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بنیاد به  هرگونه پرداخت و همیاری  

مشمول  غیر انتفاعی آرمان   

.مالیاتی است معافیت  
 
 

بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط و ضوابط 

 متحده امریکا وزارت دارایی ایاالت

، موفق به اخذ پروانه معافیت  IRSبخش  

    1440726-81مالیاتی با جواز شماره 

کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های شده است. 

 برای کمک به خدمات فرهنگی هموطنان عزیز

 این بنیاد مشمول معافیت کامل مالیاتی  

(Tax Deductable) می باشد 

 

با توجه به تسهیالت فوق در انتظار پشتیبانی و 

به هدف های فرهنگی همیاری شما برای نیل 

 .بنیاد آرمان هستیم
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 آنچه در این شماره می خوانید

 
 

 سخن آغازین
 ۳از شما می گوییم و از خودمان      *

 
 پژوهش های ادبی و  فرهنگی       ۴

۵       دکتر احمد کریمی حکاک -شاهنامه در درازنای سده ها: سرگذشت یک شاهکار *   
  

 دیدگاه های جامعه شناسی        ۱۶
۱۷     ناصر پیروز -* آنچه جایش تهی است    
۲۱     رامین جهانبگلو   - یت ایرانی تأملی در هو*   

 
 دیدگاه های تاریخی        ۲۵

۲۶     دکتر ناصر انقطاع -* پیشینه گاهشماری در جهان، ایران کهن و ایران کنونی   
۳۲    نصرت اهلل ضیایی -* یزیدیان و باورهای دینی آنان   

۴۸     علی میرفطرس -عد از اسالم * دیباچه ای در شناخت تداوم اندیشه ها و آئین های ایرانی در ب  
 

 فلسفه و عرفان       ۵۵ 
۵۶  دکتر اشا کورش امیرجاهد  -آفرینش خرد آفرین یا پیدایش خرد گزین ، خداناباوری یا بی خدایی *   
۶۵    شیریندخت دقیقیان  -تبار شناسی و معنا شناسی متفاوتی برای تمثیل نی : معنای عرفانی نی در متون یهود *   
۷۵     مهدی سیاح زاده -حرف آ  -فرهنگ مختصر مبانی مثنوی  *  

 
 دانش و فن آوری        ۸۷

 ۸۸     مهدی مقیم نژادترجمه و باز نویسی :  - بروس وندز  -هنر دیجیتال ، تاریخچه، دسته بندی ها و هنرمندان * 
 

  چهره های ماندگار     ۱۱۳
۱۱۴     فسور فضل اهلل رضاپرو -در پیرامون یادداشت های دکتر غنی  *  
  

  موسیقی      ۱۴۲
۱۴۳      حسینی دهکردی مرتضی -دو ترانه و یک سرود ماندگار تاریخ معاصر ایران *   

۱۵۹     سعید فرزوان -* عبداهلل طالع همدانی ، شاعر، موسیقی دان و ترانه سرا   

 
 شعر      ۱۶۱

۱۶۲    محمدرضا شفیعی کدکنی -شبچراغ  - ۱شعر درمانی *   
       ۱۶۳اسماعیل خویی        - هر بر لبمُ - ۲درمانی  شعر* 
۱۶۴جهانگیر صداقت       - شعردرمانی - ۳درمانی  شعر *  
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خوشحالی و خرسنندی نویسنندگان فصنلنامه     مایه

 کوتناه آرمان است که موفق شده اند از پس ینک تناخیر   

 قدیم کنند. دومین شماره آن را به عالقه مندان ت

در شماره نخست به این نکته اشاره کردیم که یکی 

از هدف های مهم فصلنامه، باید درج مقناالتی باشند کنه    

       برای نخستین بنار در دنینای موبوعنات چنام و منتشنر     

می شوند. گرچه در شماره اول این توفیق را نیافتیم که به 

لنت کنم   این آرمان خود جامه عمل بپوشانیم و ناگزیر به ع

تعندادی از مقناالت چنام شنده      ،بودن فرصنت انتشنار  

نویسندگان و پژوهشگران صاحب ننا  را زیننت بخنش    

صفحات شماره اول نشریه خود قنرار دادینم، امنا ایننک     

سرافرازیم به اطالع خوانندگان برسانیم که کلیه مقناالت  

این شماره از فصلنامه به قرار وعنده ای کنه داده بنودیم    

         در دسنتر  خواننندگان گرامنی قنرار     برای اولنین بنار  

می گیرند. بنابراین نقل از سایت ها و یا موبوعاتی که قبال 

آثار و مقاالت مختلفی را انتخاب و منتشر سناخته انند، در   

این مجموعه به کناری نهاده شده است، الجر  آنچنه در  

این دفتر آمده به جز مقاله استاد گرامی پروفسنور فلنل   

که آن هم با حک و اصالح و افزوده های فراوانی، اهلل رضا 

قرار گرفته، آثار و نوشته هایی هستند که  نجدید نظرمورد 

برای نخستین بار در فصلنامه آرمان انتشار پیدا می کننند.  

با این حال صمیمانه اعتراف می کنیم که رسیدن بنه اینن   

و حتنی   «کمنال مولنوب  »موفقیت از نشریه هنوز با درجه 

فاصله زیادی دارد، ولی ما همچنان کوشش « نسبی کمال»

خواهیم کرد که هر روز گامی فراخ تر از روز پیش به سوی 

جلو برداریم و با درج مقاالت غنی تر و پرمایه تنر، سنو    

 توقع و انتظار خوانندگان خود را باالتر ببریم.

 

 

 

 

 

 

 

با علم به این که برای رسنیدن   .این آرزوی ما است

هنوز راه درازی در پیش رو داریم. در « صد عالیآن مق»به 

عین حال از درک این واقعیت نیز  غافل نیستیم که بندون  

دسنت و زننان و   ه همکاری، هم فکری فرهیختگان قلم بن 

مردانی که در عرصه های مختلف فرهنگ و تمدن ایراننی  

در تکاپوی، آفرینش عرصه های نوی هستند، آرزوی ما به 

و این نهناد نوپنا راه بنه مقصند و      تحقق نخواهد پیوست

د. از این رو بی راه نخواهد بود رمقصود دل خواه نخواهد ب

بنه یافتنه هنا و     ،اگر بگوییم که برترین سرمایه امیند منا  

پژوهش های این اندیشنه ورزان اسنت تنا مهرباناننه و     

جوانمردانه دست یاری به سوی منا دراز کننند و در گنا     

ر افکار و اندیشه های علمی نخست فصلنامه را پایگاه نش

با ما همکاری کنند. ما را راهنمایی کننند،  و  خود قرار دهند

و باالتر از همنه   ،لغزش ها و اشتباه هایمان را نشان دهند

برای غنای موالب فصلنامه از طرح پیشنهاد و دیدگاه های 

نشریه بر آن است به نوبنه خنود،    .دانشورانه دریغ نورزند

ی نسل های جوان ایران و پاسنداری از  راه را در پیش پا

داو  و بالندگی فرهنگ و تمدن ایرانی بازنگناه دارد. منا   ت

آغازگران این راه بوده ایم و اینک اگر چه با پنای خسنته   

گا  برمی داریم با این حال تا بر جای هستیم یک لحظنه  

از تالش باز نخواهیم ایسنتاد. امنا آننان کنه منی تواننند       

شنما اندیشنه    ،ر اینن راه را بپیماینند  استوارتر و مصمم ت

ورزان و دانشوران جوان هستید که امیدواریم گنا  پنیش   

و با آثار قلمی خود یاری رسان گردانندگان فصنلنامه   نهید

 د و قائمه های استوار این نهاد فرهنگی باشید.یشو

 

             آرمان        فصلنامه                                                    

              

 از شما می گوییم و از خودمان
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روزگاری در آسیا قلمرو زبان فارسی از قلمرو 
 مرزهای غربی چینزبان چینی وسیع تر بوده است، و از 

ی النکا تا بوسنی در قلب اروپا گستره هایی وجود و سر
      داشته است که در آنها افرادی نه تنها این زبان را 
       می آموخته و می دانسته اند، بلکه در این زبان آثاری

        آفریده اند. گردش روزگار و گرایش افکار  می
به سمت تجدد طلبی و ملی گرایی به گونه ای پیشرفته 

        در یکی دو قرن گذشته، تقریبا همیشه، ایران که 
به عنوان متروپل و مرکز و محور زبان فارسی مطرح 
     شده است، و این امر ما ایرانیان را در وضعیتی قرار
می دهد که به ناآشنا ماندن و نادیده گرفتن جنبه های 

 از  ولی  می انجامد. آن انگاشتن   بین المللی و کوچک
 به طور طبیعی در طول ر این تحوالت، کهسوی دیگ

است   زمان اتفاق می افتد، این سودمندی را هم داشته
 با مطالعه یک اثر و گذراندن آن  امروز می توانیم  که ما

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اعتبارها و ارزش هایاز سر زمانه های متفاوت، با 
شاهنامه  شویم. صحبت امروز من بر ادبمان آشناپایدار

متمرکز است و سرگذشت این اثر بزرگ در درازنای 
می تواند به شکلی قطب دیگری از پراکندگی  -سده ها

زبان را که تمرکز نیروی ذهنی و انگیزش های عاطفی 
اثری که همچنان و  -در یک اثر است، نشان دهد

و محور ذهن و ضمیر فارسی زبانان  همیشه در مرکز
ه فردوسی اثری است که چنین قرار داشته است. شاهنام

خصلتی را در خود پدید آورده و در هر عصری و برای 
هر نسلی کاربردهایی داشته که خود آن کاربردها قابل 

 بررسی، و آگاهی از آنها سودمند است.
اجازه می خواهم درباره شکل صحبت امروز یک 
تصویر بصری هم ارائه دهم: ساعتی شنی را در نظر 

ضای بزرگ باالیی و پایینی و تنگنایی در بگیرید با دو ف
 در گذر زمان از آن می گذرند   میانه که دانه های ماسه

 

 دکتراحمد کریمی حکاک
 

 

 اهنامه در درازنای سده ها: سرگذشت یک شاهکارش

 

 

 

   احمد کریمی حکاک
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می ریزند. فکر می و از محوطه باالیی به محوطه پایینی 
کنم در طول قرن ها برای شاهنامه چنین اتفاقی افتاده 
است یعنی از یک طرف روندها و فرآیندهای مختلفی 

یا  ،یخ اساطیری ایران زمین بزرگداریم که گاه به تار
تاریخی که  -- فالت ایران در غرب آسیا، برمی گردند

ممکن است حتی پیش از اختراع خط شکل گرفته 
باشد، چرا که خصلت تاریخ اساطیری این است که 

در مه پیش می شود  واقعنچه در خالل زمان در آن آ
شکل تاریخ پوشیده می ماند و ما دقیقا نمی توانیم زمان 

گیری آن وقایع را تعیین کنیم ولی حضور و وجودشان 
این یادآوری را در آثاری مانند شاهنامه در می یابیم. 

نکته از آن رو مهم است که نشان می دهد سفر افسانه ها 
و اساطیر چقدر می توانسته پرماجرا باشد و مثال چگونه 
شخصیتی مانند رستم زال می توانسته صدها سال عمر 

عنی شاید این اسطوره می خواهد نشان دهد که کند. ی
وجود ها کسان دیگری نیز با این نام یا با این توانایی 

داشته اند و رزم هایی را پیش برده و کارهای کارستانی 
انباشت دستاوردهای عدیده  لی در نهایتکرده اند، و

به نام مردی آنان در هیات کارهای کارستان یک فرد، 
 ه است.رستم دستان ثبت شد

در نگاه کردن به سرچشمه ها و آبشخورهای 
شاهنامه عمدتا به سه روایت برمی خوریم، یکی تاریخ 

افسانه های زروانی،  –اساطیری ایران زمین بزرگ 
می خوانیم که  -زرتشتی، میترایی یا مرتبط با آیین مهر

سر پادشاهان کیومرت بود ولی چیز زیادی درباره او 
 ،پایتختش کجا بوده است، مثال نمی دانیم، نمی دانیم
از سر شاهان  در ادامه شاهنامه خوانی ولی همچنان که

در مسیر داریم گوناگون می گذریم، حس می کنیم که 
سیر می کنیم و مراحل گام به  یمشخصپیدایش تمدن 
را در این اسطوره به نظاره  ی بزرگگام تکمیل تمدن
تش تا از پدید آمدن جامه تا کشف آ -ایستاده ایم 

خرد و بسیاری تحوالت ساختن و کاربرد انواع ابزارها تا 
 دیگر. کالن 

روایت دوم داستان های سیستانی است. به دالئلی 
که دقیقا بر ما شناخته نیست، سیستان و نیمروز روایت 

پنج نسل برای ما به جای گذاشته  -های مدونی در چهار
بسا  نریمان و سام و زال و رستم و سهراب و ای -است

فردوسی، خارج از شاهنامه  ی دردر بیان های دیگر
 و یا بهمن ،رستم مثل فرامرز ی ازحتی در فرزندان دیگر

نیز زندگی خود را در اساطیر  --فرزند اسفندیار  --
دیگری ادامه می دهند و ما این مجموعه را ایرانی 

روایت های سیستانی می نامیم که دقیقا نمی دانیم از 
یا همگنان سرانجام در اختیار فردوسی  کجا آمده ولی

 قرار گرفته اند.  او 
روایی سومی که این ساعت شنی را طی     خط 
و به گره گاهی که حضور پر برکت فردوسی  می کند

در فرهنگ ماست می رسد، روایت های تاریخ 
و ساسانیان است. و این مربوط به زمانی است که خط 

کم کم دارد نمودار ابداع شده و اهمیت تاریخ نگارش 
می شود. ساسانیان نخستین سلسله ای هستند که به نام 
کشور ایران حکومت می کنند و پایتختشان شهر 
    نسبتا تیسفون است. ما از این دوران روایت های 

پیوسته ای در دست داریم که البته رنگ ایدئولوژی 
    اواخر دوران ساسانیان را به خود گرفته است، یعنی

خدای در این ترکیب و  – انیم که خدای نامگ هامی د
 – به معنی رئیس یا سر کرده یا سردار یک گروه است

روایت هایی بوده اند که داستان های شاهان و حاوی 
 پهلوانان را بازگو می کرده اند. 

            آنگاه که از بزنگاه ورود اسالم به ایران 
   ه ها ایجادمی گذریم، نوعی پراکندگی در این افسان

می شود و ما دیگر دقیقا از سرنوشت نسل به نسل 
خبر  و خاندان های ایرانیهریک از شاهان و شهریاران 

نداریم، این قدر هست که می دانیم که وقتی حکومت 
خود را به سامانیان صفاریان جای و های محلی طاهریان 

می دهد با یک دولت نسبتا متمرکز و متشکل             
به روئیم، تا آنجا که امیر اسماعیل یا امیر نصر رو 
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می توانستند حکومت شاید اگر می خواستند،  ،سامانی
را براندازند، ولی ترجیح دادند چنان نکنند و  انعباسی

منطقه حکومت خود، یعنی خراسان بزرگ، را بسازند و 
که  ،شاید فرهنگش را پیش ببرند. و از همین جاست

البته و  ،ارسی زبان را می بینیمظهور نخستین شاعران ف
آبشخور فکری فردوسی هم همین جاست. غزنویان هم 

برپا  – درجنوب بخارا -- بعدا پایتخت خود را در غزنه
می کنند و دنباله همین برنامه را پیش می برند. گاه در 

، کهاز این تاریخ های ادبیات ابراز شگفتی می شود 
زبان نژاد بود محمود غزنوی با این که ترک  مثال،

فارسی را زبان دربار خود کرد و ادبیات فارسی را پیش 
برد. چنین پدیده ای جای تعجب ندارد و تضادی در 
این کار وجود ندارد چرا که زبان فارسی فقط زبان 

نبوده است، چنان که امروزه هم نیست، و ایرانیان ایران 
گرچه در حال حاضر بخش بزرگی از آفرینندگی زبان 

یعنی شهروندان امروز سرزمین  -- ی را ایرانیانفارس
لزوما به «  عجم» رقم می زنند. در شعر فردوسی – ایران
نیست. درست است که کسانی که در « ایرانی»معنای 

حوزه تمدنی ایران امروز زندگی می کرده اند بخش 
بزرگی از این مردمان بوده اند، ولی مثال ترکان آسیای 

شمار سازندگان این تمدن می دیده میانه نیز خود را در 
به همه کسانی اطالق می شده است « عجم»یعنی اند، 

، یعنی اقوام نبوده استکه زبان عربی زبان مادری شان 
در عین حال که به  ،کهبوده اند فارسی زبان عدیده ای 

و از شبه جزیره  نبوده اند آیین اسالم گرویده اند، عرب
 نیامده اند. عربستان 

روایت رشته  سهدر تدوین شاهنامه از هر  فردوسی
سیستانی و ساسانی استفاده کرده  ،زرتشتی -زروانی

است، و اگر چه به ذکر دقیق مشخصات منابع مورد 
زدفتر       »استفاده خود نپرداخته، بارها با عباراتی نظیر 

تاکید کرده که تکیه گاهش « به گفتار خویش آورم
 .ه در دسترس داشتهکاست متون مدون موجودی بوده 

درک ترکیبی که فردوسی به این سه روایت می دهد، 

بسیار مهم است و توجه نکردن به آن می تواند به 
مثال یکی  -- برداشت هایی اشتباه و مشکل ساز بیانجامد

فکر بعضی از پهلوانان یا تانگاشتن اندیشه فردوسی با 
که  وقتی رستم فرخزاد ،شاهان شاهنامه. به عنوان نمونه

به ستاره شمر هم هست و ایران گذشته از سرداری سپاه 
از آینده خبر دارد، یک شب این ترتیب فکر می کند 

پیش از مرگ در نامه معروف خود به برادرش           
زشیر شتر خوردن و سوسمار/ عرب را به »می نویسد 

جایی رسیده است کار/ که تاج کیانی کند آرزو/ تفو 
فکر را ، ما نمی توانیم این «ون، تفوبر تو ای چرخ گرد

دو از فردوسی بدانیم و به او نسبت بدهیم، و مثال این 
، «ابوالقاسم فردوسی»نقل کنیم و زیرش بنویسیم  بیت را

در زندگی زخم هایی »همچنان که نمی توانیم بنویسیم 
هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می خورد 

سیم صادق هدایت. این و زیرش بنوی« و می تراشد
جمله، جمله اول بوف کور، نوشته صادق هدایت 

        آن را که مردی و  لی در قالب آن داستانهست، و
می گوید کسی است که زنش را کشته و مثله کرده و 

را در چمدانی ریخته و می خواهد آن اجزای بدنش 
، که خوانندگان چمدان را ببرد جایی دفن کند، و ما

بوف »نام این مرد را نمی دانیم، و تنها با عبارت  داستانیم
می شناسیمش. و هم اوست که چراغی پیش روی          « کور

 خود گذاشته و دارد آن جمالت را برای سایه  خودش 
می نویسد. همچنان که اگر شما رمان نویس باشید و در 

  دیگری  یکی خداشناس و -- را  نفر  داستانی دو
برابر یکدیگرقرار دهید و از زبان فرد  در -- خدانشناس

، این بدان معنا نیست «خدا نیست»منکر خدا بنویسید که 
به عبارت دیگر،  --که شما براین باورید که خدا نیست 

 و ما نمی توانیم حساین که نقل کفر کفر نیست. نتیجه 
فکر رستم فرخزاد را در تحقیر عرب به ابوالقاسم 

 فردوسی منتسب کنیم. 
صه سخن من در این امر این است که ما در خال

، شاهنامه دو صدا داریم، یکی صدای بیرون روایت ها
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به نام خداوند جان و » :همان که در آغاز می گوید
این صدای  .«خرد/ کزین برتر اندیشه بر نگذرد

ابوالقاسم فردوسی است، انسانی خردورز که جان را 
ر سرتاسر گرامی می دارد و این خصلت این مرد را د

گاهی از درون روایت ها هم حتی شاهنامه می بینیم، و 
        داستان رستم و سهرابآغاز می شنویم. مثال در 

 : می خوانیم
 

 کنون رزم سهراب و رستم شنو
 و ندگرها شنیدستی این هم ش

 یکی داستان ست پر آب چشم
 دل نازک از رستم آید به خشم
 اگر مرگ دادست بیداد چیست

 ن همه بانگ و فریاد چیستزداد ای
 از این راز جان تو آگاه نیست
 بدین پرده اندر تو را راه نیست 

 
صدا و نظر ابوالقاسم  جا می توان گفت ایناین

فردوسی است. یا در میانه همان داستان، وقتی پدر و 
پسر خسته و به جان آمده از نبردی بی حاصل دور از 

ز این فردوسی است هم ایستاده اند تا نفسی تازه کنند با
 که می گوید:

 
 جهانا شگفتی زکردار توست 

 شکسته هم از تو هم از تو درست
 ین دو یکی را نجنبید مهرا از

 ننمود چهرمهر خرد دور بد 
 همی بچه را باز داند ستور

 چه ماهی به دریا چه در دشت گور
 نداند همی مردم از رنج و آز
 یکی دشمنی را ز فرزند باز

نمیرم از این پس »شاهنامه وقتی می گوید:  یا در انتهای
، این «که من زنده ام/ که تخم سخن را پراکنده ام

که پس از انجام  ،فردوسی است، در خارج از داستان
کار ایرانیان، تو گویی دارد به رستم فرخزاد پاسخ می 

چو بر تخمه ای »دهد که چند صفحه پیش گفته بود: 
یعنی « نیاید به کاربگذرد روزگار/ دگر رنج و کوشش 

اندیشه نژاد پرستی. و نژاد پرستی را در این  ی از دلسخن
مفهوم من به عنوان یک توهین به کار نمی برم. نژاد 

، خود از دیگری است که دادن یکی از انگاره های تمیز
در میان  راآخرین بروز مهم آن  در تاریخ معاصر جهان،

دیده ایم،  هیدی آفریقای جنوبی دوران آپارتآفریکانرها
همان ها که خودشان را از شهروندان سیاه پوست 

و این گونه            ،آفریقای جنوبی برتر می پنداشتند
می اندیشیدند به دلیل خونی که در رگ هاشان جاری 

است انگاره نژادی، همان یعنی بود. این انگاره هویت، 
غیر خودی فردی که با هر نسلی و با هر ازدواجی با 

 ،و اندکی کمرنگ تر و کم رمق تر می شودتر ده آلو
چرا که نژاد یک سیستم بسته است و با هیچ ترفندی 

باز  کرد، و این انگاره  ، اندکی حتی،نمی توان آن را
در خاک سرانجام در اطالق به ایرانیان باستان،  ی،نژاد

 قادسیه دفن می شود. 
با این توضیحات، اگر تخمه را معادل آنچه ما 

ز ژن می نامیم، بگیریم، آن انگاره ای که فردوسی امرو
نمیرم از این »می گوید: که به آن اشاره می کند آنگاه 

« زبان« »پس که من زنده ام/ که تخم سخن را پراکنده ام
است در تصویری که از حرفه دهقانی می آید، چرا که 

و در این جا به کار بذرپاشی  فردوسی خود دهقان است
در  --نژاد و زبان  یعنی –فاوت این دو . تاشاره دارد

این است که اولی هسته اصلی یک سیستم بسته است و 
 باز است.دومی، یعنی زبان، کانون محوری یک سیستم 

این سخن فردوسی نشان می دهد که در قرون ابتدایی 
هویتی پس از ورود اسالم به ایران چرخشی در انگاره 

متحول کرده عجمان ایجاد شده که هویت آنها را 
نه به نژاد، که  ،است، به گونه ای که هویت جمعی شان

 به زبانشان بستگی دارد.
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این وضع تا عصر صفوی ادامه پیدا می کند، ولی 
در عصر صفوی آمیزه ای از مذهب هم داخل این 
انگاره می شود. در ایران شیعه جعفری مذهب رسمی 
ل می شود، ازبکان شمال شرق ایران و عثمانیان شما
 -غرب اهل سنت هستند، و در حقیقت انگاره زبانی

که این  در می آمیزدبه گونه ای نژادی با انگاره مذهبی 
تفاوت را پررنگ تر و اخنالف میان ایرانی و غیر ایرانی 

، با آغاز تجدد و هم . دو سه قرن بعدرا نمایان تر سازد
ایران با کشورهای اروپایی، انگاره هرچه بیشتر تماس 
ی هم بر همه این انگاره های سه گانه  دیگر جدید

تعلق به یک  -که انگاره خاکی است ،افزوده می شود
هم معیار و محک ایرانی  خاک، و تعهد به یک سرزمین

. اگر شما از فردوسی می پرسیدید: تو بودن می گردد
 طوس، ، مثال،اهل کجایی؟ نمی گفت ایران، می گفت

نته خود را اهل بلخ همچنان که مولوی و دا یا خراسان؛
، در قرون وسطی؛ بدین معنا که و فلورانس می دانستند

شهرها  خواه در سرزمین های اسالمی خواه در اروپا،
واحدهای تمدنی بودند، نه کشورها. مفهوم کشور در 

آغاز صنعت چاپ، در قرن فرارسیدن رنسانس و اروپا با 
زدهم میالدی شکل می گیرد و کم کم به شرق راه نپا

پیدا می کند و، مثال، در کشوری که ما خود را از نظر 
خاکی به آن متعلق می دانیم، شکل امروز خود را، کم 
از و بیش پیدا می کند. دانستن و درک این تفاوت ها

مهم است که ما همچنان با انگاره های نژادی  این لحاظ
یا مذهبی، که ممکن است حقیقت این زمانی ما نباشند، 

 گری باز نشناسیم.خود را از دی
پس از گذشتن از لحظه شکل گیری شاهنامه که 
به تفصیل از آن سخن گفتم، ما دوباره با فضای گشاده 
ای مواجه می شویم که در آن، شاهنامه فردوسی اگر 

است، تنها ایرانیان توجه و محور چه همچنان در مرکز 
که شاهنامه موجود نیست. یک شاهنامه کتبی داریم 

 شفاهیهای و شاهنامه مه فردوسی است همان شاهنا
که در روایت های چند گانه، ، چندی هم داریم

شاهنامه راویان داستان های آن و نقاالن سازندگان آنها 
هستند و همه داستان هایش هم لزوماً داستان های 
شاهنامه فردوسی نیست. البته شاهنامه های دیگری هم 

گر از زمان سوی دیاز هست که در بحث ما نمی گنجد. 
تدوین شاهنامه فردوسی شاهنامه می شود سرچشمه 

هر کس به  -- همگان که اساطیر ایران قبل از اسالم
از آن بهره می برند. مثال شیخ  -- فراخور حال خود

حکیم و عارف قرن دوازدهم شهاب الدین سهروردی، 
« عقل سرخ»معروف به شیخ اشراق، در میالدی 

طی با سیمرغ شاهنامه سیمرغی می سازد که هیچ رب
فردوسی ندارد، یا رزمی برای رستم و اسفندیار تصویر 

مانند روایت فردوسی از همان  روایت آنکه می کند 
 رزم نیست. او می گوید: 

در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه ای 
یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در 

ز آهن این آیینه نگرد خیره شود. زال جوشنی ا
بساخت چنان که مصقول بود و در رستم 
پوشانید و خودی مصقول بر سرش نهاد و 

آیینه های مصقول بر اسبش بست. آنگاه رستم 
را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. اسفندیار را 
الزم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک 
رسید پرتو سیمرغ بر جوشن و آیینه افتاد. از 

س بر دیده اسفندیار آمد، جوشن و آیینه عک
چشمش خیره شد، هیچ نمی دید. توهم کرد و 
پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید زیرا 

و به  را ندیده بود، از اسب درافتاددگر آن 
دست رستم هالک شد. پنداری آن دو پاره 

 «. که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود زگ
 )شهاب الدین سهروردی، عقل سرخ(

ردی این توهم اسفندیار است که در روایت سهرو
تیر سیمرغ به چشمش خورده است، در حالی که در 

به رستم راهنمایی می کند که شاهنامه فردوسی سیمرغ 
سازد و نوک آن را به آب رز بتیری از چوب خیزران 
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 به چشم اسفندیارآن را آغشته و به سمی آلوده کند و 
ر   بزند، چون سیمرغ می داند که دو چشم اسفندیا
آسیب پذیر است و می توان او را از این راه به زیر 

 آورد. 
در اینجا با متنی حماسی رو به رو نیستیم. 
سهروردی نیروی موجود در داستان را در جهت بر 

اشراقی به کار می گیرد و آن را -ساختن روایتی عرفانی
به نیرویی درونی بدل می کند که، اگرچه در متن 

به زعم او در بطن اسطوره فردوسی نیست  شاهنامه
. این اتفاق در منطق ابرنوعی قهرمان رویین تن هست

الطیر عطار هم می افتد، سیمرغ شاهنامه پرنده ای است 
به اندازه سی مرغ که مادر است. پرستار است، شفابخش 

بر  و از همه مهم تر تنومند است، بدین معنا که  است،
د. در منطق زمین می نشیند و در آسمان پرواز می کن

موجودی رو به رو نیستیم، بلکه با یک چنین الطیر ما با 
آینه است این حضرت چون »حضور مجرد روبروئیم: 

 «.آفتاب
از این دوران به بعد بسیارانی از نبردهای موجود 
در شاهنامه در جهت آنچه خود خواسته اند بگویند، 

 بابی محابهره برده اند، همچنان که ما امروز شاهنامه را
در راه تقویت ملیت ایرانی به کار می بریم. حال آن که 

بهره بیشتر این قصد و غرض فردوسی نبوده و این کار 
برداری ابزاری از شاهنامه فردوسی و سنت نقالی است 
تا کشف و بیان حقایقی در باب این سنت و آن متن. 
امروز اگر کسی بتواند از شاهنامه بهره ببرد، تعبیرهای 

این اثر را به کار گرفته است، نه این که از ز اامروزی 
 درون شاهنامه حقیقت هایی را استخراج کرده باشد.

باری، این نمونه ای بود از آنچه عارفان و 
یون فارسی زبان با شاهنامه کرده اند. استفاده قاشرا

، استفاده ند و می کننداکرده  دیگری که از شاهنامه
هنامه متنی خردورز اندرزی است.  چنان که گفتیم شا

است و خرد آن است که انسان را انسان می کند. اما در 

های پهلوانی  کاربرد اندرزپردازانی چون سعدی روایت
 فرع اندرز می شود. سعدی می گوید:  و شهریاری

 
 چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 
 که رحمت بر آن تربت پاک باد 
 میازار موری که دانه کش است 

 جان شیرین خوش است که جان دارد و 
 مزن بر سر ناتوان دست زور 

 که روزی به پایش درافتی چو مور
 )مصلح الدین سعدی، بوستان(

 
تفاوت برای سعدی جنگ رستم و اسفندیار یا 

روایت های دیگر پادشاهی کیخسرو و کیکاووس یا 
شاهنامه آنقدرها اهمیت ندارد که اندرز نهفته در لزوم 

ین از آن روست ما در سعدی او نیازردن موری حتی! 
با مرد اندرزپردازی رو به روییم که می خواهد در 

انسان و جامعه سخنی بگوید، نه در پیروزی این اصالح 
مرد یا ملت بر آن مرد یا ملت دیگر ویا خوبی یا بدی 
آن شاهان گذشته، آن هم بدون کاربرد امروزی 

 گذشتگان: 
 

 این که در شهنامه ها آورده اند 
 و روئینه تن اسفندیار  رستم

 تا بدانند این خداوندان ملک 
 کز بسی خلق است عالم یادگار 
 (۲۸)مصلح الدین سعدی، قصیده 

 
سعدی می گوید: این جهان پیر از بسیارانی برای 
ما به یادگار مانده است و بعد از ما هم بسیارانی خواهند 
 آمد، و این یعنی سوق دادن نیروی نهفته در شاهنامه ها

 به سمت و سوی –شاهنامه فردوسی  أو نه لزوم  –
   اصالح اخالقی. عبرت تاریخی و
در گذر زمان می رسیم به آنچه من اسمش وبعد 
، و عناصر شاهنامهو  عوامل« تقطیر عاطفی»را گذاشته ام 
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. وقتی حافظ           بیش از همه در سنت غزل فارسی
ود/ که سرود مجلس جمشید گفته اند این ب»می گوید 

کنید که . توجه «جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
حافظ می گوید که در مجلس جمشید سرود زوال 

ناگزیر او را می خوانده اند، و به گوش خود او          
می خواهد با به گمان من او در اینجا می رسانده اند. 

