

یا بر محل  سجده ریخت باید آن را شست، مرحله بعد از 
آن استتت  شتتراب بتترای فرنگتتی، بنتتابر تتتاریخ طتتو نی  

شتود   مسیحیّت، خون مسیح است و مقدّس  چه طور متی 
فترض  « نجس»خون مسیح را ت که چندان گرامی است ت   

کنتیم،   هتیک صتحبتی نمتی   « ستجّاده »کرد؟ درباره مفهوم 
چون فهم آن بترای غیتر مستلمانان مترتّتب بتر مقتدّماتی       
استتت  حتتا  بیتتانِ پارادوکستتیِ شتتاعر کتته از مخاطتتبِ    

ستجّاده ختود را   « متی »خواهتد کته بتا     مسلمان ختود متی  
رنگین کند و در حقیقت تمام عُرف و عتادات  مستلمانی   

ای از مستلمانیِ واقعتی و    جهت  رسیدن به مرحله در –را 
  خود جای به بماند –عرفانی زیرِ پا بگذارد 

چته قتدر   « سجّاده رنگین کردن  به می»همین تعبیر 
همه ایماژهای شعر فارسی درباره رنگ  ظریف است: آن

هتای   و رنگی که قالیهه ایرانی دارد و تمام تداعی شراب
-prayer)شتراب( و   wineآنهاا آیتا اینهتا از کلمتات     

rug  سجّاده( و(to dye   قابل فهم استت )رنگ کردن(
 که بگوییم:

the prayer-rug with wine(یتتاTint  یتتا
Colour  )یاDye   و فکر کنیم که آن عبارت  انگلیستی
تتر از   است؟ مضحک« گین کنبه می سجّاده رن»ترجمه: 

 این چیزی در دنیا نخواهد بود!
در اینجاست که هر معماری اگر هوشیار و هنرمند 

غتزل حتافظ بته محتیل      « بنای»باشد از انتقال همه اجزای 
شود و اگر ضترورتی ایجتاب کترد و     بیگانه منصرف می

ناچار شد که به هر دلیلی این کار را انجام دهد، اجتزای  
بته ستلیقه ختود، انتختاب       انتقتالی از آن را، ساده و قابتل  

چین شده، به  کند و در زبانِ خود، با آن اجزای دست می
 پردازد  معماری می

انتدا از   غالبِ مترجمان موفّتو همتین کتار را کترده    
( گرفته تتا همتین آقتای کلمتن     ۱۸۰۹ت۱۸۸۳فیتز جرالد )

بارکز، مترجم شعرهای مو نا بته زبتان انگلیستی  کستی     
یسی بسیار خوب بداند و فارسی را به کمتال، در  که انگل

حدّی که رباعیّات خیام و دیوان شمس تبریزی را حفتظ  
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هتای فیتتز جرالتد و     داشته باشد، هنگتام خوانتدن ترجمته   
بتتارکز بعتتد از صتترف  وقتتت  بستتیار، گتتاه بتته دشتتواری   

تواند حدس بزند کته متثال  ایتن ستطر، ترجمته فتالن        می
ن ستطر، یتا بنتد، ترجمته     مصراع یا بیت مولوی است و آ

هتتای آزاد   فتتالن مصتتراع خیّتتام استتت و بقیّتته، خالقیتتت  
 مترجم 

جتتای دیگتتر دربتتاره زمینتته فرهنگتتی کلمتتات در   
ام و از تکترار آن پرهیتز    های مختلتف بحتث کترده    زبان

و « آب»شتتوم کتته حتتتی   دارم  همتتین قتتدر یتتادآور متتی 
)عناصتتر اربعتته( کتته امتتوری « بتتاد»و « ختتاک»و « آتتتش»

های مختلف، بارهای فرهنگی  اند، در زبان ادّیحسّی و م
بسیار متفاوتی دارند تتا چته رستد بته کلمتات  عتاطفی و       

 فرهنگی 
گیرم کسی تمام مقدّمات برایش فتراهم شتد و متا    

« متی »با توضیحات کافی او را در جریان معانیِ کلمتات   
قرار دادیم، فهمِ این تعبیر و « رنگین کردن»و « سجّاده»و 

ی از آن، در گتروِ فهتم هتزاران مستأله دیگتر      التذاذ هنتر 
راه و »و « منتزل »را و « سالک»را و « پیر مغان»است  اگر 

های فرهنتگ  عرفتانی نیاموختته     را بر طبوِ آموزش« رسم
مقام پیر تا حدّی استت کته     باشد و نداند که در سلوک،

اگر تو را به چیزی برخالف شرع هم، فرمان داد بایتد از  
در برابرِ سخن او چون و چرا نورزی و  او اطاعت کنی و

بدانی، اینها همته و  « منزل»و عین « راه و رسم»پیر را عین 
های فرهنگتی  زم   همه عمرها و عمرها مقدّمات و زمینه

 دارد 
گتذریم  فترض را    ها متی  حا  از تمام این دشواری

گیریم که توانستتیم تمتام ایتن اطالعتات را در      بر این می
رنگی قرار دهیم  نَفسِ دانستن، مراحلتی  اختیار مخاطب ف

دارد  اینکه با فشارِ به مغز، شتما مطلبتی را تتداعی کنیتد     
که مثال  هرکول چنین و چنان بتوده یتا ستیاوش چنتین و     

هتای ستیاوش یتا     چنان، بسیار فرق دارد با اینکته ویژگتی  
 هرکول در ضمیر ناخودآگاه شما حضور داشته باشد 

ین التذاذی است حاصتل  التذاذ هنریِ اصیل و راست
آگاها یعنی به هنگام لتذّت بتردن از    ضمیر آگاه و ناخود

یک قطعه موسیقی یا شعر یا پرده نقّاشی تنها ضمیر آگاه  
کند، بلکه بار اصلیِ این تجربه بر  ما نیست که فعّالیّت می

دوش ضتتمیر ناخودآگتتاه ماستتت  بتترای یتتک ایرانتتی،    
ود او حضتور  خت  سیاوش و رستم و حالّم در ضتمیر نابته  

دارد  ولتتی اگتتر در پتتاورقی ترجمتته فتتالن قطعتته شتتعر    
فرنگی، اطاّلعی درباره هرکول بته او بدهنتد، آن اطتالع    
در التتتذاذ هنتتری او، آن قتتدرت و توانتتایی را نتتدارد کتته 
آگاهی وی نسبت به سیاوش و رستم به هنگتام التتذاذ از   
شتتعر فارستتی  عکتتس همتتین قضتتیّه در متتورد  مخاطتتبِ   

استا یعنی گیرم در حاشیه یتک شتعر متا    فرنگی صادق 
توانستیم چند کلمه درباره سیاوش یا حالّم بته مخاطتب   

اش آن را  فرنگی اطالع دهیم و او هم با فشتار بته حافظته   
آگتاه  او در ایتن تجربته هتیک      به یاد آورد، ضتمیر نتاخود  

نقشی نخواهد داشتت و از بختش عظیمتی از ایتن التتذاذ      
هتا بترای    همته دشتواری  هنری محروم خواهد بتود  ایتن   

حافظ بود، حتا  حستابِ تمتام    « یک بیت»التذاذ ترجمه 
دیوان او را خودتان بفرمایید که چه مبانی و مقتدّماتی را  

   زم دارد!

تنهتتا کستتی کتته نظتتری شتتبیه نظتتر او ارائتته کتترده استتت   -۱
( صاحبِ تفسیرِ کشاّف است کته در  ۵۳۸زمخشری )متوفای 

کریم، سترآمد  تمتام مفسّترانِ    های هنری قرآنِ  کشف  زیبایی
جهتتانِ استتالمی استتت  زمخشتتری، ابوحنیفتته ت فقیتته بتتزرن    

( ت را کته عقیتده داشتته استت در نمتاز       ۱۵۰اسالمی )متوفای 
توان ترجمه فارسی قرآن را خواند، مورد  انتقاد قترار داده   می

و گفتتته استتت وقتتتی قتترآن بتته زبتتانِ دیگتتری ترجمتته شتتود  
رود و  آن از بتتین متتی )ستتاخت و صتتورت هنتتری(« استتلوب»

 نخواهد بود « قرآن»دیگر 
۲- Seamus Heaney  (1939 متولد) 
 ۳-  Robert Frost (1874-1963) 

http://bukharamag.com/1393.04.5797.html
#more-5797 

*** 
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 خویشکاری فردوسی

 ژا ه آموزگار

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( پژوهشتگر  ختوی در  ۱۳۱۸ژاله آموزگار )متولتد  
هتای باستتانی استت  او دکتترای      ایرانی فرهنتگ و زبتان  

و  هتای ایرانتی   زبتان تتر،   )به طتور دقیتو   های باستانی زبان
 ۳۰دارد و بتیش از   دانشگاه ستوربن از  مزدیسنی(ادبیات 
 است  تدریس کرده دانشگاه تهرانسال در 

*** 
 

در این چند روز نام فردوسى و شتاهنامه بستیار بتر    
زبانها جارى شده است و ابعاد گوناگون این شتاهکار بتا   

هتتتاى مختلتتتف متتتورد بررستتتى قتتترار گرفتتتته  یتتتدگاهد
 تتر  است هویتى را کته شتاهنامه بته متا بخشتیده برجستته       

اند، و از شاهنامه به عنوان حافظه زبانى و تتاریخى    کرده
اند  در مورد اخالق، عرفان، تعلیم و تربیت،   ما یاد کرده

هتاى مثبتت و منفتى،     هتا، شخصتیت   فرمانروایان، پهلتوان 
هتتا و دیگتتر مطالتتب شتتاهنامه داد ستتخن   نبردهتتا و آئتتین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انتد، بتا فتترنگیس     انتد  بتر ایترم و ستتهراب گریستته     داده
انتد،    اند و خون سیاوش را گرامى داشته  دردى کرده هم

انتتد،   جنتتگ استتفندیار و رستتتم را بتته داورى کشتتانده   
فردوستتتى را بتتتا صتتتفات حکتتتیم، بتتتزرن، مبتتتارز،     

زرگتان  انتد  ب   شتناس و غیتره ستتوده     دوست، سخن ایران
اند که اگتر    شناس به طرک این موضوع پرداخته  شاهنامه

شد؟ و با عنوان کردن عبتارت    شاهنامه نبود ایران چه مى
شاهنامه کتابى است که هتیک ملتتى   »که  تاریخى نولدکه
  ، ستراپاى متا را غترق در غترور کترده     «نظیر آن را ندارد

 اند 
انتد و ختوب هتم     سرِ آن ندارم که بته آنهته گفتته   

اند، دوباره بپردازم، لذا در این زمان محتدودى کته    تهگف
کتنم محتور ستخن را در     در اختیار متن استت ستعى متى    
 پاسخ به سه پرسش قرار دهم:

نخست این که چرا شاهنامه در میتان آثتار هماننتد    
چنین خوش درخشیده است و ماه مجلس شتده استت و   

 اند؟ دیگر آثار از این قبیل به این مقام نرسیده
این که فردوسى چگونه از منتابا بهتره گرفتته    دوّم 

هاى خداینامه بسنده کرده است  است؟ آیا تنها به روایت
هاى دیگر نیز بتر غنتاى کتالم ختود افتزوده        یا با روایت

خداینامه چگونه تتدوین یافتته استت؟ آیتا حالتت ثتابتى       
داشته است یا با رویتدادهاى جدیتدتر تغییتر شتکل داده     

یتر از خداینامته موجتود بتوده     است؟ آیتا تنهتا یتک تحر   
 است یا تحریرهاى گوناگون؟

هاى ختداینامهاى و   سوّم این که فردوسى با روایت
غیر خداینامهاى چه کرده استت؟، آیتا فقتل آنهتا را بته      
نظم کشیده است و تنها هنرش این بوده است که ک لتک  
در دست گیرد و به مرکب آغشته کند و نثترى را نظتم؟   

هتا دمیتده و بته     ختود در ایتن روایتت    یا از قریحه و نبو 
هاى روزگاران، چرخشى به داستانها و قهرمانتان   مناسبت

 داده است تا آنان را از بد  زمانه در امان دارد؟
در پاسخ به پرسش نخست که چرا فردوستى و نته   

هتا،   دیگران؟، چرا شاهنامه فردوسى و نه دیگتر شتاهنامه  

ت جهتان و  توان گفت کته در کتابهتاى تتاریخ ادبیتا     مى
چنین ایران نام نویستندگان و شتعراى متعتددى بترده      هم
شود ولى از میان آنها تعتداد معتدودى هستتند کته از      مى

شوند  در حالى که احتما    استقبال بیشترى برخوردار مى
مایه گفتار در بیشتر این آثار همانند استت، ولتى چترا     بن

  یابند؟ همه آثار مقبولیت عامه نمى
یشتتین متتا از یتتار و دلتتدار و م تتى و  همتته شتتعراى پ

اند، ولى هیهکتدام   معشوق و وصل و هجران سخن گفته
 اند  حافظ نشده

سرایى و نگارش تاریخ استاطیرى   در زمینه شاهنامه
هتاى متعتددى شتده     آزمتایى  و حماسى هم از دیرباز طبا

است، هم به نظم و هم به نثر، ولى هتیک کتدام مقبولیتت    
 اند  هشاهنامه فردوسى را نیافت

سنجان غالبا بر این باورنتد کته هنتر در یتک      سخن
اثر ادبى بیشتتر در نحتوه گفتتن استت تتا محتتواى آن و       

شتتود توجته شتتود،   چته گفتتته متى   بتیش از آن کته بتته آن  
آید فردوستى بتا زبتان ستهل و      چگونه گفتن به میان متى 

ممتنعى که ما هنوز پس از ده قرن با آن بیگانه نیستیم، از 
نحتو احستن برختوردار بتوده استت کته       مهتارت بته    این

توانستتته شتتاهنامه را بتته اعجتتاز بستتراید و اثتتر او چنتتین    
که شتاهنامه را آن  « آنى»ماندگار باشد دیگر این که آن 

تر کرده است و مقبول عتام، بته جتز نحتوه گفتتار،       چنان
هاى ماهرانه، ایجاز و اطناب به موقا و دیگر  آرایى صحنه

عشتتو و عالقتته و   ظرایتتف، ایمتتان فردوستتى استتت و   
کترده   صمیمیت او به ایتران و ختدمتى کته احستاس متى     

استتت بایتتد بتتراى مانتتدگارى فرهنتتگ ایرانتتى انجتتام     
دهد همین نیّت به اثر او ویژگى خاص بخشتیده استت و   
اگر با دیدگاه استاطیرى ستخن بگتویم، او خویشتکارى     

شتتتناخته و بتتتا انجتتتام ایتتتن   ختتتویش را متتتى]وظیفتتته[ 
را از آن خود کرده است و ایتن  ایرانى  خویشکارى، فرّه

تأللؤ فرّه ناشى از به جاى آوردنِ خویشتکارىِ فردوستى   
 است که به اثر او قداست بخشیده است 
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از این روست که آثتار دقیقتى، کستائى متروزى و     
هاى بلعمى و طبرى و مستعودى   ابوالمؤید بلخى و تاریخ

و ثعتتالبى و غیتتره کتته در نتتوع ختتود از اهمیتتت و ارزش  
برخوردارند، نتوانستتند ایتن فترّه ایرانتى را از آنِ     فراوان 

 چون فردوسى عاشو نبودند!! خود کنند، چون شاید هم
 اما پرسش دوم و منابا شاهنامه 

دانتیم کته هستته اصتلى شتاهنامه کتتاب        همه ما مى
نامتتته  نامتتته بتتتوده استتتت  امتتتا ختتتود ختتتداى   ختتتداى

نامه مهمترین اثتر تتاریخى دوره ساستانى     چیست؟خداى
شود که در آن نام شاهان همراه بتا شترحى از    د مىقلمدا

هتا   رویدادهایى از زمان کهتن، آن چنتان کته در حافظته    
 بوده است، آمیخته با افسانه، ثبت شده بوده است 

هاى دفاتر رستمى   زیربناىِ شرک رویدادها را نوشته
داده استتت    دربارهتتاى شتتاهان ساستتانى تشتتکیل متتى    

زمتان   یالدى که همآگاثیاس، مورخ بیزانسى قرن ششم م
با خسرو انوشیروان بوده است بدانها اشتاره دارد و نحتوه   

  دارد استفاده خود را از آنها بیان مى
هاى شتاهان،   جزئیات کامال  تاریخى که در نقلِ نام

شاهزادگان، درباریان، بزرگان، ملتزمان دربار، موبدان و 
 مردان و زنانى که در کتیبه شاپور اول در کعبه زردشتت 

خورد، نشان از  در پایکولى به چشم مى و در کتیبه نرسى
 وجود یک بایگانى رسمى در دربار شاهان دارد 

ضمنا به این متدارک رستمىِ دربارهتاى ساستانى،     
هتاى پتارتى یتا     وار گوستان  هتاى تتاریخىِ افستانه    روایت

گویان ساسانى را نیز باید اضتافه کترد     خنیاگران و چامه
هتاى مُطترب،    ن عربتى بتا واژه  این خنیاگران کته در متتو  
انتد، حافظته زنتده و گویتاى      مُغنى و شاعر نام برده شتده 
هتاى گونتاگون و بته هنگتام      دوران بودند و در مناستبت 

هتتتتاى تتتتتاریخى و داستتتتتانى را  ضتتتترورت، روایتتتتت
  شمردند خواندند و برمى برمى

هتاى حفتظ شتده در حافظته خنیتاگران       این روایت
در شتاهنامه نیتز     ه استت هتا بتود   نامته  اى بر خداى ضمیمه

اشتتارات بستتیارى هستتت بتته نوازنتتدگان و رامشتتگران و  

هتاى پهلتوى کیانیتان در ستایه نوازنتدگان       اشاعه داستان
 اى  حرفه

شتود در   نامه گفته متى  از سوى دیگر آن چه خداى
ابتدا حاصل دوران تألیف و ترجمه و نهضت ادبى زمتان  

اى تدوین انوشیروان بوده است  در این دوره است که بر
شتده استت و    نامه هم از دفاتر رسمى استتفاده متى   خداى

 هاى شفاهى    هم از سنت
اى که مربوط به تاریخ بوده است  مطالب هر رساله

ها و وقایا تاریخىِ موجود بتدان اضتافه    و فهرست جنگ
هتتاى شتتفاهى، بتتراى هتتر  گشتتته و ضتتمن آوردن روایتتت

  استت  هایى مناسب افتزوده شتده   کدام از شاهان داستان

نامته اولیته از منتابا ختارجى نیتز       براى تدوین این خداى
استفاده شده است، مانند منبعتى سترپانى کته در داستتان     

    دارا و اسکندر از آن بهره گرفته شده است

توان بتدین   ها را مى نامه دهنده خداى عناصر تشکیل
 بندى کرد: گونه طبقه

هتتاى کهتتن ایرانتتى کتته  یتتک، داستتتانها و استتطوره
تتوان دیتد و مربتوط بته      ها را در اوستا متى  هاى آن نهنمو

چون جمشید، ضحاک، گرشاستب،   شخصیت کهن، هم
هاى ایرانیان و تورانیان کته بیشتتر از مشترق ایتران      جنگ

  گیرد بزرن نشأت مى
هتتاى پهلتتوانى کتته اصتتطالحا روایتتات  دو، داستتتان
شوند و با روایتات مربتوط بته اشتکانیان      کیانى نامیده مى

چون گیتو، گتودرز،    هایى هم یختند و شخصیتدرهم آم
میالد و بیژن به صورت قهرمانان دوران پادشاهان کیتانى  

  به جلوه درآمدند
کتتاووس بتتا ایتتن زیربناهتتا  هتتاى دوره کتتى داستتتان

تتوانیم ریشته روایتات     شود  از این رو متى  ریزى مى طرک
حماسى را از دوران اشتکانى بتدانیم و تتدوین آن را بته     

 نسبت دهیم  دوره ساسانى
دهنتتتده  ستتته، بخشتتتى از عناصتتترى کتتته تشتتتکیل

هتاى مربتوط بته اقتوام ستکایى       نامه بودند  روایت خداى
است که در زمان اشکانیان، در حدود سده دوم متیالدى  
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اى کتته بعتتدا سگستتتان یتتا سیستتتان نامیتتده شتتد  بتته ناحیتته
هاى آنان درباره زال و رستم با  اند  افسانه مهاجرت کرده
و اشکانى درهم آمیخت و تبدیل به هستته  اساطیر کیانى 

 اصلى بخش حماسىِ شاهنامه شد 
چنتتین بایتتد از شتترک اعمتتال قهرمتتانى و  چهتتار هتتم

انتد نیتز نتام     وارى که به شاهان ساسانى نستبت داده  افسانه
هاى کوتاه و بلنتد وارد ادبیتات    برد که به صورت داستان

ه اى بتت انتتد  از ایتتن رو در هتتر دوره  اى شتتده نامتته ختتداى
شد  حتى  ها افزوده مى نامه هایى مطالبى به خداى مناسبت

پس از برافتادن سلسله ساسانى، شترک زنتدگى یزدگترد    
سوّم، پایان زندگى او، کشته شدنش به دستت آستیابان،   

نامته افتزوده شتده     در یکى از روستاهاى مترو بته ختداى   
 است 

اى،  نامه هاى خداى ها به روایت پنج از دیگر افزوده
اى منسوب به شاهان، در هنگام به تختت نشستتن   ه خطبه

و یتتا وصتتایاى آنهتتا بتته هنگتتام درگذشتتتن و یتتا کلمتتات 
هتا بتر زبتان آورده بودنتد، بتوده       قصارى که بته مناستبت  

 است 
هتایى کته بتر     نامه با همه جرک و تعتدیل  این خداى

روى آن صتتورت گرفتتت و حتتتى پتتس از شکستتت و    
هتایى بتر    درگذشت آخرین فرمانرواى ساستانى، افتزوده  

آن افتتزوده شتتد، بتته زبتتان پهلتتوى بتتود، ولتتى احتمتتا      
تحریرهاى مختلفى از آن وجتود داشتته استت تنوع ایتن     

هاى گردآورنتدگان بتوده    تحریرها به دلیل تنوع دیدگاه
است: دبیران در تحریرهاى خود بیشتتر نظتر بته وقتایا و     

انتتدا موبتتدان در   حتتوادث سیاستتى و اجتمتتاعى داشتتته   
هتتاى دینتتى و اعتقتتادى بتته  ا دیتتدگاهتحریرهتتاى ختتود بتت
هاى بزرن که در دوران  اند و خاندان رویدادها نگریسته

ساستتتانى از قتتتدرت و حشتتتمتى برختتتوردار بودنتتتد،    
در   انتد  تتر کترده   هتا را پررنتگ   هاى پهلتوانى آن  صورت

هتا را بته    نامه دوران اسالمى، بزرگمردان ایران این خداى
رالملوک و ستیر  عربى ترجمه کردند و در زبان عربى سی

ملوک الفرس و غیره نام گرفت  ابن مقفا سردمدار ایتن  

نهضت بوده است و از محمد بن جهم برمکتى و زادویته   
  توان نام برد پسر شاهویه و دیگران نیز مى

نویسان دوره اسالمى همگى از ایتن ترجمته،    تاریخ
انتتد و عناصتتر   در تتتدوین تتتاریخ ایتتران استتتفاده کتترده  

هتا و شتاید    اند  ایتن ترجمته   نموده زردشتى آن را حذف
هتتتا متتتورد استتتتفاده نویستتتندگان و   اصتتتل پهلتتتوى آن

گیرد، از آن جمله  سرایندگان شاهنامه به فارسى قرار مى
مسعودى مروزى و ابتوعلى بلختى بته شتعر و ابوالمؤیتد      

  بلخى و مؤلفان شاهنامه ابومنصورى به نثر
ها و  هاى عربى، تلخیص اصل پهلوى و همه ترجمه

انتتد ولتتى  نامتته از میتتان رفتتته ریرهتتاى فارستتى ختتداىتح
هتاى شتاعرانى کته بتر پایته       هاى مورخان و سروده نوشته

 اند بر جاى مانده است  خداینامه تدوین شده
شتتتاهنامه فردوستتتى مطالتتتب ختتتود را عمتتتد   از  
شاهنامهاى کته بته فرمتان ابومنصتور عبتدالرزاق طوستى       

نامته   خداىتألیف شده است برگرفته که آن خود بر پایه 
هتتاى عامیانتته و نقتتل   هتتاى تتتاریخى و افستتانه  و روایتتت

هاى موبدان و دهقانان بوده استت و ختود فردوستى     قول
نیز بنا به شواهد متعدد از سنت و ادبیتات شتفاهى دوران   

 بهره گرفته است 
ضمنا باید توجه داشت که فردوسى بیشتر ستراینده  

تنها شرک نگار  او طبرى نیست که  و شاعر است تا تاریخ
رویدادهاى تاریخى کند  او ذوق و نبو  ذاتى و عشتو و  

ها درآمیختته استت و از    عالقه به سرزمین ایران با روایت
 این رو شاهکارى به وجود آمده است 

ها چه کرده  پرسش سوم که فردوسى با این روایت
است؟ آیا فردوسى فقل ناقل و ناظم این روایات به شعر 

هنر فردوسى ایتن بتوده استت کته     فارسى است؟ آیا تنها 
 ها بپردازد؟ سطر به سطر به نظم این روایت

به نظر من پاسخ منفى است، زیرا اگر چنین بود، ما 
چتون دیگتتر   روک و تتاریخى هتم   بتا اثترى خشتک و بتى    

شدیم  در حالى کته در   رو مى هاى آن دوران روبه تاریخ
بینتتیم متعتتالى، جتتوهر شتتعرى  کتتل شتتاهنامه روحتتى متتى



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

73 

بینتیم بتا    اى متى  م لطیف و به دل نشستتنى، حماسته  بینی مى
امتتا بتته ایتتن  قهرمانتانى قتتد برافراشتتته و تحستتین برانگیتز   

استادى در سرایش و به این طبا روان، هنر ویژه دیگرى 
نیز باید افزود و آن این که فردوسى چون دیگتر راویتان   

نامته   هاى باستتان، بتا حتوادث و قهرمانتان ختداى      روایت
کند  او بنا به شرایل زمان چرخشتى   نمىیکسان برخورد 

بتته حتتوادث و قهرمانتتان باورهتتاى دوران باستتتان ایتتران   
پوشتاند تتا    دهد  به د یلى بر برخى پوششى دیگر مى مى

خالف عرف و عادت حاکم بر جامعته آن روز نباشتد و   
اى بته دستت    کنتد تتا بهانته    برخى را از صحنه خارم متى 

وران در امتتان ندهتتد و فرهنتتگ کهتتن ایتتران از خشتتم د 
بمانتتد  در برختتى متتوارد حتتوادث را از حالتتت کتتامال     

آورد و  اساطیرى به صورتى ملموس و قابل قبتول درمتى  
هاى فرهنگ غنتى ایتن سترزمین و     مایه با این ترفندها، بن

هیک تعارضتى در   تاریخ اساطیرى و قهرمانان حماسى، بى
 شوند  ذهن و حافظه آشکار و نهان ایرانیان جاودانه مى

مهمترین مثال براى مورد اول شخصتیت کیتومرث   
جتان  »است، کیومرث یا گَیه م رْتته اوستتایى، در مفهتوم    

پیش نمونه یا نمونه نخستینِ آدمیان است  مطابو بتا  « میرا
مزدا او را در سه هتزار   باورهاى دینى ایران باستان، اهوره

آفرینتد،   سال دوم از کل آفرینش دوازده هزار ستاله متى  
از نخستتین حملته اهتریمن و پتس از آن کته      یعنى پتس  

اهورمزدا، اهریمن را در پایان سه هزار سال اول بیهتوش  
 و ناتوان کرده است 

متتزدا شتتش پتتیش نمونتته را کتته عبارتنتتد از   اهتتوره
آسمان، آب، زمین، گیاه و گاو یکتا آفریده و سترانجام  

 آفریند  کیومرث، در شش نوبت یکساله مى
ستان استت، در آخترین    نمونته ان  کیومرث که پیش

زمان با بهاران با هیئتى آرمانى، چون خورشتید   گاه و هم
درخشان، با با یى به درازاى چهار ناى و پهنائى هماننتد  
با یش آفریده شده است  او پتیش نمونته انستان کامتل     

  است

در پایان سه هزاره دوم و آغاز سه هزار ستال ستوم   
شتتود،  متتىهتتا آغتتاز  کتته حملتته اهتتریمن بتته پتتیش نمونتته

کیومرث پس از سى سالى که براى او مقدر شتده استت   
خیزد و به فرمان اهریمن دیو مرن بتر او   از خواب برمى

میتترد و نطفتته او در هنگتتام    تتتازد  کیتتومرث متتى   متتى
اى  ریزد و پس از چهل سال شاخه درگذشتن به زمین مى

گیرد که به هستتى مشتیه و مشتیانه منتهتى      ریواس با  مى
  خواهد شد
ین شخصتتیت متتتون اوستتتایى و پهلتتوى کتته در چنت 
نامه هم احتما   به همتین صتورت توصتیف شتده      خداى

 یابد  بوده است، در شاهنامه پوششى دیگر مى
فردوستتى توصتتیف ختتود از ستتلطنت کیتتومرث را  
روایتى از یک دهقان که پژوهنده نامه باستان بوده است 

 « گوى دهقان چه گوید نخست سخن»کند:  ذکر مى
زند کته فردوستى از منبعتى     سن حدس مى نکریست

تتوان   ولى متى   دیگرى جز خداینامه استفاده کرده است
به این نیز قائل شد که فردوسى خود چرخشى به داستتان  
داده است و یا آن روایتى را برگزیده است که بتراى آن  

تتر بتوده استت  در شتاهنامه کیتومرث بته        دوران مناسب
دمیان از او خواهد بتود،  نمونه انسان که نسل آ جاى پیش

زمتان بتا    شتود و کدختدایى او هتم    کدخداى جهتان متى  
  ورود خورشید به برم حمل است
جتتاى « بتته کتتوه انتتدرون »او در شتتاهنامه نخستتت 

داشت و براى مردمان پرورش نیک و پوشیدنى نو آورد 
کتته د د و دام کتته او را « تافتتت چتتون متتاه متتى »و چنتتان 

و مردمتان کتتیش از او  بردنتد   دیدنتد بتر او نمتتاز متى    متى 
 برگرفتند 

بتته ایتتن ترتیتتب در روایتتت شتتاهنامه کیتتومرث بتتا  
هتا و باورهتاى دینتى     پوششى و هیئتى متفاوت با روایتت 

شود، از صتورت پتیش نمونته انستان بته       باستان ظاهر مى
آید که تهران را به میان  درمى« کدخدا»صورت نخستین 

ن آورد  نخستتتین انستتان نیستتت ولتتى نخستتتی آدمیتتان متتى
اما در مورد حتذف برختى    پرورش دهنده آدمیان است 
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هتا بته دلیتل پرهیتز از معارضته بتا باورهتاى         از شخصیت
بهتترین مثتال بتراى ایتن متورد مشتیه و        حاکم بر جامعه 

هتاى   مشیانه نخستین زوم بشرى هستند که بنا بتر روایتت  
روینتد کته دو    دینى ایران باستتان از شتاخه ریواستى متى    

که نماد ایتن زوم استت، آنتان     برن ساق دارد و پانزده
همسان و هم با ، تنشان در کمرگاه چنان بته هتم پیونتد    
خورده بود که تشخیص این که کدام نتر استت و کتدام    

پتذیر نبتود  ایتن دو گیتاه بته صتورت انستان         ماده امکان
 شود  آیند و روان به گونه مینُوى در آنها داخل مى درمى

از استاطیر  از این دو شخصیت کته بختش بزرگتى    
اند و مسلما روایتت   ایران کهن را به خود اختصاص داده

نامه وجود داشته است و در تتاریخ طبترى    آنها در خداى
و بلعمى و تاریخ مسعودى و حمزه اصفهانى و ثعالبى بته  
طور کامل از آنها نام برده شتده، در شتاهنامه ذکترى بته     

 آید  میان نمى
آگاهانته ایتن   توان به این قائل شد که فردوسى  مى

هتا   دو شخصیت را بنا به مصتلحت روزگتاران از روایتت   
حذف کرده است تا تعارضى پیش نیایتد و اثتر او اثترى    
همگانى و فرهنگ مطرک شتده در آن در دستترس همته    

 ها باشد  ایرانى
نمونه پایانى موردى است کته در شتاهنامه مستائل    

آینتد و متورد    کامال  فراسویى به صورت ملمتوس درمتى  
لى که براى همه آشناست به آسمان رفتن کیکتاووس  مثا

هتاى پهلتوى دیتو خشتم کیکتاووس را       است بنا بتر متتن  
کنتد   فریبد و بر فرمانروایى هفت کشور مغرورش مى مى

پتتترورد   و آرزوى رفتتتتن بتتته آستتتمان را در دل او متتتى
کیکتتاووس بتته همراهتتى دیتتوان و متتردم نابکتتار تتتا متترز 

شتود و   از او جدا مى رود و در آنجا فره تاریکى پیش مى
افتد و در دریتاى فتراخ کترد فترود      خود از سپاه دور مى

انگیتزد و نتامیرایى ختود را     آید، خشم ایزدان را برمى مى
  دهد از دست مى

در شتتاهنامه ایتتن بختتش از داستتتان کیکتتاووس بتته 
در اینجتا نیتز ابلتیس بتا      (۲۳)صورتى دیگر درآمده استت 

یابتد کته    فرمان مى کند و دیو دُژخیمى دیوان انجمن مى
کیکاووس را بفریبد و او را بته پترواز بته ستوى آستمان      

ختتورد و دستتتور  ترغیتتب کنتتد  کیکتتاووس فریتتب متتى 
هتتایى بتته خانتته بدهنتتد تتتا بتتراى او  دهتتد بهتته عقتتاب متتى

اش را بتته عقابتتان تیزپتترواز   بپروراننتتد و ستتپس گردونتته 
ها را با فاصله دور از دسترس آنها قترار   بندند و طعمه مى
شتوند  دیترى    دهند و آنها به ستوى آستمان رهتا متى     مى
شوند و گردونه در دشتى  ها خسته مى پاید که عقاب نمى

شتتابد، مالمتتش    افتد، رستتم بته یتاریش متى     به زمین مى
تتوان بته درازا    ستخن را متى   دهتد   کند و نجاتش متى  مى

کشاند  چون نمونه و مثال و مطلب بتراى همته متواردى    
اشاره شد فراوان است، ولى بتا ایتن   که به اختصار بدانها 

 برم که: کالم گفتارم را به پایان مى
فردوسى پیکر تراش پیرى نبود که تنها چکشى بتر  

روک سازد  او آرشتى بتود کته     سنگ کوبد و پیکرى بى
همه وجودش را، جتوانى و دارایتى و جتان و روانتش را     
در این اثر نهاد و هتم چتون آرش کته ختود تیتر شتد تتا        

ان گسترده شود، فردوستى نیتز ختود شتاهنامه     گستره ایر
شد تا سالیان سال ایران و فرهنگ ایرانى زنتده بمانتد  او   

روایتان دیتد،    پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنى از فرمان
بانى ساخت که فرهنگ   مرن به سراغش آمد ولى سایه

 و نام ایران را از آسیب زمان در امان دارد 
*** 
 
 
 

  ۱۳۸۷ر اول مه-فصلنامه بخارا
http://bukharamag.com/1387.07.2860.html 
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  زرتشت   و فلسفی  دینی  آرای

 

مهر  فرهنگدکتر :  روایت  به  

 
   زرتشت  در دین  فرشته  جایگاه

 
  ،استت   شده  برده  نام« اَشی»و « آذر»،« سروش» هر چند از   است  نرفته  )ایزد( سخنی  ز فرشته، ا زرتشت  در گاتهای

  در  استت   شتده   ها داده آن  به «ایزد«  از گاتها عنوان  پس  های ایزد( بخواند  تنها در نوشته)  ها را فرشته آن  که آن  بدون
  تتر باشتد و حتتی    و شاید شتمار آنهتا از هتزار فتزون      است  شده  برده  نام  یبسیار  بعد از گاتها از ایزدان  دینی  های نوشته
  دیتن از«  فرشتته   موضتوع »  بتاور دارنتد کته     از دانشتمندان     گروهتی  استت   شتده   از آنها نوشتته   برخی  برای  هایی نیایش
    کتر فرهنگ  د است  پیدا کرده  راه  هیمیابرا  دیگر ادیان  و از آنجا به  یهود شده  دین  از جمله  وارد سایر ادیان  زرتشت
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  هتانری   ندارد  او بته   ادعا حقیقت  این  مهر اعتقاد دارد که
  کتربن   دارد  هتانری   اعتتراض   خصوص  نیز در این  کربن

  زرتشت  دین  بخش  ترین مهم  شناسی فرشته  معتقد بود که
  کته  ایتن   بته   استت   لیت قا  مهر حتتی   دکتر فرهنگ    است
  موجتودی    صتورت    به  ابلیس و    از فرشته درگاتها  چون
)ایتزد(    فرشتته    ، بایتد   است  نرفته   سخن  از انسان   خارم

  پرداخته  و  را ساخته
  در اوستتای   متثال  فرشتتگان   تر دانستت  جوان  نویسندگان

  معنتای   بته   شوند که می  خوانده «ایزد»اند و  تر آمده جوان
هتتا در  ورود آن    در چگتتونگی استتت  نیتتایش  شایستتته
وجتود دارد  بیشتتر     چندی  های تر، دیدگاه جوان  اوستای
  پتیش   ایرانتی   آریاییان  هستند که  پنداری  ، خدایان ایزدان

  .پرستیدند ها را می ، آن از اشوزرتشت
داد،  متتی  را آمتتوزش  یکتاپرستتتی  کتته  اشوزرتشتتت

درگاتهتا ببترد  از     پنداری  از خدایان  نامی  نخواست  حتی
  از ختدایان   یکتی   کته « میترا  » از  حتی  که  بینیم و میر این
   است  نشده  درگاتها برده  بود، نامی  از زرتشت  پیش  مهم
  ختدایان   و پستران   دین  ، پاسداران ، مغان از زرتشت  پیش

  گستترش   بته   اشوزرتشتت   امیابیکاز   بودند  پس  پنداری
  رسد که نظر می  د  بهافتا  از گرمی  ، بازار مُغان یکتاپرستی
  آمتدن   بتا پتایین    پنداری  خدایان  ، این بعدی  های در سده

اهتورامزدا    آفریتده  ()فرشتتگانِ   ایزادان  نام  به  پایگاهشان
  پاستداران   صتورت   وارد شتدند و بته    دینی  های در نوشته

  اخالقتی   های ارزش  و میزان  ، نگاهدارنده عناصر طبیعت
کردنتد  و   می  وظیفه  ، انجام رفتار آدمیان و داور  اهورایی

  .بود  خود، کار زیبایی  خودی  به  این
  ولتی  ، هتا هستت   دربیشتتر دیتن   «  فرشتته » هر چند 

  ، متفتتاوت مختلتتف  هتتای هتتا در دیتتن و کتتار آن  طبیعتتت
  گفت« ایزد»از   زرتشتی  در دین  بهتر است    بنابراین است

نیایتد  اگتر     پتیش   تا اشتتباهی  « فرشته»از   و نه  و گو کنیم
، بایتد   بپذیریم  آنان  و فلسفی  تاریخی  را در معنای  ایزدان

بتر    بتا پافشتاری    که  خردمندانی  و دورنگری  بینی ژرف  به
  زیست  محیل  ، در نگاهداری و عناصر آن  طبیعت  تقدس
امتروز    کته   ختود نیستت     بتی  اند، درود بفرستتیم  کوشیده

  به  که  دینی  نخستین  عنوان  به  زرتشت  از دین،  دانشمندان
   1کنند  یاد می  است  کرده  توجه  زیست  محیل  حفظ

و   درگاتهتتا نیستتت« ایتتزد»  گفتتتیم  کتته  گونتته  همتان 
در   کته   استت   از اشوزرتشتت   پتس   هتای  نوشته  ی ساخته
  ها با گذشتت  آن ی یابد و شماره می  راه  دینی  های نوشته
  را بنتا بته      ایتزدان  شد و از هزار بتا تر رفتت    ونافز  زمان

  نمونته   کنند  برای می  بخش  و کوچک  بزرن  به  اهمیت
( ایتزد   نیکتی   )پاداش  اَشی  ولی  بزرن  میترا )مهر( ایزدی

دو   را بتته  دیگتتر، ایتتزدان    از دیتتدگاهی استتت  کتتوچکی
  مینتوی   انتد  ایتزدان   کترده   بختش   و متادی   مینتوی   گروه

  هستتند ماننتد ر شَتن     مینتوی   رفتارها و چیزهای  پاسداران
(،  و آشتی  صلح)  (، و آخشتی )پیروزی  (، و ر هْرام )راستی

(  دهشتمندی )(، ر تتا   )دانش  (، چیسْتی یا دین  د ا نا )وجدان
هستتند ماننتد     متادّی   چیزهتای   پاستداران   متادّی   و ایزدان

(،  (، و نْتتتْ )ستتتاره  هُو خْشتتترا )خورشتتید(، م نگهتتا )متتاه  
 (  )زمین  ، ز م( تیشْتَر)باران

  کته   استت   آریتایی   خدایان  ترین مهر )میترا( از مهم
  زرتشتتی   ( در فرهنتگ  ایتزد )فرشتته    خود را بتا نتام    جای

در نیتتایشِ مهتتر   یشتتت  درازتتترین . استتت  استتتوار کتترده
و   ، باشتکوه    او نیرومند، کوشا، درست است  شده  سروده

  ، میترا پاسدار راستتی    از نظر اخالقی است  گذشت  دونب
)قترارداد(    ( و پاستدار پیمتان   همکتار رشتن    بابت  )از این
میترا   کند، مورد باز خواست  شکنی پیمان    هر کس است
، میترا پاسدار نتور )از   شود  از نظر دنیایی می  و تنبیه  است
  خورشتید( و نگهبتان  همکار ایزد هْو ر خْشئ تا یتا    بابت  این

    کشتزارهاست
    او گتوش  استت   آور دین ، آموزگار و پیام سروش

  هتای  پیتام   ( و آورنتده   ) اشتوان   نیکوکتاران   همه  جهانی

                                                 
۱

 THE ZORIASTRIAN" : کنیتتتتد بتتتته  نگتتتتاه -

TRADITION: AN INTRODUSTION TO THE 
ANCIENT WRISDOM OF 

ZARATHUSHTRA"  مهتر چاپخانته    هنتگ دکتر فر  نوشته  
  ستتال ELEMENTS INC  از انتشتتارات  پریستتتون  دانشتتگاه
  ۲۰  صفحه۱۹۹۱
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  کنتد کته   آرزو متی   زرتشتت   ستت ا ها آن  برای  اهورایی
آنها در   ی با همه  سروش  رفتار کنند که  گونه  آن  مردمان
  و دیتن   وجتدان   به  منسوب  تا ایزدانیدر اوس باشد  ارتباط

و   ) ر تتتا (، صتتلح  (، بخشتتندگی )چیستتتی  د ا نتتا(، دانتتش)
یتتا وْر تْرَغْنَتته(،    ) ورهتترام  ، پیتتروزی( )آخْشْتتتی  آشتتتی
  ( و شتادمانی   ) اَشتی   نیتک   (، پتاداش   ) آریام ن  تندرستی
  .(    هستند  )ر مان  زندگی

ی   و بتا همته    شتده   فتته گ  ایتزدان ی   درباره  با آنهه
،  استت   از آنها شتده   برخی  در نیایش  که  هایی روی زیاده

کنتد   متی   اهورامزدا از ایزد نشتر درخواست  )در تیریشت
  با دانستن  ایزدان  نیایش  بیافزاید!( سنت  باران  میزان  به  که
و   خداوند هستتند پستندیده    و آفریده  آنها فروزه  که این

  یتتک  بتته  اشوزرتشتتت  آنکتته  خالصتته  . استتت  پتتذیرفتنی
و     آفریننتده  بتاور داشتت    جهتان   و نگاهدارنتده   آفریننده

چیتز دانتا و توانتا و در ختور       بتر همته    که  ای نگاهدارنده
،  کتتران   او بتتی جتتا هستتت     او در همتته استتت  ستتتایش
    او کلتی  استت   و اهتورایی   درونتی   ، جهتان  برونتی  جهان
انتدرکار     او دستت  هتا از اوستت   هستتی  ی  و همته   است

   ندارد  ، او آغاز و انجامی است«  هستی»
)اهتورامزدا(    تواند کلی ، نمی است  جزئی  که  آدمی

اهتورامزدا را   .کنتد   تعریف  درستی  را به  را ببیند و یا آن
  ی   او دهنتده  شتناخت   تتوان  متی   هتایش  فروزه  تنها از راه

  نتدارد  او ستازنده    او راه  تاندر آست   و بدی  هاست خوبی
دهتد و   ختود متی    شناسد  او از هستی نمی  و ویرانی  است

و داد،   خترد، راستتی    آورد  او گتوهر و دهنتده   پدید می
،  اهتورایی   و شتهریاری   برگزیتده   و مهر، نیتروی   آرامش
   استتتت  مرگتتتی و بتتتی  ، جتتتاودانی و فراگیتتتری  رستتتایی

فراگترد پویتا و     یتک   یو سازندگ  ، دهندگی آفرینندگی
و   بتتتا اهتتتورامزدا بتتتوده  ستتتپنتامینیو همیشتتته  در فتتتروزه

ناپذیر   دگرگونی  بنابر قانون  و پیشرفت  هستی نظام  هست
  در تصتتویر )شَتتب ه    آدمتتی استتت  در جریتتان  اَشتتا پیوستتته

از   پرتتوی  ی  و دارنتده   ( اهتورامزدا پدیتد آمتده    اخالقی
را همکتار    امتر آدمتی    ایتن و   استت   اهتورایی   های فروزه

  بری خود، با بهره  آزادی  کند تا با کاربردن اهورامزدا می
اَشتا،    قتانون   ، طبتو  و کتارکردن   ، بیتنش  از خرد، وجتدان 

و   شتتادی  ستترمنزل  و ختتود بتته   داده  را پیشتترفت  جهتتان
  بگروند، بته   و بدکاری  درو   به  که  برسد  آنان  روشنایی
  شوند  از خود و خداوند بیگانه چار مید  و افسوس  اندوه
   گردند می

(   را در خترد ) وهتوم ن    و آدمیتان   اهورامزدا جهان
  داد، در ستازندگی   شتکل  ()د ا نتا   پدید آورد، در وجدان

و داد   راستتی   بخشتید و در راه   )سپ نْتام ینیو( نمود خارجی
  ( هتتم و مهتتر )آرمیتتتی  داد، بتتا آرامتتش  )اَشتتا( پیشتترفت

  )خْشتترا( بته    و خوبی  اهورایی  بخشید تا با نیروی  هنگیآ
  ( برسند اَم رتات)  ( و جاودانگی )ه اُروتات  رسایی
 
 

   از زرتشت  و پس  پیش  پیامبران
  زرتشتی  کتب  روایت  به

،    ولتی  استت   را نیتاورده   پیتامبری   هتیک   گاتها، نتام 
  ی«  پیتامبران   نتیم  »  عنتوان   و جمشید به  اوستا از کیومرث

  زرتشتتیان  پیشتا   بخشتی   اند، )بته  بوده  از زرتشت  پیش  که
  کته   کیتومرث  ،اساطیر  برد  بنا به می  فرمایید(، نام  مراجعه
  داشتت   دریافتت   خدا قانونی  بود، از سوی  انسان  نخستین

 او از ناتوانی  چون  ولی ،شد  خوانده  پیامبری  و جمشید به
کتار    این  انجام  به  که  دانست بود و می  آگاه  خودش  های

   را نپذیرفت  نخواهد شد، دعوت  موفو  بزرن
  گویتتد کتته نمتتی  کتته ایتتن  گاتهتتا درعتتین  همهنتتین

را   دیگتری   ، ظهتور پیتامبری   پیامبر است  آخرین  زرتشت
  زرتشتت   دیتن   گوید که کند  گاتها می نمی  بینی پیش  هم

    است  زندگی  راه  ترین و پسندیده  دین  بهترین
   استتت  رفتتته  ستتخن  دهنتتده در گاتهتتا از نجتتات 

  نجتات   و بترای   استت   عتام   نتام   در گاتها یتک   سوشیانت
  اوستتاهای    استت   شتده   کتار بترده    بته   بشتریت   دهندگان
    آنهته  استت   شتده   برده  نام  ویژه  سوشیانت  ، از سه بعدی
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  ستته  ایتتن  کتته  استتت  بایتتد در اینجتتا ذکتتر شتتود ایتتن  کتته
  باید باشند  زرتشت  ی از تخمه  همه  سوشیانت
 
 

 سْپَنْتامَیْنیو و آفرینش
  ، آفترینش  ، هر تولید و اختراعتی  همگانی  در زبان  
  ئیتتدروژنی   بمتتب  ، ستتاختن    در عتترف ( استتت  )خلتتو
ی   ستتازنده  اتمتتی  نیروگتتاه  و پدیتتدآوردن  کننتتده ویتتران
و   هتر دو خالقیتت    ریستیته الکت  شتکل   سودمند بته   انرژی

  ویرانگتری   ، ستازندگی  متادّی     در عترف  استت   نوآوری
تنهتتا   زرتشتتتی  در دیتتن  ولتتی  نیستتت  خالقیتتت  متتالک

  نتوآوری   زرتشتتی     در زبتان  استت   ، آفترینش  سازندگی
ستتپنتامینیو   ستتازنده  م یْنیتتو و نتتوآوری  ویرانگتتر را اَنْگ تترَه

  خوانند می
  در  استت   یتاوران   ( اندیشته  معنتی )  چتم   بته « مینیو »
  ناگسستتنی   ای گونه  به«  روان»و «  اندیشه»گاتها   های گفته
، گفتتار و   انتد  ستتیز ستپنتامینیو، در اندیشته     آمیخته  درهم

و  بتتد  و اندیشتته  مینتتو )روان  بتتا انگتتره  کتتردار، همکتتاری
 . استت   اهریمن  بد، همان  و اندیشه    روان ویرانگر( است

  در راستتتتای  ، بتتتدگفتار و بتتتدکردار، چتتتون نتتتدیشبدا
  بلکته   دارد، همکار اهورامزدا نبتوده  برمی  مینیو گام انگره
  پیشترفت   قتانون   بترخالف   فتردی     چنین خداست  دشمن

  )اَشا( در کار است
  اصتتطالحات  گونتتاگون  هتتای و فلستتفه  در ادیتتان

 SATAN   و ابلتتتیس  ماننتتتد شتتتیطان  هماننتتتدی

  رود کته  کتار متی    بته   ا تعتابیر متفتاوت  ( بت   DEVLIیتا 
  رو در گفتگتوی  شتود  از ایتن    اشتتباه   باعث  است  ممکن

  ها توجته  واژه  معنا و محتوای  باید به  در هر دینی  آفرینش
ها،  با دیگر دین  زرتشت  در دین  آفرینش  مفهوم . داشت
،  آن  ی دربتاره   دارد و هر گفتگتویی   زیادی  های تفاوت

در   و ستاختار آن   آغتاز، محتتوی  ی  درباره  پژوهش  ز بهنیا
  . و فضاست  با زمان  ارتباط

 «( هتیک »را از   خداونتد جهتان    ابراهیمتی   در ادیتان 

EX NIIHILOاست  آمده    در تورات است  فریده( آ  
شتد ختدا     شتود و روشتنایی    روشتنایی »  : ختدا گفتت   که

بیتاورد و    تختم   کته   برویانتد، علفتی    نباتتات   زمتین   گفت
  آورد کته   ختود میتوه    جتنس   موافتو   کته   ای میوه  درخت
شتتد ختتدا   و چنتتین  زمتتین  باشتتد بتتر روی  در آن  تخمتتش
آورد،   آنهتا بیترون    اجناس  را موافو  جانوران  زمین  گفت
  آنهتا چنتین    اجنتاس   به  زمین  و حیوانات  و حشرات  بهایم
 (1:24  )سفر پیدایش« شد    
را   و زمتین   خدا آستمان : » که  است  آمده  ندر قرآ 
  قترآن )  ...آفریتد   بتزرن   و حکمتی  محقو  غرض  برای

  ستتلطانی  قتترآن  از روی -۳  آیتته  نحتتل  ی مجیتتد: ستتوره
  ستتازمان -  ای قمشتته  الهتتی  مهتتدی  شتتیخ  حتتام  ترجمتته
بیافریتد       نطفته   را از آب  ( خدا انسان جاویدان  انتشارات
کترد       بشر خلقت  شما نوع  انتفاع  را برای  انیو چهار پای
، مستخر   و تحمتل   سواری  و اشتر و حمار را برای  و اسب

دانیتد   شما هنوز نمتی   که  هم  شما گردانید و چیز دیگری
 « ...شما خواهد آفرید  برای

  ، خداوند جهان ابراهیمی  ، در مذاهب ترتیب  این  به
  خداونتد همته    و همهنتین   هآفرید  را از هیک  و موجودات

و   ، زنتدگی  و ابلتیس   و بتد، فرشتته    چیز را آفرید: ختوب 
روز(   )شش  معین  چیز را در مدت  همه  عالوه      به مرن
  . نشست  استراحت  به  کرد و روز هفتم  خلو

   نیستتت  را قائتتل«  هتتیک»از   ، خلقتتت زرتشتتتی  ستنت 
    بتتدی استتت  را آفریتتده  خداونتتد تنهتتا ختتوبی  همهنتتین
با ختدا و در ختدا     خلقت    چون خدا نیست  و داده  ساخته
  استت   ذکتر نشتده    خلقت  برای  معین  و مدت  است  بوده

و   از هتتیک  نظتتر آفتترینش  بتته  ، همهنتتین زرتشتتتی  فالستتفه
  .اند داده  نشان  روز، ناباوری  شش  در مدت  آفرینش

  ندگیو ساز  ، دهشمندی زرتشتی  در سنت  آفرینش
  آن  بتتته«  نشتتتأت»رو شتتتاید  و از ایتتتن  اهتتتورامزدا استتتت

   نیستت   هتم   ، هر چنتد نشتأت  « خلقت»تر باشد تا  نزدیک
از     پتیش  است  داده  را شکل  و موجودات  خداوند جهان
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اهتورامزدا را در    آفرینندگی  که  هایی واژه  که  گفتیم  این
  و تشتا بته    هندهد ]معنی[  چم  دهند داتار به می  گاتها نشان

خود     اهورامزدا از هستی است  و سازنده  دهنده شکل چم
بتا    همیشته   و داد  آفرینش  را ساخت  و آفرینندگان  جهان

  اهورامزدا و در اهورامزدا و در ستپنتامینیو نمتاد آفترینش   
  در خدا و همانند او قتدیم     آفرینش است  اهورامزدا بوده

دهتد و   متی   را نشتان   آفرینش  اییپوی    سپنتامینیو که است
  ختود   استت   و ابتدی   ، ازلتی  اَشا در کار است  قانون  طبو

  دهتد و فتروزه   متی   را نشتان   آفترینش   قتانون   کته   اَشا هتم 
   تغییتتر استتت  و غیرقابتتل  ، ابتتدی ، ازلتتی اهتتورامزدا استتت

  دیتتن  تفتتاوت  ، نخستتتین آفتترینش  بتتودن  کهتتن  خالصتته
   است  آفرینش  درزمینه  ابراهیمی  های با دین  زرتشتی

  ایتن   ابراهیمتی   با ادیان  زرتشت  دین  تفاوت  دومین
  و ابلتتیس  بتدی ی   ، آفریننتده  زرتشتت   ختدای   کته   استت 
و   استتت  هتتا را آفریتتده   اهتتورامزدا تنهتتا ختتوبی  نیستتت

  جهتان   هتا در ایتن   ختوبی   ی همته   سپنتامینیو خود تجستم 
  کنتتد، انتقتتام نمتتی  دا خشتتمرو اهتتورامز   از همتتین استتت
و   وا یتتی  چنتتان  کنتتد  او آن نمتتی  گیتترد و ویتتران نمتتی

  راه  هتا در آستتانش   بازتتاب   گونته   این  دارد که  شکوهی
 کتتار آن  و ویرانگتتری  ، خشتتم زرتشتتتی  ندارنتتد  در دیتتن

، بتر   در زنتدگی   نادرستت   راه  بتا گتزینش    که  است  هایی
و   ، درو  ، خشتم  بتدی   کنند  این می  سپنتامینیو اقدام  علیه

  .خوانند مینیو می را انگره  ویرانگری
،  زرتشتتی   در دیتن   کته   استت   ایتن   تفتاوت   ستومین 

  را خلتو   یتا آدمیتان    چترا خداونتد جهتان     که این  پرسش
خداونتد    در ذات  کتردن   شتود  خلتو   نمتی   ، مطرک کرده
و   استت   کلتی   از خلقتت   جزئتی   هتم   آدمی    خلقت است
  .باشد نمی  خاص  دلیل  محتام

  ایتن   ، در جریتان  آفرینش  بزرن  کارگاه  در درون
دارد  او   ای ویتژه   ی وظیفه  ناایستا، آدمی  و جنبش  پویایی

و   جهتتان  همکتتار اهتتورامزدا بایتتد درپیشتترفت  عنتتوان  بتته
  در تصتویر اخالقتی    کند  آدمی  ، کار و کوشش آفرینش

پدیتد    اهتورایی   هتای  از فتروزه   هتایی اهورامزدا و بتا پرتو 

  کنتد کته   متی   ، ایجتاب  خلقتت   ایتن     طبیعتت  است  آمده
ختود،    همکار اهورامزدا باشد  اهورامزدا با کمتال   آدمی
  ضتامن   همکتاری   ، این ندارد  ولی  همکاری  این  به  نیازی

  ، طبتتو بتتاور متتن  رو بتته   از ایتتن استتت  آدمتتی  خوشتتبختی
، خداونتد   استت   اهورامزدا در گاتها شتده از   که  توصیفی
  بته   کته   آزادی  بته   بتا توجته    ، آفرینش ندارد  ولی  آرمانی
دارد و   ، آرمتتان داده  زنتتدگیش  راه  در گتتزینش  آدمتتی
  را که  آرمان  باشد  گاتها این  داشته  باید آرمان  هم  آدمی
باشتد    خوشتبختی   بته   و رستیدن   زیستتن   درست  راه  همان

  .دهد می  شانن
 

 نزد زرتشت  آدمی  پیدایش
یتتتتا   کالبدشناستتتتی  دربتتتتاره  در گاتهتتتتا چیتتتتزی

در   انستان     خلقتت  استت   نشده  گفته  آدمی  شناسی زیست
و   کند و آدم پیدا می  و حوا ارتباط  با آدم  ابراهیمی  ادیان

دهتد  در   متی   را تشتکیل   ادیتان   از آن  مهمتی   حوا بختش 
  را از ختاک   خداونتد  ختدا آدم  : » کته   است  آمده  تورات
  دمیتد و آدم   حیات  ، روک وی  و در بینی  سرشت  به  زمین
 «  .شد  زنده  نفس

  لرا از گ ت   همانتا آدمتی  » : کته   است  آمده  در قرآن
  ، در جتایی  کترده   او را نطفه  گاه آن  ، پس آفریدم  خالص

را   ، و ع لق تته را ع لقَتته  نطفتته  گتتاه     آن استتتوار قتترار دادیتتم
بتر    و ستپس   را استتخوان   گوشتت   ، و باز آن پاره  گوشت
دیگتر    خلقتی   از آن  ، پتس  پوشاندیم  هاگوشتان استخو

  . انشا  نمودیم
گوید  می  و مرد تورات  زن  پیدایش  ترتیت  به  راجا

را نر   خود آفرید ایشان  صورت  را به  خداوند آدم  پس: » 
  مستتولی   بتر آدم   گران وند خدا خوابیآفرید  خدا  و ماده

و   را گرفتتت  از دنتتدهایش  و یکتتی  فتتتگردانیتتد تتتا بخُ
را   دنتده   کرد و خداونتد ختدا آن  با گوشت پُر را  جایش

  نتزد آدم   را بته   بنا کترد و وی   بود، زنی  گرفته  از آدم  که
از   استتتخوانی  استتت  ایتتن  همتتان  گفتتت  آورد    و آدم
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نستا     ستبب     از ایتن  از گوشتتم   و گوشتی  هایم استخوان
 « ... شده  گرفته  از انسان  شود زیرا که  نامیده

  آدم  پیتتدایش  چگتتونگی  دربتتاره  در گاتهتتا چیتتزی
)تنتو( و    تتن   دارای  آدمتی   گوید که   گاتها تنها می نیست
گئتا و   واژه  بدن  عناصر مادی    برای ( است )اوروان  روان
  کتار رفتته    کالبد، کرپا، به  ، و برای آزادی  استخوان  برای
و   )م تتنَ(، وجتتدان  در گاتهتتا، متتنش  روان    دربتتاره استتت
  و راهنمتای   اهورایی  )ب  اُدا(و فرشته  )د ا نا(، بینش  اخالق
گاتهتتا از     همهنتتین استتت  گفتتته  )فروهتتر( ستتخن   روک

  و( نتام (، و از خرد )خْرَت رهبری  اهورایی  )توانایی  خوارنه
  است  برده

  توأمتان   هتای  اندیشته   ی  گاتها دربتاره   بیشتر سخن
و گفتتار و کتردار     در اندیشه  کودکی  از هنگام  که  است
دهنتد    متی   را شتکل   ، و رفتتار آدمتی   پدیدار شتده   آدمی
)ستپنتامینیو( و    و ختوب   ستازنده   دو اندیشته   از ایتن   یکی

  از  مینیو( است )انگره  ویرانگر و اهریمنی  اندیشه  دیگری
،  و نازنتدگی   (، زنتدگی  یتاوران )  دو اندیشته   برخورد این
بتا    هتر پدیتده    طتور کلتی        و بته  و ناروشتنایی   روشنایی
  تتز( خودنمتایی    صورت  تَتزْ و آنتتی    )به  پدیده  آن  نبودن
  درازا گفتگتو ختواهم    به  از این  پس  باره  کنند در این می
  .کرد

گوید   نمی  چیزی  از این  ، گاتها بیش آدمی   ربارهد
،  شتده   از گاتهتا نوشتته    هتا پتس   سده  که  در اوستایی  ولی

  آمتتده  و آدمیتتان  جهتتان  پیتتدایش  دربتتاره  بیشتتتری  ستتخن
  . است

  کته   دو گیتاهی   عنوان  به  در اوستا از م شْی  و مشیانَه
  یکتی  -  انستان   بته   روئیدند و بعدا  تبتدیل   از زمین  توأمان
   1  است  رفته  شدند، سخن -مرد   و دیگری  زن

                                                 
۱

 .J  نوشتته  PERSIAN MYTHOLIGY  کنیتد بته    نگاه  -

R. HINNELS را بته   آدمی  تحول    این ۳۷  صفحه۱۹۷۳  چاپ  
 : گفت  اندازد که می  یاد مولوی
   سرزدم  حیوان  به  ز نما مردمو / شدم  و نامی  مردم  از جمادی

 

  عنتوان   به «  کیومرث»  از آفرینش  در اوستا همهنین
  عنتوان   و گاو به  فانی  انسان  یا الگوی  فانی  انسان  نخستین
  سخن  از گیاه  و همهنین  حیوان  یا الگوی  حیوان  نخستین
کترد تتا او را     توطئه  ومرثکی  بر علیه    اهریمن است  رفته
را از خطر آگاهاند او   اَهورایی  بکشاند  سروش  نیستی  به

شتد     کشتته   کار ختود را کترد و کیتومرث     اهریمن  ولی
  و نگاهتداری   خورشید، پتاک   توسل  کیومرث  های نطفه

دو   کیتومرث   شتد  از تختم    برگردانتده   زمتین   به  و سپس
و   روییتده   از زمین  چسبیده ( دو شاخه  کرفس  یک)  گیاه
  تبتدیل   درختی   تنومند شد  دو شاخه  درختی  زودی  به
م شتی  و    نتام   به  مرد، شد که  و یکی  زن  ، یکی دو انسان  به

  ، نژادهای تنومند درختی   اند  از تنه شده  خوانده  م شیانه
  بتا عنتوان    از کیتومرث   پدید آمد  در بندهشتن   گوناگون
  کتاب  در آن    همهنین است  شده  برده  نام  اد انسانپدر نژ
  کته   شتده   بترده   استم  ( JEH ) «  جِته «   بتدکاره   از زنتی 
  از چته «  جِه»  که  نیست  دهد  معلوم می  را فریب  کیومرث
 !آید و از کجا پدید می  است  نژادی

و   مشی  این  اند که کرده  کوشش  نویسندگان  برخی
آمیتز   کننتد؟ مستالمت    و حوا معرفی  آدم  عادلرا م  مشیانه
  گاتهتا درو      در نتیجته  متردود استت    و بتدی   خوبی  بین

  زرتشتت   ، دیتن  داند  همهنین آمیز را ناپسند می مصلحت
خاطر   به  نگفتن  یا راست  گفتن  درو  . است  تقیه  مخالف
  . ، مردود است دیگری  و یا هر دلیل  یا مال  جان  حفظ

  در دیتن   مینتوی   و قتانون   طبیعتی   قتانون   آنجا که از
هتتا، گفتارهتتا و  اندیشتتهی   ، و همتته استتت  یکتتی  زرتشتتت
  کارهتا و بترای    آن  عامتل   اَشتا، بترای    مخالف  کردارهای
  اصتتول  ا و از آنجتتا کتته آور استتت هتتر دو زیتتان  اجتمتتاع
  تضتتاد بتتین   زرتشتتتی  ا در ستتنت استتت  مطلتتو  اخالقتتی
    عمل نیست  مطرک  فردی  و مصلحت  عیاجتما  مصلحت

  را تتأمین   فرد و جامعته   و همیشگی  واقعی  اَشا، منافا  طبو
  هتای  اَشتا، در فتروزه    اخالقتی   اصتول   ی کنتد  ریشته   می

،  زرتشتتتی  اخالقتتی ی  فلستتفه    بنتتابراین استتت  اهتتورایی
  این  سپنتامینیو در بردارنده  دارد و چون  مینویی  های ریشه
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 -  طور کلتی   به  ها در خلقت آن  ، درخشش هاست روزهف
   گتر استت   جلتوه  -طتور اختصّ     بته   انسان  و در آفرینش