شاهنامه کار دیگری خارج از داستان پردازی از استفاده 
خود  هاید می خواهد به قدرتمداران های زمانبکند؛ ش

وهم جاودانگی رها کنند. از تگوشزد کند که خود را 
شاید اگر قدرتمداران زمانه ما هم کسانی را می داشتند 

به آنها چنین یادآوری هایی می کردند، این نکته را که 
در نهایت به سودشان می بود. نمونه دیگر این که در 

م کی کاووس داریم که ابله مردی شاهنامه شاهی به نا
است و شاهی به نام کیخسرو که انسان خوبی است، در 
عالم اساطیری کامال متفاوتی مسیحا را هم داریم. حال 

به غزل معروف  عوامل نگاهیبا آگاهی از حضور این 
 «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه بود»حافظ با مطلع 

شبگرد مکن کاین تکیه بر اختر »او می گوید:  بیاندازیم.
ر کیخسرو/ آنچنان رو معیار/ تاج کاووس ربود و ک

شب رحلت چو مسیحا به فلک/ کز چراغ تو به 
یعنی گردش شبانروزان  ، و این«خورشید رسد صد پرتو

 -و درخشش خورشید و ماه، کیخسرو و کی کاووس را
آن تنها نشاند، و می در خاک  -یکی خوب، یکی بد

ون مسیحا، به آسمان که پاک و مجرد است چکس 
عروج می تواند کرد. می دانیم در روایات اسالمی آمده 

مسیح چون ذات الهی داشت وقتی به عیسی است که 
که فلک خورشید معراج می رفت، در فلک چهارم 

سرعتش کم شد و خداوند که در انگاشته می شده 
انتظار پیامبر و فرزند خود بود برای او ندایی فرستاد که 

سوزن را آن تو سوزنی است نشان تعلق زمینی،  در جامه
بیفکن، تا ردایت فرو افتد و تو برهنه و مجرد به حضرت 

که در بیت پایانی دلیل است به همین است و در آیی. 
«. حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو»می خوانیم: غزل 

    و این یعنی پیروی از رفتار مسیحایی و نه رفتار شاهی
ون کی کاووس یا نیکو خصال همچون  نادرخور چ

کیخسرو. نمونه دیگر: حافظ که طنزپرداز شیرین کاری 
ما قصه سکندر و »می گوید:  در غزلی دیگرهم هست 

« دارا نخوانده ایم/ از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس
یا اسکندر و داریوش، یعنی دو  ،قصه سکندر و دارا

که حافظ  دشمن، قصه کین و جفاست، و مشخص است
حکایت  در مصرع دوم می گوید ، چرا کهآن را خوانده

ظریف بسیاری موارد طنز  ما حکایت دیگری است! در
شاه »حافظ این گونه کار می کند. و این هم نمونه آخر: 

ترکان سخن مدعیان می شنود/ شرمی از مظلمه خون 
سعایت تنها عمده اینجا مسئله  . در«سیاووشش باد
از آن بدگویی افراسیاب و ستمی که  حماقتگرسیوز و 
دهن بینی بر سیاوش رفت، نیست، مسئله شاه و این 
است که هم افراسیاب است و هم معشوق  یترکان

و عاشق مظلومی که هم سیاووش است و  شیرازی حافظ
؛ یعنی توان بالغی داستان سیاوش به یک غزل هم حافظ

رده منتقل شده و در یک رابطه عاشقانه کاربرد پیدا ک
 است.

و آخرین  چند قرنی که بین فردوسی خاللدر 
شاعر کالسیک زبان فارسی، یعنی عبدالرحمان جامی، 

س از آن در سده هایی که حافظ را به پو فاصله است، 
این گونه کاربردها، و بی تردید دوران ما می پیوندد 

کاربردهای دیگر گونه ای نیز می توان یافت که متن 
   و  که ما می شناسیمرا هایی نامه و شاهعزیز شاهنامه 
چنان که  ،ماندگار و معتبر نگاه می داردمی خوانیم 
در دوران صفویه با دگردیسی و تکوین  .اشاره رفت

داستان های عامیانه هویت ایرانی در قالب مذهب شیعه، 
ای هم ساخته و پرداخته می شد که کوشش مردم عادی 

د آشتی میان حس و عامی را نشان می دهد در راه ایجا
و نمایانگر این  هویت ملی ایرانی با هویت مذهبی شیعه.

، و می شود یتشیع چهره محجبه ملیت ایران کهواقعیت 
دو این میان و آشتی ایجاد نوعی سازگاری  فرایند
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و پیش از اسالم  یاساطیر ایران هویت را با استفاده از
می توان به آسانی دید و اسالمی  کایات و روایاتح

. نمونه هایی از این گونه داستان ها را ابوالقاسم نشان داد
فرهنگ مردمی »انجوی شیرازی در یازده مجلد به نام 

گردآوری کرده و به یادگار گذاشته است که ما « ایران
یکی از آنها را، از میان صدها حکایتی که او در گفت و 
گو با مردم روستاهای ایران به دست آورده در اینجا 

ی کنیم. این روایت درباره نبرد رستم با حضرت نقل م
 علی است:

روزی رستم زال می رفت که تاج و تخت 
حضرت سلیمان را بگیرد. بین راه به تنگه ای 
رسید و دید از آن طرف تنگه سوار دیگری 
میآید. آن سوار حضرت علی )ع( بود. رستم 

اسبت را نگه »به حضرت علی )ع( گفت: 
تو اسبت را »فت: حضرت به رستم گ«. دار

باالخره حضرت علی )ع( اسبش را «. نگه دار
نهیب زد و رکابش را به تنگه گیر داد. تنگه 
گشاد شد، و راهی درست شد که می شد دو 
نفر از آن عبور کنند. هنگامی که به هم 

کجا می »رسیدند حضرت علی )ع( پرسید: 
رستم زال جواب داد:        « خواهی بروی؟

م تخت و تاج سلیمانی را می خواهم برو»
من یکی از »حضرت علی گفت: «. بگیرم

غالمان حضرت سلیمان هستم، اگر مرا زمین 
زدی تخت و تاج سلیمان را هم می توانی 

رستم قبول کرد و با حضرت علی «. بگیری
درافتاد. و به قدری زور زد که خون از بینی 
اش جاری شد، اما نتوانست حضرت را زمین 

«. نوبت توست»حضرت گفت:  بزند. بعد به
حضرت با دو انگشت رستم را گرفت و به هوا 
پرتاب کرد. رستم به قدری باال رفت که به 

بگو: منم »مالئک رسید. آنها به رستم گفتند: 
« رستم و پهلوان جهان، یا علی، االمان، االمان

رستم این حرف را تکرار کرد تا به زمین 
ا گرفت رسید. حضرت علی با دو انگشت او ر

و روی زمین گذاشت، و رستم به حضرت 
ایمان آورد و مسلمان شد. و چون رستم ایمان 
آورده بود، حضرت امیر )ع( او را کمر بسته 
کرد، و رستم از گرفتن تاج و تخت حضرت 

 سلیمان چشم پوشید. 
)نقل از مرتضی انجوی شیرازی، مردم و 

 شاهنامه( 

که  هستاز این حکایت روایت های دیگری هم 
در آنها حضرت علی کمربند رستم را می بوسد و از او 
می خواهد برود ایران را نجات دهد. در پس پشت این 

که  ، به آسانی،را می بینیمای گونه روایت ها اندیشه 
پایه مذهبی و ملی حاکی از اراده معطوف به آشتی دو 

هویت ایرانی است تا شاید احساس هویت ایرانیان یگانه 
امروز هم نشانه هایی را        ایراندر شود.  و یکپارچه

دوگانگی هویت حس می توان دید از آخرین بروزات 
هنوز با هم ما هویت پایه دو معنا که این به ایرانیان، و 
سازگار نشده اند. و در همین زمان نیز هست که کامال 

ایران امروزی آن تکوین      و شمایل مملکتی با شکل
و بعد ها نام ممالک محروسۀ ایران  می یابد، ابتدا با

و در این فرایند تاریخی است مملکت یا کشور ایران. 
به زبان همان زمان  یا –که روشنفکران ایرانی 

میالدی در نیمه دوم قرن نوزدهم  –منورالفکرها 
که هزار سال مهم  را رودر روی خود می بینند فرهنگی

، و و شعر فارسی ه استترین متن مرجعش قرآن بود
در ذهن خود، و نه با توجه به از میان ایشان افرادی 

شواهد خارجی، به این عقیده می رسند که  اگر اروپا 
کرده و ایران عقب مانده است علت آن، یا رفت شپی

در شعر فارسی یکی از علل آن این است که  دست کم
فرهنگ های اروپایی کاری را که شعر در ایران آن 

است. یکی از این افراد میرزا آقا  پیش برده انجام نداده
 می گوید: ست، که خان کرمانی 
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شعرای فرنگستان انواع این شعرها را گفته و 
می گویند، ولی چنان شعر را در تحت 

ترتیبات صحیحه آورده اند و اشعار خود را 
ساخته اند که جز تنویر افکار و منطق مطابق 

رفع خرافات و... تشویق نفوس به فضایل و 
ایل و عبرت و غیرت ذو زجر قلوب از ر ردع

وطن و ملت، تاثیری دیگر بر اشعار ایشان 
مترتب نیست... تنها کسی را که ادبای فرنگ 
می ستایند همان فردوسی طوسی است که 

اگر چه بعضی جاها خالی  -اشعار شاهنامه او
ولی حب ملیت و جنسیت و  -از مبالغه نیست

طبایع شهامت و شجاعت را تا یک درجه در 
مردم ایران القا می کند و پاره ای جاها به 

 اصالح اخالق نیز می کوشد.
)ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 

 (۱۷۶، ص. ۱جلد 
است که این گروه می خواهند از شعر معلوم 

زانندگی دارد، حربه یفارسی که می دانند قدرت برانگ
می خواهند ای بسازند برای پیشرفت اجتماعی ایران. 

تنویر »شعری گفته شود که به اصطالح خودشان به 
کمک کند. میرزا آقا خان کرمانی حتی « افکار عمومی

به این نظر می رسد که  شعر فارسی باعث رواج رذایل 
آنچه در  و انواع فساد اخالقی در ایران شده است. ولی

قالب بحث ما در اینجا اهمیت دارد این سخن اوست که 
شاهنامه این گونه نیست چرا که به گفته او و فردوسی 

تنها کسی را که ادبای فرنگ می ستایند همان فردوسی »
بعضی جاها  اگرچه –طوسی است که اشعار شاهنامه او 

ولی حب ملیت و جنسیت و  –خالی از مبالغه نیست 
شهامت و شجاعت را تا یک درجه در طبایع مردم ایران 

ه اصالح اخالق نیز        القا می کند و پاره ای جاها ب
 یاناین در حالی که در آن زمان غربو «. می کوشد
را دست کم به اندازه فردوسی می و حافظ سعدی 
این است که تجددطلبانی همچون منظورم شناختند. 

کرمانی کمر بسته اند تا به اتکای نیروی بالغی این گونه 
 فردوسی را، حتی در متن شعر فارسی، شاهنامه سخنان 

چرا که گمان می کنند  ،تافته جدا بافته ای قلمداد کنند
برکشیده و به اصطالح را شاهنامه موضوع ملیت ایرانی 
 امروز عمده کرده است. 

و آنگاه که به قرن بیستم می رسیم، انگاره نژادی 
یکبار دیگر چهره خود را نمایان می سازد و به شکلی 
           شبیه جنبش شعوبیه هزار و سیصد سال پیش
ملیت پرستان و ناسیونالیست های ایرانی شروع می کنند 

ها بعدها در از اینبه افسانه بافی درباره فردوسی. بعضی 
سیر زمان و کوران حوادث سخنان خود را پس می 
گیرند یا به گونه هایی در آنها باز اندیشی می کنند، 

 بماندتفصیلش باید ولی این حکایت دیگری است که 
. نمونه این گونه ت دیگر و صحبت دیگریبرای وق

ذبیح اهلل صفا می آورم استاد بازاندیشی های بعدی را از 
در مجله که « شعوبیت فردوسی»در مقاله ای با عنوان 

یعنی  ،میالدی ۱۹۳۴مطابق با شمسی  ۱۳۱۳  سال مهر
آغاز به قدرت رسیدن هیتلر و رواج افسانه آریایی بودن 

 : آمده استایرانیان 
دوسی در تحت تاثیر فکر شعویی خود به فر

حدی نسبت به تازیان تعصب می ورزد که 
مانند یک شعوبی متعصب و مقتدر اوائل عهد 
عباسیان از اول دفعه که در سلطنت ساسانیان 

دانش »و « نادان»به اعراب برمی خورد آنان را 
می خواند و بالعکس ایرانیان را آزاده « ناپذیر

 .و بزرگوار می داند..
شاعر بزرگ ما سخت تر و شدیدتر از هر یک 
از شعوبیان وطن پرست ایرانی هر جا که به 
رسوم و زندگی عرب می رسد از ذم و 

تکذیب آن خودداری نمی کند و آنان را به 
و « سوسمار خوار»الفاظ و القابی چون 

بی بهره از »و « اهرمن چهره»و « مارخور»
 و   «  ی هوشب»و  «  زاغ سار»و  «  دانائی و شرم
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گرسنه »و  «  بی نام و ننگ»و  « بی دانش»
و مانند « هیونان مست گسسته مهار»و « شکم

این ها می خواند و از ذکر مثالب آنان 
 کوتاهی  نمی نماید...

این شعوبی فداکار وطن پرست تا آنجا بر 
تازیان خشمگین است که تمام بدبختی های 

 را از اجتماعی و سیاسی ایران بعد از اسالم
یشان می بیند و عقیده دارد که چون پای آن ا

برهنگان به این مرز دراز شد دیگر سعی و 
عمل بی معنی گردید و داد و بخشش مفهوم 
بیدادگری و زفتی شد و تخت و تاج و زرینه 
کفش و گوهر و افسر و رخشان درفش همه از 
میان رفت. پیمان و راستی رخت بر بست و 

 ..نشست. کژی و کاستی بر کرسی
چند دهه بعد آنگاه که ایران دستخوش انقالبی 
می شود به نام انقالب اسالمی همین استاد ذبیح اهلل صفا 

هجری در چاپ چهارم حماسه سرایی در  ۱۳۶۳در سال 
 ایران می نویسد:

گروهی هنوز پس از تحقیقاتی که تاکنون به 
همت دانشمندان اروپائی در باب شاهنامه و 

گرفته است، چنین          مآخذ آن صورت 
می پندارند که فردوسی در نظم شاهنامه و 
داستان های قدیم به میل و نظر شخصی کار 
می کرده و پهلوانانی را که در شاهنامه        
می بینیم با تمام خصائص خود به وجود می 

است و به همین دلیل « می ساخته»آورده و 
اری هنگام بحث در عقاید و دین فردوسی بسی
از مسائل را که مربوط به قهرمانان داستان 
هاست به فردوسی نسبت می دهند و گاه 

دشنام هایی را که مثال یک ایرانی زردشتی به 
یک تن از عربان مسلمان گفته است از زبان 

 فردوسی می پندارند.

من نیز در آغاز کار به چنین خطایی دچار 
که بودم و بعضی از آثار این خطا در مقاله ای 

در فردوسی نامه « شعوبیت فردوسی»به عنوان 
مهر نگاشته ام آشکار است ولی تحقیقات 
اخیر و مطالعه دقیق در شاهنامه و اطالع از 
مسایلی تازه بر من ثابت کرده است که 
فردوسی در عین عالقه به ایران و در عین 

دشمنی با عناصر غیر ایرانی در شاهنامه خود 
شنامی که به مردی بی غرض است و هر د

عرب یا ترک و یونانی و کیش های زردشتی 
و اسالم و یهودی و نصرانی در شاهنامه او می 
بینیم منقول از یک متن یا زبان حال گوینده 
 ای است که بدان سخنان تفوه کرده بود الغیر. 
)ذبیح اهلل صفا، حماسه سرایی در ایران، چاپ 

 (.۱۳۶۳چهارم 
در سی سالگی به این کامال امکان دارد که استاد 

مطلب پی نبرده بوده که سخن شخصیت های درون 
داستان را نمی شود با فکر مولف داستان یکی دانست، 

شی چند یاین است که این باز انددیگر ولی حقیقت 
این سال بعد از انقالب ایران صورت گرفته است و 

احساس خطر احتمال را هم نمی توان نادیده گرفت که 
باز اندیشی وی نوعی ایمنی از طریق کردن و جستج

در تعدیل فکر استاد است نظریات پیشین هم می توانسته 
 دخالت داشته باشد. 

پیش آمده است و  به کراتنظیر چنین مواردی 
می آید. نکته در این است که پدیداری شاهنامه در میانه 
قرن نوزدهم به عنوان سند ملی هویت ایرانی به نوعی 

ه متنی خردورز، انسانی و جهانی، که ک ه استباعث شد
در آن می توان درس ها و عبرت های فراوان در 
زندگی هر یک از پهلوانان و پادشاهان یافت، به نمونه 

و گفتیم تقلیل  ههایی از نظریاتی که درباره اش بیان شد
 یابد. نیز از انواع جشن ها و هزاره های فردوسی هم می 
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هزارمین زادروز در  ۱۹۳۵که نخستینش در سال 
فردوسی به فرمان رضاشاه برگزار شد. و واپسینش در 
دوران جمهوری اسالمی می گذرم تا به حرف نهایی 

 خودم در این گفتار برسم.
 -ما در حال حاضر سه شاهنامه مدون داریم

در  ۱۸۳۰ –۱۸۷۰شاهنامه ژول مول، که در سال های 
نی ژول فرانسه تدوین شد و شاهنامه ای ترکیبی بود، یع

مول همه شاهنامه های موجود را که تعدادشان در آن 
زمان زیاد نبود، کنار هم گذاشت و با روشی ابتدایی، 
که به دقت روش های متن شناسی امروز نبود، متنی 
تدوین کرد که تا مدت ها و به دست ناشران متعدد 
 ۵۰تکثیر شد و احتماال حافظه همه کسانی که بیش از 

با آن شاهنامه شکل گرفته است، دارند، عمر سال 
شاهنامه چاپ مسکو شاهنامه پالوده تری است چون در 
زمان تدوینش نسخه های دیگری نیز کشف شده بود، 

بود و  یمتن شناس تراز اول هم آندرئی برتلس
عبدالحسین نوشین هم به او کمک می کرد که بعد از 
درگذشت برتلس مسئولیت تدوین شاهنامه را برعهده 

. این شاهنامه امروز موجود است، در نه جلد با گرفت
در  نجاماسر. و جلد سیاه رنگ و در دسترس همگان

شاهنامه خالقی مطلق را نیز در شش جلد  سال های اخیر
داریم، همراه با یک جلد یادداشت ها. هین همه بدین 

برای آن که بدانیم می توانیم امروز ما  معناست که 
، می توانیم به این سه متن کدام بیت در شاهنامه هست

 مراجعه کنیم. 
سخن خود را به آن ذکر نکته ای که میل دارم با 

در مربوط می شود به تداوم داوری های  پایان برسانم
متعصبانه درباره شاهنامه فردوسی. دکتر جالل خالقی 
مطلق پژوهشگری که ژرف ترین تحقیقات را در متن 

ست، در عین حال در شناسی شاهنامه از خود نشان داده ا
یادداشت های شاهنامه سخنی دارد که من با اندکی 
تردید در آن می نگرم، آن را نقل می کنم و قضاوت را 

 می گوید: . او به شما می سپارم

شرح پیروزی تازیان در زمان عمر، نه تنها 
توصیف رفتاری اهریمنی است، بلکه نمونه 

در ادبیات جهان « حماسه دیوان»جالبی از 
بزرگترین « مرده لخت کردن»است. به ویژه 

لذت تازیان در جنگ بود. به محض آن که 
حریف را می کشتند، جامه و کمربند و رزم 
افزار و زیورآالت او را می ربودند و تن برهنه 
او را بر جای می گذاشتند و اگر گهگاه از این 
بابت عربی موردبازخواست قرار می گرفت،... 

ین کار، بلکه بدین سبب نه به سبب کراهت ا
بود که سردار عرب آن غنیمت را حق خود 

« غنائم»می دانست... برای تازیان بردن 
خوان »درجنگ همان اهمیتی را داشت که 

برای ترکان و مغوالن، جز این که تازیان « یغما
به تاراج خود مشروعیت دینی هم می دادند. و 
در واقع آنچه در بررسی تاریخ پیروزی های 

زیان بسیار شگفت است، این است که آنها تا
در همان زمان که همه اموال دشمن را تاراج 
می کردند و در همان حال که زنان و کودکان 
را به اسارت می بردند و به زنان تجاوز می 
کردند، در عین حال بی وقفه به فقر و زهد و 

 بی اعتنائی به دنیا تظاهر می کردند. 
اشت های شاهنامه )جالل خالقی مطلق، یادد

 (.۲۷۱ص  ۲۰۰۹
 
 

*** 
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 آنچه جایش تهی بود

 ناصر پیروز
 
 
 
 
 
 
 
پیکره ی اجتماع درست همانند پیکرره ی آدمری،    

مداشت هرا و  دارای رفتارها، خواست ها، نارسایی ها، ک
نیازهای گوناگون است که یک انسان در زندگی خرود،  

 با آن روبروست. 
به گفته دیگرر، همانگونره کره آدمیران در زنردگی      
روزانه خود نیاز بره کوشرش، پیشررفت و گسرترش پهنره      
توانایی خود دارند و برای رفع کمبودهای خرود، چره از   
دیدگاه جسمی و چه از دیدگاه روانری بایرد دسرتورهای    
پزشرک و کارشررناس ویررژه را بنگرنررد و از آنهررا پیررروی  
کنند. یک اجتماع نیز، در گرذر زمران و تراریخ زنردگی     
خررویش دچررار همینگونرره کمداشررت هررا، کژراهرره هررا و 
واپس مانردگی هرا مری شرود، کره اگرر در پری از میران         
برداشتن آنها برنیاید، رفته رفته، تروان پویرایی خرود را از    

ی رود و در دل اجتمراع هرای   دست می دهد و از میان م
 پیشرفته تر گم می شود.  

شسرت سرال    –به همین انگیزه است کره در پنجراه   
شررانه برره شررانه  « روانشناسرری اجتمرراعی»کنررونی، دانررش 

بالیده و گسترش یافته اسرت و خرود   « روانشناسی فردی»
 دانشی جدا و مستقل به شمار می رود. 

ای بره انگیرزه هر   « دانش روانشناسری اجتمراعی  »در 
شکست ملت ها، پیشرفت آن ها، کمداشت های آن هرا  
و راه های از  میران برداشرتن ناهنجراری هرای اجتمراعی      
       پرداخترره و راه درمرران و پیشررگیری آن هررا نیررز بررسرری  

 می شود.  
کشورهای بزرگ و احتماالً استعماری جهران نیرز،   

ی مرورد  « جامعه شناسی ملرت هرا  »از همین روش، یعنی 
خرورد برا آنران را یافتره، و از همران مسریر بره        نظر، راه بر

خواست های خود در زمینه اسرتثمار آن ملرت هرا اقردام     
 می کنند.  

به جامعه و اجتماع کنونی خود می نگریم. آنگونه 
که تاریخ به ما می فهماند. ایرانیان ملتی نیرومنرد، دالور،  
آزاداندیش و همبسته بودند. ولی از چند سرده ی پریش،   

دوران صرفویان کره شراهان آن، در پری مظلروم      بویژه از 
نمایی برخی از رهبران کیش مورد نظر خرود پرداختنرد،   
رفته رفته حس پذیرش بدون تفکر، و قبول هر چه که از 
زبان رهبران مرذهبی مری شرنوند، درسرت اسرت و نبایرد       

را مُقدم برر  « تعبُد»بدان اندیشید، و به گفته ی دیگر باید 
ی ایرانی را اندک اندک مانند تار  تعقل قرار داد، جامعه

عنکبوت در برگرفت. روشن است که هر چه کره مرردم   
بی سوادتر، و کم دانش تر باشند، ساده اندیش تر و زود 
باورتر و کم اندیش تر می شروند، ایرن درسرت دلخرواه     
کشورهای استعماری بود، که می خواستند بی دردسر از 

 سود ببرند. پایداری مردم، از منابع سرزمین ما، 
بروده و  « کرم انردیش ترر   »گفتم که هرر چره مرردم    

را مُقرردم بررر تعقررل قرررار دهنررد، راه سررودبردن    « تعبُررد»
بیگانگان از سررمایه هرا و ثرروت هرای مرادی و معنروی       

 آنها، ساده تر، آسان تر و هموارتر می شود.  
شررش سررده  -برره پیررروی از همررین اصررل، در پررنج 
پیردا شرد بره نرام      کنونی مبحثی در فرهنگ اجتماعی مرا 

و شماری بسیار گسترده از کم اندیشران  « مقلد»و « تقلید»
شرخص دیگرری کره بره باورشران بسریار       « مقلد»خود را 

دانشمندتر و فهمیرده ترر از خرود مری دانسرتند، شردند و       
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اندکی نیندیشریدند کره در درون کاسره سرشران خمیرره      
هست که بایرد آن را بره کرار    « مغز»معجزه مانندی به نام 

اندازنررررد و بیندیشررررند. و بیندیشررررند و... بیندیشررررند و  
دستورهای آن خمیره ی معجزه آسرای خداونردی را بره    

، اندک انردک از میران   «هنر اندیشیدن»کار ببندند. یعنی 
 اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها از میان رفت.  

داستان دنباله پیدا کررد، و امرروز هنگرامی کره بره      
بینیم کره سررزمین مران و     پشت سر خود می نگریم، می

مردم مان روز بروز واپرس ترر رفتره، کروچکتر شرده، و      
توسری خورتر شده اند. و آسریب هرای فراوانری از ایرن     

 برده ایم و می بریم. « نیندیشیدن»بیماری 
*** 

در نخستین روزهایی که به آمریکا آمده برودم، در  
این کشور به راستی بزرگ و گسترده، برای سامان دادن 

وضع مهاجرتم ناگزیز بره رفرت و آمرد و برخرورد برا       به
سازمان های اداری و مهراجرتی آمریکرا برودم. نخسرتین     
احساسی که نخستین روز پیش ازرفتن بره نخسرتین اداره   
مهرراجرت در داخررل خرراک آمریکررا داشررتم، دلهررره ای  
سخت و کوبنده برود کره مبرادا ماننرد روش هرای درون      

وانررع دردسرررآور سرررزمین خررود، بررا کارشررکنی هررا و م 
 فراوان از سوی کارکنان این دستگاه ها روبرو شوم. 

« پناهنردگی سیاسری  »فراموش نکنیم که من بررگ  
گرفته برودم  « رم»خود را از کنسولگری آمریکا در شهر 

ولی مری بایسرت، ایرن پناهنردگی را بره اقامرت دایرم در        
سرزمین آمریکا تبدیل می کردم. و این کار ساده ای بره  

 آمد.  نظرم نمی
بهررر روی، در همرران برخررورد نخسررت و در همرران 
روز نخست پی بردم که گردش کار در ادارات آمریکرا  
هر چند تا اندازه ای چشمگیر کاغذ بازی و تکیه بر سند 
و مدرک های فراوان است. ولی هیچیک از برگره هرای   
درخواستی از سوی کارکنان آن دستگاه سرنگ انردازی   

ار نمی آمد و مانع دشرواری  در پیش پای متقاضی به شم

نبود، و در مدت کمتر از  سه روز درخواست من عملری  
 شد. 

بهررر روی، خواسررت اصررلی مررن از یررادآوری ایررن 
خاطره، این نکته نبود، بلکه این نکتره برود، کره برر روی     
میزهررای بسرریاری از کارکنرران آن دسررتگاه هررا، و حترری  

بسیاری  بعدها نیز پی بردم که بر روی میز بیشتر کارکنان
از سازمان های دیگر این سرزمین ابرنیررو، یرک کرارت    
کوچک در برابر کارمند قررار دارد کره روی آن نوشرته    

)بیندیشید، فکر کنید(. سخنی کره  «   Think»شده است 
به ظاهر تاثیری چندان در خواننده نمی کرد. ولی بعردها  
پی بردم کره چره دسرتور شرگفتی آور و پرر ارزشری بره        

 ارمندان و مراجعان آنها داده شده است.کارکنان و ک
برر روی آنچره   « اندیشریدن »و براز هرم   « اندیشیدن»

پیرامون ما، روی می دهرد، تراثیراتی بسریار شرگرف، در     
پی دارد و گهگاه دروازه های ترازه ای را پریش پرای مرا     
باز می کند. اگر ما، همگی درست می اندیشریدیم، اگرر   

های اجتمرراعی برره گذشررته هررای دور و نزدیررک رویررداد
خود با ژرف اندیشی مروری می کردیم، اگرر حتری بره    

مرری »رویرردادهای یررک سررد سرراله کنررونی مرریهن مرران    
و ژرف هم می اندیشیدیم، بی گمران وضرع   « اندیشیدیم

 امروزمان، چنانکه هست، نبود.
برای نمونره! آیرا هریچ اندیشریده ایرد کره چررا در        

گویران  ایران، سرزمین مادر پارسری  « غیر عرب»سرزمین 
و سرزمین آسیب دیده از تک و تاخرت سرربازان ترازی    
مسلمان عربستان، این همره امرام زاده وجرود دارد؟! بری     

« اندیشریدن »گمان نیندیشیده اید. چررا؟ زیررا عرادت بره     
 نداریم! 

در فقرره شرریعه، فصررل مهمرری وجررود دارد برره نررام   
که بنیادگذاران ایرن کریش، برراین باورنرد کره      « امامت»

یررامبر، رهبررری اسررالم در دسررت علرری و پررس از مرررگ پ
یازده فرزند او است و تنها کسری را امرام و یرا امرام زاده     

 می نامند که از پشت علی و بطن فاطمه باشد. 
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یعنی با توجره بره اینکره علری دارای یرازده پسرر و       
شانزده دختر بود، و پسرهایش به نام های حسن، حسین، 

یحیرا بروده،   عباس، محمد خنیفه، عمرر، جعفرر، عثمران،    
رهبران شیعه تنها، علی و ایرن دو ترن و فرزنردان آنهرا را     

 امام و امام زاده می دانند و می نامند. 
پس نُه پسر دیگر علی و فرزندان آن ها، از دیدگاه 
شیعیان نه امام هستند و نه امام زاده. ولی از زبران مسرئول   
سررازمان امرراکن مقدسرره در ایررران مرری شررنویم کرره مرری  

زدیک به یک هزار بقعه امرام زاده، آن هرم در   ن»گویند: 
 «  بهترین نقاط خوش آب و هوای ایران وجود دارد.

« نیندیشریده ایرم  »اکنون به این نکته ای کره هرگرز   
بیندیشیم. که این شمار عظیم از امام زاده هرا آن هرم در   
سراسررر پهنرره ی ایررران کرره هررزاران کیلررومتر از سرررزمین 

ا شرمار فرزنردان دو نفرر    تازیان دور است ب[ راستی آیر 
 هستند؟!  « حسن و حسین»

بی گمان شمار فراوانی از این بقعه ها بی پشتوانه و 
یا غیر امرام زاده هسرتند و اکثریرت نزدیرک بره همره ی       
مردم، این گمنام ها را به جای خداوند گرذارده انرد و از   
آن ها رفاه، درمان، تندرستی، پول، دارایی و... و.. آنچره  

بایرد از خردا بخواهنرد، مری خواهنرد!! چررا؟       را که فقط 
چون عادت به اندیشیدن نرداریم. در کتراب هرای معتبرر     
تاریخی )مانند کتاب تاریخ پرس از اسرالم نوشرته اسرتاد     

 محمد جواد مشکور( می خوانیم:  
در تک و تاخت تازیان به ایران که بخرش بسریار   »

بزرگری از ایرران را ویررران کردنرد، و بره ویررژه برا مررردم      
ازندران و گریالن کره جانانره ترر از دیگرر بخرش هرای        م

ایران با این گروه ویرانگر جنگیدند نرا مردانره ترر رفترار     
کردند، گهگاه فرماندهان عرب نیز بدسرت مرردم ایرران    
کشته می شدند و تازیان برای آنان نیز آرامشرگاهی مری   
ساختند و بره پیرروی از آیرین هرای دوران جاهلیرت، بره       

سررالم، آن مکرران را ورجاونررد مرری خررالف دسررتورهای ا
« گور دوسرتان و اصرحاب پیرامبر   »دانستند. این گورها را 

می نامیدند. و به ایرانیان نیز فشار می آوردنرد کره چرون    

این ها در راه اسالم کشته شرده انرد، حتری اگرر بدسرت      
« گور صحابه پیامبر»شما ایرانی ها بوده است، باید به نام 

کجررور »ذاریررد. در منطقرره برره آنرران احترررام فررراوان بگ 
گوری وجود دارد که در این گور پیکر یکی « مازندران

به خراک سرپرده   « مسلم باحلی»از فرماندهان تازی به نام 
شده است. ایرن شرخص در سراسرر مازنردران کشرتاری      
بیرحمانه از ایرانیان انجرام داد، و در تراریخ جنرگ هرای     
ام ایررران و تازیرران، یکرری از بزرگترررین آدم کشرران نرر    

 «گرفت.
 « مسلم باحلی»

به هنگام تاختن به گیالن کشته شد و پیکر بی جان 
مازندران به خاک سپردند و خنده آور « کجور»او را در 

)وشرراید هررم گریرره آور( آن اسررت کرره امررروزه، شررمار  
چشمگیری از ایرانیان به زیارت گور این تازی جنایتکار 

و شرفا   می روند، و بدتر آنکه از وی طلب نیاز و حاجت
 و پیشرفت کار!! می کنند.  

چرا چنین ناهنجاری در رفتار ما ایرانیان دیرده مری   
شود؟ برای این که عادت به اندیشیدن نکرده ایرم. بررای   
این که چیزی نمی خروانیم. بررای ایرن کره اگرر چیرزی       
بخوانیم، باید اندیشه مان را به کار بینردازیم و مرا عرادت    

 ، درد آور است.به اندیشیدن نکرده ایم. و این
 باز هم نمونه ای دیگر از دل تاریخ :

محمد شاه قاجار )پسر فتحعلری شراه قاجرار و پردر     
ناصرالدین شاه( یک درویش به تمام معنا برود، یعنری از   

بره  « تعقرل »را به جرای  « تعُبد»همان گروه پیروانی که در 
 کار می برند. 

زمانی که محمد شاه به پادشاهی مری رسرد، میررزا    
لقاسم قایم مقام فراهانی با تردبیر فرراوان و برا روشرن     ابوا

بینی شایسته، همه ی سرکشان و مدعیان پادشاهی را )هر 
یک به گونه ای خاموش کررد( و محمرد شراه در آغراز     

 پیامی قدرشناسی او را صدر اعظم می کند. 
میررررزا ابوالقاسرررم مرررردی پررراک، دور انررردیش،  

بررود و اسررتعمار « دانشررمند»بزرگرروار، و از همرره برراالتر، 
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انگلیس چنین کسی را سنگ پریش پرای خواسرت هرای     
خود می دانست. قائم مقام از آن دژهرای اسرتواری برود    
که انگلستان نتوانست دروازه های مقاومت او را برا پرول   

 و تطمیع و هدیه بخرد.  
سرجان کمپبل وزیر مخترار انگلریس در آن زمران    

 در گزارش ویژه به وزارت متبوع خود نوشت:  
یک نفر در ایران هست که با پول نمی شرود او را  »

 «  خرید. و او، ابوالقاسم قائم مقام است.
روش قائم مقام که می دانست استعمارگر پیرر چره   
می خواهد، روز بروز در برابر توطئه هرای او سرخت ترر    

بره وزارت خارجره   « جران کمپبرل  »می شد، تا جایی کره  
 نوشت:  
رصت یافت که نظرر  امروز یکی از درباریان شاه ف»

مرا درباره سازشی که می گویند میان قائم مقرام و روس  
ها وجود دارد، در خلوت به گوش اعلیحضررت برسراند   
و از نظرات من، مطلع شان کنرد )و بگویرد( قصرد قرائم     
مقام این است که با استفاده از نفوذ روسیه تمرام قردرت   

 «!!  را در دولت خود و خویشان خود متمرکز سازد.
مدشاه آدم استواری نبود. سرفیر دولرت فخیمره    مح

انگلسرررتان آرام آرام مقررردمات کرررار را بررررای از میررران 
برداشتن این مرد پاک و کاردان فرراهم کررد. ترا وسریله     
عوامل درباری که همه سر به فرمران او بودنرد، سررانجام    
قائم مقام فراهانی دستگیر شد و به دسرتور اعلیحضررت!!   

 نگارستان او را خفه کردند.  محمد شاه قاجار در باغ
آنگاه با نگرش به درویش بودن محمد شاه، زمینره  
برای روی کار آمدن درویش بی عرضه ای که مرشرد و  
پیشوای خانقاهی شاه بود. یعنی حاج میرزا آقاسی فراهم 
شد و فرمان صدر اعظمی کشور پهناوری مانند ایران بره  

او نمایرانگر   «درویشری »درویش الابالی که تنها همان نام 
بی توجهی وی به مسائل سیاسی و اجتماعی است صرادر  

 شد. 
صرردر اعظررم شرردن حرراج میرررزا آقاسرری از سرروی  
محمد شاه، هیچ انگیزه ی دیگری نداشت جرز درویرش   

بودن او و مرید بودن محمد شاه و مراد بودم حاج میررزا  
 آقاسی.  

اکنون ببینیم نظر این درویش مرشد صردر اعظرم!!   
حادثرره سیاسرری دردآور و یررک آسرریب   دربرراره یررک  
از ایرران چره   « شرهر قفقراز   ۱۷جدا شردن  »کشنده، یعنی 

 بود. 
هنگامی که برای نخستین بار در زمان فتحعلی شراه  
خبر امضای قرارداد ترکمان چای و پیمران نامره گلسرتان    
به حاج میرزا آقاسی رسید و به او گفتند این سرزمین هرا  

 از ایران جدا شدند گفت:  
)نشرت  « بهتر. این همه زمین نمور!! بی حاصرل چه »

نفررت از درون مخررزن هررای زیرزمینرری، برره انگیررزه فشررار 
بودن زمین می دانست.( و « نمور»گازهای درون منابع را 

این زمین های بوگندوی بی حاصل به چره  »سپس افزود: 
 «درد ما می خورد. بهتر شد که از شر آنها راحت شدیم.

به ژرفای اهمیت کارهرا،   نیک بنگرید، نیندیشیدن 
نتیجه اش این است که سرنوشرت سیاسری و اجتمراعی و    
اقتصادی یک کشور، تنها بره علرت مریرد برودن و پیررو      
یک درویش بودن بره دسرت بری کفایرت چنرین کسری       

 سپرده می شود.
براری، چره مررگ میررزا ابوالقاسرم فراهرانی ، چرره       
برگزیده شدن درویش نادانی چون حاج میررزا آقاسری،   

ه مرررگ امیرکبیررر، چرره برری نتیجرره بررودن انقررالب     چرر
و چره وضرع    ۱۳۳۲امررداد   ۲۸مشروطیت، و چه رویداد 

امروز ما. همه و همه، نمایانگر نقش بری چرون و چررای    
اسرررتعمارگران در حررروادث ایرررران برررا سرررودگیری از   

ایرانیان به ژرفای حوادث مهم کشور اسرت  « نیندیشیدن»
تعمرداً تصرمیم مری    و در همه ی این رویدادها آن ها که 

را پیشره خرود کررده بودنرد،     « تعقرل »گیرند، به آنان کره  
 اکثریت فزونی داشتند و به فرجام کار پیروز هم شدند. 
پس آنچه که در اجتماع کنرونی مرا، جرایش تهری     

 «. اندیشیدن»است و « اندیشیدن»است، 
*** 
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 تأملی در هویت ایرانی
 
 
 

 
 

 رامین جهانبگلو
 

، فیلسروف معرروف   یش منتسکیوسال پ ۲۵۰حدود 
از  ،نامرۀ سری ام   ،«نامه هرای پارسری  »کتابِ فرانسوی در 

زبان یک فرانسوی خطاب به یرک گردشرگر ایرانری در    
های اروپائی پوشیده بود و آشنایانش او  فرانسه که لباس
چگونره مری تروان    »این جمله را به کار برد:  ،را نشناختند
 د از گذشرت سره  پرسش منتسکیو هنروز بعر   «ایرانی بود؟

ترا   ها چه داخرل و چره خرارج کشرور     قرن برای ما ایرانی
زمانی کره برا فرهنرگ و هویرت ایرانری درگیرر هسرتیم         

 ها است. ی پرسش تر از همه امروزی

ارنست رنان، نویسندۀ فرانسوی مطرح می کند که 
 ایرن  سؤال حال هر ملتی یک روح و اصل معنوی دارد. 

 در هگرل  چیسرت؟  یایرانر  معنوی اصل و روح که است
 جرروهر را ملررت هررر قررومی روح «ترراریخ فلسررفۀ» کترراب
 را ملرت  آن درونری  حیرات  که داند می ملت آن معنوی
 یعنری  ملرت  هر درونی زندگی و حیات. دهد می تشکیل
( درونی و توسعهء فرهنگی، Development) انکشاف

معنوی و اخالقی آن ملت که در روندی شکل می گیرد 
 میرده میشرود و تجربره هرا و درس    که رونرد فراگیرری نا  

 هائی است که یک ملت در طول تاریخ می آموزد.
هگل ایرانیان را نخسرتین ملتری مری دانرد کره ایرن       
انکشاف تاریخی را آغاز می کنند. از طرفی برای اینکره  
ملتی به حقیقت جوهری خود دسرت پیردا کنرد بایرد بره      
درجه ای از آگراهی تراریخی از خرود برسرد. هرر ملتری       

ای یک نحوهء هستی و شیوهء وجودی خاصی اسرت  دار
و این نحوه وجودی در ارتباط با آنچره آن قروم و ملرت    

 تعریف می شود. ،«نیست»
هر قوم و ملتی زمانی می تواند خود را بشناسد کره  
اقرروام و ملتهررای دیگررر را بازشناسرری کنررد. پررس معنررای  

چگونره  »با پرسش  «چگونه می توان ایرانی بود؟»پرسشِ 
شود. ما ایرانی ها مثرل هرر    کامل می «نبود؟ ن ایرانی میتوا

 Selfملرت پیشرینه دار و تراریخی دیگرری، خودمردار)     

Centricچون ما که خودمدار   هایی  ( هستیم و همه ملت
( هم هستند. یعنی Cosmo Centricمدار) هستند، جهان
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بینند و تاریخ خودشان را هرم   خود را در مرکز جهان می
جهرران حسرراب میکننررد. ایررن وضررعیت برره عنرروان ترراریخ 

مدرنی مانند ایران، نقش  فکری و سیاسی در جوامع پیش
بسیار مهمی بازی کرده است. بره همرین دلیرل در نوشرته     
های ماقبل مدرنِ ایرانیان، کمتر نشرانه ای از کنجکراوی   
نسرربت برره شرریوۀ زنرردگی و رفترراری دیگررران مرری بینیررد. 

انیان گفتگرویِ  گفتگوی اصلی در دوران ماقبل مدرن ایر
درون فرهنگی است، میان افرادی با تجربه های مشترک 
 زیستی، نهادی و جغرافیائی؛ به عبارتی هویت مشترک .
هر جامعۀ انسانی با زمان خاص خرود حرکرت مری    
کند و دانش دربارهء چَند و چون هسرتی خرود و جهران    
در ارتباط با شناختی است کره از خرود دارد. برراین مبنرا     

ء سنتی مثل ایران، این سرنت بروده کره همیشره      در جامعه
افق و حدودش، شرناخت و اعمرال مرا را تعیرین کررده و      
زمانی که این سنت بدون مدرن شدن، خرودش در یرک   

گیرد، یعنی از خرود بریرده مری     وضعیت برزخی قرار می
شررود و برره وضررعیت دیگررری هررم در نمرری آیررد، مبنررای 

هرایی   فتراری اخالقی جامعه از برین مری رود. یکری از گر   
ی ایران داریرم ایرن اسرت کره از      که ما امروزه در جامعه

هرای   هایمان به خاطر بحرران  ایم. سنت  هایمان بریده سنت
هرا درگیرر بودنرد،     سیاسی، اجتماعی و فکری کره برا آن  

. ولری مرا کرامالً مردرن هرم       انرد  مورد پرسش قرار گرفته
ایرم و در یرک وضرعیت برزخری مثرل یرک تونرل         نشده
های اجتماعی در حال  ها از تمام قشر همهء ایرانی هستیم.

دانرد   گذر از این تونل هستند، ولی هریچ کرس هرم نمری    
  پایان این تونل کجا خواهد بود.

سنت ایرانی، جهان را دوگانه و بر مبنرای اسرطوره   
های دوآلیستی می بیند مانند اهریمنی و یزدانی، مقردس  

نراب مری    و نا مقدس... چنین هرویتی خرود را خرالص و   
داند و دیگری را ناخالص. هویتی کره خرود را خرالص،    

گو بداند همیشه درگیرر   انگار و تک  ناب، محض و تک
کرره دیگررران را  برا خشررونت اسررت. چرررا؟ برره خرراطر ایررن 

کنررد. لررذا اگررر ایرانرری بررودن را یررک   همیشرره نفرری مرری

ایدئولوژی تک انگار و خالص اندیش بردانیم و معرفری   
سازی هویت ملی باشریم، مثرل    صکنیم، یعنی در پی خال

خیلی از اقوام دیگر دچار خشرونت هرم نسربت بره خرود      
شویم و هم نسربت بره فرهنگهرا و اقروام دیگرر، و در       می
رویم . ولی اگر قبرول داشرته باشریم     مدت از بین می دراز

شرود،   که ایرانی بودن درکنار امر ایرانی نبودن مطرح می
سرت کره در   یعنی یک امرر سریال، آمیزشری و مرکرب ا    

شرود؛   های دیگر تعریف و تعیین می گفت وگو با هویت
توانیم به این نتیجه برسیم که ایرانری برودن یرک امرر      می

چند بعدی است و مثال برارِز آن ایرانیران سراکن خرارج     
کشور است .اصرل حراکم برر حیرات و زنردگی تمردنها       
گفتگرروی بررین فرهنگهررا اسررت کرره نرره تنهررا سیاسرری و    

یل پرداختن بره ارزشرها، اخالقری هرم     فرهنگی بلکه به دل
 محسوب می شود.

ایرانی برودن ماننرد هرر هویرت دیگرری بره عنروان        
مقوله ای یکدست و خالص غیر قابل تصرور اسرت، هرر    
هویتی در دنیای امروز بایرد از یرک رهگرذر گفتگروئی     
بگرذرد،. گفتگروی درون تمردنی شررط الزم گفتگرروی     

یشه ها و ادبیات بیرون تمدنی ست. ملتی که با سنتها، اند
خود برخرورد سرلیقه ای و گزینشری کنرد، چگونره مری       
تواند واردِ گفتگو با فرهنگهرای دیگرر شرود؟ بنرا برراین      
روند خالص سازی هویتی و فرهنگی مانند بستن تمرامی  
درها و پنجره های یرک خانره اسرت کره پرس از مردتی       
هوای راکدِ آن بوی تعفن می گیررد. از سرویِ دیگرر بره     

یتهررای ملرری در پرتررو گفتمانهررای سیاسرری و نظررر مررن هو
روشنفکری تعریف مری شروند، و درجرۀ براز و یرا بسرته       
بودن آن در ارتباط مستقیم برا ایرن گفتمانهاسرت؛ یعنری     
این که روشنفکران، سیاستمداران و اندیشمندان چگونره  

 راجع به این مقوله صحبت می کنند.
ما در صد سرال گذشرته شراهد دو گفتمران مسرلط      

ایررم. از  وژیک در رابطرره بررا هویررت ایرانرری برروده ایرردئول
سرتیز و از سروی دیگرر گفتمرانی      سو گفتمان سرنت  یک
سرازی   ستیز. این دو گفتمان هر دو در پری یکسران   تجدد
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اند و نتایج سیاسی آن نیز همیشه بررای   هویت ایرانی بوده
ملت ایران شوم بوده است؛ یا در پیِ از بین برردن تجردد   

و یا در پیِ از بین بردنِ سرنت. هرر دو    و مدرنیته بوده اند
سو تاریخ ایرران را برازخوانی سرلیقه ای و ایردئولوژیک     

. انرد  نگرفته نظر در کرده اند و بخشی از تاریخ ایران را 
کرده اند  مبارزه گفتمان دو از خارج در ای اندیشه هر با

و منکرهر نوع آمیرزش هرویتی شرده انرد. برخری شریفتۀ       
 یعنری  انرد؛،  داشرته  نفررت   آن از ی غرب بوده اند و بعض

 .نفرت یا و شیفتگی انگاری دو
در ایرررانِ امررروز ، پیامرردهای انقررالب اسررالمی،     
نخبگان ایرانی را به بازنگریِ سرنتِ تجردد واداشرت. دو    
گرایش عمدهء فکری به این برازخوانی دسرت زده انرد:    

شرود میران    یکی نواندیشان دینری کره اعتقراد دارنرد مری     
 دوم، دسرررتهء د آشرررتی برقررررار کررررد. اسرررالم و تجرررد
 را دین بازنگری که هستند سکوالر یا عرفی روشنفکران

 یا درست مفاهیم درک دنبال به بیشتر و دانند نمی کافی
 بحثری  دو هرر . هسرتند  مدرن دنیای از درستی بینش یک
کننرد،   دو گروه از روشنفکران ایرانی مطرح مری  این که

بسیار مهم است. چرون   برای ایران و چگونه ایرانی بودن
هر دو ضمن پرداختن به ابعاد سیاسی و فلسرفی مدرنیتره،   

 کنند. به مساله هویت ایرانی نیز توجه می
ترررِ روشررنفکران و نخبگرران ایرانرری در  نسررل جرروان

دورۀ دوم انقرررالب، حالرررت دو قطبررری برررودن را کنرررار 
انرررد دیگرررر بحرررث شررررق و غررررب، قررردیم و  گذاشرررته

هویرت ایرانری مطررح     جدید،سنت و تجردد در تعریرف  
 بررا چیسررت؟، بررودن ایرانرری سررؤال جررواب و نیسررت 
 نمری  تعریف ستیزی سنت یا و ستیزی تجدد ستیزی، غرب
 مرورد  در ترر  جروان  هرای  ایرانری  کره  بحثری  امروزه. شود

نرد، دیگرر آن بحثری    کن مری  ایرانی اصالت و ناسیونالیسم
هرایی مثرل رضرا شراه یرا حتری دوره        نیست کره در دوره 

می شد. امروزه بحثی که مهم اسرت بحرث    مصدق انجام
جرای مفهروم سرنت و     «میرراث »اسرت ، مفهروم    «میراث»

 تجدد را گرفته است.

 از مانررده برراقی آثررار ۀمیررراث فرهنگرری برره کلیرر   
باشد.  فرهنگیشود که دارای ارزش  گفته می گذشتگان
بناهای  مانند) ملموس آثار ۀتواند دربرگیرند این آثار می
یرک   آداب و رسروم ( یرا آثرار نراملموس )ماننرد     باستانی

منطقره( باشرد کره امررروزه در حفرظ آن بررای آینرردگان      
 ۀی مانده از گذشتگان در مطالعکوشند. میراث بر جا می
بشر موثر هستند. میراث فیزیکری ملمروس هسرتند     تاریخ

، ها مجسمه، آثار باستانیهای تاریخی،  مانند بناها و مکان
هرای   . میراث معنوی بره جنبره  آثار هنری، اسناد، ها کتاب

شود و اغلرب آداب و   غیرفیزیکی یک فرهنگ گفته می
 راه یرا  گیررد  دربرمی را زمانی ۀرسوم جامعه در یک دور

. اسرت  رسریده  ارث بره  مرا  به که جامعه در رفتار روش و
بگرروییم مررا کررامالً سررنتی هسررتیم یررا کررامالً   نیسررت الزم

ایرانیرران  متجررددیم بلکرره زمررانی کرره از میررراث ایررران و 
صحبت می کنیم، بایرد از سره الیرۀ هویرت ایرانیران کره       
مبانی انسان شناسانه،جامعه شناسانه و هستی شناسانه دارد 
و هم بعرد فرهنگری و هرم سیاسری دارد صرحبت کنریم.       

 یعنی ایرانی بودن، اسالمیت و مدرن بودن.
.  هویت هر ایرانی از این سه الیه تشکیل شده است

ا از بین بررد و گفرت کره مرن فقرط      شود یک الیه ر نمی
خواهم ایرانی شیعه باشم، ولی هیچ ارتباطی برا دورهء   می

شرود   کوروش و داریوش و خشایارشاه نداشته باشم. نمی
خرواهم از نوادگران کروروش و     گفت که مرن فقرط مری   

داریوش باشم، ولی اسالم شیعه اصالً هیچ ربطری بره مرن    
ر ایرران بوجرود   ندارد و تمام این مساجد و عرفانی کره د 

هرا را   خودی است کره بایرد ایرن    آمده، اصالً چیزهای بی
دور بیندازیم. و باالخره بخرش سروم ایرن اسرت کره مرا       

توانیم نافی این حقیقت باشیم که ما اقالً در صد سال  نمی
گذشته برا غررب رویرارویی و برخرورد داشرته ایرم و بره        

تره  ایرم و مدرنی  خاطر این رویارویی ، تا حدی مدرن شده
 ایم، حدی پذیرفته را تا 

زیستی بین این سه قطب است کره امرروزه    همپس 
توانررد هویررت ایرانرری را تشررکیل دهررد. از طرفرری آن  مرری

about:blank
about:blank
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://باستانی/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
about:blank
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بخش ماقبل اسالمی، در حقیقت تمام ناسیونالیسرم مرا را   
کنررد و در همرره مررا وجررود دارد. وقترری کرره    ایجرراد مرری
هرا و   یهرا، چینر   ها، ژاپنی ها در مورد اعراب، افغان ایرانی

بره پدیرده    کننرد  هرا فکرر مری    حتی گاهی دربراره غربری  
تقریبراً مرا هیچگراه     . آورندد   روی می «سندروم امپراتوری»

مران را برر مبنرای اسرالم شریعه       گرایری  ناسیونالیسم و ملی
گردد به هویرت   آن قسمتی که برمی ریزی نکردیم. طرح

 گرایری و  سرنت     اسالمی ما، بیشتر به دلیل ایمران دینری و   
هررای دینرری اسررت کرره مررا بررا آن برره جهرران نگرراه    ارزش
و باالخره مردرن برودن مرا هرم یرک وضرعیت        کنیم. می

خیلی خیلی عجیب و غریبی دارد که در این زمینه اتفاقراً  
ها یا برخری از   ما با خیلی از کشورهاعربی، شاید با ترک

کشررورهای آسرریایی همرردل و همررراه باشرریم، برره خرراطر  
 نشده است. ای هضم که مدرنیته این

همزیستی این سره الیره و قطرب هرویتی در شرکل      
گیری هویت ما نقش مهمری برازی مری کنرد نره ناکجرا       
آبادهای سیاسی قبل و بعد از انقالب که مرا را بره دنبرال    

 ایدئولوژیهای دینی و سکوالر بردند.
ازسویی دیگرر در عصرر جهرانی شردن مرا بایرد از       

گوناگون میراث جهانی هم صحبت کنیم که فرهنگهای 
از جمله فرهنگِ ایرانی چگونه می توانند واردِ گفتگوی 

 سازنده با هم شوند.
میراث جهانی و میراث ایرانی دو رویِ یرک سرکه   
شده اند. پویائی روح ایرانری وجهری بیرونری دارد و آن    
جهانی بودن و معاصرر برودن و ارتبراط برا روح و تمردن      

ما در صد امروزی دنیا است. یکی از فالکتهای فرهنگی 
سال گذشته این بوده است که یکی از این الیه هرا را در  
برابر دیگرری قررار داده ایرم، ایرانری برودن را در مقابرل       
اسالمیت و یرا اسرالمیت را در مقابرل ایرانری برودن و یرا       

 مدرن بودن را در برابر دو دیگری.
من بررای همرین بره لرزوم گفتگروی درون تمردنی       

و در عین حال معتقدم ایرن سره   میان این سه الیه معتقدم 
الیه باید در گفتگروی مرداوم برا میرراث جهرانی باشرند.       

گرردد بره    بحثی اسرت کره دقیقراً برمری     «میراث»توجه به 
همرران بحررث روح و نفررس ایرانیرران در پروسررهء جهررانی  

تروانیم هرم جهرانی     که ما امروزه چگونه می شدن، به این
شیم و ایرن دو  فکر کنیم، هم جهانی باشیم و هم ایرانی با

 توانند که با همدیگر همراه باشند.  چگونه می
ستیزی دو روی  ستیزی و سنت گونه که تجدد همان

یک سکه بودنرد و مرا را بره نترایج سیاسری، اجتمراعی و       
فرهنگی بسیار شومی رساندند،؛ به همین صورت امروزه 
وقتری دربررارهء ایرانری بررودن یرا میررراث ایرانری صررحبت     

انردازه بایرد خرود را جهرانی بردانیم و       کنیم، به همان می
 بره  احتیراج  مرا  یعنری . کنریم  فکرر  جهانی میراث دربارهء 
 هر از بیشتر ما که چیزی آن. نداریم اختراعی تجدد یک
 و شرررهروندی فرهنرررگ داریرررم، احتیررراج آن بررره چیرررز
زدایرری و  زدایرری، تعصررب پررروری اسررت؛ خشرونت  قرانون 

ی کرردن  اعتدال سیاسی است. ایرانی برودن یعنری زنردگ   
در مدار هویت ایرانری کره در مردار جهران قررار گرفتره       
است.این مدار بسرته نیسرت و وحشرتی از تجردد نردارد.      
هویت ایرانی باید فارغ از فعل و انفعاالت سیاسری دیرده   
شود. بابِ هویت ما باز است، مری تروان برر ایرن میرراث      

ست کره   افزود و یا مبانی معرفتی آن را نقد کرد. و اینجا
هررای ایرانرری و  وانیم بگرروییم میرران هویررت و ارزشترر مرری

وجرود دارد. چیرزی کره     «میراثری »جهان امروزی، پیوند 
تروانیم   آموزد این است کره مرا مری    دنیای امروز به ما می

مان را داشته باشیم، ولی ضمناً مردنیتِ مردرن    هویت ملی
یعنی حقوق اولیه فردی بددون اینکده المامدا      هم داشته باشیم .

  ی یا کانادایی باشیم.آمریکای

ایرانی بودن، جستجوی یک هویت آرمانی نیسرت  
و الزامًا بازگشرت بره گذشرته هرم نیسرت؛ بلکره جهرانی        
اندیشیدن اسرت. یعنری قررار گررفتن در مسریر و فرآینرد       
زمان و تمدن جهانی. بهترین وجه برای ایرانری برودن در   
ارتبرراط و مفیررد بررودن برررای کررل بشررریت اسررت و در    

 دنی قرار گرفتن و انسانِ معاصر بودن.پیشرفت تم
 ۲۰۱۶کانادا، ماه می 

 ...ادامه دارد
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 اطیری است. آیا کیومرس بود؟ که کیومرس نیز خود اس
 
 

 

 و ایران کنونی در جهان، ایران کهن شماریپیشینه ی گاه

 
 

 دکتر ناصر انقطاع

 

 

 برتری گاهشماری ایرانیان بر اروپاییان و تازیان
 
 

بسیاری گمان می کنند که همه چیم اروپاییان در محاسبات و فناوری برتر از ما ایرانی ها است. در حالی که اگر اندکی در دانش 

گاهشماری که پله های پیشرفت آن را در تاریخ کشور خود برمی رسیدیم، باریک شویم و آن را با گاهشماری اروپاییان )و سپس 

 تازیان بسنجیم( پی می بریم که گاهنامه ما نسبت به گاهنماهای کنونی جهان باختر زمین دارای برتری هایی است.

بهار جشرن هرا و آیرین هرای      سال ها و سال ها، سده ها و سده ها است که در میهن کهن ما همه ساله در آغاز
 برپا می شود. « نوروز»پرشکوهی به نام 

ولی شگفتی آور است که با اینکه از نخستین روز زایش که هنوز خود را به درستی نمی شناسریم ترا شراید ترا     
واپسین روز زندگی، نمی دانیم که سر آغراز ایرن آیرین هرا از کری و چگونره بروده اسرت و در برابرر پرسرش هرای            

آغراز و انگیرزه ی ایرن آیرین هرا در دل انبروه       »انه ی ما، بزرگان ما، دبیران ما، و حتی استادان ما می گویند: کنجکاو
 «افسانه های ملی گم شده است!

گروهی می گویند: این جشن از زمان جمشید است و یادگار اوست و او برود کره در چنرین روزی برر تخرت      
به پیشگاه خویش پذیرفت و این جشن از زمران او بره یادگرار مانرده      نشست و تاج شاهی بر سر نهاد و مردم خود را

 «است. 
 ولی جمشید در تاریخ مدون ما، جایی ندارد. کودک و نوجوان ایرانی از خود می پرسد: جمشید که بود؟ آیا
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این دو همان کورشند؟ که کورش خود دنبال کننرده ی  
آیررین هررای نرروروزی بررود و آیررا برره گفترره ی فردوسرری  

 جمشید هفتسد سال پادشاهی کرد؟!
بسیاری از پژوهندگان اروپایی که نمی خواهند برا  
یک پاسخ گنگ موضوع را بهم بدوزند، به ریشره یرابی   

ر )نه کامال دقیق( بره ایرن   بیشتر پرداخته و پاسخی دقیق ت
پرسش داده اند. می گوینرد ایرن آیرین هرای پیچیرده در      
عررین حررال حسرراب شررده و ریشرره دار، از فرمررانروایی و  
اندیشه ی یک نفر پدیرد نیامرده اسرت و زاییرده فکرر و      
تجربه ی دراز یک اجتماع اسرت. ایرن اندیشره در خرود     

سرطوره  نگرشی بود. ولی بدبختانه ما ایرانی ها به همران ا 
 -ها و افسانه هرا چسربیده برودیم ترا اینکره پیرامرون سری       
چهل سال پیش گروهی از پژوهندگان ایرانی واروپرایی  
تقریبا همباور شدند که چون نوروز، نخست یرک آیرین   
سد در سد ایرانی و آریرائی بهترر اسرت از ایرن دیردگاه      
بنگررریم. همچنررین چررون برره گونرره ای تنگاتنررگ بررا       

و هرروا وابسررته اسررت، و ایررن  دگرگررونی طبیعررت و آب 
اندیشه نیز از فالت ایران ریشه گرفته است، پس این سره  
ویژگری، مررا را برره ایررن اندیشرره راهنمررایی مرری کنررد کرره  
کوچندگان از شرمال دریرای خرزر بره فرالت ایرران، برا        
ماندگار شدن در این پهنه، به دگرگونی طبیعت در یک 

پیشره ی   برهه از زمان، در درازای تجربره ای کره در اثرر   
کشاورزی )که تازه آشنا شرده بودنرد( در ایرن سررزمین     
پیدا کردند و پی بردند که در بخشی از گذر زمران )کره   

نامیدند( ناگهان درختران جوانره مری زننرد،     « سال»بعدها 
زمررین هررا مرری روینررد و سرربز مرری شرروند، پرنرردگان و     
پستانداران و گاو و گوسفندان و خرها و اسب های شان 

و زادن و نروزاد پرروردن مری پردازنرد و      به جفت گیری
کشاورزی برای شان آسران و سرود بخرش و برارور مری      
شود. پس بی گمان چون در هر سرال، درسرت در یرک    
روز و یک ساعت این دگرگونی رخ نمی داد و گهگراه  
چند روز پیش و پرس مری افتراد. ولری بهرر روی تعطیرل       

سراب  نمی شد،رفته رفته این توجه آنها را واداشت که ح

روزها و شب ها را داشته باشند و با عالئمی که برر روی  
درختان کهن می گذاردند )و برخی از آن نشانه هرا کره   
نمایانگر شمارش ماه و سال نیاکان ما است( و هنروز نیرز   
در سنگواره ها وجود دارد، پی بردند کره در ازای یرک   
دوره از آن دگرگونی طبیعت تا دگرگونی بعدی چقدر 

می کشد. )که بری گمران دقیرق و حسراب شرده       به درازا
 نبود(.
 

 
چنانکه در تاریخ می خوانیم که یزدگرد 

سو  که دستور داده بود آیین تاجگذاری او 
در نوروز برگذار شود، در خرداد ماه سال 
یازده هجری خورشیدی این آیین ها را 

انجا  دادند. )به گفته ی دیگر نوروز در آن 
و به خرداد ماه  سال هشتاد روز جلو آمده

رسیده بود!( این نقص بزرگی بود که داشت 
اندک اندک این جشن بزرگ وابسته به 

 تجدید حیات طبیعت را، از آن جدا می کرد. 
 
 

اگر این بررسی ها که سال هرا بره درازا کشرید، ترا     
به این نتیجه رسرید، درسرت باشرد مری تروان گفرت کره        

سرال( پریش،   یش از ششهزار سرال )ترا ده هرزار    بپیرامون 
پایه ریزی نوروز، به درازا کشیده شده می بینیم که هنوز 
شمار دقیقی از پایه گذاری نوروز را در دست نرداریم و  

 نباید هم چنین باشد زیرا: 
تاریخ مدونی در آن زمان وجود نداشته که آن  -۱

 را ثبت کند. 
همیشه آیین های اجتماعی و مردمری، در یرک    -۲

ال و دو سال یکباره پایره ریرزی و   روز و دو روز، و یکس
تدوین نمی شود و ده ها و سدها سال به درازا می کشرد  
که در دل یک ملت جا بیفترد. پرس براسرتی نمری تروان      
دقیقاً  گفت که آیین هایی را که ما امروز به نام بازمانده 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

28 

ی پدران مان انجام می گرفرت مری کنریم و جشرن مری      
قدر مسلم آنکره،   گیریم، در چه سالی تدوین شده؟ ولی

 کمتر از پنج شش هزار سال پیش به این سوی نیست.  
زیرا در تاریخ ها می خوانیم که کرورش نروروز را   
جشن می گرفت. از زمان داریوش برزرگ و خشایارشرا   
نوروز در تخت جمشید بره گسرتردگی برپرا مری شرد، و      
شاهان هخامنشی بارعام می دادند و نمایندگان همره رده  

مردم در روزهای سال نو بره حضرور شراه    های اجتماعی 
می رسیدند. باری، این نکته نشان می دهد که ایرانی ها، 
اندک اندک تا پیش زمان هخامنشیان ماه هرا و سرال هرا    
از میان روزها و شب ها بدرآوردند و در آن هنگام تنهرا  
هررر مرراه را سرری روز دانسررته و برررای هررر روز نررامی را    

 برگزیدند. 
تین هنگرام شرناخته شردن، تنهرا     پس سال، در نخسر 

روز بشمار می آمد )دوازده ماه سری روزه( چیرزی    ۳۶۰
 همانند سال های قمری )اندکی بیشتر(. 

روشن بود که این شمار با گردش انتقالی زمین بره  
گرررد خورشررید کرره سرشررت طبیعررت را مرری سرراخت،    
هماهنگی نداشت و با محاسبه چنین سرالی در روز ماننرد   

ام آرام واپس می افتراد، و گهگراه از   سال های قمری آر
 فصلی به فصلی دیگر هم می رفت.  

چنانکه در تاریخ می خوانیم که یزدگرد سروم کره   
دستور داده بود آیرین تاجگرذاری او در نروروز برگرذار     
شود، در خرداد ماه سال یرازده هجرری خورشریدی ایرن     
آیین ها را انجام دادند. )به گفته ی دیگرر نروروز در آن   

هشتاد روز جلو آمده و به خرداد مراه رسریده برود!(    سال 
این نقص بزرگی بود که داشت اندک اندک این جشن 
بزرگ وابسته به تجدید حیات طبیعت را، از آن جدا می 

 کرد. 
برای رفع این عیب، پدران ما به این اندیشه افتادنرد  
که در میان و یا پایان هر سال پنج روز بره آن بیفزاینرد و   

سیسررد و شسررت و پررنج روز کردنررد ولرری در   سررالی را 
حقیقت این پنج روز را جزو ماههای سال به شرمار نمری   

« گاهان بار»آوردند و تنها جنبه ی زایده داشت. برخری  
!« خمسننه ی مستسننرقه »برره آن گفتنررد، و تازیرران  

 نامیدند. 
ضمنا روزها و شب های سال های خورشیدی هرم  

غراز خرزان در   نوسان داشت کره تنهرا در آغراز بهرار و آ    
 دازای آن برابر می شد. 

تا اینکه باز متوجه شدند  با افزودن ایرن پرنج روز،   
باز هم نوروز اندک انردک بره پریش و رو بره جلرو مری       
رود. تا اینکه ملکشاه سلجوقی، دانشرمند و نابغره برزرگ    
ایرانی حکیم عمر خیام را فرا خواند و از او خواست کره  

 و دانش خود بگشاید.  این دشواری را با پنجه تدبیر
خیام پذیرفت. دو تن از یاران خود را فرا خوانرد و  
به یاری آنان با محاسبات بسیار دقیق ریاضی، )بی آنکره  
کامپیوترهررا و ماشررین هررای دقیررق محاسرربه اتمرری وجررود 

ازای دقیررق یررک سررال رداشررته باشررد( دریافررت کرره در د
خورشیدی از آغاز فرروردین ترا پایران اسرفند، سیسرد و      

ست و پنج روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقیقره و  ش
چهل و شش ثانیه و اندکی )دهم ثانیه( است و آن را نیز 

 به سال خورشیدی افزود. 
از این گونه محاسربه، دیگرر دانشرمندان آن زمران     
نرراتوان بودنررد و امررروزه برره یرراری ماشررین هررای دقیررق    
ه کامپیوتری و ماهواره ها و کیهان نگرها پی برده انرد کر  
خیررام در برریش از هشتسررد سررال پرریش، برردون در دسررت 

 ۳۰/۱داشتن این امکانات، تنها در هر سرال یرک سری ام    
ثانیه اشتباه کرده است. یعنی در هر سی سال، یک ثانیه!! 