در وجتود    کته   اخالقتی   مبانی  توانند با تقویت می  آدمیان
  اشتویی   ی پایته   ، بته  استت   شتده   گذاشتته   ودیعته   به  آنان

  کته   نتان شتوند  آ   برسند و با سپنتامینیو و اهورامزدا همراه
  در وجتتود ختتود را ختتاموش   اخالقتتی  هتتای درخشتتش

  .پیوندند مینیو می انگره  کنند، به می
  اصتتولی گاتهتتا عمومتتا  در بردارنتتده    کتته بتتا آن

در   هتم   اخالقتی   ختاص   از ضتوابل   ، بعضی است  اخالقی
  به  (، ایفای  ونگهوهی  اَشی)  درستی  : است  ذکر شده  آن

و   ، تتترحم() ر تتتا   و دهشتتمندی  شعهتتد ) میتتترا (، بخشتت
  کته   استت   ختوبی   رفتارهای  ) ر ژدیکا ( از جمله  بخشش
)   ) د رگتتا (، درو   نادرستتتی  و بتترعکس  شتتده  ستتفارش

  منتا   که  است  رفتارهایی  ) اَا شما (، از جمله  (، خشم  دُرچ
  . است  شده

 ذکتر   جتای   ، بته «اَشتا    قانون  محتوای»  دانستن  برای
، و یا ناپستند   شده  در اوستا سفارش  که  رفتاری  الگوهای
اَشتتا   قتتانون  کلتتی  ذکتتر مفتتاهیم  ، بتته استتت  شتتده  دانستتته

   پردازیم می
 
 

  زرتشت  )اختیار( در آرأی  زادیآ
در   ، که است  اهورایی  ی داده  ارزشمندترین  آزادی

و   اندیشتیدن   آزادی  صتورت   ختود بته    ی جلتوه   وا ترین
اهتتورامزدا   گاتهاستتت  ، زیتتر بنتتای دیتتن  گتتزینش  آزادی
،  یا رد دین  با خرد و قبول  ، رایزنی را در اندیشیدن  آدمی

،  دادگتتری  از روی  حتال     و در عتین  استت   آزاد گذاشتته 
  قتانون   گراینتد، طبتو    بدی  به  که    آنان است  هشدار داده

  دنبتال   کته   انخواهند شد و آن  و افسوس  اَشا، دچار اندوه
  هتای  ریشه   رسند می  و شادی  خوشبختی  بروند به  خوبی
  بتتین  گاتهتتا و در رابطتته  اخالقتتی  ، در اصتتول آزادی  ایتتن
  اصتول   کته   استت   ای   خترد رشتته   استت   و مخلوق  خالو

 )  در تصویر اخالقی  دهد  آدمی پیوند می  هم  گاتها را به

Image )  ایتن   آن    معنتای  تاست   شتده   اهورامزدا خلتو  
انتد   مشتترک   هایی ، در فروزه اهورامزدا و آدمی  که  است
   و اختیار است  از آنها آزادی  یکی  که

 
 
 زرتشتی  و سیاست  خالقا

هتا(   ها )و تنها خوبی خوبیی  اهورامزدا سرچشمه
  بته آدمتی    آنکه  ندارد  دوم  او راه  در آستان  و بدی  است
مزدا باید در کارها از او بیتاموزد و او  همکار اهورا  عنوان

و   ، درو  تتتوزی و کینتته  رفتتتار کنتتد  در گاتهتتا خشتتم   
و   قتتانونی  ستتتمگر، بتتی   از فرمانروایتتان  بیداد،پشتتتیبانی

  . است  شده  ، مردود شمرده مختلف  هایی ، با بیان تبعیض
  در  استت   شتده   و مترد شتناخته    زن  جقتوق   ساویت

  پیتامش   شتنیدن   را بترای   متردم   شتگاتها، هر جا اشوزرت
(   Naمرد ) نتا و  (Nairi   ) نایری  خواند، از زن فرا می
  و مترد را هنگتام    او، زن  بترد  همهنتین   متی   نتام   گانهجدا

  دختتران   دهد  او به برابر قرار میی   اختیار همسر در رده
  پیمتتان  از بستتتن  ، پتتیش دهتتد کتته  انتتدرز متتی   و پستتران
  گتوش   مهتر دل   نمایند، به  ا خرد خود رایزنی، ب زناشویی

و اَشا   برد راستی در پیش  را برگزینند که  دهند و همسری
  .باشد  همگام  با آنان

  ، کتتورش یونتتانی  متتورخ  هتترودوت  گفتتته  بنتتا بتته
    ضتمنا  نبتودن   نشستت  مادر خود می  زیردست  هخامنشی

  اشوزرتشتت   هک  دیگر است  ای ، در گاتها نشانه برده  واژه
  . است  نداشته  را قبول  بنیادی  چنین

،  کته   استت   آمتده   گونتاگون   در گاتها، در بندهای
  بیتدادگر، و دروغکتار پیتروی     نباید از فرمتانروای   اشوان

  و هتدایت   بایتد در راهنمتایی    اشتوان   حال  کنند  در عین
  .بکوشند  گمراهان

  یر( ایرانتی )استاط   بتا افستانه    آمیختته   در سرگذشت
  کتته  ، هنگتتامی جمشتتید، شتتاه نمونه   کتته  استتت  آمتتده

و   و کاستتتی  کمتتی غتترور شتتد، ختتود را بتتی   دستتتخوش
و   دام  ، کشتتن  را زیرپتا گذاشتت    ، قانون دانست  جاودانی
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از او دور   ایزدی داد، فره  ها را اجازه آن  گوشت  خوردن
  شتد   داد و کشتته   ختود را از دستت    اهینشو شاه  گشت
  بتا تر از قتانون    کتس  هتیک   دهد که می  نشان  اسطوره  این

 . نیست
و   زرتشتتی   متذهبی   ستنتهای   هینلز با استناد بته    جان

  را باید نخستتین   زرتشت  نویسد: دین ، می شواهد تاریخی
  رهبتران   کته   است  در گاتها آمده بشر خواند  حقوق  دین

  نیتروی   ولتی  ،یندو زورمند بنما  قوی  است  ممکن  دنیایی
باشتند و در  « اشتو  » دارنتد کته    رهبرانی  را تنها آن  راستین

و داد بگرونتد     راستتی   کننتد، و بته    کارها با خرد رایزنی
  یتتا تتتوان« خْشتتتراو ئیریا  » در اَشتتا استتت  راستتتین  قتتدرت

و دادگستتر    ستازنده   اهورامزدا تنهتا تتوان  ی   دربرگیرنده
  ، تتوان  زرتشتی  از دید و سنت  هکنند  ویران    قدرت است

  نیست  راستین
  هخامنشتی   کتورش   باورهتا بتود کته     همین  بازتاب

  برختورد کترد و بنتابر گ تل      استرا  نیتز انستانی     ی درباره
،    کتورش  پرداخت می  طور کامل  را به  ها، مزد آنان نبشته
ختود،    ختدایان   را در پرستتش   مفتوحته   کشورهای  مردم

و   رفتتت متتی  معابتتد آنتتان  بتته  ، حتتتی ذاشتتتگ آزاد متتی
در   کته   ای استتوانه   کرد  بتر روی  می  را نیایش  خدایانشان
(  عتراق   )جنتوب   بابتل   اخیر در کنتدوکاوهای   آغاز سده

،  استتت  از مستتیح  پتتیش ۵۳۹  ستال   بتته  پیتدا شتتد و وابستتته 
  دادم  دیتن   آزادی  کس همه  به  من: » است  نوشته  کوروش

  حتو   کتس  خواهنتد بپرستتند و هتیک    را می  خدایی هر  که
  اجتازه     متن  کار ندادم  را در این  دیگری  و منا  مزاحمت
از او   کتس  هتیک   شود و دارایی  خراب  ای خانه  هیک  ندادم
  متن   را به  توفیقات  اینی   همه  بزرن  شود  خدای  گرفته

   زفترات ، آکتاد و فرا  تا آسور، شتوش   گرفته  داد  از بابل
  ادیتان   هتای  پرستشتگاه ی   همته   بود کته   این  من  خواست
  هایشتان  خانته   هتا کته   آن  گیترد و بته    از نو رونو  مختلف
را از نتو    هایشتان   خانته   که  کردم  بود کمک  شده  خراب

 «. دادم  ارمغان  همه  را به  و آرامش  آشتی  بسازند  من

اَشتتا،   نقتتانو  طبتتو  زیستتتن  هتتای از ویژگتتی  یکتتی
   استت   رستایی   به  و رسیدن  پیشرفت  پویا در راه  کوشش
و   ، راستتی    خرداَهتورایی  و ناپسند استت   ، اهریمنی تنبلی
  جهان  آبادانی  برای  که  است  ، از آنِ کسانی اخالقی  توان

هتتا بایتتد دلهتتا را از  کوشتتش  ی کننتتد  در همتته کتتار متتی
و   و راستتی   داشتت دور نگاه  بته   و درو   ، خشتم  دشمنی

  نیکتان   کننتد کته   می  گاتها سفارش .داد  مهر را گسترش
در اَشتا    برگزیننتد کته    شوند، و راهبرانی  یگانه  باید با هم

  کتردن   تتازه   کتار کننتد، و در راه    پایدار باشند، با دانایی
  .بردارند  ، گام جهان

  دنیتتا، ازدوام  و تتترک  هبانیتتتبتتا رُ  زرتشتتت  دیتتن
  شتادی   زنتدگی     آرمان است  ، مخالف و ریاضت  نکردن

، بتتا  جهتتان  در ایتتن  بتتا کوشتتش  کتته  استتت  و خوشتتبختی
و   ستتازندگی  (، از راه معنتتوی  )کمتتال  مینتتویی  رستتایی

باید کوشتید تتا     شادی  آید  برای می  دست  به  دهشمندی
فترد و    سو و بین  از یک  و روان  تن  اَشا، بین  برابر با قانون

  وجود آورد  به  آهنگی  دیگر هم  از سوی  اجتماع
،  دینتی  ، هویتت  فردی  هویت  سه  روی  زرتشت  دین
، در نمتتاز  دارد  هتتر زرتشتتتی  ، تکیتته اجتمتتاعی و هویتتت
 نمانتتتا  و افتتتراد ختتتانواده   رئتتتیس  بتتترای  روزانتتته

(NEMANA،) ویتسْ  ده ( VIS )،  ز نتتو  قبیلته ( 

ZANTU )، یا کشتور د هیتو    سرزمین ( DAHYU 

  و همتته ( RATUو)ر تتت  و راستتت  پتتاک  و رهبتتران ،(
  بتترای« اوستتتا»  کنتتد  خوشتتبختی دعتتا متتی  اشتتوان  نیاکتتان
   پیوندند می  اشوان  گروه  به  که  است  کسانی

  و اشتوان   استت   و بتدی   نبرد خوبی  جایگاه  زندگی
  کنند  دین  و مبارزه  کوشش  و اشوایی  نیکویی  باید برای

و   را ستتتتفارش«  اخالقتتتتی  جتتتتویی مبتتتتارزه»  شتتتتتزرت
  مبتارزه   کنتد  در ایتن   می  را محکوم«  بدنی  جویی مبارزه»

اگر، خطتر    کرد حتی  را کتمان  راستی  نباید دین  گاه هیک
  ، نخستت  اخالقتی  ی  مبتارزه  .باشتد   وجود داشته  نابودی

  انسان  از پیروزی  گیرد  پس  صورت  انسان  باید در درون
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  اقتدام   تتوان  متی   دیگتران   راهنمتایی   ، بترای  بدی  ر نفسب
  کرد

 
  است  سازی بر جامعه  مقدم  خودسازی 

  نگاهداشتتتن  در پتتاک  زرتشتتتی  ایرانیتتان  وستتواس
   استت   بتوده   ، زبتانزد یونانیتان   ، هتوا و آتتش   ، خاک آب

و   کترده   قلمفرستایی   آنی   دربتاره   و گزنفتون   هرودوت
  را در آب  و کثیفتی   چیز آلوده  هیک  ایرانیان  اند که نوشته
  مراقبتت   و زمین  خاک  نگاهداشتن  ریزند و در پاک نمی
  کنند می

 
   زرتشتی  دوئالیسم
  بته   در متورد چنتدی    دوگانگی  ، اصطالک در فلسفه

و   روان  ، دوگتانگی  آن  تترین  معمتول   شتود  می  کار برده
  متاده   باور دارند کته   که  نان  آ است  و مادّه  یا اندیشه  بدن

  اند، از ایتن  ، دو چیز کامال  مختلف و روان  یا تن  و اندیشه
، یتا   معتقدند، تنها ماده  که  گرا هستند و آنان دوگانه  بابت

 .گرا هستند دارد، یگانه  ( هستی یا اندیشه  )ایده  تنها روان

  بته   هتم   نخستتین   های و انسان  است  کهن  دو دستگی  این
بتا    باور داشتند و معتقد بودند که  نادیدنی  چیزهایی  بودن

  مانتد )جمعتی   می  ( باقی )عنصر نادیدنی  ، روان مردنِ بدن
رو،  گردد( و از این برمی  روزی  روان  باور داشتند که  هم

  اقتوام   ، در بتین  باستان  در زمان  نیاکان  های روان  پرستش
  در گاتها از چیزهای  تشت، چشمگیر بود  اشوزر مختلف
  ( سخن یا گَئتی  )ماده  ( و دیدنی  یا م نُگ  مینوی)  نادیدنی
)تنتو(    ( و تتن  )اوروان  آدمتی   در روان    او همهنین گفت

ظتاهر    ، بته  زرتشتت   رو در دیتن  کترد  از ایتن    را شناسایی
  اگتر بته    ا ولتی  استت   شتده   پذیرفته  نوع  از این  دوگانگی
«  تن»از «  روان»تمیز   در عین  ، اشوزرتشت گریمبن  درستی

در تظتاهر    و تتن   بیند  روان می  در آمیخته  هم  ها را به آن
  از هتم   تتأثیر دارنتد کته     چنان  یکدیگر آن  روی  خارجی

  روان  کته   استت   از فساد تتن   نیستند  تنها پس  جدا شدنی
  شود جدا می  ماند و از تن می  باقی

و   استت   زیستته  متی   از افالطون  پیش  که  فیثاغورس
  ، او را شتتاگرد زرتشتتت  یونتتان  کالستتیک  نویستتندگان

دو   اند، از دیتدگاه  !( دانسته زرتشت  )احیانا  شاگرد مکتب
کرد   می  ، جانبداری روان  و نیز تناسخ  و تن  روان  گانگی
  داشتته   آشتنایی   زرتشتت   با مکتتب   گمان بی  که  افالطون
  صتحبت   ها و متاده  یا ایده  مُثُل  نادیدنی  از چیزهای،  است
  ولتی   استت   درک  ، قابتل  بتا حتواس    متاده   کند  جهان می

  هفدهم  ی   در سده نیست  ، شناختنی با حواس  ایده  جهان
کترد    را معرفی  واوبژه  سوژه  دوگانگی ی  نظریه  د کارت
  . گفت  تزها سخن  از تزها و آنتی  و هگل

هایتد    توماس، گاتها   دو گانگی  با فلسفه  رتباطدر ا
 )  اخالقی  دوگانگی  اصطالک  این  بود که  کسی  نخستین

Moral dualism ) ( را بته   م ن شتی )       کتار بترد  بعتدا
   1وارد کرد  متافیزیک  را در بحث  آن  وُلف  کریستین
  زرتشتتی ی   موجود در فلستفه   دو گانگی  در واقا 

  و دوگانگی  اخالقی  شود: دوگانگی تفسیر می  هدوگون  به
 (  آفرینشی)  متافیزیکی

گوینتد: در   متی   اخالقتی   دوگتانگی   مکتتب   پیروان
  در آن  کنتد کته   گفتگو می  ای اندیشه  نظام  گاتها، از یک

  ، یتک  نتد  دوگتانگی  ا گنو بد، با یکدیگر در ج  خوب
در   نخستت   که  است  رفتاری  الگوی  و یک  فکری  پدیده
شود   نمودار می  در گفتار و کردار آدمی  و سپس  اندیشه
بند   این  برآنند که  آفرینشی  دوگانگی  مکتب  پیروان  ولی

دو   در آن  گوینتد کته   متی   ستخن   آفرینشتی   نظام  از یک
آورنتد   وجود می  را به  و بدی  ، خوبی ازلی  نیرو و یا روان
آنهتا   ( )مخلوقات  یدگانآفر  بین  و جنگ  و رو در رویی

آغاز، نهتاد،    به  و وابسته  ، اساسی دو مکتب    تفاوت است
وجتود    بته     یکتی  استت   جهان  در اداره  اهریمن  و اهمیت

بتاور داردا    ازلتی   دو هستی  به  و دیگری  ازلی  هستی  یک

                                                 
۱

 Interrelations of Iranian Dualism  کنیتد بته    نگتاه   -

 Iranian در .Oxloby Willard Gordon  نوشتتته

Civilization and Culture ویراستتتگر Charles 

Adams ۶۰  صفحه۱۹۷۲  سال 
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متضتاد    را   آن  و دیگری  را تضاد اخالقی  دوگانگی  یکی
و   ای اندیشته  ی  را پدیتده   اهتریمن   یکتی داندا  می  خلقی
و   ختارجی   واقعیت  یک  و دیگری  آدمی  رفتاری  الگوی
دنیتا را    پیشرفت  دینامیسم  داندا یکی می  از انسان  مستقلی
  نتیجته   اَشتا و دیگتری    و عملکرد قانون  اهورایی  خواست

  اورمتتتزد و اهتتتریمن  همزمتتتان  برختتتورد دو متتتدیریت
  استت   از آن  بیش  دو مکتب  تفاوتهای  راینشمارد بناب می
  !خورد می  چشم  به  اول  در نگاه  که

 
 اخالقی  دوگرایی  مكتب  پیروان  براهین

  ( ایتن  )منشتی   اخالقتی   دوگتانگی   نظریته   پیتروان    
 :کنند می  استد ل  گونه
 
نتتدارد    آغتتازی  ، آفتترینش زرتشتتت  در دیتتن -۱
   استت   زدا و در اهورامزدا بتوده با اهورام  همیشه  آفرینش
  گاتهتا را، آغتاز آفترینش    ۳۰از یستنا  ۳آغاز بند   بنابراین
  . در گاتهاست  آفرینش  و فلسفه  روک  ، خالف دانستن
 
(  )مضتارع   آینتده   بند زمان  در این«  افعال»  زمان -۲
  در هتر زمتان    هتر انستانی    پیدایش  ، ناظر به   بنابراین است
   انسان  نخستین  یا خلو  پیدایش  به  معطوف  و نه  است
 
آغتتاز و تغییرناپتتذیر   بتتدون«  هستتتی»اهتتورامزدا  -۳
  بتا او بتوده    همیشه  آفرینش  او از جمله  های و فروزه  است
«  ناهستتی »بتود    هستتی   کته   دیگر زمتانی   عبارت    به است

در تظتتاهر   هستتتی  نبتتودن»جتتز   چیتتزی  نبتتود و ناهستتتی
  ذهنتی   مفهتوم   یتک   و بنتابراین   نیست« ها سته  خارجی
  ای واژه  نتدارد  بنتابراین    هستی  ولی  است  واقعی  که  است

  هنگتامی   به  اشاره«  نازندگی»  بند و پیدایش  آغاز، در این
تظتتاهر   ، هستتتی آفتترینش  پویتتایی  در جریتتان  کتته  استتت
  هتر   است  پدید آمده  ناهستی  و با آن  پیدا کرده  خارجی

  بتوده   ستپنتامینیو همیشته    از راه  هستی  تظاهر خارجی  آینه
  بته   نته   ولتی   است  بوده  همیشه  مینیو هم انگره  پدیده  است

  آن  نبتودن   عنوان  به  در برابر اهورامزدا بلکه  هستی  عنوان
  از  استت   یافتته   از سپنتامینیو تظاهر ختارجی   که  چیزهایی

بند باشد( در   )اگر منظور این  ا اهریمنمینیوی رو انگره این
دومینیتو در      در بحتث  برابر اهورامزدا یتا اورمتزد نیستت   

و   گفتت   ، بلکته  نیست  از گوهر مابعدالطبیعه  گاتها، سخن
تصتور    و در عتالم   ذهنی گو از دو گوهر همزاد در جهان

  . است
 
  اندیشته   معنتای   بته « م تنَ   »  از واژه  مشتو« مینیو» -۴
  باشتد، آن هتم  «  روان»  معنتای   اگر به  حتی« مینیو»و   است
   استت   شتده   بافتته   در هم  با اندیشه  که  است  روانی  چنان

  اندیشته   بته   کته   استت   یا نیرویی  روان  مینیو همان  بنابراین
از   خیتتزد و نتته برمتتی  اندیشتته  دهتتد و از درون متتی  جهتتت
  . آن  خارم
 
  عمتل   یتک «  بته »و « بتد »  های واژه  کار رفتن  به  -۵
  هتای  توانتد باشتد  فتروزه    نمتی   مطلتو ، و استت   ای مقایسه

  واقعیتت   است  ناهستی  چون  اندو اهریمن اهورامزدا مطلو
رو تظتاهر   باشتد از ایتن    تواند داشته نمی  اصالت  دارد ولی
  .هستند  نسبی  و بد دو پدیده  خوب
 
    آزادی استتتت  اندیشتتتیدن  دو مینیتتتو دو روش -۶
  مختلفتی   روشتهای   کنتد کته   متی   و اخبار ایجاب  گزینش
 ( مخالف  یا دو قطب  کامال  مخالف  دو روش  کم  )دست

دو   کند  این  را انتخاب  یکی  انسان  باشد که  وجود داشته
و   استتت  گتتزینش  آزادی  بتته  مربتتوط  اندیشتتیدن  روش

  شتنیدن   را بته   متردم   از آنکه  پس  درست  هم  اشوزرتشت
  د کته رکت  متی   ستفارش   آنتان   خوانتد، بته   فرامی  سخنانش

را   و بد یکتی   خوب  او را با خرد بسنجند و بین  های گفته
  او از دو مینیتو صتحبت    کته   کننتد در اینجاستت    انتخاب

  کند می
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تضاد و تظاهر   ، مستلزم آفرینش  تظاهر خارجی -۷
  تتتاریکی  بتتدون،  نستتبیت    در جهتتان تضتتاد استتت   آن

،  زنتدگی   مترن   ا و بتدون  ختوبی   بتدی   ا بدون روشنایی
و   و گو از زنتدگی   گفت  بخش    در این نیست  محسوس
مینیتو   و ستپنتامینیو و انگتره    و نتاخوبی   ختوبی  -  نازندگی
  و دهشتتمندی  ستازندگی   ی فتروزه     ستپنتامینیو کته   استت 

  دهد  ایتن  می را  و خوبی  ، زندگی ، هستی اهورامزدا است
خواهنتد    هتم   ختود، ضتدّی    ها در تظاهر ختارجی  نعمت
بند گاتها   در این  که  است  تز(  جالب  ، )تز و آنتی داشت
  و نازنتدگی   از برخورد دو مینیو، زنتدگی   که  است  آمده

 نستبی   ( در جهتان  زنتدگی   عدم)  آید  نازندنگی پدید می
  نتدارد  بته    اصتالتی   مطلتو   در جهان  دارد ولی  ها واقعیت
  یعنتی «  ناهستتی »،  نیستت «  هستی«  دیگر: نازندگی  عبارت
  . نیست  هست  تعریف  و برحسب  است  هستی  نبودن
 
  جتای   تتر بته   جتوان   در اوستای  اهریمنی   واژه -۸
  اندیشه  مینیو یعنی   در گاتها، انگره است  مینیو آمده انگره

و   نیتتک  ی اندیشته   و یعنتی بتد در برابتر ستتپنتامینی    و متنش 
  نستتبی  تنهتتا در عتالم   ، و ایتن  استت   قترار گرفتتته   افراینتده 
  استت   اهورامزدا با سپنتامینیو یکتی   مطلو    در جهان است

  . در برابر آنها نیست  و مخالفتی
 

   آفرینش  دوگرایی  مكتب  پیروان  براهین
  دوگتتانگی»  مکتتتب  پیتتروان  د یتتل  در برابتتر ایتتن

 کنند می  استد ل  چنین«  رینشآف
  آفترینش « آغتاز «  بته   ، اشتاره  آغاز بنتد مربوطته   -۱
از   هتتا پتتس ستتده  کته   دینتتی  از ادبیتتات  ای   در پتتاره استت 

  هتتای در کتتتاب  ویتتژه  و بتته  استتت  شتتده  نوشتتته  زرتشتتت
  ی  نظریتته  کتته  استتت  هتتایی بختتش  وندیتتداد و بنتتده ش

هتا   کتتاب   کند  در این می  را تقویت  آفرینشی  دوگانگی
  ، اورمتزد، آفریننتده   زرتشت  در دین  که  است  تأیید شده

  ها  در عین بدی  ی تولیدکننده  و اهریمن  است  خوبیی 
  ، اصتالت  نیستت   پدیتده   اهریمن  که  است  شده  گفته  حال

اورمتزد،      منتهتی  استت   مانند اورمزد ازلتی   دارد  اهریمن
رو،    از ایتن  استت   جهتل   همته   هتریمن ا  ولی  داناست  همه

،    ولتی  در آغاز از وجتود اورمتزد خبتر نداشتت      اهریمن
  بتود  هنگتامی    آگتاه   اورمزد دانا بود و از وجود اهتریمن 

وجتود    بته   اهریمن  زد، تازه  دست  آفرینش  اورمزد به  که
  منهتتریکتترد، ا  اورمتتزد خلتتو  بتترد  هرچتته  اورمتتزد پتتی

  وجود آورد تا اثر کار اورمزد را خنثتی   را به  آن  مخالف
  قحطتی   آفریتد، اهتریمن    اورمزد فراوانی  کند  مثال  وقتی

آفریتتد،   اورمتتزد تندرستتتی  کتته  تولیتتد کتترد و هنگتتامی
  اورمتزد آدمتی    کته   تولید کرد  هنگامی  ، بیماری اهریمن

  کترد، اهتریمن    خلتو   ختودش   اخالقتی   هتای  را با فتروزه 
کرد   رو کوشش او را پدید آورد  از این  همتای  نتوانست
  .در ب رَد  به  راست  را از راه  تا آدمی
اهتورامزدا    انتد کته   هتا پذیرفتته   کتتاب   در ایتن  -۲
را   و شتتیطان    او بتتدی استتت  و ستتازندگی  ختتوبی  ختتدای
    همهنتتین هتتا از او نیستتت و ویرانتتی  استتت  نکتترده  خلتتو

  در کتتتب  کتته  بمتتار و عقتتر  مثتتل  آزاردهنتتده  حیوانتتات
توانند  نمی  تعریف  اند، بنا به شده  خْرَفستارْ خوانده  پهلوی
  تواننتد ختود بته    نمتی   اهورامزدا باشتند  و چتون    آفرینش

 باشند  اهریمن  باید ساخته  باشند پس  خود پدید آمده
  تنهتایی   بته   هزار سال  سه  در آغاز خداوند برای -۳
  کرد  در آغاز سته  می  ( را اداره مُثُل  )جهان  فَرَو شی  جهان

  مُثُتل   زد )جهان  دست  آفرینش  خداوند به  دوم  هزار سال
شتد و    متوجه  کم کم  هم  اهریمن،  (یافت  خارجی  تجسم

  آن  مختتتالف  همتاهتتتای  دوره  آن  روزهتتتای  در پایتتتانین
  بتین   جنتگ   ستوم   هزار ستال   را آفرید  در سه  موجودات
  سه  و با خره  است  و اورمزد در جریان  ناهریم  نیروهای
  ایتن   اورمتزد بتر اهتریمن     نهتایی   با پیروزی  چهارم  هزاره
شود و  نابود می  رسد، یا اهریمن می  پایان  به  هستی  دوران
در   اش اولیه  مأوای  که  تاریکی  سردابه  به  اهریمن  یا آنکه

  انتد کته   پذیرفتته   نوشته  گردد  در این بود باز می  زمین  بن
  . است  نیکی  اورمزد و نیروهای  از آن  ابدیت
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،  علمتی   اخالقتی   از جهتت   کترد کته    نباید فراموش
  دوگتتانگی»و «  اخالقتتی  دوگتتانگی«  از مکتتتب  پیتتروی
  نیتک  ، رستد: هتر دو مکتتب    متی   نتیجه  یک  به«  آفرینشی
  را ستتفارش  کتترداری  و نیتتک  گفتتتاری  ، نیتتک اندیشتتی

بتر    نیکی  سرانجام  باور دارند که  ،کنند  هر دو مکتب می
،  جهتان   شتدن  تتازه   بته   شود  هر دو مکتتب  می  چیره  بدی

  بتتتاور دارنتتتد  هتتتر دو مکتتتتب  آن  و رستتتایی  پیشتتترفت
 از بدی  ها و پاک خوبی  و آفریینده  اهورامزدا را سازنده

دو   آن  بتین   متاهوی   با وجود تفتاوت   دانند  بنابراین ها می
 ()نظرهتا   و هتر دو دیتدگاه    است  یکی  آنان  علمی  نتیجه

  داننتد  تفتاوت   متی   و فتانی   را غیر ابدی  یا ابلیس  اهریمن
  ، اهتریمن  آفرینشی  ، مکتب که  است  ها در این آن  عمده

  ی هتا را آفریتتده  شتود و بتدی   متتی  وجتود قائتل    اصتالت 
  )دوگتانگی   منشتی   مکتتب   کته   داند در حالی می  اهریمن
گتذارد    متی   بد آدمی  گزینش  حساب  را به  ، آن( اخالقی
متولتد    بتا گنتاه    آدمتی   کته   مستیحیان   عقیده  این  همهنین

  و از بهشتت   شتده   مرتکتب   پدر آدم  که  شود، گناهی می
 . نیست  زرتشت  شد، در دین  رانده
 

   نزد زرتشت  بر بدی  خوبی  نهایی  پیروزی
  های دارد؟ آیا کوشش  پایانی  رینشآیا فراگرد آف

  جتتایی  بتته  جهتتان  و ستتازندگی  پیشتترفت  در راه  اشتتوان
  شناسد؟ بنا بته  می  سرانجامی  آدمی  رسد؟ آیا پیشرفت می

  کته   گونه   همان نیست  آفرینش  برای  گاتها، پایانی  نوشته
و   استتت    اهتتورامزدا همیشتتگی  استتت  نداشتتته  آغتتازی
  دگرگتونی   ( هتم  کیفتی )  چتونی   از جهتت او   هتای  فروزه

    آفترینش  ( افزاینتده  )کمتی   چنتدی   ناپذیرند و از جهتت 
 ی  برگزیتده   های فروزه    در بین هاست فروزه  از آن  یکی

  ستازنده   ، همیشه افزاینده  اهورامزدا، تنها سپنتامینیو همیشه
  آرامتی   همیشته     و ستپنتاآرمیتی  استت   آفریننده  و همیشه

ناپتتذیر    اَشتتا دگرگتتونی ز استتترمهتترو  و همیشتته  ختتشب
  در حالتت   نتدارد  هتر آنهته     پایانی  راستی    بنابراین است
  . و فضا نیست  زمان  و تابا  است  کرانی بی

،  زمتتان  دارد  پایتتان  زمتتان  پایتتان  بتته  گاتهتتا، اشتتاره
  بیترون   آن  و ادامته   ( آفرینش )سیکل  دوره  یک  سرانجام
  عطفتی   نقطته   زمان    پایان است  ابعادی و یا در بی  اناز زم
 -  هدفشتتان  بتته  را در رستتیدن  اشتتوان  پیتتروزی  کتته  استتت

،  دوگتانگی   ، بتدون  ناستازگاری   بدون  زندگانی  برقراری
و   انتدوه   و بتدون   بتدی   و بدون  درو   ، بدون خشم  بدون

  های کوشش  نتیجه  که  دهد، پیروزی می  نشان -  شکست
  نقطته     آن استت   ( نیکان )جمعی  و گروهی ( )فردی  تکی
و   کیفی  پیشرفت  و تدریجی  فراگرد طو نی  ، اوم عطف
  آفترینش   کته   ( استت  َاُرو تتات �)ه  کمتال   سوی  به  کمی
کنتد    ( متی  )امرتتات   جتاودانی ی   را وارد مرحلته   آدمیان
  ( بته  )آشوییشان  ینیک  منفردا  در نتیجه  ، نیکان از آن  پیش

  نقطته   پیوستتند  در ایتن   متی   کتران  بتی   روشتنایی   سرمنزل
شتوند    متی   روشتنایی   ، جتزو آن  جمعی  دسته  ، همه زمانی
  شتدن  تتازه     بعضتی  جهتانی   شتدن   تتازه   مفهتوم   است  این

  را با رستاخیز در مستیحیت   ( زرتشتی کرت  )فرش  جهان
  .دانند برابر می  و اسالم

*** 
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 عربی و مكتب ابن صوف قرن هفتمت
 
 

 دكتر سید حسین نصر
 محمد هادی امینی  -دكتر حسین حیدری  : ترجمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ای استت   ی حیاتی یک سنت دینتی بته گونته    ورهد

ت بته  که در بعضتی از مراحتل بعتدی آن نتوعی بازگشت     
عصتتر طالیتتی آغتتازین وجتتود دارد، عصتتری کتته نفتتوذ  
نیروهتتای معنتتوی در آن در بتتا ترین حتتد ختتود بتتوده و 

تترین دسترستی را بتا منبتا آستمانی ختود        سنت نزدیک
ای در تتاریخ استالم در طتول     داشته است  چنتین مرحلته  

 ق )سیزدهم م (، قرنتی کته گتواه بتر وجتود       قرن هفتم ه
آور عصر خود پیامبر بتوده،  حیاتی به غایت معنوی و یاد

های اوم تصوف  قابل مشاهده است  کافی است تا به قله
الدین  عربی، صدرالدین قونیوی، جالل این دوره نظیر ابن
الدین کبتری و کتل مکتتب آستیای      محمد مولوی، نجم

آور  مرکزی اندیشتید تتا بته سرشتت ایتن فصتل شتگفت       
تتترین  تتتاریخ استتالم و بتتویژه تصتتوف پتتی بتترد  از مهتتم 

عربی بتود کته    های این عصر، تأسیس مکتب ابن ویژگی
ی نوینی بخشید، بسیاری  به بخش مهمی از تصوف جلوه

از جریانات مختلتف معنتوی را متحتد ستاخت و استاس      
  .بسیاری از پیشرفتهای بعدی آن قرار گرفت

عربتتی در سترزمینهای شتترقی   گستترش تعتتالیم ابتن  
نتوی و  ی مع اسالم، بدون شک، یکی از حوادث برجسته

 عقلی این عصر است
عربتی   هتای شترقی استالم، تعتالیم ابتن      در سرزمین

ترین زمینه را برای رشد بعتدی ختود پیتدا کترد       مناسبت
های وی هم زبان عرفان نظتری را   در اینجا بود که آموزه

ی  دگرگون ساخت و هم بر الهیات و حکمت یتا فلستفه  
 سنتی تأثیر نهاد  مدت هفت قرن تمتام سالستل حکمتا و   

فصتوص  »اولیا  بر آثار وی شرک نوشتند و شتاهکار وی  
تا به امروز در محافل دینتی ستنتی و نیتز در     (۱« )الحکم

 (۲شود ) مجاما صوفیه و عرفا تعلیم داده می
 

 عربی ثرپذیری از تعا یم ابنا
بنتتدی پیتتروان و اثرپتتذیران از تعتتالیم     بتتا تقستتیم 

ش تتوان گستتر   ی متمتایز متی   عربی در چنتدین طبقته   ابن
تعتتالیم وی را در ایتتن ستترزمینهای شتترقی و بتتویژه در    

  به بهترین نحوی مورد مطالعه قرار داد( ۳)«ایران»
 صوفیه  -ا ف

از میان این اثرپذیران، پیش از همه، خود صتوفیان  
مشهور قرار دارند که بسیاری از آنان خود استادان زبتان  
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التدین را بته    فارسی نیز بتوده، عناصتری از تعتالیم محیتی    
التدین   تتوان دیتد  جتالل    اشکال مختلف در آثارشان می

زبان اهل طریقتت، کته    ترین شاعر فارسی مولوی، بزرن
ی هنتد و پاکستتان    قتاره  زبان و نیز در شبه در جهان ترک

نیز صاحب نفوذ بود، خود از طریو صدرالدین قونیتوی،  
عربی و دوست و مصتاحب نزدیتک مولتوی،     شاگرد ابن

بته   «فتوحتات »ت  بعضی مثنتوی را  عربی مربوط اس با ابن
اند  هرچند تردیدی وجود ندارد کته   شعر فارسی خوانده

در متواردی بتین ایتن دو استتتاد سترآمد عرفتان استتالمی      
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، اما باید این را نیز به ختاطر  

ی صورت و شتکل دیگتری از    داشت که مولوی نماینده
تصتوف  تصوف است که مکمل طریقه و شتکل ختاص   

 .که صرفا  مأخوذ از آن باشد عربی است، نه این ابن
پتتس از مولتتوی، دیگتتر نویستتندگان مشتتهور اهتتل  

( و ستتعدالدین حمویتته، ۴طریقتتت، نظیتتر عزیتتز نستتفی) 
التدین کبتری تعلتو     گرچه به مکتب آسیای مرکزی نجم

دارند، ولی عمیقا  خود را مرهتون شتروک نظتری عقایتد     
 .دانند عربی می ابن

ولتته ستتمنانی، کتته برختتی از اقتتوال   حتتتی عال الد
عربتتی را بتته نقتتادی کشتتیده، ختتود از او متتتأثر بتتوده  ابتتن

ی اهتل طریقتت ایتن     ( در بتین شتعرای برجستته   ۵است )
عصر، در حالی که برخی، نظیر حافظ و سعدی، از زبتان  
و تصتتتاویر خیتتتالی ستتتنایی، عطتتتار و مولتتتوی پیتتتروی 

ی کردنتد و یتا در حتالی کته از زبتان رمتزی و تمثیلت        می
کردنتتد، ابعتتاد جدیتتدی در همتتان  مشتتابهی استتتفاده متتی

عربتی رو   چارچوب بدان افزودند، دیگران، به تعالیم ابتن 
ترین مضامین نظم و نثر فارستی   کردند و آنها را در عالی

فخرالتتدین عراقتتی، یکتتی از  « لمعتتات»تشتتریح کردنتتد  
گونته کته جتامی     شاگردان صدرالدین قونیوی، بویژه آن

ای کامتل   به شرک آن پرداختته، نمونته  « اشع اللمعات»در 
 از این دست است

گلشن »طور که اشعار اوحدالدین کرمانی و  همان 
گیتری را دارنتد     محمود شبستری نیتز همتان جهتت   « راز

ی عقایتد اهتل    ، که حاوی نکات اصلی همه«گلشن راز»
التدین استت، در ابیتاتی زیبتا و      ی محیتی  طریقت به شیوه

ی  یتتراث مشتتترک همتته  آستتمانی ستتروده شتتده کتته م  
زبانتتان گشتتته استتت و در پاکستتتان و در میتتان     فارستتی

مسلمانان هند نیز بسیار مشهور است  عالوه بر این، شتیخ  
محمد  هیجی، مشهورترین مفسر گلشتن راز و یکتی از   

(، ختود عمیقتا  تحتت    ۶ی نوربخشتیه)  بنیادگذاران طریقه
  عربتی در شترق( بتود    ا کبر )لقب مشهور ابتن  تأثیر شیخ
ی  اهلل ولتی، شتیخ بتزرن دیگتری از صتوفیه      شاه نعمتت 
(، کته  ۷اللهی) ی نعمت ی صوفیه گذار طریقه ایران و بنیان

هتایی در   ترین طریقته در ایتران بتا شتاخه     امروزه گسترده
نشتتین استتت،  هتتای مستتلمان پاکستتتان و دیگتتر ستترزمین

را به زبتان فارستی ترجمته کترد  او همهنتین      « فصوص»
شعر فارسی درآورده و شرحی بتر   را به« فصوص»اشعار 

اهلل در اشعار زیر آشکارا به ارتبتاط   آن نوشت  شاه نعمت
 :کند عربی اقرار می خود با ابن

 در دل ما« فصوص»کلمات 
 چون نگین در مقام خود بنشست

 از رسول خدا رسید به او
 (۸)باز از او به روک ما پیوست

عربتتی بتتا   بتترای نشتتان دادن ارتبتتاط عمیتتو ابتتن    
وذترین شیخ صوفیه در تتاریخ اخیتر ایتران، گتواهی     پرنف

تر از این نیاز نیستت  شتاعر بتزرن، عبتدالرحمن      روشن
عربتتی کوشتش بستتیار   جتامی، کته در انتشتتار تعتالیم ابتن    

(، بته همتین طبقته از شتعرا و شتیوخ اهتل       ۹مبذول کرد)
ا کبر  طریقت متعلو است  او با شروحی که بر آثار شیخ

یتتد مبتنتی بتتر تعتالیم نظتتری   نوشتت، بتا تتتألیف آثتار جد   
عربی و با تصنیفات شعری مستقل خود، بر معاصتران   ابن

زبان، تأثیر بسیار زیتادی   ی فارسی و نسلهای بعدی صوفیه
نهتتاد  سرمشتتو وی را شتتعرای متتتأخرتری نظیتتر صتتفایی 

ی اهتل طریقتت کته بته دو      (، شاعر برجسته۱۰اصفهانی)
و « فصتوص »نسل قبتل تعلتو داشتت و عمیقتا  متبحتر در      
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ی برختتی از  هتتای صتتدرالدین قونیتتوی و ستتراینده نوشتتته
 .اند زیباترین اشعار عرفانی فارسی بود، پی گرفته

 متكلمان شیعه - ب
عربتی، متکلمتان    ی متأثر از تعتالیم ابتن   دومین طبقه

شیعه هستند کته، بتا وارد کتردن تعتالیم وی در ستاختار      
آمدن  ی دوازده امامی، زمینه را برای پدید اعتقادی شیعه

کته بته موجتب آن، بختش      -تلفیو فکری عصر صتفویه 
فتراهم ستاختند      - اعظم ایران به متذهب تشتیا درآمتد   

عربی و عرفان شیعی، کته بتا    موضوع ارتباط نظریات ابن
چنین سهولتی با آن عرفان تلفیتو شتد، امتری استت کته      

( بالفاصله پس از ۱۱طلبد ) رسیدگی و تفحصی دقیو می
ربتی، وی در بتین متکلمتان و عرفتای     ع انتشار تعالیم ابتن 

شیعی پیروانی پیتدا کترد چتون ستید حیتدر آملتی، کته        
ترکتته، کتته  (ا ابتتن۱۲شتترحی نیتتز بتتر فصتتوص نگاشتتت)

استت و  « فصوص»ای بر  ( وی مقدمه۱۳«)تمهید القواعد»
شتترک مهمتتی نیتتز بتتر ایتتن اثتتر نوشتتته استتتا و ابتتن       

( ختتود ۱۵«)المجلتتی»(، کتته در کتتتاب ۱۴جمهتتور) ابتتی
 ا کبر است  ی بسیاری از نظریات شیخ ندهمنعکس کن

 
 نویسندگان اسماعیلی - ج

عربتی بتر نویستندگان     باید از نفوذ ابن همهنین، می
اسماعیلی یاد کترد کته بستیاری از آنهتا، گرچته متوطن       

نوشتند  تا بته   بعدی آنها هند بود، ولی به زبان فارسی می
تتترین تفستتیر قتترآن کتتریم در میتتان   امتتروز، پرخواننتتده

عربی استت کته بستیاری     سماعیلیه، تفسیر منسوب به ابنا
ای شتگفت او را یکتی از ختود بته      از اسماعیلیه به گونته 

نتویس   ی نویستندگان فارستی   آورند  مجموعته  شمار می
 ق و تا زمانی کته   اسماعیلی در طی قرون هفتم و هشتم ه

اسماعیلیان در ایران فعالیت مخفیانه آغاز کردنتد، یکتی   
دهنتدگان تعتالیم    تترین گستترش   ین و ساعیتر از باارزش

 روند  عربی در جهان اسالم به شمار می ابن

 مكتب مالصدرا - د
ی استالمی در   با ظهور صفویه، رنسانسی در فلستفه 
ی اوم آن ظهتتور  ایتتران صتتورت پتتذیرفت، کتته نقطتته   

صدرالدین شیرازی یا مالصدرا است  این حکیم بزرن 
( با ۱۷یات اشراقی )( و نظر۱۶ی مشائی) با ترکیب فلسفه

انداز عقلی جدیتد و   عربی، موفو به خلو چشم عرفان ابن
مکتبی شد که تا به امروز در ایتران زنتده و بتاقی استت      

عربتتی بتتود   ( عمیقتتا  متتتأثر از تعتتالیم ابتتن ۱۸مالصتتدرا)
، مشتتحون از نقتتل عبتتارات «استتفار»تتترین اثتتر وی،  مهتتم

ای خصوص در نظریات مربوط بته قتو   بوده، به« فصوص»
ا کبتتر را متتنعکس  روک و معادشناستتی، نظریتتات شتتیخ 

 سازد  می
تتوان گفتت در بستیاری از محافتل و بتویژه در       می

مکاتب رسمی دینی ایران، در طول این چند قرن گشتته،  
عربتتی عمتتدتا  از طریتتو آثتتار مالصتتدرا و     عقایتتد ابتتن 

(، ۱۹شاگردان وی نظیر مالنعیما طالقانی، مالعلی نوری)
زواری، مالعلتتتی زنتتتوزی و آقتتتا حتتتام مالهتتتادی ستتتب

ای شناخته شتده استت  بتا وجتود ایتن،       محمدرضا قمشه
عربتی در تأستیس ایتن مکتتب مهتم حکمتت،        نقش ابتن 

های نفوذ  ترین جنبه ای دیگر و در واقا یکی از مهم جنبه
و تأثیر وی در قلمروهای شترقی جهتان استالم بته شتمار      

 رود  می
 

 عربی مفسران و شارحان ابن - . ه
بایتتد بتته نقتتش مفستتران و شتتارحان   جام، متتیستتران
عربتی، کته وارثتان بالفصتل وی و      ی آثار ابتن  بالواسطه

روند، توجته کترد     دهندگان تعالیم وی به شمار می ادامه
هتای   ها، تا آنجا که به عموم سترزمین  در میان این چهره

تتر   شود، مهم شرقی اسالم و به خصوص ایران مربوط می
ی اهتل   ، شاگرد و پسرخواندهاز همه صدرالدین قونیوی

عربی است که تعتالیم شتیخ از طریتو وی بته      ی ابن قونیه
 (۲۰این سرزمینها رسیده است )

قونیوی، که خود شتیخی بتزرن از اهتل طریقتت     
، «نصتتوص»بتتود، عتتالوه بتتر تتتألیف آثتتار مستتتقلی نظیتتر 

کته در کنتار شترک حمتزه      –«مفتاک الغیتب »و « فکوک»
ترین متن  در ایران پیشرفته فناری بر آن )مصباک ا نس(،
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بته شترک و تفستیر      –(۲۱رود) فلسفی صوفیه به شمار می
ا کبر نیز پرداخت  در ایران، شرک قونیتوی بتر    آثار شیخ

، همراه بتا شتروک عبتدالرزاق کاشتانی و داود     «فصوص»
قیصتتری، در بتتا ترین ستتطح نستتبت بتته شتتروک دیگتتر   

 گردد  ارزیابی می
، چته بته   «فصوص»گرچه شروک متعدد دیگری بر 

عربی و چه به فارسی و نیتز ترکتی، نوشتته شتده استت،      
ولی شروک علی همتدانی، عال الدولته ستمنانی و شترک     
مشتتهور جتتامی از لحتتاظ زبتتان فارستتی، اهمیتتت ویتتژه    

تتر از سته شترک     اند  این شتروک در ستطحی پتایین    داشته
الذکر قرار دارند و در موارد بسیاری، مثال  در متورد   فوق

آینتد  در   ، مأخوذ از آن شروک به حساب میشرک جامی
تترین   حقیقت، کاشانی و قیصری، پس از قونیتوی، مهتم  

عربتی در شترق هستتندا قیصتری بته       مبلغان نظریات ابتن 
ی مستتقلی حتاوی یتک     دلیل شرک مهمی که بتا مقدمته  

(، آغتتتاز ۲۲ی کامتتتل متافیزیتتتک اهتتتل طریقتتتت) دوره
اب گردد و کاشتانی بته ختاطر شترک ختود و نیتز کتت        می
و بسیاری از آثار مشهور دیگر  راجا بته  « تأویل القرآن»

، نظیتر شتروک بتالی    «فصتوص »شروک قابتل ذکتر دیگتر    
افندی و نابلسی و نیز آثار شعرانی، که در روشن ساختن 

هتا   اند، باید گفت گرچه ایتن  عربی نقش داشته تعالیم ابن
اند، ولی در شترق تعتداد    در جهان عرب مشهور گردیده

شناستند و هرگتز در ایتران، پاکستتان و      ا را میقلیلی آنه
ی شروحی که در بتا  ذکتر شتده، شتهرت      هند به اندازه

 اند  نداشته و مورد توجه نبوده
و دیگتر  « فصتوص »نویستی بتر    سنت تعلیم و شترک 

هتتا،  عربتتی در ختتالل دوران حاکمیتتت عثمتتانی آثتتار ابتتن
صفویان، مغولها و حتی پس از آن و تتا بته امتروز ادامته     

فته است  گرچه تاریخ تفصیلی آن به هیک وجه روشتن  یا
(، میتر  ۲۳نیست  در ایران، شیوخی نظیر مالحسن لنبتانی) 

ای، ستید رضتی    (، مالجعفر آبتاده ۲۴سید حسن طالقانی)
مازندرانی و میرزا هاشم رشتی، که بعضی از شاگردانش 

ای از زمان، یعنتی   اند، ظاهر شدند که دوره در قید حیات

پیوندنتد  بته     ق، را به امروز می دوازدهم ه قرن یازدهم و
پاکستتانی   -همین ترتیب شارحان عترب، تترک، هنتدی   

بسیاری ظاهر شدند کته قستمت اعظتم آثتار آنتان هنتوز       
درستی مورد مطالعته قترار نگرفتته استت  شتروحی در       به

چین، ما یتا و انتدونزی نیتز وجتود داشتته استت کته از        
ان عترب متأخوذ   تتر در ایتران و جهت    شتده  شروک شناخته

شتترک « فصتتوص»انتتد  بستتیاری از شتتیوخی کتته بتتر  بتتوده
انتتد، آن را در حلقتتات مدرستته و یتتا در محافتتل    نوشتتته

انتد و بعضتی    ی ختود، درس هتم داده   خصوصی در خانه
اند  عالوه  نیز شروحی بر آثار صدرالدین قونیوی نگاشته

بر این، اینان سبب انتقال شفاهی یتک ستنت متتافیزیکی    
ه در هتر نستلی برداشتت جدیتد ختود آنتان و       اند ک بوده

کتته حاصتتل ستتلوک  –دیگتتر شتتیوخ از حقتتایو معنتتوی
بته آن   –گرایتی استالمی استت    هتای معنتوی بتاطن    شیوه

 شادابی و جوانی نبخشیده است 
ی گروههتای فتوق، کته بته اجمتال نتام بترده         همه

هتتای مختلتتف گستتترش تعتتالیم  ی جنبتته شتتدند، نماینتتده
ستترزمینهای شتترقی جهتتان عربتتی در ایتتران و دیگتتر  ابتتن

ا کبر در تمام سترزمینهای   باشند  تعالیم شیخ اسالمی می
استتالمی منتشتتر شتتد و ثمتترات معنتتوی بتتا عطتتر و طعتتم  
گوناگون در هر سرزمینی با خود به همتراه داشتت  ایتن    

ی عظتیم متافیزیتک و    تعالیم به جز  اصلی آن مجموعته 
عرفان اهتل طریقتت مبتدل شتدند کته پرتتو ختود را در        

شکال و الوان گوناگون بر تمام سرزمینهای دارا ستالم  ا
افکنتتده استتت و مکتتتب اهتتل طریقتتت، جتتز  اصتتلی و   
ماندگار حیات فکری این جهتان، کته در آن جریانهتای    
گوناگون در همین بافت فکری و روحتانی تتا بته امتروز     

  رود توان پیدا کرد، به شمار می می
 ها: نوشت پی
ی  امتروز هتیک ترجمته   باعث تأسف است که تا به   -۱

بخشتی از ایتن اثتر بته زبتان انگلیستی موجتود         کامال  رضایت
ای بسیار عتالی از بخشتهای اساستی آن     نیست، گرچه ترجمه

همتتراه بتتا یادداشتتتهایی درخشتتان بتته زبتتان فرانستته تتتألیف    
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T.Burchkardt   تحتتت عنتتوانLa sagesse des 

prophétes, Paris, 1955   در دست است 
 Threeسید حسین نصر تحت عنوان  نک  به اثر  -۲

Muslim Sages ,PP.118 ff    و نیز به اثر هانری کتربن
 تحت عنوان:

Creative Imagination in the Sufism of 
Ibn'Arabi ,Translated by R. Manheim, 

London, 1969, Chapter 
بندی ضروری است، زیرا بخش  این تمایز و تقسیم  -۳

خصوص صتوفیه در هندوستتان نیتز    های در  معظمی از نوشته
 خصوص آن بخش که بته کشتمکش   به زبان فارسی است  به
عربتی و وحتدت    ی وحدت وجود ابتن  های این دوره درباره

 شود  شهود سمنانی مربوط می

عزیزالدین نسفی، عارف وحدت وجودی و آگتاه    -۴
را از « ا نستان الکامتل  »عربی که اصطالک  به اصطالحات ابن

ای از رستا تش کته آنهتا را     خته و در مجموعهعربی آمو ابن
نامیده بته ذکتر اوصتاف او پرداختته استت       « ا نسان الکامل»

ی  رسایل نسفی )کتاب ا نسان الکامل( به تصتحیح و مقدمته  
، به طبا رسیده ۱۹۶۲فرانسوی ماریان موله در تهران، در سال 

التدین ابتن عربتی،     محیتی »است  )دکتر محستن جهتانگیری،   
 م  -(۴۳۵ص، «ی عرفان اسالمی برجسته ی چهره

ی تصتوف بته    های برجسته در خصوص این چهره  -۵
 -Eranosمطالعات بسیار هانری کربن، بتویژه آنهتا کته در    

Jahrbuch :آمده است، مراجعه کنیدا نیز نگاه کنید به 

M. M. Molé's introduction and notes 
to Nasafi's Le liver de l'homme parfait ,

Tehran- Paris, 1962:و اثر دیگر وی تحت عنوان  

"Les Kubrawiya entre sunnisme et 
chiisme aux VIIIe. Et IXe siecles de 

l'hégire" Revue des Etudes Islamiques ,Vol 

29, 1961, PP. 61-142  
عربتتی در  ای در خصتتوص نفتتوذ ابتتن گتتزارش خالصتته
 ود تحت عنوان:( در اثر خM. Moléشرق را ماریان موله )

Les mystiques musulmans ,Paris, 

1965, PP. 100ff ارائه داده است  
ی نوربخشتتیه از فتترق صتتوفیه منستتوب بتته   سلستتله  -۶

( مشتهور بته   ۷۹۵-۸۶۹محمد بن عبداهلل موستوی خراستانی )  
عربتی   نوربخش است  پیروان این طریقت نیز از تصتوف ابتن  

شتوای طریقتت   انتد  ستید محمتد نتوربخش، پی     متابعت کترده 

عربتی را بته وجته اتتمّ، تزکیته نمتوده استت          نوربخشیه، ابتن 
 م  -، متن و پاورقی(۴۵۲)جهانگیری، همان، ص

هتای بستیار مهتم و     اللهی، از طریقه ی نعمت طریقه  -۷
ی تصوف شیعه استت و از   معروف تصوف و نخستین طریقه

عربی، در نظتر و عمتل، الهتام گرفتته استت  شتاه        تصوف ابن
هلل ولی، از ارکان مشایخ این سلسله، از جمله معتقتدان  ا نعمت

عربتتی و شتتارحان کتتتب وی بتتوده استتت  )همتتان،     بتته ابتتن
 م  -(۴۵۲ص

ی  مجموعته »در « ابیتات فصتوص الحکتم   »ی  رساله -۸
ی  ، تهتران، بته نقتل از مقالته    «رضوان معارف ا لهیه« »رسائل

ی  ، مجلته «ارتبتاط حتافظ بتا شتاه ولتی     »حمید فرزام، بته نتام   
، ۲ -۳، ش۱۳۴۵دانشتتکده ادبیتتات دانشتتگاه اصتتفهان، ستتال  

  ۲ص
نگاه کنید به اثر محمد اسماعیل مبلغ، تحت عنوان   -۹

 ( ۱۴۶۴) ۱۳۴۳، کابل، «عربی جامی و ابن»

 ق( نتتام وی  ه ۱۳۰۹-۱۳۲۲صتتفایی اصتتفهانی )   -۱۰
محمدحسین و از شعرای قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم 

ی نقل کننتد کته در اواختر عمتر     هجری است    در احوال و
اش با آلودگی تریاک و حشتیش مکتدر شتد      صفای ظاهری

 م  -«(نامه لغت»)دهخدا، 

گرایتتی  هتتانری کتتربن، از دیتتدگاه ختتاص بتتاطن   -۱۱
شیعی این مسئله را تا حدودی مورد توجه قرار داده است  بتا  

عربتی بته اعتتراف ختود      در نظر گرفتن این حقیقت کته ابتن  
ذلتک بته غایتت عزیتز و متورد       بود و متا  فردی سنی مذهب

باید صتورت   تری می ی عرفای شیعی شد، تحقیو جاما عالقه
عربی را در ارتباط با کل ساختار  پذیرد تا جایگاه نظریات ابن

 شیعه و به طور کلی اسالم روشن سازد 
آثتتار ستتید حیتتدر آملتتی امتتروزه متتورد مطالعتته و  -۱۲

اثر اخیر او تحت عنتوان  اند  به  تحقیو هانری کربن واقا شده
Sayyed Haydar Amoli (VIIIe/ XIVe siecle) 

theologien shiite du soufisme ,Melanges 
Henri Massé ,Tehran, 1963, PP. 72-101 و  

آملتی کته از   « جاما ا سترار »ی وی بر کتاب  بویژه به مقدمه
 La philosophieسوی وی و عثمان یحیی تحت عنتوان  

shi'ite, Tehran- Paris, 1969    ،منتشتر شتده استت  
 مراجا کنید 

تتتألیف « قواعتتد»شتترک کتتتاب « تمهیتتد القواعتتد» -۱۳
ابوحامد محمد اصفهانی است که او نیز از تابعتان و شتارحان   

ترکه در این اثر به تقریتر اصتول و قواعتد     عربی است  ابن ابن



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

93 

ی اساسی آن، وحتدت   عربی و بویژه اصل و قاعده عرفان ابن
رداخته است  این کتاب، که از کتب محکم و معتبر وجود، پ

عرفان نظری است، سالیان دراز در ایران از کتتب درستی بته    
نظری، نظیر ستید رضتی    شمار آمده و استادان توانا و صاحب

ای و آقا میترزا   دار آقا محمدرضا قمشه  ریجانی و عارف نام
ه این هاشم گیالنی، به تدریس آن اهتمام ورزیده و آنان نیز ب

انتد    عربتی را نشتر و گستترش داده    وسیله اندیشه و عرفان ابن
 م  -(۴۳۴و  ۴۳۳)جهانگیری، همان، ص

الدین علتی بتن ابتراهیم احستایی،      محمد بن زین  -۱۴
(، عالم شیعی و ۸۷۸جمهور )متوفی بعد از  معروف به ابن ابی

در عرفان  « مجلی»در حدیث و « غوالی اللئالی»مؤلف کتاب 
 م  -(۴۳۷)همان، ص
جمهتور در عرفتان    اثتر ابتن ابتی   « المجلتی »کتاب  -۱۵

در تهران طبا شده است  وی در کتاب  ۱۳۲۴است و به سال 
عربی یتاد کترده و بته     از ابن« الشیخ ا عظم»با عنوان « مجلی»

« فتوحتتات»و « فصتتوص»نقتتل اقتتوال و عبتتاراتش از کتتتاب  
ه و اغلب پرداخته و به این وسیله اندیشه و عرفانش را پراکند

 م  -(۴۳۷جا، ص پذیرا گشته است  )همان
۱۶- Peripatetic Philosophy 
۱۷- Ishraghi or Illuminationist 

doctrines   حکمتتت اشتتراق( حکمتتت اشتتراق، حکمتتتی(
استتت کتته مبتنتتی بتتر تتتابش و اشتتراق استتت، حکمتتتی استتت 
غیررسمی در برابتر حکمتت رستمی  حکمتت اهتل خطتاب       

، حکمتت ایمتانی استت در    است در برابر حکمت اهل بحث
متن مستایل   »برابر حکمت یونانی  خود شتیخ شتهاب گویتد:    

حکمت ذوقی را ابتدا از راه یافت و کشف و شهود به دست 
وجوی برهتان و دلیتل برآمتدم، نته      آوردم و سپس در جست

الدین سهروردی  شهاب»دکتر سید جعفر سجادی،  « برعکس
   م ۲۷و ۱۹، ص «ی اشراق و سیری در فلسفه

 در خصوص مالصدرا، نگاه کنید به: -۱۸

H. Corbin (ed ,)Le liver des 
penetrations metaphysiques of Sadr al-Din 

Shirazi, Tehran- Paris, 1964, Introduction. 
  S.H. Nasr ,Islamic studies ,part IIIو نیز: 
علتتی بتتن جمشتتید نتتوری مازنتتدرانی اصتتفهانی،    -۱۹
 م  - ق ه1246متوفای 
عربتی در ایتران،    جهت فهم میزان تأثیر و نفوذ ابن -۲۰

کافی است که بدانیم، بر طبو آنهه عثمتان یحیتی بته دستت     
آورده، از میان نزدیک به یکصد و پنجاه شرک شتناخته شتده   

ی  ، حدود یکصتد و بیستت شترک آن بته وستیله     «فصوص»بر 
ایرانیتتان و دیگتتر متتردم ایتتن منطقتته نوشتتته شتتده استتت  در   

 شروک به مأخذ زیر مراجعه کنید: خصوص این
O. Yahya ,La Classification de 

l'oeuvre d'Ibn'Arabi ,Vol I Damascus, 
1964, pp.247 ff  

حقیقتا  عجیب است کته در خصتوص ایتن شتیخ       -۲۱
ی صوفیه که تأثیر وی به این پایه گسترده بوده است،  برجسته

 مطالعات بسیار کمی صورت پذیرفته است 

التدین آشتتیانی مراجعته کنیتد بتا       اثر سید جالل   به۲۲
، بتتا «ی قیصتتری بتتر فصتتوص الحکتتم  شتترک مقدمتته»عنتتوان: 
ی فرانستوی و انگلیستی هتانری کتربن و ستید حستین        مقدمه

م، و همهنین رک: شرک فارسی آشتتیانی  ۱۹۶۶نصر، مشهد، 
الدین آشتیانی بر این  ی سید جالل ی قیصری  مقدمه بر مقدمه

ای در متورد   ی بحتث عالمانته   ین، دربردارنتده اثر، عالوه بر ا
 باشد  می« فصوص»شرک خود قیصری و شروک دیگر بر 

(، حکتتیم صتتوفی متتاهر در ۱۰۹۴لنبتتانی )متتتوفی   -۲۳
علوم حکمیه، مدرس به جاما کبیر اصفهان، که تصوف را با 

شور و شوقی نبتود و بته    گاه بی حکمت مربوط ساخته    هیک
مایل بود  )صتدوقی ستها، منتوچهر،     قرائت کالم مو نا بسیار

، انجمتن استالمی   «حکما و علمتا  متتأخرین صتدرالمتألهین   »
  (۴۹، تهران، ص۱۳۵۹حکمت و فلسفه ایران، 

وی استاد حزین  هیجی بوده است و به نقتل وی   -۲۴
نمتوده استت    و    شیخ عربتی متی  « فصوص الحکم»ی  مباحثه

داده استت    مسایل حکمت را با مشاهدات صوفیه انطباق متی 
 م  -(۴۷جا، ص در اصفهان رحلت نمود  )همان

های صوفیان، از دیروز تا  آموزه»به نقل از کتاب  )
ی دکتر حسین  ، دکتر سید حسین نصر، ترجمه«امروز

 ( ۱۳۸۲سرا،  حیدری و محمد هادی امینی  تهران، قصیده
*** 
 
 
 

 
 پایگاه مقا ت ایرانیان

 www.maghaleh.net 
 
 
 
 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار  - ۱ره شما -فصلنامه آرمان 
 
 

 

94 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ر این مقاله کوتاه جای آن نیست که به بحث د

ی  ی تتاریخ و چیستتی حماسته    درباره ماهیت فلستفه 
شود که این نویسنده بته   ملّی بپردازیم، تنها اشاره می

که آن را وا ترین -ی تاریخ  تعریف هگل از فلسفه
بتتاور دارد و  -شتتمارد پایتته خودآگتتاهی قتتومی متتی 

گرانته تتاریخ    بررسی اندیشه ی تاریخ را همان فلسفه
ی تاریخ پژوهشتی استت کته     داند  درواقا فلسفه می
گتون   خواهد در پس رویدادهای پراکنده و گونه می

 تاریخ، نظمی منطقی و هماهنگ و یگانه بیابدا یعنی
همتتان کتتاری کتته یتتک دستتتگاه نظتتری در ستتایر    

 .دهد های علوم انجام می رشته
هتتای  یندر متورد حماسته نیتز، گذشتته از تمتر     

 رایج امروزی، از بزرگان کالسیک هیک یک به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ایتن بتاره ستخن     فتن شتعر   دقت ارستو در کتاب
هتا   ترین بحث اند و پس از او نیز یکی از کامل نگفته

شاید متعلو به هگتل باشتد  بته هتر حتال بتا بررستی        
یابیم که یک  های این دو متفکر بزرن درمی اندیشه
جتا   ی فردوستی، از آن  لّی ماننتد شتاهنامه  ی م حماسه

گویتد نتوعی تتاریخ     که از سرگذشت قوم سخن می
هتا و   است، اما از سوی دیگر چون بازتابنتده هتدف  

هتتای جمعتتی جامعتته استتت از تتتاریخ فراتتتر   آرمتتان
شتود، زیترا    ی تاریخ نزدیتک متی   رود و به فلسفه می