 )یعنی تقریبا هیچ!(  
پس تقویم درست که امروز در دست مرا اسرت از   
زمرران سررلجوقیان بنیادگررذارده شررد. آن هررم برره همررت   

 یگانه زمان، خیام.  دانشمند 
بدینگونه به آشفتگی هایی کره گهگراه پدیرد مری     
آمد، پایان داده شد. و نظم و سامانی در شمارگری زمان 
و گاهشماری پدید آمد که تا امروز نیز ثابت اسرت، کره   
به نظر ما خیلی ساده می آید. خیام کار دیگری نیز کرد، 
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ی و آن ایرن برود کره برا آگرراهی هرای کره بره فرمررانروای       
خورشید در نیمه ی نخست سال بر نیمکره شمالی زمرین  

روز حساب کرد )شرش   ۱۸۶داشت، شش ماه نخست را 
ماه سی و یکرروزه( و پرنج مراه دوم را کره زمران وجرود       
خورشید در نیمکره جنوبی قرار داشت، سی روزه و مراه  

روز( برره شررمار  ۱۷۹روزه دانسررت )جمعررا  ۲۹اسررفند را 
 آمد. 

عت و چهرل و هشرت دقیقره و    پنج سرا »با این همه 
 ۱۲چهل و شش ثانیه نیز اضافه می آید که با نزدیک بره  

مری شرد کره چهرار برابرر      « دقیقه اختالف داشتن سراعت 
 یعنی بیست و چهار ساعت کردند.

ساعت( به سرال چهرارم   ۲۴)چهار تا شش ساعت= 
 افزودند. 

یعنی سه سال را سیسد و شست و پنج روز حسراب  
ا در تقویم ها )دقت کنید فقط در کردند و سال چهارم ر

روز به شمار آوردند و آن را سال کبیسه  ۳۶۶تقویم ها( 
روز است. فرامروش نکنیرد کره     ۳۰می گویند که اسفند 

تحویل سال ها درست به هنگام گرذر خورشرید از خرط    
استوای کره زمین در همان آغاز بهار به شمار می آیرد و  

 ساعت تحویل سال نامیده می شود.  
ا این محاسبه ... سال های تقویم ایرانی، هیچگراه  ب»

 «  از سال نجومی واپس نمی افتد
 

 برتری گاهشماری ایرانیان بر اروپاییان و تازیان 
بسیاری گمان می کنند که همه چیرز اروپاییران در   
محاسبات و فناوری برتر از ما ایرانی ها اسرت. در حرالی   
ای کرره اگررر انرردکی در دانررش گاهشررماری کرره پلرره هرر  

پیشرررفت آن را در ترراریخ کشررور خررود برمرری رسرریدیم، 
باریک شویم و آن را با گاهشماری اروپاییران )و سرپس   
تازیان بسنجیم( پی می برریم کره گاهنامره مرا نسربت بره       
گاهنماهای کنونی جهان باختر زمین دارای برتری هرایی  
است که به چند تای آن می پردازیم. گاهشماری جهران  

 تان پایه گذاری شد. باختر، از روم باس

نخست گاهشماری آنها بر پایه ماه های قمری برود  
)همانگونه که هنوز هم در میهن ها،  پراره از کشرورهای   

 تازی و آفریقایی محاسبه ماههای قمری روا است(.
سرال  « ژولیوس سرزار » پیرامون دو هزار سال پیش 

قمری را در روم باستان تبدیل به سال و مراه خورشریدی   
 ولی تاریخ مبدا آن تاریخ بنیادگذاری شهر رم بود. کرد. 

با رونق گرفتن کیش ترسا در اروپرا، مبرداء تراریخ    
از بنیادگذاری شهر رم بره زایرش مسریح دگرگرون شرد.      

 ۱۵۸۲یعنی هفتسد سال به جلو آمد. و سرانجام در سرال  
پاپ گرگوار سیزدهم پاره ای اصالحات را در برخی از 

آورد. در نتیجرره تقررویم   محاسرربات گاهشررماری پدیررد  
شد که هنوز هرم بره   « ژولین»جانشین تقویم « ینرگرگو»

همان گونه رفترار مری شرود و بره نرام تقرویم گرگروری        
 برجاست.  

در این تقویم نیرز سرال بره دوازده مراه بخرش مری       
شررود، ولرری شررمار روزهررای هررر مرراه ماننررد گاهنماهررای  
)تقویم های ایرانی( ، سرر راسرت، و روشرن نیسرت کره      

ش ماه نخست سری و یرک روز، و پرنج مراه دوم سری      ش
باشد و یکسال هرم اسرفند سری     ۲۹روز و ماه پایانی سال 

 روزه باشد. 
این شرماره گرذاری روزهرای مراه، در سرال هرای       
ایرانی یک دلیل منطقی و نجومی دارد. زیررا گذشرته از   
اینکه ما ایرانری هرا، خرود را برا سرال نجرومی و گرردش        

هماهنگی کامل داده ایم، به شیوه زمین به گرد خورشید 
 ی نور گیری زمین از خورشید نیز نگریسته ایم.  

اما در تقویم گریگوری، درازی و کوتاهی ماه هرا  
جرز یرک پیشررینه ی تراریخی، دلیررل دیگرری نرردارد ،در     
حالی که همانگونه که آمد، کار گاهشرماری مرا کرامالً    
 منطقرری و بررر پایرره ی درازای فرمررانروایی خورشررید در  
نیمکررره شرررمالی و نیمکرررره جنررروبی و طررررز و درازای  

 نورگیری زمین از خورشید است. 
با نگاهی سرسری به شماره روزهای هر ماه از سال 

 ترسایی به درهم ریختگی آن پی خواهید برد. 
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 روز است.  ۳۱ماه یکم= ژانویه -۱
روز و در سرال   ۲۹فوریه )در کبیسره   -ماه دوم- ۲

 روز است(   ۲۸های دیگر 
 روز است.   ۳۱مارس  -ماه سوم-۳
 روز است.  ۳۰آپریل  -ماه چهارم- ۴
 روز است.  ۳۱مه  -ماه پنجم- ۵
 روز است.   ۳۰جون )ژوئن( -ماه ششم- ۶

تا اینجا اینگونه گمان می کنیم که ماه ها، یکی در 
 روز )به جز فوریه( هستند. ولی ناگهان: ۳۱و  ۳۰میان 
و اوت پشرت   ماه هفتم و هشتم جوالی )ژوییه(- ۷
 روز هستند.   ۳۱سر هم 
 روز است.  ۳۰سپتامبر نیز  -ماه نهم- ۸
 روز است.   ۳۱اکتبر  -ماه دهم- ۱۰
 روز است.   ۳۰نوامبر  -ماه یازدهم- ۱۱
 روز.  ۳۱دسامبر –ماه دوازدهم - ۱۲

بررا یررک نگرراه برره آمررار برراال پرری مرری بررریم کرره در 
م، روزه داریر  ۳۱گاهشماری جهان باختر زمین هفت ماه 

روزه و اروپاییران و   ۲۸روزه، و یرک مراه    ۳۰چهار مراه  
 آمریکاییان خود در این زمینه سر درگم اند. 

برتری دیگری که در تقویم های ما برگاهنماهرای  
اروپاییان و آمریکاییان وجود دارد، تنهرا برر سرر نظرم و     
دقت درازی و یا کوتراهی ماههرا نیسرت )درسرت اسرت      

ست( ولی برجسرته تررین   که این خود دشواری بزرگی ا
برتری ما، بر گاهشماری باختر زمینی ها، ایرن اسرت کره    
همه ی ماههای فصل های چهارگانه سرال هرای ایرانری،    

 درست در درون فصل های خود جا افتاده اند.
بدینگونه که درست در آغاز سرال ایرانری تحویرل    
سال، دقیقاً مصادف است با گذر خورشید از خط اسرتوا  

ره شمالی که ما ایرانیان به آن تحویل سال به طرف نیمک
می گوییم. پس فصل بهرار آغراز مراه فرروردین اسرت و      
پس از اردیبهشت با پایان ماه خورداد)خرداد( فصل بهار 
پایرران مرری گیرررد. پررس از سرره مرراه بهرراری فررروردین و   
اردیبهشت و خورداد )که دقیقا سراسر فصرل بهرار را در   

درسرت برا روز یکرم تیرر      بر می گیرد، روز یکم تابستان
ماه آغراز مری شرود، و برا پایران شرهریور مراه نیرز فصرل          
تابستان پایان می یابد.( همچنین است پاییز که برا مهرر و   
آبان و آذر، آغاز می شود و پایان مری یابرد و سررانجام،    

اسرفند   ۲۹روز یکم دی ماه، روز نخست زمسرتان و روز  
ده روز بعرد   ماه ) ماه مارس جزو زمستان آمده اسرت( و 

با آپریل و می، و چند روز از جرون )ژوئرن( جرزو بهرار     
 می شود.  

همینگونه است بخشی از ماه ژوئن داخل تابسرتان،  
همررراه بررا ژوئیرره )جرروالی( و اوت و بخشرری از سررپتامبر، 
تابستان است و بخش دیگر سپتامبر به پرائیز مری رود و...   

برال مری   همینگونه تا پایان زمستان این درهم ریختگی دن
 شود.
 

تنناریخ در کشننورهای اسننالمی ودشننواری 
 جشن های اسالمی در ایران! 

تازیان چون بیشتر در بیابان می زیستند، و راهنمای 
سفر و راهنمای تاریخ شان گردش ماه بود، به پیرروی از  
کشورهای دیگر شمال آفریقا و حتی خود آفریقا، شریوه  

زمین بود.  گاهشماری آنان بر پایه ی گردش ماه به گرد
روز )اندکی بیشتر( را یک ماه به شرمار مری    ۲۹یعنی هر 

روز، و یک سال  ۳۵۴آوردند. در نتیجه یک سال قمری 
روز می شرد، کره سرال خورشریدی      ۳۶۵خورشیدی هم 

یازده روز درازتر از سرال قمرری برود و همرین اخرتالف      
درازا سبب شرد کره برا اینکره مبرداء تراریخ گاهشرماری        

سرلمانان گیتری یرک حادثره ی تراریخی      ایران و دیگرر م 
است، ولی شمارش سال خورشیدی فرق می کرد. بررای  

 . ۱۴۳۷شد و شماره سال قمری  ۱۳۹۵نمونه امسال 
 مبداء تاریخی مسلمانان چگونه تعیین شد؟!

هنگررامی کرره عمررر فرزنررد خطرراب دومررین خلیفرره  
مسلمین بره خالفرت رسرید، بررای پیشرگیری از تفرقره و       

انان نرراگزیر از تررک و تاخررت برره   جرردایی میرران مسررلم 
کشورهای همسایه و از آن میان ایران شرد و بره مصرر و    
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شمال آفریقا دست انداخت، در سرال هرای دوم و سروم    
خالفت خود هنگامی که برگ هرای خرراج کشرورهای    
شکست خورده را بررسی می کرد. گهگراه بره دو برگره    
برمی خورد که برای نمونه تاریخ هر دو، جمرادی االول  
بود، عمر از مسئول مربوط پرسید چرا هر دو برگ یرک  

 تاریخ دارد؟! 
پاسررخ داد: چررون یکرری مررال جمررادی االول سررال  
گذشته اسرت و دیگرری مرال جمرادی االول امسرال. در      
اینجا یادآوری این نکته شایسته است که تازیان تا پریش  
از محمد و عمر، مبداء و تاریخ مشخصری از سرال هرا را    

ه که رویداد برجسته ای در یکی از سال نداشتند و گهگا
هررا رخ مرری داد. نررام آن رویررداد را بررر روی سررال مرری   

 گذاردند. 
برررای نمونرره سررالی را کرره در آن عمرروی پیررامبر    
ابوطالب و همسر پیامبر خدیجره درگذشرتند آن سرال را    

)سال اندوه( نامیدند. و یرا سرالی کره ابرهره     « عام الحزن»
عرام  »بره مکره تاخرت آن را    امپراتور حبشه با فیل هایش 

)سال فیل( نامیدند و ترا مردت هرا مری گفتنرد: دو      « الفیل
سال پیش از عام الحزن ، یا سه سال و یا چهار سال پرس  

 از عام الفیل!! و... 
ایررن پیشررینه هنگررامی کرره عمررر برگرره هررای همنررام 
مالیاتی را دید، او را برر آن داشرت ترا مبرداء تراریخی را      

د. ایررن بررود کرره دسررتور داد    برررای مسررلمانان برگزینرر  
کارشناسان گاهشماری را از مکره ، ایرران و مصرر گررد     
آورند و به انان تکلیف کرد که یک حادثه مهم اسالمی 

 را پیشنهاد کنند تا مبداء تاریخ مسلمانان شود. 
آنرران پررس از چنررد روز گفتگررو برره حضررور عمررر  
د رسیدند و سه رویداد را به نام مبداء تاریخ به وی پیشنها

 کردند. 
 -۳روز مرررگ محمررد   -۲ روز زایش محمد -۱

 روز کوچ )هجرت( محمد. 

عمر گفت: روز زایش پیامبر کره بدرسرتی روشرن    
نیسررت. زیرررا وی در آن روز پیشررینه جهررانی نداشررت تررا 

 زادن او بدرستی ثبت تاریخ شود.  
روز مرگ پیامبر نیز، یرادآور یرک رویرداد انردوه     

ء تاریخ مسلمان شرود.  انگیز است، درست نیست که مبدا
ولی روز کوچ و هجرت او از مکه به مدینه، چون آغراز  
شکوفایی اسالم است به نظر من شایسته است کره مبرداء   

 تاریخ شود.  
این دستور عملی شد، ولری چرون ایرن انجمرن در     
چهارم ربیرع االول برگرذار شرد، و یکرم محررم معمروال       

واپرس   آغاز سال تازیان است، به ناچار شست و دو روز
آغراز سرال یکرم    »آمدند و روز یکم محررم آن سرال را   

 دانستند. « هجری
همانگونه که در باال آمد، چون درازای سال هرای  

 ۳۶۵روز، و درازای سرال هرای خورشریدی     ۳۵۴قمری 

روز اسررت، یعنرری هررر سررال قمررری یررازده روز از سررال   
سرررال  ۱۳۹۵خورشررریدی کوتررراه ترررر اسرررت. درازای 

محمد، بره علرت کوتراه ترر      خورشیدی از تاریخ هجرت
سال قمری در ایرن   ۱۴۳۷بودن سال های قمری به شمار 

درازا جررای گرفترره اسررت. زیرررا پایرره مبررداء ترراریخ در    
هرشرریوه ترراریخ خورشرریدی و قمررری در هررر دوگونرره    
گاهشمار یکی است و این اخرتالف شرماره نبایرد سربب     

 اشتباه شود.
دوم این کره بره علرت مسرلمان برودن اکثریرت مرا        

رانیان ناگزیر از برگزاری جشن های مذهبی مانند عیرد  ای
قربان و غیره و همجنین ماه رمضان نراگزیریم بره تقرویم    
قمری هم مراجعه کنیم. بر این پایره برا یرازده روز عقرب     
افتادن ماه قمری در هر سال این مراسم برا تقرویم ایرانری    
)خورشیدی( همسانی ندارد و باعرث دردسرر مرردم کرم     

 .  سواد می شود
 

 
 

*** 
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دیانییم  
 و باورهای دینی آنان

 

 نصرت اهلل ضیایی
 
 

 اشاره 
 

حوادثی که از مدتی پیش در خاورمیاننه بنه وقنوع    
پیوسته و کشمکش های تند و ویران گنری کنه در مینان    

هنم  ساکنان آن درگرفته و در حال حاضر شدت بیشنتری  
 این    بر  تغییراتی که  در  خووط  جغرافیایی   یافته، عالوه

 
که احتماال در آینده ای نه چندان دور  –آورده مناطق  پدید 

 این تغییرات و ابعاد دیگر آن به گونه روشن تری چگونگی

 
، سنجار های در کوه یزیدیان
 .سوریه و عراق مرز
(میالدی ۱۹۲۰دهه )  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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نه تنها سرزمین هایی مانند سنوریه و   -ظاهر خواهند شد
رخی از گنروه هنای   عراق را به کا  آتش ویرانی سپرده، ب

قومی و مذهبی را نیز با مصائب رقت باری مواجه سناخته  
« یزیدی»است که از آن جمله باید از گروهی از کردان که 

 نامیده می شوند یاد کرد. 
بنابراین نویسنده مناسب دانست در چنین موقعیتی 
از سیر تاریخ، برای شناساندن هوینت تناریخی و قنومی    

سال های اخیر متحمنل خسنارات   مردمان یاد شده که در 
 مالی و جانی فراوانی شده اند و با ستم های ناروایی که 

همدردی جهانیان را نینز برانگیختنه انند،     ،بر آن ها رفته
 موالب زیر را عرضه دارد.

*** 
 

پیررروان فرقرره ای هسررتند کرره زیسررتگاه « یزیرردیان» 
عمده آنان در مثلثی از کشورهای عراق، ترکیه و سوریه 

جبررل »و « سررنجار»و « شرریخان»ر دارد. منرراطقی از قرررا
، «کورتروالن »در کشور عراق و نیز بخرش هرای   « سمعان

و همچنررین منرراطق   Siirt«سررییرت»از ناحیرره « بشرریری»
در ترکیره از مراکرز زنردگی    « هکراری »کوهستانی ناحیه 

بره گونره گرروه    « یزیدیان» یزیدیان هستند. افزون بر این 
یرروان و تفلریس در کشرور    های پراکنرده در شرهرهای ا  

ارمنستان و نیز در میان ترکران مهراجر در کشرور آلمران     
مسکن دارند و همه ساله در موسم معینی گروه هرایی از  
این کشورها به عراق می آینرد و در مراسرم حرج کره برا      

برگرزار مری    Lalesh«اللش»زیارت مزار شیخ عدی در 
 شود، شرکت می کنند.  

 

 وجه تسمیه یمیدیان
بره ایرن فرقره بره     « یزیردی »ی اطالق عنوان چگونگ

درستی معلوم نیست. جمعی از پژوهشگران تاریخ برآنند 
که با بر افتادن سلسله بنی امیه به دست عباسیان، گروهی 
از طرفداران بنی امیه که زندگی در قلمرو سلسله جدیرد  
را که به هر حال مخالفان سیاسی آن هرا بودنرد، مناسرب    

کردنررد و برره قسررمت هررای   نمرری دیدنررد، ترررک وطررن 
روی نهادنررد و در « میرران رودان»کوهسررتانی در شررمال  

مناطقی که نام بردیم، در میران بومیران آن نرواحی سرکنا     
گزیدنررد و چررون تسررلط عباسرریان در تمررام کشررورهای   
اسرالمی قطعری بره نظرر مرری رسرید ناچرار گرروه جدیررد        
پناهندگان از کار سیاست و نظامی گری دست شستند و 

ی عررادی تررن در دادنررد و برره جررای جنررگ و  برره زنرردگ
 خونریزی به مناسک صوفیانه روی آوردند. 

، امرای «جزیرۀ بن عمر»امرای  1«شرفنامه»به نوشته 
از بازمانردگان خالردبن ولیرد و     2«میافارقین»و « سلیمانیه»

 جررروالمرکی»مرررروان بررروده انرررد و روسرررای طوایرررف  
»Julamarki  نیررز بررا امویرران پیوسررتگی  « محمررودی»و 

  3نژادی داشته اند.
این آگاهی های کتاب شررفنامه اگرر هرم صرد در     
صد برا واقعیرت هرای تراریخی برابرر نباشرد، دسرت کرم         
گویای این نکته است که مهاجران، در میان مردم محلی 
با احترام و حسن قبول مورد پذیرایی قرار گرفتره انرد ترا    
آن جا که توانسته اند به امارت و حکومت و ریاست نیز 

ست یابند و یا با خانواده های رهبران محلری درآمیزنرد   د
 و با آنان خویشاوند شوند. 

                                                 
۱

کتابی است به فارسی در تاریخ کرد تالیف شرف خان  - 
ق از روسای قبیله )روزکی / روجکی( ر ه ۱۱و ۱۰بدلیسی قرن 

بار صفوی بود و سرانجام که ابتدا از امرای ایرانی منسوب به در
ناچار شد برای فرار از سختگیری های )شاه صفوی( به زیر 
حمایت سلطان عثمانی دراید. سلطان عثمانی او را به ریاست قبایل 

 کرد منصوب کرد. 
از شهرهای قدیمی واقع در ترکیه امروز )دیار بکر( که از  -۲  

د از اسالم مناطق مورد کشمکش ساسانیان و رومیان بوده است. بع
از متصرفات فرمان روایان ایرانی بوده و نهایتا به تصرف سلسله 

 عثمانی درآمده است.
 این اقوام از تبار کرد هستند. -۳ 
  
 
 
   



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

34 

انتساب گرروه  
بنرری »مهرراجران برره  

و عالقررره ای « امیررره
کرره برره یزیررد بررن    
معاویررره ابرررراز مررری 
داشرررررتند، سررررربب 
گردیررررد کرررره بررررا 
گذشررررت زمرررران،  
مردمان محلی، آنان 

« یزیدی»را با عنوان 
بشناسند و بره همران   
 .  نام خطاب کنند

از  1«السمعانی»
ظهرررور مرررذهبی در 
ایررن منطقرره نررام مرری 

اعتقراد  « یزیرد برن معاویره   »برد که پیروان آن بره امامرت   
داده بروده  « یزیردی »داشته اند و به جماعت خود نیز نرام  

کوه »اند. همین نویسنده مدعی است که خود در حوالی 
به گروه های زیادی از یزیردیان برخرورد کررده    « حلوان

گی زاهدانره ای داشرته انرد و برا تغذیره از      است کره زنرد  
، بره صرورت منرزوی و جردا از     «هرال »نوعی گیاه به نرام  

« امام»به عنوان « یزید»دیگران زندگی می کرده اند و به 
 خود احترام فوق العاده ای قایل بوده اند. 

 

 یخ عدی بن مسافرش
همرره محققرران، بنیانگررذار واقعرری آیررین یزیرردی را  

میان سرال هرای   « عدی»می دانند. « شیخ عدی بن مسافر»
از توابرع بعلبرک   « بیت فرار »هجری در قصبه  ۴۷۰تا  ۴۶۵

 حدود نود  وی تا  گفته می شود که    به دنیا آمده است.
 

                                                 
عبدالکریم سمعانی محدث و مورخ )در قرن هفتم «السمعانی»--۱
 «.انساب السمعانی»ق( صاحب اثر معروف ر ه
 

 مزار عدی یا همان کعبه یزیدیان
 

سال زندگی کرده است. بعضری هرا معتقدنرد کره نسرب      
 می پیوندد. « مروان اول»به « عدی»

ل قررن ششرم هجرری بره علرت      شیخ عدی در اوایر 
آشفتگی های داخلی دودمان عباسی، به میان طرفرداران  
فراری امویان بره آنراتولی آمرده و در میران آنران کره از       
 همفکران و همرایانش بوده اند، سکنا گزیده است. 

شرریخ عرردی بخشرری از عمررر خررود را در بغررداد     
، بررادران غزالری و   «سرهروردی »گذرانده و در آن جا با 

و یار طریقت خود شیخ عبدالقادر گیالنی همدم دوست 
عارف وارسته عبردالقادر گیالنری    و همنشین بوده است. 

شیفته زهد و تقوای عدی بوده اسرت. ایرن سرخنان را بره     
شیخ  عبدالقادر گیالنی نسبت می دهند که گفتره اسرت:   

اگر رسیدن به مقام نبوت با ریاضرت و کوشرش امکران    »
 «.دی به آن دست می یافتپذیر بود، بی گمان شیخ ع
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شیخ عدی به سائقه روحیات صوفیانه ای که داشته 
طالب یرک زنردگی آرام در انرزوا بروده و شراید همرین       
نگرش به نوبه خود یکی از انگیزه هرای مهراجرت او بره    

 کوهستان های شمالی گردیده است. 
آثار مکتوب شیخ عدی را چهرار مجلرد مری     شمار

 دانند که عبارتند از:  
 اعتقاد اهل سنت و جماعت-۱

 .این کتاب شامل مبانی اعتقادی شیخ عردی اسرت  
مجموعه ای از یک سلسله احکام ارتودوکسری اسرالم و   

 بین النهرین.
 «کتاب فیه ذکر آداب النفس»-۲

که در واقرع تکررار همران مطالرب رسراله نخسرتین       
 است.  
 وصایاء شیخ عدی بن مسافر الی الخلیفه.»-۳
ایرن اثرر   « ائدو لسایر المریردین وصایالمریده ق» -۴

 نیز همچنان که از نامش پیداست، پندها و رهنمودهای  
 اخالقی و دینی اوست خطاب به مریدانش. 

چرررخش هررای بعرردی طریقررت برره سرروی افکررار و 
اندیشه های غیر اسالمی، سبب گردید که در بین عقایرد  
عرفانی آغازین و آن چره بره نظرام عقیردتی یزیردیان در      

بعد شکل مشخصی بخشرید، شرباهت انردکی    زمان های 
برقرررار باشررد. از معرردود شاخصرره هررای ایررن هماننرردی،  
شخصیت جادویی خود عدی است که در آیین یزیدی، 
گاهی حتی تا مرتبه نیمه خدایی نیز باال رفتره اسرت و در   
کنار آن و البته در درجاتی فروتر، نام هایی چون حسرین  

سطامی و چند ترن  منصور حالج، حسن البصری، بایزید ب
دیگر از عرفا که در ادبیات شفاهی یزیدیان از آن هرا برا   

 احترام یاد می شود، قرار گرفته اند. 
از نظر سازمان و ساختار اجتماعی هم، تنهرا پدیرده   
ای که در میان یزیدیان امروز باقی مانرده، وجرود گرروه    
فقیررران اسررت کرره مناسررک عبررادی آن هررا برره سررلوک   

 شیح عدی شباهت زیادی دارد.زمان خود « عدویه»

 

 منتقدان و مخالفان یمیدیان   
اشرراعه نظریررات تررازه پیررروان طریقررت عرردوی در  
قلمرو فرمانروایی حکام و امرای اسالمی نیز بازتاب های 
تازه ای به وجود می آورد و انان را در معرض مخالفرت  
ها و دشمنی هرای جردی قررار مری دهرد ترا آن جرا کره         

از اتابکان موصل )نیمه اول قرن « لدینلؤلؤ بدرا»باالخره 
( را وامی دارد کره بره کوهسرتان هرای هکراری لشرکر       ۷

بکشد. براثرر ایرن لشکرکشری برود کره حسرن )پیشروای        
طریقررت( کشررته شررد و پیررروانش پراکنررده گردیدنررد     

 میالدی( ۱۲۵۴)
 
 

 

بارزترین اعتقاد این جماعت، امامت »
یزید بن معاویه بود. حتی گروهی از 

زید را به عنوان پیغمبر می آن ها ی
 پذیرفتند. 

 

 
به دستور بدرالدین گرور شریخ عردی را کندنرد و     
استخوان هایش را به درآوردند و در اطراف پراکندند تا 
از آن پس هیچ گونه رسم بت پرستانه در میان مرردم آن  
دیار باقی نماند. اما اعمال چنین فشارهایی نه تنها از نفوذ 

ازه طریقرت عردوی نکاسرت    و گسترش آمروزه هرای تر   
بلکه بر مقاومت پیروان آن افزود. در زمینه هرای فکرری   
و فرهنگی نیز انتقادهای تنردی علیره عدویره پرا گرفرت.      

اسرت کره دراثرری     1یکی از منتقدان جدی آن ابن تیمیه
، آیرین هرای برر خرالف سرنت و      «رسراله العدویره  »به نام 

                                                 
د و از متعصبان شناخته شده در فقیه معروف حنبلی با آثار متعد -۱

عقاید اسالمی که با مخالفت گروهی از فقها و ائمه اسالمی نیز 
روبرو بود. تاثیر آراء او در وهابیت )عربستان سعودی(چشمگیر 

 است.
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تقراد  تمایالت مشکوک پیروان طریقت عدویه را مورد ان
قرار داد و آنان را به بازگشت بره سرنن اسرالمی دعروت     

که اصوال با هریچ یرک از جریران هرای     « ابن تیمیه»کرد. 
تصوف موافقتی نداشرت، در رسراله دیگرر خرود بره نرام       

نیررز برره توضرریحات آیررین هررای طریقررت « منهرراج السررنه»
 عدوی ادامه می دهد و آن ها را نفی می کند.  

ابرروالفراس »جریرران  یکرری دیگررر از مخالفرران ایررن 
مخرالفین لملرۀ   »است که در تالیف خود بره نرام   « عبیداهلل
از بردعت هرای   « ابن تیمیه»با همان شیوه فکری « االسالم

 پدید آمده در طریقت یاد شده انتقاد کرده است: 
یزیرد برن    بارزترین اعتقراد ایرن جماعرت، امامرت    »
بود. حتری گروهری از آن هرا یزیرد را بره عنروان         معاویه

  «پیغمبر می پذیرفتند.
این جاهالن یزید را برکشیده انرد و برزرگ کررده    
اند و به مدح و ستایش او پرداخته اند و بسریاری فضرایل   
و کرامات به او نسبت داده اند. آن ها گفتره انرد: جران و    
مال کسانی که یزیرد را دوسرت ندارنرد بررای مرا حرالل       

عبرادت  است و نیز گفته اند: ما در پشرت سرر مسرلمانان    
این تیمیه نیز به نوبه خود این سخنان را تایید «. نمی کنیم

می کنرد. برا ایرن حرال در روزگراران بعرد یراد یزیرد بره          
فراموشی می گراید و مقرام او در میران بزرگران یزیردی     

 به درجه پایین تری تنزل می کند.
 

 نقش فرهنگ ایران
مهم ترین نظریه ای که در تبیین چگونگی یزیردی  

است، جسرتجوی مبرانی آن آیرین در میران      گری مطرح
عناصر فرهنگ ایرانری اسرت. ایرن برداشرت برا نظریرات       

، انطباق دارد که معتقرد  «ژاک ژاری»پژوهشگرانی چون 
اسررت یزیرردیان در حقیقررت امررر یررک گررروه از رانررده    
شدگان ایرانی هستند که آیرین مزدکری داشرته انرد و در     

نس آمده اند و قرن ششم میالدی به قلمرو امپراتوری بیزا
 در آن جا فرهنگ خود را ادامه داده اند. 

این اندیشه برا ریشره هرای تراریخی نیرز همخروانی       
 فرمان به  مزدکیان   قتل عام  دارد. چه قرن ششم، مقارن

انوشیروان ساسانی است که با بی رحمی و شرقاوت کرم   
مانندی انجام گرفته و باعث انهدام تشکل هرای آنران در   

ری شده است. دور نیست که گرروه هرایی   داخل امپراتو
از مزدکیان به ایرن منراطق کوهسرتانی غررب امپراتروری      

 فرار کرده و سکنا گزیده باشند. 
 
 

 

تایراهیت ها، گروهی زرتشتی بودند 
که از زمان های دورتر در این مناطق 
زندگی می کرده اند. این که تایراهیت 
ها از زرتشتیان بومی این نواحی و از 

ندگان جامعه ساسانی بوده اند و بازما
یا بعدها از ایران مهاجرت کرده و در 
کوهستان های غربی پناه گرفته اند، 
معلو  نیست. اما این آگاهی را داریم 

که این گروه الاقل تا نیمه  قرن  
 سیزدهم  میالدی زرتشتی  بوده اند

 

 
 

افزون بر این شواهد تراریخی از حضرور مزدکیران    
 « لمونوس»الی سوریه خبر می دهند. در قسمت های شم

Lemonos     از پژوهشگران این آیرین، مردعی اسرت کره
یزیررردیان سررراکن جبرررل سرررمعان در سررروریه، محققرررا  
بازماندگان مزدکیران مهراجرت کررده بره ایرن سررزمین       

 هستند.
گررروه دیگررری از سرراکنان مرزهررای یزیرردی در   »

روزگرراران پرریش از کسررانی تشررکیل مرری شررد کرره برره    
معروفنررد. محققررانی چررون  Tayrahitiesتایراهیررت هررا 
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و  Baherbraus«برراربروس»و  Guidi«گیرردی»، «ژاری»
راجرع بره ایرن گرروه،      Ramicho«رامیکو»به خصوص 

بررسی های بالنسبه دقیقی به عمرل آورده انرد. براسراس    
این پژوهش ها تایراهیت ها، گروهی زرتشتی بودند کره  

رده انرد.  از زمان های دورتر در این مناطق زندگی می ک
این که تایراهیت ها از زرتشتیان برومی ایرن نرواحی و از    
بازماندگان جامعه ساسانی بوده انرد و یرا بعردها از ایرران     
مهاجرت کرده و در کوهسرتان هرای غربری پنراه گرفتره      
اند، معلوم نیست. اما این آگاهی را داریم که این گرروه  

 ه اند و بود  میالدی زرتشتی  سیزدهم قرن   الاقل تا نیمه
مدتی بعد از این تاریخ و به احتمال، از زمران عردی دوم   
به مذهب اسالم گرویده اند و البته با حفرظ همره مراسرم    
ملی و شرعایر و تعلیمرات مرذهب پیشرین خرود. بنرابراین       
تایراهیت ها گرچه با نام اسالم با یزیدیان درآمیختند امرا  
در  در عمررل عقایررد پیشررین را رهررا نسرراختند و آن هررا را 

مذهب یا طریقت ترازه ای کره پرذیرای آن شرده بودنرد      
زنده نگاه داشتند و به تردریج راه و رسرم نروی را پدیرد     

با این حال نباید چنین پنداشت کره در یزیردی    1آوردند.
 گری فقط جای پای زرتشتی گری پیداست. 