ی تتاریخ بته معنتای دقیتو      راست آن است که فلسفه
بتته هتتر روی فراتتتر از یتتک تتتاریخ ستتاده    آن نیتتز 

ی چشتم اکنتونی و    کوشد تا گذشته را از دریهه می
هتای فیلستوف    حتی آینده، یعنتی آرزوهتا و آرمتان   

 

 

 اریخ ایران و شاهنامه فردوسیتفلسفه 

 

 فر مرتضی ثاقب
 پژوهش گر ، مترجم و جامعه شناس



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

95 

ی تتتاریخ و  ی فلستتفه تتتاریخ، بنگتترد  بتتدین گونتته  
ویتتژه از نتتوعی کتته فردوستتی   بتته –ی ملتتی حماستته

بیش از همیشه به یکتدیگر نزدیتک    -پرورانده است
 .شوند می

انگیتزش در   و با دقت همیشتگی و حیترت  ارست
حماسته  » :نویستد  تفاوت میان حماسته و تتاریخ متی   

تر از تاریخ و مقامش با تر از آن است  چون  فلسفی
با کلیات سروکار دارد و یگانگی کلّتی رویتدادها و   

ها بنا بته ضترورت در آن وجتود دارد     پیوند میان آن
بهره  که تاریخ از چنین وحدت و پیوندی بی حال آن
ی تتاریخ   بنابراین، هتم حماسته و هتم فلستفه    «  است
کوشند تا از دیدگاهی کلّتی و بته هتم پیوستته و      می

بافت به تاریخ نگاه کنند اما در این میتان   یگانه و هم
کوشتد تتا    ی تتاریخ متی   نمایتد کته فلستفه    چنین متی 

نگرشی اندیشیده و خردمندانه در برابر تاریخ داشتته  
سته جتز از دیتد آشتکار     باشد، در صتورتی کته حما  

آرمان و جز با شور و شیدایی و احساس به گذشته و 
بدین ترتیب، به هر حال  .نگرد حال و آینده قوم نمی
ی تاریخ که به دست فیلسوفی  فرق است میان فلسفه

شود و هدف خود را آشکارا یافتن منطتو   تدوین می
ی ملّی  کند، با حماسه و خردی برای تاریخ اعالم می

ای نتدارد، امتا    مقام هنر آشکارا چنتین داعیته  که در 
ناچار است در پس خود چنین هدفی را نهفته داشتته  
باشد  زیرا اگر چنین نکند، چته چیتز دیگتری بترای     
گفتتتن و چتته پیتتام دیگتتری بتترای رستتاندن خواهتتد  

ی  در پس بازگویی شیداگون و د ورمنشانه داشت؟
هتا و پیکارهتای گذشتته بترای تحقتو مینوهتا و        رنج

ای  های خویش جز بیان یک دستتگاه اندیشته   آرمان
هتتا و  ای از هتتدف منطقتتی و هماهنتتگ از مجموعتته 

توانتد وجتود داشتته باشتد؟      آرزوها، چه چیتزی متی  
شناسان  شناسان و مردم بسا برخی از جامعه امروز، چه

هتا نیتز    ها و دیتن  تیزنگر، این ویژگی را برای استوره

یتک از تجلیتات و   ی هتر   گونه، درونه اند  بدین یافته
های فکری اجتماعی همواره همگون ولتی بتا    پدیده
هتتای گونتتاگون از یتتک ستتو و بتتا  هتتا و گونتته شتتکل

شود   کارکردهای مختلف از سوی دیگر پدیدار می
کته دیتدیم در    ی ملّتی چنتان   و البته کارکرد حماسته 
ی تاریخ و فرهنتگ قتومی    بازگویی و بازیابی فلسفه

ی تتاریخ،   ی فلسفهخویش، چیزی بجز دانش و سوا
است همان گونه که زبان و چارچوب بیتانی آن نیتز   

جتتا در تحلیتتل نهتتایی  ستتان همتته تفتتاوت دارد  بتتدین
هتا و مینوهتای جمعتی     چه در کتار استت آرمتان    آن

است اما به هر حال هر لحظه این بت  عیار به شتکلی  
هتا و   هتا، استتوره   هتا، دیتن   کند  انواع دانش جلوه می

های بشری نیستت،   ز تجلی آرمانهنرها نیز چیزی ج
ی خود را  گرچه هر یک قلمرو و کارکردهای ویژه

دارنتتد و هتتر یتتک شتتکل مشخصتتی هستتتند بتترای   
گویی به این نیاز کلّی، اما در شرایل و حتال و   پاسخ

جتا   از ایتن رو، از آن  .روزی معین و قلمروی خاص
ی ملّتی استت و    ی فردوسی یک حماسه که شاهنامه
ی تتاریخ   جتا از فلستفه   خ، پتس هتیک  ی تاری نه فلسفه

گوید و نباید بگوید  ایتن   ای آشکارا سخن نمی ویژه
ای را بایتتد در درونتتش  متا هستتتیم کتته چنتین فلستتفه  

بشناسیم و آنگاه بته بیترون کشتیدن و آشکارستازی     
دانتتیم کتته فردوستتی در نقتتل و    متتی .آن بپتتردازیم

کتاری و   جا درستت  های پیشین همه بازگویی داستان
جا نیتز   همه، همه به دیده گرفته است، با این امانت را

ی روک شاعر و هنر او را  شاهنامه نه تنها انگ و نشانه
ی روک  تر از آن، مُهر و نشانه بر خود دارد، بلکه مهم

ای  زمانه و روزگار وی را بر خود نشانده است  زمانه
هتای   که پس از چهار ستده پیکتار و شتور و جنتبش    

ادآوری گذشتته، اکنتون و   خواهتد بتا یت    آلود می تب
ی  کته بتا بتردن ناآگاهانته     چنتان  آینده را بسازدا هتم 

اکنون به درون گذشته، درواقا گذشتته را از غربتال   
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ریتزد و بتا    دهد و در قالب اکنون می اکنون عبور می
ی چهارم ایران  ی سده بیند  اما جامعه عینک حال می
خواهتد   هتا و نیازهتایی دارد؟ چترا متی     چه ختواهش 

؟ چتترا «بتته یتتاد آورد»ی هگتتل  ه را بتته گفتتتهگذشتتت
خواهد قهرمتانی بستازد کته بتاز بته گفتته هگتل         می

او را نماینده روزگتار و  »ی روک قوم باشد تا  عصاره
ی  رفتار گذشتته »خواهد  ؟ چرا می«دیار خود گرداند

افراد جامعه  ی یکایک خویش را توجیه کند تا اراده
ز خویش تتأثیر  ی تصور آنان ا را برانگیزد و بر شیوه

دشواری پیش آمده استت کته جامعته     ؟ چه«گذارد
کنتد؟ و مگتر افتراد جامعته      چنین نیازی را حس می
انتد کته بایتد تصتور آنتان از       دچار چه وضعی شتده 

گتاه   ها هتیک  خویشتن را دگرگون ساخت؟ دشواری
یافتنی نیستند و هر جامعه در هر دوره از تتاریخ   پایان

هتا و یتا    ایتن دشتواری   خود پیوسته در کار پیکار بتا 
هتای   هتا و فروگشتودن گتره    گویی بته پرستش   پاسخ

درهتتم پیهیتتده استتت  امتتا همیشتته حماستته پدیتتدار  
نگترد تتا آن    شود، جامعه همواره به گذشته نمی نمی

ای نتوین   را به یاد آورد و بر بنیاد آن اکنون و آینتده 
خواهد یگانگی فکری خود  که جامعه می این .بسازد

معنای آشکار آن است که این یگانگی را بازیابد به 
خواهد هتویتش را   که می را از دست داده استا این

  بازشناسد یعنی کیستتی ختود را از یتاد بترده استت     
هتایش را در ختود    خواهد بتاور بته ارزش   که می این

ها  زنده کند، معنایش آن است که باور به این ارزش
ت و یا دیگر وجود ندارد و یا بسیار سستی گرفته اس

هتتای نتتوین بتتا درد و رنتتج فتتراوان در زُهتتدان  ارزش
شتدن هستتند و    گیری و زاییتده  جامعه در حال شکل

ایتتن همتته از آن روستتت کتته جامعتته تنهتتا بتتا یتتک   
بتترو نشتتده استتت  یتتک   شکستتت جنگتتی ستتاده رو 
توانتد لزومتا  یگتانگی،     شکست جنگتی هرگتز نمتی   
هتتا و مجموعتتا  دستتتگاه    هویتتت و کیستتتی، ارزش 

بستتا  معتته را دستتتخوش تزلتتزل و چتتهمینوشناستتی جا
ها نیاز به  ویرانی سازد تا برای بازیابی و بازسازی آن

ی ملّی باشد  این به معنای آن استت   آفرینش حماسه
که جامعه نه تنها دچار شکستی جنگی، بلکه گرفتار 

ها و تردید در باورهای خود شده  شکست در ارزش
نی دستگاه که معلول ناتوا است  و این نیز جدا از این

مینوی پیشین و توانایی دستگاه مینوی جدید باشد یا 
نباشد، در عین حال به معنتای آن استت کته جامعته     

تواند دستگاه مینوشناختی نتوین   خواهد و یا نمی نمی
را دربستتت بپتتذیرد، چراکتته  بتتد از یتتک ستتو ایتتن 
دستگاه در تضاد بتا دستتگاه پیشتین قترار دارد  و از     

بته برختی مینوهتای پیشتین      سوی دیگر جامعه هنوز
یعنی  .باور دارد و به برخی مینوهای نوین باور ندارد

سره به دور ریزد و نه قادر  تواند گذشته را یک نه می
توانست  است اکنون را دربست بپذیرد، زیرا اگر می

در  .بستتا نیتتازی نبتتود دیگتتر بتته وجتتود حماستته چتته
جاستتت کتته نقتتش حماستته تنهتتا بتته یتتادآوری    ایتتن

شود، بلکه ناچار استت   مند نمی پیشین کرانمینوهای 
نهاد یا سنتزی نو بسازد، ناچار است در  همکرد یا هم

جریتتان شناستتایی و یتتادآوری گذشتتته، ترکیبتتی نتتو 
جا که حماسه، حماسه است، نه  لیک از آن .بیافریند

ی تتاریخ را دارد و نته خویشتکاری     کارکرد فلستفه 
تا پتس  دینی نوین را و داوکار هیک کدام هتم نیست  

ی تازه همواره بته   بیان این ترکیب نوین و این فلسفه
شتود   های گونتاگون بیتان متی    زبان هنری و به شکل

رفتته   ی مردم باید خود آن را دریابند و رفته که توده
شناس نیز باید آن  در روک خود هضم کنند و حماسه

را از درون چنتتدگانگی و نهفتگتتی بیتترون کشتتد و   
 .آشکار سازد

یتتابیم کتته  ی سراستتر شتتاهنامه درمتتی بتتا مطالعتته
در بختتتش  ویتتتژه کتتتردار قهرمانتتتان فردوستتتی بتتته

حماستتی، بتتا گفتتتار و انتتدرزهای ختتود  -ای استتتوره
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چتته او وفادارانتته بتته نقتتل از    فردوستتی و حتتتی آن 
کنتد، چنتدان    اندرزگویان در بخشی تاریخی یاد می

ستاز نیستت و حتتی گتاه راستتاهایی       خوان و هتم  هم
بتتا ایتتن حتتال از سراستتر  .نتتدیاب وارون یکتتدیگر متتی

کردارها و گفتارها و رویدادها و در کنتار اقیتانوس   
تتتوان دو  هتتای بتتزرن، بتته طتتور کلّتتی متتی   اندیشتته
ی  تتر دو فلستفه   ی بنیادی یا به ستخن درستت   اندیشه

تتتتتاریخ مهتتتتین را بیتتتترون کشتتتتید و برآهنجیتتتتد: 
چتته متتن  آن ی تتتاریخ اوستتتایی و ب( فلستتفه )التتف
 .نامم ی تاریخ ایرجی می فلسفه
 

 ی تاریخ اوستایی فلسفه  -  ا ف

و « گاهتتان»سراستتر دستتتگاه اندیشتتگیِ اصتتلی 
ی تتاریخ   اوستا درواقا به یک معنا فلستفه  حتی تمام

رودا یعنی مجمتوع دستتگاه    آن دین نیز به شمار می
ی چگتونگی و چرایتی آفترینش     منطقی آن دربتاره 

آدمی هدف انسان در گیتی، نگترش وی نستبت بته    
ی وی و  یتی و سرنوشت آدمی و آینتده زندگی و گ

سرانجام تکالیفی که در برابر خدا و هستی و زندگی 
دارد و  و نیروهای پلید و خویشتن خویش بتر عهتده  

ی تاریخ و در کنار نقطه  نیز دیدیم که در این فلسفه
ی پیکار با نیروهای  وظیفه قوّت بزرن آن که همانا
وجود ی ضعف بزرن نیز  اهریمنی است، یک نقطه

و ختود زرتشتت نیستت،    « گاهان»دارد که گرچه از 
دراز جزئی از باورهتای   های اما به هر حال طی سده

ی  را تشکیل داده استت  ایتن نقطته    یسنی مزده دینی
که تاریخ به نظر  که البته برحسب این-ضعف بزرن 

ای از فرایند خود قترار داشتته    آن دین در چه مرحله
همانتا   -ی نیز تبتدیل شتود  تواند به نقطه قوّت باشد می

فشترده   .یستنی استت   ای دیتن متزده   باورهای هتزاره 
که در این فلستفه، هتدف آفترینش انستان همانتا       این
رساندن او بته اهتورامزدا در پیکتار بتا اهتریمن       یاری

است تا تخمِ نیستی و بدی از گیتی برافتد و هستی و 
ی انستان در   نیکی به جتاودانگی رستد  پتس وظیفته    

بتا پلیتدی و تمتام مظتاهر آن از طریتو       هگیتی مبارز
نیکی نیز در نهایت چیتزی جتز    نیکی است و معنای

شناستی(   کار شادمانه و همراه با راستی )یعنی وظیفته 
این آبتادانی، جهتان    .و یاری به آبادانی جهان نیست

ختتود مختتالف خواستتت  بتترد و خودبتته را پتتیش متتی
اهریمن است که گرایش بته نیستتی و ویرانگتری و    

ودی هستی و گیتی دارد  تنها با وجود انسان و بته  ناب
یاری پیکار دائمی او با بدی، چه به صورت جنگ و 

ی کتتتار آبادگرانتتته و شتتتادمانه و   چتتته بتتته چهتتتره 
تواند ببتا  و قتدرت    نیکوکارانه، است که هستی می

جایی که  ی خداوند فعلیت یابد  بنابراین از آن بالقوه
زندگانی انستان   هم گیتی و هرچه در آن است و هر

در گیتتتی همگتتی بتتا هتتدف پیکتتار بتتا اهتتریمن       
انتد،   کردن هستی آفریده شده گرای و جاودانه نیستی
در آن بتتد و زشتتت تنهتتا ایتتن جهتتان و زنتتدگانی  نتته

نیست، بلکه تنها از طریو نیک زیستن در این جهتان  
و تکامل بخشیدن بته آن استت کته سترانجام تضتاد      
میان گیتی و مینتو، میتان جهتان متادی و معنتوی، از      

شتوند و بته    خیزد و گیتی و مینو یگانه متی  میان برمی
 .شود سخن دیگر، بهشت پدیدار می

ن و یستتتنی، جهتتتا بتتتدین ترتیتتتب بنتتتابر متتتزده
انتد و   داشتنی و ستتودنی  های آن زیبا و دوست نیکی

گونته و ستیاه،    از این رو زندگانی نته سترایی زنتدان   
انگیتز استت کته     بلکه فراخنایی روشن و خترّم و دل 

پیکار با اهریمن بدی، هتم وظیفته و هتدف انستان و     
آیتا   .ی شادمانی و خوشتی اوستت   بسا انگیزه هم چه

ی مثبتت   در جنبهچنین محتوای فکری و عملی، چه 
گرای آن و چه در راستتای   بخش و تکامل و زندگی

کتم و   ای، بتی  زای اعتقتادات هتزاره   خرافی و مرن
کاست در شاهنامه وجتود دارد؟در راستتای مثبتت،    
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ی  همتته« کتتردار»جتتز در متتورد ایتترم و ستتیاوش،   
ی مردم ایران جز این نیستت   قهرمانان شاهنامه و همه

شتیوه اندیشته و کتردار     و بهترین نماد و نمودار ایتن 
قهرمانِ آرمتانی فردوستی و متردم     همانا رستم، یگانه

ایران است، سراستر نبردهتای شتاهنامه حتتی بختش      
کیتانی بته   -ویتژه بختش پیشتدادی    تاریخی و امتا بته  

گیترد و   ی پیکار با بدی انجتام متی   ی آگاهانه انگیزه
« در کردار»بنابراین، سراسر پیکارهای شاهنامه خود 

گریزی است  رستم چونتان نمتاد    نه گیتینافی هرگو
چتتون بهمنتتی استتت کتته  ی جامعتته ایتتران، هتتم همتته

هتتتا نتتته تنهتتتا او را  پیکارهتتتا و برخوردهتتتا و رنتتتج
فرساید، بلکه هر دم بر شکوه و فرهت و نیتروی   نمی
راند و همین رستم نیز  تر می افزاید و او را پیش او می

ه نماید، بت  هنگامی که سخت خسته و حتی نومید می
آستتاید و چنتتگ بتتر  جتتای نالتته و گالیتته لختتتی متتی

پتردازد   گیرد و به نوشخواری و سرودخوانی متی  می
خبتری کوتتاه نیتز وی را     که البته همین درنگ و بی

 .دهتد  در معرض خطر تازش دشمن بدکار قرار متی 
ی مثبتت   ی فردوستی دربتاره جنبته    بنابراین شتاهنامه 

پذیرنده  «عمال »یسنی برخوردی  ی تاریخ مزده فلسفه
ستتره  ی منفتتی آن نیتتز یتتک  ی جنبتته دارد و دربتتاره

 .خاموشی و از این رو ناپذیرنده است

ای دربتاره پیونتد    ویتژه « ی نظریه»فردوسی البته 
ی یتاری   دهتد و دربتاره   میان انسان و خدا ارائه نمتی 

انسان به خداوند نیز سخنی ندارد، اما در هتر کتردار   
یتزدان بترای   پهلوانان و شتاهانش اتکتای آدمتی بته     

پیشتتبرد نیکتتی عمتتال  و گتتاه نظتترا  آشتتکار استتت      
شتکوهد و   نالتد و متی   فردوسی پیوسته از مرن متی 

هتای   مرن و تبتاهی بزرگتان و قهرمانتان و دودمتان    
ستازد و   مند او را سخت افسترده و آزرده متی   شکوه
دارد   گتتویی بتته سرنوشتتت وامتتی بستتا بتته دشتتنام چتته

توان  را نمی پیداست که این نفرت جاودانه از مرن

لزوما  ناشی از بدبینی به زنتدگانی دانستت، بلکته بته     
توانتد سرچشتمه در عشتو بته زنتدگی و       عکس متی 

بیزاری از اهریمن مترن و نیستتی داشتته باشتد کته      
جتای    فردوسی جتای .ای اصو   گاهانی است اندیشه

گیتی را سرای سپنج، سرای فریتب، چترخ ناپایتدار،    
خوانتد،   متی  …ت وتیره گوی، بتاد و دم و گوژپشت  

گتتاه  لیتتک دارابتتودن و بیتتان ایتتن اندیشتته نتته هتتیک  
افکند و نه حتی خود را کته   قهرمانانش را از پای می

ی  دستی و رنج از کار آفریننده سال با تنگ ۳۰عمال  
ستتتترد  کشتتتتد، دل روزی دستتتتت نمتتتتی  شتتتتبانه

شاهنامه به چرایی فلسفی یا دینی لزوم نبرد .سازد می
که اکنون علّتت آن را  )ارد ای ند نیکی و بدی اشاره

گاه پای استد لیان را نیز در  خواهیم دید( و حتی گه
داند، اما سراستر حماسته سرشتار     این باره چوبین می

ی آنتتان از دیتتدگاه  استتت از نبردهتتایی کتته انگیتتزه 
سرا و مردم ایران، آغازگری دشمنی از سوی  حماسه

دینتان و   اهریمن بدی و پایداری جانانته از ستوی بته   
کتردن شکستت اهتریمن و     مردان برای جاودانه یکن

گونته شتاهنامه    بتدین .پیروزی اهورامزدا بتوده استت  
شتود کته در    چونان سرود شادمانی قوم د وری متی 

سراستتر تتتاریخ ختتود جتتز رنتتج و پیکتتار همیشتتگی   
ای نداشته است، که گرچه این سرنوشتت را نته    بهره

ای هت  با ناله و مویه بلکته بتا شتادی برخاستته از روان    
پُرمایه پذیرفته است، اما هیک جا سخن از سرنوشتتی  
محتوم که سترانجام بته پیتروزی اهوراییتان بتر ستپاه       
اهریمن بینجامد و شهریاری اهورایی را برای همیشه 

 .بر گیتی چیره سازد وجود ندارد

ی  شتتود کتته اندیشتته  ستتان مشتتاهده متتی  بتتدین
ی تاریخ اوستتایی دستت    فردوسی در دستگاه فلسفه

هتتای آن را  زنتتد: برختتی از جنبتته  نش متتیبتته گتتزی 
 .پذیرد پذیرد و برخی دیگر را نمی می
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هتای   بنابراین گرچته عمتال  بستیاری از اندیشته    
جتتای  یستتنی در همتته ی تتتاریخ متتزده بنیتتادی فلستتفه

ی تاریخ  زند، اما به گمان من فلسفه شاهنامه موم می
 .دهد چیره بر آن را تشکیل نمی

 
 ی تاریخ ایرجی فلسفه  - ب

ی تتاریخ اوستتایی در شتاهنامه،     در کنار فلسفه
کتم   دستت -ای  ی تاریخ دیگری نیز بتا چهتره   فلسفه
آشکارتر وجود دارد که من آن  -ی نظری عرصه در
چته قهرمانتان    ام  قبال  گفتم که آن نامیده« ایرجی»را 

چتته ختتود  دهنتتد و آن فردوستتی در عمتتل انجتتام متتی
ست بتر  ی فردوسی گواهی ا زندگانی سراسر مبارزه

چتته از زبتتان   آن، بتتا گفتارهتتای فردوستتی و یتتا آن  
گوید، تفاوت و حتی گتاه تنتاقض    قهرمانان خود می

کتته بتته فلستتفه  آشتتکاری دارد  بنتتابراین پتتیش از آن
ایرجتتی بپتتردازم، بهتتتر استتت بتتر دیتتدگاه فردوستتی  

ی گیتی و نقش آدمتی در آن تتأمّلی کتنم تتا      درباره
ز نظتتر ا .تتتر شتتود  ی فکتتری او روشتتن  ایتتن زمینتته 

فردوسی، گیتی سرایی سپنج و ناپایدار است  سراسر 
فریبنده است   ای فسوس و باد، سرای فریب و افسانه

گوژپشت و گنده پیر کهنی استت کته نته بته کستی      
گشاید  بدمهر و  مهر دارد و نه بر کسی رازش را می

بدگوهر و ناپاک رایی است که درست هنگامی که 
و داری، به تو گزنتد  پیروزی و چشم نیکی از ا پندار
رساند و آغاز و انجتامی جتز رنتج نتدارد  چترخ       می

روان و بازیگر مست و فریبکاری است که نه مهرش 
اش، نتته دادش  مهتتری بتتر کستتی پیداستتت و نتته بتتی 

پیداست و نه بیتدادش  سترای جفاکتاری استت کته      
توان داشت  گهی نتوش دارد و   چشم وفا از آن نمی

کشد و گاه بته   از میگهی زهر، گاهی آدمی را به فر
دارد و گهی پست، گاه ستون   نشیب، گهی بلند می

دارد و گاه سرور، چنتان کته گتویی دشتمن آدمتی      

ورزد و انستان را نته    است  گویی به آدمی کینته متی  
ی ختتود  دیتتده ی دا  پتترورده ختتویش بلکتته بتترده  

دیده  ی دا  پندارد که تازه پیدا نیست از این برده می
ایتن رو، آدمتی را در چنگتال    خواهتد  از   نیز چه می

سرنوشتی ناپیدا و از پیش نوشته شده به بنتد کشتیده   
است که گریز و گزیری از آن نیست و سرانجام نیز 
بالین آدمی خشت است و مرگی هراسناک، گرچته  

بختی را دارند که دیگتر   کم این نیک مردگان دست
در هتتراس از متترن نیستتتند و آدمتتی بتته ایتتن پنتتدار 

شد و این همه رنج  ش هرگز زاده نمیافتد که کا می
 .کشید نمی

 پس چه باید کرد و چگونه باید زیست؟

شود که آیتا   نخست این پرسش پیش نهاده می
این همه، از سوی خداوند است و یا زمانته گردشتی   
خودکامتته و جتتدا ستتر از خواستتت و ختترد ختتدایی  

خداونتد   چتون  دارد؟ پاسخ این است که توانایی بی
رود  چه بر گیتی و آدمی می هر آن است و از این رو

جز داد نیست و این ما هستیم که چون از یتک ستو   
سنجه درستی برای بازشناخت داد از بیداد نتداریم و  
از سوی دیگر تاب داد و قانون خدایی نیتز در تتوان   

پنتداریم  از   بینتیم و متی   ما نیست آن را گاه بیداد می
، آن گذشتتته، نستتبت مهتتر و کتتین نیتتز بتته خداونتتد  

گویی و ژاژخویی است و راست آن استت کته    یاوه
ورزد   او نه به کسی کینه دارد و نه به کسی مهر متی 

پس همان به که ختاموش بمتانیم و بته جتای داوری     
یتتا انتتدوه و زاری، بتته کتتردار و کوشتتش درستتت  و

 بپردازیم  این کردار و تالش چگونه باید باشد؟

سلیم که دل به گیتی نبندیم و مهر از آن بگ این
و گرچه از مرن در هراسیم، زنتدگانی بستیار دراز   

ختواهی و آز   جویی و گیتی نخواهیم و در پی افزون
جویی از دیگران و رنج بردن در  و آزار مردم و کینه

گیتی نباشتیم، بلکته زنتدگانی را بتا پنتد از گتردش       
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نفرسودنی روزگار با کوشش از راه نیکتی، راستتی،   
انمردی و مردمی و خوشی، شادمانی، خوشنامی، جو

دادگری سپری کنیم  اگتر او بتا متا نستازد، متا بتا او       
ختواهی و آزمنتدی نیتز بته      بسازیم و به جای افتزون 

ختتوردن و پوشتتیدن و بخشتتیدن بتته دیگتتران بستتنده  
خواهی بترای جامعته و شتاهان     کنیم  و گرچه افزون

ختتواهی ختتویش را بتته آز  ناپستتند نیستتت، متتا افتتزون
آفترین   ی شتادی  زیم  بادهمند سا دانش خواهی کران

نوشتتیم و بتترای امتتروز زنتتدگی کنتتیم و ماننتتد ختتود 
زندگی، آرام بگیتریم و از کوشتش در راه نیکتی و    

بسا در ایتن جهتان نیکنتام و در     دانش بازنایستیم، چه
تتوان   گونته، آیتا متی    بدین .آن جهان رستگار شویم

ی زیتر و   ای را که از سویی تتاریخ را بتا همته    فرزانه
فتتراز و فرودهتتایش در پتتیش رو دارد، و از هتتا و  بتتم

از آشوبهای سیاستی و   ای سویی دیگر خود در سده
پایتان   هتای بتی   زید و گتواه ختونریزی   ای می اندیشه

داخلتتی میتتان امیتتران و متتدعیان فرمتتانروایی، گتتواه  
شتدن زبتان و آیینهتای     چندپارگی ایران و از دستت 

کهن و یورش و چیرگی ترکان بر کشور است، تنها 
ز آن روی که گیتی را سرای فریب و فسوس و ریا ا

دهتد و از   نبستن به آن هشتدار متی   خواند و به دل می
هنگام، آدمی را به  مرن نیز پیوسته بیزار است و هم

کار و کوشش و پیکتار و دانشتجویی و چیرگتی بتر     
کنتد و   سپهر و نیکی و مردمی و شادی سپارش، متی 
ه ستراپای  نته تنهتا سراستر زنتدگی قهرمانتانش، بلکت      

زندگانی خودش سرشتار از پیکتار و امیتد و تتالش     
ای را بتدبین   توان چنین فرزانه راستی می است، آیا به

ستتتیز و  بتته گیتتتی و زنتتدگانی خوانتتد و او را گیتتتی 
 پیکارگریز نامید؟

ای بستتیار مهتتم   و ایتتن نکتتته  -از آن گذشتتته 
چه در گفتارهتای ختود فردوستی     سراسر آن -است
زی و یتا سرگشتتگی و تضتاد در    گریت  ظاهر گیتتی  به

کم و کاستت، نته    درستی و بی نماید، به ها می داوری
هتای بستیاری از شتاهان ساستانی و      تنها در سخنرانی

ویژه پندهای بزرگمهر وجود دارد، بلکته در آثتار    به
زرتشتی پدیدآمده در دوران پس از اسالم تتا زمتان   

خورد  سنجش میان  فردوسی نیز آشکارا به چشم می
چتتته در شتتتاهنامه از گفتارهتتتای اردشتتتیر، در     آن

های نوشیروان و در پنتدهای بزرگمهتر وجتود     خطبه
چه از زبان پهلوی از ایتن آثتار در دستت     دارد با آن

دهد که  است )و ما پیش از این یاد کردیم( نشان می
کم در خطوط اساسی، راستتگویی و   فردوسی دست

در  کرداری و امانت را به دیده گرفته استت   درست
ها و  که مینه چنان ها، هم ها و اندرزنامه این گونه خطبه
چتتون یکتاپرستتتی، راستتتی،  « گاهتتانی»جستتتارهای 

نیکتتتی، دادگتتتری، خویشتتتکاری، شاهدوستتتتی،    
پرستتتتی، پنتتتدار و گفتتتتار و کتتتردار نیتتتک،  متتتیهن

پاکتتدامنی، بخشتتندگی، بردبتتاری، خویشتتتنداری،    
، پیمانی، بایستگی پیکار با بدی اندیشی، درست نیک

کوشتتتتایی، تتتتتالش در راه آبتتتتادگری، شتتتتادی،  
 …دوراندیشی، خرد و دانایی، فروتنی، نیکخویی و

هتا نکوهیتده    متضاد با آن است و مفاهیم ستوده شده
هتای   اند، اندرزهای ناسازگار با آمتوزش  دانسته شده

گاهانی نیز اندک نیستند  در پندهای بزرگمهتر نیتز،   
وهیده شده منشی نک جویی و افزون از یک سو برتری

های بزرگتی و افزونتی را    است، و از سوی دیگر راه
خواهی را نیکتو و   دهد، آرزو و آرمان به ما نشان می

یابی به  داند و بذر پیشرفت و دست ی دانایی می میوه
ترین چیز را در  شمارد و نیز ستوده جاه و دستگاه می

شناسد که دادگتر و نیتک    می« شاه نیرومندی»جهان 
کتتردار باشتتد  و کیستتت کتته ندانتتد   گفتتتار و نیتتک

ختواهی و پیکتار    نیرومندی فرمانروا، جز از راه فزون
بتتا دشتتمنان و رقیبتتان شتتدنی نیستتت  بزرگمهتتر نیتتز  

دانتد و   سرنوشت را فرمانروای زنتدگانی آدمتی متی   
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، و از «ز بخشش نیتابی بته کوشتش گتذر    »گوید  می
ستتتوی دیگتتتر بهتتتترین کتتتار را کوشتتتش در کتتتار 

داند  خرسند را کسی می»ت که شناسد  و هم اوس می
، و نیتز هتم اوستت کته     «که به گیتی مهر و دل نبندد

خوانتد و از ستوی دیگتر     متی « فسانه و بتاد »گیتی را 
ی تن را بته تتن ندهتد و     بهره»گوید آن کس که  می

های گیتتی ببنتدد فرومایته و     در بر آرزوها و خوشی
 .…و جز آن« ناسپاس به خداوند است

گذشتتتته از بستتتیاری نیتتتز،  مینتتتوی ختتترد در
هتای بنیتادی گاهتان     های آن نسبت بته اندیشته   کژی

ی گتتذرا و ناپایتتداربودن گیتتتی و   )گاثاهتتا( دربتتاره
شتود و کستی را    مرن روان و بیم دوزخ تأکید متی 

دانتد کته گیتتی را رهتا کنتد و مینتو را        تر می شایسته
گیرد و چون مرن سترانجام فترا خواهتد رستید بته      

هنگام ستفارش   گاه هم و آنزندگی نباید تکیه کرد  
برای زندگی هر کس، شادی و خوشی »شود که  می

خوانیم  در این کتاب با شگفتی می« گیتی  زم است
تتر استت کته بتدی و      در تحمل کسی پسندیده»که: 

آفتتتی را کتته از اهتتریمن و دیتتوان بتتر او رستتد بتته    
، آن کتس  «خشنودی و از روی میل به گردن پذیرد

ین و دشتمنی را از اندیشته   کت »رود کته   به بهشت می
تتر   ، و از آن مهتم «دور دارد و با کسی دشمنی نکنتد 

هتتیک  دوستتت بتتود و بتتا هتتر کتتس کتته بایتتد بتتا آن
دشمن نبتود  و در پنتدهای آذربتد مارستپندان      کس

چه بدی او، خود از  به بدان بدی مکنید» :است که
و ایتن گفتته بته نقتل از     « کردار خویش )بدو( رستد 

ینی است که بنیادش بر ستیز بتا  بزرگترین موبد آن د
بتتدی و بتتدان گتتزارده شتتده استتت و از ایتتن دستتت  

 .ها بسیار است نمونه

وگتو دربتاره    خواهیم به گفت جا نمی ما در این
های دینی در زمان ساسانیان  ها و کژگرایی کژباوری

و نیز پس از اسالم بپردازیم و این مهتم را بته گفتتار    

ی متا آن استت    ستته سپاریم  تنها خوا ای می جداگانه
ی فردوسی،  چه در گفتار و اندیشه که نشان دهیم آن

گریزی و بدبینی و یا گاه تضتاد و سرگشتتگی    گیتی
ی مردمان  ی چیره تنها اندیشه نماید، نه در داوری می

دهد، بلکه  ی چهارم هجری ایران را تشکیل می سده
های پهلوی دوران پایانی ساسانیان و  ی نوشته در همه
 .ر خود فردوسی نیز فراوان استروزگا

اندیشتد   گویتد و متی   چه فردوستی متی   اگر آن
بتتدبینی بتته زنتتدگی و بیتتزاری از آن استتت، پتتس     

گترای متانوی، هنتدی، بتودایی و      های نیستتی  اندیشه
حتی مسیحی چیستند که چه در زمان ساسانیان و چه 
پس از سده چهارم هجری به ایران یورش آوردنتد   

ن ایتران را کته بتا یورشتی     راستتی تصتوف پستی    و به
گیرد چته   مغو ن و تاتاران اوجی و سیمایی تازه می

 توان نامید؟ می

توانم همانند نولدکه آلمانی  گونه من نمی بدین
برداشت فردوسی را نسبت به گیتی و زندگی کتامال   

تتتر آن را نگرشتتتی   بدبینانتته بشتتتمارم، بلکتته بتتتیش  
 .دانم بینانه و اندوهبار به تاریخ می آزرده

هتتا و  هتتا و داوری بتتا ایتتن همتته مجمتتوع گفتتته 
های فردوسی او را به طور کلّی بته کستانی    برداشت

چتتون ایتترم و ستتیاوش در شتتاهنامه بستتیار نزدیتتک  
ی تتتاریخ  فلستتفه»چتته  ستتازد  بهتتتر استتت بتته آن متتی

راستتتی ایتتن  ام نظتتری بینتتدازیم  بتته نامیتتده« ایرجتتی
بنتدی جهتان میتان پستران      فریدون است که با بخش

ی  ای از فلستفه  بر بنیاد متنش آنتان، طترک تتازه     خود
نهتد، و ایتن ایترم و سرنوشتت او و      تاریخ پیش متی 

هتتای  واکتتنش او در برابتتر رویتتدادها و بتتدکرداری 
برادران نژادی ختویش استت کته سرنوشتت پستین      

ی اصلی سراستر   زند، انگیزه جامعه ایرانی را رقم می
 شتتود و پیکارهتتای بعتتدی ایرانیتتان و بیگانگتتان متتی 
ی اصتلی   الگوی زندگی ایرم و عقاید او سرچشتمه 
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طلبانتته و  گریزانتته، شتتهادت  تمتتام باورهتتای جهتتان 
جتتای از  بتته شتتود کتته جتتای  ای متتی منشتتانه صتتوفی

کشتد و نگرشتی    اندرزهای درون شاهنامه سر برمتی 
ی اوستایی مطرک  تازه نسبت به جهان در برابر فلسفه

یخ سازد  وجود دو گونه فلسفه یا نگترش بته تتار    می
ی فردوسی، درواقا تجلی آشکار وجود  در شاهنامه

ی ایرانتتی  دوگتتانگی و شتتقاق و شتتکاف در اندیشتته
-بسا فردوسی کوشتیده استت    است  شکافی که چه
 ۱۴۰۰مندان ایرانی طی بتیش از   در کنار اکثر اندیشه

بردارد تا شاید وحتدتی نتوین و    آن را از میان -سال
 .استوار پدید آورد

اوستایی کته اکنتون در دستت    که هم در  با آن
ودای هنتدیان، از فریتدون و    داریم و هتم در ریتگ  
، ۱۵، ۵های  است )مثال  یشت خاندان او نام برده شده

که سرگذشت ایتن شتاه و    و پیداست (۲۳و  ۱۹، ۱۷
استتت و بتته  پتتدران و فرزنتتدان او بستتیار کهتتن بتتوده 

هتای ایرانتی و هنتدی     گردد کته قتوم   دورانی باز می
یگر جتتدا نشتده بودنتتد، امتا از تقستتیم   هنتوز از یکتد  

جهان میان سه پسر فریدون و نیز برخوردهتای میتان   
ایشان کته بته مترن ایترم و رویتدادهای پستین آن       

ای  کهن آریتایی نشتانه   انجامد، در این دو کتاب می
چته در   شود  با ایتن حتال، ظتاهرا  بنتابر آن     دیده نمی

« چهرداد نسک»است، در  کتاب هشتم دینکرد آمده
ای  ی اوستاست اشاره شده های گم که یکی از نسک

به تقسیم کشورهای فریدون میان سه پسرش وجتود  
داشته است  مأخذ ایتن آگتاهی، تتا جتایی کته ایتن       

 ۳۳ویتژه فصتل    داند، کتاب بندهشن و به نویسنده می
شتدن ایتترم بته دستتت    آن استت کته حتتتی از کشتته   

ه کت  کند  و ایتن بندهشتن چنتان    برادرانش نیز یاد می
دانیم، خود کتابی است کته پتس از استالم و در     می
ی سوم هجری یعنی فقل حدود  های پایانی سده دهه

یک قرن پتیش از سترایش شتاهنامه تتدوین شتده و      

هتا و کاستتی هتایی     گمان دارای همان افزودگتی  بی
های زرتشتی این دوره از آن بر  است که همه کتاب

ه اشتاره بته   کت  گونه جتدا از ایتن   بدین.اند کنار نمانده
های کهن آریایی  تقسیم جهان میان پسران از اندیشه

است )بنگرید به کتاب چهارم هرودوت دربتاره   بوده
سکاها( و یا در زمان اشکانیان ساخته و پرورده شده 
باشد، به هتر روی تأکیتد و توجته ویتژه بتر داستتان       

ختواهی   شدن ایترم بته دستت بترادران و کتین      کشته
رومیتتان و یتتا حتتتی متترن    منتتوچهر از تورانیتتان و 

ختواهی پستین رستتم و کیخسترو از      سیاوش و کتین 
کتم گترایش و    هتایی استت کته دستت     جمله اندیشه

گزینش و سپس پرورش آن از اواخر دوره ساسانیان 
های آغتازین هجتری شتکلی     شود، در سده آغاز می
یابد و پرورش آن به دستت   تر و مؤکدتر می ملموس

کتته در  چنتتان رستتد، فردوستتی بتته اوجتتی نتتوین متتی 
ی اصتلی   ، شتاهنامه بته سرچشتمه   «نظتری »ی  عرصه

ها و نبردهای طو نی میتانی ایرانیتان    جویی تمام کینه
 .شود و تورانیان تبدیل می

شناستی کنتونی    بنابراین از دیدگاه بخت جامعه
ما، چرایتی ایتن گتزینش و توجته و پترورش آن از      

ی چهتارم هجتری از جملته     مندان سده سوی اندیشه
تتری دارد تتا چگتونگی و یتا      ی، اهمیت بیشفردوس

هتا بته درون جامعته     یافتن این افستانه  تاریخ دقیو راه
ایرانتتی  موضتتوع اخیتتر، بتتا وجتتود اهمیتتت درختتور  
خویش، بحثی است که طبعا  از گستتره وظیفته ایتن    

 .مقاله بیرون است

امتتا در ژرفتتای گتتزینش ایتترم بتترای پادشتتاهی 
 -ستیاوش  و ستپس -شتدن وی   ایران و داستان کشته

چه چیزی وجود داشت که آن را مقبول طبا جدیتد  
که قهرمانان فردوستی   ساخت؟ چرا با آن ایرانیان می

ی  ها و رزمنتده  جا پیکارجوی با بدی عمال  و در همه
ها هستند، فردوسی ختود در گفتتار و    نستوه با پلیدی
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ها و اندرزهایی را  گاه، اندیشه جا و گاه و بی جا و بی
تباین « ی اوستایی فلسفه»سره با  یک هنهد ک پیش می

هتتا و انتتدرزها؟  دارنتتد؟ و چتته هستتتند ایتتن اندیشتته 
گریتتزی، بیتتزاری از جتتاه و گتتاه و  جهتتان ی اندیشتته

بسا منفعل از  جنگ و خونریزی، دفاع مظلومانه و چه
ای کته   ختواهی  اندیشته   راستی و سترانجام شتهادت  

 های یک بار دیگر در گفتار و کردار سیاوش و میوه
جتتای  کنتتد و بارهتتا و بارهتتا در جتتای  آن بتتروز متتی

شتود    های گونتاگونی تکترار متی    شاهنامه و به گونه
هتتای ستتون ستتیاوش در   ای کتته در آیتتین  اندیشتته

بسیاری از جاهتای ایرانتی حتتی تتا زمتان فردوستی       
که دیگران نیز  چنان– ای که ماند و اندیشه پایدار می

شتتت در گتتزارش و بردا -انتتد درستتتی یتتاد کتترده بتته
ایرانیان شیعی از شتهادت اهتل بیتت پیتامبر استالم و      

های دینی خود را  ویژه امام سوم آشکارترین جلوه به
ای مطلقتا  در هتیک    سازد  و چنتین اندیشته   نمودار می

در داستتتان فریتتدون و  .جتتای اوستتتا جتتایی نتتدارد 
نوینی از دیدگاه « ی تاریخ فلسفه»راستی  پسرانش، به

تتوان تردیتد    تتر متی   شود  کتم  ایرانیان پیش نهاده می
کرد تقسیم جهان میان سه فرزند پس از آزمتایش و  
شناسایی منش آنان و بر بنیاد منش ایشان، نمتادی از  

هتا و   برادری آدمیتان و در عتین حتال تفتاوت متنش     
س تتلم دارای  .هتتای ایشتتان نباشتتد درواقتتا فرهنتتگ

فرهنگی منطقی و مادّی بته معنتای یونتانی و غربتی،     
خواه و آزمند است  تتور   حسابگر و جاه باز و نیرنگ

را ناشتی از  « تترک »که سپس ایرانیان نتام  -یا تورچ 
ای، تتتاراجگر،  فرهنگتتی عشتتیره  -انتتد آن پنداشتتته

د نه، تندخویانه، جنگجو و د ور دارد که امتا   ساده
از هرگونه درنتگ و آهستتگی و خ ترد و درنتگ و     
 عرفان شرقی و منطو و زیرکی و حسابگری غربی بر
کنار است و ایرم که ایران نام خود را بتر گرفتته از   

انگارد، هم نیکخواه است و هتم د ور و در   وی می

ورز  عین حال از دیدگاه شاهنامه هوشتمند و اندیشته  
نیز هست  اما آیا کردار او در برابر دو بترادر آزمنتد   

ای  راستتتی نمتتودار خردمنتتدی و داشتتتن اندیشتته  بتته
ای  فیانه و روحیتتهمنطقتتی استتت یتتا از م نشتتی صتتو   

هتای   بینانه نسبت به تاریخ و به جهان و پلیتدی  آزرده
ی ایرانی اواخر  گیرد؟ و چرا جامعه آن سرچشمه می

ویژه از زمان خسترو انوشتیروان و    ی ساسانی به دوره
سپس تا زمان شاهنامه و حتی امتروز پتذیرای چنتین    
منش و فرهنگی است؟ فرهنگتی کته هتم در کتیش     

ی هم در ادبیات متأخر زرتشتی، هم معروف به زُروان
در شاهنامه و هم در اکثر شاعران ایرانی متصتوف و  
غیرمتصوف بازتاب آشکار و مسلل خود را نمتودار  

بینتیم   در شتاهنامه متی   .ستازد  ساخته و پیوسته نیز می
ختواهی   که فریدون خود در برابر آزمنتدی و افتزون  

ک دو ناپتا »کنتد و آنتان را    دو فرزند ایستادگی متی 
شترم  »خواند که  می «بیهوده و دو اهریمن مغزپالوده

آزشان بر خردشان چیره  …و بیم از خدای ندارند و
، و از ایتتترم «شتتتد و دیتتتو انبازشتتتان گشتتتته استتتت

خواهد که در برابرشان پایتداری کنتد، پیکتار بتا      می
بدی را بسیجد و به دفاع از نیکی و راستی، برخیتزد   

اوستتایی استت  امتا     و« گاهانی»ای که سراپا  اندیشه
ای  جتتوی و نیکتتدل و چهتتره  ایتترم سرشتتتی آشتتتی 
طلب دارد  یعنی کمابیش همتان   ستمدیده و شهادت

ی چهتتارم از ایتتران و از  تصتتویری کتته ایرانتتی ستتده
گویتد از   نگارد  او آشکارا متی  خویشتن در ذهن می

گذرد و ناپایدار  جایی که جهان چون باد بر ما می آن
در غم پیکتار باشتد و چتون     است مرد خردمند نباید

ی آدمیان مترن استت نبایتد بیهتوده بته       فرجام همه
مبارزه بر سر جتاه و گتاه پرداختت و درختت کینته      

دانیم کته فرجتام ایتن پیکتارگریزی و      کاشت  و می
ترشدن دشمن و چیرگتی او بتر    جویی، گستاخ آشتی

خواهتد درختتی بکتارد     ایرم است و ایرجی که نمی
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باشد، با این تسلیم خویش به  که بارش کینه و پیکار
نهاد، خود تتا جتاودان پیکارستاز و     بدکاران اهریمن
نشتاند کته سراستر     شود و نهتالی متی   کینه آفرین می

جتتویی  تتتاریخ ایتتران را سرشتتار از پیکتتار و کینتته   
سازد  کرداری که از ستوی ستیاوش نیتز تکترار      می
جتویی خونابته    شود و به پای نهال جنتگ و کینته   می
به هر روی  .کند ریزد و آن را بارورتر می ای می تازه
ی چهارم پس از آن شکستت و   ویژه ایرانی سده و به
ی یتورش تتازه    ی طلیعته  های فراوان و مشتاهده  رنج

ترکان از یک سو، و پذیرش و پرورش یک دستگاه 
ی  فکری جدید که ترکیبی است از عقاید مجموعته 

ی  فههای وارداتی به جای دین و فلست  ها و فلسفه دین
اوستایی از سوی دیگر، شاید بیش از هر زمان دیگر 

ی فهم و لمس و پذیرش واکنش ایترم گونته    آماده
ایتران در   .های آن شتده استت   در برابر تاریخ و ستم

درازای تتتاریخ پتترتالطم ختتود در شتتمار معتتدود     
تنهایی بتار ستنگین    کشورهایی در جهان است که به

جهانی را بتر  های  ترین یورش ترین و پرآوازه بزرن
تتتن و روک ختتود تجربتته کتترده استتت  نتته ستتپاهیان  
اسکندر و لژیونرهتای رومتی و جنگجویتان هتون و     

وار و پُشتاپُشت  های موم جهادگران عرب، نه یورش
و دائمی ترکان و مغو ن و تاتاران و سرانجام نته در  

هتتای استتتعمار کهتتن و در  ی نتتوزدهم دسیستته ستتده
 -اقتصتادی  -یسیاست  -ی بیستم یتورش نظتامی   سده

فرهنگیِ استعمار نوین چه به چهره غربی و  -مسلکی
یتک   راست  آن و چه از گونه شترقی و چتپ، هتیک   

انتد  نگتاهی    نصتیب نگذاشتته   ایران و ایرانیتان را بتی  
آورد کته   روشتنی بته یادمتان متی     گذرا به تتاریخ بته  
ها،  بسا توانسته است تمدن ها چه هریک از این تازش

سره از صفحه تتاریخ   را یک فرهنگ ها و قوم هایی
ویتژه   ای بته  بروبد و از میان ببرد  برای چنتین جامعته  

ی ذهتتن اجتمتتاعی و فرهنگتتی و  زمینتته اگتتر در پتتس

ای و  ای از عقاید زروانتی، هتزاره   مانده دینی خود ته
گری، بوداکیشتی   جبری داشته باشد و چاشنی مانوی

و تصوف را نیز بر آن بیفزاید، چندان شگفت نیست 
هنگامی که در سده چهارم آغاز یورش ترکتان   اگر

ی تمتام   شدن ثمره کند و گواه پنبه را نیز احساس می
شتتود کتته طتتی چهتتار ستتده در   هتتایی متتی آن رشتتته

های فرهنگی و علمتی و دینتی ریستیده استت،      زمینه
ی تاریخ ایرجی در او نیترو   اختیار تمایالت فلسفه بی

 .بدتر برای آن بیا ای پذیرنده گیرد و روحیه

کنتد تتوان    ای احستاس متی   هنگامی که جامعته 
جستتمانی ختتود را بتترای مقابلتته بتتا نیروهتتای دشتتمن 

تترین،   ترین، بتزرن  بیرونی از کف داده است، مهم
ترین و فرجامین سالک او بترای دفتاع از    کننده تعیین

موجودیت مادی و معنوی خویش توسل به نیروهای 
ور روانی خویشتن و پرورش توجیهی نتوین بته منظت   

 -درواقا همان عقایتد زروانتی   .ی حیات است ادامه
زاد را در نبرد با اعتراب   ای که پای رستم فرخ هزاره

سستتت کردنتتد، و کتتار را بتته جتتایی رستتاندند کتته   
دلیرتترین ستربازان جهتان را بایتد بتا زنجیتر بته هتتم        

بستند تا نگریزند، پس از چند سده پیکار جنگتی   می
ی پذیرش و  یز آمادهو علمی و فرهنگی، ایرانیان را ن

 .وار خویش ساختند توجیه سرنوشت ایرم
*** 
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  گو با محمود دولت آبادیو  گفت

 خالق رمان کلیدر
 

 ۱۳۶۲فتتروردین  ۲۰« کلیتتدر»تتتاریخ پایتتان یتتافتن 
ستال از چتاپ جلتد     ۳۵ا یعنتی  ۱۳۵۷است و شتروع آن  

ستتال از چتتاپ دوره کامتتل کلیتتدر متتی  ۲۵اول و دوم و 
یتک  « کلیتدر »ستال کته دیگتر     ۳۵گذرد  اکنون از پس 

محسوب متی شتود وقتتی از او    « کالسیک معاصر»رمان 

داستان کلیدر را می پرسم، می گوید: 
یکی/ دو سالی طول کشید تتا مجتوز   »

بختانه دوره وزارت نشتتر بیابتتد و خوشتت
فرهنگی آقای خاتمی بود و می تتوانم  
فکر کنم که آسان نبود نشر کلیتدر بتا   
وجتتود نظتتری کتته ابتتراز شتتده بتتود از  
جانب رییس اتتاق ممیتزی وقتتی وارد    

یتک  »جما ممیزها شتده و گفتته بتود    
شتتاهکار در ایتتن مملکتتت بتته وجتتود   

بتا  « آمده و من آن را خمیر متی کتنم!  
قتتتاطعی در وجتتتود چنتتتان اظهتتتارنظر 

متی توانیتد    ۶۲ ۶۴فواصل ستال هتای   
تصور کنید کوشتش دکتتر ختاتمی و    
نزدیکتتتان ایشتتتان، از جملتتته آقتتتای   
فریدزاده و تتالش هتای پیگیتر دیگتر     
دوستتتان بتتا حستتن نیتتت، آستتان نبتتود  
انتشار کتاب  با وجود ایتن بته محتض    
جابجتتایی وزیتتر فرهنتتگ، در وزارت  
آقای مهندس میرسلیم، جلتوی انتشتار   

ر من، از جمله کلیدر بسته شد کلیه آثا
به مدت پنج ستال، )بته استتثنای یتک     

و چنتتان «( جتتای ختتالی ستتلوچ»چتتاپ 
شرایطی وقتی برای من پدید شتد کته   
از دانشگاه هتم کنتار گذاشتته شتده بتودم و جنتگ هتم        
شدت یافته بود، کس و کارم آواره شده بودنتد و مانتده   

  تتو ختود   ستاله و     ۱۲بودم با خانواده و فرزندانی دو تا 
    «بخوان حدیث مفصل را 

متتی تتتوانم رنتتج ستتالیان را در چهتتره اش ببیتتنم      
سیگاری می گیراند و  بالی دودهایش می بینمش  متی  
گویم راستی سرنوشت آن دو جلد کلیدر کته بته دستت    

متی   ساواک افتاد، چه شد؟ تا بخواهد جواب دهد، ادامه
ر دهم عباس عبدی داستتان نتویس نقتل متی کنتد کته د      

بحبوحتته شتتلوغی هتتای انقتتالب، در یکتتی از روزهتتای   
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خیابان شاهرضا و میدان بیستت و چهتارم استفند شتما را     
چهتتار بتته دیتتوار  دیتتده کتته دو بتترن کاغتتذ بتته قطتتا آ 

چستتبانده بودیتتد  اینطتتور کتته عبتتاس عبتتدی متتی گویتتد 
در »اعالمیه ای از شما بتر دیتوار بتوده بته ایتن مضتمون:       

ام که منجر بته بازداشتت   هجوم ماموران ساواک به خانه 
و زندانم شد، در کمال وحشیگری جلتدهای اول و دوم  
رمان در دست نوشتنم، کلیدر، بته سترقت بترده شتد  از     
همه دوستداران ادبیات که به نحوی از سرنوشت این دو 
جلد اطالعی، هرگونه اطالعی دارند ختواهش متی کتنم    

ستیگارش را ختاموش متی     «به طریقی مرا مطلتا نماینتد   
نته، اینطتور نبتوده  آن دو جلتد     »ند و سپس می گوید: ک

بوده که ختود ستاواک کلیتد خانته مترا      « پاپتی ها»رمان 
وقتتی متی گتویم    « داشته و آمده و این دو جلد را بترده  

شود، لبخندی می زند  سال شاید پیدا ۳۵امیدوارم بعد از 
  و    

و « گتتل محمتتد»همهنتتان نشتتته ام روبتتروی ختتالو 
متی گتوییم کته     متی گویتد      « حمتدها گل م»اکنون از 

تمام شده! می گتویم همتانطور کته    « گل محمدها»دوره 
در بزرگداشت ماند  سخن گفتید و آن « وهن زندان»از 

دو هفتتته ای کتته در زنتتدان بودیتتد، آنطتتور کتته ستتفیر    
مبتارزه  »آفریقای جنوبی گفت که ماند  بته متا یتاد داد    

امتتا امتتروز  «کنتتیم بتترای آپارتایتتد علیتته سفیدپوستتت هتتا
مبارزه برای ما علیه سفیدپوست ها نیستت، بلکته مبتارزه    
  تغییر کاربری داده و علیه فقر و گرسنگی و فساد است 

می گویم شاید دوره گل محمدها تمام شده باشتد  
اما     لبخند متی زنتد  لبخنتد متی زنتد و متن در امتتداد        

ساله را متی بیتنم    ۷۳لبخندش، لرزش دست نویسنده ای 
تمالی به دست هایش می پیهد و می گوید آن را که دس

گره بزن  محکم! گره که می زنتم، روان نتویس را روی   
کاغذ متی لغزانتد و متی نویستد  او را  بتالی دودهتای       

 سیگارش می بینم و نگاهی که تا دورها رفته 
گتل  »می گوید تاکنون خیلی ها ادعا کرده اند که 

آمده اند و گفتته   ند و از آن نوه و نتیجه هایی که«محمد

یتم  متی گتویم ایتن همتان      «گل محمتد »اند ما بهه های 
تکثیر گل محمدهاست در بطن جامعته امتا نته بته شتکل      
یک انقالبی یا     که اکنون در قالتب یتک گتل محمتد     

« زوال کلنل»می گویم  دموکرات شاید  لبخند می زند   
بتته کجتتا کشتتیده شتتد؟ بتتا امیتتدواری متتی گویتتد همتتین  

 سکوت می کند   « می آید»ی گوید روزها    نم
ستال عمتر کلیتدر، یتک بتار       ۳۵اکنون که از پس 

دیگر به حجم عظیم آن نگاه می کنم با خودم می گویم 
ممکن است هر خواننده ای بتا دیتدن ایتن حجتم کتتاب      
عقب رانده شود و با این پرسش روبرو که چرا هنوز هم 

یتن  یتی کته شتاید  بتالی ا    «چترا »باید کلیتدر بختوانیم؟   
 پرسش ها و پاسخ ها بتوان پاسخی برای آن پیدا کرد 

 
سال از انتشار کلیدر می  ۳۵آقای دولت آبادی، * 

( و امروز که من با ۱۳۵۷گذرد )انتشار جلد اول و دوم، 
جلدی به چاپ  ۱۰شما دارم مصاحبه می کنم این رمان 
یک تابستتان را   ۸۶بیست و پنجم رسیده  خود من سال 

مان عظیم را خواندم  من وقتی این رمان گذاشتم و این ر
را می خواندم، جدای از همذات پنداری و همراهی بتا  
قهرمان رمان، بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانی را در آن 

 می دیدم 
اجتماعی را در آن رمان دیتدم  « من»من یک  ***

متبلتور شتده بتود و ایتن     « متارال »و « گل محمتد »که در 
دوره هتتای مختلتتف تتتاریخ  اجتمتتاعی را وقتتتی در« متتن»

« کلیدر»سیاسی، اجتماعی ایران رصد کردم، دیدم دقیقا 
« شتاهنامه »بازنمای تاریخ معاصر ایرانی است  شاید یک 

به نثر  کلیدر از یک سو بازنمای روک ایرانتی و وجتدان   
ایرانی است و از سوی دیگر بازنمتای روک قتومی/ ملتی    

 ایرانی 
نگتاه و درک  اما در مورد خاص کلیتدر کته شتما    

عاشقانه به آن دارید، توضیح چندانی نمتی تتوانم بتدهم    
هنتتر تمتتام هنرجتتوی »واقعتتا مگتتر بگتتویم بتته تکتترار کتته 

خودش را طلب می کند و بته کمتتر از آن راضتی نمتی     
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شودا به راستی هنر پرتوقا ترین بوده است در برابر متن   
شاید توانسته باشم چنان توقعی را بترآورده کتنم کته در    

د آن جنابعالی یک فصل تمام بنشتینید و کتتاب را   فرآین
بخوانید  در باب وجوه دیگر اثر هم مثل متردم شناستی،   
فرهنگ عمومی، چه متی دانتم جامعته، روابتل و دیگتر      
جنبه ها می توانم بگویم شخصیت هتای کتتاب در تهتی    
جریان پیدا نمتی کننتد، بلکته از درون روابتل فراختورد      

کتته شتتما ایتتن کتتتاب را خودشتتان جریتتان متتی یابنتتد  این
شاخصه روحیه ایرانی یافتته و درک کترده ایتد موجتب     
خرسندی استا زیرا اگر چنان آرزوهای بزرگی در من 
وجود نمی داشت، بته ستمت خلتو چنتین کتار و چنتان       

 کارهایی چگونه می توانستم بروم؟
شما در ایتن رمتان انستان و کرامتت انستانی و      * 

چیزی استت کته    آزادی اش را پاس داشتید  این همان
نیکوس کازانتزاکیس نویسنده بزرن یونتانی در رمتان   

متن چهتره   »اش متی نویستد:   «گزارش به خاک یونتان »
واقعی خود را متی شناستم و تنهتا وظیفته ای را کته بته       
دوش دارم می دانم  ساختن این چهره با حوصلهتمام و 
با همه عشو و مهارتی کته در یتد قتدرت متن استت و      

ن چته معنتایی دارد؟ معنتایش بتدل     آن؟ ای« بازساختن»
کردن این شعله به نور است، تا چیزی از من باقی نماند 

 بتواند با خودش ببرد « خارون»که 
چون این بزرگترین جاه طلبی من بوده است: *** 

باقی نگه داشتن چیزی است کته مترن بتوانتد بتا ختود      
و به زعم این، این هنتر  « ببردا هیک چیز جز مشتی خاک 

القیتتی در شترایل آزاد و مستتقل کته یتا نتدای       است: خ
درون هنرمند است که برخاسته از ساحت زبتان او استت   
یا صدای مردمی که در ساحت بافتت فرهنتگ و جامعته    

گزارشی استت  »جریان دارد  از این منظر، گویی کلیدر، 
کته یتک بتار دیگتر ختود را در گستتره       « به مردم ایتران 

از گتذار از مشتروطه و    تاریخی شان ببینند، به ویتژه بعتد  
رستتیدن بتته استتتبداد رضاشتتاهی و ستتپس از مصتتدق و    

ستترنگونی او و رستتیدن بتته استتتبداد محمدرضاشتتاهی و  
 سرانجام انقالب و دولت موقت بازرگان و    

در ستتتتخن « چهتتتتره ختتتتود را متتتتی شناستتتتم » 
کازانتزاکیس را می فهمم و آن بشر را بسیار دوست متی  

وانم بگویم کوشتیده ام  داشتم و می دارم اما شخصا می ت
مگر بتوانم چهره واقعی خود را بشناسم و پس پشت این 
چهره را  البته منظور چهتره عتام ختود استت  بلته، همته       
کوشش عمر من در این بوده است و بی گمتان نتوانستته   
اما زیرا تغییر، اصل ثبات را به تغییر وامی داردا پس متی  

ام بشناستم!   توان روی این معنا توافو کترد کته کوشتیده   
در باب کرامت انسانی و رعایت آن هم، امری است کته  
منحصر به کلیدر نمی شود  سر جما، مگر جز این بتوده  
که معترض بتوده ام نستبت بته همته نتاروایی هتا کته بتر         

 آدمیزاد رواداشت می شده؟
اینکه بدیهی تترین اصتل در نگتاه و کتار نوشتتن       

اتوان بتوده ام از  است! آنهه از آن دور مانده ام شاید و ن
بیانش، نارواپذیری بتوده استت! در متورد اینکته کلیتدر      
گزارشی است به مردم ایران و می افزایم به خاک ایتران  
بلتتته، درستتتت استتتت  تکتتتوین در ادبیتتتات از آستتتتانه   
مشروطیت تا دوران نویستندگی متن هتم درک درستتی     
است، چنین بوده است افزون بر آنهه در پتیش از مغتول   

عمی تا نظتام الملتک بتاقی مانتده و تکیته گتاه       یعنی از بل
 اطمینان بوده است 

کلیدر به زعم من فریتاد اعتراضتی استت علیته     * 
چون »مرگی که زندگی را از جهان برگرفته استا پس: 

و اگتر معنتا و   « می آفرینم، پس بتا مترن متی استتیزم     
ارزش اصالت آفرینندگی را در این بدانیم، پی خواهیم 

را کته از ستاحت   « مارال»و « گل محمد»برد که: آنگاه 
بافت فرهنگ و جامعه ایرانتی بتر قلتم محمتود دولتت      

ش جاری شدند را بخش عظیمتی از  «کلیدر»آبادی در 
فرهنگ و تاریخ ایتران بتدانیم کته در ستاحت زبتان و      
ادبیات متبلور شتده استت  )نمونته بتارز آن در ادبیتات      
روس که بخش عظیمی از تاریخ و فرهنگ آن کشتور  
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را با ختود دارد و وجتدان و حافظته ملتی روس استت،      
تولستوی است(ا دولت آبتادی کته در   « جنگ و صلح»

شرایل آزاد )و نه محتیل آزاد( دستت بته خلتو چنتین      
قهرمانانی زده که بخش عظیمی از وجدان و حافظه ملی 

« جنتگ و صتلح  »ما است، آقای دولت آبادی، از منظر 
به روک ایرانی  که بازنمای روک روس است، می خواهم

 برسم  از این منظر صحبت کنیم « کلیدر»در 
نمی دانم طترک ایتن کلیتات در زمانته قطعته      *** 

قطعه شده و ریز ریز شده همه چیز همانهته دوره متدرن   
نامیده می شود چه مایه برتافتنی است اما به یقتین بدانیتد   
که هر مجنونی در هر کجای این طرک این زمین، دستت  

می برد، قطعا وارد یک سلوک روحتی   به کاری بزرن
می شودکه از محدوده شخص و فرد معین فراتتر استت    
چنتتین ستتلوکی متتی توانتتد آگاهانتته باشتتد )چنانکتته از    
کتتازانتزاکیس گفتتته استتت( و متتی توانتتد آمیتتزه ای از    
آگاهی ناآگاهی باشدا چنانکته متن متی فهمتم  بته ایتن       

ازی بیهوده سخن بته ایتن در  »ترتیب از لحاظ من عبارت 
، مناسب ترین پاسخ به درک شما است  آنهته متی   «نبود

توان افزود ایتن استت کته در نوشتتن کلیتدر یتک میتل        
سرکشی ادبیات، شتدت داشتته در وجتود متنا در واقتا      
انگیتتزه ای کتته از گذشتتته ادب و فرهنتتگ گذشتتته متتی  
آمده و جهشی از متن گذشته و زمانه خود به شتمار متی   

 رود 
خش عظیمی از تتاریخ و  را اگر ب« جنگ و صلح» 

فرهنگ و وجدان و حافظه ملتی روستیه بتدانیم، همیشته     
الگویی دقیو برای ارزیتابی روک و وجتدان ملتی ایرانتی     
هم بوده و همین موجب شده که بسیاری از نویستندگان  
آن را الگوی خود قرار بدهند برای بیتدار کتردن روک و   

بیتات  وجدان ملی ایرانی  به زعم من بهترین نمونته در اد 
است که همان کتارکرد جنتگ و صتلح    « کلیدر»فارسی 

در ادبیات روس را در ادبیات فارسی دارد اما بته عکتس   
، غتترور و روک ایرانتتی در برختتورد بتتا «جنتتگ و صتتلح»

بیگانه نبوده که متجلی می شده بلکه بتا استتبداد داخلتی    

بوده  این به وضوک در ادبیات مشروطه تتا بته امتروز نیتز     
کته بازنمتای روک انستان    « کلیتدر »لبتته در  نمود دارد و ا

جنتگ و  »معاصر ایرانتی استت  چقتدر ختود را وامتدار      
 رسیده باشید؟« کلیدر»می دانید که از آن به « صلح

ادبیات روسیه از گوگول و پوشکین تا سولژنتستین  
و بولگتتاکوف، از نظتتر متتن یتتک اتفتتاق در تتتاریخ بتتوده 

یتام شکستپیر   است، مثل ادبیات دوران الیزابت کته بتا ویل  
مشخص می شود و مثل ادبیتات عصتر طالیتی یونتان یتا      
مثتل ادبیتتات فرانستته از متتولیر تتا کتتامو، بکتتت  بنتتابراین   
نویسنده پژوهنده ای را نمتی تتوانم بته تصتور آورم کته      
ازای هر سه، چهار منبا فرهنگ بشتری ختود را محتروم    

 کرده باشد 
پس قدری ساده انگتاری استت کته تصتور شتود       

ی حماستی لزومتا زیتر تتاثیر یتک نویستنده       مشابهت هتا 
« جنگ و صلح»حماسی باید بوده باشد  بدیهی است من 

را هم خوانده ام، آثار هومر، شکسپیر، گوتته و     را هتم   
خوانتتتده ام امتتتا در ادبیتتتات روس بتتتیش از تولستتتتوی، 
مجذوب داستایوفسکی بوده ام و متایلم یتک بتار دیگتر     

انم آن جاذبته پیشتین   آثار آن مومن را بخوانما فقل نگتر 
از خیتتال بتترود امتتا بتترای متتن جالتتب ایتتن استتت کتته در  
تاثیرپذیری حماسی چطور به حکیم ابوالقاستم فردوستی   
اشاره نکردید که تمام عمتر بتا متن ایرانتی بتوده استت؟       
باری     در عمرم فقل یک بار رفته ام که از باب قیتاس،  
خود را بستنجم و آن قیتاس در ارتبتاط بته هتیک یتک از       

آن یتک بتار، متوردش     نویسندگان نامبرده نبوده استت  
حضرت مو نا جتالل التدین بتودا بته آن ستبب کته در       
جوانی چیزهای شاعرانه می نوشتم و کم و بیش بتا شتعر   
آشنایی داشتم اما چون متوجه شتدم کته الزامتا ختواهعم     
نوشت با ختود گفتتم متی روم بته دیتدار مو نتا تتا چته         

واندم و چنان دچتار حیترت   بگوید؟ غزلیات را جابجا خ
شدم که فکر کتردم یعنتی بته ایتن نتیجته رستیدم کته از        
نوشتن شعر محترمانته فاصتله بگیترم، از آنکته بعیتد متی       
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دیدم بتوانم به چنان مهمی نایل آیم به خصوص که متن  
می خواستم در زمین بنویسم و نه در آسمان هتا، آن هتم   

خواستتم   به نثر و آن تنها موردی بود که بتا منطتو قیتاس   
خود را بشناسم و بسیار مهم و مفید افتاد آن قیاس! از آن 
پس فقل در منطو استقرا ره ستپرده ام زیترا زود بته ایتن     
فهم رسیده ام کته هتر ذره جهتان ختودش را دارد، اگتر      

 خود یک جهان نباشد!
 

نسان ایرانی و استبداد  شاید رویتارویی انستان   * ا
سیاسی و مذهبی اش  ایرانی از دیرباز که ساختار ذهنی،

همیشتته در طتتول اعصتتار مختلتتف از باستتتان تتتا امتتروز 
استتتبدادی بتتوده و همتتاره فاصتتله بتتین ملتتت و دولتتت  
)حکومت( در ساختار سیاسی/ اجتمتاعی جامعته نمتود    
داشته است، درون مایه اصلی این رمان باشد  شما ایتن  
استبداد را با دستتمایه قترار دادن تتاریخ کته بخشتی از      

موش شتده ایرانتی استت، متدام بته خواننتده       حافظه فرا
هشدار می دهید  شما استبداد رضاشاهی را در این رمان 
هدف می گیرید که دوباره به استبداد برسید که مصداق 
ایتتن جملتته استتت کتته در درون هتتر یتتک از متتا یتتک   

خوابیده است و به وقتش بیدار می شود  شما « دیکتاتور»
 ا این بیداری را هشدار می دهید گوی

البتتته استتتبداد در ایتتران مقولتته کهنستتال و     *** 
دیرپایی است و متاسفانه بسیار هم جتان ستخت استت و    
همه از آن می نالند اما هیک فردی ندیده ام کته بته ستهم    
خودش در برساخته شدن استبداد اعتراف کنتد و کمتتر   
از آن دیده ام اشخاصی را که رفتته باشتند پتی شتناخت     

اید هم رفته شده و من از دیتدن  استبداد و توضیح آن، ش
 آن پژوهش ها محروم مانده باشم 

اگر هم رفته نشده باشند، ظاهرا موجه استت زیترا    
به نظر اشخاص هر چه باب میتل نباشتد استتبداد شتمرده     
می شود و به نظر موضوعی دم دست می رسد، پس چته  
نیازی به پژوهش و شناخت؟ در حالی که استتبداد یتک   

ایتن عتالم دارد، همهنتین رنتگ و رخ     ریشه تاریخی در 

های گوناگون و صد البته تا برابر نهاد آن فهم و توضیح 
 نشود هم به شناخت درنخواهد آمد 

سالی می گتذرد کته درون چنتین     ۶۰مثال شخصا  
پدیده هنوز تعریتف نشتده ای، دارم زنتدگی تجربتی بتا      
چشمان باز می کنم و در طول این مدت همته مخالفتانی   

ان اتفاق صحبت افتاده است، از استبداد منزجتر  که با ایش
بوده اند و در مقابل ذهن را احاله داده انتد بته چیزهتایی    
که در گمان وجود نامشخصی داشته است که چون متن  
در لفظ ایشتان اندیشتیده ام بته نتیجته ای نرستیده ام جتز       

 خود ایشان 
اما ختود ایشتان بته جتز ذهنیتت شتان کته فرآینتد         

 ۳۰۰چه می توانسته باشد؟ آقای عزیز، شرایل می بوده، 
سال تجربه دوران ترقی بشتری بتا ذهنیتت پدیتد نیامتده       
آنها آمدند و اصتل را بتر بیترون از ذهنیتت گذاشتتند از      
برکت تفکر واقا نگر و رسیدن به اصتولی کته بیترون از    
ذهن هر فردی وجتود روشتن داشتته باشتدا پتس آنگتاه       

شدا فرآیند شد و به نظریه و توضیح شد، پذیرفته شد یا ن
آن ترتیب چیزی حاصل آمد که بته آن گفتته متی شتود     

و براساس چنان شناخت هتایی تعریتف نستبی    « شناخت»
 پدیده ها امکانپذیر شد که به وفاق جمعی درآمد 

براساس چنان شناخت و وفتاقی استت کته )متثال(      
همین روزها از زبتان چنتدی از شتهروندان فتالن کشتور      

که چنین تصمیمی از جانتب دولتت،   اروپایی می شنویم 
ضتتد اصتتل دموکراستتی استتت کتته در قتتانون آن کشتتور 
مصتترک شتتده استتت  پیتتدا استتت کتته آن متتردم )متتثال(   
دیکتاتوری فرانکو را شتناخته، تعریتف آن را در حافظته    
دارد و با قوانین کشورش هتم آشناستت و نیتز متی دانتد      
که چه می خواهد و چه نمی خواهد  به این ترتیب نمتی  

درون هر یک از ما ایرانی هتا یتک   »ان خالصه گفت تو
و از آن گذشت! شخصتا بته شتما    « دیکتاتور وجود دارد

اطمینان می دهم که درون هر فرد بشری یک دیکتتاتور  
وجود دارد اما آنهه امکان بروز آن را نمتی دهتد، خترد    
جمعی است که از ذهن فترد، فترد جامعته برآمتده و در     
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خت و سپس به قتانون درآمتده   بیرون از ذهنیت ها به شنا
 است 

 
تاریخ )و به خصتوص تتاریخ سیاستی معاصتر(     * 

دستمایه بسیاری از شاعران و نویسندگان معاصر استت   
نام هتایی چتون احمتد محمتود )همستایه هتا(، صتادق        
چوبک )تنگسیر(، رضا براهنی )رازهای سرزمین متن(،  

( و «آذر ماه آخر پاییز»یا ابراهیم گلستان در داستان های 
محمد علی سپانلو در این زمینه پررنگ تتر استت  متن    
مایلم به جای برشتمردن نتوع نگتاه دیگتران و شتما بته       
تاریخ، از شما بپرسم وجه تمایز و نگاه شما به تاریخ به 
مثابه چیست و چه تفاوت های بارزی در این نوع نگتاه  
است که می تواند این تمایز را نسبت به دیگران بیشتتر  

)البته با این دید که مواجهه ما در بسیاری از  نشان دهد؟
داستان نویسان معاصر، نگاهی ایدئولوژیک است که به 

فار  از چپ یتا  « ادبیات جهت دار»زعم من زیر عنوان 
نیز گاهی از این منظتر  « کلیدر»راست قرار می گیرد و 

 نشانه می رود (
می دانم و تفاوتی اگر باشد منطقتا اربتاب   *** ن  
نظر بایتد بشناستند و اگتر  زم دیدنتد بگوینتد یتا       نقد و 

بنویسند؟ آنهه از این بابت به من مربوط می شود اینکته  
همه نویسندگانی که شتما برشتمردید و برنشتمرده هتا را     
هم خوانده ام و بی گمان از هر کدام شان آموخته ام اما 
اینکه چه تمایزی تفاوتی وجود دارد و درک و بیان آن، 

تا شاید بته همتین ستبب هتم شتاخه ای در      پیشه من نیس
ادبیات پدیدآمده که نقد و بررسی ادبی نامیده می شتود  
و تا آنجا که من اطالع دارم پیشه آن به ارسطو می رستد  
در همان عصر طالیی یونان  البتته پتیش تتر گفتته ام کته      
جامعه ما از جمله نداشته هایش، یکی هم نقد ادبی است 

 که خود علل زیاد دارد!
 
زنان کلیدر )به ویژه مارال و صوقی، شیرو و    ( * 

فقل درگیر مسائل عاشقانه و زندنگی درون خانوادگی 
نیستند، بلکه در همراهی با همسر لباس مبارزه و جنگ 

نیز می پوشند  ما در شاهنامه هم نمونته هتایی از جملته    
داریم  شما در تاریخ معاصر نمونه های مد « گردآفرید»

که آن را در شخصیت مارال استحاله کرده  نظرتان بوده
باشید یا این نوع نگتاه بته زن ایرانتی را از شتاهنامه وام     

 گرفته اید؟
رباره زنان کتتاب کلیتدر صتحبت کترده ام     *** د
بتا وجتود ایتن متی     « ما نیز مردمتی هستتیم  »در گفتگوی 

تتتوانم بگتتویم زنتتان در کلیتتدر از شتتأن انستتانی مهمتتی    
غرور نشود کته نبایتد، تتوان     برخوردارند و اگر حمل بر

گفت نظیرشان را کمتر در ادبیتات دیتده ایتم، حتتی در     
ادبیات دیگر ملل  زن هتای کلیتدر فقتل در کلیتدر متی      
توانستند پدید بیایندو خوشبختانه پدیتد آمدنتد در کنتار    

و شاید بدان سبب که « جای خالی سلوچ»رمان « مرگان»
  اینکه شتما بته   آنها از اعماق تاریخ اجتماعی ما می آیند

زنان در شاهنامه اشاره داشتید، بی گمان بسیار مهم بتوده  
اند اما نه چنین در واقعیتت زختم دیتده ای کته زنتان در      
کلیدر پدید شده اند  زنانی که نه شاهزاده اند و نه آنکته  
پیش تر شرایطی پیش آمده تا نویسنده ای به سرا  شتان  

در ایتن ذهتن و   برود و خوشبختانه چنین اتفتاقی رخ داد  
 این قلم 
 
تراژیک ترین بخش رمان بته زعتم متن زمتانی     * 

است که خان عمو بته همتراه دیگتر همراهتانش وقتتی      
گندم های انبار حاجی سطانخرد خرستفی را از انبارهتا   
بیرون می آورند که به مردم بدهند، مردمتی کته گویتا    
حو خود را فراموش کرده اند یا به تعبیری به دلیل نگاه 

ولوژیک و خرافتی شتان بتی وجتدان و نستبت بته       ایتدئ 
سرنوشت سیاسی، اجتماعی شان منفعل و منفتک شتده   
اند و گویی بار تعهد اخالقی، اجتماعی و سیاسی ختود  
را به دوش اقرارنیوشان، رهبران مذهبی و سیاسی شتان  
انداخته اند که همین سبب شده تا نیروی واکنش نسبت 

ی و قتدرت تمییتز   به مسائل اخالقی، اجتماعی و سیاست 
همه امور یعنی به کار بردن وجدان در آنها رو به نقصان 
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بگذارد، می بینیم که در اینجا هم مردم با همتان تترس   
نهادینه شده در یقه شان، سکوت می کنند و خان عمتو  
دستور می دهد که گندم ها را در آب بریزند و انبارهتا  

خودمتان  را بسوزانند  این صحنه را من بارها در تتاریخ  
خوانده ام و شاید دیده باشم  شما بگویید آقای دولتت  

 آبادی 
نهه به نظر شما تراژدی انگاشتته متی شتود،    *** آ

از نظر من یک واقعیت سخت و تامل برانگیتز استتا بته    
ایتن معنتا کته تتوده هتای متردم زودازود باورهایشتان را        
فدای موقعیت های زودگتذر نمتی کننتد و اینکته متردم      

هتایی از تترس تتاریخی هتم روی کتت و      خرسف توده 
کول خودشان احساس می کنند و یقین دارنتد کته اگتر    
آن غالت را از طرف خان عمو قبول می کردنتد، خیلتی   
زود باید تاوان سنگین تری می پرداختنتد، ضتمن اینکته    
رعیت مردم محافظه کار و دور انتدیش تتر از آن استت    

طتول و   که تصور می شود به نظر درآورید کته در تمتام  
پهنای ایتن سترزمین، دهقانتان کشتتورزان ستهمگین تتر       
آسیب ها را تحمل کرده اند، چته از بابتت دفتاع جتان و     
مال، چه از بابتت تتامین آذوقته و خترام بترای لشتگیان       
ختتودی و بیگانتته و متتی دانیتتد کتته تجربتته هتتای دور و   

 نزدیک در ضمیر آدمیان باقی می ماند 
روایت هتای  یام گل محمد از یکسری خرده * ق 

ختتانوادگی و قتتومی شتتروع متتی شتتود و ستتپس علیتته   
حکومت جهت می گیرد  از یکسو یادآور قیام عیتاران  
استتت بتتر متمتتولین، از ستتوی دیگتتر در ادامتته بتته طتتور 
ناخواسته و گویی ناآگاهانه به سمتی کشیده متی شتود   
که دیگر طرف حساب گل محمد، خوانین و متمتولین  

جا است که رمان از وجه نیستند، بلکه حکومت است  این
قومی، رنگ ملی به خود می گیرد، هر چند رمان سویه 
فراملی به خود نمی گیرد )آنهه ما در شاهنامه به عنوان 
روک و وجدان ملی ایرانی داریم همین فراملی بودن آن 
است که در کلیدر به شکلی دیگر و از منظر داخلی بته  

را از « اگتل محمتده  »آن پرداخته می شود( چقدر قیام 

واقعه سیاهکل، میرزاکوچک ختان، حیتدرعموغلی یتا    
اگر بخواهیم نقب بزنیم به گذشته تاریخی خودمتان در  

سال اول حکومت اعراب مسلمان بر ایران از قیتام   ۳۰۰
گتل  »شعوبیه وام گرفته اید؟ و اگتر بپتذیریم کته قیتام     

به نوعی به دوره هایی که شاید متاثر از حزب « محمدها
، نیز ارتباط دارد، چقدر خود را به این حزب توده بودید

متعهتد و  « کلیتدر »و آرمان هایش و پرداختن به آن در 
 نزدیک می دانید؟

ربتتاره تاثیرپتتذیری توضتتیح دادم و گفتتتم    *** د
تاثیرپذیری کتاب به کتاب نیستا تاثیرپتذیری نویستنده   
معمو  دامنه وستیا تتری دارد و علتی ا صتول شتخص      

متتی پتتذیرد، نیستتت  بتتدیهی استتت  متوجتته تتتاثیراتی کتته
فرهنتتگ عیتتاری فتتتوت در وجتتود اجتمتتاعی فتتردی متتا  
وجود داشته، از جمله در ذهن متن امتا در متورد اقتوامی     
که در کلیدر به هم دربافته شده اند، از ستوی متن حتا     
که از بیرون به کتاب نگاه می کنم کار فرخنده ای بتوده  

ای با عنتوان  است  در ضمیر من از همان نوجوانی مقوله 
حقتوق عاد نتته متتردم ایتتران در جهتتت یگتتانگی وجتتود  
داشته استت و خوشتبختانه توانستته استت جامته مناستب       
خودش را در کلیدر بیابد  نکته دیگر متورد عالقته شتما    
هم مربوط می شود به حزب توده که جهت اطتالع متی   
گویم هرگز عضو یا بته اصتطالک ستمپات آن نبتوده ام،     

ات هیک گروه سیاسی دیگری نبوده چنانهه عضو یا سمپ
ام ولی فکر کنم کته نویستنده معمتو  نستبت بته تتاریخ       
اجتماعی خودش نمی تواند بی توجه مانده باشتدا پتیش   

 تر هم در این موضوعات سخن گفته شد 
از دو قوم در این رمان سخن می آید: قوم بلوچ * 

و قوم کرد  هر دو هتم تبارشناستی شتان متی رستد بته       
دور، به ویژه قوم کرد که به قبل از استالم   گذشته های

می رسد  هر دو هم دارای زبان ویژه ختود هستتند  دو   
قوم با دو زبان، از این منظر هم رمتان جتدای از رنتگ    
قومی، رنگ ملی می گیرد بترای بازشناستی بخشتی از    



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

113 

فرهنگ ایرانی  از این موضوع هم صحبت کنید آقتای  
 دولت آبادی 
و آمیختگتتی ایشتتان بستتیار  اقتتوام در کلیتتدر *** 

مهمند و آنهه این کتاب را به معنای عمیو کلمه، ایرانتی  
کرده است، همین ترکیب قومی استت  چنانهته آشتکار    
است ما مردم ایران در طول تتاریخ طتو نی ختود ملتتی     

بوده ایم و همهنان هستیم  شما فقل بته کترد و   « اقوامی»
خصتیت  بلوچ اشاره کرده اید، در حتالی کته یکتی از ش   

هتتتای اصتتتلی داستتتتان تتتترک آذری استتتت، همهنتتتین 
روزگتار ستپری   »ترکمانان هستند و این نگاه به اقوام در 

 جاما تر و کامل شده است « شده
شاید به نتوعی وامتدار ابوالفضتل    « کلیدر»زبان در 

بیهقی در تاریخ بیهقی است  از این زاویته متن فکتر متی     
: ادای دینتتی استتت بتته خراستتان بتتزرن  « کلیتتدر»کتتنم 

گویش محلی، زنده نگته داشتتنز بتان فارستی دری و در     
کلیت رمان، زبان فارسی  از این منظر هتم آقتای دولتت    
آبادی نقبی بزنیم به گذشته این زبان تتا برستیم بته زبتان     

 کلیدر 
زبان کلیدر فکر کنم فارسی باشد یا همتان پارستی   
دری و قطعا توافو داریم که این زبتان آن گونته کته در    

استت در خراستان متولتد شتده، یعنتی بتوده        کتب آمده
است و سپس دو / سه قرن بته جامته الفبتای زبتان عربتی      
درآمده  اگر این زبان درون خانه ها گفت و شنود نمتی  
شد، شعر رودکی نمی توانست چنان جانانه سروده شود  
پس ز بان فارسی و خل را یکی نباید پنداشت  ما چیزی 

راستانی هتم نتداریم     با اصالک نادرست گویش محلی خ
در مورد اشاره تان به ابوالفضل بیهقی باید بگویم که بتاز  
هم شما در قالب تاثیر از کتاب به کتاب متاستفانه دچتار   
هستید  وقتی شما به بیهقی صرف اشاره می کنید  جترم  
دیگران را از یاد می برید  پس شخصا می تتوانم بگتویم   

لیتدر در سته محتور    ک بله، از بیهقی هم بسیار آموخته ام 
قومی، روستایی و شهری در حرکت استت  قهرمتان هتر    

است اما بابقلی بندار و ستتار نیتز   « گل محمد»سه محور، 

در دو محور روستایی و شتهری شخصتیت هتای اصتلی     
رمان هستند اما راه این سه به شتکلی جتدا از هتم استتا     
هتتر چنتتد ستتتار یتتک تتتوده ای استتت و همتتین تتتوده ای  

هدف خود را در هدف گل محمد می بودنش است که 
بیند  این سه محور را از این باب مطرک کردم کته برستم   
به بازنمای انسان ایرانی در اعصار مختلف که در کلیتدر  
تصویر شده اند  اول اینکه هر سه نفر نمونه هایی هستتند  
از انسان ایرانی و هر کدام با ویژگی های خاص خود  ما 

ی هایی می شناسیم که از باستتان  انسان ایرانی را با ویژگ
تا امروز به اقتضای زمان و مکتان بته هتر بتار بته شتکلی       
دیگر تکرار شده استت  از کتیبته بیستتون کته داریتوش      

را از ایتتن مملکتتت دور متتی دارد، تتتا امتتروز متتا  « درو »
می بینتیم   « کلیدر»نمونه های مختلف انسان ایرانی را در 

و جیره خوار حکومتت  از آدم های نان به نرخ روز خور 
)بتتاقلی بنتتدار(، آدم هتتای مستتتبد بتته رأی و خودختتواه   
)نادعلی چارگوشی(، آدم های خودرأی و بی قانون کته  
در دیکتاتوری خیرخواهانه مستحیل شده اند )خان عمتو  
و ختتان محمتتد(، آدم هتتای لمتتپن و آقتتازاده هتتایی از     
آخورختتور )شتتیدا(، آدم هتتای فرومایتته و خبتترچین و    

روغگو )قدیر و عباس جان(، آدم های دغتل  متظاهر و د
باز و شرخر و خائن )نجتف اربتاب ستنگردی کته قاتتل      
گل محمد نیز هست( و     از نمونه هتای مثبتت هتم متی     
توان به گودرز بلختی، صتبرخان، شتیرو، متارال و زیتور      
اشاره کرد  می توان گفت کلیدر جامعه شناستی )متردم   

 شناسی( مردم ایران نیز هست 
ورد خصتایص آدمیتان در کلیتدر، درک    ر م* د 

شما را تایید می کنما بله خصایص عمده بشر ایرانی در 
این کتاب تجلی یافته اندا همانهه شما اشاره کردید که 
از عهد داریوش تا امروز در انسان جامعه ما، در فراز و 
فرودهایش جریان داشته و دارد و ایتن جتنم شناستی و    

ه کتاب نیز به شمار می خلو آن یکی از جنبه های عمد
رود اما چیتزی کته شخصتا نمتی دانتم ایتن استت کته         
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تا  ۲۷چگونه؟! چگونه نهنین اتفاقی افتاد در حد فاصل 
 سالگی؟! ۴۲

من در اینجا می خواهم از رمان هایی کته بته   *** 
نحوی بازنمای بخشی از فرهنگ و تاریخ ایرانتی هستتند   

آتتش  »، «هتا همستایه  »، «تنگستیر »هم نام ببرم، از جملته:  
)البتته بودنتد   « سو  قصد به ذات همتایونی »و « بدون دود

کستتانی چتتون شتتاپور آریتتن نتتژاد و ستتبکتین ستتالور و   
دیگرانی که رمان هتای چنتد جلتدی عامته پستند بترای       
پاسداشت تاریخ ایران باستان نوشته انتد کته بیشتتر جنبته     

« همسایه هتا »سرگرمی داشت تا ارزش ادبی و هنری(  از 
« تنگستیر »چتون نظتر مثبتتی بته آن نتدارم،       کته بگتذریم  

چوبک و قهرمانش هر چند با استبداد داخلی می جنگتد  
اما با اینحال نمی توانتد بازنمتای روک و وجتدان ایرانتی     

« کلیتدر »هتر دو پتیش از   « همسایه هتا »و « تنگسیر»باشد  
نوشته و چاپ شده است، می ختواهم از شتما بپرستم بته     

 ؟«کلیدر»ه اید در نوشتن این دو رمان هم نگاهی داشت
را خوانتده  « همسایه ها»و « تنگسیر»بله، من نه فقل 

و آثار دیگر نویسندگان کشور « شوهر آهوخانم»ام بلکه 
جتزو نخستتین کستانی بتودم     « همسایه هتا »را هم  درباره 

که مطلبی در ستایش آن نوشتم با خجستته بتاد خلتو آن    
بتودم بلکته   هم نته فقتل خوانتده    « تنگسیر»رمانا درباره 

وقتی آقای امیر نادری بنتا داشتت از آن فیلمتب بستازد،     
طرف مشورت او بودم و تا جایی که عقلم می رستید بته   
او مشورت دادم  آخر من کار دیگری جز لتذت کتتاب   

« آتتش بتدون دود  » خواندن نداشته ام و هنوز هم نتدارم! 
)هفت جلد( نادر ابراهیمی هم به زعم من یکتی از رمتان   

فارسی است  این را از این بابت پرسیدم کته  های خوب 
جتتدای از اینکتته بازنمتتای بخشتتی از فرهنتتگ تتترکمن و 
ایرانی است )در اینجا هم دو قبیله ترکمن به نتام یمتوت   
و گوگالن به ستیز می روند که این ستیز برمی گردد بته  
مسئله آب که خود نمادی از استبداد شرقی استت( یتک   

ش هتای سته گانته آن در    مجموعه تلویزیونی هم از بخت 
ساخته شد  می خواهم از شما بپرسم، جتدای از   ۵۲سال 

قرار داشتت کته   « داستان سرایان»در طرک « کلیدر»اینکه 
رمتان برتتر فارستی فتیلم ستاخته       ۱۲قرار بود از  ۵۶سال 

شود، به این فکر کرده اید که این رمان عظیم هم روزی 
فتیلم از  ند نوبتت آمتده انتد بترای ستاختن      چ فیلم شود؟

کلیدر ولی نپذیرفته ام  حتی یک کارگردان اهل ترکیته  
و مقیم آلمانا آخرین نوبت چنان نترخ بتا یی بته میتان     
آوردم که بروند و برنگردند  ترجیح من ایتن استت کته    

بیشتتر   کلیدر دچتار قتاب عکتس هتای متحترک نشتود       
دن »شخصیت هتای رمتان هتای بتزرن بهته ندارنتد  از       

جستتجوی  »زگر رمان مدرن تا در به عنوان آغا« کیشوت
صتد ستال   »و در نهایتت  « اولتیس »، «زمان از دست رفتته 

دن کیشوت می میرد و پایان رمان فرا می رسد  «  تنهایی
تنها علتت قطعیتت کامتل ایتن پایتان ایتن استت کته دن         
کیشوت فرزندی ندارد  اگتر فرزنتدی داشتت، زنتدگی     
اش طو نی تر می شد، سرمشتو متی شتد یتا بته چتالش       

رفته می شد، از آن محافظت می شد یا بته آن خیانتت   گ
گتل  »در را باز می گتذارد  مترن   « پدر»می شدا مرن 

هم در را باز می گذاردا هر چند که گل محمتد  « محمد
ا امتا عمتالت بته نظتر متن      «مد گتل »فرزندی دارد به نام 

فرزند او آن چیزی است که بعد از مرگش مستتحیل در  
آن تکثیتر متی شتود    چترا      جامعه ای می شود که او در

که ما در این رمان از فرد به جما جهت داده می شتویم:  
یعنی یک زندگی جمعی  هر چند هیک کدام بتر صتحنه   
بتتاقی نخواهنتتد مانتتد و ایتتن همتتان راز بقتتا و جتتاودانگی 

« کلیتدر »از هستی زبان به متن جامعه استت کته   « کلیدر»
 درستتت استتت کتته در آثتتار آغتتازی استتت بتتی پایتتان   

بزرگی که شما نام بردید، شخصیت هتای اصتلی فرزنتد    
ندارنتتد امتتا در کلیتتدر گتتل محمتتد دارای فرزنتتد استتتا 
متتتدگل! بتتتا وجتتتود ایتتتن، آثتتتاری چتتتون کلیتتتدر در   
خوانندگانشان متولد می شوند، چنانکه متی دانیتدا پتس    
 مدگل یک نشانه از تداوم زندگی است فقل و نه بیشتر 

*** 
 ۹۳ فروردین-روزنامه اعتماد
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 داریوش همایون

 به روایت داریوش همایون
 گوی مهرداد حریری با داریوش همایونو  گفت

 
صورت گرفته و پس  ۲۰۰۴گو در پائیس سال و  این گفت

نویسنده و  روزنامه نگار از درگذشت داریوش همایون ،
« داریوش همایون مهیادنا»برای نخستین بار در  نامی، 

  منتشر شده است
 

در  ۱۳۸۹ بهمن ۸-تهراندر  ۱۳۰۷ مهر ۵)  داریوش همایون
در آغاز حکومت ، مدار ایرانی  نگار و سیاست ، روزنامه( ژنو

از  محمتد مصتدق  نخست وزیری  پیش از  محمدرضا پهلوی
ین پیروان سازمان پان ایرانیسم بود و نخست فعا ن سیاسی و از

ا بته رهبتری داوود منشتی زاده و    ستومک حتزب  مدتی بعد به 
جمشتید  در زمتان نخستت وزیتری     و ادکتر مکری پیوست   

و ستخنگوی دولتت    العات و جهتانگردی اطوزیر  آموزگار
 فیروزبهرامهای  تحصیالت ابتدایی خود را در دبستاناو  .بود

و  البترز هتای   متوستطه را در دبیرستتان   ه یو ابن سینا، و دور
پلم، بته استتخدام   دارایی به پایان رساند  با دریافت مدرک دی
کارشناستتتی و ه ی وزارت دارایتتتی در آمتتتد و ستتتپس دور 

بتته پایتتان رستتاند    دانشتتگاه تهتتراندکتتترای حقتتوق را در 
و همزمان با جنگ  ۱۳۲۰ی سیاسی خود را در سال ها فعالیت

داریتوش همتایون در    .جهانی دوم و اشغال ایران آغتاز کترد  
ضمن ختدمت در وزارت دارایتی بتا چنتد تتن از       ۱۳۲۵سال 

تند بته محفتل )انجمتن(    جوانانی که فعالیت ناسیونالیستی داش
 ۲۵در  آینتدگان  ی روزنامته گذار اصلی دبنیا او .یابد راه می

  آیندگان به عنوان اولتین روزنامته    است  روزنامه ۱۳۴۶ آذر
هتای همتایون و بته     سراسری صبح ایران، بته لطتف نتوآوری   

ای توانست جای خود را به عنوان  ن حرفهارانگ همّت روزنامه
رقیب جدی بترای کیهتان و اطالعتات بتاز      یک رسانه مهم و

منتقل شد   زندان دژباندستگیر و به  ۱۳۵۷وی در سال   کند
وی توانستت  همتراه بتا زنتدانیان      ،با حمله انقالبیون به زندان

دیگر بگریزد  اندکی بعتد بته فرانسته رفتت و بته اپوزیستیون       
داریوش  .بود حزب مشروطه ایراناز بنیادگذاران او پیوست  

در ژنتتو  ۲۰۱۱ژانویتته  ۲۸شتتامگاه  ۱۱همتتایون در ستتاعت  
   سوئیس درگذشت

*** 

حریری تت جناب آقای همایون اگر اجتازه دهیتد   
 من چند سئوال شخصی دارم 

 کنم، بفرمائید   همایون تت تمنا می
حریری تت شما اگر بخواهید زندگیتان را خالصته  

 بینید؟  کنید، چگونه می
همایون تت یک وقتی اصطالک پویش وا ئی بکتار  

یش هتتم تکلتتیفش (، پتتوexcellenceبتتردم  وا ئتتی )
معلوم است  تالش برای اینکه به یک جتائی برستد ایتن    

دانم چه اندازه رسیده، ولی از مراحتل   زندگی! حا  نمی
بسیار متفتاوتی ایتن زنتدگی را گذرانتدم کته ختود ایتن        

دهد برایم جالب شده  ماجرائی که زندگی را تشکیل می
است  حا  یک مایه ی خرسندی است  زندگی گذشتته  

دهتد  امتا هتدف     بته طتور معمتول دستت نمتی     است که 
همیشه این بوده است که خودم و این کشوری کته همته   

اش   تتتر بتترود  دومتتی زنتتدگیم استتت، بهتتتر بشتتود و بتتا 
ش هم چندان درخشتان   دانم چه بر سرش آمد، اولی نمی
 نشد 

حریری تت اگر قرار باشد به چیزی افتخار کنیتد و  
، در طتول شتاید   در مورد چیزی اظهار پشتیمانی بکنیتد  

 تمام پنجاه سال فعالیت، چه خواهد بود؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
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ای  همایون تت افتخار ایتن کته تعتداد قابتل مالحظته     
ها تعطیل شده  کارهائی که برای نخستین بار بود یا مدت

بود، دوباره زنده کردیم، به دستت متن انجتام گرفتت و     
این مایه ی سربلندی من است  کارهای زیادی کردم که 

ماند ولی چند تائی که بتاقی مانتد مایته ی    اش باقی ن پاره
سربلندی من خواهد بود  آنهه کته پشتیمانم از آن، ایتن    
است که ضتعف بنیتادی و پوستیدگی درونتی نظتامی را      

هایش بته آن پیوستتم، یعنتی     ها و سال که در آخرین روز
بتته درونتتش راه یتتافتم را نفهمیتتدم و احستتاس نکتتردم  و 

  شتتاید پشتتیمانی هتتای بستتیاری را از دستتت دادم فرصتتت
دیگتترم اینجتتا استتت کتته وقتتتی رفتتتم بتته درون دستتتگاه  
قدرت به مقدار زیادی شیفته قدرت و ظواهرش شتدم و  

شتد کترد  و آن    غافل ماندم از کاری که بتا قتدرت متی   
توانستتم بکتنم    رساندن پیامی بود که  زم بود و متن متی  

 در درون دستگاه  مقداری غافل شدم 
 

ایتن پاستخ شتما قترار      حریری تت من تحتت تتأثیر  
گرفتم  تا به حال در این مورد از شما چیزی نخوانده و 

العتاده متن را تحتت     نشنیده بودم  این جواب شما فتوق 
نظتتر بتتا  تتتأثیر قتترار داد  برختتورد یتتک انستتان صتتاحب 

اش که شاید بخشی از آن اشتباه بوده، و این نگاه  گذشته
ده است دهن انتقادی شما بسیار زیباست به قضیه و تکان

 حتی!
کتتنم! بتته هتتر حتتال اگتتر  همتتایون تتتت ختتواهش متتی

خواستم نرسید، با همته ی تالشتی    زندگی به آنجا که می
که کردم، و حقیقتا  تمام زندگیم در تتالش گذشتت، بته    

هائی بود که به من دستت   همین دلیل بود  به دلیل ضعف
ها و ظتواهر قتدرت  آن چنتد ستال      داد  در برابر وسوسه

ندگی و نگتاهم بته زنتدگی عتوض شتد       آخر شیوه ی ز
کتردم   کردم و کارم را دنبال متی  پیش از آن اعتنائی نمی

دادم کارم را  در دو سه ستال آختر فترو     و بهتر انجام می
هتایش و   رفتم در اسباب قدرت و ظتواهر قتدرت، نشتانه   

هایش  باید جلوی ختودم را   های کاذبش، لذت سربلندی

تر نگاه کرده بتودم   یودانستم، اگر عم گرفتم، اگر می می
گتترفتم و مبتتارزه   بتته وضتتعیت، جلتتوی ختتودم را متتی   

کردم  من در دوسه سال آخر آنهنان که باید مبتارزه   می
گتر بتودم  ولتی آن     نکردم در موقعیتی که بتودم اصتالک  

موقعیتتت احتیتتام بتته مبتتارزه داشتتت و نتته اصتتالحات     
 کوچک و مختصری که من از عهده آن برآمدم 

 
کنید که آن موقا نیروئتی بتود    حریری تت فکر می

برای یک فردی مثل شما که بتوانیتد بتدان بپیوندیتد و    
یک مبارزه ی اصولی بکنید؟ غیر از نیروهای رادیکتال  

ها مورد نظر من نیست، بلکه نیروئی مدرن  چریکی، آن
و امروزی که بتواند یک مبارزه سیاسی درست را پیش 

 ببرد؟
 

ران منتظتر یتک   همایون تت بله! طبقه ی متوستل ایت  
توانستم این ندا  ندایی بود! و من در موقعیتی بودم که می

گذشتتم  متن    ها متی  را بدهم  به شرط اینکه از خیلی چیز
ها  من اتفاقا  وقتتی رفتتم در    گذشتم از خیلی چیز باید می

دولت، بهترین فرصت بود برایم که آن ندا را بتدهم  بته   
پاستتخ  ا بتتیهتتر قیمتتت کتته بتترایم تمتتام بشتتود  و آن نتتد 

کردم، بترای   ماند  من باید از آن موقعیت استفاده می نمی
تأثیر گذاشتن روی آن طبقه متوسل، بجای آن که تتأثیر  
بگذارم روی  یه ی حاکم   حا  طبقه حاکم کته لغتت   
دقیقی نیست، ولتی متن تمرکتز کتردم روی دومتی و از      
اولی غافل ماندم  راه آن اولی بود  شاید اصال  سرنوشتت  

 شد  شاید  ین انقالب هم چیز دیگری میا
 

حریری تت من شتدیدا  تحتت تتأثیر قترار گترفتم       
 توصیه ی شما به جوانان چیست؟

 
ام به جوانان این است که بخوانند  همایون تت توصیه

هتا و حدستیات خودشتان قتانا      و به مستموعات و شتنیده  
ستوادی را ختوردیم، در ایتن کشتور      نباشند  ما چوب بی
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خوریم  بسیار باید خواند و بسیار باید  اریم میهنوز هم د
آشنا شد و با ذهن باز بایتد خوانتد  توصتیه دیگتر اینکته      

بینی را از دست نبایتد   حتی در سنین سالخوردگی خوش
گذاشت، چه رسد به جوانی  باید به آینده خوشبین بتود   
باید مطمئن بود که ما از کارهای بسیار برختواهیم آمتد    

ما چه رسد بته جوانتان  ایتن نستل جتوان      حتی ما و نسل 
های بستیار   های بزرن است، ولی فرصت وارث بدبختی

توانتتد از آن  حیتتاتی بتترایش فتتراهم شتتده استتت و متتی   
 ها استفاده کند    فرصت
 

حریری تت اگر اجازه دهید، و اگر قرار باشتد کته   
ها را چاپ کنم، من ترتیب این پرسش و  من زمانی این

ردانم به شخصیت خود شما  من این گ را باز برمی  پاسخ
ها را عتوض   خواهم که تقدم و تأخر سئوال اجازه را می

 کنم 
 

 همایون تت این مسئله شماست  دست شماست   
حریری تت شما موقعی دستگیر شدید و بته زنتدان   

 افتادید، در زمان حکومت     ؟ 
 همایون تت ازهاری

 حریری تت ازهاری بود یا شریف امامی
 ت ازهاری بود همایون ت

 
حریری تت متوقعی کته بته زنتدان رفتیتد، بته چته        
اندیشیدید؟ چه شد؟ آیا این امر باعث یک شوک شد، 
باعث ناامیدی شد، باعث دشمنی شتد؟ چته چیتزی در    

 شما غلبه کرد؟
 

همایون تت من بالفاصله آدم بهتتری شتدم  یعنتی از    
آن جهانی که درش قرار داشتم، حتتی از عتالمی کته از    

بیرون آمتده بتودم، ختارم شتدم و شتدم ختودم        دولت 
خودم بدون هتیک چشمداشتتی بته بازگشتت بته قتدرت        

نشتین،   چون تمام آن چند ماهی کته بیکتار بتودم و خانته    

ریختتم  چته بکتنم     داشتم طرک بازگشت به قدرت را می
کردم که متن   که جلوی این سیل گرفته بشود  و فکر می

ران همیشته فترق   توانم  برخورد من و دید من بته بحت   می
داشتته و در آن شترایل، بته کلتی متن برختورد دیگتری        

تر بود از آنهه انجام گرفتت  ولتی وقتتی     داشتم که مؤثر
که زنتدان افتتادم همته ی ایتن توهمتات را دیگتر کنتار        
گذاشتم و پرداختم بته آنهته کته هستتم و متوقعیتی کته       
درش قرار داشتم و چرا اینطور شده است و چترا کشتور   

افتتتاده استتت  و آن مقدمتته یتتک دوره ی     بتته آن روز
 ۱۹۸۱طو نی اندیشیدن در باره ی مسایل شد که تا سال

کشید  یعنی در واقا متن  « دیروز و فردا»و نوشتن کتاب 
کتاب را از آن موقا که به زندان افتادم در ذهتنم شتروع   

 کردم 
کردید که نظام پادشاهی  حریری تت شما تصور می

 چنین سقوط بکند؟
 

تت اندکی از زندان نگذشتته دیگتر بته ایتن      همایون
نتیجه رسیدیم تت من و دوستم دکتر مهدوی تتت کته کتار    

های این رژیتم جتز    این رژیم رو به پایان است و سیاست
فهمیدیم که منطو، چته   به سود انقالبیون نیست  البته نمی

هتتای  منطقتتی استتت و چتته منطقتتی پشتتت ایتتن سیاستتت  
متوجته شتدیم کته اصتال       وار قرار دارد  ولتی بعتد   دیوانه

منطقی در کار نیست و سیاستتی در کتار نیستت  روز بته     
روز است و کار ما هم تمام است  بتا ایتن وصتف، یتک     
امید دور دستی به زنده ماندن و گتریختن از ایتن مرحلته    
داشتم  به همین دلیل به خانمم اصرار شدیدی کردم کته  

ش ببترد،  از ایران برود و دخترمان را که آنجا بود همراه
 افتم  تر بشود، کمتر به خطر بی که من دستم باز

 
بهمن موقعی که به هر حال رژیم  ۲۲حریری تت در 

سقوط کرد و درگیری مسلحانه بود و نهایتتا  انقالبیتون   
پیروز شدند، شما از زندان فترار کردیتد، یعنتی بیترون     
آمدید و دیگر زندانی نبود، تشکیالتی نبود  موقعی که 
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هتا را   تان در آن لحظه که خیابان د، احساسبیرون آمدی
دیدید، مردمی که مسلح هستند و جنگی که انقالبیتون  

اند، نگاه شما، برای من خیلی جالتب استت    در آن برده
 که بدانم در آن لحظه چه بود؟

 
دیتدم   کردم  چون می همایون تت احساس ترحم می

 دیدم که قدرت در ها آغاز پایانشان است  من می که این
هتا ول معطلنتد و سرشتان را     دست آخوندهاستت و ایتن  

هتتا دارنتتد روی جنتتازه آینتتده ی  کننتتد  و ایتتن گتترم متتی
رقصند، روی گور آینده ی خودشان  اصال   خودشان می
گرفتم   گرا را جدی نمی های چریکی و چپ این سازمان

قتتدرتی کتته متتن در آن چنتتد متتاه دیتتدم، قتتدرت استتالم 
کته زور هتیک کتدام از     انقالبی بود و قدرت آدمتی بتود  

ها هم زورشتان بته    رسید  مجموعه ی این ها به او نمی این
ای کته   رسید  برای من فراآمد و نتیجته ی مبتارزه   او نمی

ها  جریان داشت کامال  روشن بود  پیروزی قطعی آخوند
ستالی بیشتتر متا گرفتتار      ۱۵کردم کته   بود  منتها فکر می

 ها نخواهیم بود  اشتباه کردم  آخوند
 

بینی شما در آن موقا ختوب   حریری تت البته پیش
ها  کردندا ما دو ماه گرفتار این ها فکر می بود  چون نیرو

ها بعتد از دو متاه خواهنتد     گفتندا این خواهیم بود و می
 رفت 
 

ام  همتتایون تتتت چتتون متتن تتتاریخ زیتتاد خوانتتده     
دانستم که یک انقالب با آن انترژی کته آزاد کترده     می

ی که پشت ستر دارد، کتار یتک روز و    است و آن قدرت
 دو روز نیست که نیروی زندگیش را از دست بدهد 

 
ای کردید به نیروهای چریکی  در  حریری تت اشاره

بهمن دیگر نیروهتای چریکتی نبودنتد،     ۲۲و  ۲۱مقطا 
دیگر هزاران هزار جوانتانی بودنتد کته حملته کترده و      

بودند،  ها اسلحه بدست ها را گرفته بودند  و آن پادگان
 یعنی در واقا توده مردم، اگر بخواهیم بگوئیم 

 
همتتایون تتتت بخشتتی از تتتوده متتردم بودنتتد کتته       

هتتای چریکتتی را متتتورم کتترده بودنتتد  ولتتی      ستتازمان
همان قالتب     همان روحیه را داشتند،   های چریکی سازمان

تتر شتده بتود، ولتی      هاشان بزرن ذهنی را داشتند  اندازه
هیک عوض نشده بود  به همتین   ایده، نگرش و استراتژی

دلیل دیدیم بته آن آستانی فریتب خمینتی را خوردنتد و      
قربانی او شدند  یکی پس از دیگری کمتک کردنتد بته    
نابودی بقیه تا نوبت به خودشان رسید  هیک چیتز در ایتن   

هتتا اصتتالک نشتتده بتتود، بتتا پیتتروزی انقتتالب، بتتا  ستتازمان
ک درستی  تر شدن  نه مجاهدین و نته فتدائیان، هتی    بزرن

تتر نشتده    تتر و بینتا   نگرفته بودند  هیک چشمانشان روشتن 
های بعدی ثابت کرد کته ایتن نظتر متن درستت       بود  ماه

 بوده است 
 

حریری تت تا چه حد وقتایا روز را بعتد از مقطتا    
پیروزی انقالب، زمانی که شما در ایران مخفی بودید، 

رم تان با جهان بیرون و خا کردید؟ او   رابطه دنبال می
خواندیتد؟ اخبتار    ها را هر روز می چه بود؟ آیا روزنامه
تان به آن وقایا به چه صورت بود؟  ایران چه بود و نگاه
 دیدید؟  وقایا را چگونه می

 
هتا را   ها، آن موقا، روزنامه همایون تت در بیشتر روز

ماهی هم چند روز بته   ۶خواندم  در یک فاصله شاید  می
آوردنتتد و متتن  ای متتن متتیهتتا را بتتر چنتتد روز روزنامتته

خوانتتدم  تلویزیتتون و رادیتتو هتتم داشتتتم و کتتامال      متتی
کردم  و مخصوصا  از قتانون اساستی    حوادث را دنبال می

جمهوری اسالمی، که این روشتنفکران تاریتک انتدیش    
اسالمی نوشته بودند، در حیرت بودم که چگونته ممکتن   

ه ها خیال بکنند که با آن مقدمه احمقانته کت   است که این
بتترای ایتتن قتتانون اساستتی نوشتتته بودنتتد و آن وقتتت آن  
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اصولی کته بتدنبالش آمتده استت، اصتال  قتدمی از قتدم        
کردم  ها بردارند  ولی نگاه می توانند در راه آن آرمان می

ها گام به گتام نیتروی خودشتان را     دیدم که آخوند و می
کننتد  وقتتی    هتا را محکتم متی    دهند و جتا پتا   افزایش می

 را گرفتند، دانشجویان خل امام     سفارت آمریکا
 حریری تت شما در ایران بودید؟

همایون تت من در ایران بودم و آن وقت بود که بته  
فکر افتادم از ایران بروم  چون دیگر امیدی بته سترنگون   

کتردم کته    ها نداشتم  تا آن وقت خیال می کردن آخوند
 ها کتار ایتن رژیتم ستاخته     با باز شدن مدارس و دانشگاه

خواهد شد و نیروهای دیگری وارد میدان خواهند شتد،  
 کردم   ها آماده می که من خودم را به پیوستن به آن نیرو

 حریری تت منظورتان چه نیروهائی است؟
همایون تتت بیشتتر نیروهتای نظتامی بتود  آن موقتا       

 پاسخ مسئله نظامی بود و بس!
حریری تت یعنتی شتما راه حتل مستئله را در یتک      

 دیدید؟ امی میکودتای نظ
کردم که بایتد   بله! من فکر می ۱۳۵۹همایون تت در 

 ها را بسازد  ارتش به میدان بیآید و کار این آخوند
کشتیده   سال طتول  ۲۵حریری تت حا  این پروسه 

کنید، اگر اول پروسته آن کودتتا انجتام     است  فکر می
هتای شتهید یتا     هتا چهتره   شد، و از خمینی یا آخوند می

ماند بهتر بود یا اینکه به اینجا که رسیده  میقهرمان باقی 
تواند حسابش را از اسالم سیاسی جتدا   است و ملت می

 بکند؟
 

ستال   ۱۴۰۰یا ۱۳۰۰همایون تت ما با شهید و قهرمان 
ایتم  اگتر محکتم بایستتیم شتهید و       است زنتدگی کترده  

قهرمان کاری بر ما نخواهد توانست بکند  خمینی شتهید  
رفتت و جتای    ا از ایتران بیترون متی   مرد و ی و قهرمان می

هتای   مرد ولی یک میلیون نفر ایرانی به صورت دیگر می
سال  و  ۲۵دادند، در این مختلف جانشان را از دست نمی

 ۲۰افتاد و بازسازی این کشتور   کشور این همه عقب نمی

چتون   -داشت  با پیشرفت ایران سال وقت  زم نمی ۳۰تت
یشترفت ایتران بته تتدریج     با پ -ایران در راه پیشرفت بود

شد  بته هتر حتال وضتعی      مسئله ی اسالم سیاسی حل می
 داشتیم  تر از ترکیه نمی بد

 
حریری تت برگردیم به زمانی کته شتما در زنتدان    
بودید، بفرمائید چه کستانی از مقامتات رژیتم ستابو را     

ها  بودید؟ روحیه ی آن  دیدید و در زندان در تماس می
هتا بته    ها، برخورد آن دید آن دیدید؟ را شما چگونه می
 پدیده چگونه بود؟

 
همتتایون تتتت زنتتدانیان مردانتتی بودنتتد کتتار دیتتده و 

هاشتتان را نگتته داشتتته بودنتتد    روزگتتار چشتتیده  روحیتته
هتای انقالبتی    بسیاری در پی تبرئته خودشتان در دادگتاه   

نوشتند  یکی دو نفر مثل متن و   شان را می بودند و دفاعیه
هتا   دنبال کتردن و تحلیتل رویتداد   دکتر مهدوی صرفا  به 

پترداختیم  ولتی فضتای زنتدان فضتای ختوبی بتود و         می
هتا از اوم   فضای آبرومندی بود  با توجه به این کته ایتن  

قتتدرت بتته ژرفتتای تتتوهین و از دستتت دادن آزادی و     
احتمال هر روز فزاینده ی اعدام و نابودی روبرو بودنتد،  

ا این که من ولی خودشان را خوب نگه داشتند! همه! و ب
با بعضی از آنان دوستی زیادی نداشتم و سمپاتی خاصی 
در میان نبود، ولی همه را تحسین کردم در آن موقتا  بتا   
کسانی که بیشتر محشور بودم، خوب، دکتر مهدوی بود 
اساسا   بعد دکتر کیانپور، غالمرضا کیانپور، آمتد و چنتد   

 ای بود  روزی، چند هفته
شتان چته    مهدوی پستت  حریری تت ببخشید، دکتر

 بود؟ 
همایون تت دکتر فریدون مهتدوی وزیتر بازرگتانی    

مقام حزب رستاخیز بود  با ولیتان،   بود و پیش از من قائم
چون دوستی خانوادگی داشتتیم، بتا منصتور روحتانی بتا      

هتای   هتا دوستتی   زاده کته بتا همته ایتن     ا سالم دکتر شیخ
ارتبتاطی   خانوادگی داشتیم  با بقیه هم سالم و علیکتی و 
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برقرار بود  با دکتر آزمون هتم کته پاریتای جمتا بتود و      
دانستتند، در دستتگیری همگتانی و     همه او را مقصتر متی  

گفتند، با او هم من تنها کستی بتودم کته     خود هم نمی بی
کتردم و خیلتتی وضتا استتفناکی داشتتت در    صتحبتی متتی 

 زندان 
حریری تت زمتانی کته اولتین گتروه ستران رژیتم       

هتتا را چگونتته  ند، شتتما آن اعتتدامگذشتتته اعتتدام شتتد 
 دیدید؟ می

ترین روزهای زنتدگی متن آن    همایون تت دردناک
دیتدم،   دو سه ماه اول بود که همین طور دوستتانم را متی  

دیتدم کته اعتدام     دیدم، آشتنایانم را متی   همکارانم را می
هتا،   انداختند در روزنامه های آنان را می شوند  عکس می

قتا  اعدام دوبتاره بتود  یعنتی بته     با منظره بسیار فجیا  حقی
کردنتتد بتتا آن وضتتا  احترامتتی متتی هتتا هتتم بتتی جستتد آن
انداختند و آن روحیه ی توحشتی   های آنان را می عکس

ها  که بر جامعه حاکم بود و مستولی شده بود در روزنامه
شتان داشتتند    هتا هتم بتا قلتم     شد  در روزنامه هم دیده می
ا ، شتترارت آن آور بتتود حقیقتتت کردنتتد  شتترم اعتتدام متتی

ترین دوره ی زنتدگی متن آن متدت بتود و      ها! و بد روز
مثتل شمشتیر در تتن متن     « بهاران خجسته بتاد »این سرود 
شنیدم، در  رفت، هر وقت این را در تلویزیون می فرو می

 آن شرایل 
 

حریری تت خوب به هر حال شما مخفتی بودیتد و   
ن بعد به خارم از کشور آمدید  در خارم از کشور اولی

چیزی که به ذهنتان رسید، به لحاظ آینده ی خودتان، به 
لحاظ شخص داریوش همایون، این که این شخص چه 

 باید انجام دهد، چه به ذهنتان آمد؟
تترین   همایون تت من فکر کتردم کته بایتد بته ستاده     

تتترین زنتتدگی خرستتند باشتتم و دنبتتال  زنتتدگی، محتتدود
دگیم، شغلی که تمام وقتتم را بگیترد، بترای گتذران زنت     

نروم  و مطلقتا  در پتی رستیدن بته مقتامی نباشتم و تمتام        
زندگیم را به اندیشیدن و فعالیتت سیاستی و زنتدگی در    

دنیتتای ذهتتن و عمتتل سیاستتی صتترف کتتنم و از ایتتن راه 
بدهی را که به آن کشور داشتم و دارم بپردازم  و همتین  
کار را کردم و اگر هتم مشتاغلی در ایتن متدت داشتتم،      

ی نبود که وقت من را بگیترد و نگتذارد   چند سالی، طور
 پرداختم، نپردازم  که به آن کاری که میل داشتم و می

 
ها، با شرایل نسبتا  مشابه، وقتی که  حریری تت خیلی

و بتته ختتارم کشتتور    کارشتتان را آنجتتا از دستتت داده 
افتنتد کته بایتد     آیند، اتفاقا  برعکس شما، به فکر می می

کاری را شروع کنند که  سیاست را کنار گذاشت و باید
گذران امور بکنند و زندگی را بسازند  دلیتل ایتن کته    
شما نتیجته عکتس گرفتیتد از وقتایا تلتخ کته بتر شتما         

 ای باعث این رفتار شد؟ گذشت، چه بود؟ چه انگیزه
 

تت احساس بدهی به آن کشور که بایتد  ۱همایون تت 
 آیتد، بایتد   از این تنگنا بدرش آورد  و آنهه از من برمی

 انجام دهم 
تتتت شتتادی آزادی  بتترای نخستتتین بتتار، پتتس از    ۲
هتتای دراز، دیتتدم کتته آزاد هستتتم کتته هتتر کتتاری   ستتال
خواهتد بنویستم و مالحظته     خواهم و هر چه دلتم متی   می

تترین انگیتزه    هیک چیزی را نکنم  خود این شادی بزرن
من بود برای پرداختن به کار سیاسی  من همیشه در کتار  

از نداشتتتتن آزادی کتتتافی رنتتتج سیاستتتی و مطبوعتتتاتی 
تر باشم، خیلتی   کردم که اگر آزاد بردم و احساس می می

توانم کار انجام بدهم  در شرایل تبعید و خارم  بیشتر می
از ایران و فروریزی همه چیز، آن آزادی کامل به دستتم  

نهایت استتفاده را از آن بکتنم     آمده بود و تصمیم گرفتم 
ت که سراپای من بتا سیاستت   اش البته این اس دلیل اصلی

و نویسندگی آمیخته بوده است  و اصال  من کتاردیگری  
دوست ندارم  هیک کار دیگری را دوستت نتدارم، بتیش    

 از این  
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هتای تبعیتد اپوزیستیون را     حریری تت در این ستال 
چگونه دیدید، اگر بخواهیم تحلیل کوتاهی داشته باشیم 

ست و چته  از اپوزیسیون خارم کشور، چه چپ، چه را
 میانه، به طور کلی مخالفان جمهوری اسالمی؟

 
هتا را ستتراپا   همتایون تتت در وضتعی یتافتم همته آن     
شتد داشتت     ناامیدی  هیک امیدی به هتیک گرایشتی نمتی   

برای این که عینا  جهان پتیش از انقتالب و انقتالب را بتا     
همتان فضتا      خودشان به دنیای خارم آورده بودنتد و در 

با تلخی بیشتر با کینه بیشتر، با ناتوانی کردندا  زندگی می
ها و زندگی کتردن بتا یکتدیگر و     بیشتر به دیدن واقعیت

 ساختن ایران آینده در کنار یکدیگر  
ها صرف این شد  همان نخستین روز   تمام تالشم از

هتتای ایتتن بیمتتاری سیاستتی را کتته گرفتتته بتتود  کته زمینتته 
و چته در   سرتاسر نیروهای سیاسی ایران را چته در درون 

هتتای سیاستتی ایتتن بیمتتاری را بشناستتم و    بیتترون، زمینتته
هایش را عرضه کنم  رفتم ببیتنم چترا متا در چنتین       چاره

ها را، تتا جتائی عقلتم     شرایل و موقعیتی هستیم و آن چرا
ها و مقا ت بیشمار مدام بیان  رسید، یافتم و در کتاب می

 ۲۳اش  و حتتا  بعتتد از کتتردم در بتتاره  کتتردم و استتتد ل
بینم درستت دیتده    سال نوشتن و فعالیت سیاسی می ۲۴تت

بتتودم  آنهتته کتته متتن انگشتتت گذاشتتته بتتودم رویتتش    
های بیماری سیاست در ایتران کته هنتوز هتم زنتده       ریشه

ها را چاره کرد  هستند، درست بوده است  و اول باید آن
تتت در حزبتی شتدن     ۱هتا  که مشغول هستتم  و ایتن ریشته   

رش طبقه سیاسی ایران به همته  تاریخ و سیاسی کردن نگ
چیز، بته قتدرت، بته مبتارزه، بته دمکراستی، بته درستت         

هتای عمتده    کاری  یکی از د یل عمده و یکی از ریشته 
تتت   ۲فساد در ایران بود که هنوز هم با آن روبترو هستتیم   

سوادی  با کمال فروتنی باید عترض کتنم    ناآگاهی و بی
ایتن رهبتران و    هتا و گفتتار بستیاری از    که وقتی به نوشته
خوانتدم،   دادم و متی  کتردم، گتوش متی    فعا ن نگاه متی 

های بسیار پائینی دارند عمتل   ها در سطح دیدم که این می

کنند  و شاید علت اصلی آن باز این بتود کته همیشته     می
به دنبال یک سود سیاستی بودنتد، نته دنبتال انجتام دادن      
هتا   کار جدی  و این ستود سیاستی در همته متدت از آن    

هتا نگذاشتته استت      ریخته است و چیزی در دستت آن گ
به این نتیجته رستیدم کته ستود سیاستی را بایتد بگتذارم        

طلبی را بگذاریم کنار و برویم دنبال یتافتن   کنار، منفعت
حقیقت موقعیت خودمان، واقعیتت موقعیتت خودمتان و    

هایش را بر طرف کنتیم  ایتن مستتلزم خوانتدن      گرفتاری
وقفه که همه ی ما این کتار را   بی بود، خواندنِ  ینقطا و

هتتا  کنتتیم  ولتتی متتن هتتر چتته توانستتتم در ایتتن ستتال نمتتی
 خواندم 
 

ها امید  توانید به آن حریری تت نیروهایی که شما می
توانند نقشی  داشته باشید به عنوان یک نیروی مترقی می

در آینده ایران بازی کنند، به چه نیروهائی بیشتر امیدوار 
 هستید؟
 

های دراز، نزدیک دودهه بسیار  تت من سالهمایون 
به فدائیان اکثریت امیدوار بودم  گروه به اصطالک متورد  
پستتند متتن بودنتتد در طیتتف اپوزیستتیون، البتتته غیتتر از     

گتویم   ها، نمتی  ها و بار ها من را بار هواداران مشروطه  آن
ناامید، ولی دلسرد کردند، نرسیدن، هیهوقت به ظرفیتتی  

ود  جبهه ملی را دارای یک ظرفیت که درشان هست و ب
دیتدم، کتته هتیک در صتدد استتتفاده از آن     و پتانستیل متی  

هتائی ایتن    بینم کته خوشتبختانه جوانته    نیستند  و حا  می
طرف و آن طترف در طیتف بزرگتی کته جبهته ملتی را       

کنتد    دهد، پیدا شتده استت و دارد رشتد متی     تشکیل می
گذاشتتم    نیروهای ملی و مذهبی را از آغاز بکلتی کنتار  

کردند با جمهتوری استالمی از    برای این که استد ل می
راه مذهب باید جنگید  و درست باید ضد آن را گرفتت  
و ضد جمهوری اسالمی را گرفت کته  ئیستیته استت و    

گرائتتی محتتض و آشتتتی ناپتتذیر،   سکو ریستتم و عرفتتی
ها را بکلی فرامتوش کتردم و هرگتز     هیک امتیازی  آن بی
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بینم   تم و نخواهم پرداخت تا اینجا که میها نپرداخ به آن
هتا مصتلحتی استت کته      مگر آنکه نشان بدهنتد کته ایتن   

اند  و ا  اگر اعتقاد داشته باشند کته از   مذهبی باقی مانده
شود کاری کرد به کلتی از   راه مذهب علیه این رژیم می

انتد  هتواداران    جریان اصلی سیاستی ایتران بیترون افتتاده    
طلبتان افراطتی،    اطی سلطنت، سلطنتپرشور سلطنت، افر

دیتدم کته مثتل     آمدند و می ها به نظرم بسیار پرت می آن
هتتا، متتثال  در یتتک   بستتیاری از مخالفانشتتان، کمونیستتت 

اند و نیتروی سیاستی نیستتند، بلکته      ای منجمد شده دوره
هتا   یک جماعتت نوستتالژیک هستتند کته پیوستته از آن     

ر تتتأثیر، کاستتته شتتده، هتتم از نظتتر شتتمار و هتتم از نظتت   
اعتبار است  برای ایتن کته موضتوع     گفتمانشان بکلی بی

هایشان، وارث پادشاهی پهلوی است که هتر چته    فعالیت
گیترد و اگتر ایتن کتار را نکنتد       بیشتر از آنان فاصله متی 

تر ایرانی را از دست خواهد داد  در نتیجه،  جامعه بزرن
 هتا را نیتز اصتال     ها نمانده است و آن هیک امیدی برای آن

 هیهگاه به حساب نیاوردم 
کنید، دوم خترداد در گفتمتان    حریری تت فکر می

اپوزیسیون خارم کشور چته تتأثیری گذاشتت، پدیتده     
دوم خرداد و جنتبش اصتالک طلبتی دوم خترداد درون     

 کشور؟
 

هتتا را منحتترف کتترد از  همتتایون تتتت رویهمرفتتته آن
مبارزه با جمهوری اسالمی  چنتد ستال از دستت دادنتد      

انتد بته ایتن تتوهم و      هتا هنتوز چستبیده    ائی از آنه بخش
حاضر نیستند که در مبارزه همکاری کننتد  امتا در میتان    
کسانی که دوم خرداد را یتک مرحلته ستودمند در بهتم     

دیدند و از مشاهده  خوردن اوضاع جمهوری اسالمی می
ی اختالفاتی که در کشور در دستگاه حتاکم پیتدا شتده    

هتایی کته دوم خترداد کته      یدر است و هم چنین از پرده
موجب آن شد و آن انفجار مطبوعاتی دو سته ستال اول   

ها بسیار امیتدوار شتدند  ختود متن بته ایتن تحتو ت         آن
تتوانیم از ایتن    کتردم متی   خیلی خوشبین بودم و فکر متی 

وضتتا تتتازه کشتتور استتتفاده کنتتیم  بتتا بهتتره گیتتری از    
بردنتتد، استتم آن را  اصتتطالحی کتته خودشتتان بکتتار متتی 

ه بودم استفاده ابزاری از دوم خرداد  تا مدتی ایتن  گذاشت
کرد  ولی خوشحالم  استفاده ابزاری خیلی خوب کار می

که گرایشی که من بته آن تعلتو دارم هرگتز فریتب دوم     
هتتایش را بتتیش از آنهتته بتتود  ختترداد را نختتورد و ارزش