 هرا و  در این آیین از آمروزه هرا و اخرالق و روش   
ی و باورهرای دیگرر   ، مرانوی، مزدکر  «مهرری »آیین های 

مزدکی رگه های فراوانی می توان یافرت. در نمراز    نندما
بامدادان رو به آفتاب ایستادن و نیایش کرردن یزیردیان،   
روشن ترین گواه تاثیر میترائیسم در این آیرین اسرت. در   

نقرش بسرته اسرت و    « نگاره فروهر»گنبد و بارگاه اللش 
نررین نیرز حضرور نرام هرای زرتشرت و فرزنردانش و همچ      

امشاسپندان زرتشتی در کتاب های مقدس یزیردیان کره   
در سررطور آینررده برره ذکررر آن هررا خررواهیم پرداخررت،    
بازمانده های آیین زرتشتی را در آن نمایران مری سرازد.    
در واقع یزیدی گری امروز آمیزه ای است از مرذاهب و  

امتراج فرهنگ »آیین های گونه گون که براساس قاعده 
هررود، زرتشررتی، مسرریحی، زروانرری،  ، از اعتقررادات ی«هررا

                                                 
   .دکتر محمد آیدین. مجله تحقیقات تاریخی، دانشگاه آنکارا -۱

مهری، مانوی، مزدکی، تاثیر پذیرفته و در قالب پراره ای  
از اشکال اسالمیت، به گونه آیین خاصی در میان صردها  
 و بلکه هزارها باور دینی و شبه دینی، جای گرفته است.  

 
 

 

در باورهای یزیدیان زرتشت و سه 
و « آرتواهیست»، «وهومن»پسرش 

تر او که مجموعه و سه دخ« سهرو»
هفتگانه ای را تشکیل می دهند، از 
شخصیت های مقد  به شمار می 
روند. نکته دیگر این که در اسووره 

، همیشه «زرتشت»های دینی یزیدی 
 مقایسه شده است.« اهورامزدا»با 
 

 
از این گرروه در ذیرل   « لغتنامه»زنده یاد دهخدا در 

ظریررات نررام مرری برررد. او در توضرریح ن« یزیدیرره»مرردخل 
متعددی که در وجه تسمیه این نام عنوان گردیده، چنین 

 می نویسد:
گویند نسبت یزیدیان به یزید بن معاویه است و »...

گروهی گوینرد بره یزیرد برن انیسره منسروب انرد کره از         
خرروارج نهررروان بررود. گروهرری دیگررر کرریش یزیدیرره را 
صورت دگرگونه شده دین زرتشرتی و لفرظ یزیرد را از    

و « ایررزد»برره معنرری پرسررتش مرری داننررد کرره  « یررز»ریشرره 
 «  نیز از آن است...« ایزدان»

 خدا و فرشتگان در یمیدیان 
مفهروم اعتقراد بره طرور صرریح      «  ایرزدی »در کیش

عنوان نشده است. با این حال یزیدیان به خداونردی کره   
است، اعتقاد دارند از این رو آیین آن ها را « قادر مطلق»

 قرار داد. « داییتک خ»باید در عداد عقاید 
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اسرت و از  « بی اندازه خوب»خداوند یزیدی گری 
این رو بی شباهت به خدایان اپیکوری نیست. از دور بره  
کارهای دنیا عالقه نشان می دهد و فرمران هرای خرود را    

 از طریق فرشتگان نزدیک به خود ابالغ می کند.  
 

خدا براوری یزیردی گراهی هرم برا عناصرر متعردد        
در آن راه یافته اند، برخورد می کند و فرهنگ هایی که 

وضررع پیچیررده ای را پدیررد مرری آورد. برره خصرروص در  
داستان مربوط بره آفررینش و در قالرب مفراهیمی چرون،      
بهشت، آدم، حوا، ابلیس. تخیرل نیرومنرد یزیردی گرری     
اگر چه گاهی به خداوند، قدرت بی پایران فروق بشرری    

شرمایل و   می بخشد اما در جایی دیگر او را بره شرکل و  
 ویژگی های کامال بشری نمایان می سازد. 

خدای یزیدی جهان را برا هفرت فرشرته ای کره او     
قدرت خرود را از راه کررم و احسران بره ان هرا بخشریده       

 -خدا»اداره می کند. فرشتگانی که در این آیین به گونه 
پذیرفته شده اند. نکتره دیگرری کره دربراره ایرن      « فرشته

برابری آن ها با مشایخ یزیردی   فرشتگان می توان گفت،
است که به امر خداوند تجسد پیدا کرده انرد و در قالرب   

 آن مشایخ درآمده اند: 
 شیخ عدی  -مَلَک ]فرشته[ عزازیل -۱
 شیخ حسن   -ملک داردائل  -۲
 شیخ شمس الدین  -ملک اسرافیل -۳
 شیخ ابوبکر  –ملک میکائیل  -۴
 شیخ مجدالدین  –ملک جبرائیل  -۵
 شیخ صدرالدین  –لک ساموئل م -۶
 شیخ فخرالدین   –ملک نورائل  -۷

فهرست باال نشان می دهد که یزیردیان چنرین مری    
پنداشته اند که رهبران دینی آن ها فرشتگانی هستند کره  
 پیکره مادی پیدا کرده اند و به قالب انسان درآمده اند. 
یزیردیان امرروزی برراین باورنرد کره فرشررتگان در      

بر روی زمین می آینرد و بررای انسران هرا      موارد مقتضی
قانون های تازه ای می آورند. براساس این عقیده از هرر  

هزار سال یک بار فرشرته ای برر روی زمرین مری ایرد ترا       
جهان را نظم تازه ای ببخشد. براساس ایرن پنردار، از هرر    
هزار سال در میان ملت ها یک انسان استثنایی که حامرل  

، ظهررور مرری کنررد و تغییرررات نیررروی فرروق العرراده اسررت
  1بزرگی را در نظام فکری و حیاتی مردم پدید می آورد.

 
 

 

نفوذ اندیشه ایرانی از اعتقادات 
زرتشت و مانی و مزدک تا آیین ها و 
مراسم ملی ایرانیان که هم اکنون در 
باورهای نظری و آیینی یزیدیان، به 
صورت یک رشته مسائل عبادی و 

اسانی قابل  مذهبی باقی مانده، به
 تشخیص است. 

 

 
همین فرشته است که به جامعره یزیردی و مرذاهب    
دیگر، متون مقدس و قروانین و مقرررات دینری را وحری     
می کند. فرشته ای که وظیفه اش در روی زمین به پایران  
می رسد، به بهشت برمی گردد. بیشتر این فرشتگانی کره  

کرره   بر روی زمین آمده اند، نسل هرایی نیرز از خرود در   
 خاکی ما برجای نهاده اند.

در منظومه فرشتگان یزیدی، این نرام هرا نیرز بررای     
ویررش «. »زرتشررت»یررا  -خررود جررایی دارنررد: اهررورامزدا

، «امرررداد»و « جاماسررب»، «خرررداد» Vishpasp«پسرر 
سپندارمذ. افزون بر این، در باورهای یزیدیان زرتشرت و  

و سرره « سررهرو»و « آرتواهیسررت»، «وهررومن»سرره پسرررش 

                                                 
انونی پادشراه  بعضی تاریخ نگاران ترک نوشته اند که سلیمان قر  -۱

عثمانی با تکیه بر عقیده هزاره ای بوده که ادعای مهردویت داشرته   
 است. 
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دختر او که مجموعه هفتگانه ای را تشکیل می دهنرد، از  
شخصیت های مقدس به شمار می روند. نکته دیگر ایرن  

، همیشره برا   «زرتشرت »که در اسطوره های دینی یزیردی  
 مقایسه شده است.« اهورامزدا»

 

 نکته های دیگر  
از آنچه در سطور پیش گفته شرد، اشراره بره چنرد     

 بر متن ضرور می نماید:نکته به عنوان تکمله و توضیح 
نفوذ اندیشه ایرانی از اعتقادات زرتشت و مانی  -۱

و مزدک تا آیین ها و مراسم ملی ایرانیان که هم اکنرون  
در باورهای نظری و آیینری یزیردیان، بره صرورت یرک      
رشته مسائل عبادی و مذهبی باقی مانده، بره اسرانی قابرل    

 تشخیص است.  
ای صرروفیانه، حضررور و رواج عقایررد و رفتارهرر -۲

بخصوص اعمال و مراسمی که در میران بعضری از فرقره    
و حتری  « بکتاشریان »و « قلندریان»های صوفی گری نظیر 

جاری است، به صورت های ساده و ابتدایی در « مولویه»
 میان یزیدیان. 

 را «مصحف رش»و « جلوه»مطالب کتاب های  -۳
ده که دو اثر مرجع و ماخذ برای عقاید یزیدی شناخته ش

اند، می توان بمانند اکثر کتراب هرای دینری کره دربراره      
شناخت جهران بخصروص داسرتان آفررینش سرخنانی را      
مطرح کرده اند،  دو اثر کامال سوررئالیسرتی بره حسراب    
آورد. به روشنی پیداست که پدید آورنردگان آن هرا برا    
تکیه به داستان های مرذهبی، ترورات )فصرل مربروط بره      

ابیش همان برداشرت ترورات را   آفرینش( و قرآن که کم
تکرار کرده، تصورات و برداشرت هرای سراده زیسرتگاه     
مردم خود را در میان مطالب آن ها جای داده اند. هر دو 
کترراب برره زبرران کررردی نگررارش یافترره انررد و مجموعرره  

 صفحات آن ها از دوازده صفحه تجاوز نمی کند. 
با داستان آفرینش آغاز مری شرود.   « مصحف رش»
 ی از این کتاب چنین آمده است: در قسمت

در آغاز، خداوند از خزانه غیب خود یرک حلقره   »
گوهر سفید و یک پرنده آفرید. این گوهر مردت چهرل   

 «هزار سال بر پشت پرنده برجای ماند...
او از درون مرواریرد  »...در سطور بعد می خروانیم:  

بیرررون آمررد و همرره فرشررتگان بررا او بودنررد. او بررر فررراز   
آمررد و بررا صرردای بلنررد فریرراد زد: مرواریررد!.   مرواریررد 

مروارید نخست دوپاره شد، سپس چهار قسمت گردید. 
از درونش آبی بیرون آمد و دریایی شد و این جهان بری  

 «آنکه سوراخی در آن باشد، گرد و کروی شد...
مشابهت این عبارت هرای مصرحف رش )=کتراب    

نگرارش  سیاه( را می توان با درونمایه آثاری که پیش از 
 کتاب مذکور، نوشته شده اند قابل مقایسه دانست: 

براساس افسانه هرای سرومرمی، در آغراز آب بری     »
پایرررانی وجرررود داشرررته کررره پدیرررد آورنرررده آن ملکررره 

بوده است. ملکره از درون آن آب، کروه    Nammuنامو
 «Enlilانلیررل»بسرریار بزرگرری بیرررون مرری آورد. پسرررش 
  1کند.خدای هوا آن کوه را به دو نیمه می 

در یکی از آیات ترورات هرم چنرین مری خروانیم:      
روح خداوند بر روی سطح آب ها حرکت می کررد و  »

خدا گفت: باید در میان آب ها قله ای باشد تا آن هرا را  
از هم جدا کند و خدا آن قلره را ایجراد کررد. اب هرای     

 (.۹-۲زیر را از آب های باال جدا کرد. )تکوین 
ینش در ادبیرات فارسری   در میان داستان هرای آفرر  

شرریخ نجررم الرردین »نیررز، مرری ترروان برره داسررتان آفرررینش 
اشاره کرد کره در کتراب مرصرادالعباد    « دایه»معروف به 

او، با تخیرل نیرومنرد شریخ، تراریخ هسرتی )کاینرات( برا        
درون مایه ای مشابه با داستان هایی کره یراد کرردیم، بره     

 گونه ای سوررئالیستی شرح داده شده است: 

                                                 
، پروفسرور معرزز   «تاثیر ادبیات سومری در آدیان ترک خردایی  » -۱

-۱۶چغ، فصلنامه تاریخ و مسائل جهران،  لروس آنجلرس، شرماره     
 ۴، ص  ۲۰۱۵ -۱۳۹۴، تابستان و پاییز ۱۷
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می کره خداونرد خواسرت جهران را بیافرینرد.      هنگا
نخست گوهری آفریرد. پرس برا هیبرت در او نگریسرت      

 گوهر به دو نیم شد )فصل سوم از باب دوم(.
به این نکته نیز باید توجه داشت کره همره ایرن     -۴

تأثیر پذیری های فکرری و فرهنگری از زنردگی و نظرام     
از اجتمرراعی ایررران پرریش از اسررالم و حترری ایرانیرران بعررد 

که با قبول مسلمانی و ابداع و انتشرار ده هرا    هستند اسالم
و صدها عقیده و نظر مذهبی و برداشت هرای عرفرانی از   
آمرروزه هررای ایررن دیررن، پهنرره گسررترده ای از باورهررای   
گوناگون را در قلمرو جغرافیایی وسیعی از جهران پدیرد   
آورده اند و در فرجام کار در میان مردمانی کره در پنراه   

ای سرر برافراشرته و نفروذ ناپرذیر غررب ایرران بره        کوه ه
صورت ابتدایی شیوه های زیستی روزگار مری گذرانرده   
اند با ساده ترین و بی پیرایه ترین اشکال خرود بره منصره    
ظهور رسیده اند و به زبان دیگر این اندیشه ها متناسب با 
یررک ذهنیررت اجتمرراعی غیررر فلسررفی و صرررفا براسرراس  

لمروس آن مردمران از طبیعرت    نگرش ها و دیرده هرای م  
اطراف در قالب آداب و آیین هایی خراص، بردان سران    
کرره جزئیررات آن در ایررن مقالرره شرررح داده شررده، مررورد 

  آمیررزه ای از فرهنررگ هررای پررذیرش قرررار گرفترره انررد:  
 مذهبی و صوفیانه و آداب و رسوم محلی. 

برری گمرران در میرران مررردم ایررران و در منرراطقی  -۵
ربایجان غربی و کرمانشاه نیز هستند مانند کردستان و آذ

و دست کم خرانواده هرایی کره هنروز هرم      « گروه ها»از 
آیین ها و مناسک خاصی را انجام مری دهنرد و تراکنون    
 تحقیق الزم و جامعی درباره آن ها انجام نگرفته است.

شواهد تاریخی نشان می دهند که در غررب ایرران   
اموی ارادت مری  از دیرباز گروه هایی که به یزید خلیفه 

ورزیده اند، زنردگی مری کررده انرد. چنانکره در کتراب       
مقاالت االنرام کره در قررن هفرتم      فهتبصرۀ العوام فی معر

فرقت ششم از »هجری تالیف گردیده چنین می خوانیم: 
انرد هرم   «مشبهی»اصحاب شافعی یزیدی اند و ایشان هم 

ن و... یزید را خلیفه پنجم خوانند... چون در ای« خارجی»

جماعت تفسیر طلبی و گویی این خلفا کدام اند؟ گویند 
ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزیرد. از شرهر زور ترا    
بالد شام هر گروهی که باشند این اعتقاد دارنرد و لشرکر   
شام هر که درو باشند. اال آنکره روز آدینره در خطبره در    
شهرها نام علی درآرند و با نرام ابروبکر و عمرر و عثمران     
 امر یاد کنند و خواص وفقهرای ایشران اظهرار نکننرد کره      

   1«.یزید را خلیفه دانیم
 
 

 

کشتار بی رحمانه یزیدیان یک 
روستا در عراق )در حدود چهار صد 
نفر( در دو سال پیش از سوی فرقه 

های مذهبی مخالف بخصوص 
مسلمانان تندرو شاهدی براین مدعا 

 می تواند باشد.
 

 
دربرراره « تبصررره»ه گرچرره میرران آگرراهی هررایی کرر

یزیدیان می دهد با آنچره امرروزه در آیرین هرای آن هرا      
دیده می شود تفاوت هایی وجرود دارد امرا برا توجره بره      
اینکه این مطالب به باورهای یزیردیان دوره شریخ عردی    
شباهت زیادی دارد می توان به حضور آن هرا در براختر   
ایران حکم کرد. قرینه دیگر هم به چنین حکمی کمک 

است دوم پراکندگی « یزیدی»ی کند. نخست خود نام م
آنان است در محدوده جغرافیایی کره امرروز هرم محرل     

 های اصلی یزیدیان در آن مناطق است. 
کرره در شررهرها و  « تقیرره»سرروم عنصررر رازداری و  

مراکز جمعیتی کره مرذاهب دیگرر هرم مری زیسرته انرد،        
. تظاهر به باورهای قلبی خود را مصلحت نمی دیرده انرد  

                                                 
۱

که او نیز از  ۱۴۶ص ۲ح اهلل صفا، ج ذبی -تاریخ ادبیات ایران  -
 تبصرۀ العوام نقل کرده است.



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان   - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

41 

مانند افزودن نرام علری بره زنجیرره امرام هرای بزرگران و        
رهبران خود. به نظر می رسد در حال حاضر با توجره بره   
فضررای سیاسرری و عقیرردتی خاصرری کرره در کشررورهای   
خاورمیانه از جمله ایران بوجود آمده امکان دسرت زدن  
به این گونره بررسری هرا محردودتر و دشروار هرم گشرته        

ییقات رسمی حاکمیت دینری  است و اصوال عالوه بر تض
وضع اجتماعی هم به گونه ای درآمده که فی المثل اگر 
دولت ها هم ممانعتی در این راه به عمرل نیاورنرد، خرود    
پیروان این باورها حاضر بره دادن اطالعرات الزم دربراره    
اعتقاداتشات نخواهند شد. چرا کره پری آمرد ایرن خطرر      

بارهرا آزمروده   کردن ها را در تجربه تاریخ طوالنی خود 
اند. بدین ترتیب انجام یک تحقیق جامع میدانی در ایرن  

 مناطق کار دشواری است.  
کشتار بی رحمانه یزیردیان یرک روسرتا در عرراق     
)در حدود چهار صد نفر( در دو سال پیش از سوی فرقه 
های مذهبی مخالف بخصوص مسلمانان تندرو شراهدی  

ار صرد نفرر از   براین مدعا می تواند باشد. کشتار این چه
روهرری از گیزیرردیان سرراکن کردسررتان عررراق از سرروی  

مهاجمرران مسررلح صررورت گرفررت کرره مسررت از مخرردر  
تعصرربات مررذهبی و شررور و هیجرران جنررون آمیررز فرروران 
کرده در باورهای مذهبی بودند، بهانه این کشرتار فجیرع   
آن بود که این روستائیان از زن و مرد و از پیر و جوان و 

دیرن هسرتند و اعتقرادات شررک      کودک، مردمرانی برد  
 آلود دارند و بنابراین قتلشان واجب است. 

این یورش ناجوانمردانه به مردمی بالدفاع در واقرع  
نوعی تکرار تراریخ برود زیررا در گذشرته هرای دور هرم       

نظیر آن را بارها تجربه کرده بودند. چنانکره در  یزیدیان 
بره مقرام پیشروایی    « حسرن برن عردی   »میالدی که  ۱۲۵۴

یزیدیان منصوب می شود، تحوالتی در باورهای مذهبی 
یزیدیان روی می دهرد کره نره تنهرا برا مخالفرت شردید        

)یزیرردیان( مریرردان عرردی کرره بررا  « عرردویان»بعضرری از 
بازتاب خصرمانه مسرلمانان سرنی و حاکمران آن هرا هرم       

لررو لررو »روبرررو مرری شررود تررا آنجررا کرره اتابررک موصررل، 

اشاره کردیم فرمران  چنانکه پیش تر هم به آن «بدرالدین
می دهد، استخوان های شیخ عدی را از گرورش بیررون   
می آورند و آن ها را در اطراف می پراکنند تا همه آثار 
یک مزار مقدس از میان برود. اتابرک بره ایرن مقردار از     
تنبیه این گروه نیز اکتفا نمی کند و با فرمان دیگری کره  

ترل مری   صادر می کند، خود حسن بن عردی را نیرز بره ق   
رسانند. با این حال باید گفت ایرن سرتم و نظرایر آن کره     
بارها در تاریخ بر یزیدیان رفته، نه تنها هیچگونه تاثیر باز 
دارنده ای را در باورها و آیین های آن ها بر جای ننهاده 
بلکرره آن هررا را برره مقاومررت هررای بیشررتری سرروق داده و 

هرا شرده    سبب بقاء و دوام حیات اجتماعی و قبیله ای ان
است. با این حال امروزه شاید بتوان ادعا کرد کره حفرظ   
و نگهبررانی از ایررن عنرروان مررذهبی و آیررین هررا و مراسررم  
وابسته بره آن هرا بریش از آن کره برخاسرته از اعتقرادات       
مذهبی یزیدیان باشد، نماد هویت فرهنگی و قومی ان ها 
شناخته می شود. این آیین ها شاخصره هرای شناسرائی و    

کپارچگی قومی به شمار می ایند ترا مراسرمی کره    حتی ی
اجرای آن ها راهری باشرد بررای دسرت یرابی بره سلسرله        
پاداش های دینی و مذهبی.به همین جهت بره یقرین مری    
توان گفت کره ایرن مردمران اگرر در تنگنرای فشرارهای       
دشمنان دینی خود اعم از دولت ها و فرقه ها قرار گیرند 

ود را برروز نخواهنرد داد   نه تنها اطالعراتی از مرذهب خر   
 بلکه آن ها را انکار هم خواهند کرد. 

با همه این زمینه هرای بردبینی، خوشربختانه روزنره     
های خوش بینی هم در میانه اندک نیسرتند. اقرداماتی در   
دهه های اخیرر صرورت گرفتره انرد کره نویرد روزهرای        
روشن تر و آینده امیدبخش ترری را مری دهنرد. چنانکره     

را کره   1ن نوگرا و درس خوانده شیوه اختفاامروز یزیدیا

                                                 
در روستاهای بعضی از شهرهای آذربایجان غربی  -شیوه اختفاء -۱

مردمانی زندگی می کنند که آن ها را به اصطالح رایرج در محرل   
)=طالب راز( می نامند. اگر چه این گرروه همران هرایی    « سرطالبی»

ی اللهری هرم شرهرت دارنرد و در نقراط      عل« اهل حق»هستند که به 
دیگررر ایررران هررم ماننررد کرمانشرراه، کردسررتان، آذربایجرران شرررقی  

« رودهرن »و « هشرت گررد  »تبریز( و حتی در  -لخی چیی)روستای 
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از عناصر عمده آیین آنان و نوعی ابزاز دفاعی است، ترا  
حدود زیادی کنار گذاشته اند و با صراحت بیشرتری بره   
ابراز عقاید مذهبی خود می پردازند. البته اینگونره پریش   
گامی ها و پیش روی هرا در آن دسرته از سررزمین هرای     

اهده می شود کره نظرام هرای    محل سکونت یزیدیان مش
  1آزاد منش دموکرات دارند.

یررک « دهرروک»امررروزه در شررمال عررراق در شررهر 
مرکز تحقیق و بررسی برای اندیشه و آیین های یزیردی  

 دایر است. 
در این مرکرز عرالوه برر اسرناد و مردارک و آثرار       
انرردکی کرره از گذشررته هررا برراقی مانررده، پررژوهش هررا و   

اکز علمی اروپا و آمریکرا  رساالت دیگری هم که در مر
و بخصوص در پاره ای از کشرورهای عربری و همچنرین    
در مطبوعات جهان درباره یزیدیان انتشار می یابند جمع 

 آوری و طبقه بندی می شوند. 
رئرریس جمهرروری « صرردام حسررین»بعررد از سررقوط 

رژیم گذشته عراق که با دنبال کردن سیاست غیر انسانی 
مرذهبی سراکن عرراق، از    درباره گرروه هرای سیاسری و    

جمله یزیدیان محیط خشن و بی مدارایی را مسلط کرده 
بود، اکنون، اوضاع تا حردود زیرادی فررق کررده و افرق      
هررای نسرربتا روشررن تررری در فضررای سیاسرری و فرهنگرری 
منطقه کردنشین شمال عراق پدید آمده کره در پرترو آن   
یزیدیان هم توانسته اند علی رغرم حملره و هجروم هرای     

برا آزادی بیشرتری بره     -اهی گروه های غیر مسئولگاهگ
                                                                       
در اطراف تهران نیز پراکنرده انرد، برا ایرن حرال از آن جهرت کره        
مراسمی جدا از مسرلمانان دارنرد و بعضری از آن هرا را نیرز پنهرانی       

جام می دهند، به این نام شهرت یافته اند و مسرلمانان گراهی هرم    ان
بهرم مری بافنرد    « جمع»و یا « جم»داستان هایی از این آئین ها مانند 

که تا حدودی با تهمت اباحی گری نیز درآمیخته شده اند. احتماال 
آیرین هرای آن هرا موجرب پدیرد      « رازوارگری »این عنصر اختفرا و  

در میران مرردم عروام و سراده لروح       آمدن تصوراتی از ایرن دسرت  
نروه امرام جعفرر    « سرلطان الحرق  »هرا،  «علری اللهری  »گردیده اسرت.  
 می دانند.(  « علی»الصادق را مظهر 

نقل به معنری از مقالره نجمری گروزل یونرا روزنامره ینری شرفق.          -۲
 . ۱۹۹۸آنکارا 

  

اجرای مراسم مذهبی و قرومی و سرنتی خرود بپردازنرد و     
پژوهش هرای انجرام گرفتره در زمینره باورهرای مرذهبی       
خررود را انتشررار دهنررد. افررزون بررراین، از سرروی مرکررز    
فرهنگی یاد شده روزنامه ای هم چاپ و منتشر می شرود  

اد مکتروب بره جمرع    و همچنین در کنار گرردآوری اسرن  
آوری ادبیات شفاهی و بسریار غنری یزیردیان هرم توجره      
خاصی مبذول می گردد و گردانندگان، با کوششی پری  
گیر برآنند که از نرابودی ایرن بازمانرده هرای نانوشرته از      

اسطوره ها که با تغییرات سریع جوامرع   و آداب و رسوم
امروزی در خطرفراموشری قررار گرفتره انرد، جلروگیری      

 .  شود
این اطالعات با تکیه به داده ها و خبرهرایی عنروان   
شده که تا یکی دو سال پیش بدست آمده اند. متاسرفانه  
حرروادث بعرردی کرره دامنرره آن هررا برره اغتشرراش هررا و      
کشتارهای بیرحمانه امرروز کشریده شرده روزگرار سریاه      
تری را به زندگی یزیدیان در منطقه شمال عراق تحمیرل  

رنررج ناشرری از قتررل عررام آن  کرررده اسررت. هنرروز درد و  
روستای بالدفراع آرام نگرفتره برود کره هجروم وحشریانه       
داعشیان ضربه به مراتب دردناک تر و مصریبت برارتری   
را به این مردم بی آزار وارد کرد. مصیبتی که نه تنها آن 
قوم را بلکه وجردان جامعره بشرری را هرم بره درد آورد.      

مردم بسریاری  دیوانگان مذهبی داعش عالوه بر قتل عام 
از زنان و دختران یزیدی را به اسارت گرفتند و آن ها را 

مورد تجراوز  « غنیمت جنگی»و « کنیز و جاریه»به عنوان 
قرار دادند و نه تنها به زور با آنان هرم بسرتر شردند بلکره     

و « اموال غنیمت گرفته شده»گروهی از آنان را به عنوان 
البته اسرالمیان  با جواز شرعی به معرض فروش گذاشتند. 

داعش در مناطق دیگر هرم کره برر آن هرا چیرره شردند،       
جنایت ها برپا ساختند. اما به جرات مری تروان گفرت در    

از جنرایتی کره برر کرردان      ،میان این رویدادها هیچکدام
یزیدی روا داشتند، دل خراش تر و گزنده تر نبوده است 
اینک منطقه یزیدیان ترا حردودی از زیرر تسرلط داعرش      

ون آمده، اما داستان فرزندان گرم شرده و بره اسرارت     بیر
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درآمده آن ها و آوارگان و کسانی کره خانره و کاشرانه    
شان بر اثر این جنگ ها ویران گردیرده، همچنران ادامره    
دارد و یزیدیان همچنران برا زنردگی نراآرام و متالطمری      

 دست به گریبان هستند.  
و ملک ناز اوجا از یزیدیان مهاجر به آلمران و عضر  
حزب چر  گررای آلمران و عضرو سرابق آن حرزب در       
پارلمان اروپا، اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری اسپونتیک 
گفته است: در حمالت وحشیانه نظامیان ترکیه برر ناحیره   

در حردود صرد و پنجراه مررد و زن و     « شرناخ»کردنشین 
کررودک کرره در زیرررزمین خانرره هررا پنهرران شررده بودنررد  

او بعضی اجساد بری سرر بروده     سوزانده شده اند. به گفته
 اند.

 

 

، «اللیش»بر روی دیوارهای معبد 
نگاره های فره وهر و خورشید و ماه 

نقش بسته است. این نگاره ها 
نمادهای تقدیس کدامین باورهای 

 دینی می توانند باشند؟
 

 
گفته می شود در حال حاضر در کشور آلمان سی 

هرا از   هزار نفر یزیدی زندگی مری کننرد کره اغلرب آن    
پناهنرردگان کرررد عراقرری و ترکیرره هسررتند و بزرگترررین   
جامعرره یزیرردی در بیرررون از مرزهررای اجرردادی شرران را  

 1تشکیل می دهند. 
به نوشته همین گزارش، شمار امروزی یزیدیان در 

تحسرین  »، ولی به ادعای جهان در حدود پانصد هزار نفر

                                                 
۱

به نقل از مجله  ۲۰۰۸دسامبر  ۳۹نشریه بیداری شماره  -

 پردیس

 امیر یزیدیان این تعرداد برالغ برر یرک و نریم     « سعید بیگ
 است.   میلیون نفر
یکرری از نزدیررک ترررین فرقرره هررای اعتقررادی،   -۷

« علی اللهی»یزیدیان، گروه اهل حق هستند که به عنوان 
 هم شناخته می شوند.  

، نگراره هرای   «اللریش »بر روی دیوارهای معبد  -۸
فره وهر و خورشید و ماه نقش بسته است. این نگراره هرا   

ی تواننررد نمادهررای تقرردیس کرردامین باورهررای دینرری مرر
باشند؟ آیا انباشرتن آن همره روغرن زیترون در انبارهرای      
معبد و افروختن تعداد زیادی چرراغ در معبرد بره هنگرام     
شررب و رو برره خورشررید ایسررتادن باورمنرردان برره موقررع    
خواندن دعا، یادآور باورهای زرتشتی و مهرری نیسرتند؟   
مضافا اینکه یزیدیان هم مانند زرتشرتیان، روز چهارشرنبه   

 روزی سعد و مبارک می دانند.را، 
 

 ملک طاووس
عده ای از پژوهشگران آیین یزیدیان معتقدند کره  

ادیران مسریحی و اسرالم    « شریطان »ملک طراووس همران   
« فرهنرگ شریطان  »است. گروهی دیگر در درون مفهوم 

عنوان شده در عقایرد ایرانیران پریش از    « اهریمن»رد پای 
اطرالق کلمره   اسالم را پی گرفته انرد. در یزیردی گرری    

 ممنوع است.  « ملک طاووس»در حق « شیطان»و « ابلیس»
به عقیده آن ها این نام ها از سوی مسرلمانان بررای   
تحقیر و فروداشت ملک طاووس به کار رفته است. باید 

بره شریطان در میران    « ملرک طراووس  »گفت کره اطرالق   
هم رایج است. بعضری از  « تخته چی»و « دروزی»علویان 

هم این پرسش را مطررح کررده انرد کره      عرفای اسالمی
در عقایرد  « تقردیر »چگونه می توان برا توجره بره مفهروم     

اسررالمی، مسرراله لعنررت شرریطان و مجررازات او را توجیرره  
 کرد؟ 

عبرردالقادر »چنررین پرسشرری را حترری مررردی چررون  
نیز در میران افکنرده امرا خرود او هرم آن را بری       « گیالنی

 ابن  »نی چون جواب رها کرده است. با این حال عارفا
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 مک طاووس                                     
 

حسین منصور عالج و احمد غزالی در حرل  « عربی
شیطان »این مشکل تردیدی به خود راه نداده و گفته اند 

در برابر آدم سجده نکرد زیرا او فقط به خداوند سرجده  
می کرد و تنها او را الیق سجده کرردن مری دانسرت. او    

داوند بود به همین جهرت حاضرر نشرد در برابرر     عاشق خ
دیگررری سررر برره سررجده فرررود آورد. بررا تکیرره برره ایررن    

« سررور موحردین  »باورهاست که احمد غزالی شیطان را 
ملررک »مرری نامررد. در نگرررش هسررتی شناسررانه یزیرردیان، 

مشاور بی گناه خداوند است. یک بی تروجهی  « طاووس
روبرررو  او را بررا مجررازاتی« ملررک طرراووس»و برری دقترری 

ساخت که نهایتا گرذرا و بره پایران آمردنی اسرت. او بره       
انسان آسیبی نمی رساند بلکه در فکر یراری رسراندن بره    
انسرران هررم هسررت. زیرررا او در آفرررینش آدمرری نقشرری و 

 سهمی دارد.
« ذی الحجره »را در ماه « شیخ عدی»یزیدیان قبر -۹

هر سال زیارت می کنند. اما در پایان فصرل تابسرتان هرر    

ال هم پیروان یزیردی در یرک روز   س
معررین بررر سررر گررور شرریخ یرراد شررده   
اجتماع بزرگی را تشکیل می دهنرد و  
مرقد شیخ را زیرارت مری کننرد. ایرن     
مراسم نیز با جشن و شرادی و نغمره و   
سرررود حاضررران برگررزار مرری شررود و 

مرری « جشررن بررزرگ»یزیرردیان آن را 
 خوانند.  
یزیرردیان خررود را مکلررف   -۱۰

ذهبی نمری داننرد.   به اجررای آداب مر  
می گویند شیخ عدی مسئولیت کلیره  
عبررادت هررای آن هررا را شخصررا برره    
گردن گرفته است و هرم اوسرت کره    
همرره پیررروانش را برره بهشررت خواهررد 

  1برد.