همان فردای دوم خرداد نوشتم کته     ای ندانست  من مقاله
رأیتی  »پ شد و در نیمتروز هستت    چهار روز بعدش چا

و من شاید این مقاله « که منظره سیاسی را دگرگون کرد
سال منتشر کنم   ۸را دوم خرداد سال آینده دوباره بعد از

بسیاری از تحلیلی که در آن مقاله بتود درستت درآمتد     
هایی به متا در ختارم کشتور داد کته      دوم خرداد فرصت

ید  بتا ایتن کته    به اوجش رس ۱۹۹۹در جنبش دانشجویی
هتای بیشتماری    آن جنبش سرکوب شده است ولی دانته 

که از این جنبش در سرتاسر جامعه ایرانی پراکنده شتده  
آیتد و   هایی بیرون می است، دارد از زمین بصورت جوانه

آینده ی ایران برخواهد گشت به آن جنبش دانشتجویی  
که البته به نظر من خود جنبش دانشتجویی فتراورده دوم   

د بود  ولی دوم خرداد خودش هیک کاری نتوانست خردا
 بکند 
 

حریری تت قطعا شکستی هم که خوردند به همتین  
دلیل بود که در واقا کاری نتوانستند بکنند همانطور که 
شما هم فرمودیتد  شتما آینتده ی ایتران را و چهتره ی      

بینید؟ به این معنا که نیروهای  سیاسی ایران را چگونه می
بینیتد و کشتور    جامعه را چگونته متی   مختلف مطرک در

 بینید؟ ای می ایران را در چه مرحله
 

همتتایون تتتت آینتتده ی ایتتران متعلتتو بتته نیروهتتای    
دمکراسی لیبرال است  بته نیروهتای عرفیگترا  آینتده ی     
ایتتران جتتدایی دیتتن استتت نتته تنهتتا از حکومتتت بلکتته از 

ای استتتت کتتته   سیاستتتت  و آینتتتده ی ایتتتران جامعتتته  
ی منطقه جغرافیتایی متا خواهتد شتد       عهترین جام پیشرفته
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هایش آشکار شده است، اگتر متانا    همین ا ن هم طلیعه
جمهتتوری استتالمی برداشتتته شتتود، کتته حتمتتا  برداشتتته   
خواهد شد  این پیشرفته بودن فاصتله متا را بتا منطقته بته      

ای زیتاد خواهتد کترد کته متا عمتال یتک کشتور          اندازه
خوشتبین هستتم و   اروپایی خواهیم بود  من به این خیلی 

کنند برای این  امیدوارم  نیروهایی که ا ن دارند کار می
آینده ی لیبرال دمکرات، اصو   نیروهای جتوان هستتند    
نستتل انقتتالب در ختتود ایتتران هتتم رو بتته پایتتان استتت    
بیشترش نتوانسته است ختودش را بتا ایتن گفتمتان نستل      

ن عوالم هما   تازه ایرانیان آشنا بکنند و آشتی بدهند و در
انتد بیترون    کنتد  ولتی آن هتایی کته توانستته      زندگی می

بیایند از آن زندان در کنار ایتن جوانتان قتدرت سیاستی     
هتای   آینده ی ایران را تشتکیل خواهنتد داد  از گترایش   

تتوانم مشتروطه خواهتان،     مشخص سیاسی متن فقتل متی   
بخشی از جبهه ملی و چپی که اصالک شده است و دارد 

ها بخت بزرگی برای کمک کتردن   ینشود  ا اصالک می
هتای   به ستاختن و بازستازی ایتران دارنتد  ولتی گترایش      

هتتا محکتتوم بتته فنتتا هستتتند   افراطتتی در هرکتتدام از ایتتن
گرایش افراطی ستلطنت طلتب، گترایش افراطتی جبهته      

هتا   های اصالک نشده و افراطتی چتپ  ایتن    ملی، گرایش
ناچیز  روند و تاثیرشتان بسرعت دارند از صحنه بیرون می

هتای لیبترال    خواهد شد در ستیاست ایتران، امتا گترایش   
های سیاسی همه رو بته بتا     دمکرات در میان همه گروه

 هستند 
 

حریری تت موانا بزرن همکاری و نزدیکی میتان  
نیروهای اپوزیسیون، همین سه طیفی که شما فرمودید، 
نیروهای دمکرات هر سه جریان، چیستت؟ آیتا زمتانی    

 ها با هم همکاری کنند؟ ه اینخواهد رسید ک
 

ت امیتد بته     ۱همایون تت فعتال ایتن موانتا دوتاستت      
همکاری با نیروهایی در جمهوری اسالمی  نیروهایی که 

تر باشند  امید به این که این جمهتوری از   یک آب شسته

ای تحول پیدا کند که بستیاری از   درون خودش به اندازه
بته ایتران و جتایی     این نیروهای مخالف بتوانند برگردنتد 

ت متانا دوم وجتود ماستت       ۲در منظر سیاسی پیدا کننتد  
بعنوان نیروی مشروطه خواه  مخالفان جمهوری استالمی  

انتد از اینکته متا هستتیم و      شتان بقتدری ناراحتت    بسیاری
ایم کته تترجیح    های آینده قدرتی داریم و یکی از گزینه

ول دهند وضا موجود همهنان ادامه پیدا کنتد تتا تحت    می
ای از  طو نی اوضاع هر بخت بازگشت متا را بته گوشته   

هتتا بتواننتتد در پایتتان   قتتدرت حتتتی از میتتان ببتترد تتتا آن 
زندگیشتتان بگوینتتد متتا هتتر کتتار کتتردیم ولتتی بتتا خره  
پادشاهی را در ایتران از میتان بتردیم  ایتن هتدف اول و      
سربلندی اول بسیاری از این نیروهای مخالف است و تتا  

ا عوض نکنند با ما همکاری نخواهنتد  وقتی این روحیه ر
کرد و تا وقتی بکلتی امیدشتان را از جمهتوری استالمی     
حسابی قطا نشود ما را در کنار خودشان قبتول نخواهنتد   

 کرد
 بینید؟  حریری تت سیاست را چگونه می

همایون تت سیاست مثل هوایی است که شما تتنفس  
بته  بتریم  انستان و فترد     کنید  ما در سیاستت بستر متی    می

شتتود، وارد دنیتتای سیاستتت   محتتض اینکتته چنتتدتا متتی  
شتود  سیاستت از زنتدگی متا جتدایی ناپتذیر استت          می

سیاست آن عاملی است که انستان، گترن انستان را بته     
قتتول تومتتاس هتتابز و انستتان مرکتتب از گتترن و متتار و  

کند کته همزیستتی    کبوتر را به قول دیوید هیوم قادر می
د و آن کبتوتری کته در   بکند  با هم کار کند و بهتر بشو

کنار مار و گرن است جان بسالمت بجهتد و بستالمت   
همتان در جهتان پستت و       بپرد  و اگر سیاست نباشد آنان

کوتاه و ددمنش وحشیانه ی هابزی بستر خواهنتد بترد و    
ای سیاستتی استتت  سیاستتت  حتتتی آن جهتتان هتتم بدرجتته

گفتت  ایتن    زیستن در فضیلت است چنان که ارسطو می
ت است که  هرگز به آن نخواهد رسید  ولی غایت سیاس

های بلند  های بزرن داشته باشد  آرمان انسان باید غایت
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داشتتته باشتتد و آرمتتان سیاستتی بشتتر زیستتتن در فضتتیلت 
 است 
 

هایی  حریری تت از مردان بزرن تاریخ ایران همان
کتته نامشتتان در تتتاریخ استتت شتتما کتتدام را بیشتتتر      

یا دوست داریتد و   پسندید؟ و شاید دوست داشته و می
 اید؟ تاثیر پذیرفته

 
هتتا رضاشتتاه استتت     تتترین آن همتتایون تتتت تتتازه  

نامم داریتوش یکتی    ش طبعا کورش است و هم  نخستین
ترین مردان دنیتای کهتن استت و کتورش کته       از بزرن

بکلی شخصیت استثنایی است  شاپور اول ساسانی بترای  
متتن از ایتتن جهتتت بتتزرن استتت کتته نخستتتین پادشتتاه   

هتای انتلکتتوئلی  نخستتین     وئل ایران بود با گرایشانتلکت
پادشاه ایران بود که یک دید و یک ویزیونِ دانشتمندانه  
و دانش پژوهانه داشت و شاه سازنده بود  شتاه شهرستاز   
بود و شهرهای بسیار ستاخت  بته نظترم قتدر شتاپور اول      

ایتم  شتاهی بتود     مان کمتر شناخته ساسانی را ما در تاریخ
تترین   در مقابل آن کرتیر موبد که خطرنتاک که مانی را 

خمینتتی و اولتتین خمینتتی تتتاریخ ایتتران بتتود، برکشتتید     
هتتا شتتاهان  تتترین روحتتانی زرتشتتتی بتتود  ایتتن خطرنتتاک

 محبتتتتتتتتتتتتتتتتوب متتتتتتتتتتتتتتتتن هستتتتتتتتتتتتتتتتتند  
هتا   گذارم بته آن  شخصیت سیاسی دیگری که احترام می

ولی نه به درجه آن چند نفر مصتدق و امیرکبیتر هستتند     
آیتد ولتی بستیار احتترام      خوشم نمتی الملک هیک  از نظام

ش  هتتای اداری و انتلکتوئتتل دارم بتته او  از نظتتر ظرفیتتت 
العتاده بتزرن    گرچه بسیار ویرانگر بود ولی مردی فتوق 

 بود بعنوان یک مرد سیاسی 
 

حریری تتت بعنتوان آخترین ستؤال، ایتران بته چته        
کنید که ملت ما به چه نیازمند  نیازمند است  شما فکر می

 است؟ 
 

گفتا ایران مادران ختوب و   یون تت سپهری میهما
سیاستتتگران بتتد دارد  متتا سیاستتتگران ختتوب بتته انتتدازه  
مادران خوب نیاز داریم  و روشنفکرانی که فکر روشنی 
داشته باشند  ما روشنفکر درست ختالف منظتور واژه را   

ایم و هنوز داریم، حتا  نوبتت روشتنفکران     فراوان داشته
ها  که روشن ببینند و از سیاهی واقعی است  اندیشمندانی

هتای حقیتر آگتتاه    هتتا و ستودجوی  هتا و ستنت   و تتاریکی 
باشند  پاسخ مسئله ی ایران در سیاست است و اندیشه! و 

 اندیشه سیاسی است و عمل سیاسی اندیشمند است 
 

حریری تت این پاسخ شما یک سؤال دیگری را به 
رهنگی ها معتقدند ما نیاز به کار ف ذهن من آورد  بعضی

ای داریم باید آن فرهنگ دمکراتیک در میان متا   ریشه
گران خوبی را که  جا بیفتد تا شاید بتوان از آن سیاست

هتا را   گوئید پترورش دهتد  تقتدم و تتأخر ایتن      شما می
 بینید؟ چگونه می

 
همتتایون تتتت کوشتتش بتترای بتتا  بتتردن فرهنتتگ و  
فرهنگ سیاسی باز یک عمتل سیاستی استت، بتاز یتک      

کرانه استتت و عمتتل روشتتنفکرانه بختتودی عمتتل روشتتنف
خود بنا به تعریف جنبته سیاستی دارد، بترای ایتن کته از      

آید و جامعه را در بردارد  هتیک   عمل یک فرد بیرون می
توانیتد از سیاستت جتدا کنیتد  و اگتر       کاری را شما نمی

سیاست روشنفکرانه باشد  سیاست اندیشیده باشد بته آن  
 منظور هم خواهد رسید طبعا 

 ریری تت متشکرم آقای همایون ح
*** 

بخش کوچکی از این مصاحبه که مربوط به عالیو شخصی 
 آقای همایون بود، حذف شده است  )آرمان(

 
سایت بنیاد داریوش همایون     

bonyadhomayoun.com 
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 وریآدانش و فن 
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 ورمت

Inflammation 
 کشنده پنهانی مردم آمریكا

 

 بخشی از سخنرانی

 دکتر شارونا دیّان
 در انجمن پسشکان ایرانی مقیم آمریکا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه :

 دکتر ساموئل دیان

 

 

که بره پردر پسشرکی غررب       Hippocratesبقراط

بیمراری از  »سرال پریش نوشرت:     2500مشهور است در 

او گفت: « طبیعت ناشی می شود طر  خدا نیست بلکه از

تورم در یک نقطه بدن موجب ابتال به امررا  دیگرر در   »

 «نقاط دیگری از بدن می شود.

در سیستم عظریم درمرانی آمریکرا هرساران داروی     

مختلف برای معا جه امرا  مختلف تجویس می شوند. آیرا  

ممکن است که اکثر این بیماری ها از یک عامرل و علرت   

د و یا از تنه یک درخرت شراخه هرای    مشترک ناشی شون

 امرا  حاد و مسمن دیگری رشد و پرورش یابند؟ 

ترورم در برروز    نقرش با وجود آنکه از مدت ها قبل 

، Asthma، آسم Allergieبیماری های دیگر مانند آ رژی

شناخته شرده   Crohn’s Disease، وArthritsآرترایتیس

تورم )حاد  بود و ی امروز اکثریت جوامع علمی معتقدند که

 -، سرطانAlzheimerو یا مسمن( در ابتال به بیماری های 

دیابت )مر  قند( نقش اساسری   -امرا  عروقی و قلبی

و مهمی بازی می کند. در دو دهه اخیر با دالئرل و شرواهد   

بسیار تورم را عامل اصلی بیماری های فوق دانسته اند به 

ده ترورم را کشرن   Time مجلره   2004طوری که در سال 

 پنهانی مردم آمریکا نام نهاد. 

چگونه ممکن است تورم که در اساس پاسخ دفاعی 

بدن در مقابل میکروب ها و او ین عکرس ا عمرل دفراعی    

بدن در مقابل تهاجم عوامرل خرارجی اسرت بدینگونره از     

هد  و نقش او یه خود منحر  شود؟ تورم در حذ  او یه 

های مررده و  ضایعات سلو ی و برداشتن سلول ها و بافت 

میکروب ها و همچنین شروع ترمیم انساج مهمترین نقش 

 و وظیفه را دارد. 

بطور کلی تورم به دو دسته حاد و مسمن دسته بندی 

فیسیکری در   ده است. تهاجم میکرروب هرا و ضرایعات   ش

واسطه های شیمیایی مانند پرروتالین   ترشحانساج موجب 

موجرب  شده کره ایرن خرود     Cytokine هائی از خانواده 

جذب و هجوم سلول های سفید خون، افسایش مویرگ ها 

و پروتالین های دیگری که در خرون هسرتند مری شرود و     
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بدین ترتیب تورم حاد بوجود می آید. اگرر ایرن واکرنش    

تورمی حاد بطور دقیق کنترل و زمان آن محدود نشود این 

عکس ا عمل حفاظتی بدن موجب آسیب و انهدام نسروج  

ممکن است روزها و حتی تمام عمر در شود که می اطرا  

 بدن باقی بماند. 

اخیرا تورم مسمن به علت مشارکت در خیلی امرا  

 وسررطان و امررا  قلبری     Alzheimerاز قبیل دیابت ، 

بسیار قرار گرفته اسرت. طبرق   مورد توجه تورم ویروسی 

ناشی از تورم و  قندمر   ،بررسی بنیاد بین ا مللی دیابت

قرن بیست و یکم است. هشتاد  درچا ش چاقی بسرگترین 

کسانی که دیابت نوع دو دارند همراه ناراحتی تا نود درصد 

 با تورم مسمن است. 

 ،عکسربرداری و اسرکن مغرس     Alzheimerقبل از ابتال به
بتدریج در داخل  که مغس را نشان می دهد یتورم سلول ها

 نقاط متورم پالک ها و
 Amyloid Plaques, Neurofibrillary Tangles 

  Alzaheimerیعنی که منجر به بیمراری می شود پدیدار  

 . گردد)فراموشی( می 

پالک های کلسترول که معموال به جدار داخلری رگ  

ها چسبیده اند به علت تورم و نازک شدن جردار داخلری   

از رگ ها جدا شده و با جریان خون موجب انسداد  ،ها رگ

 . می شوند Strokes رگ های قلب و یا در مغس موجب

نقش مهم تورم در دیابت و همچنین چگونگی ابرتال  

بیماران دیابتی به سرطان های کلیه و پرانکراس و روده و  

امرا  قلبی موضوع سخن دیگرری اسرت کره در آینرده     

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

تورم های مسمن نه تنها به اعضاء بدن آسریب مری   

ه را نیرس مبرتال   رساند بلکه ممکن است نسرل هرای آینرد   

نمایند. با این حال نباید متوحش و هراسان شد. طبیعرت  

مملو از داروها و غذاهای است که تورم را مهار کررده و از  

 و شیطانی آن جلوگیری می کند.  مخرباثرات 

، Fiberپوشیده نیست که غذاهای ضد تورم ماننرد  

در مهرار و   Wild Salmonمیوه و سبسیجات، چای سبس و

 تورم و همچنین مبارزه با سرطان بسیار موثرند.  کم کردن

رژیم تغدیه یی مدیترانه ئی و ژاپنی و عدم مصرر   

یکری دیگرر از    Processed Food شرکر و آرد سرفید و  

 راههای مبارزه با تورم و اثرات خطرناک ناشی از آنست. 

رژیم های مدیترانه ئری بیشرتر حراوی میروه هرا و      

سیجات تازه و بخصرو   سبسیجات و زیتون می باشد. سب

ها، انار حراوی مرواد ضرد    Berryاسفناج، کرفس، ، انواع  

هستند که سالمتی   Antioxident تورمی و به مقدار زیاد 

 سلول ها را نگهداری می کنند. 

  (Check Up)فرامرروش نفرمائیررد در چررک آپ 

را برای تشخیص   C Reactive Proteinسا یانه آزمایش

باید زیر یک میلی گررم در  یترر    تورم ضمیمه بفرمائید که

 خون باشد. 

نوروز و سال نو به همه شما فرخنده و مبرارک براد.   

هفت سین نوروز با مصر  سبسی پلو و ماهی و انار و میوه 

 های تازه بهترین نمونه یک رژیم غذائی خوب است. 

*** 
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 خیام
 
 

 هنابغه ی پرسند
 و جوینده ی همه سده ها

 

 ناصر پیروز
 

 دین در مذهب و متفکرند، جمعی
 قومی متحیرند، در شک و یرقین

     زکررمین آیررد نراگاه منادیی در             
 نای نه و آن است نه راه، بی خبران کای      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 

سخنی از مردی است که همانند معماهتای جهتان،   
که او را به خود مشغول داشته بودند خود نیز یتک معمتا   

 بود  هنوز و هنوز، نیز معما است و    معما 
از یکسوی جهان در نظر او، جهانی بی اعتبتار بتود   
بتته پشتتیزی نمتتی ارزیتتد و از ستتویی دیگتتر، بتته پیشتتنهاد  
ملکشاه سلجوقی، دست به کار بزرگی زد و با محاسبات 
دقیو در زمینه سال های خورشیدی و گتردش زمتین بته    
گتترد خورشتتید، و یقتتین زمتتان دقیتتو در ازای یکستتال    
خورشتتید، اعتتالم کتترد کتته در ازای زمتتانی یتتک ستتال   
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خورشیدی از تحویتل ستال بته یکتم فتروردین تتا پایتان        
سیصد و شصتت   اسفند و تحویل سال به فردوسی دیگر،

و پنج روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و چهل و 
 است   ثانیه شش

شتتگفتا کتته ایتتن محاستتبات را بتتدون کتتامپیوتر و   
ماشین حساب هتای امتروزی و دیگتر داده هتای دانتش      
کنتتتونی، چنتتتان موشتتتکافانه انجتتتام داد کتتته امتتتروز،   

کامپیوترهای دقیتو اتمتی و بدستت     به یاریدانشمندان، 
ن دقیتو در ازای یتک ستال خورشتیدی، پتی      آوردن زما

برده انتد کته خیتام در هشتصتد و انتدی ستال پتیش، در        
محاسبه ی خود تنها یک سی ام ثانیه در هر ستال اشتتباه   

 سال، یک ثانیه    هکرده است  یعنی در هر س
روشتتن استتت کتته ابرمتتردی چنتتین موشتتکاف و    

ستتاله در ایتتن  ۸۰-۷۰اندیشتتمند، بتترای زنتتدگی موقتتت 
زی ارزش قایتل نیستت  او فیلستوف بته تمتام      جهان، پشی

معنتتا بتتود  او، بتته پهنتتای کهکشتتان هتتا متتی اندیشتتید و    
سرانجام نیز برای پرسش های بی پایان خود، پاسخی در 
خور نمی یافت  زیترا پرستش هتایش نیتز ماننتد اندیشته       

 هایش بی پایان بود  
 

 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
 و نه من وین حل معما، نه تو خوانی 

 تو  و پس پرده گفتگوی من ازهست 
 چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من 

 
خیام پیوسته از خود می پرستید: چترا آمتده ام؟ از    
کجا آمده ام؟ این جهان برای چه پدید آمده است؟ این 
کهکشان ها چرا و از کی و برای چه پدید آمده اند؟ بته  

 را و چرا   کجا می رویم  چرا می رویم  چرا، و چ
 

 دست  اندر یقین و حقیقت نیست چون
 نشست عمر همه شک بته گمان و  نتوان

 دست کف از می جام ننهیم تا هان

 ؟مست چه و هشیار چه مرد، خبری بی در
 

شهرت خیام در جهان بستی و بستی گستترده تتر و     
پهناورتر از آن است که در اندیشه بگنجد  بترای نمونته،   

ر فرهیختته ی آمریکتا، گهگتاه    بیل کلینتون رئیس جمهو
برخی از سخنان خود را با یک رباعی از خیام آغتاز متی   

 کرد  
*مارتین لوترکینگ، رهبر آزادی سیاهان آمریکتا،  
در سخنان خویش بتا اشتاره بته اندیشته هتای خیتام متی        
گفت زندگی را نباید بتا بتدبختی و استارت گذرانیتد  و     

و بتا تستاوی    مسیر زندگی باید به کام انسان هتای آزاده 
 باشد  
 

  یزدان چون بدی دست فلکم بر گر
 میان ز را فلک این من برداشتمی

  ساختمی چنان دگر فلکی و،ن از
 آسان رسیتتدی دل بکام کازاده

 
افکار خیام چنان در مغتز و اندیشته و روان و روک   

استت کته    دوانیتده مردم خاورزمین و باختر زمین ریشته  
ژترین کتاب چاپ شتده در  پس از انجیل و قرآن، پرتیرا

 سراسر گیتی ترجمه رباعیات خیام است  
 ۴۲۷ابتتوالفتح عمتتر بتتن ابتتراهیم خیتتام، در ستتال    

خورشتتیدی در نیشتتابور زاده شتتد  و در آغتتاز هتتیهکس 
نمی دانست چه متفکری چشم به جهان گشتوده استت و   
درباره ی او همانند دیگر نوابغ افسانه ها و داستتان هتایی   

اند  از جملته او را همزمتان بتا خواجته      ساخته و پرداخته
نظام الملک و حسن صباک می دانند، کته بتا نگترش بته     
سال زایش آنها با یکدیگر بی پایه بودن این فرضیه ثابت 

 می شود   
 بینم می خفتگان خاک بستر بر
 بینم می نهفتگان زمین زیر در

  نگرم می عدم صحرای به چندانکه
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 بینم می رفتگان و گان اآمدن
یام، کوه استوار و صخره محکمی بود که هرگتز  خ

و هرگز در برابتر یقتین هتا و داده هتای متذهبی و دینتی       
تسلیم نشد  و در چهار پاره هایش، زیرکانه، ایتن باورهتا   
 را به باد مسخره می گرفت  روانش شاد و جاویدان باد! 
در پایان نیک نوشتته ی امتروز بخشتی از چارپتاره     

کنم و امید است که خواننتدگان  های خیام اشاره ای می 
به ژرفای گفته های این اندیشمند شگفت جهان بشتریت  

 بیشتر بیندیشند  
 

 ماست رفتن و کامدن ای دایره در
 پیداست نهایت نه بدایت نه را آن

  راست عالم این در دمی نزند می کس
 کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاین
*** 
 دست اندر یقین و حقیقت نیست چون

 نشست عمر همه شک امید به توانن
 دست کف از می جام ننهیم تا هان
 مست چه و هشیار چه مرد خبری بی در

*** 
 نگشاد را ازل اسرار مشکل کس
 ننتهاد بیرون نهاد از قتتدم یک کس
  استاد تتتا مبتدی ز گرمن می چون
 زاد مادر از که هر دست به است، عجز
*** 
  نرسی معما اسرار به تو ای دل

 نترستتی دانا، زیرکان نکته ی رد
     ساز بر بهشتی از سبزه و می! خیز

 نرسی یا رسی است، بهشت که کانجا
*** 
 است بشر نهاد در که بدی و نیکی
 است قدر و قضا در که غمی و شادی

  عقل ره کاندر حواله مکن چرخ با

 است تر بیهاره بار هزار تو از چرخ
*** 

  ه هزارد چسد بود چه سیس عمرت چه دو
 ناچار تزین کهنه سرا برون برند

 ادشهی و گر گدای بازارتتتگر پ
 این هر دو به یک نرخ بود آخر کار 

*** 
  مستی گفتا فاحشه زنی به شیخی

 پیوستی دگری دام به روز هر
 هستم گویی آنهه هر شیخا گفتا،
 هستی؟ نمایی می که چنان تو آیا

*** 
 می بینم گانخفت خاک بستردر 
 می بینم نهفتگان زمین زیر در

 می نگرم عدم صحرای به که چندان
 متی بینم رفتگان و انناآمدگ
*** 
  آرند شبیخون سرت بر که پیش زان

 آرند گلگون باده ات که فرمای
  تورا که نادان غافل ای نئی زر تو

 در خاک نهند و باز بیرون آرند
*** 
  بتتاز لعبت فلک و لعبتکانیم ما
 مجاز روی زا نه حقیقتی روی از

 طا وجود نبازی چو همی کنیم بر 
 باز یک یک عدم صندوق به افتیم

 
*** 
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 دکتر محمد معین

 وارث واژه ها
 

 مهبود مهرنوش
 
 

ستتیزدهم تیرمتتاه مصتتادف بتتا ستتالگرد درگذشتتت  
استتتاد دانشتتگاه تهتتران و پتتدر فرهنتتگ   «محمتتد معتتین»

 ۱۲۹۷فارسی است  او در روز نهم اردیبهشتت متاه ستال    
ی شمسی در محله زرجوب شهر رشت به دنیا آمد  هجر

شش ساله بود کته نخستت متادرش طلعتت و شتش روز      
بعد پدرش ابوالقاسم را از دست داد و تحتت سرپرستتی   
پدر بتزرگش محمتدتقی معتین العلمتا کته از روحتانیون       

 .مورد احترام زادگاهش بود، قرار گرفت

سیزده ساله بود که پدر بزرگش را از دستت داد و  
نهتتایی پتتر مشتتقت و غمبتتار او همهنتتان ادامتته یافتتت     ت

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدرسته شتماره یتک    
رشت به پایان رساند، سپس برای ادامه تحصیل به تهتران  
آمد  دوره دوم متوسطه را در دارالفنون تهران گذرانیتد   
در دوران تحصیل همیشه شاگردی برجستته و ممتتاز بته    

الوه بتر استتعدادی کته در ادبیتات     شمار می رفت زیرا ع
فارسی داشت در عربی نیز دارای معلومتات و اطالعتاتی   
بتتود کتته حتتتی معلمتتان و استتتادانش را بتته حیتترت متتی   

در شتتانزده ستتالگی لیستتانس   ۱۳۱۳انتتداخت  در ستتال  
ادبیتتات فارستتی و فلستتفه و علتتوم تربیتتتی را از دانشتتگاه  

سته  تهران گرفتت و موضتوع رستاله او کته بته زبتان فران      
در  .بتود   "«پارنتاس   و مکتتب   دولیل  لوکنت»نوشته شد 

پس از فراغتت از تحصتیل و انجتام ختدمت      ۱۳۱۳سال 
نظام به ریاست دانشسرای مقدماتی اهتواز منصتوب شتد    

ستتال داشتتت ا ستتپس ریاستتت    ۱۷در حتتالی کتته تنهتتا  
( دانشسراهای وزارت فرهنگ)آموزش و پترورش فعلتی  

توانستتت دوره را بتته عهتتده گرفتتت و در همتتین زمتتان   
روانشناستتی عملتتی، ختتل شناستتی، قیافتته شناستتی و مغتتز 
شناستتتی را بتتته صتتتورت مکاتبتتته یتتتی در آموزشتتتگاه  
روانشناسی بروکسل بلژیک بگذراند و تصدیو نامته آن  

ستالگی   ۲۴در ستن   ۱۳۲۱دوره را کسب کند  در ستال  
 «مزدیسنا و تتاثیر آن در ادبیتات فارستی   » با نوشتن رساله

ر ایتران بته اختذ درجته دکتترای      اولین کسی بتود کته د  
ادبیات فارستی نایتل شتد  در همتین ستال بتا بتانو مهتین         
امیرجاهد دختر امیر جاهد)مدیر ستالنامه پتارس( ازدوام   
کرد که ثمره این ازدوام پنج فرزند استت  بعتد از اختذ    

 «تحقیتو در متتون ادبتی    »دکترا به عنتوان استتاد کرستی    
د در دانتش سترای   دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استا

طبتو   ۱۳۲۴عالی مشغول تحقیو و تدریس شد  در ستال  
تصویب مجلتس شتورای ملتی و توصتیه عالمته قزوینتی       
همکاری با عالمه دهخدا را در تنظتیم لغتت نامته شتروع     
کتترد و معتتاون او در کتتار لغتتت نامتته بتتود و پتتس از وی 
ریاست سازمان لغت نامه را به عهده گرفتت و بتا کمتال    

دکتتر محمتد معتین بته       .ر این اثر کوشتید دقت در انتشا
زبانهتتای اوستتتایی، پارستتی باستتتان، پهلتتوی، عربتتی،      
فرانستتوی، انگلیستتی، آلمتتانی،  تینتتی و سانستتکریت     
آشتتنایی داشتتت و در مستتافرتهای متعتتدد از موسستتات   
فرهنتتگ نویستتی کشتتورهای دیگتتر ماننتتد  روس در     
پتتاریس و بروکهتتاوس در ویستتبادن دیتتدار کتترد و از    

بته روش کتار آنتان آشتنا شتد و در مالقتات بتا        نزدیک 
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نویستندگان، شتاعران، منتقتدان و هنرمنتدان رشتته هتای       
مختلف استفاده ها برد و یادداشتها برداشت و متدتی نیتز   
در متتوزه هتتای کشتتورهای مختلف)آمریکتتا، انگلستتتان، 
فرانستته، ستتویس، آلمتتان، هلنتتد، ایتالیتتا، ستتوئد، فنالنتتد، 

مطالعته و تهیته یادداشتت    روسیه و کشورهای دیگر( بته  
مشغول بود و پس از تهیه مواد اولیه که بتیش از نیمتی از   
عمر پر برکتش را صرف تحقیو و تتبا در لغتت فارستی   
کرده بود به تدوین فرهنتگ فارستی کنتونی کته بته نتام       
 .فرهنگ فارسی معتین معتروف استت همتت گماشتت     

قریتتب یتتک ستتوم جلتتد آختتر آن رو بتته اتمتتام بتتود کتته 
یماری او شد و ادامه آن به همتت دوستت و   مصادف با ب

همکارش مرحتوم دکتتر ستید جعفتر شتهیدی بته پایتان        
یتا   «ستتاره ناهیتد  »از آثار تالیفی معین می توان به  .رسید

یوشت فریان مرزبان نامه) بته  »، «داستان خرداد و امرداد»
برگزیتده شتعر   » ،«یادنامه پتورداوود » ،«فارسی و روسی(

، «صفاریان، ستامانیان، آل بویته(  فارسی )دوره طاهریان، 
مزدیستتنا و ادب » ،«قاعتتده هتتای جمتتا در زبتتان فارستتی»

برگزیده نثر فارستی)دوره هتای   »، «پارسی ) در دو جلد(
تحلیل هفت پیکر » ،«مفرد و جما» ،«سامانیان و آل بویه(

در دو )حتتافظ شتتیرین ستتخن » ،«استتم جتتنس»  ،«نظتتامی
شتاره کترد و   ا «مجموعه مقا ت )در دو جلتد( »و «جلد(

،  «جلتتتد( ۵برهتتتان قتتتاطا ) در »تحصتتتیحات او شتتتامل 
 ،«چهار مقاله نظامی عروضی» ،«دانشنامه عالیی ابن سینا»
شترک قصتیده فارستی    »، «جاما الحکمتین ناصتر خسترو  »

جوامتتا » ،«مجموعتته اشتتعار دهختتدا» ،«خواجتته ابتتوالهیثم
جوامتا الحکایتات و لوامتا الروایتات     »  ،«اشعار دهختدا 
و  «عبهرالعاشقین روزبهان بقلتی شتیرازی  » ،«محمد عوفی

هستتند و ترجمته هتای او نیتز      «حواشی بر اشعار خاقانی»
 ،«کتبیبته هتای پهلتوی   » ،«روانشناسی تربیتتی »عبارتند از: 

ایتتران از آغتتاز تتتا  »و  «خستترو کواتتتان و ریتتدک وی »
  «"اسالم

معین در دوران فعالیت خود نشانها و افتختاراتی را  
جمله: نشتان درجته دوم علمتی در     کسب کرد که از آن

،  ۱۳۲۱، نشتتان درجتته دوم علمتتی در ستتال   ۱۳۱۶ستتال 
، نشتتان لژیتتون  ۱۳۲۷نشتتان درجتته دوم ستتپاس در ستتال 

،  ۱۳۲۲در ستال   Tambour دونتور، دریافتت جتایزه   
دریافت نشتان هنتر و ادبیتات از دولتت فرانسته در ستال       

 Order des palmes ، دریافتتت نشتتان  ۱۳۴۰

Academiques ژنتترال دوگتتل رئتتیس جمهتتور    از
 .فرانسه هستند

حسن انوری، فرهنگ پژوه معاصر، استاد بازنشسته 
دانشگاه تهران و عضو فرهنگستتان زبتان و ادب فارستی    
که تاکنون کتابهای فراوانی را در زمینته زبتان و ادبیتات    
فارسی تالیفات و تدوین کرده استت یادداشتتی را بترای    

گی به رستم یتادبود   بخش کتاب خبرگزاری میراث فرهن
به زنده یاد معتین و همته جامعته ادبتی و فرهنگتی ایتران       

 :تقدیم کرده است که متن آن در ذیل آمده است

مرحوم معین یکی از پژوهندگان پرکتار بتود کته    »
کوتاه خود آثار بسیار ارزنده ای بته جامعته    در عمر نسبتا 

فرهنگی ایران عرضه داشت که من در این گفتار کوتتاه  
: «برهتان قتاطا  »ه مورد اشاره می کنم: اول، تصحیح به س
هجتری   ۱۱کتاب لغتی استت کته در قترن     «برهان قاطا»

قمری در دوران پادشاهان گورکانی در هند تالیف شتده  
است و در زمان خود یکی از مهمترین فرهنگهتایی بتود   
که برای زبان فارسی تالیف شتده و در قترن یتازدهم در    

رسی بشمار می رفت چترا کته   واقا بزرگترین فرهنگ فا
از جهتتت احتتتوا بتتر واژگتتان فارستتی، پتتر واژگتتان تتترین 
کتاب لغت محسوب متی شتد  نستخه هتایی از فرهنتگ      

کتته در دستتت بتتود و چتتاپ ایتتران و      «برهتتان قتتاطا »
مرحتتوم دکتتتر معتتین،   .هندوستتتان اغلتتب مغلتتوط بتتود

تصحیح بسیار جانانه ای از این کتتاب انجتام داد کته نته     
سخه ها را تصتحیح کترد بلکته اغتالط متتن      تنها اغالط ن

برهان را هم درحاشیه توضیح داد و عالوه بتراین، ریشته   
لغات را نیز از متون معتبر در حاشیه آورد به طتوری کته   
تصحیح برهان قاطا در زمان خود یکی از بهتترین منتابا   
ریشه شناسی زبان فارسی بود  جدا از اینها مرحوم معتین  

نیز یادآور شد  بهرحتال تصتحیح   سقطات برهان قاطا را 
ایشان نمونه وا یی از برخورد با متون کهتن بشتمار متی    

  .رود
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اثر دیگری که از مرحوم معین در اینجا نام می برم 
است که از متون معتبر قرن  «چهار مقاله نظامی عروضی»

ششم بشمار می رود  او ایتن کتتاب را بته وجهتی عتالی      
اشتتیه و نیتتز در تصتتحیح کتترده و مشتتکالت آنتترا در ح 

تعلیقات مفصل یادآور شده است به طوری که حواشتی  
و تعلیقات استاد معین بر چهار مقاله چند برابر متن اصلی 

اثتتر دیگتتری از معتتین کتته بایتتد نتتام بتترد  .کتتتاب استتت
مجلتد از ایتن    ۲ مجلد است کته   ۶در  «فرهنگ فارسی»

مجلد آخر اعالم  ۲فرهنگ شامل واژگان زبان فارسی و 
فرهنگ فارسی معین نخستین فرهنگتی استت در     .است

زبان فارسی که با متد جدید با عنایت به آوانگاری دقیو 
و هویت دستتوری لغتات و ریشته شناستی تتدوین شتده       
است، عالوه بر این اصطالحات علمتی را نیتز دارد و بته    
ویژه در مورد دانش گیاه شناستی، اطالعتات بستیاری را    

  «م وانندگان می گذارددر مورد گیاهان در اختیار خ

عبدالرحیم جعفتری، بنیانگتذار موسسته انتشتارات     
امیرکبیر نیز خاطرات خود را که در طی همکتاری ختود   
با دکتر معین درزمینه چاپ فرهنگ او داشته، در کتتاب  

متن،  » چنتین بتازگو کترده استت:     «در جستجوی صتبح »
دکتتتر معتتین را از تالیفتتات و آثتتارش متتی شتتناختم و بتته 

علم و معلومات او واقف بودم ولی از نزدیک با دانش و 
او آشنایی و مراوده نداشتم  دکتر معین سوای همکتاری  
با انتشارات دانشگاه تهران و بنگاه ترجمه و نشتر کتتاب،   
در بخش خصوصی با کتابفروشی ابن سینا کار می کرد  
کتابهای دستور زبان فارسی او را ابن سینا چاپ و منتشتر  

کتابفروشتتی زوار نیتتز همکتتاری داشتتت  کتترده بتتود  بتتا 
کتابفروشی زوار از او چهتار مقالته عروضتی و یکتی دو     
کتتتاب دیگتتر چتتاپ و منتشتتر کتترده و همهنتتین پتتس از 

تصتحیح   «فرهنگ برهان قتاطا »انتشار فرهنگ امیرکبیر، 
دکتر معین را هم بته نحتو بستیار نفیستی چتاپ و منتشتر       
ی کتترده و الحتتو بتترای حروفهینتتی آن زحمتتات بستتیار 

متحمل شده بود  ولی متاسفانه دکتر معین با هتر دو آنهتا   
اختالف پیدا کرده و حتی با کتابفروشی زوار کارش بته  

را  «فرهنگ برهان قاطا»دادگستری کشیده و چاپ دوم 
که کتابفروشی زوار آن همه برایش زحمت کشیده بتود  

بر اثر ناراحتی و بروز اختالفات به کتابفروشی ابتن ستینا   
کترده بتود  امتا بتر ختالف انتظتار دکتتر معتین،         واگذار 

کتابفروشی ابن سینا هم بترای تجدیتد چتاپ آن کتتاب     
نفیس به طریو افست، از زینکهای ارزان قیمتت استتفاده   
کرده و کتاب به وضا بسیار نامطلوبی منتشر شده بتود و  
دکتر معین هم از این جهت و هم از جهت پرداخت حو 

  .ی بودالتالیف از هردو آنها ناراض

دکتتتر معتتین تالیفتتات بستتیاری داشتتت  در حتتدود  
حتافظ شتیرین   » پانزده سال قبل از این تاریخ هتم کتتاب  

را توسل شرکت طبا کتاب منتشر کرده بتود  در   «سخن
کتتار ختتود متبحتتر و عالقتته منتتد و بتتر ختتالف بعضتتی از 
همکتارانش بتتی ادعتا و متواضتتا بتود، و بتتاز بتر ختتالف     

در سیاستت و بعضتی از    بعضی از همکاران ختود، اصتال   
امتوری کته ختتارم از رشتته تخصتتص و عالقته اش بتتود     

 «لغتت نامته دهختدا    »دخالت نمی کرد  کتار سرپرستتی   
کار ستنگینی بتود و ایتن لغتت نامته بته همتت او جتزوه         
جزوه، هر جزوه در قطا رحلی باروکش کاغتذی چتاپ   

ستتید جعفتتر »و منتشتتر متتی شتتد  معتتاون او آقتتای دکتتتر  
ز اساتید و مدرسان دانشتکده هتا در   و عده ای ا «شهیدی

رشته های مختلف با او همکاری می کردنتد و چتون بته    
کار خود اعتماد داشت، در عین بی ادعایی به کار ختود  
متتی بالیتتد و حتتو هتتم داشتتت  در ضتتمن اینکتته ختتوش   
برخورد بتود بتا کتوچکترین نتامالیمی از کتوره در متی       

یح و رفت  از کثرت کار عصبی و زودرنج بود  هیک تفر
عادت و اعتیادی نداشت  خانواده دوست بتود، از محتل   
کارش در دانشگاه یا لغت نامه یکسر به خانه می رفت و 
پس از مختصر استراحتی به کار می پرداخت و تا پاستی  
از نیمه شب غرق در کتاب و مطالعه و تحقیو و تالیف و 
نوشتن بود  آرام صحبت می کرد  وقتی لبخند متی زد و  

ه اش کمتتی بلنتتد متتی شتتد، آدم خیلتتی    صتتدای خنتتد 
خوشحال می شد که او سرانجام لبخند به لتب آورده یتا   
خندیده است  هیهگاه دلش نمتی خواستت کستی از او    

 « دلگیر و ناراحت شود

*** 
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در  ۱۳۱۶هوشتتتتنگ گلشتتتتیری )
در  ۱۳۷۹ ختتتتتتترداد ۱۶ - اصتتتتتتتفهان

( نویستتنده تهتترانمهتتر  بیمارستتتان ایتتران
 کارنامته و ستردبیر مجلته    ایرانتی معاصر 

مهتتدی بتتود  منتقتتدان ادبتتی از جملتته    
، احمتد کریمتی حکتاک   و  خرم یزدانی

از  صتتتتتادق هتتتتتدایتوی را بعتتتتتد از 
نویستتان ایرانتتی  تأثیرگتتذارترین داستتتان

 اند  قرن بیستم دانسته
شتازده  او با نگارش رمتان کوتتاه   

در اواخر دهه چهل خورشیدی به شتهرت فراوانتی    احتجاب
هتای ایرانتی    تترین داستتان   رسید  این کتاب را یکتی از قتوی  

 اند  خوانده
ختوانی و نقتد    ل جلستات هفتگتی داستتان   وی با تشکی
تا پایان عمر خود نستلی از نویستندگان    ۱۳۶۲داستان از سال 

را پتترورش داد کتته در دهتته هفتتتاد خورشتتیدی بتته شتتهرت   
کتتانون رستتیدند  او همهنتتین عضتتو و یکتتی از موسستتان     

 جُنگ اصتفهان و از بنیانگذاران حلقه ادبی  نویسندگان ایران
 بود 

به دنیتا آمتد  در کتودکی     اصفهاندر  ۱۳۱۶گلشیری به سال 
رفت  خود وی دوران زنتدگی در   آبادانهمراه با خانواده به 

گیتتری شخصتتیت ختتود بستتیار متتوثر     کلشتتآبتتادان را در 
تحصیل در رشته ادبیات فارستی را   ۱۳۳۸دانست  در سال  می
 انجمن ادبی صائبآغاز کرد  آشنایی با  دانشگاه اصفهاندر 

در زنتدگی او بتود  گلشتیری    در همین دوره نیز اتفاقی مهتم  
در ستال   اصتفهان آوری فولکلتور منتاطو    را با جما ادبیکار 
سترود  خیلتی زود    متی  شتعر آغاز کترد  ستپس متدتی     ۱۳۳۹

دریافت که در این زمینه استعدادی ندارد، بنابر ایتن سترودن   
 داستانرا کنار گذاشت و به نگارش 

پرداخت  وی  بعد از مدتی  همراه با تعدادی از  نویستندگان    
گتذاری   را پایته  اصتفهان نو اندیش   جلسات  یا  حلقه جُنگ 

استت   متترجم کته   فرزانته طتاهری  بتا   ۱۳۵۸کرد  او در سال 
ازدوام کرد  حاصل این ازدوام دو فرزند به نام های غزل و 

 بتترادر وی متتترجم و ستتیامک  احمتتد گلشتتیریباربداستتت  
 گلشیری برادرزاده او نیز نویسنده است 

 

 

 ؟از ماندگاری گلشیری در چیستر
 پور بهساد کشمیری

 بابک بهمنش

 
ستالگی بتر اثتر ابتتال بته       ۶۱سرانجام گلشیری در ستن  

 ۱۳۷۸هتتای آن از پتتاییز  بیمتتاری مننژیتتت کتته نخستتتین نشتتانه
 امتامزاده طتاهر  خورشیدی پدیدار شده درگذشتت  او را در  

بته ختاک ستپردند یکی از اقتدامات تأثیرگتذار و       کرمشهر 
هتای داستتان و پترورش نستل      یری تشکیل کارگتاه مهم گلش

، ۱۳۶۲ای از نویستتندگان ایرانتتی بتتود  در اواستتل ستتال  تتتازه
ختوانی را کته بته جلستات      گلشیری جلسات هفتگتی داستتان  

ها معروف شد، با شرکت نویسندگان جوان در خانه  شنبه پنج
با حضتور   ۱۳۶۷گزار کرد  این جلسات تا اواخر سال  خود بر

، محمدرضتا صتفدری  ، یتارعلی پورمقتدم  چون نویسندگانی 
منصتتور ، عبتتاس معروفتتی، آذر نفیستتی، محمتتد محمتتدعلی

قاضتتی ، پتتور منیتترو روانتتی ، پتتور شتتهریار منتتدنی ، کوشتتان
ابتوتراب   حسین مرتضاییان آبکنارو، ناصر زراعتی، ربیحاوی
 ادامه داشت  خسروی

ن سفر به خارم از کشور پس از ، در اولی۱۳۶۸در سال 
)بتا دعتوت    هلنتد ختوانی بته    برای سخنرانی و داستان انقالب

رفت  در  وئدسو  انگلستانسازمان آیدا(، و شهرهای مختلف 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
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هتای   خانته فرهنتگ  نیز برای شرکت در جلستات   ۱۳۶۹سال 
سفر کرد  در این ستفر در شتهرهای    آلمانبه  برلیندر  جهان

ستتخنرانی و  فرانستتهو  دانمتتارکمختلتتف آلمتتان، ستتوئد،   
، ستوئد،  آمریکتا به آلمان،  ۱۳۷۱خوانی کرد  در بهار  داستان
هم به آلمتان، هلنتد، بلژیتک ستفر      ۱۳۷۲و در بهمن  بلژیک
 کرد 

گلشیری همکاری خود را با مطبوعات از جوانی آغاز 
وی برخی آثار ختود را در نشتریاتی ماننتد پیتام نتوین،      کرد  

انتدازی   کیهان هفته و فردوسی بته چتاپ رستاند  پتس از راه    
تترین چهتره و بته گفتته      جُنگ اصفهان نیز گلشیری شتاخص 

 رفت  منتقدی سخنگوی پرنفوذ این جریان به شمار می
نگتاری را   نیز گلشیری فعالیتت روزنامته   انقالبپس از 

، با همکاری بتا مجلتهُ   ۱۳۶۴ادامه داد  گلشیری از اواخر سال 
آدینتته از اولتتین شتتمارهُ آن، و پتتس از آن، دنیتتای ستتخن، و  

ماره دور پذیرش مسئولیت صفحات ادبتی مفیتد بترای ده شت    
ای از کار مطبوعاتی خود را آغاز کرد  سردبیری ارغوان  تازه

(، و سردبیری و ۱۳۷۰که فقل یک شماره منتشر شد )خرداد 
تتا   ۱۳۷۱همکاری باچند شمارهُ نخست فصتلنامهُ زنتده رود )  

های مطبوعتاتی او تتا پتیش از ستردبیری      ( ادامهُ فعالیت۱۳۷۲
را در تابستتان   ماهنامته ادبتی کارنامته   کارنامه بود  ستردبیری  

بر عهتده گرفتت و نخستتین شتماره آن را در دی متاه       ۱۳۷۷
همین سال منتشر کرد  ایتن مجلته در حقیقتت پایگتاهی بتود      

نویسندگانی که در دهه پیشین امکان انتشار آثتار ختود    برای
را نداشتند در این دوره، جلسات بررسی شعر و داستان نیز به 

شتد  یتازدهمین شتماره     گزار متی  همت او در دفتر کارنامه بر
منتشر  ۱۳۷۹کارنامه به سردبیری او پس از مرگش در خرداد 

 شد 
سازمانی بنیاد هوشنگ گلشیری بنیاد مستقل فرهنگی و 

، هوشتتنگ گلشتتیریدر ایتتران استتت کتته بتته یتتاد  نهتتاد متتردم
است  این بنیتاد بته همتت     نویسنده مشهور ایرانی تأسیس شده

، همستتر هوشتتنگ گلشتتیری و تنتتی چنتتد از  فرزانتته طتتاهری
داران هوشتتتنگ گلشتتتیری و پتتتس از   دوستتتتان و دوستتتت 

خورشتتیدی، شتتکل گرفتتت   ۱۳۷۹درگذشتتت او در ختترداد 
های آمتوزش   و نیز کالس جایزه هوشنگ گلشیریبرگزاری 
هتای ایتن    تترین فعالیتت   نویسی به جوانان از جمله مهم داستان

 .شود بنیاد محسوب می

*** 

 

 

 

 

 «راز ماندگاری گلشیری در چیست؟

 
لشیری، هنگام با سالگرد درگذشت هوشنگ گ هم

نویسان و منتقدان معاصتر،   یکی از تاثیرگذارترین داستان
ایتم   وگو با دو تن از نزدیکان او، تالش کرده و در گفت

راز مانتدگاری  »تا پاسخی بیتابیم بترای ایتن پرستش کته      
 «گلشیری در چیست؟
وگو با دو نفتر از کستانی    ایم در گفت تالش کرده

هتای   یتت هتای مختلتف شتاهد و همتراه فعال     که در دوره
اند، دریابیم که چرا اغلب کسانی  هوشنگ گلشیری بوده

از درگذشت سال  ۱۰حدود که با او آشنا بودند، پس از 
ای ادبتی و فرهنگتی روبترو     هنوز هم وقتتی بتا واقعته   او، 
اگتر  »گتذرد:   شان می اختیار از خیال یا زبان شوند، بی می

 «گلشیری بود   
 سهمی در گسترش فرهنگ و ادبیات

گویم که گلشیری در دوران معاصر   اطعیت میبا ق»
بیش از هر کس دیگر در پرورش و گسترش فرهنتگ و  

ایتن حترف بخشتی از    « ادبیات ایران ستهم داشتته استت    
شناس و متترجم نامتدار ابولحستن نجفتی در      سخنان زبان

استت    ۱۳۷۹مراسم یادبود هوشتنگ گلشتیری در ستال    
دیگتران  نجفی مشهور است که در تعریتف و تمجیتد از   

دست و دلباز و اهل اغراق نیست و کمتر پیش آمتده در  
ستایش کسی چنین سخن گفته باشد  آشنایی ایتن دو در  

ی چهل خورشیدی و در همکتاری   های ابتدایی دهه سال
ی  با یک محفل ادبی آغاز شتد کته بعتدها بتا نتام نشتریه      

کترد، شتهرت گرفتت      کته منتشتر متی   « نگ اصتفهان جُ»
د حقتوقی سته رکتن اصتلی ایتن      نجفی، گلشیری و محم

 روند  محفل به شمار می
تتترین و  بستتیاری معتقدنتتد، ایتتن محفتتل از جتتدی  

هتتای ادبتتی آن دوران بتتوده و در وارد  پیگیرتتترین جمتتا
ی  هتای جدیتد، بته ویتژه در عرصته      کردن برخی تعریف

 نویسی مدرن ایران نقشی برجسته داشته است  داستان

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 منش جدی گرفتن داستان

، نویسنده و منتقد ادبی، کته از ستال   یونس تراکمه
کرده، در متورد نقتش    نگ اصفهان همکاری میبا جُ ۴۵

آن برداشتت و شتناختی کته متا     »گویتد:   این سه نفر متی 
امتتروز از جنتتگ اصتتفهان و جلستتات آن داریتتم دقیقتتا   
برآیند نگاه نجفتی، حقتوقی و گلشتیری استت، کته هتر       

مهتم  شان هم خیلی  کدام یک نقشی آنجا داشتند و نقش
بود: نجفی در معرفی ادبیات روز جهان، حقوقی در شعر 

نویستی و نقتد ادبتتی     و نقتد شتعر و گلشتیری در داستتتان   
چیزی که مهم است این است که وقتی این جما شتروع  

کند، منابا کافی به زبان فارسی در اختیارشتان   به کار می
نبتتوده و خودشتتان شتتروع بتته کشتتف و شتتناخت منتتابا   

های نقتد ادبتی   « ترم»معیارها و  یحتکنند، و  مختلف می
تری کته   سازند  نقش پررنگ جدیدی را به ضرورت می

گشتت، جتدی    گلشیری داشتت، و بته کتاراکتر او برمتی    
اش چه در رابطه با کار خودش و کار ادبتی، و چته    بودن

ی ما شاهد بودیم کته وقتتی    ها بود  همه در ارتباط با آدم
شتوخی نداشتت    بحث داستان درمیان بود، با هیک کتس  

گذاشت  حا  باید تصتور   از زندگی خودش هم مایه می
ای، یکتتی از  کنیتتد کتته چنتتین شخصتتیتی بتتا چنتتین رویتته

های آن جما استتا هتم جتدی گترفتن کتار و هتم        پایه
کرد که هر  جدی گرفتن جلسات، یعنی طوری رفتار می

شد، متوجه بود که کجا آمده و  کسی وارد این جما می
انتد کته شتوخی کننتد و در      هم ننشسته ای دور اینجا عده

ضمن داستانی هتم خوانتده شتود  و ایتن بته یتک متنش        
شدا و شد و ایتن اتفتاق هتم از طریتو حضتور       تبدیل می

 « گلشیری افتاد
 سم داستان خواندن بر سر جمعر

هوشتتنگ گلشتتیری پتتیش از آن، عضتتو انجمتتن    
صتتائب بتتود کتته پتتس از جتتدایی از یتتک محفتتل ادبتتی  

گرایان نیز حضور داشتند  او  سنت تشکیل شد که در آن
ما در انجمن تتازه بتر زمتین    »نویسد  اش می در زندگینامه

وار و هتر کتس اثتری یتا تحقیقتی را       نشستیم و دایتره  می

خواند  رسم خواندن بر سر جما و رودررو از کتاری   می
سخن گفتن، بخصوص تحمتل شتنیدن داستتان، یادگتار     

 « این دوره است
از جملتتته جلیتتتل  در جنتتتگ اصتتتفهان کستتتانی  

دوستخواه، احمد گلشیری و احمد میرعالیی نیز شرکت 
داشتتند  در ایتن میتتان نقشتی کته میرعالیتتی و نجفتی بتتا      

هتتای مطتترک ادبیتتات جهتتان ایفتتا  معرفتتی آثتتار و تئتتوری
های جنگ اصفهان بتود و در   کردند، فراتر از فعالیت می

 سراسر کشور تاثیر فراوان داشت 
برای نخستتین   ۱۳۴۰هوشنگ گلشیری اواخر سال 

در زندان بود  او اواخر  ۴۱بار بازداشت شد و تا شهریور 
نیز بتار دیگتر شتش متاه زنتدان و پتس از آن از        ۵۲سال 

 تدریس محروم شد 
 «جریان ادبی»اندازی یک  راه

هتتای اجتمتتاعی گلشتتیری را  محرومیتتت از فعالیتتت
واداشت که چند ماه پتس از آزادی راهتی تهتران شتود      

ها دیگر به شکل ستابو فعتال    در این سالجنگ اصفهان 
ی پنجاه به تهتران رفتت  او    نبود و گلشیری از اوایل دهه

در آنجا نیز با چند یار قدیمی جنتگ کته ستاکن تهتران     
ای دیگتر، بته برگتزاری جلستات فرهنگتی       بودند و عده

 ای پرداخت  هفته
پتتس از انقتتالب اعضتتای ایتتن جلستتات را کتته بتته  

ان عمر او ادامه داشتت، بیشتتر   های گوناگون تا پای شکل
خیلی »گوید:  دادند  یونس تراکمه می جوانان تشکیل می

نتگ اصتفهان شتکل گرفتته     های گلشتیری در جُ  ویژگی
بود، و او از اصفهان خیلی چیزها را با خودش بته تهتران   

در یک مقطعتی جلستات ادبتی کتانون      یآورده بود  حت
ت نویستتندگان را هتتم بتتا همتتین تعریفتتی کتته از جلستتا   

کرد  ضمنا گلشیری  اصفهان شکل گرفته بود هدایت می
اش آمتتوزش دادن نبتتود و ختتودش در هتتر   فقتتل مستتئله

هتتا احتیتتام داشتتت  وقتتتی بتته   مقطعتتی بتته نفتتس جتتوان 
کنتتیم،  هتتای مختلفتتی کتته راه انتتداخت نگتتاه متتی  جلستته
انتداخت و   هتا را راه متی   بینیم که او خودش این جما می
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زد، بترای   ر هتم متی  داد  گتاهی هتم آنهتا را بت     شکل متی 
رفت جتایی دیگتر     خرید و دوباره می خودش فحش می

بیتتنم  کتتنم، متتی متن ا ن وقتتتی بتته پشتتت ستترم نگتاه متتی  
گلشیری بته درستتی درک کترده بتود کته در یکتی دو       

ی اول بعتتد از انقتتالب، در ادبیتتات ایتتران انقطتتاعی  دهتته
بتود  و   «جریتان »ایجاد شده بود و این ادبیات فاقد یتک  

خواست که آن جریان را راه بیندازد، یتا بته    گلشیری می
راه افتادنش کمتک کنتد  و شتاید یکتی از د یتل روی      

هتتا همتتین بتتوده باشتتد  نقشتتی کتته    آوردن او بتته جتتوان
گتذرد، و بته دلیتل     گلشیری داشت، هر چه که بیشتر می

شتود کته چته     هایی، بیشتر مشخص متی  دمآکمبود چنین 
شتنویم،   مختلف میهای  نقش پررنگی بوده  بارها از آدم

که اگر گلشیری ا ن زنتده بتود چته اتفتاقی در ادبیتات      
 « گفت افتاد و کی چی می می

 حذ  آثار، دزدی سنگ قبر
نخستین آثار گلشیری به صورت کتتاب در اواختر   

« مثتل همیشته  »ی چهل منتشر شد: مجموعته داستتان    دهه
( از نخستتتین ۱۳۴۸« )شتتازده احتجتتاب»( و رمتتان ۱۳۴۶)

دند که به ویژه دومتی جایگتاه او را بته عنتوان     آثار او بو
ترین نویسندگان پیشرو ایران تثبیت کترد    یکی از مطرک

هتای داستتانی و    گلشتیری نوشتته   ۵۷پس از انقالب سال 
ی  های ماندگاری در نقد ادبی منتشر کرد، اما ستایه  مقاله

سنگین سانسور هرگز او را رها نکترد و پتس از مترگش    
هایش را ناممکن کرده  ی کامل نوشته نیز انتشار مجموعه

فقل « نامه جن»است گلشیری آثاری دارد که چون رمان 
هایی چتون جلتد    اندا کتاب در خارم از ایران منتشر شده

، پس از یک بار منتشتر  «بره گمشده راعی»نخست رمان 
، نته در دوران شتاه و نته در جمهتوری     ۵۶شدن در سال 

شتتازده »ر او استتالمی اجتتازه انتشتتار نگرفتتتا شتتاهکا    
بار تجدید چاپ شتدن، از ستال    ۱۳نیز پس از « احتجاب
هتای اخیتر    مجوز انتشار نگرفته  همهنتین در ستال   ۱۳۸۱

ی آثتتار  مستتئو ن نمایشتتگاه کتتتاب تهتتران از عرضتته    
کننتتد  عنتتاد و   گلشتتیری در نمایشتتگاه جلتتوگیری متتی  

دشمنی بتا گلشتیری تنهتا بته جلتوگیری از نشتر آثتارش        
ای ستنگ گتور او را    ی پیش عدهشود  چند محدود نمی

در امامزاده طتاهر تخریتب کردنتد و لتوک برنتزی آن را      
دزدیدنتتد  متتزار گلشتتیری در گورستتتان امتتامزاده طتتاهر 

 ست ا نزدیک گور مختاری و پوینده و احمد شاملو
 نفسی با جوانان هم

های ادبی که هوشنگ گلشتیری در   از میان نشست
قشتتی عمتتده هتتا ن شتتکل دادن و رونتتو بخشتتیدن بتته آن 

جایگاهی خاص « ها شنبه پنج»داشت، جلسات معروف به 
ترین نویسندگان امتروز ایتران    دارد  شمار بزرگی از مهم

یا از اعضای ثابت این جلسات بودند یا به عنوان میهمتان  
اند  در برخی از منتابا اعضتای ایتن     در آن شرکت کرده

گلشتتتیری  «مریتتتدان» یو حتتتت «شتتتاگردان»جلستتتات را 
ند  گلشیری خود با این برداشت به کلی مخالف ا خوانده

گویتد، بته نیتاز ختود بته       بود و همانطور که تراکمته متی  
تتر همتواره تاکیتد     و فراگیری از نستل جتوان   «نفسی هم»

نیتا، شتاعر ستاکن آلمتان، کته از       کامران بتزرن  داشت 
شنبه، در آن حضور داشته  های پنج ابتدای تشکیل نشست

ها یکی دو متاه بعتد از بستته     هشنب جلسات پنج»گوید:  می
شتتدن کتتانون نویستتندگان تشتتکیل شتتد  تعتتدادی از      

تر همراه با گلشیری، و البته به پیشتنهاد   نویسندهای جوان
ای یتک بتار    او، جلساتی تشکیل دادند که در آغاز هفتته 

شتد و   ها و بعدها هر دو هفته یک بار تشکیل می پنجشنبه
ادامته پیتدا    ۶۷ا یت  ۶۶های  تقریبا حدود شش سال تا سال

کرد  این جلسات در واقا نوعی بده و بستان میتان یتک   
تتر، و مشتهورتر بتا تعتدادی      تتر، باتجربته   ی مسن نویسنده

تر بود  اولین جلسه در دفتتر ناصتر    نویسنده و شاعر جوان
زراعتی در خیابان فرک )سهروردی کنونی( برگتزار شتد   

محمد  و اعضای آن، به جز گلشیری، کسانی بودند مانند
محمتدعلی، یتتارعلی پورمقتتدم و زراعتتی کتته از کتتانون   

آمدند، و مرتضی ثقفیان، محمود داودی،  نویسندگان می
اکبتتر ستتردوزامی، قاضتتی ربیحتتاوی، اصتتغر عبتتدالهی و  
محمدرضا صفدری، که ما در واقا گروهتی نویستنده و   
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شاعر بودیم که از دانشکده هنرهتای زیبتا بتا هتم رابطته      
در کتانون نویستندگان هتم جلستات     داشتیم  پیش از آن 

هتا   مشابهی هر هفته یک بار، و اگر اشتباه نکنم سته شتنبه  
شد، که در آن هم داستتان و شتعر خوانتده و     برگزار می

شد  این جلسات را هم که صترفا ادبتی    نقد و بررسی می
هتا   شتنبه  کرد  در جلستات پتنج   بودند، گلشیری اداره می

  یعنتی در کنتار   تتر شتد   بعد از مدتی، کتار کمتی وستیا   
خواندن آثار ادبی اعضا و نقد آنها، اگتر بیترون از آنجتا    

شد که به نظر قابل اعتنتا و تاثیرگتذار    هم اثری منتشر می
شتد تتا بته     اش دعتوت متی   آمد، از نویسنده یا مترجم می

 « کردیم ها بیاید و درباره کارش بحث می شنبه جلسه پنج
 سه نسل در کنار هم
ود دولتتت آبتتادی، رضتتا نجتتف دریابنتتدری، محمتت

پور و سیمین دانشتور، از جملته    براهنی، شهرنوش پارسی
اند  همهنین برختی از نویستندگان ستاکن     این افراد بوده

پتور و   ها، ماننتد علتی ختدایی، شتهریار منتدنی      شهرستان
هتتا شتترکت   ابتتوتراب خستتروی نیتتز در ایتتن نشستتت    

کردند  دعوت از نویستندگانی کته عضتو ایتن جمتا       می
ی کتار و تاثیرگتذاری جلستات     رفته رفتته دامنته  نبودند، 

 پنج شنبه را گسترش داد 
ی کتار   ولته شتیوه   وگو با دویهه نیا در گفت زرنب

ایتتن جلستتات  »دهتتد:  هتتا را توضتتیح متتی   ایتتن نشستتت 
طور کته   نویسی نبودند، همان های آموزش داستان کالس

گفتم نوعی بده و بستان میان چند نسل مختلف بود  اگر 
ای سته نستل مختلتف را     از نظر ستنی و دوره  نگاه کنیم،

شود توی این جلسات دید  یعنتی گلشتیری بته یتک      می
نستتل تعلتتو داشتتت، و ناصتتر زراعتتتی و محمتتدعلی و     

یارعلی پورمقدم، اینها به یتک نستل    یشود گفت حت می
تتر جمتا    دیگر تعلو داشتند، و ما بقیه اعضتا نستل جتوان   

ه شتدن کستانی   بودیم  البته بعدها ایتن ترکیتب بتا افتزود    
مانند رضا فرخفال و خانم آذر نفیسی کمی تغییتر کترد،   
اما مسئله بیشتر همان بده و بستان میان اعضتا بتاقی مانتد     