                                                 
یرا  « حزب دموکرات»که در آذربایجان حکومت ۱۳۲۴ل در سا -۱
« حرزب کوملره  »برقرار گردید، در کردستان هرم  « فرقه دموکرات»

زمام امور را در دست گرفت. علری رغرم   « قاضی محمد»با رهبری 
پاره ای اختالفات، از آنجرایی کره هرر دو گرروه از جانرب دولرت       
سرری اتحرراد جمرراهیر شرروروی حمایررت مرری شرردند، در روابررط سیا

فیمابین دو استان یاد شده، نوعی تفراهم و همکراری برقررار برود و     
بخصوص آمد و رفت میان مردم هر دو ناحیه به سرهولت و بردون   
تشریفات مرزی انجام می گرفت. در همان وقت، گروهی از قوای 

)جغاتی( مستقر شده بودند « زرینه»انتظامی کردان که در کنار رود 
رودخانه می آمدند و وضو می گرفتنرد.   در زمان های نماز به کنار

اما اهالی محل با کمال تعجب می دیدند کره آن هرا بعرد از وضرو     
گرفتن بی آنکه نماز بخوانند پی کارهای خود می روند. جمعی از 
مردم چگونگی این موضوع را از آنان می پرسند که شما چرا بعرد  

نمراز را  »از وضو گرفتن نماز نمی خوانید؟ آن ها جواب می دهند: 
هم کسی جز مصرطفی  « مال»و البته مقصود از « خود مال می خواند

بارزانی نبوده است. ایرن داسرتان در آن روزگراران در میران مرردم      
دهان به دهان نقل می شد. آن ها ایرن مسراله را بره صرورت نروعی      

برای یکدیگر بازگو می کردند و می خندیدند و « جوک»لطیفه و 
ه آیررا رواج ایررن نرروع عبررادت کررردان اینررک مرری ترروان پرسررید کرر

محصول شرایط جنگی بوده یا اصروال آن هرا گروهری از یزیردیان     
بوده اند که در میان نیروهای بارزانی بره خردمات جنگری پذیرفتره     

  ؟(  «شده بوده اند.
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یزیدیان در سال سه روز روزه می گیرند. افطرار   -
جشرن  »نام نهاده اند و ایرن مراسرم روزه را   « شام حق»را 

 د.نیز می نامن« خداوندگار 
*** 
 

یزیدیان به شیوه مسلمانان نماز نمی خواننرد. آن   -
ها ستایش خداوند را برا آداب خراص خرود بجرای مری      

 آورند.
تعدد زوجرات در میران یزیردیان ممنروع اسرت .       -

 طالق فقط با اثبات  خیانت زن قابل اجرا است.
یزیدیان به جهان و مردم جهان با خوش بینی می  -

رند، حتی شیطان را. از این رو نگرند و همه را دوست دا
    می گویند.« شیطان پرست»گروهی آنان را 

 
   عزرائیل - ۱۱

همچنانکه در مرتن اصرلی ایرن نوشرتار دیردیم. در      
فرشرته  »کره در اسراطیر اسرالمی    « عزرائیرل »آیین یزیدی 

قربض  »نامیده می شود و از جانب خداوند مرامور  « مرگ
با ایرن مقرام و   انسان هاست، در جایگاهی متفاوت « روح

وظیفه نشسته و ماموریت پیام رسانی الهی و یاری بخشی 
را عهده دار شده است. بدین ترتیب « آدمیان»و « آدم»به 

« عزرائیرل »می توان محدوده وظرایف و مسرئولیت هرای    
یزیدیان را با قلمرو اختیارات فرشته اسطوره ای اسرالمی  

اخبرار و  یعنی جبرئیل مقایسه کرد. در تفسیرهای قرآن و 
احادیث اسالمی، جبرئیل مقرب ترین فرشتگان خداونرد  
است و در واقع اوست کره برر همره فرشرتگان برترری و      
سروری دارد و هم اوست که آیات قررآن را بره پیغمبرر    
اسالم ابالغ می کنرد و در حروادث گونراگون زنردگانی     
پیغمبررر نیررز نقشرری دارد و رابررط میرران پیغمبررر و خداونررد 

نکه در متن مقاله نیز یادآوری شده، ایرن  است. اما همچنا
فرشته درسلسله مراتب فرشتگان هفرت گانره یزیردی در    
جایگاه پایین تری قررار گرفتره اسرت. بنرابراین عزرائیرل      
آیین یزیردی، در میران فرشرتگان تجسرم ویرژه ای یافتره       

است. یعنی فرشته ای اسرت کره از امترزاج داسرتان هرای      
خته و پرداخترره شررده مربرروط برره جبرئیررل و عزرائیررل سررا

 است.  
ترکری   1«میدان الروس»در فرهنگنامه بزرگ  -۱۲

« خرروارج»یزیرردی هررا از انشررعابات »چنررین مرری خرروانیم: 
نامیرده مری شرد. خرود     « عبادیه»هستند که یکی از آن ها 

نیز به چهار شاخه تقسیم می گردد کره یکری از   « عبادیه»
جسرم  است. پیروان ایرن آیرین، علری را ت   « یزیدیه»آن ها 

عینی خداوند می دانند و برآنند که با تایید همرو )علری(   
بوده که حضرت محمد به پیغمبری رسیده است. یزیدی 
ها، هستی را به دو بخش نیکی و بدی تقسریم مری کننرد    

شریطان نسربت داده   »بره  « بردی »که در گذرگاه زمان هرا  
شده و نیکری از آن خداونرد شرناخته شرده اسرت. میران       

تنرازع همیشرگی در جریران اسرت. بره      خداوند و شیطان 
پندار یزیدیان نیروهرای خلقرت، در آغراز، میران خردا و      
شیطان به تساوی تقسیم شده بود. اما خداونرد بره نیرروی    
شیطان حسد برد و او را از جهان نیکویی ها و از بهشرت  
بیرون کرد. بدین ترتیب یزیدیان به شیطان به ناحق رانده 

همدردی و همدلی نشران   شده از بهشت و دنیای خوبی،
می دهند و همه کوشش خود را به کرار مری برنرد ترا بره      
نیروی شیطان افزوده شرود و در برابرر، نیرروی خداونرد،     

 کاستی گیرد. 
حصن »و « آذربایجان« »بغداد»، «حلب»یزیدیان در 

 قورترروالن»، «گررازران « »حسررن کیررف »یررا « کیررف

Kartulan » س پراکنررده انررد. میرردان الرو  « بشرریری»و
 « چاپ آنکارا زیر ماده یزیدی

 اعتقاد به تناسخ-۱۳
گروهری دیگرر از یزیردیان هسرتند کره بره شریطان        
اهمیت چنردانی قائرل نیسرتند. ایرن گرروه بره دوزخ هرم        

                                                 
 Grand فرهنگ نویسان ترکیه، فرهنگ بزرگ فرانسوی به نام  -۱

Larousseو واژه های ترکی زبران   را به زبان ترکی برگردانده اند
برر آن افرزوده انرد و    « اعرالم »و « عمرومی »خود را در بخرش هرای   
 را پدید آورده اند.(« میدان الروس»فرهنگنامه مفصلی به نام 
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وقعی نمی گذارند و معتقدند کارهایی که در این جهان 
از سوی انسان انجام می گیرند، شایسته آن انرد کره هرم    

و یا پراداش یابنرد. در واقرع     در این جهان مجازات شوند
رستاخیز آنان هرم، در همرین جهران خواهرد برود. یعنری       

پراداش اعمرال ایرن    « تناسرخ »انسان بطور مداوم از طریق 
جهانی خود را خواهد گرفت. انسان های بد بره صرورت   
سگ، خوک، خر و مانند آن ها تجسرم مری یابنرد. بقیره     

ره بره  آن ها، بعد از آن که مدتی عرذاب کشریدند، دوبرا   
شمایل آدمی زاد برمی گردند. کسانی کره بره راسرتی و    

گررذار »درسررتی رفتررار کرررده باشررند بعررد از گذشررتن از  
برره مقامررات و خوشرربختی هررای برراالتری دسررت « تناسررخ

خواهند یافت و اگر رفتارهای خوب و بد کسی یکسران  
باشد، بعد از مرگ به صورت حیواناتی مانند گوسرفند و  

 ها در خواهد آمد.بز و آهو و مانند آن 
 
 داران و چوپانانه جشن گل -۱۴

یکی از جشرن هرای مهرم در میران کرردان دام دار      
که اغلب در منراطق کوهسرتانی مشرترک میران ترکیره و      

برران  »ایران و عراق و ارمنستان به سرر مری برنرد، جشرن     
است که طوایف یزیدی هم که اکثریت قریب به « بردان

را گرامی می دارند. این اتفاقشان کرد هستند، این جشن 
جشن، اگر چه جنبه مذهبی ندارد، اما با توجه به تراثیری  
که انجام مراسم آن در وضع معیشتی و نهایتراً در روابرط   
اقتصادی و نظام زیسرتی مرردم برر جرای مری گرذارد، از       
اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. این جشن پیرام  

یراری گرران   »و « چوپانان»آور شادی بزرگی است برای 
های چوپانان هستند «وردست»همراه آنها که به اصطالح 

 Douvaدوواشررووان»کرره برره زبرران مررردم محررل  برره   

Chowvan»1   معروف هستند و می توان در فارسری آن

                                                 
« عقرب »و « بعد»، «پشت»معنی به « Dovaدووا »در زبان کردی  -۱ 

که آن هم به معنری   Doisاست. آیا میان این واژه با واژه فرانسوی 
اسرت بسرتگی زبران شناسرانه وجرود دارد و یرا فقرط یرک         « پشت»

  همانندی اتفاقی است؟ 

نامیرد کره همرراه و اغلرب در     « شبان یراران »ها را با لفظ 
لبراس چوپانران کره مسرئوالن اصرلی نگاهبرانی و چررای        

رکت و چوپان ها را در هردایت گلره   حیوانات هستند، ح
 ها یاری می کنند.  

در این روز زحمات چوپانان به ثمر می رسد و آن 
ها از نتیجه مراقبت و حفاظت گله های بز و گوسرفند در  
ماه های تابستان، بهره ور می شوند و دسرتمزدهای خرود   

 را از اربابانشان وصول می کنند.  
 
 

ر باقی مانده از از آثا« ارداویرافناهه»در کتاب 
دوره ساسانیان که ملمون آن را با آثاری به 
جا مانده از سنائی و این سینا و معراج نامه ها 

و بخصوص با کمدی الهی دانته آلیگیری 
ایتالیایی قابل مقایسه دانسته اند، چنین می 

اراداویراف در بهشت با روان »خوانیم: 
چوپانانی روبرو می شود که در زندگانی 

ی خود در جهان، به موقع گوسفندان نر چوپان
را برای جفت گیری به میان گوسفندان ماده 
رها کرده اند و از آن ها مراقبت الز  را به 

 «. عمل آورده اند
 

 
همرره مرریش هررا را در طویلرره « بررران بررردان»در روز 

بزرگی جمع می کنند، آن گاه قوچ های باروری را کره  
، میان گوسفندان رهرا  در تابستان جدا از گله می چریدند

می سازند تا حیوانات جفتگیری کنند. برا بره کرار بسرتن     
چنین روشی اسرت کره همره گوسرفندان در یرک زمران       
معین بره های خود را به دنیرا خواهنرد آورد و در نتیجره    

 نگاهداری از آن ها آسان تر خواهد بود. 
اما در چنین روز، یعنری زمرانی کره قروچ هرا را در      

ها می کنند، در بیرون از آغل گوسفندان میان میش ها ر
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کردها نیز تفنگ به دست می گیرنرد و بره عنروان اینکره     
عروسی گوسفندان است، آن هرا را معمروال، رو بره هروا     
شلیک می کنند. )هنوز هم در میان کردان و حتی اهالی 
غیر کررد ترکیره در شهرسرتان هرا و روسرتاها ایرن رسرم        

به عنوان شرادی، تیرر   برقرار است که در جریان عروسی 
هروایی شررلیک مرری کننرد.( مررردم در آن روز خرروراکی   
های متنوع می پزند و دیگران بخصوص مردمان فقیرر را  
دعوت می کنند که بر سر سفره مهمرانی بنشرینند و غرذا    
بخورند. در خالل این مراسم، بعضری از دخترران جروان    
هم روسری خود را باز می کنند و آن را به گرردن قروی   

مری   -با انتخاب و تشخیص خودشران  -ن گوسفند نرتری
بندنررد. بعررد از آن پسررران جرروان مرری رونررد و دسررتمال   
دختری را که دوست دارند از گردن حیوان می ربایند و 
پا به فرار می گذارند. پدر و مادرهای ایرن جروان هرا در    
تعقیب فرزندانشان بره حرکرت در مری آینرد ترا بفهمنرد       

پسر ربوده است. بدین ترتیب دستمال دخترشان را کدام 
آن ها جوان خواسرتگار دخترشران را مری شناسرند. البتره      
این مراجرا آزادی تصرمیم گیرری پردر و مرادر دخترر را       
برای ازدواج محدود نمی کند. با این حرال کمترر اتفراق    
می افتد که پدر و مادر در ایرن مرورد مخالفرت و یرا در     

ادامره   صرورت اخرتالف نظرر برا تصرمیم فرزندانشران در      
مخالفت خود پافشاری کنند. زیرا آن ها این نکته را هرم  

برا دخترشران   « پسر دسرتمال ربرا  »در می یابند که اشنایی 
مسرربوق برره سررابقه ای اسررت و در واقررع آن نمررایش هررم  
نمایاننده عالقه و توافرق قبلری آن دو جروان برا یکردیگر      
است و هم، اعالم آن به پدر و مادرها و مردمران جامعره   

 1« خود.
این آیرین چوپرانی کره امرروز در کردسرتان هرای       
ایران و عراق و ارمنستان و ترکیه و سروریه برگرزار مری    

 گردد. ریشه در فرهنگ کهن ایران زمین دارد.  

                                                 
با تلخیص و نقل به معنی از  ۷۹مجله ایران شناسی، زمستان  -۱

دانشگاه ایروان  -مقاله آقای آساتوریان  

از آثررار برراقی مانررده از  « ارداویرافناهرره»در کترراب 
دوره ساسانیان که مضمون آن را با آثاری به جا مانده از 

راج نامه ها و بخصوص برا کمردی   ن سینا و معبسنائی و ا
الهی دانته آلیگیرری ایتالیرایی قابرل مقایسره دانسرته انرد،       

 چنین می خوانیم:  
اراداویراف در بهشت با روان چوپانانی روبرو می »

شود که در زندگانی چوپانی خرود در جهران، بره موقرع     
گوسفندان نر را برای جفت گیرری بره میران گوسرفندان     

از آن هرا مراقبرت الزم را بره عمرل     ماده رها کرده اند و 
 «. آورده اند
 
 

، عالوه بر منابعی که در متن ذکر شده در تهیه این نوشتار
 :خذ زیر استفاده شده استآاز م اند، 

  
مقاله دکتر محمد آیدین استاد دانشگاه سرلجوق ترکیره    -۱

 )مجله تحقیقات تاریخی دانشگاه آنکارا(  
 نگ ایرانی( دکتر محمد محمدی مالیری )فره -۲
نویسنده فرانسوی )مردتی نیرز در    R. Lesotرژه لسکو -۳

ایران به سر می برد در فرهنرگ و زبران کرردی تحقیقرات جرامعی      
 دارد( 
 تاریخ ادبیات ایران )صفا(  -۴
 لمونوس.  -۵
 فرانسوی   Thomas Boisا  توماس بو -۶
 )از محققان ادبیات کردی(  Jaque Jarry ژاک ژاری -۷
 مه دهخدالغتنا -۸
 مجله ایران شناسی -۹
 فصلنامه تاریخ و مسائل جهان -۱۰
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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چکران   وقتی شمشریرهای خرون   * ۱۶/۶۳۷در سال 
تازیان آخررین قُرالع ساسرانیان را درهرم نوردیرد؛دوران      

فرهنگی ایرانیان آغراز شردکه    -ای در حیات سیاسی تازه
هرای حساراس آن،درک درسرت     یبی توجهی بره ویژگر  

همرین  ه  بساخت. دشوارخواهد اجتماعی ایران را  تاریخ
 بلکره  را دقیرق ندانسرته  «ایران ِ اسالمی»جهت مااصطالح

 فرهنگی برای تبیین تحواالت فکری و را«عدازاسالمبایران »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ایرانیان  مناسب ترمی دانیم. 

با قهرو  -اساساً -ن مسلمانواقعیت اینست که تازیا
توانسرتند برر ایرران     ارهابخشونت و ارعاب و خصوصاً 

 .النصرُبالرُعبتسلّط یابند چرا که به اعتقاد مهاجمان:
ای برای ایجاد ترس و تررور   شیوه ارهابمنظور از  

و وحشت انگیزی برود ترا بوسریلهء آن بتروان برر روح و      
وحرررات روان مردمررران چیرررره گردنرررد.درواقع،تاریخ فت

 

 
 

 علی میرفورو 
 

 دیباچه ای درشناخت

 دربعدازاسال تداو  اندیشه هاوآئین های ایرانی 
 

منوچهر فرهنگی به یاد زرتشتی نیکنا :  
 
 

 

تدری  در حصار اندیشه و فرهنگ سنگر ه )فرهنگی و هنری(، ایرانیان ب«  رن سکوت دو»پس از 

  های مختلف فکری وعرفانی کوشیدند تا به قول گرفتند و با پنهان شدن در لوا و لف افه  فرقه
 .ازاین طریق «ارزه کنندگری و با مسلمانان مبدر کار اسال  حیله به شیوه  دیگر»ابن حز  

 بودکه فرهنگ،اخالق وآئین های ایران ساسانی  دربعدازاسال  تداو  یافت.
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxmOfZ-KbNAhVXfVIKHb61D3UQjRwIBw&url=http://keyhanenovin.com/1392/05/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A1%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B7/&psig=AFQjCNFl0vSwrV3JSr-nacXu2bpDPZPg_w&ust=1465973948651921
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وگسترش اسالم را نمری تروان فهمیدمگراینکره جایگراه     
اقرروام  سررازی درمسررلمان خشررونت کرراربُرد و ارهدداب

وطوایف مختلرف موردتوجره قرارگیردچنانکره  امرروزه     
در فتح شهرهای عرراق  « ها داعشی»نیز اَعمال و اقدامات 

 .( ۱د )بشمارآی«ارهاب»و سوریه می تواند مصداقی از
آمرده اسرت کره درحملرهء      نسیسدتا  تاریخ در     

تازیان مسلمان به سیستان، مردم  مقاومت بسیار و تازیران   
خشرررونت بسررریار کردنرررد بطوریکررره ربیرررع برررن زیررراد  

مرردم و کاسرتن از    ارهاب)سردارعرب( برای ارعراب و  
 شور مقاومت آنان دستور داد:

تا صَدری بساختند از آن کُشتگان )یعنری،  »
م اجساد کشرته شردگان جنرگ را روی هر    
انباشررتند( ... و هررم از آن کشررتگان، تکیرره  

ها ساختند و ربیع برن زیراد بَرشرد و برر      گاه
 ( ۲«. )آن بنشست

در حملرهء تازیران برره گرگران نیررز مقاومرت مررردم     
چنرران بررود کرره یزیرردبن مُهلّررب )سررردارعرب( از خررونِ  

ها گرداند و سپس شش هرزار کرودک    گرگانیان آسیاب
و همره را بره بردگری    و زن و مرد و جوان را اسریر کررد   

 :برای ارهاب و عبرت مردم -سپس -فروختند و
فرمررود تررا درمسررافت دو فرسررخ )دوازده  »

کیلومتر( دارها زدند و پیکرِ کُشتگان را برر  
 ( ۳«. )دو جانب طریق )جاده( بیاویختند

،چگونگی ترداوم  ارعابو ارهاب باتوجه به سلطهء
صرلی بردیع   های ایرانی دربعد ازاسالم ف و آئین ها اندیشه

اسرررت  کررره متاسرررفانه هنوزبطورشایسرررته  ایوبرجسرررته 
موردتوجهء پژوهشگران قرارنگرفته است درحالیکه مری  
-دانرریم ملّررت هررا در فررراز و فرودهررای ترراریخی خررود   

هرای سرهمگین    وازجمله دربرخوردبرا حمرالت وهجروم   
 هدا وشدگردهای مختلد     شکل ها، شیوهاز  -بیگانگران 

کره  -صاً دربارهء ایرانیران  خصو-اند.این امر استفاده کرده
نسبت به مهاجمان بیابرانگرد ازفرهنگری فراخرو وتمردانی     

دارای اهمیاررت بسیاراسررت. ابررن  -ممترراز برخورداربودنررد

در ایررن برراره -۵/۱۱عقیررده شررناس اسررالمی قرررن  -حررزم
 کند: تأکید می

هررا سَررروَری  ایرانیرران کرره بررر همررهء ملّررت »
نامیدند، چون  داشتندو خود را آزادگان می

دولت شان به دست اعراب برافتاد، برآنران  
گررران آمدولررذا کوشرریدند تابررا بداندیشرری 
وبررررردخواهی آئرررررین قررررردیم شررررران را 

بره نبررد برا     -بارها  -تجدیدکنندوازاین رو
اسررالم برخاسررتند کرره سُررنباد، اُستاذسرریس، 
مقنّع، بابک و دیگران ازآن جملره  بودنرد.   

در  به شیوهء دیگرسپس بهتر آن دیدنرد ترا   
گری و با مسلمانان مبرارزه    اسالم؛ حیلهکار 
 (۴.« )کنند

سخن ابن حزم را عقیده شناسانی ماننرد عبردالقاهر   
الملررک ،ابررن جرروزی، بیرونرری و  بغرردادی، خواجرره نظررام

، بنررابراین در بررسرری ( ۵د)انرر مقریررزی نیررز تائیررد کرررده 
 ،های فکرری و اجتمراعی ایرران در بعرد از اسرالم      جنبش

ِ  هررا ودرک ماهیاررت شایررن جنررب( ۶) یشددکل شناسدد
به عبارت دیگر،  ( ۷ت )رازآمیزآنها  الزم و ضروری اس

و پرس  ( ۸ن )های ایرانیا ها و پایداری پس ازسرکوب قیام
)فرهنگی و هنری(، ایرانیران بتردریج   «  رن سکوت دو»از 

در حصار اندیشره و فرهنرگ سرنگر گرفتنرد و برا پنهران       
وعرفرانی   های مختلرف فکرری   شدن در لوا و لفّافهء فرقه

در کرار   بره شریوهء دیگرر   »کوشیدند تا به قول ابن حرزم  
.ازاین طریرق  «گری و با مسلمانان مبارزه کنند اسالم حیله

بودکرره فرهنررگ،اخالق وآئررین هررای ایررران ساسررانی      
 دربعدازاسالم تداوم یافت.

 وآئررین هررای روشررن اسررت کرره منظورماازاندیشرره 
 فرهنگدی  مفهومبیشترناظربریک  -یا ایرانشهری -ایرانی
به سان نقش ها وگلبافرت هرای    -درطول تاریخ است که

دروحدتی متکثّر،اقروام مختلرف را     -ظریف فرش ایرانی
 بهم پیوندداده است.
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ناآگراهی ونراتوانی فاتحران بیابرانگرد در مرردیاریت     
کشررورپهناوری ماننرردایران ساسررانیان، خودبخررود، اهررل  
ه دیررروان، کاتبررران و نویسرررندگان ایرانررری را در دسرررتگا
خالفررت  دارای مرروقعیتی ممترراز کردآنچنانکرره از دوران 
عباسیان نفوذ و حضور وزیران، سیاستمداران، شراعران و  
دیوانیان ایرانی به دستگاه خالفرت رنگری عمیقراً ایرانری     

سهل برن هرارون   »داد.دراین زمان،شعوبیان معروفی مانند
بنرام  -رئیس بزرگترین کتابخانهء آن عصر «دشت میشانی

 «سهل بن هرارون دشرت میشرانی   ».ندبود -«کمهبیت الح»
نوشرته ودرآنهرا بره    « مثالب عدرب » کتاب هائی در ذکرر 

  مسررلمان اعرراب خصرلت هرا وخصوصرریات هرای زشررت    
 تاخته بود.
 

 
ت، منش و روایت هائی که از شخصّی

عقاید ابن مقف ع در دست است، از یک 
طرف او را بسان یک نجیب زاده  عصر 

ه فرهنگ کنند ک ساسانی تصویر می
وفرهیختگی و جوانمردی و شادخواری را 

، و از طرف دیگر،این تبا هم داش
روایات،ابن مقف ع را شخصّیتی 

نمایانند که عالقه به زبان و فرهنگ و  می
توجهی  های ایران ساسانی را با بی آئین

های اسالمی، درهم  به مناسک و آئین
 آمیخته بود.

 

 
و  باهماررررت وحمایررررت ایررررن وزیررررران، دبیررررران

فضرل برن   »و «برمکیران »خصوصاً خانردان  -سیاستمداران
هرای ملّری ایرانیران از     فرهنرگ و آئرین   -«سرخسی سهل

بطروری   گذشتهء ساسانی به روزگاراسالمی  انتقال یافت
ایرن  »گفته می شد:« فضل بن سهل سرخسی»که دربارهء 

احیرای سرلطنت    مجوس زاده)فضل برن سهل(درسرودای  
 ( ۹«. )تاس وکسرائیانپادشاهان قدیم 

 وازجملرره،قتل فجیررع  «وزیرکُشددان»سُررنّت شرروم  
جعفررر  ،خالررد برمکرری  ،برمکرری فضررل وزیرانرری ماننررد

بررن احمررد اسررفراینی،    برمکی،حسررنک وزیررر، فضررل  
 خواجره  شمس الدین محمرد جروینی،   ،عطاملک جوینی

قائم مقام فراهانی ومیرزاتقی خان امیر  اهلل همدانی، فضل
نیررروی ایرانرری   وتقابررل جلوه ای ازتضررادشررایدکبیررر 

هرچندکه برخری ازایرن   بود باسیاست وفرهنگ بیگانگان
قتل ها باتوطئه وتفتین برخری ازعوامرل ایرانری نیزهمرراه     

 بوده است.
پیدایش حکومت مستقل طاهریران، صرفاریان، آل   
زیار و خصوصاً سامانیان و آل بویه به  ترداوم فرهنرگ و   

غناوقرردرت بیشررتری   دربعدازاسررالم هررای ایرانرری  آئررین
ضمن برگرزاری جشرن    «مردآویج زیاری»بخشیدچنانکه 

هرررای نوروزومهرگررران وسرررده ،سرررودای بازگردانررردن 
پادشاهی عجم و تسخیربغداد درسرداشرت و درنامره  ای   

 به کارگزارخویش دراهوازنوشته بود:
ایوان کسری رابرایم آماده کن!تاهنگام »-  

فرودآیم.توبایدآنرابه  رسیدن به پایتخت]بغداد[درآنجا
  (۱۰)« ان شکل پیش ازآمدنِ عرب بسازی!هم

 عرب»یکی از تغییرات مهم پس از حملهء تازیران،  
نام ایرانیان بود، به این معنا که پرس  « تعریب»یا « گردانی

از اسررارت و عُسرررت ایرانیرران وانتقررال آنرران برره مدینرره و 
بره عنروان    -هر یک از سران قبایرل عربستان،مناطق دیگر
از اسیران شدند.این اسراء به مالک بخشی  -غنائم جنگی

در اختیار یا تحت حمایرت رسسرای قبایرل    «موالی»عنوان 
کرررررررره ازنظراجتمرررررررراعی دارای مرررررررروقعیاتی بودند

ازنجیرب  «مروالی »باالترازکنیزوبرده بودند.بسریاری ازایرن  
زادگان ساسانی بودندچنانکه در زمان عُمَر، وقتی اسیران 
جنرررگ نهاوندرابررره مدینررره آوردنرررد،یکی ازاسررریران    

ابولؤلؤ(هراسیرکوچک وبزرگی راکره  «)فیروزایرانی»بنام
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می دید،برسرش دست نوازش می کشریدومی گریسرت   
 ومی گفت:

 ( ۱۱)«. عُمرجگرم بخورد»-
چندی بعد،فیروز ضمن کشرتن عمرر،دوازده ترن       

شرش ترن ازمجروحران    » رانیزدرمسجد  زخمری کردکره  
بمردندوشررش تررن بماندندوخویشررتن را]بادشررنه[بزدکه   

 ( ۱۲) «.بمُرد
 -درنسرل هرای بعرد   -فرزندان ایرن نجیرب زادگران   

باعرررث عصررریان هرررا وشرررورش هرررائی علیررره تازیررران    
گردیدنررردبطوری کررره پرررس قترررل عرررام مرررردم بخرررارا 

واسررارت گروهرری ازبررزرگ  « سررعیدبن عثمرران»بدسررت
 زادگان بخارائی:

ایشان]اسرررریران بخارائی[برررره غایررررت تنگرررردل »-
شرردندوگفتند:این مرد]سررعیدبن عثمان[راچرره خررواری    
ماندکرره بامررانکرد...چون دراسررتخفاف خررواهیم هررالک 

به فایده هالک شویم...پس،به سرای سرعید  -باری-شدن
اندرآمدند،درهارابستندوسعیدرابکشتندوخویشرررررررتن را 

 ( ۱۳«. )نیزبه کشتن دادند
برردین ترتیررب، بررا تعریررب هویاررت ایرانرری، عمرروم   
اسرریران وفرزنرردان شرران برره نررام و نَسَررب قبایررل مربوطرره  

ند و یا برا انتخراب نرام عربری، کوشریدند ترا       معروف شد
ها و اجحافات رایرج اجتمراعی و مرالی  رهرائی      ازتبعیض

 ( ۱۴د. )یابن
بسیاری از دبیران، ادیبران و دانشرمندان ایرانری هرر     
-چند که در قبایل عربی رشد و پرورش یافته بودند، امارا 

توسط پدران و مادران خرویش برا فرهنرگ و    -بی تردید
 -طبیعترراً -ان خررود آشررنائی داشررتند و هررای نیاکرر  آئررین
توانستند حامل و مرواج فرهنرگ وآئرین هرای ایرانری      می

بره دسرتور   «ابان بن عبدالحمید الحقری »باشندبطوری که 
را بره شرعر درآورد و کتراب هرای      کلیه و دمنهبرمکیران  
و غیرره  « سیرت انوشیروان»، «سیرت اردشیر»ایرانی مانند 

 ( ۱۵. )ردانده بودرا از پارسی به شعر عربی برگ

ابوعُبیده، شرعوبی ایرانری تبار،ادیرب برجسرتهء          
ادبیررات عرررب واسررتاد ابررو نررواس اهوازی،ابررو حرراتم      
سجستانی)سیسررررتانی( و جرررراحظ، دربررررارهء منشرررراء و 

 گفت:   سرچشمهء عقاید خویش می
پدران شان در دربار خسروان )ساسرانیان(  »

خطیب بودند، چون اسیر شدند و فرزنردان  
های اسالم به دنیرا آمدنرد،    در سرزمینشان 
بیدار شد و لذا کوشریدند ترا    کهن عِرقآن 

در میان عرب زبانان همان اعتباری را یابند 
 ( ۱۶.« )که در میان پارسی زبانان داشتند

توان  را می« کهن عِرق»روایت ابوعُبیده وداشتن      
به بسیاری از نویسندگان، شاعران و متفکران ایرانی تبرار  

کرره مادراینجررافقط برره دونمونررهء ایررن دوران  تعمرریم داد
 برجستهء آن  اشاره می کنیم:

 

 ؛ابن مقف ع
 خردمندی ازتبارساسانیان

از اعیان  ( ۱۷( ))دادگستر« دادویه»پدر ابن مقفّع،   
و نجیب زادگان ناحیهء فرارس برود کره پرس از حملرهء      
 -تازیان و استیالی اسالم، از سروی حراکم امروی عرراق    

مأمور خراج آن ناحیه شد ولی  -اج بن یوسف ثقفیحجا
گویررا برره علّررت کوترراهی در وصررول خررراج، برره دسررتور 
حجااج مرورد عرذاب و شرکنجه قررار گرفرت و دسرتش       

از ایرن هنگرام   ( ۱۸. ))نراقص العضرو وفلرج( شرد    « مقفّع»
لقرب   -بعردها  -نامیرده شرد و ایرن نرام    « مقفّرع »، «دادویه»

 د.گردی -عبداهلل بن مقفّع-فرزندش 
تولّد یافت و نرام   ۱۰۶/۷۲۴عبداهلل ابن مقفّع حدود 

)مبرررارک( برررود. او در دوران « روزبررره»کوچرررک وی 
کودکی از فیروزآباد فارس بره همرراه پردرش بره بصرره      
رفت و در مجالس درس ادیبان و شاعران این شهر مهرم  
فرهنگرری شرررکت جُسررت بطوریکرره در زبرران و ادبیررات  

ع از زبران پارسری،   عرب  ممتراز و مشرهور گردیرد. مقفّر    



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

52 

سررازمان اداری و فرهنررگ دوران ساسررانی نیررز آگرراهی  
 ای داشت آنچنانکه بقول بالذری: گسترده

. «مقفّع را بر امور عَجَم آشنائی تمام بدود »
(۱۹ ) 

فررداکاری ایرانیرران در پایرران دادن برره حکومررت     
خونبار بنی امیاه، باعث شد تا در فضائی ترازه بسریاری از   

های نومسلمان وارد دسرتگاه خالفرت    یها و مانو زرتشتی
عباسیان شوند. ابن مقفّرع در بصرره بره خردمت علری برن       
عبداهلل  عباسی در آمد کره در رقابرت بامنصرور عباسری،     

ای کره بعردها از عوامرل قترل      مداعی خالفت بود، مسرئله 
 فجیع ابن مقفّع گردید. 