ختود گلشتیری،    یبعدها بود کته کستان دیگتری، و حتت    

یک سری کالس اموزشی برگزار کردند  مثال گلشیری 
هایی در گالری کستری داشتت کته در آنجتا بته       کالس

داد  البتتته خلتتو و  نویستتی متتی رس داستتتانشتتاگردانش د
ای بود کته همتین شتاگردها هتم      خوی گلشیری به گونه

به همکارهای او تبدیل شدند  یعنی بعد از سه چهار  بعدا 
های  ها گذشت، در فعالیت سال که از تشکیل این کالس

گلشیری، مثتل انتشتار مجلته یتا جُنتگ، استم کستانی را        
 « آمدند یها م بینیم که از این کالس می

 انگیس ی شوق «باره داستان»
کم نیستند نویسندگانی کته بتا افتختار گلشتیری را     

ای نیز هستند که بدون دیتدن   خوانند، عده استاد خود می
اند  با ایتن همته    اش تاثیر گرفته نویسی ی داستا او، از شیوه

کننتد،   نیا نیز به آن اشاره می ای که تراکمه و بزرن نکته
ای «بتاره  داستان»شتر داشته باشدا گلشیری شاید اهمیتی بی

بود که هر جا حضور داشت، شوق پترداختن بته ادبیتات    
انگیخت و فضایی برای بالندگی آن و شکوفایی  را برمی

های اجتماعی و سیاسی  کرد  فعالیت استعدادها فراهم می
او نیز کمابیش چنین خصلتی داشتت  گلشتیری از آغتاز    

، عضو فعال آن و یکی ۱۳۴۷فعالیت کانون نویسندگان، 
در ستال  « ده شتب »های معتروف بته    از سخنرانان نشست

بود  گلشیری از کسانی بود که بیشتترین کوشتش    ۱۳۵۶
ی هفتاد به کار  را برای احیای کانون نویسندگان در دهه

 بستند و جان خود را در این راه به خطر انداختند 
ر که دفتت  ۶۰های کانون نویسندگان از سال  فعالیت

اش را بستند و جمعی از اعضای هیات دبیترانش   و نشریه
بتته ختتارم مهتتاجرت کردنتتد، بتته شتتدت محتتدود شتتد    

های احیای کانون پس از کشتار زنتدانیان سیاستی    زمزمه
هتا اوایتل    آغاز شتد  رستا شتدن ایتن زمزمته      ۶۷در سال 

ای در دفتاع از ستعیدی    ی هفتاد و با انتشتار اطالعیته   دهه
کته بته متتن    « ایم ما نویسنده»ار متن سیرجانی، و بعد انتش

هتا کته    مشهور شد، شکل گرفت  این فعالیتت « نفر ۱۳۴»
هوشتتنگ گلشتتیری ستتهم بستتزایی در ستتازمان دادن آن  

هتا و مجمتا    ی برگتزاری نشستت   رفته زمینته  داشت، رفته
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« ای های زنجیره قتل»کرد که  عمومی کانون را فراهم می
ا از فعتا ن کتانون   هت  آغاز شد  برخی از قربانیان این قتل

بودند  محمد مختاری و محمد جعفتر پوینتده، دو عضتو    
 ربوده و کشته شدند  ۷۷فعال این جما، در پاییز سال 

 «فرصت زاری نداریم»
گلشیری همراه با دیگر اعضای تاثیرگتذار جمعتی   

کترد، بارهتا از ستوی     که برای احیای کتانون تتالش متی   
متا ایتن فشتارها،    ماموران امنیتی احضار و بازجویی شد  ا

هتای   که با کنترل آشکار رفت و آمتدها، شتنود مکالمته   
تلفنی و تهدیدهای صریح در دو سال واپستین حیتات او   

 همراه بود، موفو به ساکت کردنش نشد 
هوشنگ گلشیری در مراسم خاکستپاری مختتاری   

! «هوالبتاقی »آبتادی گفتت    دوستم محمود دولت»گفت: 
کتتردم، فکتتر  اه متتیتمتتام متتدت بتته ایتتن تعبیتتر زیبتتا نگتت 

ی محمد مختاری را هم که دیدم، یتادم   کردم، چهره می
آمد هوالباقی  از سویی خب خدای مهربان باقی است  و 

کنم محمد مختاری هتم بتاقی خواهتد مانتد       من فکر می
محمد مختاری، مثل من، عضو کانون نویسندگان ایتران  

 ها تالش کردیم کانون نویسندگان بود  در تمام این سال
انتد کته    تشکیل بشود  متاسفانه آنقدر عزا بر سر ما ریخته

فرصت زاری کردن نداریم  پیام دقیو به ما رسیده است: 
! ما هم حاضریم  مگتر قترار نیستت بترای     «کنیم خفه می»

ی متتدنی، بتترای آزادی بیتتان قربتتانی بتتدهیم؟      جامعتته
ی سیاوش، سهراب، مریم، نتازنین،   حاضریم! من شرمنده

چرا مرا به خاک نسپردند! نوبت من بتود!   سیما هستم که
ختتواهیم از مقامتتات کتته بتته زودی  بتته هتتر صتتورت، متتی

زدگان را دستگیر کنند  خداوند  قاتالن، مرتجعان و شب
باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبتا، خداونتد ستخن    
گفتن، پهپهه! خداونتد خشتم، خداونتد نیستت، شتیطان      

کترده استت    است  شیطان است که دوستان متا را خفته   
خواهیم که انتقتام متا    پیام آشکار است  ما از خدا هم می

 « زدگان بگیرد را از شب

های  بسیاری معتقدند کانون نویسندگان پس از قتل
ای و با مرن زودهنگام گلشتیری، دوران رکتود    زنجیره
هتتایش بتته شتتدت محتتدود و   گذرانتتد و فعالیتتت را متتی
ه مجمتا عمتومی   نتوانست ۸۱تاثیر شده  کانون از سال  کم

سا نه خود را برگزار کند و بیشترین حضورش در یتک  
های  هایی بوده که در مناسبت ی گذشته، انتشار بیانیه دهه

 .گوناگون صادر شده است
 بازگشت به داستان، بازگشت به خاک

هتای   های جوانی با نشریه هوشنگ گلشیری از سال
مختلف همکاری داشت و دو سال آخر عمرش ستردبیر  

نویستی و همکتاری    ی هفتاد مقاله بود  در دهه « ارنامهک»
های کتانون، بختش اصتلی     با مطبوعات، در کنار فعالیت

داد و او  وقت و انرژی گلشیری را به خود اختصاص متی 
داشتتت  یکتتی از معتتدود    نویستتی بتتازمی  را از داستتتان

استتت کتته « انیبتتنقتتاش باغ»هتتای ایتتن دوران او  داستتتان
کنتد  گلشتیری    نکته اشتاره متی  گلشیری در آن به همین 

هتای دیگترش    گوید، ایتن داستتان بترخالف داستتان     می
نویسی نشان  است و تلقی او را از داستان «ساده و واضح»

گتزارش  »دهتد  گلشتیری در داستتان نقتاش باغبتانی       می
کنتتتد کتتته  کستتتی را معرفتتتی متتتی « احتتتوال شخصتتتی

شود چیزی ننوشته   نویس است، اما چند سالی می داستان
اغلب دوستتان و  « گویم چرایش را بعد می»نویسد:  یاو م

اش اصترار   های پایانی زنتدگی  نزدیکان گلشیری در سال
هایش بکاهتد و وقتت بیشتتری بته      داشتند که او از مشغله

نوشتن داستان اختصاص بدهد  آن زمان هیک کس فکتر  
ی  کرد، قترار استت مرگتی زودهنگتام او را از همته      نمی
دبیتات معاصتر را دچتار حسترتی     و ا «آزاد»هایش  مشغله

عمیو کند  هوشنگ گلشیری پس از اقامتی سه ماهته در  
از  ۷۹ختترداد  ۱۶بیمارستتتان، در پتتی ابتتتال بتته مننژیتتت،  

 .دست رفت
*** 

 سایت برای یک ایران
www.foroneiran.com 

 

http://www.foroneiran.com/
http://www.foroneiran.com/
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 فانوس در ظلمات

 جهانگیر صداقت فر

 ندارد  که ساالر انگار قافله  این

 ار نداردچاووش وشی چابک و عّی

  

 ی شوم بالخیس ِ شب زده در این گذر

 ندارد  بیدار  ی دیده   رهدار یکی

  

 ی غفلت این رهرو سرگشته به کژراهه

 ندارد هشیوار  یِِِ سبکپو رهوار

  

 ی خون خسان است آهنگ  جرس مرثیه

 

 

 ندارد ی کفتار  بجس زوزه  پژواک

  

 ِ خاطره خون ریخته بر خاک  از زخم دل

 ست به خون غرقه که غمخوار ندارد   خیلی

  

 ِ یاس است ی خاک مگر مسلخ در حافظه

 ندارد  ه توشه بجس خار ر  کاین قافله

  

 ِ سفر نیست یگلبانگ  خروسی سحر آرا

 به منقار ندارد  ل خورشیدُگ  قمری

  

 ِ این بادیه دشخوار و حریفی جغرافی

 ِ رهکار ندارد دانش  زین مدعیان

  

 ی تندر به گلو داشت ابری که چنان نعره

 ندارد  رگبار  ی پیداست دگر زهره

  

 ی تاریخ ست غسل نامه ِ حماسه  دیوان

 ندارد  تکرار ِ  مانع  ِ سخن ترجیع

  

 ی نور است ِ مقصود سراپرده سرمنسل

 ندارد  ِ پرگار گردونه مگر گردش

  

 ی ایثار خطر کن در پرتگه صخره

  هموار ندارد ِ  ه ر  ِ رسا ت آیین

  

 ی مردان طریق است تاریخ سفرنامه

 ِ نگونسار ندارد رّدی ز زبونان

*** 
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  یخروش فردوس

 فریدون مشیری

 
 ت:هس  نوز یادمه

 ،بود  مچهار سا

 ،« سیمرغ» نوازش  با  که
 به خواب می رفتم

 ،«رخش»بانگ شیهه ی  به
 ز خواب می جستم

* 

 بود! م« زال»مایه شوق به دیدار موی  چه
 ،به خواب و بیداری

 .فرو نمی بستم «رستم» ب از حکایت 
 .می  رزید «دیو سپید»ی نعره تنم ز

 .می خواندم «رد آفریدُگ»که به چه آفرین
 ،اشک به یاری ار« سهراب» ی قصه شرنگ 

 .ز تنگنای گلوی فشرده می راندم
 .پر می زد «کاوه»و  «فریدون»د م برای 

 ،«ضحاک» حکایت
 .بود ومال م بیساریی  همیشه مایه

 ،شب ها، که خوابداروی من چه روزها و چه
 ،«رودابه»و  «زال»زالل عشق دالویس 

 .بود «تهمتن» و «تهمینه» قصه ی  شراب
 ،نبود «منیژه»و  «بیژن»خن از شبی اگرس

 .بود «بیژن» به چشمم، همتای چاه جهان
* 

 چه روزها و چه شب ها درآسمان و زمین
 .بود «آرش»تیر  نگاه من، همه دنبال

 ،را« سیاوش» رخ
 ؛شکفته می دیدم ،آتش درون جنگل

 .د م درآتش بود
* 

 ،گریستم خاموش چه روزهاکه به دل می
 ویین تنر «اسفندیار» به شور بختی

 ،جان می گداختم از خشم چه روزها که به
 سنگین دل «افراسیاب» به سست عهدی

 ،«شغاد» فریب  و «گرسیوز» به نابکاری
 از این هر سه بدنهاد به باد! آنچه رفت به
* 

 ،«ایرج» به پاک مهری
 ،«تور» به تنگ چشمی

 ،«سلم» توزی کینه به
 «کیکاووس» به گنج به نوشداروی پنهان،

 ،«کبوساش» به
 ،«توس» به 
* 

 ،رنگارنگ صحنه های آن ی پرده ،پرده به
 ،شگفت آن رویدادهایی  به  حظه،  حظه

 ،زمان به چهره های نهان در نهفتگاه
 ، « هومان»، « پیران»،  «گیو»  به
 ،«سام»نوذر ، »، « هژیر»

 ،«بهرام»و « بهمن»به 
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  ه گوش، چشم و ن همین نه
 تی و هوش!می سپردم تاب و توان و هس  که
* 

 صدای فردوسی
 :می سرود  که

 «و خرد وند جانخدا به نام»
 !سوی جهان فرشتگان می برده مرا ب

 :،می دیدم ایوان خانهی  روی پرده به
 را وارش تاج کتاب و پیکر ودستار

 ،توس ی باره کنار رحمت ،سایه ی که مثل 
 برد! نشسته بود و سخن را به آسمان می

* 

 ،و ی قان سا خورده ،چو ده به روی و موی،
 .هیأت جوانان بود به چشم من همه در

 .چهره اش می تافت فروغ ایسدی از چشم و
 ه اش،معجس شکوه

 که : همین سخن
 !است به دانایی توانایی ات
 :که می فرمود، او دگر بود مگر مسیح

 !که دانا نیست ! آنهمرد ،  بود زندهه چ اگر -
* 

 تی برد. ها که به تلخی سپرد و سخ چه سال
 و، زهر غم در جام کام و، نه ایام  نه دل به
 و خواند و سرود و پای فشرد نشست

 ! فرجام نا مگر امان دهدش دست مرگ ،
* 

 :می بینم  هنوز
 ،عمر ار ادب را، که در تمامیدبسرگ

 .همواره سوی داور بود، نگاه و راهش 
 .باالی هفت اختر بود ،عقاب شعرش

 .گوهر بود چشمش ارزنده تر ز هنر به
 !های دفتر بود مذاب روحش بر برگ 

* 
 ،های زمان دور دست از خروش او را

 .هنوز می شنوم
 خروش فردوسی، 
 !خروش ایران بود

 بود! ناگریسان نعره قومی، از خروش
 ،را ها بدان سروش خدایی ،دوباره دل

 به یکدگر می بست
 ،زنجیره وار می پیوست  گسستگان را

 که ; خروش او
 «مباد و ایران باد تن من»

 .بود دست به هم دادن اسیران طلوع
 خبر بازگشت شیران بود! خروش او ،

* 

 ،فردوسی  خروش
 .پیامی از جان داشت ریختگان را خاکبه 

 .بذر مردمی می کاشت ،«تخم سخن» نههمین 
* 

 ،نسیم گفتارش
 ،به مهر در آن بهشت خسان دیده می وزید

 .بر می داشتخاک  را ز« کی»و  «جم» ی ال هُس
 ،ایران را دوباره

 می آفرید،  
 می افراشت!

* 

 هسار سال گذشت
 ،بنای کاخ سخن را که بر کشید بلند

 «.باران و آفتاب گسند»ز  هی  ،نیافت
 گوهری ست که ارجش به کاستی افتد. نه 

 .نه آتشی است که خاکسترش بپوشاند
 ،صد هسار سال دگر هسار سال دگر ،

 !بجوشانددربدن  شعرش خون شکوه
* 

 تو رستمی باید همچون ردا،بسرگ َم
 .بگشاید طلسم را هفتخوان زمان هک

 ،جهان را به نور و مهر و خرد دوباره مگر
 می خواستی بیاراید! آنچنان که تو  هم 

 
*** 

 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار    -۱شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موسیقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار  - ۱ره شما -فصلنامه آرمان 
 
 

 

146 

 
 قمر ا ملوک وزیری،

 یک دوراننام 
 

 سهیل آصفی

 
چه این بانوی آوانگتارد را متمتایز متی کنتد و      آن

شاید وجوهی کم و بیش استطوره ای بته او ببخشتد، نته     
صوصتیات اخالقتی شتاخص    ختنها صدای خوش او که 

اوستتت  حکایتتات و روایتتات فراوانتتی و گاهتتا حیتترت   
آوری از نوع دوستی و اومانیسم موجود در خلقیات قمر 

   آن روزهتا هترکس بتدون    » قتل متی شتود   تا به امروز ن
 غییتر چادر بود به کالنتری جلب می شد  رژیم مملکت ت

کرده بود و پس از یک بحران بزرن دوره آرامش فترا  
رسیده بود مردم هم عالقه به موستیقی نشتان متی دادنتد      

ر در نمتایش موزیکتال   به من پیشتنهاد شتد کته بتی چتاد     

 شتوم و ایتن یتک تهتور و      رضگراند هتل حا
جسارت بزرگی  زم داشت یک زن ضتعیف  
بتتتدون داشتتتتن پشتتتتیبان متتتی بایستتتت بتتتر    
خالفمعتقدات مردم عترض انتدام کنتد و بتی     
حجاب در صحنه حاظر شود    تصمیم گرفتم 
با وجود تمام مخالفت ها، شب نمتایش بتدون   
حجاب روی صحنه در مقابتل هزارهتا جفتت    
چشم متعصب اهالی تهتران ظتاهر شتوم و پیته     

شتب نمتایش     را به تن خود بمالمکشته شدن 
فرا رسید و بی حجاب روی سن ظاهر شتدم و  
هتتیک حادثتته ای هتتم رخ نتتداد و حتتتی متتورد  
استقبال هم واقا شدم و ایتن موضتوع بته متن     
قوت قلبتی بخشتید و از آن بته بعتد، گتاه بتی       
         گتتتاه،بی حجتتتاب در نمتتتایش هتتتا شتتترکت  
می جستم و حتدس متی زنتم فکتر برداشتتن حجتاب از       
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 «همان موقا در شرف تکوین بود   

 یک قرن تکاپو
یک قرن تکاپو  یک قرن جستجو  یک قرن بترای  
عدالتخانه  یک قرن بترای جمهتوری! آنهته در فتوق از     
نظرتان گذشت، واگویه ای بتود از یادداشتت هتای بتانو     
قمتتر الملتتوک وزیتتری بتته نقتتل از) مجلتته موزیتتک       

هتزار   ایران،شماره چهارم،سال هشتتم  شتهریورماه یتک   
وسیصد وسی و هشت خورشتیدی ( پتانزدهم مردادمتاه،    
همزمان با سالگرد انقالب مشروطیت، چهل و شش سال 
آزگار از خاموشی قمتر گذشتت  نزدیتک بته نتیم قترن       
متالطم از کوچ ابدی نامدارترین بانوی جامعته موستیقی   

نتتام یتک شتتخص نیستت  نتتام    «قمتر »ایتران متی گتتذرد    
ک خواننتده نتامی نیستت     حنجره ای طالیی نیست  نام ی

قمتتر نتتام یتتک دوران استتت  حکایتتت جتتدال تتتاریخی   
ارتجاع است و پویایی  استبداد استت و آزادی و عطتش   
است و عطش است و عطش در میهنی که اوراق تتاریخ  
معاصرش تا به امروز بی سترانجامی را رقتم زده استت       

قی ملتی  یقمر، زنی از تبار خورشیدها، که در جامعه موس
متتا پتتس از انقتتالب بتتزرن مشتتروطیت، تتتاثیرات  دیتتار 

اجتماعی و هنری بستیاری گذاشتت  افستوس و بتاز هتم      
صتتد افستتوس کتته گفتتته انتتد تتتا هنگتتام حیات،قتتدرش   

« قمتر »ندانستند  حال و هوای میهن در کشتاکش درد بتا   
نتد هتتل،   انیز لحظه ای سر ستازگاری نداشتته استت  گر   
طره گترم  هنوز و همهنان در پستوخانه یادهای خود، ختا 

زنی را مکرر متی کنتد کته در هنگامته تعصتب و جهتل       
و  «لهویتات »تاریخی، آن هنگام که موسیقی را در زمتره  

به حستاب متی آوردنتد، یکته و تنهتا بته روی        «منهیات»
صحنه رفت و آواز خواند  بتی رنتگ تعلتو  بتی شتب و      
بتتتی     بایتتتد بتتته ختتتاطر داشتتتت کتتته در روزگتتتاران   

و نوازندگان و خوانندگان  «محرمات»،موسیقی، از «قمر»
 :به حساب می آمدند «مرتدان»در زمره 

چند سالی من در قزوین بودم و در این متدت  »      
آوازختتوان ختتوبی شتتده بتتودم  مخالفتتت هتتای شتتوهر و 

گرفتاری های محیل خرافاتی، هیک کدام نمتی توانستت   
 «راه مقصود من شوند     سه

 

 از خون جوانان وطن ال ه دمیده
وران، دوران علتتی اکبرختتان شیداستتت و  حتتا ، د

ابولقاسم عتارف قزوینتی  در روزگتاری کته زیتر زمتین       
خانتته ها،پناهگتتاه موستتیقی ملتتی و میهنتتی دیتتار متتا بتتوده 
است،شیدا و عارف، تکتاپوی ختود را آغتاز متی کننتد       

متتی گریزنتتد و متتی کوشتتند تتتا نتتام  «مطربتتی»ایتتن دو از 
ر قامتت  بتدر آرنتد و د   «لهویتات »موسیقی را از فهرستت 

هنتتری تمتتام عیتتار بتته مردمتتان دیتتار ختتواب آلتتود متتا     
ستت کته بتا وارد    ا بشناسانند  حتا  ایتن عتارف قزوینتی    

کردن مضامین سیاسی و اجتماعی در ترانته هتای ختود،    
 :موسیقی ملی ایران را به کلی رنگی دیگر می زند

 
 از خون جوانان وطن  له دمیده،» 

 جانم  له،خدا له دمیده
 قدشان،سروا  از ماتم سرو

 «    جانم، سروا خدا، سروا خمیده
 

درست در میانته چنتین حتال و هوایستت کته قمتر       
الملوک وزیری پا به میدان می گذارد      قمر مگتو کته   
یکی از بدایا چین بود / قمر مگو که یکی از ودایا حتو  
بود    ) ایرم میرزا(  گفته اند که واپستین ستال ستلطنت    

تاریخ موسیقی چنتد هتزار ستاله     قجر در سرزمین ما اوم
 ایران است 

 قمر، یکصدسا ه شد
یگانه خواننده طراز اول قترن  »راجا به تاریخ تولد 

گونه کته در استناد پیرامتونی واکاویتده      ، آن«اخیر ایران
ام، استنادات، گونه گون است  برخی این تاریخ را یتک  
هزار و دویست و هشتاد و دو خورشیدی ذکر کرده انتد  

ار  بته هتر   هانی یک هزار و دویست و هشتاد و چو دیگر
شتتهر متتا یکصدستتاله شتتده استتت!  «قمتتر»روی، اکنتتون، 
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را برختتتی تاکستتتتان قتتتزوین و برختتتی  «قمتتتر»زادگتتتاه 
دیگر،کرمان عنوان کرده اند  گفته اند که تاریخ تولتد و  
 دوم و شهر تاکستان گزینه هتای مستتندتری هستتند  آن   

آورده،  ۱۳۸۱متاه  در خرداد «شتمارش »گونه کته نشتریه   
پدر قمر،سید حسن،چندماه پیش از بدنیا آمدن او چشتم  

از جهان فرومی بندد و قمر ، مادرش،طوبی 
خانم را نیز در هشت متاهگی از دستت متی    
دهد  کودکی را در فراق مادر و پتدر پتس   
پشتتت متتی گتتذارد  زیتتر نظتتر متتادربزرن، 
خیرالنسا  )افتخارالذاکرین( متی بالتد و قتد    

اوان کودکی، به دلیل حضتور  می کشد  از 
در محافتتل و مجتتالس روضتته بتته همتتراه     
مادربزرن،عالقه منتد و شتیفته موستیقی و    
آواز شتتده استتت  گفتتته انتتد کتته در ستتنین  

در برختی متوارد    حدود شش سالگی گاهتا  
مادربزرن را همراهتی متی کترده و حتتی     
خودش به تنهتایی متی خوانتده  حتا  قمتر      

یزبتان متی   فصل پر شر و شور نوجوانی را م
شود  شانزده سال بیشتر ندارد که با صتدای  
خوشش،ترانه ها و تصتانیف روزگتار ختود    
را که بیشتر، آهنگ هایی از درویتش ختان   

به همراهی اشعاری از ملک الشعرای بهار بوده را زمزمته  
 می کند   
 

 اتفاق کشف قمر
 خورشتیدی  ۱۲۹۹و اما اتفاق  اتفتاق کشتف قمتر!    

فل عروستی،نوازنده تتار، بته    ست که شب هنگام در محا
همراه آوازختوان و یتک نفتر ضتربگیر مشتغول اجترای       
برنامتته در بتتاغی مصتتفا هستتتند  حضتتار، طلتتب تصتتنیفی  
درخواستی می کنند تا نواخته شود و این را توستل قمتر   
به گوش نوازنده تار می رسانند  اطرافیان متی خواهنتد و   
قمتتر ختتود، بتته همتتراه تتتار شتتروع بتته خوانتتدن تصتتنیف  

بیتا متر  حتو امشتب فغتان      » فشاری می کند  با مطلتا :  ا

جما، بته شتور و   « نماییم / فغان ها ز جور زمان نماییم    
حالی دگر می افتد  مبهتوت دختترک زیبتاروی جتوان!     
مردی از جای خود برخواسته   جلوی صتحنه متی آیتد     

مرد « قمر» پاسخ می شنود : « دختر جان اسمت چیست؟»
   وبی داری و باید روی دستگاهصدای خ» می گوید : 

 استاد مرتصی نی داوود       
هتتای موستتیقی بتته درستتتی کتتار کنتتی، ایتتن تصتتانیف را 

بتتا شتتنیدن و » و پاستتخ متتی شتتنود: « متتوختی؟ آچگونتته 
مرتضی خان نی داوود در همان نظر نخستت هتم   « تکرار

سر را به باد می دهد و هم دل عاشو را! به سرعت تتار را  
ازنده گرفته و همراه آواز قمر شروع متی  از دست مرد نو
 کند به نواختن 

ران بته  ضاستاد، می نوازد و قمر اوم می گیرد  حا 
وجد آمده اند  کار به پایان می رسد  حضار شتروع متی   
کنند به کف زدن بی وقفه برای قمر و نی داوود  تا آنجا 

 «قمتر »که عروس و دامتاد گتویی فرامتوش شتده انتد  و      
نی داوود ، خود بعدها آن شب عروستی   متولد می شود 
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را روایت کرده است  او می گوید در همان شب به قمر 
گفتتم اگتر بته موستیقی     » گفته که صدایش را بشناستد   

ایرانی مسلل شوی، بی رقیتب تترین خواننتده زمانته ات     
خواهی شد  بعد از آنکه از قمر جتدا شتدم،تمام شتب را    

رای کستی تتار بتزنم     مد بآبه یاد او بودم دیگر دلم نمی 
در خانه ام که انتهای خیابان فردوسی بود، چنتد اتتاق را   
بتته کتتالس موستتیقی اختصتتاص داده بتتودم و تعتتدادی    
شاگرد داشتم  اما دیگر هیک صدایی برایم دلنشین نبود و 

از این تاریخ به بعد است « با عالقه سر کالس نمی رفتم  
ه کته بته   که مرتضی خان نی داوود چند بار عزم آن کرد

سرا  دخترک بترود  امتا هتیک نشتانه ای از او در دستت      
بعتد از ظهتر   » نداشته  دو ماه به همین روال متی گتذرد    

یکی از روزها، تتوی حیتاط قالیهته انداختته بتودم و در      
سینه کش آفتتاب بتا ستاز ورمیترفتم کته یتک مرتبته در        
حیاط باز شد  دیدم قمر مقتابلم ایستتاده استت  بنتد دلتم      

آمتده  :هنوز دنبال کلمات می گشتم که گفتت   پاره شد 
ام موسیقی یاد بگیرم  از همان روز شتروع کردیم خیلتی   
با استعداد بود  هنوز من نگفتته تحتویلم متی داد و وقتتی     
ردیف های موسیقی را یاد گرفت، صدایش دلنشتین تتر   

حتا ، قمتر، فتن کتار را هتم از استتاد فترا گرفتته          « شد  
ده و کنسترت پشتت کنسترت    گوشه ها را به خاطر ستپر 

نتد هتتل  لته زار، آوازه قمتر را تتا بته       ااست کته در گر 
عرش می گسترد  از شهرستان های مختلف برای ثبت و 
ضبل صدای او راهی پایتخت می شتوند  گفتته انتد کته     
اولین کنسرت قمر با همراهی ابتراهیم ختان منصتوری و    
 مصطفی نوریایی )ویولن(،شکراهلل قهرمانی و مرتضی نی
داوود )تار(،حسین خان اسماعیل زاده)کمانهه( و ضتیا   
مختاری،پسر عموی استاد علی تجویدی )پیتانو( برگتزار   

 شده است   
 
 مر  سحر ناله سرکن »

 دا  مرا تازه تر کن
 ز آه شرر بار این قفس را 

       بر شکن و زیر و زبر کن
 

آهتنگش متی    «نتی داوود »می ستراید    «بهار»حا  
 آوازش می کند  «قمر»کند و 
 

 در نخستین کنسرت،
 کارش به نظمیه می کشد

گفته اند کته در نخستتین کنسترت قمتر، بته دلیتل       
اینکه او بی حجاب بر روی صحنه به هنرنمایی پرداختته،  
کارش به نظمیه کشیده است! همانطور که نخستین ترانته  

وری و نتابود شتده   آضبل شده او به د یل سیاسی جما 
تقد استت کته همتان اولتین کنسترت      است  نی داوود مع

بعتد از  » کافی بود تا قمر الملوک به مردم معرفی شتود   
پایان کنسرت، هرکس دیگری را می دیتد، از قمتر متی    
گفت و می پرسید  ترانه هتایش را حفتظ متی کردنتد و     
می خواندنتد  بعتد از ایتن کنسترت قترار شتد در ستینما        

کته   که جای بیشتری داشت کنسرت بدهیم  شبی پا س
ایتتن کنستترت برگتتزار شتتد، از چهتتارراه استتالمبول تتتا    

رراه  لته زار، جمعیتت، خیابتان را بنتد آورده بتتود      اچهت 
صندلی ها را چند ساعت قبل از آغاز کنسرت پتر کترده   
بودند و در کنار صندلی هتا صتدها نفتر ایستتاده بودنتد       
وقتی به خیابان اسالمبول رسیدیم راه عبتور نداشتتیم  در   

رفتت و  « سته بودند  اما مگر مردم می رفتند!    سینما را ب
آمدها، همگی مختل شده و سرانجام،گروه به همراه قمر 
روی ستتن متتی رود  نتتی داوود متتی گویتتد کتته در ایتتن  
کنسرت، قمر با خواندن همان ترانه ای شتروع کترد کته    

این ترانه آنقدر بتر دل متردم   » شب عروسی خوانده بود  
ان ها بود  از همان شتب،قمر  نشست که سال ها بر سر زب

با مردم یکی شتد و تتا آخترین لحظتات زنتدگی نیتز از       
مردم فاصله نگرفت  برای مردم می خواند و برای متردم  
زندگی می کرد  آنهه داشت متعلو به همه بتود و آنهته   
را به خاطر صدای بی نظیرش می گرفتت،بی دریتغ بتین    

 «مردم تقسیم می کرد  
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 روایتی دیگر
نحتتوه کشتتف قمتتر و ارتبتتاط او بتتا نتتی روایتتات از 

داوود تا به امتروز گونته گتون بتوده استت  در وبتالن       
در روایتی دیگر از زبان مرتضی خان نتی داوود   «پوتین»

بارها برای عروسی و میهمانی بزرگان به با   :می خوانیم
آباد دعوت شده بودم، برای عروسی، مولتودی و   عشرت

انگیتزی   م  پائیز غم   اما هرگز حال آن شب را نداشت…
کتردم، از مجلستی    بود و من به جوانی و عشتو فکتر متی   

آمتد  امتا چتاره     شناختند خوشم نمتی  که قدر ساز را نمی
کردیم  چنان ستاز را در   چه بود، باید گذران زندگی می

ام   فشتتردم کتته گتتوئی زانتتوی غتتم بغتتل کتترده  بغتتل متتی
دانستم چترا آن کستی کته قترار استت در انتدرونی        نمی
آیتد  در همتین حتال و انتظتار      ند صتدایش در نمتی  بخوا

ای از انتدرونی بیترون آمتد      ساله ۱۴ -۱۳بودم که دختر 
حتی در این سن و سال هم رسم نبود که دختران و زنتان  

طور بی پروا در جما مردان ظاهر شوند  پیراهن آبی  این
رنگتتی بتته تتتن داشتتت کتته تتتا پتتائین زانتتو ادامتته داشتتت  

ی که به پا داشت آنقدر بلند نبود جوراب سفید و سه ربع
تا به لبه پیراهن برسد  سفیدی ساق پاها که بتین جتوراب   

کرد، در همان نگتاه اول، جلتب    و پیراهن خودنمائی می
 کرد  توجه می

دانستم بترای چته کتاری     آمد کنار من ایستاد  نمی
نزد ما آمده است و کدام پیغام را دارد  چشم به دهتانش  

 ه کار داری دخترخانم؟دوختم و پرسیدم: چ
 خواهم بخوانم، گفت: می

 گفتم، اینجا یا اندرونی؟،
 گفت، همینجا! 

دانستتتم چتته بگتتویم  دور بتتر را نگتتاه کتتردم،  نمتتی
هیهکس اعتراضی نداشت  به در ورودی اندرونی نگتاه  
کتتردم  چنتتد زنتتی کتته سرشتتان را بیتترون آورده بودنتتد، 

 «خواهد بخواند! بزنید، می»گفتند 
 ه دختر، که کنارم ایستاده بود  گفتم:رو کردم ب

 «خوانی؟ کدام تصنیف را می»

 بالفاصله گفت:
 «خوانم! خوانم، آواز می تصنیف نمی»

ها نگاه کردم که زیر لتب پوزخنتد    به بقیه ساز زن
هتتم میهمتتانی  هتتا، آن زدنتتد  رستتم ادب در میهمتتانی متتی

بزرگان، رضایت میهمان بود  اصال  نپرسیدم، چیتزی هتم   
 داند یا خیر  فقل پرسیدم ها می گاهاز دست
 خوانی؟  اول من بزنم و یا اول شما می»

ستتاز شتتما بتترای کتتدام دستتتگاه کتتوک   » گفتتت:
 «است؟

 «همایون» ای به تار کشیدم و پاسخ دادم: پنجه
 «شما اول بزنید!» گفت:

با تردیتد، رنتگ و درآمتد کوتتاهی گترفتم  دلتم       
ناست  بعتد  خواست زودتر بدانم این مدعی چقدر توا می

از مضراب آخر درآمد، هنوز سرم را بته عالمتت شتروع    
بلند نکرده بودم که از چپ شروع کترد  تتار و میهمتانی    
را فراموش کردم، چپ را با تحریر مقطا اما ریتز و بهتم   
پیوسته شروع کرده بود  تا حا  چنتین ستبکی را نشتنیده    
بتتودم  صتتدایش زنتتگ مخصوصتتی داشتتت  بتتاور کنیتتد 

ده بود  تازه بعد از آنکه بیت اول غزل را پاهایم سست ش
 ام:  تمام کرد، متوجه شدم از ردیف عقب افتاده

 
 معاشران! گره از زلف یار باز کنید »

 اش دراز کنید! شبی خوش است، بدین قصه
 میان عاشو و معشوق، فرق بسیار است 

 «چویارناز نماید شما نیاز کنید
 

هتوت شتده   ها هم، مثل من، گیج و مب بقیه ساز زن
بودند  جا برای هیک سئوالی و حرفتی نبتود  تتار را روی    

را محکم در بغل فشردم  هر  زانوهایم جابجا کردم و آن
خوانتد  غزلتی کته     گترفتم متی   ای را که مایته متی   گوشه
 خواند از حافظ بود  می

های مستانه مردان قطا شده بود  یکتی یکتی    خنده
درونی هیک پتک و  از زیر درختان بیرون آمده بودند  از ان
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رسید  نفس همه بند آمده بتود  هتیک    پهی به گوش نمی
اگر تا صتبح  » اش باشد  گفتم: پاسخی نداشتم که شایسته

تتا پایتان    »و در دلتم اضتافه کتردم     «زنتم!  هم بخوانی می
  «زنم عمر برایت می

آنشب، باز هم خواند  هم آواز هم تصنیف  وقتتی  
تتوانی بیتایی    متی » خواست به اندرونی باز گردد  گفتتم: 

 «ها را کامل کنی؟ خانه من تا ردیف
 «باید بپرسم » گفت:

کردند و ما آماده  جور می و ها را جما وقتی صندلی
آدرس خانه را برایم » رفتن بودیم، با شتاب آمد و گفت:

 «بنویسید 
و تکتته کاغتتدی را بتتا یتتک قلتتم مقتتابلم گذاشتتت  

ام  بته خانته  شد  چند هفته بعتد   «قمر»بود و  «قمر»اسمش 
سترعت هرچتته را  ه آمتد و متا کتار را شتروع کتردیما بت      

ها  ها و ماه ها به ماه گرفت  هفته گفتم یاد می زدم و می می
ترین خواننتده زن   ها رسیدند  او بسرعت محبوب به سال

دانستتم از جتان مایته گذاشتتم و      ایران شد  هر چه را می
 یادش دادم  او قدرشناس بود و من شیفته او 

داد   تهران کنسترت متی   «گراند هتل»ب در یک ش
خواند که آهنگش را متن ستاخته بتودم و     تصنیفی را می

بعدها در هر محفل سرزبانها بود  تصنیف را بهار ستروده  
بتتود و متتن رویتتش آهنتتگ گذاشتتته بتتودم  حتمتتا  شتتما   

 گویم! را می «مر  سحر»اید:  شنیده
وقتی ایتن تصتنیف    «گراند هتل»آنشب در کنسرت

خوانتتد آه از نهتتاد متتردم بلنتتد شتتده بتتود  در اوم   را متتی
تحریر آوازی که در پایان تصنیف متی خوانتد، ناگهتان    

و این نهایتت ستپاس و    «جانم، مرتضی خان»فریاد کشید
محبت او نسبت بته کستی بتود کته آنهته را از موستیقی       

 دانست، برایش در طبو اخالص گذاشته بود  ایران می
 

 شد نفس باد صبا مشک فشان خواهد
 عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

 زین تطاول که کشید از غم هجران بلبل

 زنان خواهد شد   تا سراپرده گل نعره
نی داوود آن شب، همه چیز را گفتت  مگتر یتک    
چیز که گفتن هم نداشت  از همان شب کته در عشترت   
آباد قمر را دیده بود، عاشو او شده بتود و تتا آن لحظته    

قمر برایم تعریف می کرد هتم عاشتو او   که پیرانه سر از 
 ۱۴بود، گرچته قمتر رخ در نقتاب ختاک کشتیده بتود )      

یعنی همتین روزهتا کته ستالگرد انقتالب       - ۱۳۳۸مرداد 
 مشروطه است(

 
 نوشم به یاد وطن،جامی پر از خون 

از  « his master’s voice»حتتا  کمپتتانی  
بریتانیا راهی تهران می شود و اولین صفحات از صتدای  

ر ضبل می شوند  او اکنون بتا کستب اجتازه از کلنتل     قم
علی نقی وزیری، کلمه وزیری را با اجازه استاد به دنبتال  
نام خود می افزاید  خیلتی زود، اشتعار ملتی و میهنتی بتا      
صدای قمر نقل هر معبر و هر محفتل ایتران آن روزگتار    
می شود  روک مبارزه و تحول در بستیاری از ایتن اشتعار    

وم می زند  ایران در حال پوست انتداختن  آوازهای او م
است   گذار از سنت به تجدد در مسیری سنگالخ پتیش  
می رود  مطلا شعری از میرزاده عشتقی بتا صتدای قمتر     

هزار بار مرن مرا بته از ایتن ستختی    » الملوک وزیری : 
حتا    »است / برای مردم بدبخت،مرن خوشبختیست   

گرفته متی شتود     نیز به کار «برق»در پر کردن صفحات 
با برچسب زرد،  ۱۹۲۹کیفیت صفحه ها با  می رود  در 
  قمتر  «با برق پتر شتده  »در کنار صفحات نوشته می شود،

شاه من رحمتی »،  «موسم گل »می خواند و می خواند : 
  و تصتانیفی کته محمتد    «شتما و پروانته  »، «به حتال زارم 

)بتترای  «امتتان از ایتتن دل»علتتی امیتتر جاهتتد متتی ستتازد : 
هزار دستتان بته   »،«در ملک ایران»خاموشی ایرم میرزا(، 

بتته گتتردش  »،  «بهتتار استتت هنگتتام گشتتت   » ،«چمتتن
قمتر در ستون ایترم میترزا       ) به یاد درویش(«فروردین

در دستگاه سه گاه اوضتاع اجتماعی،سیاستی متیهن متارا     
 چنین فغان می کند :



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵بهار  - ۱ره شما -فصلنامه آرمان 
 
 

 

152 

 امان از این دل که داد
      فغان از این دل که داد

 به هر انجمن نیلی کنم پیرهنتا کی 
     نوشم به یاد وطن، جامی پر از خون

 ساقی به پا خیز،شوری برانگیز 
      مطرب بزن چنگ، چنگی د ویز

قمتتر در تاستتیس رادیتتو ایتتران نقشتتی متتوئثر داشتتته 
است  گویا دوران تاسیس رادیو در اوم پختگی صتدای  

 قمر الملوک وزیری بوده است 

 سال بد، سال باد:
 واز غمگنانه قمرآ

های پس از کودتای بیست و هشتم مردادمتاه   سال
، به گواه همراهان قمر، صتدای او بته شتدت متتاثر و     ۳۲

آوایش غمگنانه شده است سال بد  ستال بتاد  کودتتا بته     
ستترانجام متتی رستتد  دولتتت ملتتی دکتتتر محمتتد مصتتدق 

، ستخنی نمتی گویتد  بتانو     «وارطتان »     سقوط می کنتد 
 می خواند :  را «دلجویی»دلکش 

 آمد، آمد با دلجویی
 گفتا با من،تنها منشین

 برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را
 از صحرا دریاب این زیبایی را

 با گوشه گرفتن،درمان نشود غم 
 برخیز و بپا کن،شوری تو به عالم 

 تو که عزلت گزیده ای 
 غم دنیا چشیده ای

 به چه مقصد رسیده ای تو
 ای تو که غمگین نشسته

 ز جهان دل گسسته ای 
 ز طبیعت چه دیده ای تو     

سرانجام روک و قلب خسته قمر ما زمانته ناستازگار   
را تاب نمی آورد  سکته های مداوم او را خانه نشین می 
کند  گفته انتد کته قمرالملتوک وزیتری در دوران اوم     

کار ختود در شتمار ثروتمنتدترین ایرانیتان آن زمتان بته       
 حساب می امده 

 

 قمر می ایستد
اما آنهه این بانوی آوانگارد را متمایز متی کنتد و   
شاید وجوهی کم و بیش استطوره ای بته او ببخشتد، نته     
تنها صدای خوش او که خصوصتیات اخالقتی شتاخص    

حیتترت  اوستتت  حکایتتات و روایتتات فراوانتتی و گاهتتا   
آوری از نوع دوستی و اومانیسم موجود در خلقیات قمر 

شود  قمری که بی هیک گونه تکلتف   تا به امروز نقل می
گفتته انتد در مجلتس عروستی        با توده مردم همراه بود 

دختری که از سر راه پیدا کترده و بتزرگش کترده بتود،     
مشغول خوانتدن آواز بتوده کته نیمته شتب، داور، وزیتر       
عدلیه وقت، به سرا  قمر می فرستد و او را به خانه ختود  

وزیتر عدلیته، کتاله    قمتر نمتی پتذیرد     » فرا می خوانتد   
پهلوی مرسوم آن زمان را از لیره پر متی کنتد و بترایش    
می فرستد که بیاید  مجلتس عروستی در حیتاط برگتزار     
می شد و قمر کنار چاه بزرن و پر آبتی ایستتاده بتود و    
آواز متی خوانتتد  کتاله پتتر از لیتتره را گرفتت و بتته چتتاه    
انداخت و گفت : من یک موی دخترم را بته هتزار لیتره    

متتی فروشتتم و امشتتب مجلتتس دختتترم را ستترد نمتتی    ن
  محمدرضتا شترایلی     ۷۴مجله ایران، شتماره  « ) گذارم 

( فتترد دیگتتری از همراهتتان قمتتر   ۸۱ختترداد شتتمارش  
روایت می کند که شتبی در مشتهد کنسترتی داده بتود،     
چهار هزار تومان از این کنسرت در آورده   تمتام آن را  

 ۱۳۰۹تومتان در  ۴۰۰۰به خیریه می دهد  ستخن از مبلتغ   
 خورشیدی است!

 یکتا و بی بدیل
به گواه اهالی فتن، هتیک شتک و شتبهه ای وجتود      
ندارد کته آواز اصتیل امتروزی ایتران، از قمتر الملتوک       
وزیری آغاز شده است  این صاحب نظران متی گوینتد،   
وسعت صدا، قدرت موزیکتال، حالتت و رنتگ صتدا و     

هتای آواز   تسلل فنی قمر بر پیک و ختم هتا و زیتر و بتم    
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ایرانتتی، همهنتتان یکتتتا و بتتی بتتدیل مانتتده استتت  از      
صتفحه و نیتز    ۲۰۰قمرالملوک وزیری، امتروز، بتیش از   

تعدادی نتوار بتاقی مانتده استت  در ایتن میتان بترای متا         
امروزیان شاید آنجا که قمر از اشعار عارف قزوینی بهره 

شبی که من » برده است، حدیث حال و روزمان باشد     
رفتم و به هرترتیبی بتود   «عارف»اشتم به منزل کنسرت د

او را مالقات کردم  من عارف را ندیده بتودم و تنهتا بته    
اسم او را می شناختم  امتا بتا دیتدن وی،مهترش در دلتم      
جای گرفتت و فهمیتدم کته مترد بتزرن و آزاد منشتی       

موزیتتک »« ) استتت و شتتاید کمتتتر ماننتتد داشتتته باشتتد   
 (۱۳۳۸شهریورماه   سال هشتم  ۴  شماره «ایران
 

 ام کلثوم و قمر
در میتتان صتتفحات دنیتتای مجتتازی متتی ختتوانیم،   

ام کلثتوم کته از      سوی دریای سرخ  روزگاری، در آن
اعراب شاخ افریقتا بتود بته متدد تبلیغتات وستیا کته بته         
پشتوانه استعداد و آوای دل انگیزش حاصل شده بتود از  

نتان  آغازین روزهای شهرت تا واپسین دم حیات را از چ
هتا   حرمت و عزتی برخوردار بود که در عمده کنسترت 

مهمانانی ویژه همهتون ملتک فتاروق و فوزیته و بعتدها      
مردی چون جمال عبدالناصر را درردیتف اول داشتت و   

( در کهنسالی در سر  ۱۸۹۶تت  ۱۹۷۵به هنگامه مرگش ) 
تا سر مصر عزای عمومی اعالم شد  قمرالملوک وزیری 

 ال بیشتر نداشت امتا پتیش از آن  س ۵۴به هنگام خاموشی 
کته از غتتم نتداری بستتوزد از جفتای روزگتتار کتج ستتاز     
دلشکستتته بتتود     قمتتر الملتتوک وزیتتری، در شتتام گتتاه  

در شتتمیران در منتتزل  ۱۳۳۸پنجشتتنبه،پانزدهم مردادمتتاه 
او »یکی از نزدیکانش خاموش شد در جایی می ختوانیم  

 ستیس آن که به عنوان اولین خواننده زن در رادیو تازه تا
هتای شتنوای ایتن     روزها با آوایی مخملین تمامی گوش

مملکت را متوجته دستتگاه رادیتو کترده بتود بته روزی       
رستتید کتته مجبتتور بتتود مخفیانتته و چتتادر پتتیک روبتتروی 
ساختمان عریض و طویل رادیو بایستتد و حسترت یتک    

غتزل   «  آن حضور و خواندن یک خل را بته دل بکشتد  
 :تایش قمراستاد محمد حسین شهریار در س

 از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست
 آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

 آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید 
 چشمت ندود اینهمه یکشب قمر اینجاست
 آری قمر آن قتُمری خوشخوان طبیعت

 آن نغمه سرا بلبل با  هنر اینجاست
 شمعی که بسویش من جان سوخته از شوق 

 باز کنم بال و پر اینجاستپروانه صفت 
 تنها نه من از شوق سراز پا نشناسم

 یکدسته چو من عاشو بی پا و سر اینجاست
 مهمان عزیزی که پی دیدن رویش

 همسایه همه سر کشد از بام و در اینجاست
 ساز خوش و آواز خوش و بادهً دلکش

 ی بیخبر آخر چه نشستی خبر اینجاستا
 آسایش امروزه شده درد سر ما 

 مشب دگر آسایش بی درد سر اینجاستا
 ای عاشو روی قمر ای ایرم ناکام

 برخیز که باز آن بت بیدادگر اینجاست
 آن زلف که چون هاله به رخسار قمر بود

 باز آمده چون فتنهً دور قمر اینجاست
 ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید 

 کامشب قمر اینجا قمر اینجا قمر اینجاست
*** 

 ن ایرانی سایت کانون زنا
www.irwomen.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.irwomen.com/
http://www.irwomen.com/
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 نظری به زندگی و آثار

 استاد حسین قوامی

 
 

سرگشته ای که عمری در جستجوی پری 

 رؤیاهای خویش نغمه خوانی کرد و

 هرگز وی را نیافت 

 
 

 

 مرتضی حسینی دهكردی
 

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
 دد ملو م و انسانم آرزوست کس دیو و

 گفتنرد یافت می نشود، جسته ایم مررا
 گفت: آن که یافت می نشود آنم آرزوست

 مو نا جالل الدین )مولوی(

 

 
خورشتیدی کته نگارنتده     ۱۳۲۵در نیمه های ستال  

این سطور در اصفهان تحصیل می کردم، شبی بته حکتم   
دم متی  جوانی، با دوستانم در کنار رودخانه زاینده رود ق

، در «یاد باد آن روزگاران یاد باد»زدیم  در این ایام که: 
اصتتفهان مرستتوم بتتود کتته در حتتوالی غتتروب آفتتتاب،   
بستتیاری از متتردم، بتته خصتتوص جتتوان هتتا، در اطتتراف  
زاینده رود گرد آمده و هر کس صدای وسیا و زیبتائی  
داشت، یکی دو بیت، به سبک تتام اصتفهانی آواز متی    

قیقته ستکوت معنتا دار، از دیگتر     خواند و پس از چنتد د 
گوشه ای، نفر دیگری در جتواب او، آواز دیگتری ستر    
متتی داد، و بتته همتتین نحتتو افتتراد متعتتددی از دو طتترف  
رودخانه، این نغمته ختوانی دلپتذیر را تتا پاستی از شتب       
گذشتتته ادامتته متتی دادنتتد و دوستتت داران موستتیقی و    

ه را ادبیات، با شتیفتگی بستیار، ایتن داد و ستتد هنرمندانت     
 نظاره کرده و غرق لذت می شدند 

در یکتتی از ایتتن شتتب هتتای فرامتتوش نشتتدنی، در 
یکی از سکوت های یاد شتده، موستیقی و آواز بتدیا و    
دلنوازی از رادیو رهگذری به گوش ما رسید که یکباره 
نفس ها را در سینه ها حبس کرد  ایتن صتوت داوودی،   

امنته و  به حدی لطیف و شورانگیز، ز ل و شفاف و پر د
جذاب بود که همه ما را شگفت زده کرد و از یکتدیگر  
می پرسیدیم کته ایتن کتدامین خواننتده استت کته ایتن        
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چنین، دلها و جانها را تسخیر می کند؟ گوینده رادیو، از 
نتام بترد و از آن   « خواننتده ناشتناس  »این هنرمند، به نتام:  

پس هر هفته آوای آسمانی این ناشناس، از رادیو تهتران  
ش می شد و بسیاری از متردم هنردوستت کته رادیتو     پخ

نداشتند، برای شنیدن آواز این خواننده به قهوه خانته هتا   
و یا منازلی که رادیو داشتند، متی رفتنتد  بعتد از حتدود     

« فاختته ای »شش ماه نتام ایتن خواننتده از طترف رادیتو:      
اعالم شد ولی اکثر عالقته منتدان موستیقی متی دانستتند      

نام مستعاری بیش نیستت  ستالها بعتد، بته     « فاخته ای»که 
طوری که بعدا  به آن می پتردازیم، معلتوم شتد کته ایتن      

نام دارد که افستر ارتتش   « حسین قوامی»فاخته نوا پرداز، 
 است و به علت محدودیت هتای شتغلی، استتاد روک اهلل   

را بترای وی برگزیتتده  « فاختته ای »ختالقی، نتام مستتتعار:   
 است 

 زندگی حسین قوامی:
خورشتیدی در تهتران    ۱۲۸۸ین قوامی در سال حس

به دنیا آمد  پدرش رضا قلی قتوامی، بته موستیقی عالقته     
داشت و بسیاری از صفحات خواننتدگان آن روزگتار را   
در خانه ی خود جما آوری کرده بود و اغلتب روزهتا،   
به آن ها گوش می داد  حسین از کودکی شیفته نغمته و  

، با اشتتیاق فتراوان بته    آهنگ بود و همواره در کنار پدر
صفحات خوانندگانی چون طاهر زاده، توجه می کترد و  
به تدریج ذوق و شوق خوانتدن در دل و جتانش جوانته    
می زد و با صدای کودکانه، از این آهنگ ها تقلیتد متی   

1نمود 
 

وی پس از طی دوران دبستان و دبیرستتان و انجتام   
ه خدمت نظام وظیفته، بته آموزشتگاه ستتوانی رفتت و بت      

استخدام ارتش درآمد و بعدا  تا درجه سترهنگ دومتی،   
ارتقتتا یافتتت  در همتته ایتتن ستتال هتتا بتته ستتبب دلبستتتگی 
فراوانی که به موستیقی داشتت، اشتتیاق بته آوازختوانی،       
همواره در وجودش شعله ور بتود، امتا تتا نوجتوان بتود،      

                                                 
۱

  ۳۶۸مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، ص  -

پتتدر و متتادرش اجتتازه ندادنتتد کتته وی نتتزد استتتادی بتته 
زد، ولتی بته گفتته مو نتا جتالل      یادگیری موسیقی بپردا

 الدین: 
 ذره ذره کندر این ارض و سماستتت

 جنس خود را همهون کاه و کهرباست
موسیقی تقدیر او بود و با خره وی به دنیتای هنتر   
راه یافت و یکی از برجستته تترین آواز خوانهتای زمتان     
 خود شد  در این باب خود استاد قوامی چنین می گوید:

ان اکباتتان تهتران، در همستایگی    منزل ما در خیابت 
، موستیقی دان برجستته   «حسین خان اسماعیل زاده»خانه 

بتود  متن بتا ختواهرزاده ی استتاد، دوستت و همکتالس        
صتدای مترا شتنید و از متن     « حستین ختان  »بودم، روزی 

پرسید: آیا این آواز قشنگ از تو بود؟ گفتم: بلته  گفتت   
م بتدهم،  اگر پدر و مادرت اجازه دهنتد متن تتو را تعلتی    

یکی از خوانندگان بزرن کشتور متی شتوی  چتون در     
آن ایام، خواننتدگی در میتان متردم جایگتاهی نداشتت،      
پدر و مادرم نپذیرفتند و متن جتواب آن هتا را بته استتاد      
گفتم، ولی با عالقه ای که به خواندن داشتم، کم کتم بتا   
شنیدن صتفحات آواز خواننتدگانی چتون طتاهرزاده، بتا      

 2ای خوانندگی آشنا شدم برخی از شیوه ه
ستالگی رستید،   ۱۶-۱۷هنگامی که قوامی بته ستن   

برادرش که عالقه فراوانی به نوازندگی تار داشتت، نتزد   
، بتته «حستتین یتتاحقی»، «احمتتد عبتتادی»استتتادانی چتتون: 

یادگیری موسیقی پرداخت و در نتیجه حسین نیز بتا ایتن   
هنرمندان آشنا شد و در مجالس و محافتل آنهتا شترکت    

رد و با ساز آنها آواز می خواند  هنگتامی کته ایتن    می ک
هنرمنتتدان متوجتته استتتعداد فتتراوان و قتتدرت و لطافتتت   
صدای وی شتدند، او را بته ادامته خواننتدگی و اهمیتت      
فراگیری فنون موسیقی و آواز تشویو کردنتد و بتا خره    
یکی از استاتید برجستته ولتی گمنتام آن زمتان، بته نتام:        

ب تعلیم خوانندگی وی براساس داوطل« عبداهلل حجازی»

                                                 
ی نوه برادر خود که در گفتگوی حسین قوامی با کامی مالک -۲

  روزنامه کیهان لندن به چاپ رسیده است
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ضوابل علمی و موازین صحیح شد  حسین متدت هفتت   
سال نزد این استاد، ردیف هتا و دستتگاه هتای موستیقی     
ایرانی را فراگرفتت و بتا فنتون خواننتدگی و رمتز و راز      

 آوازها آشنا شد  
حستین  »تمام دوران نظام وظیفه، قتوامی بتا   ابعد از 
بینوایان ویکتور »مشهور  ، نویسنده و مترجم«قلی مستعان

که ریاست رادیو تهران را به عهتده داشتت آشتنا    « هوگو
شد و مستتعان تحتت تتأثیر صتدای هنرمنتد جتوان قترار        
گرفت و از وی دعوت کرد تا در برنامته هتای موستیقی    

خورشتیدی، قتوامی   ۱۳۲۵رادیو شترکت کنتد  در ستال    
نخستتتین برنامتته ختتود را، یتتک روز جمعتته، بتته همتتراه    

رادران وفتادار )حمیتد و مجیتد وفتادار( بتا نتام       ارکستر ب
خواننده ناشناس برگزار کرد کته متورد استتقبال فتراوان     
متتردم قتترار گرفتتت و درخواستتت هتتای زیتتادی بتترای    
استمرار برنامه هتای وی، بته رادیتو واصتل شتد و از آن      
پس قوامی، هر جمعته، در رادیتو برنامته داشتت  بعتد از      

، نتتام هنتتری: «ختالقی استتتاد روک اهلل »حتدود شتتش متاه،   
را بتترای وی انتختتاب کتترد  ایتتن مرحلتته از  1«فاختتته ای»

ادامته  ۱۳۲۹همکاری های قوامی با رادیو تهران، تا ستال  
داشت  در این سال قوامی از طرف ارتش به دیگر نقتاط  
کشور انتقال یافتت و حتدود هشتت ستال، ارتبتاط او بتا       

 رادیو تهران قطا شد 
 

 همكاری  
 گلها:با برنامه موسیقی 

بته تهتران منتقتل      که قتوامی مجتددا   ۱۳۳۷در سال 
شده بود، به دعوت داوود پیرنیا، بنیان گذار برنامه گلها، 
همکاری خود را بار دیگر با رادیو آغاز کرد و با صدای 
زیبا و توانائی های درخشان هنری خود، بته زودی یکتی   
از پایه های اصلی موسیقی گلها شتد و آثتار گرانقتدر او    

                                                 
۱

فاخته پرنده ای است که طوقی زیبا زیتر گتردن دارد و بستیار     . -
خوش و رسا می خواند و خالقی به حو این نام زیبا را برای قتوامی  

 انتخاب کرد

برنامتته هتتای مختلتتف گلهتتا، در پویتتائی و تکامتتل     در 
موسیقی معاصر ایران نقش کارسازی داشتت  صتدای او   
درایتتن دوره، پختتته تتتر و استتتادانه تتتر از گذشتتته بتتود و  
طبقات مختلف جامعه، بتا شتیفتگی بستیار، بته آوازهتا و      

 ترانه های وی توجه می کردند 
ه به پیشنهاد داوود پیرنیا، قرار شد کت ۱۳۴۲در سال 

بعتتد از آن، استتتاد قتتوامی بتتا نتتام حقیقتتی ختتویش آواز   
کتته وی از کتتار  ۱۳۵۴بخوانتتد و ایتتن رونتتد تتتا ستتال     

 خوانندگی رادیو بازنشسته شد، ادامه یافت 

 

 حسین قوامی آثار به جا مانده از
به سبب نبودن دستگاه های ضبل و ثبتت صتدا در   

، از آوازها و تصنیف هائی که قوامی در ستال  ۱۳۲۰دهه 
در رادیو تهران اجرا کترد، اثتری در    ۱۳۲۰تا ۱۳۲۵های 

دست نیست  ولی کلیه آثتار گرانقتدری کته در گلهتا و     
دیگر برنامه های موستیقی بته وجتود آورد، خوشتبختانه     
حفظ شده و عالوه بر آرشتیو صتدا و ستیمای ایتران، در     
بسیاری از آرشیوهای خصوصی نیز نگهداری می شتود   

ماه قبل از درگذشت ختود  در گفتگوئی که استاد، چهار 
با کامی متالکی انجتام داده، کتل کتار هتای ختود را در       

برنامه برآورد متی کنتد کته از ایتن       ۴۰۰رادیو به حدود
برنامه، در گلهای جاویدان، رنگارنگ، بترن   ۲۲۰میان 

 ۱۸۰سبز، یک شتاخه گتل و گلهتای تتازه اجترا شتده و       
جتود  برنامه برای دیگر برنامه های موستیقی رادیتو، بته و   

 آمده است 
همان طوری که اشاره شد، قتوامی نته تنهتا ختالو      

زیبتتاترین آوازهتتا بتتود و آثتتار وی را برجستتته تتترین      
نوازندگان رادیو، همراهی می کردند، در موسیقی هتای  
آهنگین نیز، مهتارت و توانتایی بستیار داشتت و قطعتات      
ضربی را در نهایت ذوق و سلیقه و هنرمندی می خوانتد  

اطفی و احساستتی اشتتعار را بتته شتتنوندگان و همتته بتتار عتت
 انتقال می داد 
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گو اینکه هر آنهه او خوانده است، بدیا و جذاب 
و متتؤثر و دلنشتتین استتت، امتتا برختتی از ترانتته هتتای وی  

 شهرت بیشتری پیدا کرده است، از آن جمله:
 

 «  سرگشته» 
 :1«تو ای پری كجائی»یا 

را، این اثر بی مانند که از نظر آهنگ و شتعر و اجت  
بته شتمار متی آیتد، از کارهتای      « حتد »از موسیقی هتای  

مشترک مهندس همایون خترم و امیتر هوشتنگ ابتهتام     
و حستتین قتوامی استتت کتته در برنامتته  « هتت  التتف  ستتایه »

گلهای تازه به جتاودانگی رستیده استت و در     ۵۲شماره 
میتتان آثتتار آهنگتتین یکصتتد ستتال اخیتتر ماننتتد نگتتین     

 گرانبهائی می درخشد 
ونگی شکل گیری ایتن اثتر مانتدگار،    در باب چگ

بته سرپرستتی   « هوشتنگ ابتهتام  »گفتنی است که وقتتی  
موستیقی  « همایون خترم »موسیقی رادیو برگزیده شد، با 

را  .F.Mدان و آهنگ ساز برجسته که مستئولیت رادیتو   
به عهتده داشتت، بته گفتگتو پرداختت تتا در خصتوص        

دارد،  فعالیت ها و برنامه هائی که قصد اجرای آن هتا را 
با وی به رایزنی به پردازد  در ایتن دیتدار، ابتهتام، اکثتر     
آثار خرم را که با سلیقه بسیار بر روی نوار ضتبل کترده   
بود، برای وی پخش کرد و بتدین ترتیتب وی را عمیقتا     
تحتت تتتأثیر عالقمنتدی ختتود بته موستتیقی قتترار داد  در    
همتتین دیتتدار ابتهتتام از ختترم خواستتت تتتا بتتا همکتتاری  

 ترانه مشترکی را به وجود آورند  یکدیگر،
با توجه بته توانتائی هتای درخشتان هنتری ستایه و       
آشنائی فراوانی که بته موستیقی ایرانتی داشتت، خترم از      

 این پیش نهاد حسن استقبال کرد 
چهار روز بعد از این دیدار، همتایون خترم، تحتت    
تأثیر روابل عاطفی و محبت آمیزی که بتین او و ابتهتام   

موفتتو بتته خلتتو آهنتتگ ارزشتتمندی در وجتتود داشتتت، 

                                                 
۱

در برخی از نشریات، از آن جمله مجلته بختارا، نتام ایتن ترانته:       -
 ذکر شده است« هتگمگش»

دستگاه همایون شتد کته بته زودی در ردیتف وا تترین      
آثار آهنگین ایران، در یک صد سال اخیر درآمد  خترم  
می گوید در منزل نشسته بودم که که احساس کتردم، از  
هر طرف بتاران نتت متی بتارد و پتر از آهنتگ شتده ام،        

ستته ستریعا  شتتروع بته نوشتتتن آهنتتگ کتردم و کمتتتر از    
ساعت، کار ساختن آهنگ به اتمام رسید ایتن توفیتو را   
بازتاب احساساتی می دانم کته در برختورد بتا ابتهتام و     

 2شنیدن آثارم، مرا عمیقا  تحت تاثیر قرار داده بود 
بعد از اتمتام آهنتگ، سترودن شتعری مناستب بتر       
روی آن آغتتاز متتی شتتود و هوشتتنگ ابتهتتام در نهایتتت 

جمنتتدی مطتتابو بتتا بتتار  احستتاس و هنرمنتتدی، کتتالم ار 
احساسی آهنگ بر روی آن می سراید و نهایتا ، همتایون  
خرم در میان همه خوانندگان بلند آوازه و مشهور رادیو، 
استاد حسین قوامی را که در سنین پیری بود و در آستانه 
بازنشستگی از رادیو قرار داشت، برای اجرای ایتن ترانته   

ود و یکتتی از برگزیتتد و الحتتو کتته انتختتاب بتته جتتائی بتت
 درخشان ترین آثار آهنگین ایران، موجودیت پیدا کرد 
در باب چگونگی انتخاب قوامی برای خواندن این 
اثر، ابتهتام از خترم متی پرستد، دلتت متی خواهتد ایتن         
آهنگ را به چه کسی بدهی بخوانتد؟ خترم متی گویتد،     
بایتتد فکتتر کتتنم  ابتهتتام چنتتد تتتن از خواننتتدگان زن را  

در آن زمان معمو   تصنیف ها را خانم پیشنهاد می کند  
ها می خواندنتد کته خواننتدگان ختوبی هتم بودنتد  امتا        
همایون خترم، قتوامی را انتختاب متی کنتد کته موجتب        
شگفتی ابتهام شد و به هر روی ترانته مزبتور بتا صتدای     