روایت هائی که از شخصیت، مرنش و عقایرد ابرن    
، از یرک طررف او را بسران یرک     مقفّع در دسرت اسرت  

کننرد کره فرهنرگ     نجیب زادهء عصر ساسانی تصویر می
ت وفرهیختگی و جوانمردی و شادخواری را با هرم داشر  

، و از طررررف دیگرررر،این روایرررات،ابن مقفّرررع را    (۲۰)
نمایاننرد کره عالقره بره زبران و فرهنرگ و        شخصیاتی مری 

تروجهی بره مناسرک و     های ایران ساسرانی را برا بری    آئین
تروان   های اسالمی، درهم آمیخته بود. به جرأت مری  آئین

امروی و   گفت که در میران دبیرران و نویسرندگان عصرر    
 .عباسی، ابن مقفّع از این نظر ممتاز بود

اوبرای آشنائی اعراب مسلمان به تراریخ وفرهنرگ   
ایررران باسررتان  برخرری ازرسرراالت مهررم دوران ساسررانی   

ممدک »جمله کتابرااززبان پهلوی به عربی برگرداند،از

آئدین  «»کتاب التدا  فدی سدیرت انوشدیروان    »،«نامه

،کتاب اخیرر ازمنرابع   ( ۲۱« )خدای نامه»وخصوصاً «نامه
اصررلی ابومنصررور،دقیقی توسرری وابوالقاسررم فردوسرری    

 (  ۲۲بود. )«شاهنامه»درتنظیم وسُرایش 
را ازپهلروی بره   «کلیله ودمنده »مقفّع همچنین کتاب
 عربی ترجمه کرد وبقول او:

و ما چون اهل پارس را دیردیم کره ایرن    »-
کتاب را از زبان هندی بره پهلروی ترجمره    
کردند خواسرتیم کره اهرل عرراق و شرام و      

حجاز را ازآن هم نصیب باشرد و بره لغرت    
تازی که زبان ایشران اسرت ترجمره کررده     

 ( ۲۳) «آمد
کلیلرره »درمقدامررهء « ابررن مقفّررع»هرچندکرره
بُرزویررهء » یادآورشررده کرره برراب  «ودمنرره
برره درخواسررت بزرگمهررر، وزیررر   « یرربطب

خردمند  نوشته شده،اماا باتوجه به منظرور و  
ابوریحررران محتررروای ضرررددینی ایرررن باب،

را ابرن   «رزویهبُ»که باب معتقداست بیرونی 
 افزوده«کلیله ودمنه» همقفع )عبداهلل روزبه(ب

عقیدگان تشدکیکی   تا در میان سست»است

.ازایررن  (۲۴« )ددر دیددن بدده وجددود آورَ
یدنظربرخی ازنویسرررررررندگان و روشرررررررا

پژوهشررگران مبنرری برانتسرراب کتررابی در    
پرذیرفتی  «ابرن مقفّرع  »به « معارضه با  رآن»

( ،نظرررری کررره بعررردها درآراء  ۲۵باشرررد )
نیرز   «حسین بن منصرورحالج »واندیشه های 
 ( ۲۶راه یافت. )

ابن مقفّررع را ،عقیررده شناسررانبسرریاری ازدرهرحررال 
 -شراید سرخن مهردی    (  وبنابراین۲۷ه اند)نامید «زندیق»

 چندان اغراق آمیز نباشد که گفته بود:  -خلیفهء عباسی
ام مگدر آنکده    کتابی در زند ه نخوانده»

 ( ۲۸. )«اصل آن از ابن مقفّع بوده است

 عباسیمنصور  بدستور ۱۴۲/۷۵۹سال  بهبن مقفع ا 
 طرزفجیعری بره   دست سفیان بن معاویه، والی بصرره ، ب وب

 ( ۲۹د. )قتل رسی
 

 ؛ا  اهوازیابو نو
 نماینده  شادخواری هاولذ ت جوئی ها

-۱۴۰/۷۴۷-۱۳۰هرای   ابو نواس اهوازی برین سرال  
 ( ۳۰. )در اهرواز متولرد شرد   « گُلبان»از مادری به نام ۷۵۷

ای در عربسرتان   پدر ابو نرواس از مروالی وابسرته بره قبیلره     
سالگی پدرش را از دست داد و لذا  دهجنوبی بودکه در 
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کمک فردی عطّار، ابو نواس را برای  مادرش )گُلبان( به
 ( ۳۱. )تحصیل به بصره فرستاد

شررهری آبادوپُرجمعیاررت  بصررره در آن هنگررام      
مرری گفتنررد.این شهرشرراهراه  «اُم الرربالد»بودبطرروری آنرررا

ها و ادیان و عقاید مختلف بود که زبران فارسری    فرهنگ
بصرره   ( ۳۲ت )های ایرانی نیرز در آن رونرق داشر    و آئین
ن میعادگرراه شرراعران و نویسررندگانی بررود کرره برره همچنرری
اعتنرائی بره مبرانی اسرالمی و القیردی بره امرور         خاطر بری 
 شهرت داشتند.« مُحدَثون»دینی، به 
ابو نرواس در چنران فضرای پُرتحررک شرعری و         

هرای شراعری خرود را گذرانرد و      فرهنگی نخستین سرال 
پس از کسب شهرت، به بغداد رفت و به همارت خانردان   

بره   -خصوصاً فضل برن یحیری برمکری    -گ برمکیانبزر
دربار عباسیان راه یافت. آشرنائی ابرو نرواس برا شرعوبیان      
ایرانرری تبرراری ماننررد ابوعُبیررده )ادیررب و سررخن شررناس   

 لُصُوص)دزدان(العرب و فضائل»لف کتراب  ؤ، مبرجسته
در باورهای گیتی گرایانه )سکوالر( ابرو نرواس   « الفُرس

 ( ۳۳. )تأثیر داشت
 

 
های  ابو نوا  سرود حسرت شعر

گذشته وشورها و سرمستی های حال 
است. او با یادآوری میکده های 

فروبسته، میگساری های از یاد رفته و 
های برباد رفته، مبانی رای   شادخواری

اسال  را به بادطنزوطعنه می گرفت. 
ابو نوا  تمسخر آشکاِر زندگی  خَمریّات

و فرهنگ تازیان بیابانگرد و 
ها و  ها، لذت جوئی گرعشق ورزیستایش

  ها است. شادخواری
 

هررا و  ابررو نررواس نماینرردهء برجسررتهء شررادخواری  
تروان   های عصر ساسانی بود و از این نظرر مری   شادزیستی

بشّّراربن   -اشعار وی را ادامهء سُنّت ادبی شعوبی برجسرته 
شررعر ابررو نررواس سرررود    ( ۳۴د )برره شررمار آور  -بُرررد
سرمستی های حال است. های گذشته وشورها و  حسرت

او با یادآوری میکده هرای فروبسرته، میگسراری هرای از     
های برباد رفته، مبانی رایرج اسرالم    یاد رفته و شادخواری

ابو نواس تمسخر  خَمریّاترا به بادطنزوطعنه می گرفت. 
آشررررکارِ زنرررردگی و فرهنررررگ تازیرررران بیابررررانگرد و  

ا هر  ها و شرادخواری  ها، لذت جوئی ستایشگرعشق ورزی
  است.

واشاره اش  انبوه واژگان پارسی در اشعار ابو نواس
بررره پهلوانررران تررراریخی ایرررران باسرررتان و یرررادآوری     

،ایروان مردائن و طراق کسرری، دلبسرتگی ابرو       «خسروان»
های ایران پیش از اسالم را نشان  نواس به فرهنگ و آئین

 ( ۳۵. )دهد می
جایگراه ابررن مقفّررع و ابررو نررواس در شررعرو ادبیررات  

بسیار ممتاز ومتمرایز اسرت.این دو شخصریات، دو    عرب  
نمونهء برجسته از سخنِ ابوعُبیدهء شعوبی هسرتند کره برا    

ضمن چیرگی بر زبان و ادبیات عرب، « عِرق کهن»نوعی 
خداوندان شعر و نثدر  »چنان موقعیتی یافتند که آنران را  

 .اند نامیده« ادبیّات عرب
 ها: زیرنویس

است، تاریخ هجری قمرری و  در این مقاله، عددِ سمت ر -*
 عدد سمت چ  معادل تاریخ میالدی است.

درفتوحرات اسرالمی   « ارهراب »برای نمونه هائی ازکراربرد -۱
 نگاه کنیدبه:

 چهررارم، میرفطروس،علی،مالحظرراتی درترراریخ ایران،چرراپ 
،چراپ  ۱؛ میرفطروس،اسالم شناسری،ج   ۸۷-۶۶،۷۶،۷۹صص

هلل مقایسرره کنیرردبا سررخنرانی آیررت ا ،۴۱-۴۰دوازدهم،صررص
 ۱۳۶۳خمینی به مناسبت سالگرد تولد رسول خدا ، سال 

تاریخ سیستان،مؤلف ناشناس،به تصرحیح ملرک الشرعرای    -۲
  ۲۱۷،ص۳؛مقایسه کنیدبا ابن اثیر،ج۸۲-۸۰بهار،صص

 ؛۱۶۴ص ،۱ج طبرسررررتان،  ترررراریخ ابررررن اسررررفندیار،  -۳
 ۲۵۱گردیزی،تاریخ گردیزی،ص
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، قاهره، ۲، ج ابن حزم، الفصل فی الملل و االهواء والنحل -۴
 ۱۱۶-۱۱۵هر.ق ، صص ۱۳۱۷
نگرراه کنیدبرره:الفرق بررین الفرق،عبرردالقاهر بغدادی،برره      -۵

؛خواجره نظرام الملک،؛سیاسرت    ۱۷۳حواشی محمدبردر، ص 
، ۱؛شاکر مصطفی، دوله بنی عباس، ج۲۸۶-۲۵،۲۸۵نامه، ص
 ۲۶۹ص 
۶-  Morphologie 

نکرراتی »در ایرن براره نگراه کنیرد بره: میرفطرروس، علری،         -۷
«: جنرربش هررای مترقرری در ایررران بعررد از اسررالم   ناختدرشرر
حروفی، چاپ دوم ، صرص   ومتفکرنسیمی؛ شاعر الدینعماد
۴۷-۶۷ 
برررای گزارشرری ازایررن پایررداری هاوسرررکوب هررا نگرراه    -۸

 ۸۸-۷۲صص....« مالحظاتی » کنیدبه:میرفطروس،
، الرروزراء والکُتّرراب  ،محمررد بررن عبرردوس   جهشرریاری، -۹
الطررررالبین،  مقاتررررل ،لفرجاصررررفهانی، ابرررروا   ؛۳۱۸-۳۱۷ ص
 ۴۵۴،ص۱ج
 ،۵ج ابن مِسکویه،تجارب االُمم،ترجمهء علینقی منزوی، -۱۰

 ۴۲۰-۴۱۲صص
؛زریرررن کررروب،دوقرن  ۱۹۵۸،ص۵تررراریخ طبرررری،ج  -۱۱

 ۷۷سکوت،ص
 ۶۷۷،ص۱مسعودی،مروج الذهب،ج -۱۲
مقایسررره کنیررردبا: ۵۷-۵۴نرشرررخی،تاریخ بخارا،صرررص -۱۳

 ۲۹۸بالذری،فتوح البُدان،ص
مالیری در کتراب درخشران خرویش بره      یاستاد محمد -۱۴

در نام های ایرانی اشاره کرده است. نگاه « تعریب»تطّور این 
کنید بره: تراریخ و فرهنرگ ایرران در دوران انتقرال از عصرر       

، صرص  ۲، ج ۲۷-۱۶، صرص  ۱ساسانی به عصر اسرالمی، ج  
۱۸-۲۲ 
؛ ۲۱۸، ص ۳بررررررالذری، انسرررررراب االشررررررراف، ج    -۱۵

، ۲ن، فیرات االعیران، ج   ابن خلکا؛۱۶۵و۱۴۷صصجهشیاری،
 ۱۵۵ص 
نگاه کنیدبه: (۱۱۴/۷۳۲)متولّد حدود دربارهء ابوعبیداهلل  -۱۶

، بره کوشرش عبدالسرالم    ۱جاحظ، عمرو، البیان والتبیرین، ج  
؛ عطوان،حسین،الزندقه والشعوبیاه فی ۳۰۸محمد هارون، ص 
 ۱۴۲،صالعصرالعبااسی االول

 ۲۱۸، ص ۳بالذری، ج  -۱۷
 ۲۱۷ص ،۳جبالذری،  -۱۸
 ۲۱۷،ص۳بالذری،ج-۱۹
آئرررین  ؛۲۲۰-۲۱۹،صررص ۳بالذری،جنگرراه کنیررد برره:    -۲۰

 آزادگی )االدب الکبیرر ابرن مقفّرع(، ترجمرهء ذبریح بهرروز،      
 ۴۵-۴۴صص 
دراین باره نگاه کنیدبه:تفضّلی،احمد،تاریخ ادبیاات ایران -۲۱

 ۳۰۳-۲۰۹پیش ازاسالم،صص

دراین باره نگراه کنیدبره پرژوهش درخشران اسرتادجالل      -۲۲
مأخرذ   هءجسرتاری دربرار  لقی مطلق،ازشاهنامه تاخداینامه )خا

   :شاهنامه( مستقیم و غیرمستقیم
-http://asre

nou.net/php/culture/azshahnametakhodayname
.pdf   
ی نصرراهلل منشری،   ترجمۀ کلیله و دمنره، انشرای ابوالمعرال   -۲۳

 ۴۳تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی، ص 
 ۱۲۳بیرونی،ابوریحان،تحقیق ماللهند،ص -۲۴
۲۵-Gabrielin,F,"L'Opera di Ibn al

Moqaffa",RSO, vol.XIII  
240;-1932,pp239-,Rome,1931 
-۱۶۱میرفطروس، علی، حالج، چاپ هیجردهم، صرص   -۲۶
۱۶۲ 
، نگرراه ن درایررن دورانوتطروارآ  دربرارهء مفهرروم زنرردیق  -۲۷

ومتفکرررران زنادقررره »فصرررل  :میرفطروس،همان،کنیرررد بررره 
؛رضرررازاده لنگرودی،رضرررا)تورج ۱۲۶-۱۰۳،صرررص«مرررادی
،ایران نامرره، هررای نخسررتین اسررالمی زنادقرره در سررده تابرران(،
بدوی،عبرردالرحمن،من ترراریخ .  ۴۷۸-۴۵۵،صررص۱۳۶۶بهررار

 ۱۹۴۵االلحادفی االسالم،قاهره، 

 ۹۴-۹۳،صص۱سیدمرتضی،امالی،ج-۲۸
 جهشریاری،  بره:  نگاه کنیدبرای چگونگی قتل ابن مقفع  -۲۹

 ۱۱۵-۱۱۴؛ میرفطروس،همان،صص۷۳-۷۲صص
؛ ابرروالفرج ۱۹۴، ص  عبررداهلل،طبقات الشررعرا ابررن معتز،-۳۰

 ۷۴، ص ۲۰اصفهانی، االغانی، ج 
 ۱۹۴ابن معتز، ص  -۳۱
)بخرش  ۲محمردی مالیرری،ج  در این باره نگاه کنیرد به:  -۳۲

 ۴۵۱-۴۳۷اول(، صص
؛ مسرعودی،  ۲۷۴-۲۷۰ابن قتیبه، الرّدعلی شعوبیاه، صص  -۳۳

؛ ابروالفرج اصرفهانی، االغرائی، ج    ۴۴۹، ۳مُروج الرذّهب، ج  
 ۷۷، ص ۲۰
دائره المعرارف برزرگ   اربن بُرد نگاه کنیدبره: دربارهء بشّ-۳۴

؛دانشررنامهء جهرران اسررالم،   ۱۶۷-۱۶۲،صررص۱۲اسررالمی،ج
 ۴۴۲-۳،۴۳۹ج
شرعر در  »، محمرد تقری،   نگاه کنیرد بره: بهرار   دراین باره  -۳۵
؛ ۱۰۷۵-۱۰۷۴، صرص  ۱۳۱۷، ۱۱، مجلهء مهر، شمارهء «ایران

،مجلهء ادبیارات دانشرگاه   «ابو نواس تیکی از فارسیا»مینوی، 
 عبردالرحمن،  ؛عمرادی، ۷۷-۶۱،صص۱۳۳۳ ،۳تهران،شمارهء

 ،ناموارهء دکترمحمودافشار،«سرودفارسی ازابونواس اهوازی»
، ۱۳۶۶هارهمچنین:ایرررررران نامررررره،ب ۵۰۴-۴۹۰،صرررررص۱ج

هفررت غررزل ابونررواس  »آیتی،عبدالحمیررد،؛۵۱۰-۵۰۱صررص
حبیب یغمررائی محمدروشررن،،نامررهء مینوی،زیرنظر«اهرروازی

 ۲۲۷-۲۱۵،صصوایرج افشار
*** 

http://asre-nou.net/php/culture/azshahnametakhodayname.pdf
http://asre-nou.net/php/culture/azshahnametakhodayname.pdf
http://asre-nou.net/php/culture/azshahnametakhodayname.pdf
http://asre-nou.net/php/culture/azshahnametakhodayname.pdf
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پیرردایش شررناخت خررود ازنررا خررود درآدمرری بررا     
( زیستشرررناختیِ او، جسرررتار Evolution) *رسررراوَرِش

رازگونه ی خدا و آفرینش را بنیاد نهاده که هرزاره هرارا   
گذرانده و از دیردگاهی فلسرفی، اکنرون در نرا فرجرامیِ      
میان آفرینشی خرد گزین، خررد ورز، فرمرانی و دسرتور    

نررد، بررا خرردایی آفرینشررگر، ازیررک سررو، و پیدایشرری    م
(، Physics) *رویدادی از دیردگاه فرزانریِ دانرش پرود    

آنهم خردگرزین وخررد ورز ولری بری آنکره خردایی را       
سرآغاز آفرینش بشناسد، باز مانده اسرت. روشرن اسرت    
که از پیدایش باور های چند خداییِ کهن پیش ازتراریخ  

و اکنون شناخت دانرش   تا گامه ی یگانگیِ تاریخیِ خدا
( بررررا Subatomic Physicsپررررود زیرِاتمرررری ) 

باورآفرینش رویدادی که چکیده ی یک سده پرژوهش  
بیش نیست، هراندیشمندی خواسرتار پاسرخی اسرت کره     
 هستی یا نیستیِ آفرینشگری یگانه را به درستی دریابد.

دراین نگرارش بررآنم کره کهرن تررین براور هرای        
میتوان دانست و درخرردورزیِ   تاریخی را که بنیاد فلسفه

زرتشت می یرابیم برا دانسرته هرای امرروز دانرش پرود از        
دیدگاهی فلسفی و در پژوهشی فرجرامگرای سرنجیده و   
در پیونرردی کرره بررا هررم میتواننررد داشررت آشررکار سررازم، 
پیونرردی کرره از دیرردگاهی فلسررفی رازگشررایی اسررت در 
چگونگیِ آفرینشری خررد ورز. درایرن نگرارش دیردگاه      

( آفررینش را کره   scientific) *لسرفی و فرزانریِ  های ف
برای پژوهشی فرجام گرای میتوان به کار برد بر میرسرم.  

 
 یا پیدایش خردگمین، آفرینش خردآفرین

 

 خداباوری یا بی خدایی
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فررزون برررآن انگیررزه ی برراور آدمرری را در بهررره منرردی   
ازپشتوانه یی خردایی یرا بری بهرگری ازآن را نیرز ازدیرد       

 میگذرانم.  
 

 دیدگاه فلسفِی آفرینش خردآفرین 
آفرررینش کرره  برررای شررناخت درسررتی ازفلسررفه ی 

بتواند دربرابرر نرو آوریهرای دانرش پرود ارزش سرنجش       
پذیری نشان دهد تنها به باور زرتشت می پرردازم کره از   
دیرردگاهی پژوهشررگر برراورخودرا از اندیشرره ی خرررد     
داورخود و با پرسشهایی درون پرورده ازهمان اندیشره و  
پررس از سنجشرری خررردورز میشناسررد و میشناسرراند. در    

سرال پریش    ۱۴۰۰ترا   ۱۰۰۰ینه ای میان سراسرگاتها )پیش
( پژوهنررده ی پرسشررگرخردمند و پاسررخگوی  ۱ازمسرریح

گشایشررگرخرد ورز، زرتشررت و اهررورا مررزدا، جررز یررک 
خرد همگرای هماسا نیستند. زرتشت است که اندیشریده  
ی خودرا با آفریدگاری که درخرد خرود میجویرد، براز    
فتره  میگوید و با سنجشی خردورز آنچه را اندیشریده و یا 

است مری پرذیرد. ایرن روش اندیشریدن در داوری و برر      
گزیدن درستیِ گزیده یی بررای پرذیرفتن آن و بره کرار     
بردن آن چون بنیاده یری بری چرون و چررا و گمران، در      
گاتهای زرتشرت، بنیراد فلسرفیِ گرزینش زرتشرت را بره       
درستی آشکار میدارد. بر رسریِ بیشرتر در گاتهرا ژرفرای     

ر نشان میدهد و ایرن هنگامیسرت   فلسفه ی زرتشت را بهت
که زرتشت ویژگیهای اهورا مزدا را کره یکترا آفریننرده    
میداند با نیروی بی پایان، خرد بی پایان، و مهر بی پایران  

 میشناساند.
بر رسیِ ژرفنگرانه ی گاتها به روشنی نشان میدهرد  
که زرتشت برای اهورا مزدا پیکری نمیشناسد، تنها تروان  

اورا براز میگویرد وآن را در نیررو،     سرآمدیِ کرارکردیِ 
خرد، مهر، سازندگی، و بی پایرانی، میدانرد. ویژگیهرای    
رفتاریِ اهورا مزدا، بی آنکه پیکری گزارش شده باشرد،  
اهورا مزدا را نیرویی یگانه، بی پیکر و سازنده ی هسرتی  
و آفرینشگری خرد ورز و بی همتا میشناسراند. ازیرن رو   

مه یی ازنیرویی دانست بی خدای زرتشت را باید سرچش
پایان، خررد ورز، مهرر بران و همیشره سرازنده کره خرود        

 دارای پیکری نیست.
این برداشت را برای آفرینشگری یگانه برا نیرویری   
بی پایران و همیشره سرازنده، خررد ورز، و مهرر ورز کره       
ناچار باید نیرویی سره و سارا و بری پیکرر باشرد، روشرن     

سرتین بیررون از اندیشره،    است که در جهان هسرتیها ی را 
، نمیتروان دریافرت و بایرد    (physical)درجهان پرودی  

انگاریررد. ایررن  (metaphysical)درجهرران فراپررودی 
جهان فراپودی نیز هرچه هست، خود جهانیست آفریرده  
و اکنون دو نگرش را باید باز بینیم و برآورد کنریم. اگرر   
او، آفریننده ی یکتا را بیررون از جهران هرای آفریرده ی     

فراپود و پود، انگراریم کره یکترایی ِاورا نیاشروبیم و اورا     
جدا از هر همگونی با پود و فراپود بنمایرانیم، جایگراهی   
را باید ویژه ی او بردانیم کره در اندیشره نمیگنجرد و در     
یافتن پاسرخی بره ایرن پرسرش کره نهراد ایرن آفرینشرگر         
 چیست، در میمانیم چرون اورا نره از فراپرود و نره از پرود     
گمانیررده ایررم. تنهررا راه گشررایش را برررای شررناخت ایررن  
آفرینشگر یکتا در این می بینیم کره او خرود نیرروی بری     
پایررانی فراپودیسررت کرره درسراسررر جهرران فراپررودی و    
سراختار هرای پرودی کرره درآنسرت وآفریرده ی اوسررت      
گسترده است و به راسرتی آفریننرده ایسرت برا گونره ای      

 پایان نا پذیر.  یگانگیِ فراگیر پود و فراپود و
اکنون این پرسرش را میتروان پری گرفرت کره آیرا       
نشانه ای از آن نیرروی آفرینشرگر را در دانرش امرروزیِ     

نیز نمیتوان در نیرویی    ( زبَر و زیر اتمیphysicsپودِ )
سره وسارا یافت که ویژگیهای کرارکرد یِ آن یراد آور   
ن یا همانند ویژگیهای رفتاریِ خدای زرتشت باشرند؟ ایر  
پرسش شایان ژرفکاوی و ژرفیابیست و شایسته است در 
دو راستا یکی فلسرفی ودیگرری فرزانری برر رسری و مرو       
شررکافی گررردد. چررون اگررر راهرری یافترره شررود کرره از     
ویژگیهای جهان پودی بتوانیم به جهان فراپرودی دسرت   
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یابیم شاید به باز گشایش راز نهفته ی آفررینش نزدیرک   
 شویم.

درستی که چکیده ی گفترار   در فلسفه راه بر رسیِ
زرتشت را در باور او به اهرورا مرزدا یری کره او شرناخته      
اسررت برری کررم و کاسررت بنمایانررد در کرراربردن پدیررده  

را  (phenomenology)شناسیسررت. پدیررده شناسرری  
( Edmund Husserl)هوسِررل  

در آغرراز سررده ی  ۲
گذشررته پدیررد آورد ودر فلسررفه گنجانیررد. بنیرراد پدیررده  

نست که پیدایش هر برداشرتی از هرر پدیرده    شناسی بر ای
یی، راستین یا پنداری، بر پایه ی شرناختی از آنسرت کره    
دو سازنده آنرا به دست میدهند، یکری خواسرتی کره در    
مغرررررز اندیشرررررگر آن شرررررناخت را پایررررره مینهرررررد و 

از آن میسررررازد و دیگررررری    ۳ی (concept)همیرررراد
و ویژگیهایی که آن شناخت را سرامانی ویرژه میبخشرند    
فزون برزمینره ی خواسرتگرکه همیراد را آشرکار میکنرد      
زمینرره یرری گزارشررگرنیز از آن همیرراد نمررایش میدهنررد.  
 -نخسررتینِ ایررن دو خواستیسررت دارای بنیررادی شررناختی  

نامیرررده شرررده و دیگرررری  Noesis انگیرررزه یررری و  
چگونگیهای پیکری یرا رفتراری را برآنچره آن خواسرت     

فزایرد و بره راسرتی    در مغز آدمی آفریده و نرام نهراده میا  
( هرای آنررا بری    adjectiveیَتِش )واژه یی پهلوی برای

شناسرانده   Noemaکم و کاست نشان میدهدکه با نرام  
و  Noesisشررده اسررت. در ایررن نوشررتار ایررن دو واژه    

Noema   را بررا نامهررای شناسررگر و شناسررنما جررایگزین
میکنم که بره یراد آور نَوَنرد و نَمرا در انگراره ی نونردیِ       

میباشند، هرچند انگاره ی نوندیِ زبان که   ۴ش زبانپیدای
از سروی ایررن نگارنررده پیشررنهاد شررده اسررت و بررا پدیررده  

 شناسی هماهنگی دارد، از آن جداست.
از دیررردگاه پدیرررده شناسررری، شناسرررگر شرررناخت 
هشیارانه ی همیاد را باز گو میکند که اندر یافت بنیرادیِ  

و همیراد  همیاداست و جز نام همیاد چیز دیگرری نیسرت   
جز با آن، دراندیشره ی آدمری پدیرداریِ هشریارانه نمری      
یابررد. شناسررنما همرره یررا بخشرری از ویژگیهررای نمررادی و  

پیکری یا نهادی ورفتاری راکه میتوانند در همیراد باشرند   
میشناساند. شناسنما نمیتواند روشنگریِ شایسته یی نشران  

 (analytical) *دهررد مگررر اینکرره بررر رسرریِ وانهررادیِ  
انه یی در آن به کار رود. با این زمینره یِ آغرازین،   هشیار

در نگرراهی دیگررر برره خرردای زرتشررت میبینرریم کرره ایررن  
آفریننده ی یگانه همیادیست که شناسگر او نرام اوسرت   

اهورا مزدا )خردا، خداونرد، خداونردگار، پروردگرار،      –
دادار و... ( و شناسرررنما ی او را پرررنج یَرررتِش گزیرررده ی 

 زیرمینمایانند:
نیروی بی پایان: خدایی با نیروی بری پایران    - یک

 وکاهش نا پذیر.
 زمان بی پایان: خدایی با زمانی پایان ناپذیر. - دو
 خرد بی پایان: خدایی با خردی سرآمد. - سه
مهر بری پایران: خردایی سراسرر مهرر و بری        -چهار

 کینه.
 سازندگیِ بی پایان: خدایی همیشه آفریننده.  - پنج

چگونگیهای رفتاری وکارکردی این ویژگیها همه 
را گزارش میکنند و نشانی از پیکر و توده نمیدهنرد جرز   
هنگامی که سازندگیِ توده بره انجرام میرسرد. ازایرن رو     
شناسگر و شناسنما ی خدای زرتشت نیرویی سارا و سره 
و کارکرد پنجگانه ی بی پایان آن نیرورا نشان میدهند و 

یدگاه پدیرده شناسری   بر پایه ی گزارشهای گاتهایی از د
ویژگیهای چنین خدایی را مینمایانند. روشرن اسرت کره    
چنین خدایی برای یکتا بودن باید آفریننرده ی فراپرود و   
پود هردو باشد. او نمیتوانرد جایگراهی داشرته باشرد کره      
آفریده ی او نیست و باید خود بی پایانی فراپرودی ولری   

 آفریننده ی هستی های پایانمند شناخته شود. 
در خرور بررسیسرت کره بری پایرانیِ نیررو و زمرران        

( space)واژه ی پهلروی بررای    *ناچار بی پایانیِ سرپاش 
سرپاش ناشرناخته را    -زمران  -را نیز باید دارا باشد و نیررو 

بنمایاندکه بی توده است ونمایشگرزمانِ انگاریِ پیش از 
، (potential)آفرررینش ترروده میباشررد، زمررانی بارینرره   

از آفررررینش، همررره چیرررز در نِهِرررش  هنگامیکررره پررریش 
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. ایررن زمررانِ (state of potentiality)بارینِگیسررت 
انگاری کره در اندیشره ی هشریار آدمری پذیرفتنیسرت و      

اوسرررت  (abstraction) *زاده ی تررروان بررررآهنجش 
و در سنجش برا   (metaphysical)زمانی فراپودیست 

 (relativity) *زمررران پرررودی زمانیسرررت برررا سرررایاییِ 
همسرران ونرره برابررر بررا زمرران پررودیِ تنرردرویِ   فراپررودیِ 
 (.  photon)واژه ی پهلوی برای *رُشنَک

در ایررن بررر رسرریِ کوترراه جهرران فراپودیسررت کرره  
خاستگاه و سرچشمه شناخته میشود و جهان پرودی بایرد   
نشانه یی از آن خاستگاه را در خود داشته باشد که برا برر   

خاستگاه  رسیِ آن نشانه شاید بتوان به شناخت روشنی از
رسید. دراین زمینره سره نشرانه ی گویرا درخوربازگفرت      
میباشند. نخستین نشانه یی فلسفی است که با بررآهنجش  
مغزی جهان بی پایران فراپرودی را شرناخته و براور هرای      

اندیشررره ی دینررری و فلسرررفی را سررراخته اسرررت. دودیگر
 -پیدا )آمیختری پهلروی   *برآهنجیده وخردورز با مارِه ی

 implicit( و نا پیدا )explicit memoryدری برای

memory   که گمانیده ها و یادآوریِ جهران فراپرودی )
را آسان  میسازند، وسه دیگر نشانه ای یگانه ودگرگونی 
نررا پررذیر درجهرران پررودی کرره تنررد رویِ همیشرره یکسرران 

 رُشنَک است . 
جهرررران فراپررررودی اندیشرررریدن در کالبرررردی از   

جرای   (material biology)زیستشناختی ی توده مند
دارد، ولرری خررود گونرره یرری زیستشررناختیِ نررا ترروده منررد  

(nonmaterial biology)     اسرت، کرارکردی و بری
ی جهررران فراپرررودیِ  (analogous)تررروده، و هماسرررا 

که ازدیدگاهی فلسرفی بخشری از آن شرمرده     ۵آفرینش،
ساخته ی بررآهنجش   (Gnosis)میشود . چون شناخت 

وی مغرزی در زمران   است و هر شناختی برا کرارکرد نیرر   
ساخته میشودو پدیدآورگونه ای همیاد میباشد، یگانی را 
میتوان برای شناخت اندیشید، یگانی از کارکرد نیررو در  
زمان که چون نه نیرو ونه زمران درانردازه یری شرناخته و     
دانسته هستندو شناسگر و شناسنمای هرردو یکیسرت، آن   

پرذیرفت و  زمان میتوان  -دورا در چهره ی یگانه ی نیرو
 *کرررارکرد آن دورا درکررراربرد انگارشررری در نماگررران 

(formula:زیرنشان داد ) 
 زمان× شناخت =  نیرو 

I. Gnosis = Energy × Time 
زمران در شرناخت و    -این آخشیگ یگانه ی نیررو 

کارکرد آن در جهران پرودی کره آفریرده یری از جهران       
فراپودی است، هرچند دارای اندازه یری شرناخته نیسرت    

راستی بخشیست از نیروی بی پایان و زمران بری پایران    به 
فراپودی در کالبدی زیستشناختی. براین پایره بسرتگی ی   
این دو جهان ، یکی جهان فراپرودیِ آفررینش ودیگرری    
جهان فراپودیِ شناخت، هردو نا تروده منرد و سراخته ی    
نیرو و زمان ولی در دوگونره ی، بری پایران در فراپرود و     

نمایشیست از دو پاره ی یک یگانگی و  پایانمند در پود،
آنچه این دو را ازهم جدامیکنرد بری پایرانیِ بری مررز در      
برابر پایان پذیریست که بسته است به زمان که در یکری  
بی پایان ودر دیگری دارای پایانیست وبهترین نمونره در  
آن تنررد رویِ رُشررنَک اسررت کرره برره انرردازه ای همیشرره   

گان شناخت را به زمران بری   یکسان میباشد. اکنون اگر ی
پایان آفرینش برسانیم آن را در آن بی پایرانی گنجانیرده   
ایم که شناختیست از  آفرینشگری خررد ورزکره آسرین    
شناخت نامیده میشود. ایرن نگررش فلسرفی را در شِرگِرد     
اِنگارش با گنجانیدن زمان بی پایان در نماگران شرناخت   

      ناخت برره میترروان پدیررد آورد. بررا ایررن کررار نماگرران شرر  
زمرران برری پایرران = شررناخت  × زمرران × گونرره ی: نیرررو 

فراپررودیِ آفرررینش را نشرران خواهررد داد و برره چهررره ی  
 زیردرخواهدآمد :

شررناخت برری پایرران یررا آسررین خرررد )از ریشرره ی   
 زمران بری پایران،   × زمان × اوستاییِ آس یا آسنَ( = نیرو 

 که درانگارش با نماگان زیرنشان داده میشود:
II. Holognosis = Energy × Time

2 
این نماگران فراپرود بری پایران پریش ازآفررینش را       
درگونه ی بارینهِ ی خود نشان میدهد که درآن نشانی از 
 توده  یا سپاش  نیست.  اکنون  پرسش اینست  که  پس 
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ازآفرینش با پیردایش تروده، یرا هرم ارز آن سرپاش، کره       
دیِ همسران  آفرینش پودی پدید میاید، کدام ویژگیِ پرو 

زمان دانسرت کره از    -نیرو یا زمان را میتوان هم ارز نیرو
زمان پدید آمده باشد ونماگران   -آخشیگ یگانه ی نیرو

بارینه را به نماگانی فراگیرورسرا بررای آفررینش فراپرود     
وپررود هررردو درآورد. تنهررا پاسررخی کرره شررایان پررذیرش 

E = mCمیباشدنماگان انشتین 
خواهرد برود کره نیررو      2

Cو  mتررروده و سرررپاش را در  درآن
نشررران میدهرررد و  2
 میتوان به گونه ی زیر به کار برد:

III. HOLOGNOSIS = mC
2
 ×

 
T

2
 = 

m (CT)
2 

 
آسررین نماگررانی درسرراده ترررین گونرره خررود در:    

× شناخت یا آسین خرد= سرپاش  
 ×)تنردرویِ رُشرنَک    

 .IV، که چهره ی زیر را   نشان میدهد: 2زمان بی پایان(

H = S (CT)
2 

 
دراین نماگان آفرینش بی پایان فراپودی و پرودی  

= سپاش بری پایران،    S= آسین شناخت، H با سازه های 
C  تند رویِ رُشنَک و = T    زمان بی پایران نشران داده =

 . 5شده اند
 

 دیدگاه دانش پود
ساختار اتمری   ۲۰۱۲پیشرفت دانش پود که تا سال 

میررداد، بررا و سرازه هررای آن را هنروز پایرران نایافترره نشران    
 Higgsهیگررز ) *پیرردایش و شررناخت درسررت پررارَک

Boson)۶     برره گامرره ی پررذیرش درآورد. فررراورده ی
ارزشررمند ایررن آزمررایش پیرردایش ترروده در یررک میرردان 

( بود که میتروان  electromagnetic) *ربایی -رخشی
گفت برای نخسرتین برار گونره ای هسرتی آفرینری را در      

شری ربرایی، و بری    جهان فراپودی و از سرچشرمه ای رخ 
توده، به نمایش درآورد. بدینگونه باید پذیرفت که خرد 

رُونیده  -( رُونLogic) *هشیارآدمی با کاربرد چیمگان
( توانسرت یرک   cause-effect)واژگان پهلوی بررای) 

هستاییِ پایانمند آفررینش پرودی، تروده را، از سرچشرمه     

د ربایی،  بشناسد ودریابد. دستاور -ای فراپودی، رخشی
فرجررامی اینسررت کرره آفرررینش فراپررودی سررازنده ی      
آفرینش پودیست و آسین خرد ساختگر بنیادین آنسرت.  
دراین زمینه، چرون شمارشری نیسرت ونخواهرد برود کره       
نحسررتین بیررگ بنررگ رابشناسرراند، پیشررینه ی آفرررینش    
خردورز برای همیشه نا شرناخته خواهرد مانرد و مرا تنهرا      

 .  ۷گواه پیدایش خردآفرین خواهیم بود
 

 خداباوری یا بی خدایی
اکنون دربرابربراور دانشرمندان پرود کره بره گمران       
خود هیچ نشانه ی روشنی ازخدا ی آفرینش نمی یابند و 

 Stephen Hawking یکری از برجسرته تررین آنران،    
( نامیده است، باید دیرد  Atheistخودرا خدا نا شناس )

خداباوری یا بی خدایی، کدام یک برای آدمی سرازنده  
خوشبختیِ بیشتریست. پژوهشری درسرت درایرن براره      ی

باید ناچار توان کار گشای خرد ورز یِ مغزیِ آدمیان را 
نیز دردیدآورد، چون هستند خردورزانی کره خردا را بره    
کنررار میگذارنررد و بررا برراور برره گونرره ای خرررد سرراالری  
 زندگی رادراندازه ای از خوشبختیِ بسنده میگذرانند.  