و در اندک  3اجرا شد« ۵۲گلهای تازه شماره »قوامی در 
و جتان هتا را   زمانی چون عطتری لطیتف، بستیار دل هتا     

                                                 
۲

نهتم بهمتن    ۱۲۹۱شتماره   مقاله رسول ترابتی در کیهتان لنتدن،     -
۱۳۸۸      

برگرفته از گفتگوهای مهندس هماین خترم بتا علتی دهباشتی و      -۳
منتشتر   ۴۱۶صتفحه  بختارا  مجله  ۷۰رضا یکرنگهبان که در شماره 

 شد
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برای بسیاری از مردم ایتران کته غالبتا  همته      تسخیر کرد 
امور و پدیده ها را بتا برداشتت هتای شخصتی و مستائل      
احساسی و عاطفی خود می سنجند، همواره این پرستش  
مطرک است که کدام یک از عوامل تشکیل دهنتده ایتن   
اثتتر، یعنتتی، آهنتتگ، شتتعر و اجتترا، نقتتش متتؤثرتری در  

بتته جتتای نهتتاده استتت؟ بتته نظتتر  « شتتتهسرگ»جتتاودانگی 
نگارنده این سطور، هر سه عامل مزبتور، در حتد کمتال    
آراستتتگی و شایستتتگی بتتوده و نمتتی تتتوان یکتتی را بتتر  
دیگری مرجّح دانست  ملودی ها، بسیار لطیف و زیبتا و  
پر مفهوم بوده و در خلو آن ها، وا تترین ذوق و ستلیقه   

ستازی بته   و خالقیت موسیقائی و تکنیک هتای آهنتگ   
 کار رفته است 

نیز از شور انگیزترین و پتر مفهتوم   « سرگشته»شعر 
ترین آثار سمبولیک، در ادبیات پارسی است و در ترانته  

ایتن   سرایی ایران، کالمتی را از آن برتتر نمتی شناستیم     
کالم جذاب و مؤثر و پر محتوا، به آهنگ همایون خرم، 

بخشتد   هویتی افستانه ای و بعتدی رویتایی و ممتتاز متی      
هویتی که سالهاست بر جان ها و دل هتای چنتد نستل از    
متتردم ایتتران نقتتش بستتته و هنتتوز هتتم ایتتن ترانتته، چتتون  
روزهای نخستین، تازه و دلنشتین و ختاطره انگیتز استت      
یکتی از ویژگتی هتای آثتار ستمبولیک آنستت کته هتتر        
شنونده ای از شنیدن آن ها، برداشت های ویتژه ختود را   

ی دیگران، ممکن استت متفتاوت   دارد که با برداشت ها
باشد  و اتفاقا  همین ویژگتی، شتمول بیشتتری بته معنتا و      
مفهوم شعر می بخشد و افراد مختلف از شتنیدن آن هتا،   
استنباط های گوناگون بته دستت متی آورنتد  هوشتنگ      
ابتهام در آفرینش آثار سمبولیک و پر ایهام بیش از هتر  

سال هتا قبتل   شاعر دیگری، از خود استادی نشان داده و 
از ترانتته سرگشتتته، شتتعر بتته غایتتت پتتر محتتتوائی بتته نتتام 

سترود کته در محافتل روشتنفکری ایتران تتأثیر       « سراب»
بسیار باقی نهاد  امیر هوشنگ ابتهام ) هت  الف  سایه(، به 
 راستی نقش انکار ناپذیری در ادبیات معاصر ایران دارد 

، ستتخن ستترای «محمتتد حستتین شتتهریار»بتته گفتتته 
صر: در غزل سرائی ایتران، هتیک کتس چتون     بزرن معا

هوشنگ ابتهام، به حریم خواجه شیراز نزدیک تر نشده 
است، به باور دانشمند بزرن و ادیب فرزانته، پروفستور   
فضتتل اهلل رضتتا: ستتخن هوشتتنگ ابتهتتام از هتتر شتتاعر    
دیگتتری بتته کتتالم حتتافظ نزدیتتک تتتر استتت  بتته عقیتتده 
 محمتتدعلی حقیقتتت ستتمنانی، ادیتتب و مؤلتتف ارجمنتتد 
کتاب: ضرب المثل های منظوم فارسی، در هیک یتک از  

، کتالم سستت و ضتعیف و    «هت  الف  ستایه »سروده های 
ناموزون دیده نمی شتود و غتزل هتای او بعتد از حتافظ،      
برترین غزل ها به زبان فارسی است  به گفته محمد رضتا  
شجریان استاد بتزرن آواز: ابتهتام بتزرن تترین غتزل      

نصترت اهلل  »با خره بته بتاور    سرای معاصر ایران است و
، شتتاعر و طنتتز ستترا و نویستتنده گرانقتتدر معاصتتر:  «نتتوک

 ، حافظ زمان ما به شمار می آید «سایه»
بتدین ترتیتب کتامال  قابتتل تصتور استت کته ترانتته       

، با داشتن کتالم زیبتا و مضتمون و مفهتوم پتر      «سرگشته»
ایهام و برخورداری از جوهر شعری، اثری ممتاز و یگانه 

 سیقی معاصر ایران به شمار آید در مو
، با توجته  «هزار آوا»از آنجا که در جلد اول کتاب 

به یادداشت های استاد همایون خرم، مطالتب مشتروحی   
در شکل گیری و انگیزه خلو این ترانه نوشته شتده، لتذا   

را « سرگشتته »به منظور احتراز از تفصتیل بیشتتر، داستتان    
 به پایان می بریم 

 :جوانی
گی های اغلب تصنیف های گذشته ایتران،  از ویژ 

وجود اشعار سست و مبتتذل بتر روی آهنتگ هتای کتم      
محتوا و بی ارزش بود و به همین جهت این آثار، جز در 
مجالس طرب و محافل عیش و نوش، جایگاهی نداشت 
و مردم، سرایندگان تصنیف ها را در زمره شعرا به شمار 

 نمی آوردند 
ملتک  »و « عتارف قزوینتی  »و « شیدا»بعد از ورود  

و چند شتاعر زبتر دستت دیگتر بته دنیتای       « الشعرای بهار
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ترانه سترائی ایتران، متردم بته تتدریج دریافتنتد کته جتز         
عادیات و مبتذ ت زندگی و شرک عشو های مجازی و 
سوز و گداز های بی پایه و ناز معشوق کشیدن هتا، متی   
 توان سخنان بهتر و مضامین شریف و مفاهیم ارجمنتد را 
نیز در ترانه سرائی به کار برد، از آن جملته متی تتوان از    
مضتامین عرفتانی و فلستتفی و اجتمتاعی و حتتی حتتدیث     

 نفس، در ترانه سرائی استفاده کرد 
از جملتته آثتتار ارجمنتتدی کتته در یتتک صتتد ستتال 
اخیر، در دنیای ترانه سرائی ایران ختوش درخشتید و بته    

، بته نتام   «یافشتار »ماندگاری رسید، ترانه ایست در مایته  
کتته آهنتتگ آن از کارهتتای حستتین یتتاحقی و « جتتوانی»

کالم دلنشتین آن از استماعیل نتواب صتفا استت کته بتا        
آوای خسته هنرمندی که سال های جوانی را پشتت ستر   
نهاده است منتشر شد و به شهرت رسید  وقتی قوامی این 
شعر را می خواند، در حقیقت، جوانی همه انسان هتا، بته   

ایرانی ها را فریاد می کند و صتاحب   خصوص جوانی ما
د نی که از مرز جوانی گذشته اند، به راحتی دریغ ها و 
افسوس های این دوره از عمر را در صدای وی، باز متی  

 شناسند 
یاحقی از آهنگ سازان و نوازنتدگان ختوش ذوق   
و با استعدادی بود که در روند تکاملی موستیقی معاصتر   

ز هنرمندان برجستته بعتدی   ایران نقش داشت و بسیاری ا
اثتتر  ۵۰۰در مکتتتب او پتترورش یافتنتتد  از وی حتتدود   

آهنگین، اعم از پیش درآمتد، چهتار مضتراب، رنتگ و     
از آثتار ختاطره   « جتوانی »تصنیف باقی است که تصنیف 
 انگیز و تأثیرگذار وی می باشد 

و مضتمون تأمّتل برانگیتزی کته     « نواب صفا»کالم 
ساس و روان است و تناسب انتخاب کرده نیز بسیار با اح

بین ملودی و مفاهیم و معتانی شتعر کتامال  رعایتت شتده      
است و تصویرهای خیال انگیز دوره جوانی به ختوبی در  

 آن بازتاب دارد 
در گفتگوئی که قوامی، در آخترین ستالهای عمتر    
با خبرنگار رادیو ایتران انجتام داده، از بتین آثتار متعتدد      

یاد متی کنتد و   « جوانی»و « سرگشته»خود، از ترانه های 
 خاطره آنها را گرامی می دارد 

 تو را من چشم در راهم:
موستیقی دان، آهنتگ   « عماد رام»آهنگی است از 

ساز و نوازنده نامدار فلوت که در نهایت ظرافت و چیره 
سروده شتده و  « نیما یوشیج»دستی بر روی شعر معروف 

کثتر  از گویاترین ترانه های تصویری است  بتر ختالف ا  
که با پیهیدگی ها و نکتات متبهم و دشتوار    « نیما»اشعار 

حتتتی   همتتراه استتت و درک آنهتتا بتترای اکثتتر متتردم،   
روشنفکران نیز دشتوار استت، کتالم وی در ایتن قطعته،      
بستتیار ستتاده، روان، دل چستتب و خیتتال انگیتتز استتت و   
تصاویر ملموسی از تاریکی های شب، جنگل های انبتوه  

وههای اسرار آمیتز، بتاران هتای    و رؤیا پرور، دره ها و ک
نقره ای، یاران از هم جدا مانتده، وفاداریهتای شتریف و    
معصومانه و دیگر سایه روشن هتای زنتدگی را متنعکس    
متتی کنتتد و هنگتتامی کتته قتتوامی ایتتن شتتعر را میخوانتتد، 
مفاهیم شعر نیما را به وجه متؤثری بته شتنوندگان انتقتال     

وضتیح  می دهد، مفاهیمی که حتس کردنتی استت، نته ت    
 دادنی:

 تو را من چشم در راهم، شباهنگام
 که می گیرند بر شاخ تالجن،  

 سایه ها رنگ سیاهی 
 و از آن دل خستگانت راست اندوهی فراوان

 تو را من چشم در راهم شباهنگام
 در آن دم، که هر جا، درّه ها چون مرده 

 ماران خفتگانند
 در آن نوبت که بندد، دست نیلوفر به پای

 ی، دامسرو کوه
 گرم یادآوری، یا نه، من از یادت نمیکاهم، 
 تو را من چشم در راهم  

 رفتی و باز آمدی:
، «جتواد بتدیا زاده  »سازنده این آهنگ زیبا، استاد 

موسیقی دان، آهنگ ساز و خواننتده مشتهور استت کته     
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، در دستگاه سه گتاه  «اسماعیل نواب صفا»همراه با کالم 
و دلنشین حسین قتوامی   به وجود آمده و با صدای خسته

 در گلها اجرا شده است 
بدیا زاده یکی از پیشگامان ترانه ختوانی در ایتران   
است و آثار او برای سالهای زیاد، دوست داران فراوانتی  
در بین طبقات مختلف جامعه داشت  یکی از آثتار او بته   

بتا شتعر رهتی معیتری از مشتهورترین      « ختزان عشتو  »نام 
ند نستل از متردم ایتران، ترانته     تصانیفی است که برای چ

ای آشناستتت  وی عتتالوه بتتر خواننتتدگی، آهنتتگ هتتای 
زیادی ساخته که برخی از آنهتا در زمتره آثتار مانتدگار     

آخترین  « رفتی و بتاز آمتدی  »محسوب می شود  آهنگ 
 اثر آهنگسازی وی می باشد 

ایتتن ترانتته را چنتتد خواننتتده دیگتتر و از آن جملتته: 
)مرضیه( نیز « ادات مرتضائیاشرف الس»و « ملکه برومند»

خوانده اند، ولی آنهه بر دلهتا و جانهتا نشستت، اجترای     
 هنرمندانه قوامی است 

 بهار عاشقان:
این اثر جذاب از ساخته های مهندس همایون خرم 
است که بر روی شعر دل انگیزی از مو نا جالل التدین،  
سروده شده و استتاد قتوامی آن را در ستنین پیتری و در     

بازنشستتگی، خوانتده استت و بتا آنکته عتوارض        آستانه
دیرسالی و خستگی و فرسودگی جسم وجان، از اول تتا  
آخر تصنیف، در آوای خواننده، نقش بسته است، معهذا 
وی این آهنگ را به حدی متؤثر و جتذاب اجترا میکنتد     
که بسیاری از ملودی ها و کلمات شعر در ضمیر شنونده 

شعر و آهنگ، آخترین   باقی میماند  گفتنی است که این
اثری است که قوامی آن را برای اجرا در رادیتو خوانتده   
و بعد از آن برای همیشه از خوانندگی در رادیتو، دستت   

از آثار تصویری فتوق العتاده   « بهار عاشقان»کالم  کشید 
ارزشمند و عرفانی است که اجرای آن به همراه موسیقی 

ی، دریهته  دلپذیر خترم و رازهتای نهفتته در آوای قتوام    
هتتتای جدیتتتدی از اندیشتتته هتتتای عرفتتتانی را بتتتر روی 
شنوندگان صاحب دل می گشاید و آنها را با شگفتی هتا  

و پیهیدگی هتای روک آدمتی و عظمتت و عمتو کتالم      
 مو نا آشنا می نماید 

     آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستتان  شود
 شود مر  جتان پرّان آمدند ای آسمان تا 

 شود، هم شوره چون کوثر شود هم بحر پر گوهر 
 هم سنگ لعل کان شود، هم جسم جمله جان شود 

گر چشم وجان عاشقتان، چون ابر طوفان بار شد   امتتا  
 دل اندر ابر تن، چون برق ها رخشتان شود

دانی چرا چون ابرشد در عشو چشم عاشتتقان      زیترا   
 که آن مه بیشتر در ابرها پنهتان شود

   اعتی کتان ابرهتا گرینتده شتد        ای شتتاد و خندان س
 یتارب خجسته حالتی، کان برقتها خندان شود

 

 ویژگی های موسیقی
 استاد قوامی:

« شتیرین ختوانی  »قوامی از هنرمنتدانی بتود کته بته     
شتتهرت داشتتت  او بتته ذوق شخصتتی ختتود، بتتیش از     
معلومات ردیفی و دستگاهی توجه داشتت و درخوانتدن   

ا و خوشه چینی نواهتا،  آوازها به خالصه گرائی گوشه ه
گتتوش »وی دارای  بتر حستتب ذوق ختود متمایتتل بتود    

معتبتتر و قتتوی بتتود و از ایتتن بابتتت بتتین      « موستتیقائی
موسیقیدانها و خوانندگان نظیر نداشت  در هتر مجلستی،   
نوازندگان، صدای ساز خود را با صدای قوامی کوک و 
تطبیو می کردند کته عملتی استت ختالف معمتول بتین       

   1خوانندگان نوازندگان و 
آوای این خواننده بسیار ز ل و شفاف و پر شور و 

نوازنتده بتزرن   « یهتودا منتوحیم  »حال بود، تا حدی که 
 2ویلن، وی را خواننده حنجره طالیی می نامید 

او اشعار را به نحو بسیار روشتن و قابتل درکتی ادا    
می کرد و لطافت و دقت و پیام اشعار را، به وجته کامتل   

انتقال می داد  تحریرهای او چندان پیهیده  به شنوندگان

                                                 
۱

  ۶۰۵ص  ۵-۸ مجله آینده شماره  علیرضا میرعلی نقی، -
مه کیهان لندنروزنا -۲  
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و طو نی نبود  او سبک مخصوصی در خوانتدن داشتت   
 ، بسیار نزدیک بود  «رضا قلی میرزا ظلّی»که به سبک 

دکتر جهان بگلو، موستیقی دان و نویستنده تتاریخ    
، بته  «استتاد محمتود کریمتی   »موسیقی ایتران در یادنامته   

یتران متی نویستد:    هنگام بحتث دربتاره مکاتتب آوازی ا   
حسین قوامی در خوانندگی سبکی فاخر و گویا داشتت   
او تنها خواننده ایست که بته عقیتده متن در پنجتاه ستال      

، یعنی بدون کم و کاستی خوانده استت و  «ژوست»اخیر 
، بتا  و یتا   « کوما»در هیک یک از آثار او نمی توان یک 

کمتتتر از قواعتتد موستتیقی یافتتت  در حتتالی کتته همتته     
دگان، از قدیم و جدید، به خصوص زنهتا، ختارم   خوانن

از قواعتتد نتتت و کتتم و زیتتادتر از معمتتول میتتزان، متتی   
بتا فاصتله اصتلی و    « کومتا »خواندند و صدای آنها، چند 

پرده ساز فاصله داشت که بخاطر آنکه بیشتر آنها در قید 
حیات نیستند، ارزشیابی کار فرد فرد آنان و ذکر نامشتان  

قوامی در ارائه ردیف آوازی، بتر  بی مورد است  حسین 
اساس سنت گرایی، بی اعتنا بود و آنهه متی خواستت و   
ذوق او ایجاب متی کترد، متی خوانتد ولتی همتواره در       
جستجو و تکامل هنر خود، کوشا بود  در حنجره حسین 
قوامی، لطافتی نهفته بود که جتذابیت صتدایش، همته را    
در مسحور می کرد و مخصوصا  سعی وافتی داشتت کته    

ادای کلمات شعر و آهنگ مفاهیم و معتانی کتالم را بته    
 1طور گویا، به شنوندگانش برساند 

استاد روک اهلل خالقی، موسیقی دان و آهنتگ ستاز   
و نویستتنده نامتتدار کتتتب سرگذشتتت موستتیقی ایتتران    
میگوید: در بزرگی مقام هنری قوامی، همین بس کته متا   

یشتتان را امتتروز در ایتتران بتتیش از یکتتی دو نفتتر امثتتال ا 
نتتداریم و بتتا خره حستتن مشتتحون ، موستتیقی شتتناس و  
مؤلف بزرن تاریخ موسیقی ایتران ، بته هنگتام بررستی     
مکاتب موسیقی ایران، حسین قوامی را شاخص موسیقی 

                                                 
 ۱۳۰یادنامه استاد محمود کریمی، صفحه   -۱

آوازی در مکتتتب تهتتران میدانتتد و او را از هنرمنتتدان     
 2بزرن و تأثیرگذار، به شمار می آورد 
ستت کته قتوامی    همه این اظهار نظرهتا: مؤیتد آن ا  

شیوه و بدعتی خاص در موسیقی ایران به جا نهاد که در 
نمتی تتوان از    تاریخ هنر ایران، همواره به یتاد متی مانتد    

استاد حسین قوامی سخن گفت، بی آنکته از خلقیتات و   
روحیات او مطلبی به میان نیاید  استاد روک اهلل خالقی بر 

ؤدب و قتوامی متردی استت، بستیار مت     »این باور بود که: 
محبتتوب و متواضتتا و ختتوش خلتتو و مهربتتان کتته ایتتن  

 3« صفات هنر او را دوچندان جلوه می دهد
قتوامی از نظتر   »و علیرضا میر علی نقی می نویسد: 

پاکی و درستی و رعایتت مستائل اخالقتی و انستانی، در     
بین موسیقی دانان ایران، کم نظیر بود و سلوکش با اهتل  

است  خاطره شخصیت  هنر، بخصوص با کهتران، زبانزد
پاک و تابناک او، فقدان وی را در دل تلخ تر می کنتد   
ادب و فروتنی و صفا و صمیمیت او ماننتد صتدایش، بته    

 4دور از ریا و در کمال خلوص بود 
ستترانجام، سرگشتتته ای کتته عمتتری در جستتتجوی 
پری رؤیاهای خود نغمه خوانی کترد، جتز ستراب، جتز     

نیافتتت و در هفتتدهم  دیتتار حیتترت و تنهتتایی، پناهگتتاهی
، در تهتتران، بتته ابتتدیت پیوستتت  آرامگتتاه  ۱۳۶۸استتفند 

ابدی او در امامزاده طاهر کرم در جوار غالمحسین بنان 
و مرتضی حنّانه و گروهتی دیگتر از شتعرا و هنرمنتدان،     

 زیارتگاه صاحب د ن است  

 یک قطتتتره آب بود و با دریتتا شد  
 یک ذره خاک با زمین یکتا شد

 دن تو اندر این عالم چیست؟ آمد ش
 آمد مگسی پدید و ناپیتتتدا شد

*** 
 امریکا -تنسی  -ناکسویل            

                                                 
 تاریخ موسیقی ایران، جلد اول، تالیف حسن مشحون -۲
 ۱۳۸۳اسفند  ۶سایت کامپیوتری گویا، مورخ  -۳
، ص ۵-۸مقاله علیرضا میرعلی نقی در مجله آینده، شماره  -۴

 ۱۳۶۹، سال ۶۰۴
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 وگو با حسین علیساده؛ گفت

 ها وجوی ریتم در جست
 محمود خوشنام

 پژوهشگر موسیقی

 

 ۱بخش 
 

حسین علیزاده، نوازنده و آهنگساز نوآور ایرانی از 
ریور ماه امسال پای در ششمین دهته عمتر ختود    آغاز شه

نهاده است  آنهه می خوانید بخش دوم یک گفتگتو بته   
  موسیقی سنتی و بداهه نوازی اختصاص داشت 

 
آقای علیزاده، اگر موافو باشید حتا  بتا همتین    * 

 موضوع نوآوری، برویم به عرصه آهنگسازی  در 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وآوری از چند راه کنم که ن آهنگسازی گمان می
 هتای  آیتد  اول از راه بته کتارگیری ریتتم     وجود متی  به

 های  متحرک، دوم به یاری سازبندی )ارکستراسیون(
 تازه و رنگین و سرانجام از طریو استفاده از شگردهای

 شما این   ساختن )پولیفونی(  در کارهای «صداییچند »
ستت  هتا بته د   ازهمته راه   هائی کته  ، تجربه و آن جا جا 

رسد  خودتان بگوئید کته بته کتدام     آمده، به گوش می
دهیتد  احتمتا  بته     ها بیشتر بهتا متی   یک این این تجربه

 ؟«ریتم»
 

ریتم، عامل بسیار مهمی استت، بته خصتوص    *** 
برای موسیقی ما که در بعضتی جاهتا بترای شتنونده غیتر      

آید  ما در گذشته البته  متخصص فاقد ریتم به حساب می
ایتتم کتته در   ای داشتتته خیلتتی پیهیتتده  «کادوار ریتمیتت»

تتتالیف  «مقاصتتد ا لحتتان»هتتای قتتدیمی متتثال در  کتتتاب
 .ثبت شده است «عبدالقادر مراغی»

در موستتیقی کشتتورهای همجتتوار و یتتا موستتیقی   
ای هم  محلی خودمان، ریتم حضور دارد و مقوله پیهیده
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هست، و غنی هم هست  بعدها کته موستیقی ردیفتی متا     
تدوین شد و پس از آن که بتا شتیوه    همانطور که گفتیم

نویسی غربی بته ثبتت در آمتد، اشتتباه هتای بستیاری        نت
 .روی داده است

های بسیار ساده مثل دو چهارم، سه چهتارم و   میزان
هتای   شش هشتم بیشتر متورد توجته قترار گرفتنتد  ریتتم     

که بته کلتی حتذف شتدند، در صتورتی کته در        «لنگ»
ها وجود دارد  در موقتا   انواع موسیقی محلی ما این ریتم

« نتت نویستی  »کردنتد تتا بتا     ها را ساده می ثبت هم، ریتم
 .غربی جور در بیاید

حتی همین ردیف سنتی که میزان بندی مشخصتی  
های پنهتانی کته دارد، پیهیتده استت       ندارد، از نظر ریتم
بینیم کته در زمینته موستیقی ریتمیتک      به هر حال بعد می

آیتد کته عمتر     وجود متی به  «پیش درآمد»فقل یک فرم 
کته از دوره قاجتار بترای     «رنتگ »طو نی هم ندارد  یتا  

 .همراهی با رقص متداول شده است

توانید بته کمتک    ها می ترین ملودی شما به محزون
ریتم حالت دیگری بدهید  رخوتی که در موسیقی ایران 

را که در آن بتوده از میتان بترده     «تپشی»به وجود آمده، 
 .است

هتای متنتوع در ذات    ظتر شتما، ریتتم   یعنی بته ن * 
 موسیقی ایران وجود داشته، ولی مهجور مانده است؟

 
بلتته در ماهیتتت آن وجتتود دارد و بایتتد آن را *** 

جست و جو و کشف کرد  من در کارهای اولیته ختودم   
که برای ستازهای ستنتی و سته     «سواران دشت امید» مثال 

هتای لنتتگ، بته صتتورت    نوشتتم از ریتتتم  «تنبتتک»گتروه  
ام  بترایم چیتز    چند ضربی استفاده کترده «پولی ریتمیک»

عجیب و غریبی هم نبود  از جوهره خود موسیقی ایرانی 
 .بیرونشان آوردم

را در متتاهور بتتا  «متتراد ختتانی»و  «ختتاوران»گوشتته 
تخیالت خودم در آمیختم  به هر حال الهام اصلی از نظر 
ایده، از خود ردیف بود  کم کم این احساس در من بته  

هائی که تتا بته حتال در موستیقی متا       وجود آمد که ریتم
 .متداول شده، کافی نیست

ریتتتم در همتته انتتواع موستتیقی در جهتتان اهمیتتت   
بنیادی دارد  چون ریتم زبان قابل فهم همگانی استت  بتا   

ای از هتر کجتای دنیتا بترای شتما برنامته        سازهای کوبته 
بگذارند برایتان قابتل درک استت  متن بتا ختودم شترط       

ام که صد قطعه برای تار بنویسم که تا به حال پنجتاه   هبست
هائی ایجاد شده کته   ها، فرم ام که در آن تای آن را نوشته

 .از نظر ریتم، متنوع است

های پیهیده به صورت طبیعی در این قطعتات   ریتم
وار  موستیقی متتا   افتتد و نته عمتدی و ریاضتی     اتفتاق متی  

را از آن  «ترختو »های درونتی ختود را دارد  بایتد      تپش
هتای متنتوع رفتیتد، یعنتی      گرفت  شما وقتی دنبتال ریتتم  

را نیتز بترای شتما     «رنگ آمیتزی »زمینه  «پولی ریتمیک»
 .کند هموار می

 

 هارمونی مناسب
مورد  «ارکستراسیون»به  «ریتم»یعنی شما از راه * 

 رسید؟ عالقه خودتان می
همین طتور استت  امتا در زمینته هتارمونی و      *** 

، متتن در بعضتتی از کارهتتا، بتته خصتتوص  چنتتد صتتدائی
های ختاص ختودم    ام، تجربه قطعاتی که برای فیلم نوشته

ام  در این زمینه اولتین   را از نظر هارمونی به دست آورده
آیتد ایتن استت کته آیتا هتارمونی        پرسشی که پیش متی 

غربی مناستب بترای موستیقی متا هستت یتا نیستت؟ کته         
 کرد؟نیست! و چون نیست باید دید که چه باید 

آثار زیادی به صورت چند صدائی نوشته شده کته  
هاشان آثتار ختوبی هتم هستتند ولتی اگتر بتا دیتد          بعضی

بینیم که موستیقی ایرانتی    ها نگاه کنیم، می انتقادی به آن
گذاشته شده استت کته بتا چیزهتای      «ویترینی» گوئی در

یعنتی   .دیگری که در آن ویترین هست، تناستب نتدارد  
شتی یک هارمونی دوره موتسارت مثال شما در ملودی د

 !را بگذارید
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در دنیتا   «موسیقی یکصدائی»من معتقدم که اصو  
 «یتک ستیمه  » شتد کته ستازهای    وجود ندارد  وگرنه می

هتای مختلتف    داشته باشیم! سازها بنا به مناستبت، کتوک  
شتود   کنند  بته خصتوص ستازهای شترقی را متی      پیدا می

هتتای  مستتازهای ستتحرانگیز نامیتتد  ستتازهائی کتته ستتی    
های اصلی است و هارمونی  ها بیشتر از سیم آن «رزنانس»

متداول شتدن   .آید ها پدید می ای از طریو این سیم ویژه
فرهنگ غترب در دنیتا، بته د ئتل سیاستی و اقتصتادی،       

و از جمله شیوه آهنتگ   -های هنری سبب شده که شیوه
نویسی غربی نیز در شرق روم پیدا کند  البته در چتین و  

عالوه بر دسترستی بته موستیقی غربتی، تجربیتات      ژاپن، 
 .اند خودشان را هم داشته

خیلی از همتایان شتما عقیتده دارنتد کته از دل     * 
ای  های تازه شود ریتم همین موسیقی ایرانی است که می

توان هارمونی مناسب با ختودش را   را بیرون کشید، می
های بسیاری نیز در این  نیز به دست آورد  البته کوشش

اه به کار زده شده استت ولتی هنتوز بته نتیجته واحتد       ر
ایم  شما هم اشاره کردید که در بعضتی   فراگیر نرسیده

ها  کارهای خود )موسیقی فیلم( دست به این گونه تجربه
 دهید؟ اید  توضیح بیشتری نمی زده

هتا   در کارهای ارکستتری هتم از ایتن تجربته    *** 
جتا و آن جتا    هائی که ایتن  ام البته نه برای کنسرت کرده

هتتا را بیشتتتر روی موستتیقی  کنتتیم  ایتتن ایتتده برگتتزار متتی
کتنم و اگتر هتم روی موستیقی آوازی      سازی دنبتال متی  

بینم  هارمونی  باشد، باز آن را به صورت چند صدائی می
آورم مثتل   ها با هم به دست می را من یا از ترکیب گوشه

 های مختلفی که به وجتود آمتده،   که در کنترپوان «نینوا»
کننتد    ها در برخورد با هم ایفتا متی   نقش اصلی را گوشه

و   هنگتامی کته    «ایست»و  «شاهد»های  یا از ترکیب نت
 « آوای مهر»ام، مثل  برای سازهای صرفا ملی نوشته

 در پیوند با شعر نو
ها کردید مترا بته یتاد     صحبت از ترکیب گوشه* 
ی از دیگتر خودتتان انداختیتد  در یکت     «نوآوری» یک 

های گذشته دیتدیم کته دو گوشته از دو مقتام      کنسرت
 «بیتداد »را از ماهور و  «داد»مختلف و دور از هم، یعنی 

را از همایون به هم پیوند زده و یک مقام تتازه، )داد و  
ها  بیداد( را به وجود آورده بودید   این رفت و بازگشت

را  «خواننده»از یک مقام به مقام دیگر، به خصوص کار 
 کند؟ شوار نمید

البته این مقتام تتازه ناآشتنائی بتود کته آقتای       *** 
هائی که دارند، در تمرین و تکرار این  شجریان با توانائی

حس را پیدا کردند که با این مقتام چطتور رفتتار کننتد      
راز "اصل این مقام را من در یکی از آثار ختودم بته نتام    

 «تانزمست »اجرا کردم  در آن کنسرت قرار شد شتعر   "نو
 .ای خوانده شود اخوان به شیوه تازه

واقعیت این است که  شعر نوفضای خاص خودش 
خواهد  وقتی این شعرها به صورت سنتی در یکتی   را می

ها خوانده شتود، بالفاصتله شتعر کالستیک را      از دستگاه
کند و فضتای آزاد و ویتژه ختود را بته دستت       تداعی می

تواند فضتای  آورد  ولی ترکیب اصوات مناسب که ب نمی
بیشتتری   «شخصتیت »ای به وجود آورد، بتا شتعر نتو     تازه

ای  البته این کار من، چیتز مطلتو تمتام شتده    .کند پیدا می
ای کتته روی بستتل و  نیستتت  یتتک تجربتته استتت  تجربتته

کند که در موسیقی ایرانتی   گسترش )دولوپمان( کار می
از بین رفته است  من معتقدم که موسیقی ما بته تغییراتتی   

ز این نیاز دارد  شاید اجرای ایتن گونته آثتار کتار     بیش ا
خواننتتده کالستتیک هتتم نباشتتد، یعنتتی آهنگستتاز بایتتد   
خودش خواننده را تربیت کنتد کته بتوانتد روش ختاص     

 .مناسب با این گونه آثار را دنبال کند

هنوز آن چیزی نیست که متن   «زمستان»به هر حال 
رم هاست درگیرش هستتم و دا  در ذهن خود دارم و سال

کنم  هدف و آرزوی بتزرن متن ایتن     روی آن کار می
که بتوانم موسیقی مناسبی برای پیوند با شعر نتو بته    است

وجود بیاورم  من این کار را خواهم کرد حا  چقتدر بتا   
 .دانم توفیو همراه باشد، نمی
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 نقش همآوایان
جتتتدا از ابتکتتتار شتتتما در نزدیتتتک ستتتاختن   * 
هتای تتازه،    به مقامهای دور از هم و دست یافتن  گوشه

یک نوآوری دیگری را هم ما در کارهای شتما دنبتال   
است  ابتدا گمان  «هماوایی»گیری از  ایم و آن بهره کرده

ایتد نبتود صتدای زن را     کردیم که با این کتار خواستته  
تواننتد   جبران کنید  چون به هر حال زنان در گروه متی 
آرام در بخوانند  ولی بعد دیدیم که هماوایان شما آرام 

 «همسرائی»دارند  یعنی راه چند صدائی شدن گام بر می
کننتتد  کارشتتان همتتاوایی استتت  خودتتتان چتته     نمتتی
 گوئید؟ می

 «تکختتتوان»هتتتا در واقتتتا چنتتتد    «واآهمتتت*** »
)سولیست( هستند  به همین جهت وقتتی هتم کته بتا هتم      

کننتد  البتته بعضتی     خوانند، استقالل خود را حفظ می می
شتتوند، یعنتتی یتتک ختتل واحتتد   متتی «همتتراه[هتتا  وقتتت

هتا نیتز مثتل     کنند ولی بعضی وقتت  ملودیک را دنبال می
خوانند  به هر حال نکته جتالبی را   یک تکخوان آواز می
کارگتاه  »وایان برای من حکتم  آمطرک کردید  گروه هم

 .را دارد «آواز

هتا را در ایتن زمینته از موستیقی فتیلم       اولین تجربته 
ک علتت رفتتن بته    شروع کردم  درست گفتید، شاید یت 

شتود بتا وجتود     سوی هماوائی همین بود که چگونه متی 
ممنوعیت صدای زن، به یک شکلی از آن استفاده کرد  

البتته بتدون    -من صدای تنهای زن را هم «آوای مهر»در 
 .ای به کار گرفتم همراه با سازهای بادی و کوبه -کالم

 
 یعنی صدای زن بدون کالم آزاد بود؟* 
 

دانتم، ولتی شتد، بتا خره!      د را نمتی بود و نبو*** 
کتنم   استفاده بشود فکر متی  «ساز»اگر از صدای زن مثل 

کتنم   مجاز است  با این مجاز بودن یا نبودن هم فکر نمی
هیک موسیقیدانی موافو باشتد  ایتن یتک تصتمیم هنتری      

به هر صورت این ابتکتار از یتک    .نیست  ضد هنر است
بتا ختود گفتتم     فکر خیلی ساده در ذهن به وجتود آمتد   

چرا همیشه یک خواننده باشد و چند نوازنده؟ بگتذاریم  
یک بار هم بر عکس شود، چنتد خواننتده باشتد و یتک     
نوازنده! بعد فکر کردم حا  اگر قرار است چند صدا در 

اش صتدای مترد باشتد،     کار باشد، درست نیست که همه
پس به فکر استفاده از صتدای زن افتتادم  در عتین حتال     

هتای آواز جمعتی در غترب     استم کار شبیه گروهخو نمی
ختتود متتا در گذشتتته آوازهتتای گروهتتی    .ر( باشتتد)کُتت

ایتتم متتثال در تعزیتته، د ر زورخانتته و خیلتتی از      داشتتته
هتا تکیته کتردم تتا      هتای محلتی  بیشتتر روی همتین     ترانه

هتائی کته بتا     غربتی  در یکتی از برنامته    -موسیقی کترال 
شتتیم، چهتار زن از   دا -«کلن»کنم در  فکر می -هماوایان

چهار گوشه ایران شرکت داشتند  چیزهائی که خواندند 
گفت تا مرن    ئتی بتود و عروستی     ها می از تولد آن

 .... بود و مرثیه و

هائی  توانیم به فرم به هر صورت ما در اثر تجربه می
هتا نباشتد  متثال در     دست پیدا کنیم که شتبیه کتار غربتی   

نیم کته چته تنتوعی دارد    بی کشورهای اروپای شرقی، می
هتای غربتی نیستت      کارشان و به هیک وجه شتکل کترال  

های یوگسالوی یا رومتانی    متن در    مثال موسیقی کولی
هتائی کته بته     « هتوره ختوانی  »های خودم از  یکی از فیلم

صورت آئینتی در کرمانشتاه، از پتیش از استالم متتداول      
 .ام بوده است، استفاده کرده

ای دارنتد  متا    تحریرهای وبتژه ها صداها و  خواننده
های متنوع آوازی داریتم کته    در ایران به هر حال، شکل

ها کتار بکنتیم، تنتوع موستیقی متا را بیشتتر        اگر روی آن
 .خواهد کرد

 

 موسیقی فیلم
شما هم چون چنتد تنتی دیگتر از آهنگستازان     * 

ایرانی، بخشی از وقت و نیروی خود را صرف ستاختن  
هتائی   کنیم محدودیت مان میاید  گ موسیقی فیلم کرده

های گذشته برای موسیقی پدید آمد، یکتی   که در سال
از د ئل این گرایش باشد  در موسیقی فیلم، گرفتتاری  
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هتتای  تلفیتو بتتا کتتالم، برختتورد بتتا سانستتور و دشتتواری 
کنسرت گذاری، دیگر در میان نیست  گمان ما درست 

 است؟
رای چه که شما گفتیتد بت   بله ولی عالوه بر آن*** 

من یک دلیل شخصتی هتم داشتته استت  متن ختودم از       
جتتوانی خیلتتی عالقمنتتد بتته فتتیلم بتتودم  در همتتین حتتال  

کردم که توی کارهای من خود بته ختود    همیشه فکر می
وجتود دارد  بته همتین جهتت هتم       «تصتویر »یک جتور  

کردند   کارگردانان مرتب مرا برای همکاری دعوت می
بته درد ستینما   گفتند موستیقی تتو تصتویری استت و      می
وقتتتی  «علتتی حتتاتمی»تتتا بتتا خره زنتتده یتتاد .ختتورد متتی
 «دهلتوی »را بسازد از آقتای  «دلشدگان»خواست فیلم  می

بتترای ستتاختن موستتیقی آن دعتتوت کتترده بتتود  آقتتای   
دهلوی گفتند که موسیقی بخش سنتی را به من واگتذار  
کننتد  حتترف متتن ولتی ایتتن بتتود کته یتتا آقتتای دهلتتوی    

ایشان هم با لطف فراوانی که بته  .ناش را بسازد یا م همه
من دارند مجموعه کار را به من سپردند    در همین کتار  
هم بود که من چند صدائی کردن آواز ایرانتی را تجربته   
کردم  در صحنه آخر این فیلم که مترن یتک خواننتده    

کند، کوشتیدم از تحریرهتای آواز ایرانتی،     را تصویر می
وجتود آورم  کتار    یک جور چند صدائی )پولیفونی( به

بعد با فاصتله    با فیلم به این ترتیب برایم اهمیت پیدا کرد
پیشتتنهاد  «گبتته»کمتتی محستتن مخلمبتتاف بتترای فتتیلم    
های دیگتر پتیش    همکاری داد و بعد هم همکاری با فیلم

  آمد که تعدادشان رفته رفته زیاد شده است
*** 

 سا گی حسین علیساده؛  ۶۰

 ردیف تنها دستور زبان است

 ۲ش بخ

حسین علیزاده، نوازنده و آهنگساز نوآور ایرانی از 
آغاز شهریور ماه امسال پای در شصتمین دهه عمر ختود  

های انبوه و دور بتودن از یکتدیگر    نهاده است  گرفتاری

ای را با او ناممکن ستاخت    برگزاری گفت و گوی تازه
هتتای او در  ولتتی متتن قتتبال در جریتتان یکتتی از کنستترت 

کلتتن در آلمتتان یکتتی دو ستتاعتی پتتای فیالرمتتونی شتتهر 
هتائی از آن، ایتن جتا و آن     های او نشستم که تکه حرف

  .جا به نقل در آمد

اینک در آستانه شصتمین سالروز تولتد او فرصتت   
مناسبی پیش آمده برای انتشار نسخه کامتل آن گفتت و   
گو  البته تلفنی با او در این باره مشورت و موافقتت او را  

چته ده ستال پتیش     ده تائید کرد که آنجلب کردم  علیزا
چنتتان بتتا نظتترات امتتروز او   در ایتتن گفتگتتو گفتتته، هتتم 

ایتتن  دومستتازگاری دارد  آنهتته متتی خوانیتتد بختتش    
گفتگوی دو قسمتی است  بخش اول به موسیقی سنتی و 

و در بختش دوم آقتای    شتت  بداهه نوازی اختصتاص دا 
 :وایی حرف می زندآعلیزاده درباره ریتم و هم

 
رستد   متی  کنیم به نظرمان که از دور نگاه میما * 

تر موسیقیدانان، پس از گذر از یک دوره  که نسل جوان
خفقانی و پس از یک دوره رجعت مطلو بته ستنت، بتا    

ای را برای نتوآوری   های تازه همت و اراده خود روزنه
انتتد  نتتام متتا را همیشتته در صتتدر فهرستتت ایتتن  گشتتوده

هتا   ه ایتن دگرگتونی  ایتم  نظرتتان دربتار    نوآوران دیتده 
 چیست؟

پرسش شما را باید بیشتتر توضتیح داد  اصتال    *** 
و یتا بتدانیم    «نتو » توانیم بگتوئیم  ینیم به چه چیز میباید بب

در مورد موستیقی ستنتی    که منظورمان از سنت چیست؟
ها زیاد است  از جمله این که آیا این ستنت   ایران نامعلوم

هتای نزدیتک     هدارای یک تاریخ دیرینه است و یا گذشت
چیتتزی کتته امتتروز بتته آن ستتنت    .گیتترد را در بتتر متتی 

کنند در واقا همتان   گویند و به آن با تعصب نگاه می می
چیزی است که از زمان قاجار جتا افتتاده استت  البتته نته      
این که همته گنجینته موستیقی ستنتی در دوره قاجتار بته       

آوری و  وجود آمده باشد، نته! در ایتن دوره ولتی جمتا    
چه را که متعصبان بر آن پا فشاری  آن .ده استمدون ش
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گویند که نباید تغییر کند، در واقتا ستنت    کنند و می می
دانیم کته   نیست، مربوط به همین قرن گذشته است  و می

خوشتحالیم کته    .در تاریخ یک قرن زمان درازی نیستت 
شنویم کته ختود زیتر و     ها را از زبان کسی می این حرف

دانیتد   شتمامی  .میقا آموخته استت زبر موسیقی سنتی را ع
که من پس از آن که در دوره ابتدائی، آموختن موسیقی 

آغتاز کتردم، رفتتم بته کتالس       «هوشنگ ظریف»را نزد 
یادگتار    بزرگتترین  شهنازی    «علی اکبر شهنازی»استاد 

شتود گفتت    و در واقتا متی   «خاندان هنر»استادان سنتی، 
همتین طتور   و  -که عصاره موسیقی سنتی بود  پتس متن  

که موسیقی را نزد اینگونته استتادان کتار     -دوستان دیگر
ایتم  متن    ایم، به هر صورت زیر و بم آن را شتناخته  کرده

ولی بعد به یک مسئله دیگری توجته پیتدا کتردم  از آن    
جا که موسیقی در تتاریخ متا همیشته بتا متذهب مشتکل       

پتردازان موستیقی    داشته، بسیاری از موسیقیدانان و نظریه
این سترزمین ختارم شتده و از زمینته موستیقی ایتران        از

و بته دستت    -در نتیجه موسیقی در خفتا  .اند حذف شده
به زندگی خود ادامه داده است   -مطربان و دوره گردان

ها بعد در دوره قاجار چند تنی از موسیقیدانان به این  قرن
چه را که از سنت موسیقی به صتورت   فکر افتادند که آن

 ...مانده گردآوری کننتد کته از بتین نترود    شفاهی باقی 
هتتای گتتردآوری شتتده،  بعتتد، از مجموعتته همتتین گوشتته

اند که از عمر مفیدش صد  را پدید آورده «ردیف سنتی»
امتتا نگتتاه بتته ایتتن ردیتتف بتتا   ..گتتذرد ستتالی بتتیش نمتتی

هتای ستنتی دیگتر تفتاوت      های مشابه در سرزمین ردیف
و یتتا  هتتا در کشتتورهای عربتتی"«مقتتام» متتثال  .کنتتد متتی
هتای ردیتف    کدام قید و بند ها در هندوستان، هیک «راگا»

ما را ندارند  راگاها، مثال الگوهتائی هستتند کته نوازنتده     

ای  ها، بداهه نتوازی کنتد و چیتز تتازه     بتواند بر اساس آن
خلو کند  یعنی درون خودش را بیان کند  ولی در ایران 
موستتیقیدان ختتوب کستتی استتت کتته ردیتتف را همیشتته  

ظ داشتتته باشتتد  همتتین گونتته نگتتاه بتته ردیتتف در درحفت 
شود که کار بستیار   ها نیز اعمال می ها و دانشگاه هنرستان

اشتتباهی استت  شتاگرد را بتا یتک دیکتتاتوری عجیتتب       
کنیم که مقدار زیادی گوشه را حفظ کند  البته  وادار می

ای که اصتال موستیقی در حتال از     شاید این کار در دوره
ولوژی هتم بته ایتن شتکل در نیامتده      بین رفتن بود و تکن

بود، مفهتومی داشتت  یعنتی کوششتی بتود بترای حفتظ        
ها که از میان نرود، ولی در دوره ما که همه چیتز   ملودی

 .ثبت و ضبل شده، این کار معنا ندارد و درست نیستت 
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دهد که چیتزی از   استاد با این شیوه به شاگرد اجازه نمی
این استادان کتار  خودش بیان کند  ما خودمان پیش همه 

ایم، اگر جائی مضرابی، راستی، چپی، یک ایتده و   کرده
 !شد کرد، فورا حذف می یا حس شخصی را بیان می

 
کنیتد، بته نظتر     که از آن صحبت می «نگاه»این * 

رسد که پس از انقالب روام و رونو بیشتتری یافتته    می
 «قداستت »باشد  یعنی سنت، به اصتطالک رایتج امتروز    

 کرده است؟ بیشتری پیدا
بله  بعد از انقالب و پس از آن کته موستیقی   *** 

زیر سوال رفت، واپسگرایان قلمرو موستیقی هتم امکتان    
البتته نته در برابتر     -حضور بیشتری در جامعه پیدا کردند

هتا از   ایتن  -هتا  « ممیتزی »هتا و در   مردم، بلکته در ارگتان  
تر از گذشتته کردنتد     فرصت استفاده و اوضاع را خراب

ای کته بترای موستیقی زیتان آور      نگاه واپستگرایانه  یعنی
استتت، قتتدرت پیتتدا کتترد  جالتتب استتت کتته در انتتواع   
موستیقی روزمتتره مصترفی هتتم در شتوراها در جستتت و    
جوی ردیف میترزا عبتداهلل بودنتد! اگتر بتا ایتن ردیتف        

شد! این نگاه هنتوز هتم    کرد، بالفاصله رد می تطبیو نمی
ورم در منظتتت -تتتتر هستتتت و گتتتاه خیلتتتی متعصتتتبانه   

هتا را بایتد در      ریشه این گونه نگاه کردن-هاست ارگان
همان گذشته جست و جو کترد کته موستیقیدان وظیفته     

دانستت و   چه باقی مانده بتود متی   اصلی خود را حفظ آن
 .کرد به رابطه با مردم هم فکر نمی

 

 توصیه استادان
در واقا به همین دلیل هم نیازی نداشت که بته  * 

هتا را در   ظات خود فکر کند  همتان چیزی به جز محفو
 .کرد اجرا می -و اشرافی -محافل دربسته خصوصی

بله، شتما ببینیتد، از تتاریخ کنسترت دادن در     *** 
گتتذرد، بتترای ایتتن کتته  ایتتران بیشتتتر از پنجتتاه ستتال متتی

بلکته در محافتل خصوصتی     -موسیقی نه در برابتر متردم  

البته ستابقه کنسترت بته صتد و بیستت ستال       .شد اجرا می
 ...گردد، به زمان انجمن اخوت و عارف یش بر میپ

به بعد، فکر اجترای موستیقی    «انجمن اخوت»و از 
برای عامه مردم پیش آمده است  به هر صتورت متا کته    

کنتتیم ایتتن  ا ن بتته موستتیقی ستتنتی خودمتتان نگتتاه متتی  
بینتتیم  اول بایتتد ایتتن  هتتای ستتنگین را روی آن متتی ستتایه
ببینیم آیتا ایتن موستیقی    ها را از روی آن برداریم و  سایه

 .ردیفی برای حفظ کردن است یا برای اجرا
 
در مورد ضرورت حفتظ کتردن آن بته عنتوان     * 

کنم کسی حرفی  یک بخش از میراث فرهنگی فکر نمی
 .داشته باشد
ها بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست و  بله این*** 

سازد  هیک تغییری هتم در آن نبایتد داده    هویت ما را می
تتوانم   اگر مثال یک باستان شتناس باشتم، نمتی    شود  من

یک اسکلتی را از زیر ختاک در آورم و یتک انگشتت    
آن را تغییر دهم و بگویم امروز از نظر ژنتیک، این جور 
انگشت غلل است! یا ظرفی قدیمی را بردارم و خطتوط  

قضتیه در هنتر هتم     .هتای روی آن را تغییتر دهتم    و طرک
تترین آثتار    ر متدرن همین طور است  در همین غرب اگت 

شود، ولی موسیقی بتاخ و موستیقیدانان    نوشته و اجرا می
ختواهم بته    قدیمی دیگر هم سر جای خودش هست  می

این نتیجه برسم که در جامعه موسیقی ایران باید قائل بته  
 «حتافظ »ای هستند از موسیقیدانان کته   تفکیک شد  عده

هتتای موستتیقی خواهنتتد بتتود  هتتیک چیتتز را تغییتتر   ستتنت
کننتد  در برابتر    دهند و همانی را که هست اجرا متی  مین

عتتده دیگتتری هتتم هستتتند کتته موستتیقی تتتازه بتته وجتتود 
آورند  گروه اول دیگر حو ندارند بگویند کته هتیک    می

چیز دیگری نباید به وجود آید  ولی متاسفانه این گتروه  
زننتد،   غالبا آنقدر کوته فکر هستند که این حرف را متی 

کننتتد کتته بتته آن  ود توصتتیه متتیحتتتی بتته شتتاگردان ختت
 !تر از صد سال عمر دارد گوش نکنند موسیقی که کم
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یعنی به این ترتیب اجازه دارند فقل به تار آقتا  * 
 !حسینقلی گوش کنند؟

های قدیمی و با دورهای غیتر   آن هم با ضبل*** 
کنم که اگر مستائل را از   طبیعی! به هر صورت تکرار می
حافظتان  "گذاشتت بتین    هم جدا کنیم، تفاوت ختواهیم 

ها و خالقتان و مجریتان  یعنتی     دان یعنی ردیف "موسیقی
رونتد، هتر چنتد     کسانی که صرفا به دنبال قراردادها نمی

خواهتد دنبتال    شناسند  کسی که واقعا می ها را می که آن
شعر نتو بترود بایتد ستعدی و حتافظ را هتم بشناستد! در        

کستی   موسیقی ما این اشتباه بته وجتود آمتده کته ختالو     
استتت کتته ریشتته نتتدارد و کستتی کتته ریشتته دارد ختتالو  

 !نیست
 

 خلق در بداهه نوازی
دانیتتد کتته در موستتیقی ستتنتی،   شتتما بهتتتر متتی* 

کننتد،   ارزیابی متی « خلو مجدد»را نوعی  «نوازی بداهه»
را بتتا  «نتتوازی حافظتته»ولتتی اشتتکال ایتتن استتت کتته    

از  گیرند  استادان سنتی غالبا، به اشتباه می «نوازی بداهه»
ترها هستند که به معنای  نوازند و باز هم جوان حافظه می

کنند  نظر شما که خودتان بداهه  نوازی می واقعی بداهه
 روید چیست؟ ای به شمار می نواز برجسته

 
کند، در وهلته اول   کسی که بداهه نوازی می*** 

باید مسلل بر زیر و بم موسیقی ایرانی باشد  دستور زبان 
است ولی معنتای   «ردیف موسیقی»مان موسیقی ما هم ه

ها  اید که بعضی نیست  حتما دیده  آن «تکرار»این حرف 
زننتد همیشته یتک     وقتی که شور، ابوعطتا یتا متاهور متی    

کننتد  حتال آن کته هتر      الگوی مشخصتی را تکترار متی   
دهتد    هتای مشخصتی را بته نوازنتده متی      مقامی برداشت

 -اط با شتنونده در ارتب -موسیقی ما در زمینه بداهه نوازی
هتا گفتتیم    البتته متعصتبانی کته از آن    .کمی گمراه است

دانند  ولی اگتر متا سترمان را     حرف مرا گمراه کننده می
کمتتی از تتتوی پیلتته ختتود بیتترون آوریتتم و در موستتیقی  

کشورهای همجوار و یا حتی در موستیقی نتواحی ایتران    
هتا را   بینیم که در هیک کجا ردیف خودمان نگاه کنیم می

 .هاست آن «دستور زبان»کنند و ردیف تنها  ار نمیتکر

نوازنده در بداهه نوازی به نوعی آزادی و آزادگی 
رسد که اگر صرفا متکی به ردیف باقی بمانتد، آن را   می

دهد  البته این حرف هنگامی درستت استت    از دست می
که نوازنده با موسیقی آشنائی کامل داشتته باشتد  نته آن    

به دست بگیرد و بگویتد هتر چتی بته     که نوازنده ساز را 
زننتد یتتا   زنتیم، بعتد هتتم یتا عربتی متتی     ذهنمتان آمتد متتی  

از  «حافظان»رسیم به تفکیک همان  اسپانیولی! باز هم می
توانتد     کسی که واقعا خالق باشد، هرگتز نمتی  «خالقان»

 .یک چیز را مرتب تکرار کند

کنتتیم ایتتن تفکیتتک کتته شتتما از آن بتته  گمتتان متتی
نید، به خصوص در آموزش موسیقی نیتز  ک تکرار یاد می

تاثیرات خوبی خواهتد داشتت  شتاگردانی کته استتعداد      
آفریدن دارند، پتر و بتالی بتاز خواهنتد کترد و بته هتدر        

 .نخواهند رفت

هتا بته یتک چشتم نگتاه       متاسفانه امروز به همه این
کنند و از همه یک انتظار دارند که ایتن کتامال غلتل     می

کته پتس از انقتالب در     است  به همین جهت هم هستت 
آموزش موسیقی هرم و مرم غریبی به وجود آمد  قبتل  
از انقالب، به نظر من از بسیاری جهات بهتر بود  استادان 
بزرن در قید حیات بودند، رشته موستیقی در دانشتکده   

هتا   بود  بحث و جتدل  «کیفیت»هنرهای زیبا واقعا دارای 
هتم کارهتا   هتا   دانشگاهی بود  در هنرستان همه در سطح
رفت  یکی از ثمرات هترم و مترم بعتد از     بهتر پیش می

هتم همگتانی شتد  ایتن      «استتاد »انقالب این بود که واژه 
 «  استاد» گویند یا می «حاجی»روزها در تهران به همه یا 
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 گاهی به تاریخ نمایشن
 و نمایش نامه در ایران

 
 محمدی احمد دکتر

 
قدمت نمایش درایتران را اگتر بختواهیم از دوران    
پتتیش از استتالم بررستتی کنتتیم، بایتتد بحتتث ختتود را از   

های آیینی که به داستان ستون ستیاوش و کتین     نمایش
ایرم معروف شده است آغاز کنیم  بنابر آن چه در آثار 

از ادبیات کهن ایران و شاهنامه فردوسی و بر جای مانده 
هایی که در برحتی از کتتاب هتای تتاریخی ایتران       اشاره
(، ایتن مراستم هرستال در زمتانی معتین برگتزار       ۱آمده )
هتا و   شده است و در دوره ی اسالمی چتون بتا ستنت    می
شتد بته تتدریج رنتگ      مخالفتت متی  « گبرکان»های  آیین

تشیا به تعزیه  اسالمی گرفت و با روی کارآمدن مذهب
 ی حسین و یارانش تغییر شکل داد  

دربتتاره ی زمتتان آغتتاز تعزیتته میتتان پژوهشتتگران   
اختالف نظر هست، گروهی بته استتناد اشتاره ی تتاریخ     

کثیر شامی معتقدند که این مراسم از زمتان حکومتت    ابن
هجتری قمتری( در    ۳۵۲سلستله ی دیالمته )معزالدولته ت     
قیتده بترآن استت کته     ایران آغاز شتده، و گروهتی را ع  

ای کته بتا تعریتف تئاترنویستی      تعزیه در ایتران بته گونته   
تطبیو کند از دوره ی صفویان آغاز شده و آن چه پیش 

سترایی   ازاین دوره وجود داشته نوعی عتزاداری و نوحته  
 بوده است   

به هرحال تعزیه یکی از مراسم نمایشی ایران است 
ولتی پتس از    که تا امروز راه ختود را ادامته داده استت،   

عهد قاجاریه و پیدایش تئتاتر جدیتد و تحکتیم بنیتاد آن     
حتدی کته امتروز جتز در       بازارش از رونو افتتاده تتا بته   

بینتیم،   های دورافتاده اثری از آن نمتی  روستاها و شهرک
و اگر گاهی در هنگام عزاداری ماه محترم در شتهرهای   

ای برپا شود، مشتریان آن مردمتی از   بزرن مراسم تعزیه
 الناس هستند  عوام

های غیرمذهبی ایران که امتروز هتم    از میان نمایش
بتازی را نتام     شتب  بینیم، باید نقالی و خیمه اثری از آن می

برد  نقالی را نیز به حقیقت نمی دانتیم کته از چته تتاریخ     
و اطالع ما بر اجرای این گونه  در ایران آغاز شده است، 

ه اشاره هایی کته  مراسم در پیش از اسالم منحصر است ب
در کتاب های تاریخ و ادب ایران شتده، ماننتد شتاهنامه    

های نظامی گنجوی و تاریخ سیستتان   فردوسی یا منظومه
الندیم که درهریک از آن  و تاریخ بخارا و الفهرست ابن

یابیم بر این کته داستتان هتای حماستی و      ای می ها اشاره
ی  بزمتتی ایرانتتی پتتیش ازاستتالم میتتان متتردم بتته وستتیله  

شده و از همین راه به دوره ی پتس   گویان منتشر می قصه
ای بترای نظتم بخشتی از داستتان      از اسالم رستیده و مایته  
و رامتین، خسترو و شتیرین و هفتت      های شاهنامه، ویس 

گنبد و جز آن ها شده است  لتیکن پتس از استالم آثتار     
فراوانی وجود دارد که ما را بر چه گتونگی اجترای ایتن    

ر دوره هتای گونتاگون استالمی راهبتری     گونه مراستم د 
کند، به ویژه که برخی از داستتان هتای ایتن نقتا ن،      می

نامه  چون داستان سمک عیار، قصه ی فیروزشاه، )داراب
نامتتتته طرسوستتتتی، استتتتکندرنامه و  دراب  ی بیغمتتتتی(،

امیرارسالن عینن در هنگام نقل از زبان نقال ضتبل شتده   
 و بر جای مانده است 
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عبتتارت استتت از خوانتتدن یتتا بیتتان  هنتتر نقتتالی کتته
رویدادهای حماستی یتا داستتان هتای عشتقی، در ایتران       
پیش ازاسالم با موستیقی همتراه بتوده استت و چتون در      

رفتت در   دین اسالم موستیقی از محرمتات بته شتمار متی     
دوره ی اسالمی فقل نقل داستان بتاقی مانتد و گستترش    

ده ی یافت و تقسیمات و شاخه هایی پیدا کرد  در سه س
هتای حماستی و    نخست اسالمی کار نقا ن بیتان داستتان  

ملی گذشته ی ایران بود، لتیکن از اوایتل ستده ی پتنجم     
پرداز شدند و چنان کته گفتتیم    هجری نقا ن خود افسانه

شتد   هایشان با همان صورت و سبکی که بیتان متی   افسانه
 آمد  اغلب به رشته تحریر در می

ویی بتته ستتوی گتت در دوره ی مغتتول نقتتالی و قصتته
هتتای شتتبه حماستتی و متتذهبی گراییتتد و درعهتتد   افستتانه

هتای آن،   العاده یافتت و شتعبه   صفوی نقالی رواجی فوق
ختوانی، حملته ختوانی )حملته      شاهنامه خوانی، چون قصه

ختوانی، ستخنوری و جتز آن در میتتان     حیتدری(، روضته  
ی قاجار نیز کار نقتالی همهنتان    مردم رایج شد  در دوره

( در ایتران  ۱خانته )  پتس از تأستیس قهتوه   رونو داشت و 
 ها منتقل شد   خانه مرکز نقا ن به قهوه

ترین چهره ی  در تاریخ نمایش ایران نقال درخشان
نمایشی است و برحی از آنتان در کتار ختویش مهتارتی     

انتد    شگفت آور داشته و در شمار هنرمندان اصتیل بتوده  
بتوده  کار این گروه مردم هنرمند بستیار مشتکل و دقیتو    

ای و فقتل بتا    است، زیرا بدون بهره گیری از هیک وستیله 
آهنگ ساختن حرکات چهره و دستت   قدرت بیان و هم

بایستت در   با کالم، رویدادهای قصته را بتدان گونته متی    
نظر شنونده مجسم کنند که احساساتش برانگیخته شتود   
و از آن گذشتتته چتتون منظتتور از نقتتالی ستترگرم کتتردن 

ان استتت، ناچتتار نقتتال بایتتد کتته  شتتنونده و ایجتتاد هیجتت
 پدیدآورنده ی داستان های جذاب نیز باشد 

بازی یا تئاتر عروسکی نیز یکی دیگتر از   شب خیمه
مراسم نمایشی ایران است که با تئاتر شتباهتی زیتاد دارد   
و در حقیقتتتت تئتتتاتری استتتت کتتته بتتتازیگران آن را    

ای و چتتتوبی تشتتتکیل  ای و پارچتتته عروستتتکهای پنبتتته
جتانی کته در میانته ی صتحنه بته       یگران بتی دهند، باز می

اراده ی آن کتته ستتر نتتخ را در دستتت گرفتتته و در پتتس  
 کنند  صحنه ایستاده است حرکت می

درباره ی اصالت ایتن بتازی و ایتن کته آیتا بتومی       
 بته  ایتران بتوده و یتا از کشتوری دیگتر بته ایتران آمتده         

 ی گفتته  بته  اگتر  هرحتال  بته  و دانیم نمی چیزی درستی
 و بتاز  لعبت که پذیرقت باید کنیم اعتماد ویگنج نظامی
 ایتن  بته  گتور  بهترام  زمتان  در کته  است هنری بازی لعبت
 (  ۳) است شده مردم ی پذیرفته و آمده کشور

 تحتول  بایتد  کته  چنتان  ایتران  در عروسکی نمایش
نرسید و درهمان هییت عوامانه ی خود  کمال به و نیافت

انشمندان، چون آنرا باقی ماند زیرا ادیبان و هنرمندان یا د
دانستند، بترای پیشترفتش    کاری پست و درخور عوام می

دست به کاری نزدند، و در نتیجه داستان هتای آن ثبتت   
نشد و ما امروز تنهتا از چنتد نمتایش نامته ی عروستکی      

ختان،   خان، عروسی پسر ستلیم  سلیم  مانند: پهلوان کهل،
نبته  بیژن و منیژه و پهلتوان پ   چهار درویش، حسن کهل،

 (  ۴آگاهی داریم )
 

 های تالاتر معاصر ایران   زمینه
هتای   نمتایش »ریشه تئاتر معاصتر ایتران را بایتد در    

( که از اواسل عهد صتفوی آغتاز    Farce« )آور شادی
هتای مطربتی کته بته      شده است یافت  در این دوره دسته

کارشتادمان کتردن متردم سترگرم بودنتد بته تتدریج بتته        
( تبتتدیل شتتدند  در  Farceurهتتای تقلیتتدچی ) گتتروه

هتتا و  آغتتاز، تقلیتتد آنتتان عبتتارت بتتود از تقلیتتد لهجتته    
خصوصتتیات متتردم روستتتایی و ستتاده، امتتا رفتتته رقتتته    

کم به تئتاتری همتراه    تقلیدشان با داستان همراه شد و کم
تحرک و رویتدادهایی   با رویدادهای ساده و جزیی و بی

حتاجی  »اغلب زاید، تبتدیل شتد، چنتان کته در نمتایش      
 توان دید   می« یکاش
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در زمان زندیه تقلید عنوان مستقل یافت و دو نتوع  
هتتتا معتتتروف شتتتد  یکتتتی    آن از میتتتان ستتتایر بتتتازی 

بازی که خود  بقال«  بازی بقال»و دیگری « بازی کهلک»
انواع گوناگون داشت بتر بنیتاد داستتان بقتال پتول دار و      

جل هتر   خسیسی نهاده شده بود که مردی شیاد و آسمان
رنگی و لباسی براو ظاهر می شد و با حرکتت و  لحظه به 
زد  گفتن هر ستخن   آور بقال را گول می های خنده لهجه

آور در ایتن   زشت و تقلیتد هتر حرکتت ناپستند و خنتده     
 ها نیز روا بود    گونه نمایش

تتر   در دوره ی قاجاریه تقلید کامتل تتر و جاافتتاده   
شتتد  بتته ویتتژه در عهتتد ناصتترالدین شتتاه وجتتود دلقکتتی 

( و دستتیارانش ستبب   ۵« )ای کریم شتیره »وف چون معر
گونه تقلیتدها از دربتار بته منتازل اشتراف راه       شد که این

یابد و از کمک ثروتمندان و متنفذان مملکت برخوردار 
شود، و بته تتدریج در شتهرهای معتبتری چتون تهتران و       

هتای   خانته  اصفهان و شیراز و تبریتز پتاگیر شتود و قهتوه    
 ای آن شود  بزرن، مرکزی برای اجر

خانه معمولن عبتارت   صحنه ی این نمایش در قهوه
بود از یک سن بزرن یا یکی دو تختت چتوبی کته در    

بستند و در خانه ی اشراف یک  خانه می میان صحن قهوه
ای از تا ر بزرن خانته گستترده    تکه قالی که در گوشه

شد و در منتزل متردم عتادی کته اغلتب بته مناستبت         می
نمایشتی هتم برپتا    « ختنته ستوران  » های عروسی یتا  جشن
کردند صتحنه را بتا یتک تختت چتوبی کته بتر روی         می

نهادند تشکیل متی دادنتد، و ازهمتین جاستت      حوض می
یتتا « روحوضتتی»هتتا بتته نمتتایش  کتته ایتتن گونتته نمتتایش 

معروف شتده استت هنتوز هتم آن را بته      « حوضی تخت»
خانته مستیر اصتلی     خوانند  به هرحتال قهتوه   همین نام می

 لیدی را تعیین کرد  تئاتر تق
یکتی از اشتخاص   « غتالم ستیاه  »در تئاتر این دوره 

غتالم  »دانتیم   دایمی و مهم تئاتر بوده است  چنان که متی 
از مردم ساکن افریقاست که تتاجران بترده   « یا کنیز سیاه

های فقیر با بهتایی   فروش آنان را یا ربوده و یا از خانواده

ان عرضتته نتتاچیز خریتتداری کتترده و بتته بازارهتتای جهتت 
شک نیست که هر یک از آنان بتا رنتج هتایی     اند،  کرده

هتا و دردهتایی دارنتد، و بته همتین       انتد عقتده   که کشیده
بازی دست می زننتد و یتا بته نتادانی و      سبب یا به مسخره
کنند تا هم عقده ی دل خویش بازکننتد   ابلهی تظاهر می

هتای آناننتد انتقتام     و هم از مردمتی کته مستبب بتدبختی    
، امتتا بتته هرحتتال مردمتتی بتتاهوش و بتتا وفتتا و     بگیرنتتد

درستکارند  این شخصیت بتا تمتام خصوصتیات روحتی     
که در زندگی طبیعی خود داشتت در تئتاتر ایتران تقلیتد     
شد و به تدریج کامل شد و به صورت یکی از اشتخاص  

در ایتن قالتب کامتل    « ستیاه »نمونه و بارز بتازی درآمتد    
شتران او را هجتو   ای بود کته اربتاب و معا   شده خود بنده

کرد و در عین سادگی و زیرکی، صراحتی آمیخته با  می
راند، به  های دردآلود بر زبان می بیم داشت، و گاه سخن

گمان خود آدمی اندیشمند و با عقل بود  اغلب دست به 
ای نامطلوب داشتت  بتا ایتن حتال      زد که نتیجه کاری می

ویش کرد و در کتار خت   گاه بخت و اتفاق او را یاری می
شتد، و در هتر صتورت نته در هنگتام موفقیتت        موفو می
شد و نه در وقتت شکستت یتأس بته او دستت       مغرور می

کم  داد، زیرا به تقدیر اعتقاد داشت و سرنوشت را بی می
 پذیرفت   و کاست می

نوع نمایش نامه نیتز بتا محتل اجترای آن متناستب      
بود، داستان هایی که رویدادهایش به محتیل ختانواده و   

هتا   شتد، بترای اجترا در خانته     ماع معاصر مربتوط متی  اجت
این داستان ها اغلب حتاوی مستایلی از    شد،  برگزیده می
هتتای  کتتردن آداب و رستتوم و ظاهرستتازی قبیتتل مستتخره

مردم بود و اشخاص این بازی ها معمولن عبتارت بودنتد   
غالم سیاه، زن حاجی، پسر حاجی، دختتر    آقا، از: حاجی

 حاجی و کلفت خانه   
هتتا اغلتتب چیتتزی شتتبیه بتته   عنتتوان نمتتایش نامتتهو 

و جتتز آن بتتود   « عروستتی هتتالو »، «حتتاجی مستتجدی »
ای معمتولن داستتان هتای     خانته  های قهوه موضوع نمایش

تاریخی یا حماسی و یا بزمی بتود و بتیش تتر از داستتان     
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شتد،   های شاهنامه فردوسی یا خمسه ی نظامی تقلید متی 
ا یتا از داستتان   هت  و به هرحال موضوع همه ی این نمایش

رستتم   های کهن ایران گرفته شده بود مثل بیژن و منیژه، 
وستتهراب، یوستتف و زلیختتا و شتتیرین و فرهتتاد، یتتا از    

شتد و   هایی که در میان مردم سینه به ستینه نقتل متی    قصه
نتوروز  »و « حتاکم یتک شتبه   »بنای آن بر تخیل بود  مثل 

ز آن و یا نوعی انتقاد بود کته نتیجته ی اخالقتی ا   « پیروز
هتا انتقتاد شتونده     شد و معمولن در این نمتایش  گرفته می

در نیمتته ی اول ستتده ی ستتیزدهم   ختتود متتردم بودنتتد  
 امیرعبتاس  هجری، با بازگشت دانشجویانی که به فرمان 

بودنتد، آشتنایی    شتده  اعتزام  اروپتا  به السلطنه نایب میرزا
زمتین آغتاز شتد و هرچته ایتن       ایران با فرهنتگ مغترب   

شد، نفوذ فرهنگ و هنر غرب درایران  می روابل بیش تر
رفت، و بدین وستیله جنتبش بزرگتی در     رو به فزونی می

آمتد  شتماری از    همه ی شئون اجتماعی ایران پدیتد متی  
عالقمندان به هنر نمتایش بته تتدریج بته نوشتتن نمتایش       

هایی به سبک اروپایی آغاز کردند و این درست هم  نامه
هتای   تقلید یا نمایش نامته زمان با فترت تعزیه و پیشرفت 

آور در ایران بتود  نخستتین تتا ر نمایشتی کته بته        شادی
ستتبک اروپتتایی در ایتتران ستتاخته شتتد تتتا ر مدرستته ی  

شتاه پتس از    دارالفنون استت کته بته فرمتان ناصترالدین      
بازگشت دانشتجویان اعزامتی بته اروپتا بنتا نهتاده شتد و        

ه متولیر بت  ”  Misanthrope“  ترجمه ی نمایش نامته ی 
 (  ۶در آن به نمایش درآمد )« گزارش مردم گریز»نام 

باید نخستتین کستی باشتد    « خان میرزا ملکم» ا ظاهر
اروپایی  هایی به زبان فارسی و به شیوه ی  که نمایش نامه

 ۱۳۲۶هتا درستال    نوشته است، بخشی ازاین نمتایش نامته  
قمتتری در روزنامتته ی اتحتتاد تبریتتز بتته چتتاپ رستتیده و  

قمری در بترلن منتشتر    ۱۳۴۰ها درسال مجموعه کامل آن
توان گفت کته ترجمته ی میترزا     (  و نیز می۷شده است)

داغتتی از مجموعتته ی آثتتار نمایشتتی میتترزا  جعفتتر قراچتته
آخوندزاده از جمله نخستین ترجمه است کته در   فتحعلی

زمینه ی نمتایش نامته شتده استت  ایتن مجموعته شتامل        

چتاپ و   قمری ۱۲۹۱هفت نمایش نامه است که در سال 
(  از آن پس به تدریج مؤسسه های نمایشی ۸منتشر شد )

کوچکی در ایتران دایتر شتد و نخستتین آن هتا شترکت       
است که با همکاری گروهی از فضتال  « فرهنگ»نمایشی 

تشکیل شد  اغلب اشخاصی که به تأستیس چنتین گتروه    
کردند مردمی فاضل و روشتنفکر بودنتد     هایی اقدام می

هتای ختود را در بتا      نمتایش نامته  این گروه ها معمولن 
بتر روی صتحنه   « پتارک اتابتک  »های بزرن تهران مثل 

آوردند  یکتی دیگتر از مؤسسته هتای تئتاتری ایتران        می
که به وسیله ی شتماری از  « تئاتر ملی»سازمانی بود به نام 

هتای   سرشناسان مملکت تشکیل شد و اغلب نمایش نامه
قمتری در   ۱۳۳۱کترد  در حتدود ستال     مولیر را اجرا می
ای از تئتاتر شناستان مقالته هتای      ها عده برحی از روزنامه

کردنتد، و   نوشتند و هنرمنتدان را تشتویو متی    انتقادی می
این خود دلیل توجه تدریجی مردم آن روزگار است بته  

 کار تئاتر 
پتتس از بازگشتتت ستتیدعلی نصتتر از اروپتتا گتتروه  

با اجازه ی رسمی وزارت « کمدی ایران»دیگری به اسم 
معتتارف ایجتتاد شتتد  ایتتن مؤسستته در حقیقتتت نخستتتین  
مؤسسه تئاتری است که با اصتول صتحیح آغتاز بته کتار      

کمدی »کرد و توجه مردم را به تئاتر جدید جلب نمود، 
داد  نمایش متی « گراند هتل»هر ماه دوبار در تا ر « ایران

و سرانجام موفو شد پای زنان را که تا آن زمان جسارت 
نداشتند بر روی صحنه باز کنتد و ایتن   ورود به صحنه را 

 ختتود تتتوفیقی بتتزرن در پتتیش بتترد تئتتاتر ایتتران بتتود     
( گروهتتی از ۱۹۱۴ -۱۸الملتتل اول ) پتتس از جنتتگ بتتین

هنرمندان تئتاتر از روستیه و قفقتاز بته ایتران آمدنتد و بتا        
هنرنمایی خود در صحنه ی تئتاتر ایتران، موجتب شتدند     

هتای   ایش نامته که مترجمان آثار نمایشی، بته ترجمته نمت   
ترکتی و روستی راغتب شتتوند و ازیتن رهگتذر نمتتایش      

هایی چند بر گنجینته ی ادب نمایشتی ایتران افتزوده      نامه
شود، لیکن با تمام کوششی کته در ایتن دوره بترای بتا      
بردن سطح فکر عمومی و ترغیب متردم بته کتار تئتاتر و     
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شد، هنوز مردم این هنر را به چشتم   بسل دامنه ی آن می
نگریستتند و هنرپیشتگان و عالقمنتدان     می« بازی دلقک»

های تئتاتر بتیش    کردند، ازین رو صحنه تئاتر را تحقیر می
 شد  تر به دست هنرمندان خارجی و ارمنی اداره می

هجری شمسی تئاتر دیگتری بته نتام     ۱۳۰۳درسال 
بته سرپرستتی محمتود ظهیرالتدینی کته      « کمدی اخوان»

بود تأستیس  « یرانکمدی ا»یکی از هنرمندان برجسته ی 
شد، این گروه تا هنگام مرن محمود ظهیرالتدینی، کته   
به مرض سل درگذشت، به کار خود ادامه داد  در ستال  

بتته کوشتتش استتماعیل   « جامعتته باربتتد »شمستتی  ۱۳۰۵
شمستی   ۱۳۰۸مهرتاش در تهران تأسیس شتد و در ستال   

در تهران آغاز به کار کرد و « سیروس»استودیویی به نام 
شمسی تأستیس   ۱۳۰۹درسال « نکیسا»دایمی سپس تئاتر 

شد  در همین سال ها بود که در رشت و مشهد و برحتی  
هتتایی بته وستتیله   از شتهرهای بتزرن ایتتران نمتایش نامته    

آمتد    ای از آماتورهای عالقمند بر روی صتحنه متی   عده
آغتاز بته   « استودیو درام کرمانشاهی»مقارن همین احوال 

د کته از لحتاظ تکنیتک    کار کرد  این نخستین تئاتری بو
صحنه و دکوراسیون در تئاتر ایتران تحتول ایجتاد کترد      

بتار در ایتران کالستی بترای      برای نخستین« استودیو»این 
 ۱۳۱۷تا سال  ۱۳۱۲تربیت هنرپیشه تأسیس کرد  از سال 

کاری از پیش نبرد و در حقیقت دچار فتترت    تئاتر ایران
تروپ »، «کانون صنعتی»شد، فقل چند گروه موقت مثل 

گاهگتاهی بته   « کلتوپ فردوستی  »و « ایران جوان»، «پری
پرداختند، و یتا گتاهی    ها می اجرای برحی از نمایش نامه

ای هنرمنتتتد از  هتتتای خیریتتته عتتتده برحتتتی از جمعیتتتت
کردنتد تتا بته نفتا آن هتا       کشورهای دیگر را دعوت می

شمستی   ۱۳۱۵نمایشی اجرا کننتد، بتا ایتن حتال درستال      
تئاتری دایر کرد که تا چندستال  شهرداری تهران کالس 

داد، و همهنین کتانون بتانوان    پیش به کار خود ادامه می
شمستی تأستیس شتد گتاهی نمتایش       ۱۳۱۴که در ستال  

 آورد  داد و بر روی صحنه می هایی ترتیب می

« ستتازمان پتترورش افکتتار»شمستتی  ۱۳۱۸در ستتال 
اداره ی »ای بتته نتتام  تشتتکیل شتتد و در آن ستتازمان اداره

یجتتاد شتتد، و بتته کوشتتش اعضتتای ایتتن اداره، ا« نمتتایش
 ۱۳۱۸متتاه  تهتتران در اردیبهشتتت« هنرستتتان هنرپیشتتگی»

 ایتران  تئتاتر  تاریخ در بار نخستین برای و شد افتتاک رسما 
امته  برن بته  آن ی برنامته  که شد نهاده بنیاد تئاتری مدرسه

ی کنستترواتوار پتتاریس شتتباهت کامتتل داشتتت  درستتال 
ری ستتیدعلی نصتتر و احمتتد بتته یتتا« تئتتاتر تهتتران» ۱۳۱۹

دهقان تأسیس شد که بعد ها پس از قتل احمد دهقان بته  
نامیده شد  با ایجتاد ایتن تئتاتر هنتر     « تئاتر دهقان»نام وی 

نمایش ایران که متدتی در حتال فتترت بتود جتانی تتازه       
 گرفت و آرام آرام آغاز به پیشرفت کرد 

پس از جنگ دوم جهانی در کار هنتر تئتاتر ایتران    
بزرن ایجاد شد، نویسندگان و مترجمان نمایش  تحولی

سابقه بته کتار نوشتتن و ترجمته      نامه با شور و هیجانی بی
کردن پرداختند و با پیتدا شتدن اندیشته هتای تتازه ذوق      
مردم نیز تغییتر کترد و بته جانتب تئتاتر گراییتد، بتا ایتن         

توان گفت کته تئتاتر متدرن ایتران در اواستل       ترتیب می
در ایتن دوره افتزون بتر     د شتد،  جنگ دوم جهتانی ایجتا  

چنتد تئتاتر ختوب، ماننتد     « جامعه باربتد »و « تئاتر تهران»
تئتتاتر »و « تئتتاتر بهتتار»، «تئتتاتر فردوستتی«  ،«تئتتاتر گیتتتی»

پتس از تأستیس   « تئتاتر فرهنتگ  »تأسیس شتد   « فرهنگ
همه ی  ۱۳۲۶تا  ۱۳۲۲شهرتی یافت و در میان سال های 

ارداد  از ستال  الشتعاع ختود قتر    مجاما نمایشتی را تحتت  
به بعتد نیتز چنتد تئتاتر دیگتر بته تئاترهتای تهتران          ۱۳۳۰

 (  ۹افزوده شد )
اداره ی »بتتا ایجتتاد تلویزیتتون در ایتتران و تأستتیس  

بته وستیله هنرهتای زیبتای کشتور،      « هنرهای دراماتیتک 
توجه به تئاتر افزونی گرفت  تلویزیون ایران با همکتاری  

ئاتر دایمی ایجتاد  های ت اداره ی هنرهای دراماتیک برنامه
کرد و از این راه تئاتر بیش تر به مردم معرفی شتد، اداره  

هتتای  ی هنرهتتای دراماتیتتک افتتزون بتتر تهیتته ی برنامتته  
ای  هتای صتحنه   تلویزیونی بته کتار اجترای نمتایش نامته     
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پرداخت و از وجتود هنرمنتدان تحصتیل کترده و اغلتب      
 دانشگاه دیده در این راه استفاده کرد  

بیتتتات دانشتتتگاه تهتتتران از ستتتال  دانشتتتکده ی اد
تتا چنتد ستال بتا استتفاده از وجتود        ۱۳۳۴ -۳۵تحصیلی 

برخی استادان امریکایی کالس های کوتاه متدتی بترای   
آشنایی دانشجویان با هنر تئاتر تأسیس کرد، این کتالس  

 ۱۳۴۳نیز دایتر بتود  در ستال    « انجمن ایران و امریکا»در 
ای  دانشتکده  یعنی پس از تأسیس وزارت فرهنگ و هنر،

بتترای تربیتتت هنرمنتتد تئتتاتر و ستتینما بتته وستتیله وزارت   
فرهنتتگ و هنتتر تأستتیس شتتد و دانشتتگاه تهتتران هتتم در  
دانشکده ی هنرهای زیبا اقدام به تأستیس رشتته ی تئتاتر    
نمود  وزارت فرهنگ و هنر از هنگام تأسیس تا به امروز 
تعدادی تتا ر نمتایش در تهتران و شهرستتان هتا ایجتاد       

« تتا ر رودکتی  »تا ر اپرای شهر تهران را به نام  کرده و
 بردای شد   از آن بهره ۱۳۴۶بنا نهاد که رسمن از سال 

تأسیس تلویزیون ملی ایران وسیله ی بزرگی بترای  
روام هنر تئاتر در میان مردم بود  این مؤسسته بتا توستعه    
ی شبکه ی خود بته بتیش تتر نقتاط کشتور و بتا اجترای        

زدیک به ده میلیون از مردم ایتران را از  های تئاتر ن برنامه
کرد و افزون بتر آن بتا    نعمت تماشای تئاتر برخوردار می

هرستال تعتداد   « مدرسه ی عالی سینما و تلویزیون»ایجاد 
قابل توجهی از جوانان عالقمند و مستتعد را در تحصتیل   

 دهد    این هنر یاری می
 جهتان  در تئتاتر  ملتی  مرکز که ۱۳۴۰ سال از پس 
 انستتتیتو تصتتویب بتته آن ی نامتته استتاس و شتتد لتشتتکی
 و پیوستت  بتدان  نیتز  ایتران  کشور رسید، تئاتر المللی بین
 یونستکو  ملتی  کمیسیون به که را «ایران تئاتر ملی مرکز»

در ایتران   تئتاتر  اخیتر  ی دهه در  داد تشکیل است وابسته
بیش از پیش مغلتوب تلویزیتون و دیگتر وستایل ارتبتاط      

زاری و یکتی دو   جز تئاترهای  لته به   جمعی شده است،
تئاتر مستقل در شهرستان ها که هنوز ارتبتاط ختود را تتا    
حدی بتا قشترهای پتایین اجتمتاع حفتظ کترده بودنتد و        

هتتتایی درختتتور ذوق و ستتتلیقه و مطتتتابو  نمتتتایش نامتتته

آوردنتد، دیگتر    باخواست این طبقه بتر روی صتحنه متی   
ی ماننتد  های تئاتری ایران را سازمان های فرهنگت  فعالیت

وزارت فرهنتتگ وهنتتر، ستتازمان رادیتتو تلویزیتتون ملتتی  
 کردند   های فرهنگی اداره می ایران، دانشگاه ها و انجمن

به فعالیت گتروه هتای مستتقل     ۵۰در اوایل دهه ی 
دانشجویی و غیر دانشجویی افزوده شد و افتتاک دو تا ر 

که وابسته به سازمان رادیتو  « تئاتر شهر»نمایش تازه یکی 
متعلو به دانشگاه، « تا ر مولوی»ویزیون بود و دیگری تل

 نوید آینده ی پر تحرکی را در زمینه ی تئاتر داد 
 ها:  پی نوشت

متن فارسی تتاریخ بختارا تلختیص محمتدبن زفتربن عمتر        مثآل -۱
   ۲۸و  ۲۰، برن های۱۳۱۷تصحیح آقای مدرس رضوی، 

بته قلتم   « ر ایرانخانه د تاریخهه ی قهوه»نگاه کنید به: مقاله ی  -۲
 آقای نصراهلل فلسفی مجله ی سخن دوره ی پنجم  

هفت گنبد نظامی گنجوی داستان بهرام گور و پادشاهی او آن  -۳
 گوید:  جا که می

 شش هزار اوستاد دستان ساز 
 باز مطرب و پای کوب و لعبت 

 جما کرد از سواد هرشهری 
 داده هر بقعه را از آن بهری

 ش باشندتا به هرجا که رخت ک
 خلو را خوش کنند و خوش باشند

شب بازی می توان  برای مطالعه بیش تر درباره ی نقالی و خیمه -۴
 تألیف آقای بهرام بیضایی نگاه کرد  « نمایش درایران»به کتاب 

ستتبب کارهتتا و ستتخنان شتتیرینش بتته   ایتتن شتتخص بتته  ا ظتتاهر -۵
 معروف شده است  « ای شیره»
بیات ایران از آغاز عهد صفویه تتا زمتان   ادوارد براونا تاریخ اد -۶

ستینا   حاضر ترجمه ی رشید یاسمی چاپ دوم کتتاب فروشتی ابتن   
   ۳۲۷برن 

دکتر پرویز ناتل ختانلریا نخستتین کنگتره نویستندگان ایتران       -۷
تتاریخ ادبیتات ایتران، بترن      و همهنتین ادوارد بتراونا    ۱۴۳برن 
۳۳۰   
  ۳۲۹برن   ران،همهنین ادوارد براونا تاریخ ادبیات ای -۸
هایی که در گفتار با  آمده همه مبتنی بتر کتتاب    آمار و تاریخ -۹
تألیف آقای دکتتر ابوالقاستم جنتتی عطتایی     « بنیاد نمایش درایران»

 است 
، ۱۳۰و  ۱۲۹از: مجله ی هنر و مردم، دوره ی یتازدهم، شتماره ی   

  ۱۳۵۲تیر و مرداد 
*** 

aryaadib.blogfa.com 
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 :از کوتاه داستانی
 محمود دو ت آبادی 
 
 

 

 آیینه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متتردی کتته در کوچتته متتی رفتتت هنتتوز بتته صتترافت 
متی گتذرد          نیفتاده بود به یاد بیاورد که سیزده سالی 

ی ختودش درآینته نگتاه نکترده استت        کته او بته چهتره   
ه یاد بیاورد که زمانی در همتین  دید ب همهنین دلیلی نمی

گذرد کته او خندیتدن ختود را حتس نکترده       حدود می
افتتاد   اش هتم نمتی   است  قطعا به یاد گم شتدن شناستنامه  

ی  بایتد شناستنامه   اگر رادیو اعالم نکرده بود که افراد می
خود را نو، تجدید کنند  وقتی اعالم شد کته شتهروندان   

ان را ازطریو پست به ش ی قبلی اند شناسنامه عزیز مواظف
محل صدور ارسال دارند تتا بعتد از چهتار هفتته بتواننتد      

ی جدید خود را دریافت کنند، مرد به صترافت   شناسنامه
اش بشتود، و خیلتی    افتاد دست به کتار جستتن شناستنامه   

اش را گم کترده استت  امتا     زود ملتفت شد که شناسنامه
شتود ستیزده ستال از گتم شتدن       این کته چراتصتور متی   

گذرد، علت این که مرد ناچار بتود بته    ی او می ناسنامهش
یاد بیاورد چه زمانی بتا شناستنامه اش ستر و کتار داشتته      
 –است، و آن برمی گشت به حدود سیزده سال پیش یتا  

 بستیار  زمتانی  در او چون پیش، سال سه و سی  اید همش
 گذاشتته  را شناستنامه  تتاریخی  روز یک در این، از پیش
 بتار  یتک  عمترش،  تمام برای تا اش رانیبا بغل جیب بود
 روی تتا  بدهد نشان را شناسنامه و رای صندوق پای برود
 تتتاریخ ازآن بعتد   بشتود  زده مهتتر آن صتفحات  از یکتی 
کاری نداشت تا  زم باشد بداند آن  اش باشناسنامه دیگر

اش کترده استت  حتا      را در کجا گذاشته یا درکجا گم
مده بود که احتیام بته  ی تاریخی دیگر پیش آ یک واقعه

شناسنامه داشت و شناسنامه گم شده بود  اول فکتر کترد   
شاید شناسنامه درجیب بارانی مانده باشد، امانبود  بعد به 
نظتترش رستتید ممکتتن استتت آن را در مجتتری گذاشتتته  

 ستوار  کترد،  راطتی  کوچته   نبود هم انجا …باشد، اما نه
 ی اداره بتته رفتتت یکراستتت و شتتد واحتتد ختتل اتوبتتوس

 صتریح  جتواب  احتوال  ستجل  ی اداره در  احتوال  جلس
 یتاد  بته  رستید،  کته  اش خانته  بته  امتا  برگشت، و نگرفت
 استشتهاد  یتک  بترود  شتده  گفتته  او بته   انگار  که آورد
و بیاورد اداره  بلته، همتین طتور بتود       کند درست محلی

 چته  را استشتهاد  این …به او این جور گفته شده بود  اما
 کاغتذ  و متداد  و صندلی یرو نشست نوشت؟ باید جور
 نوشتته  بایتد  … خوب  میز روی دستش، دم گذاشت را

 کتته کنتتیم متتی گتتواهی ذیتتل کننتتدگان امضتتا  متتا شتتود
نهه را کته  آ  است شده مفقودا ثر … آقای ی شناسنامه

نوشته بود با قلم فرانسه پاکنویس کترد و از خانته بیترون    
ر ای یک بتا  آمد و یکراست رفت به دکان بقالی که هفته

کتترد  امتتا دکانتتدار کتته از دردستتر   از آنجتتا خریتتد متتی 
شناستد  نته ایتن کته      آمد، گفتت او را نمتی   خوشش نمی

دانتد، چتون تتا امتروز بته       نشناسدش، بلکه اسم او را نمی
صرافت نیفتاده اسم ایشان را بخواهد بداند  به خصتوص  

 ایتتد! کتته خودتتتان هتتم جتتای استتم راختتالی گذاشتتته     
 بله، درست است 
رفته بته لباسشتویی، چتون هرستال شتب       یباید اول م

داده  عیتتد کتتت و شتتلوار و پیتتراهنش را یتتک بتتارمی     
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گرفته  اما لباسشتویی، بتا وجتودی     لباسشویی و قبض می
 نته  اگتر  –هتایش را   ی خوبی داشت و مشتری که حافظه

 جتا  بته  را او نتوانستت  شتناخت،  متی   چهتره  بته  اما نام به
 کتم  خیلی ار آقا چون است، متاسف که گفت و بیاوردا
 را مبارکتتان  استم  است ممکن ”لطفا  است کرده زیارت

 بفرمایید؟
 یکتی  قبض، کم دست  که ”واقعا شودا می خواهش

اوریتتد، بی استتت ختتدمتتان  بتتد کتته را متتا هتتای قتتبض از
 مشکل حل خواهد شد بله، قبض 

ی قبض اسم و تاریخ ستپردن لبتاس    آنجا، روی ورقه
شتد را بتا قیتد رنتگ     و حتا اینکه چند تکه لباس تحویل 

 چترا  را لبتاس  قتبض  …نویسند  اما قتبض لبتاس   آن، می
 را لبتاس  و رود می وقتی دارد، نگه خود نزد مشتری باید

  دیگر بته کجتا و   نیست عملی این نه، گیرد؟ می تحویل
توان رجوع کرد؟ نانواییا دکان نانوایی در  چه کسی می

ا از همان راسته بود و او هرهفته، نتان هفتت روز ختود ر   
خرید  اما چه موقا از روز بود که شاگرد شتاطر   آنجا می

کنیم آقا،  کنار دیوار دراز کشیده بود و گفت پخت نمی
و مرد خود به ختود برگشتت و از کنتار دیتوار راه افتتاد      

ی چهتل   ای که از یتک دفترچته   طرف خانه اش، با ورقه
 برن کنده بود 
خیتره   ی اتاق که ایستاد، خ یلکی ی پنجره پشت شیشه

ماند به جلبتک هتای ستطح آب حتوض، امتا چیتزی بته        
یادش نیامد  شتاید دم غتروب یتا ستر شتب بتود کته بته         
نظرش رسید با دستت پتر راه بیفتتد بترود اداره مرکتزی      
ثبت احوال، مقداری پول رشوه بدهد به مامور بایگانی و 
از او بخواهد ساعتی وقت اضتافی بگتذارد و رد و اثتری    

دا کند  ایتن کته ممکتن بتودا ممکتن      ی او پی از شناسنامه
 نیست؟ ممکن چرا …چرا…نبود ؟ چرا

کشید و نتی مشتتک    با پیرمردی که سیگار ارزان می
ی لب داشت به توافتو رستید کته بته      بلندی گوشه” نسبتا

اتفاق بروند زیرزمین اداره و بایگانی را جستجو کننتدا و  
رفتند  شاید ساعتی بعد از چای پشت ناهتار بتود کته آن    

و مرد رفتند زیرزمین بایگانی و بنا کردنتد بته جستتجو     د
اش گم شده بود، هوشمندی به خرم  مردی که شناسنامه

داده و یک بسته ستیگار بتا یتک قتوطی کبریتت در راه      
خریده بود و باخود آورده بود  پس مشکلی نبود اگر تتا  
ستتاعتی بعتتد از وقتتت اداری هتتم تتتوی بایگتتانی معطتتل   

ی که پیرمترد بایگتان آستتین بته     شدندا و با آن جدیت می
آستین به دستت کترده بتود تتا بتا ی آرنتج و از پشتت        

هتا دقیتو متی شتد،      اش به خطوط پرونده عینک ذره بینی
این اطمینان حاصل بود که مرد ناامیتد ازبایگتانی بیترون    
نخواهد آمد  به خصوص که خود او هم کم کتم دستت   
بتته کمتتک بتترده بتتود و بتته تتتدریج داشتتت آشتتنای کتتار 

 شد  می
حرف الف تمام شده بودکته پیرمترد گتردن راستت     
ی  کرد، یک ستیگار دیگتر طلبیتد و رفتت طترف قفسته      

شتد، و پرستید فرمودیتد     مقابل که با حرف ب شروع می
استم فامیلتتان چته بود؟کتته مترد جتواب داد متن چیتتزی       
عرض نکرده بودم  بایگان پرسید چتراا بته نظترم استم و     

تتتدارخانه! و متترد گفتت    اسم فامیلتان را فرمودیدا درآب
 گفتت  بایگتان   نکتردم  عترض  چیتزی  متن  …خیر، خیر
 …خیتر  مردگفتت  باشتید؟  نفرمتوده  است ممکن چطور
وز هن خوب، گفت و برداشت ازچشم عینک بایگان خیر

هم دیر نشده  چتون حتروف زیتادی بتاقی استت  حتا        
بفرمایید؟مردگفت خیلی عجیب استا عجیتب نیستت؟!   

ختواهم    گترفتم  معتذرت متی   من وقتتت شتمارا بیهتوده   
 متن  …اصل مطلب را فراموش کردم به شما بگویم  من

 متدت  آورما نمتی  یتاد  به را خود اسم کنم می فکر هرچه
  فکتتر کتتردم ممکتتن ام نشتتنیده را آن کتته استتت مدیتدی 

ای دستتت و  استتت، فکتتر کتتردم شتتاید بشتتود شناستتنامه  
 پاکرد؟

 …بایگان عینکش را به چشم گذاشت و گفت البتته 
 …”حتما که دارید اصراری چه اما  باشد راهی باید البته
 …بیختودی  جتور  همتین  …هتیک  …هیک گفت مرد و

 دارد؟ اهمیتی چه راستی  کرد نظر صرف شود می ”اصال
رجور میلتان استت  امتا متن فراموشتی و     ه  گفت بایگان

ام  با وجتود ایتن،    فهمم  گاهی دچارش شده نسیان را می
هتایی   ای داشتته باشتید راه   اگر اصرار دارید که شناستنامه 

هتایی؟ و بایگتان    هست  بی درنگ، مترد پرستید چته راه   
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دارد  اگتر مشتکلی نباشتد راه     گفت قدری خرم بتر متی  
شناسم که دستتش در ایتن    حلی هست  یعنی کسی را می

کار باز است  می توانم شما را ببرم پیش او  باز هتم نظتر   
چتون تتا   شما شرط است  اما باید زودتر تصمیم بگیرید  

 هوا تاریک نشده باید برسیم  
شد که آن دو از پیتاده رو   اداره هم داشت تعطیل می

رستید و   ای که به خیابان اصتلی متی   پیهیدند توی کوچه
شد سوار اتوبوس شد و رفت طرف محلتی کته    آنجا می

شناخت  آنجا یتک دکتان    هایش را می بایگان پیک واپیک
یتتزی مثتتل دراز بودکته انتتدکی ختم درگتترده داشتت، چ   

غالف یک خنجر قدیمی  پیرمردی که توی عبتایش دم  
شناخت  پس جتواب   در حجره نشسته بود، بایگان را می

ستتالم او را داد و گذاشتتت بتتا مشتتتری بتترود تتته دکتتان   
بایگان وارد دکان شد و از میتان هتزار هتزار قلتم جتنس      
کهنه و قدیمی گذشتت و مترد را یکراستت بترد طترف      

ی چترکین آویتزان بتود      هدربندی که جلوش یتک پترد  
پرده را پس زد و در یک صندوق قدیمی را بتاز کترد و   

ها را که دسته دستته آنجتا قترار داده شتده      انبوه شناسنامه
بود، نشتان داد و گفتت بستتگی دارد، بستتگی دارد کته      

ای بخواهیتد  ایتن روزهتا خیلتی      شما چه جتور شناستنامه  
، یتا هتردو را   هایی اسم یا شناستنامه  افتد که آدم اتفاق می
کنند  حا  دوست دارید چه کستی باشتید؟ شتاه     گم می

هتایش   یا گدا؟ اینجا همته جتورش را داریتم، فقتل نترخ     
کند که از آن لحاظ هتم مراعتات حتال شتما را      فرق می

بندند و شانسی انتخاب  شان رامی ها چشم کنیم  بعضی می
کنند، مثل برداشتن یتک بلیتت  تتاری  تتا شتما چته        می

ای داشته باشتید؟ مایلیتد متولتد کجتا باشتید؟       قهجور سلی
ای،  تتان چتی باشتد؟ چته جتور چهتره       اهل کجا؟ و شغل

خواهید داشته باشتید؟ همته جتورش میستر و      سیمایی می
تتان   کنید یتا متن بترای    ممکن است  خودتان انتخاب می

یتتک فتتال بتتردارم؟ ایتتن جتتور شانستتی ممکتتن استتت     
یتک  ی یک امیتر، یتک تتاجر آهتن، صتاحب       شناسنامه

 ی دارنتتتده یتتتک …یتتتک یتتتا …نمایشتتتگاه اتومبیتتتل
 اصتولی  موافقتت  ی آورنتده  بدست یک یا …مستغالت

 امتر  یتک  ایتن   نباشتید  نگتران  ”اصال  دربیاید شما نام به

ها که بتا عالمتت    این دسته ازشناسنامه” المث  است عادی
ضربدر مشخص شده، مخصتوص ختدمات ویتژه استت     

 و باشتدا  شتما  ستال  و سن مناسب کنم نمی گمان …که
 ”متثال  شتودا  متی  مربتوط  تبلیغات امور به دسته یکی این

 پختش  مستؤول  فترض  به یا نامه هفته یک امتیاز صاحب
؟ استم  و  هستت  جتورش  همته   تلویزیتونی  ی برنامه یک
تتتان دوستتت داریتتد چتته باشتتد؟ حستتن، حستتین،     استتم

 شتما  تتا  ای؟ شتاهنامه  استامی  سنخ از یا …بوذرجمهر و 
 پستندید؟  متی  را استمی  جور چه بپسندیدا را جورش چه

 لحظتتاتی بتتود، کتترده راگتتم اش شناستتنامه کتته متتردی
 استباب  گفتت  پتس  آن وز مانتد،  اندیشتناک  و خاموش
بگترد و   نیستت  زحمتتی  اگتر  این، باوجود شدما زحمت
ای برایم پیداکن که صاحبش مترده باشتد  ایتن     شناسنامه

ممکن است؟ بایگان گفت هیک چیتز غیترممکن نیستت     
 تر است ممنونا ممنون! ننرخش هم ارزا

اش گرفته بود  دار سرفه بیرون که آمدند پیرمرد دکان
 متی  و در همان حال برخاسته بود و انگار دنبال چنگتک 

هتایش   ن، و  به  ی سترفه پایی رابکشد کرکره تا گشت
به یکی دو مشتری کته دم تختته کتارش ایستتاده بودنتد      

 … و گفت فردا بیایند چتون تته دکتان بترق نیستت       می
 یتاد  بته  افتتاد  صترافت  بته  رفتت  متی  کوچه در که مردی
 کته  گتذرد  متی  ستال  ستیزده  حتدود  در زمانی که بیاورد

 بتا  گشتود  خنتده  به دهان چون …حا  و است نخندیده
هتایش یتک بته     ناگهانی متوجه شد که دندان حس یک

یک شروع کردند به ورآمدن، فرو ریختن و افتادن جلو 
همهنین حس کترد بته    هایش، ی کفش پاها و روی پوزه
ای از استتتخوان گونتته، یکتتی از پلتتک هتتا،  تتتدریج تکتته

 شاید آمد، نظرش به و ریزندا می فرو دارند …ها و ناخن
اگر رسید به خانه و پتا   وقتی، که باشد رسیده فرا زمانش

گذاشت به اتاقش، بترود نزدیتک پتیش بختاری و یتک      
 ند! ک نگاه خودش به آینه در  بار آخرین برای  نظر

 
*** 
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 داستان کوتاه

 فارسی شكر است
 

 محمد علی جما ساده  : نوشته  
 

هی  جای دنیا تر و خشرک را مثرل ایرران برا هرم      

سوزانند. پس از پنج سال در به دری و خرون جگرری    نمی

ی کشتی به خاک پاک ایرران   هنوز چشمم از باالی صفحه

 های انس ی به گوشرم  نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجی بان

هایی  خوانان مثل مورچه« باالم جان، باالم جان»رسید که 

ای را بگیرند دور کشتی را گرفته و برالی   که دور ملخ مرده

جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به چنرگ چنرد   

پاروزن و کرجی بان و حمال افتاد. و ی میان مسافرین کار 

مررن دیگررر از همرره زارتررر بررود چررون سررایرین عمومررا  

ای  باده دراز و کاله کوتاه باکو و رشرت بودنرد   کاره کاسب

شران براز    که به زور چماق و واحد یموت هرم بنرد کیسره   

دهنرد و رنرگ پو شران را     شود و جان به عسرائیل می نمی

ی مادر مرده مجرال   بیند. و ی من بخت برگشته کسی نمی

نشده بود کاله  گنی فرنگیم را کره از همران فرنگسرتان    

کنم و یاروها مرا را پسرر حراجی و    سرم مانده بود عو  

گویران  « صراحب، صراحب  »ی چربی فر  کررده و    قمه

ا نرساع ده   هایمران مایره   دورمان کردند و هر تکه از اسباب

انصا  شد و جیغ و  راس حمال و پانسده نفر کرجی بان بی

ای برپا گردید کره آن سررش    داد و فریادی بلند و قشقره

گشت بره دهرن سررگردان    پیدا نبود. ما مات و متحیر و ان

مران را از چنرگ ایرن     مانده بودیم که به چه بامبو ی یخه

ایلغاریان خال  کنیم و به چره حقره و  مری از گیرشران     

بجهیم که صف شکافته شد و عنق منکسر و منحروس دو  

که  و منکر بودند انگاری خود انکرنفر از ماموران تذکره که 

 د به کاله بابا چند نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشی

 

هرای چخمراقی از    هایی اخمرو و عبروس و سربیل    صورت

ای که مانند بیرق جوع و گرسنگی، نسریم   بناگوش دررفته

ی دق  دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آئینره 

ی ما افتراد   حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تذکره

رائیرل را  مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع عس

ای  ای خرورده و  رب و  وچره    به دستشان داده باشند یکه

جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به مرا  

دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از باال بره پرایین و از   

هرای تهرران بررایم     پایین به باال مثل اینکه به قول بچره 

یکیشران گفرت   قبایی دوخته باشند برانداز کرده براالخره  

 «چه طور! آیا شما ایرانی هستید؟»

فرماییرد، پرس    ماشاءاهلل عجب سوا ی مری » گفتم 

خواهید کجایی باشم؛ ا بته که ایرانی هستم، هفت جدم  می

ی سرنگلج مثرل گراو     اند، در تمرام محلره   هم ایرانی بوده

شرود کره پیرر غالمتران را      پیشانی سفید احدی پیدا نمی

 !«نشناسد

شرد و   ها سرش نمی ارباب این حر و ی خیر، خان 

معلوم بود که کار یک شاهی و صد دینار نیسرت و بره آن   

را « خران صراحب  »های چنانی حکم کرد که عجا تا  فراش

و یکری از آن  « تحقیقات الزمه به عمل آیرد »نگاه دارند تا 
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ها که نیم زرع چوب چپقش مانند دسته شمشریری   فراش

بود دست انرداخت  از الی شال ریش ریشش بیرون آمده 

و ما هم دیگر حسراب  « جلو بیفت»م  ما را گرفت و گفت 

ها را سخت کیسه انداختیم. اول  کار خود را کرده و ماست

خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج دهیم و ری  

  .دیدیم هوا پست است و صالح در معقول بودن

خداوند هی  کافری را گیر قوم فراش نیندازد! دیگر 

ها در یرک آب خروردن    داند که این پدر آمرزیده رت میپی

چه بر سر ما آوردند. تنها چیسی که توانستیم از دستشران  

سا م بیرون بیاوریم یکی کاله فرنگیمران برود و دیگرری    

ایمانمان که معلوم شد به هی  کردام احتیراجی نداشرتند.    

واال جیررب و بغررل و سرروراخی نمانررد کرره آن را در یررک  

ا ی نکرده باشند و همین که دیدند دیگر کما ا عین خ طرفة

انرد مرا را در    هو حقه به تکا یف دیوانی خود عمرل نمروده  

ی ساحل انس ی تو یرک هو ردونی    خانه همان پشت گمرک

تاریکی انداختند که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک 

داری داشت و در را از  فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده

و ما را به خدا سپردند. من در بین راه  پشت بستند و رفتند

آمردیم از   تا وقتی که با کرجی از کشرتی بره سراحل مری    

بانها جسته جسته دسرتگیرم شرده    صحبت مردم و کرجی

بود که باز در تهران کاله شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر 

و ببند از نو شروع شده و حکم مخصو  از مرکرس صرادر   

جه مخصو  نمایند و معلوم شده که در تردد مسافرین تو

هرا از آن بابرت اسرت.     شد که تمرام ایرن گیرر و بسرت    

ای هم که همران روز صربح    ا عاده مخصوصا که مامور فوق

برای این کار از رشت رسیده بود محر  اظهرار حسرن    

خدمت و  یاقت و کاردانی دیگرر ترر و خشرک را برا هرم      

و  پنراه افتراده   سوزاند و مثل سگ هار به جان مردم بی می

ی  درضمن هم پا تو کفش حراکم بیچراره کررده و زمینره    

کرد و شرح خردمات   حکومت انس ی را برای خود حاضر می

ی راحرت بره سریم     وی دیگر از صبح آن روز یرک دقیقره  

 .تلگرا  انس ی به تهران نگذاشته بود

من در اول چنان خلقم تنگ برود کره مردتی اصرال     

رفتره بره   دید و ی همرین کره رفتره     چشمم جایی را نمی

هرای   تاریکی این هو دونی عادت کردم معلوم شد مهمان

دیگری هم با ما هستند. اول چشرمم بره یرک نفرر از آن     

های کذایی افتاد که دیگر ترا قیرام قیامرت در     مآب فرنگی

سروادی   ی  وسری و  غروی و بری    ایران نمونه و مجسرمه 

خواهند ماند و یقینا صد سال دیگر هم رفتار و کردارشران  

بر  های ایران را )گوش شیطان کر( از خنده روده خانهتماشا

ی  ای به بلندی  و ه مآب ما با یخه خواهد کرد. آقای فرنگی

های نفتی قفقاز تقریبا به همران   سماوری که دود خط آهن

ای  رنگ  و ه سماورش هم درآورده بود در براالی طاقچره  

نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به 

دنش زده باشند در این تاریک و روشنی غرق خوانردن  گر

برن جرور   »کتاب رومانی برود. خواسرتم جلرو رفتره یرک      

قا ب زده و به یارو برسرانم کره مرا هرم اهرل      « موسیویی

هرای   ای از گوشره  ایم و ی صدای سوتی که از گوشه بخیه

محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طر  گردانرد و در  

ی اول  نظرم را کرد که در وهلهآن سه گوشی چیسی جلب 

ی  ی براق سفیدی است که بر روی کیسه گمان کردم گربه

خاکه زغا ی چنبره زده و خوابیده باشد و ی خیر معلوم شد 

شیخی است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفتره  

و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خرود گرفتره و   

ی اوسرت   ی شیفته و شوفته ی براق سفید هم عمامه گربه

ای را  ا حنکش باز شده و درست شکل دم گربره  که تحت

پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت صلوات 

 .ایشان بود

پس معلوم شد مهمان سه نفر است. این عدد را به 

خواستم سر صحبت را برا رفقرا براز     فال نیکو گرفتم و می

ای پیردا کنریم    چاره کنم شاید از درد یکدیگر خبردار شده

که دفعتا در محبس چهارطاق باز شد و برا سرر و صردای    

زیادی جوانک کاله نمدی بردبختی را پررت کردنرد تروی     

محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که 

از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اها ی انس ری ایرن   

طفلک معصوم را هم به جرم آن که چنرد سرال پریش در    

ایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفرر قفقرازی   او

نوکر شده بود در حبس انداخته اسرت. یراروی ترازه وارد    

پس از آن که دید از آه و نا ه و غوره چکاندن دردی شرفا  

ها را با دامن قبای چرکین پراک کررده و در    یابد چشم نمی
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ضمن هم چون فهمیده بود قراو ی کسی پشت در نیسرت  

هرای آب نکشریده کره ماننرد      آن فحرش یک طوماری از 

ی گرگاب و تنباکوی هکان مخصو  خراک ایرران    خربسه

خودمان است، نذر جد و آباد )آباء( این و آن کرد و دو سه 

 گدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتری کره   

دید در محبس هرقدر هم پوسیده باشد براز از دل مرأمور   

به زمرین و نگراهی بره     تر است تف تسلیمی دو تی سخت

صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست. من 

مرآب   که فرنگی بودم و کاری از من ساخته نبود، از فرنگی

خورد. این بود که پابرچین پرابرچین   هم چشمش آبی نمی

به طر  آقا شیخ رفته و پس از آن که مدتی زول زول نگاه 

جناب شیخ تو »خود را به او دوخت با صدایی  رزان گفت: 

را به حضرت عبراس آخرر گنراه مرن چیسرت؟ آدم واهلل      

 «!خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود

به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند  کره  

ابری آهسته به حرکت آمد و از الی آن یک جفت چشرمی  

نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کاله نمردی انداختره و از   

ها باشد و درسرت   ایستی در زیر آن چشممنفذ صوتی که ب

ی تمرام کلمرات ذیرل     شد با قرائرت و طمأنینره   دیده نمی

مؤمن! عنان »آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گردید: 

نفس عاصی قاصر را به دسرت قهرر و غضرب مرده کره      

 «...ا کاظمین ا غی  و ا عافین عن ا ناس

 کاله نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده و

ی کراظمی   چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنهرا کلمره  

نه جناب اسم نوکرتان کراظم  »دستگیرش شده بود گفت: 

نیست رمضان است. مقصودم ایرن برود کره کراش اقرال      

 «.انرد  فهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کررده  می

این دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن 

جرساکم اهلل مرؤمن!   »دس این کلمات صادر شد: ی ق ناحیه

ا صربر مفتراح    .منظور شما مفهوم ذهن این داعی گردیرد 

ا فرج. ارجو که عما قریب وجه حبس به وضوح پیونردد و  

ا بته ا ف ا بته بای نحو کان چه عاجال و چه آجال به مسامع 

ا عجا ه در حین انتظار احسن شقوق  ما خواهد رسید. علی

اشتغال به ذکر خا ق است که علری کرل حرال    و انفع امور 

 «.نعم االشتغال است

رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شریخ  

یک کلمه سرش نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد کره  

زند یا مشغول ذکر  آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حر  می

اوراد و عسایم است آثار هول و وحشت در وجناتش ظراهر  

ا لهری گفرت و یواشرکی بنرای عقرب       زیر  ب بسمشد و 

ی  کشرریدن را گذاشررت. و رری جنرراب شرریخ کرره آرواره  

شد گرم شرده اسرت بردون آن کره      مبارکشان معلوم می

هرا را   شخص مخصوصی را طر  خطاب قرار دهند چشم

به یک گله دیوار دوخته و برا همران قرائرت معهرود پری      

علت توقیرف   عل که »فرمودند:  خیاالت خود را گرفته و می

 مصلحة یا اصال ال عن قصد به عمل آمرده و الجرل ذ رک    

رجای واثق هست که  والا بداء عما قریب انتهاء پرذیرد و  

ا مرتبه   عل هم که احقر را کان  م یکن پنداشته و بالرعایة

وا مقام باسوء احوال معر  تهلکه و دمار تدریجی قررار  

ان مرع  دهند و بناء علی هذا بر ماسرت کره برای نحرو کر     

ا غیر کتبرا و شرفاها علنرا او خفراء از      ا واسطه او بالواسطة

مقامات عا یه استمداد نموده و بالشک به مصداق َمن َجرد  

ا مررام مسرتخلص    َوَجَد به حصول مسالول موفق و مقضی

شده و برائت مابین االماثل والقران کا شمس فری وسرط   

 «...ا نهار مبرهن و مشهود خواهد گردید

یکبراره د رش را باختره و از آن سرر     رمضان طفلک 

محبس خود را پس پرس بره ایرن سرر کشرانده و مثرل       

های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر بکی  ها نگاه غشی

کررد و یرک چیرس شربیه بره       هی  عنرت برر شریطان مری    

ی خود خوانده و دور سرش فوت  ا کرسی هم به عقیده آیة

ریکی هم ممد کرد و معلوم بود که خیا ش برداشته و تا می

شرود. خیلری    اش از هول و هراس آب مری  شده دارد زهره

د م برایش سوخت. جناب شیخ هم که دیگر مثرل اینکره   

مسهل به زبانش بسته باشند و با به قرول خرود آخونردها    

هرای   برردار نبرود و دسرت    ا قول گرفته باشد دست سلس

مبارک را که تا مرفق از آستین بیررون افتراده و از حیرث    

شرباهت   ی گوسفند بری  ی دور از جناب شما با پاچهپرموی

نبود از زانو برگرفتره و عبرا را عقرب زده و برا اشرارات و      

حرکاتی غریب و عجیب بدون آن که نگاه تنرد و آتشرین   

گناه بردارد گاهی با تروپ و   خود را از آن یک گله دیوار بی
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تر مأمور تذکره را غایبانه طر  خطراب و   تشر هرچه تمام

ار داده و مثل اینکره بخواهرد بررایش سررپاکتی     عتاب قر

علقره  »بنویسد پشت سر هم ا قراب و عنراوینی از قبیرل    

شرارب  »، «فاسرد ا عقیرده  »، «مجهرول ا هویره  »، «مضغه

و « و ردا سنا »و « ملعون ا وا دین»، «تارک ا صلوة»، «ا خمر

غیره و غیره )که هرکدامش برای مباح نمودن جان و مرال  

ی هرر مسرلمانی کرافی و از     خانره  و حرام نمودن زن بره 

کررد و زمرانی برا     صدش یکی در یادم نمانرده( نثرار مری   

بری  »طمأنینه و وقرار و د سروختگی و تحسرر بره شررح      

و « مباالتی نسبت به اهل علم و خردام شرریعت مطهرره   

« توهین و تحقیری که به مرات و به کرات فی کل ساعة»

آن « اخرروی  نتایج سوء دنیروی و »آید و  ها وارد می بر آن

آمیس  پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظه

شد که رمضان که سهل  ایشان درهم و برهم و غام  می

ی آن را  است جد رمضان هم محال بود بتواند یرک کلمره  

دانری   بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپرس عربری  

جران  کرد و چندین سال از عمر عسیس زید و عمرو را به  می

یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صربح ترا شرام بره     

ی  اسامی مختلف مصدر ضرب و دعروی و افعرال مذمومره   

اصرل و   دیگر گردیده و وجود صحیح و سا م را به قول بری 

ا عقرل   اجو  این و آن و وعده و وعیرد اشرخا  نراقص   

متصل به این باب و آن باب دوانده و کسر شرأن خرود را   

های خفیف شنیده و قسمتی از جوانی   فراهم آورده و حر

خود را به  یرت و  عرل و ال و نعرم صرر  جرر و بحرث و       

تحصیل معلوم و مجهول نموده بود، به هی  نحو از معرانی  

 .شررد بیانررات جنرراب شرریخ چیررسی دسررتگیرم نمرری   

مآب در باالی همان طاقچه  در تمام این مدت آقای فرنگی

دن رومران  نشسته و با اخم و تخم تمام تروی نرخ خوانر   

هرای خرویش    شیرین خود بود و ابدا اعتنایی بره اطرافری  

ای تکانده و ُترک یکری از    نداشت و فقط گاهی  ب و  وچه

ی  دو سبیلش را که چون دو عقرب جرراره برر کنرار النره    

دهان قرار گرفته برود بره زیرر دنردان گرفتره و مشرغول       

شد و گاهی هرم سراعتش را درآورده نگراهی     جویدن می

خواهد ببینرد سراعت شریر و     مثل این بود که میکرد و  می

 .قهوه رسیده است یا نه

رمضان فلک زده که د ش پر و محتاج بره درد دل و  

از شیخ خیری ندیده بود چاره را منحصر به فرد دیده و دل 

ای که بررای طلرب نران بره      به دریا زده مثل طفل گرسنه

یی مآب رفته و با صدا نامادری نسدیک شود به طر  فرنگی

آقرا شرما را بره خردا     »نرم و  رزان سالمی کرده و گفت: 

شرود، آقرا    ها چیسی سرمان نمری  ببخشید! ما یخه چرکین

شیخ هم که معلوم است جنی و غشی است و اصال زبران  

شود عرب است. شرما را بره خردا آیرا      ما هم سرش نمی

توانید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندان مرگ  می

 «ند؟ا انداخته

مرآب از طاقچره    به شنیدن این کلمات آقای فرنگی

پایین پریده و کتاب را دوال کرده و در جیرب گشراد پرا تو    

بررادر،  »چپانده و با  ب خندان به طرر  رمضران رفتره و    

گویان دست دراز کرد که به رمضان دسرت بدهرد.   « برادر

رمضان ملتفت مسالله نشد و خود را کمی عقرب کشرید و   

خود به سبیل  جبور شدند دست خود را بیجناب خان هم م

خود ببرند و مح  خا ی نبودن عریضه دست دیگر را هم 

به میدان آورده و سپس هر دو را روی سینه گذاشرته و دو  

انگشت ابهام را در سوراخ آسرتین جلیقره جرا داده و برا     

ی آهاردار بنای  هشت رأس انگشت دیگر روی پیش سینه

ای »ای نمکرین گفرت:    هجره تنبک زدن را گذاشته و برا   

انرد؟ مرن    دوست و هموطن عسیس! چرا ما را اینجا گذاشته

کرنم   ی خود را حفر مری  های طوالنی هر چه کله هم ساعت

یابم نه چیس پوزیتیف نه چیس نگاتیف.  آبسو ومان چیسی نمی

آبسو ومان آیا خیلی کومیک نیست که من جوان دیپلمه از 

کریمینل بگیرند و با مرن  بهترین فامیل را برای یک... یک 

رفتار بکنند مثل با آخرین آمده؟ و ی از دسپوتیسرم هرسار   

جرات آن اسرت هریج     سا ه و بی قانانی و آربیترر که میروه 

کند  آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار می تعجب

های  که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال

 نشود.    ظلم به   رعیت کس  هی   قانانی داشته باشد که
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 «کنید؟ برادر من در بدبختی! آیا شما اینجور پیدا نمی

رمضان بیچاره از کجرا ادراک ایرن خیراالت عرا ی     

برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خرود دیگرر از   

ی  ترجمه« حفر کردن کله»توانست بفهمد که  کجا مثال می

ی فکرر و  ا لفظی اصطالحی است فرانسوی و به معن تحت

هرچه »گویند  خیال کردن است و به جای آن در فارسی می

« زنم... هرچه سرم را به دیوار می»یا « کشم... خودم را می

ی اصرطالح دیگرر    ترجمره « رعیت بره ظلرم  »و یا آن که 

فرانسوی است و مقصود از آن طرر  ظلرم واقرع شردن     

ی رعیت و ظلم پریش عقرل    است. رمضان از شنیدن کلمه

مآب او را رعیرت و مرورد    خیال کرد که فرنگینافص خود 

نره آقرا،   »ظلم و اجحا  ارباب ملک تصور نموده و گفرت:  

خانه زاد شما رعیت نیست. همین بیسرت قردمی گمررک    

 !«چی هستم خانه شاگرد قهوه

ای باال انداخته و با هشت انگشت  جناب موسیو شانه

به روی سینه قایم ضربش را گرفته و سروت زنران بنرای    

زدن را گذاشته و بدون آن کره اعتنرایی بره رمضران      قدم

رو وسیون »گفت:  ی خیاالت خود را گرفته و می بکند دنبا ه

بدون او وسریون یرک چیرسی اسرت کره خیرال آن هرم        

ها باید برای خود یک  تواند در کله داخل شود! ما جوان نمی

کند راهنمایی به ملت. برای  تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه می

کنرد در روی ایرن سروژه یرک آرتیکرل       ا نگاه میآنچه مر

ام که  ای ثابت نموده ام و با روشنی کور کننده درازی نوشته

کند روی دیگران حساب کنرد و هرر    هی  کس جرأت نمی

اش باید خردمت   ی پوسیبیلیته ی... به اندازه کس به اندازه

بکند وطن را که هر کس بکند تکلیفش را! این اسرت راه  

و ری بدبختانره    .کنرد  کادانس ما را تهدید میترقی! واال د

کنرد. المرارتین در ایرن     های ما به مرردم اثرر نمری    حر 

و آقای فیلسرو  بنرا کررد بره     « گوید... خصو  خوب می

خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سرابق  

دانستم مال شراعر فرانسروی ویکترور     یکبار شنیده و می

رمضان از شرنیدن   .ن نداردهوگو است و دخلی به المارتی

های بی سر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی  این حر 

خود را باخته و دوان دوان خرود را بره پشرت در محربس     

رسانده و بنای نا ه و فریاد و گریه را گذاشت و بره زودی  

ای  جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیده

یسرا برود از   که صدای شیخ حسن شمر پیش آن  حن نک

مرادر فرالن! چره دردت    »همان پشت در بلند شد و گفت: 

کشند این  ای. مگر ...ات را می است حیغ و ویغ راه انداخته

ای است! اگر دست از ایرن جهرود برازی و     چه علم شنگه

« دارم بیایند پوزه بندت بسننرد...!  کو ی گری برنداری وامی

ضررع را  رمضان با صردایی زار و نرسار بنرای ا تمراس و ت    

آخر ای مسلمانان گناه من چیسرت؟  »گفت:  گذاشته و می

اگر دزدم بدهید دستم را ببرند، اگر مقصرم چروبم بسننرد،   

ناخنم را بگیرند، گوشرم را بره دروازه بکوبنرد، چشرمم را     

درآورند، نعلم بکنند. چوب الی انگشتهایم بگذارند، شمع 

از این  آجینم بکنند و ی آخر برای رضای خدا و پیغمیر مرا

ها خال  کنیرد! بره    ها و جنی هو دونی و از گیر این دیوانه

پرد. مرا برا سره نفرر     پیر، به پیغمبر عقل دارد از سرم می

اید که یکیشان اصرال سررش را بخرورد     شریک گور کرده

فرنگی است و آدم اگر به صورتش نگاه کند بایرد کفراره   

هرایش   بدهد و مثل جغد بغ کرده آن کنار ایستاده با چشم

خواهد آدم را بخورد. دو تا دیگرشان هم که یک کلمره   می

دانم اگر  اند و نمی شود و هر دو جنی زبان آدم سرشان نمی

به سرشان بسند و بگیرند من مادر مرده را خفه کننرد کری   

 «جواب خدا را خواهد داد...؟

بدبخت رمضان دیگر نتوانست حر  بسنرد و بغر    

به هق هق گریه کردن و باز  بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد

همان صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و یک طومار 

 .های دو آتشه به دل پردرد رمضان بست از آن فحش

د م برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر 

پسر جان، من فرنگی کجا بودم. »اش گذاشته گفتم: شانه

در دینری  گور پدر هرچه فرنگی هم کرده! من ایرانی و بررا 

ای؟ مگر چره شرد؟ ترو بررای      ات را باخته توام. چرا زهره

خودت جوانی هستی. چرا این طور دست و پایرت را گرم   

رمضان همین که دیرد خیرر راسرتی راسرتی     « ای...؟ کرده

شود و فارسی راستاحسینی براش حرر     فارسی سرم می

زنم دست مرا گرفت و حاال نبوس و کی ببوس و چنان  می
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گفت:  اند و مدام می انگار دنیا را بش داده ذوقش گرفت که

ای! خردا   هی قربران آن دهنرت برروم! واهلل ترو مالئکره     »

پسرر  »گفرتم:  « خودش تو را فرستاده که جان مرا بخری!

جان آرام باش. من مالئکه که نیستم هی ، بره آدم برودن   

خودم هم شک دارم. مرد باید دل داشته باشد. گریه برای 

یت بدانند که دستت خواهند انداخت و قطارها چه؟ اگر هم

ای درد و برالت  »گفت: « دیگر خر بیار و خجا ت بار کن...

ام  ها بیفتد! به خدا هی  نمانده بود زهره به جان این دیوانه

هرا یرک کلمره حرر       بترکد. دیدی چه طور ایرن دیوانره  

 «زنند؟ اش زبان جنی حر  می شود و همه سرشان نمی

اند نه دیوانه، بلکه  ا نه جنیداداش جان اینه»گفتم: 

رمضان از شنیدن « ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند!

این حر  مثل اینکه خیال کرده باشد من هم یک چیرسیم  

شود نگاهی به من انداخت و قراه قراه بنرای خنرده را      می

تو را به حضرت عباس آقا دیگر شما مرا »گذاشته و گفت 

هرا   انی بودند چرا از این زباندست نیندازید. اگر اینها ایر

« اش شبیه به زبان آدم نیست؟  زنند که یک کلمه حر  می

زنند زبان فارسی  رمضان این هم که اینها حر  می»گفتم 

کرد و  و ی معلوم بود که رمضان باور نمی «...است منتهی

اهلل حق هرم داشرت و هرسار سرال دیگرر هرم        بینی و بین

دیدم زحمتم هدر اسرت و   توانست باور کند و من هم نمی

خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبس 

یاهلل! مشرتلق مررا   »چهارطاق باز شد و آرد ی وارد و گفت 

 «...تان آزادید بدهید و بروید به امان خدا. همه

رمضان به شنیدن این خبر عو  شادی خرودش را  

واهلل مرن  »گفرت   چسباند به من و دامن مرا گرفتره و مری  

خواهند یک بنردی را بره دسرت     دانم اینها هروقت می می

گویند، خدایا خودت به فریاد  میرغضب بدهند این جور می

سبب  و ی خیر معلوم شد ترس و  رز رمضان بی« ما برس!

است. مأمور تذکره صبحی عو  شده و به جای آن یرک  

ی دیگری رسیده که خیلی جا سنگین و پرافاده  مأمور تازه

کشرد و پرس از    ی حکومرت رشرت را مری    است و کبراده 

رسیدن به انس ی برای اینکه هرچه مأمور صبح ریسیده بود 

مأمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بوده. خدا 

خواستیم از در محبس بیرون بیاییم که  را شکر کردیم می

دیدیم یک جوانی را که از  هجه و ریخت و تک و پروزش  

و سرلماس اسرت همران     شرد از اهرل خروی    معلوم مری 

آورنرد بره طرر  محربس و      های صبحی دارند مری  فراش

جوانک هم با یک زبران فارسری مخصوصری کره بعردها      

تر از  فهمیدم سوغات اسالمبول است با تشدد هرچه تمام

« اسرترحام »نمرود و از مرردم    می «موقعیت خود تعر »

رمضان  .که گوش به حرفش بدهند« رجا داشت»کرد و  می

بسرم اهلل  »او انداخته و با تعجرب تمرام گفرت    نگاهی به 

ا رحمن ا رحیم این هم باز یکی. خدایا امروز دیگر هرچره  

فرستی! بره داده شرکر و بره     خل و دیوانه داری اینجا می

 «!ات شکر نداده

خواستم بش بگویم که این هرم ایرانری و زبرانش    

ام و  فارسی است و ی ترسیدم خیال کند دستش انداختره 

و بره روی بسرگرواری خودمران نیراوردیم و     د ش بشکند 

رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفرتن بره رشرت و    

مآب دانگی  چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی

ای گرفته و در شر  حرکت بودیم دیدیم رمضران   درشکه

دوان دوان آمد یک دسرتمال آجیرل بره دسرت مرن داد و      

کنم و ی  درازی می ببخشید زبان»یواشکی در گوشم گفت 

واهلل به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کرده واال چره  

گفرتم  « کنید با اینها همسفر شوید! شود جرات می طور می

دست خردا بره   »گفت « رمضان ما مثل تو ترسو نیستیم!»

همسبانی د تان سرر رفرت از    همراهتان، هر وقتی که از بی

شرالق  «. بکنیرد این آجیل بخوریرد و یرادی از نوکرتران    

چی بلند شد و راه افتادیم و جرای دوسرتان خرا ی     درشکه

خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در برین راه  

ای با چاپاری بره طرر     ی تازه دیدیم که یک مأمور تذکره

رود کیفی کرده و آنقدر خندیدیم که نسدیک برود   انس ی می

 .بر بشویم روده

*** 
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