خردا براوری یرا خررد سراالری      پژوهیدن درباره ی 
کاریست دشوار که جز با بر رسری هرای ژرفری در دیرن     
شناسی، روانشناسی، و مردم شناسی به دستاوردی شرایان  
نمیرسد. ازین رو کوتاه ترین راه این پژوهش را کره براز   
بینرریِ تاریخچرره ی روانشناسرریِ دیررن و آزمرروده هررای     

 گفتنیست پیش میگیرم.
 Phenomenology of)نخستین پدیده شناسیِ 

spirit ) روان آدمی را کار هِگِل(G.W.F. Hegel, 

میداننررد کرره درآن، دیررن پدیررده یرری     (1770-1831
گردآورده از باور هایی شناخته شده است که درسرختی  
های زندگیِ آدمی راه گشای روانیِ او بوده اند. پرس از  

-William James, 1842)هِگِررل، ویلیررام جِیمررز 

گونرره ی دینرری درونرری و سرشررته در براوری برره   (1910
برخی، وگونه ای دین نماییِ خوشرایند، دربرخری دیگرر    
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ازمردمرران داشررت، و گررروه یکررم را نیکوکررار وسررازنده 
میشناخت که ازخوشربختیِ بیشرتری بهرره منرد میشروند.      

 Sigmundزیگمونرد فرویرد )  شگفت آور اسرت کره   

Freud, 1856-1939   با باوری استوار بره انگراره ی )
Oedipus complex       خرود، نرا پذیرشری آشرکار بره

موسری و یگانره   "دین داشرت و آن را درنوشرته ی خرود   
ازریشه ی آمیزشی میدانست. در برابرر فرویرد،    "خدایی

باور اورا  (Eric Fromm, 1900-1980)اِریک فرُم 
نادرسررت میدانسررت و بررر پایرره ی وَرَن )واژه ی پهلرروی  

 برای شهوت( مینامید.
( Alfred Adler, 1870-1937آلفِررِد آدلِرر)  

باورداشت که چون خدا بنرام سررآمد تواناییسرت، پرس     
آدمی نیز هرچه به رسراییِ برترر رسرد بره خردا نزدیکترر       
میشررود وبدینگونرره از یررک آغررازی کهررن از شررناخت    
خرردایی آدمگررون وپررودی برره یررافتی نرروین ازخرردایی     
فراپودی میرسد. برداشت دیگرآدلِر این بود که شناخت 

ه ایسررت بررای آدمری درکوشررش بره داشررتن    خردا انگیرز  
واالییِ بیشتردراندیشه ی خود و هرنیکی که بتواند ازآن 

 واالیی به دیگران برساند.
-Gordon Allport, 1897گُررردُن آلپُرررت )

 mature( دربر رسیِ دین هرا، دیرن فرهیختره )    1967

religion یررا دیررن خررردورز درسررت و ریشرره شررناخته )
 immatureیخترررره )وسررررازنده را ازدیررررن نافره 

religion جدا کرد. دین فرهیخته را دینی دانست که ،)
میکوشد با اندیشه ی باز رویداد هارا برآوردکند تا بهرره  
مندیِ آن به همگان رسد ودین نرا فرهیختره آنسرت کره     
تنها خود دیندار را بهره مند میسازد. نمونه ی آشرکارآن  

نریم کره   میبی ISISرا امروز درگروه اسرالمیِ کشرتارگر   
فرهیختگررری درآن نیسرررت وجزکشرررتار راه دیگرررری    
نمیشناسد و سازشی با دین های دیگر نشان نمیدهردو بره   
راستی جز نادانی وخونخواری رهاوردی بررای جهانیران   

 ندارد.  

( intrinsic religionآلپُرت دیرن درون براور )  
( extrinsic religionدینی راستین، و برون براور )  را

انند کلیسا رفتن نامیرد. برراین دو گونره    رادینی نمایشی م
 ,Batsonباور گونه ی سومی نیز از روانشناسی دیگر ) 

CD  افررزوده گردیررد و سرره گونرره دیررن درون برراور یررا )
 religionنهادی، برون باور یرا نمایشری، و کاوشرگر )   

as quest  ِیا جستجو گر وخواهشمند، در روانشناسری )
ذاشت که دربررسیِ او دین نامیده شدند. نا گفته نباید گ

انرردازه ی خررردورزی دردینهررای درون وبرررون برراور،    
، دردین کاوشگر، یکسان گمان Batson ۸ودربر رسیِ 

شده است که به هیچ گونره برا باوراسرالمی وآدم کشری     
هایی که امروزگروه های اسالمی انجرام میدهندهمسران   

 نیست. 
( در انگرراره ی Erik H.Eriksonاِریکسررون )

انشناسی، داشتن استواری درباوردینیِ درسرت  رساییِ رو
وشایسررته را پشررتیبانی کرررده و نمونرره هررایی از آن را در  
زندگیِ گاندی و مارتین لوتِرکینگ نشان داده کره دیرن   
 درآنان سازنده ی اندیشه و استواریِ واالیی بوده است.  
یافترره ی بررا ارزش دیگررری درروانشناسرریِ دیررن را  

( کره  Rudolf Otto, 1869-1937) رودُلرف اُتّرو  
( شررناخته ای بررود در  theologianخررود خداشررناس ) 

 The Idea ofنگارشی به نام اندیشه ی خردا براوری )  

the Holyنشان داده است و آن اینست که آمویِشی )* 
(emotion  دراندیشه ی باورمند راستین پدید میایرد و )

ی ازخرردا دربرراور او میسررازد. ایررن  (conceptهمیرراد )
اُتّو نمرایش خردای درون مغرزی مینامیدکره نره       همیاد را

)از پهلرروی،  *ازبرداشررتی خرررد مندانرره ونرره سَهِشررمندانه 
سَررهِش= حررس کررردن( پدیررد میامررد و پیرردایش آن       

( داشرت.  selfسرچشمه ای باورمند بره بیررون از خرود )   
اُتّو باورداشت که این سرچشمه ی آمویشری درریشره ی   

ی خررد ورزیِ   همه ی دین هاهست و به راستی مرا همره  
مررویِش برانگیزنررده برره کنررار    خررود را دربرابررر ایررن آ  

میگررذاریم. ایررن اندیشرره وبرراوربرای زمررانی ازدامنرره ی   
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 1990تررا  1950پرذیرش بیرررون رفررت ولرری دوبرراره از  
 جایگاه ویژه ی خودرا بازیافت.

میتوان گفت که خدا باوری با نیاز به سرچشرمه ای  
گی، توانرررا و رهرررایی بخرررش از سرررختی هرررای زنرررد    

دربرابرشناخت تواناییِ ناچیز آدمی وترس از مررگ ونرا   
بودیِ ابدی، پشتیبانیست شایسته به ویرژه در کسرانی کره    
ریشرره ی ژرفرری آمویشرری ازخرردا برراوری درآنهاسررت.    
بدینگونه، میتوان پذیرفت که روان خردورزآدمی شراید  
بتواند خودرا باآن سرچشمه ی توانا، هرچند نا دیردنی و  

درپیونرد شناسرد، بره آن خویگَرشرود، و      نا شناختنیسرت، 
 شاید دیگردرجستجوی رساییِ بیشتری نگردد.

در پژوهشررررهای امررررروزی، برررراور روانشناسرررران  
بیشررررتربراین اسررررت کرررره دیررررن درروان درمررررانی     
میتواندکارگرباشررد و همچنررین کوشررش در برررانگیختن  

( میتوانرررررد spiritual strivingروان واالیررررری )
ی بیافزایرد. درایرن زمینره،    برهماهنگی ویکپارچگیِ روانر 
( Kenneth Pargamentپژوهش کِنِّرت پَرگامِنرت )  

در روانشناسرریِ دیررن، برپایرره ی پرسشررنامه ای کرره برررای 
شررناخت انرردازه ی پشررتیبانیِ دیررن ازآدمیرران دربرابررر     
باورهای نا همگون وفشار های روانی که میتوانند داشرته  
ن را باشندفراهم کرده بود، توانست سره گرروه نرا همسرا    

( کره  collaborativeبازشناسد: نخست گروه همکار )
درآن برای کاهش دشواریها ی روانری، بیمراران سرختی    
هارا میپذیرند و با خدا همکاری میکنند، دوم گروه رهرا  

(که همه ی دشواریهارا بره امیرد   Differingکنندگان )
-Selfخردا کنارمیگذارنررد، و سروم گررروه خودفرمرران )  

directedدخدا نمی مانند و تنها بره کوشرش   (که به امی
خود بردشواری هاچیره میشوند. شایان اندیشریدن اسرت   
که بسیاری رخداد هارا کارخردا دانسرتن یرا بره گفتره ی      

شنیدن گمانیِ دستور  ۹(Julian Jaynesجولیان جِینز )
 hallucinated verbalهررررای انگرررراری را ) 

command)      که پیرامبران فرمانهرای خردایی یرادکرده
 ند، به روشنی درگروه دوم نگنجانیده اند.    باش

  ( و روانسرراالریReligiosityدیررن برراوری ) 
(Spiritualism:)  

پررژوهش هررایی کرره درزمینرره ی روانشناسرریِ دیررن  
انجام گرفته گویای اینست که هرم دیرن گریرزی و هرم     

گریرررز  دیرررن گرایررری، در سررراختار گروهررریِ دیرررن  
(Secularism درکشررورهای دیررن آزاد و برآ ) گررون

آن، دین باور درکشورهای دین پایبند، دگرگونی هرایی  
نرررا همسررران دربررراور دینررریِ مردمررران پدیرررد میاورنرررد.  
درکشورهای پیشرفته و دین گریز، گفته شده اسرت کره   

، ولری ایرن   ۱۰پیشرفت دانش میتواند جای دیرن را بگیررد  
باوری چندان آزموده نیست چون هنوز خدای آفررینش  

ردمان جای نا شناخته ی خودرا دراندیشه ی بسیاری از م
داراست و خود او نیزنا شناخته مانرده و بایرد بره درسرتی     
شناخته شود که هنوز نشده اسرت. ازیرن رو، دانشرمندان    
اتمی که چگونگیِ آفرینش را میکوشرند ازراه آزمرایش   
نشان دهند و خود به بودن آفریننده ای باور ندارند واورا 

ن سرسررختانه خررورده نمرری یابنررد، بررازهم بررردین برراورا  
 نمیگیرند.    

آنچرره نیررز بایدپررذیرفت اینسررت کرره جررداییِ دیررن 
ازکشررررورداری، دیررررن برررراوری را تررررا انرررردازه ای     
ازساختارگروهی بیرون میبرد و بیشتر بره یکایرک مرردم    
وپسندآنان میسپارد که هریک، باگرایشی ویژه و آزادیِ 
نره  بیشتر، شاید بتواندآن باوردینی را واالیی بخشد، ازگو

ی دستورمند بیرون آورد، و با نام روانساالری به پایه ای 
از ژرف نگری رساندکه با یا بی باور به خدا نیز آرامرش  

   بخش باشد.
یافته ی دیگری که ازدیدگاه روانشناسری درخرور   

 Universalبررر رسیسررت جستارهشرریاریِ جهانیسررت)

Consciousness )۱۱   که بسیاری درباره ی آن سرخن
ه اند. هشیاریِ جهرانی درگروهری هماهنرگ    گفته ونوشت
سازنده ی نیروی خواستار ویژه ای برای رسریدن   میتواند

برره یررک آمرراج یگانرره برررای آن گررروه گررردد. درچنررین 
گروهی با خواست ویژه ی یگانه ای مانند نیرایش بررای   
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تندرستیِ بیماری، هرچنرد خداشناسری درهمره ی گرروه     
یشره ی همره یکری    به یک اندازه و هماننرد نباشرد، دراند  

بیش نیسرت و بره براورگروه، ازخداییسرت برا سراختاری       
سراسر فراپودی، ولی سخن شنو و پاسخ ده. بره گفتره ی   
ساده تر، یک درخواسرت یگانره ازیرک خردای یگانره،      
ولی از سروی گروهری نرا همگرون. درچنرین نیایشرهایی       
برخی گزارش ها به روشنی بازگشت تندرسرتیِ بیمرار را   

چنرین گزارشرهایی بره درسرتی گونره ای       نشان داده انرد. 
هشیاریِ جهانی را گرواهی میدهندکره میتوانرد نمونره ی     
ارزشمندی ازکارکردجهان فراپودیِ آفرینش را دریرک  

  یگانگیِ اندیشه های همگروه نشان دهد.

آنچه دربر رسیِ روانشناسی دین گرزارش شرد، برا    
نگرشی نرو در نوشرته هرای کنرونی درسرتِی کرم وبریش        

 *ای نشان میدهد. نمونه ی خوبی ازآن در نپیکیآزموده 
از ریشره ی نپشرتن( بره نرام روانشناسریِ       npeek)پهلوی 

، دیده میشرود کره   ۱۲دین، نوشته ی چهار استاد پژوهشگر
گسترده و فراگیرر بسریاری از هرگونره انگیرزه ی روانری      
وتنی راکه میتواند نیز در دین باوری سرازنده ی افرزایش   

خوبی برر رسری و بره روشرنی برازگو       یا کا هشی باشد به
کرررده اسررت.  بایررد گفررت کرره برریش ازهمرره، شررناخت   

آسررایش  ( دیررن درآدمرری، برراemotionalآمویشرریِ )
روانی، و تندرستیِ پایا تر دینداران راستین، درآن نپیرک  
 روانشناسیِ دین، آزموده ودرست شناخته شده است.  

 
 برآورد فرجامی

ای درایرررن نگرررارش خررررد آدمررری از سرچشرررمه  
آفریننرده ی جهرران فراپرودی شررناخته شرد کرره درکالبررد    
زیسرتمند آدمری نمونرره ی کروچکی از خررد آفرینشررگر     
میتواند بود. به این نمونه، برا کراربرد بررآوردی فلسرفی،     
زمانی نا شناخته درساختار خردورز مغز ی برای پیدایش 
یگانی فراپودی افزوده گردید که آن یگران فراپرودی را   

، بخشی از سرچشمه ی خررد آفریننرده   درانگارشی ساده
ی جهان فراپودی شناسانید. هسرتیِ ایرن نمونره ی یگانره     

زمان سازنده ی همیاد درمغزآدمی( برا سراختاری    -)نیرو
فراپودی درکالبدی پودی، نشان میدهد که تنهرا پراره ی   
کوچکی ازبی پایانیِ فراپودیسرت. ازدیردگاهی فلسرفی،    

ان نرا پرذیر زمران    این پاره ی کوچک درگسترده ی پایر 
فراپرررودی جرررای دارد. بررررای نشررران دادن بررری پایرررانیِ 

زمرران پررودیِ  -هردوآفرررینش فراپررودی و پررودی، نیرررو 
شناخته و دگرگونی ناپذیر ویژه ی جهان پودی، نیرروی  

E = mCرُشنَک وتند رویِ آن، ازنماگران انشرتاین )  
2 )

درنماگان دوم )آسین شناخت(، به جای نیرودرزمان بری  
آمد، وسرانجام سازه های بی پایان سپاش، نیرو، پایان در

 وزمان را به دست داد. 
ایررن شررناخت آسررین یررا آغررازین کرره هررم آسررین   
شررناخت وهررم آسررین خرررد نامیررده شررده اسررت پرریش از 
پیدایش پارَک هیگز همیشه نمایشگر خدایی آفرینشرگر  
بوده با ویژگیهای پنجگانه ای که پیشرترنام بررده شردند.    

آن پارَک، که پیدایشی آزمایشیست و  اکنون، باپیدایش
دانشررمندان پررود آن را برراز شررناخته انررد، در سررنجش بررا  
آفرررینش خرررد آفرررین کرره رسرراورش را پروانرره داده،    
گسررترش مغررز واندیشرره ی  خرررد ورزراسرراخته، وجهرران 
فراپودی را شناسانده، پیدایش خررد گرزین راکره آنهرم     

یی خررد  همین راه راپیموده برتر میشمارندو هسرتیِ خردا  
ورز را برره پرسررش میگذارنررد. بایدپررذیرفت کرره چررون   
سررراختارآفرینش پدیرررده ای دورانررری شرررناخته شرررده و 
نخستین دوران آن هنوزشناخته ی همگان نیست و هنروز  

( و Nonlocalityپدیررده هررای پررودیِ ناجایگرراهی )   
برره درسررتی شررناخته   13(Entanglementهمگرِهرری )

ایررن پرسررش  نشررده انررد، پاسررخ سررنجیده وپایررانگری برره
نمیترروان داد. آنچرره میترروان گفررت اینسررت کرره آفرررینش 
خردآفرین و پیدایش خردگزین هردو در درازای زمران  
زیستشناختیِ آدمی همیشره رونردی فراپوینرده وسرازنده     
نشان داده اند و میتوان دو جهان فراپودی وپرودی را بری   
هرریچ گمررانی ازیررک سرچشررمه ی یگانرره دانسررت کرره    

میسازد و به واالیی میگرایانرد. بایرد   زیستمند وخرد اورا 
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پذیرفت که آدمری هرچنرد خررد سراالر و فرهیختره نیرز       
باشررد، در درون خررود تنهاسررت، و خوشرربختیِ آرامررش  
بخش خودرا با دوستی همیشه همرراه و پشرتیبان بهترر بره     
دست میاورد. شراید بهترر باشرد خردا ونرام ونشران او  را       

 درسخنی کوتاه وساده بازگفت:
 

 است مهر جاودانی     خدا مهر
 نشان خانه ی او مهربانی 
 درون هرسری رازیست ازاو      

 درون هر دلی یادی نهانی 
 خدا  را  هرکجا  جویی  نیابی    

 به )میم( و )ه( و )ر( دارد نشانی 

 
 

 پژوهیدگان:
*  نشانه ی واژگانی است که برای پذیرش به فرهنگستان 

شنهاد شده بود و نه از آن و دوم، )پیش ازجمهوری اسالمی ( پی

نه از فرهنگستان سوم درجمهوریِ اسالمی پاسرخی بره دسرت    

نیامد. 
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تباریابی و معناشناسی 

 :متفاوتی برای تمثیل نی

 معنای عرفانی نی در متون یهود

 

 

 
 نوشته: شیریندخت دقیقیان

 
 

 
   فشرده

 متفاوتی را بررای نوشتار حاضر، تبار و معناشناسی 
مطررح   نی نامۀ موالنا جرالل الردین بلخری   در تمثیل نی 

می کند و بر آن اسرت کره تمثیرل عرفرانی نری از نظرر       
آن به متون تورات، انبیراء   ۀعناصر شکل دهند قدمت و

یهود و حکمت قباال برمی گردد. بحث این جستار تنهرا  
بر همین جنبه متمرکز است و قصد شرح و تفسیر ابعراد  

و آوردن ابیرات آن را نردارد. فررض     نی نامهگوناگون 
ایررن نوشررتار آن اسررت کرره خواننررده بررا ابیررات نرری نامرره 

ن تباریرابی جنبرۀ پژوهشری    ومعناهای آن آشنا است.  ای
از دید این نگارنده، در فضای ایمرانی  بین ادیان دارد و 

مردمان دنیا، هیچ دین صرلح خرواه و انسران گرایری برر      
 دین دیگر برتری ندارد.

 
 پیشگفتار  

پیرامررون تمثیررل نرری و اوج ادبی/عرفررانی آن در   
ادبیات جهان، یعنری نری نامرۀ    یکی از نمونه های منظوم 

 ۱۲۷۳-۱۲۰۷مولرروی ) -الرردین بلخرری  موالنررا جررالل 
بررسی های بسیاری انجام شده اسرت.    ،هجری شمسی(

بی تردید، هر سخن تازه ای ناچار از اقلیم های پیمروده  
شررده گررذر کرررده، رسرریدن برره نظریرره ای جدیررد تنهررا  
 باریک راه ناپیموده ای را از آن خود می تواند ساخت.

مررروری بررر طرری در جسررتار حاضررر مرری کوشررم 
، بره  نری عرفانی معنای اه های مطرح شده پیرامون دیدگ

و نشانه شناسی ایرن تمثیرل عرفرانی    ردیابی تبار واژگان 
متون  آن، یعنیقدیمی ترین منبع شکل گیری پرداخته، 
در زبان عبرری   "نی"و ریشۀ زبانی انبیاء یهود تورات و 

 و آرامی را مطرح سازم. 

ناهرا و  پیش از آغاز استدالل، به نمونه هرایی از مع 
واژه های متون یهودی متعلق به قرن های پیش از میالد 
مرری پررردازم کرره عینررأ قرررن هررا بعررد در آثررار عرفررانی و 
الهیاتی ایرانی به کار رفته انرد.  طبیعری اسرت کره زبران      
اعراب دوران پیش از اسالم، گنجایش چنین اصرطالح  
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های پیچیده و وابسرته بره تفکرر یکتاپرسرتی را نداشرته،      
فیلسرروفان، آن معناهررا را نرره از زبرران عربرری  حکیمرران و

، بلکرره مسررتقیم از متررون ”جاهلیررت“دوران موسرروم برره 
عبری یا ترجمه های عربی آنها گرفته اند. هرچند زبران  
های عبرری و عربری از یرک خرانوادۀ سرامی هسرتند و       
ریشه های برخی واژگان آنها مشترک مری باشرند، امرا    

باهت اصطالح این شرط کافی برای توجیه چگونگی ش
های عرفانی و الهیاتی زبان عبری کره قررن هرا پریش از     
اسالم ساخته شرده انرد، برا اصرطالح هرای زبران عربری        
نیست. در این زمینه فقط فرض اقتباس مستقیم و انتقرال  

 آگاهانۀ حکمت، همخوان با شواهد است.   
در تحقیررق حاضررر، نشرران دادن واژه هررا و مفرراهیم  

ری باسرتانی آنهرا مرورد بری     عرفانی دیگر کره ریشرۀ عبر   
توجهی قرار گرفته، دالیل کرافی بررای توجره بره ریشرۀ      
واژگانی و معنایی عبری برای تمثیل عرفانی نی به دست 

 می دهد.  چند مورد از این قرارند: 
 بره پیرروی از   محققران ایرانری  برخی  :وفیصواژۀ  
وف به معنای پشمینه صوفی را به صواژۀ  ،نری کوربناه

که جامرۀ صروفیان و راهبران بروده اسرت.      انندبازمی گرد
بره معنرای    Σοφία در زبان یونانی اسوفیبرخی دیگر به 
، متألره و فیلسروف و زبران    . اریه کاپالنخرد اشاره دارند

در مدیتیشررن در کترراب  شررناس آمریکررایی قرررن بیسررتم،
کتب انبیاء نشران داده، مری   این ریشه را در توراه و توراه 
 نویسد:

بره معنرای پنهران کرردن یرا       פןצریشۀ صرفان  "
]نبی[ یرا صروفه کسری     .  یک ناویاست نهفتن

است که مری بینرد، ولری آن چره مری بینرد، از       
دیگر انسان ها پوشیده و نهفته است. این ریشره  

معنرای  به  צוףهمچنین نزدیکی دارد با صوف 
در این رابطه، یرک فررد صروفه     غوته ور شدن

یه آن در فرایندی شرکت می کند که بسیار شب
شناورشردن  چیزی است که در زمینۀ مدیتیشن 

ناوی نه تنها می می شود. سی یَح گفته ذهن یا 

بینررد، بلکرره همچنررین غوترره مرری خررورد و برره   
 .  "سطحی باالتر از دنیای مادی عروج می کند
برره ایررن ترتیررب، برره تحقیررق کرراپالن، در عبررری   
باستان، صوفه به کسری گفتره مری شرد کره مدیتیشرن و       

جام می داد و از سوی دیگر آنچره مری دیرد از    مراقبه ان
 دید دیگران پنهان بود.  

واژه ای ترروراتی اسررت برره ایررن  :שעשע شعشررع
ء و تمرین کننردگان شریوه   انبیانزد معنای جذبۀ عرفانی 
سررخوش از   :)حرافظ مری گویرد   های نبروت و اتصرال   
 شعشعۀ پرتو نابم کردند(

یرا  بنرا بره حکمرت قبراال      ا:یا نیرروی بقر   שפאشِفا 
نیرروی   سرفیروت ده سپهر یرا  از عرفان یهود، نیروی شفا 

برا آنکره در زبران    به عالم هستی سرازیر مری شرود.   الهی 
معمول، شرفا بره نیرروی درمران اطرالق مری شرود، ولری         
حکیم ابن سینا واژۀ شفا را عینأ در معنای تروراتی آن بره   
کاربرده اسرت: سریالن و سررازیری نرور الهری کره همرۀ        

از جمله درمران در دل آن اسرت.  چنران    نیروهای هستی 
دارای بخش های مربوط به علم فیزیرک،  شفا که کتاب 

 طبیعیات، ریاضیات و حکمت است.   
ایررن  :החלותخررالوت یررا هِ خزانرره هررای غیررب 

اصطالح دیگری است که از متون یهودی قبل از میالد 
خال در زبان عبری به معنای اتراق یرا   آغاز شده است. هِ
در قرن سوم  ارداویرافنامهپیش از نگارش خزانه است.  

میالدی که در آن به صورت داستانی از طبقات آسمان 
یررا  )خنرروخ( انرروخگفترره مرری شررود، در کترراب عرفررانی 

Book of Enoch    هِخرالوت از خزانه های غیب یرا 
به عنوان سطوح نزول نیروی الهی )شفا( به عرالم مرادی   

ر نیمرۀ قررن   کره د  انروخ نام برده می شود. نسخۀ کتاب 
بیسررتم در غارهررای کررامرون برره همررراه طومارهررای      
بحرالمیت کشف شرد، بره قررن چهرارم پریش از مریالد       
برمی گردد. یعنی پیش از آنکه ایرن اصرطالح در آثرار    

با قدمت بیشتر از  سفر یتسیراعرفای ما پدیدار شود، در 
کره بخرش   زوهر و سپس در کتاب عرفانی  کتاب انوخ
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مرریالدی توسررط ربرری شرریمون  اعظررم آن در قرررن دوم 
 بریوحای نگاشته شد، آمده بود. 

کرره  ایررن اصررطالح: "عنایررت الهرری"اصررطالح 
توسط حکیم و فیلسوف ایرانی فرارابی مفهروم پرردازی    
شررد، ترجمرران لفظرری و معنررایی اصررطالح هشررگاخا     

در تررورات اسررت. مفهرروم هشررگاخا بررا همرران   השגחה
نظرارت   زیر"ریشۀ معنایی که در توراه آمده، به معنای 

، در زبان های دیگر "داشتن عالم هستی توسط خداوند
در میان ادیران ابراهیمری بازتولیرد شرد: در زبران عربری       

بررره معنرررای چشرررم و    "عرررین"از ریشرررۀ  "عنایرررت"
ecnediPorP  در زبرران التررین از ریشررۀecnediPcP 

به معنای از پیش دیدن. معنای دوم این اصطالح در هرر  
اسرت.  راز ایررن   "الهری حفاظرت  "سره دیرن ابراهیمری،    

داللرت  وابستگی معنایی توسط موسری برن مرایمون در    
ه اختصار چنرین شرکافته مری شرود: عنایرت      ب  الحائرین

الهی شامل تمام عالم هستی است در رساندن نیروهرای  
الزم برررای بقررای موجررودات و گیاهرران. امررا عنایررت یررا 
نظارت الهری در مرورد انسران بره دلیرل داشرتن عقرل و        

زاد، می تواند بسته به کارهای نیک انسان برای اختیار آ
او به حفاظت الهی تبدیل گردد. انسان شرور بره سرطح   
جانوران تنزل می کند که تنها مشمول دریافرت نیرروی   
بقا می شود، ولی او فاقد حفاظرت الهری بره حرال خرود      

، عنایرت الهری در دو   زوهرر رها می گرردد.  در کتراب   
در باالترین سلسرله   سطح دانسته شده، یکی سطحی که

مراتب صدور آفرینش یعنری در سرفیرای کترر یرا تراج      
است با نماد یک چشرم نراظر. عنایرت و حفاظرت ایرن      
چشم یگانه بدون هیچ گونره حکرم و قضراوتی، شرامل     
تمام عالم هستی می شود.  فرقه های پیشررو فراماسرون   
در قرون وسطی این نماد قباالیی را برگزیدنرد. از دیرد   

 جایگرراه سررطح دوم عنایررت در مراتررب  حکمررت قبرراال
صدور، در دو سفیرای خخما )عقرل و حکمرت( و بینرا    
)بصیرت( است با نماد دو چشم قضاوت گر کره اشراره   
 ای است به نظام مکافات و پاداش در جهان هستی.    

تروراتی،   بنا به این مفهروم   :(קרבת)قربَتتقرب 
زدیرک  خدا به همۀ آن هایی که او را فرا می خواننرد، ن 

؛  ۴۵: ۱۸مزامیرر   . برای نمونه در (קרבהمی شود )قربا 
( به خدا شرادمان  קרבתآن ها با نزدیک شدن ) قربَت"

تقرررب برره خرردا بررر مررن   "؛  ۲:۵۸یشررعیا  "مرری شرروند 
 .                    ۲۸:۷۳مزامیر   "گواراست 

 :به معنای سُکنی گزیدن שחן فعل عبری شاخُن
ای حضرور و جرالل الهری    ریشۀ واژۀ شخینا به معن שחן

کمرک   "سرکینه "است که به درک مفهوم قرانی  واژۀ 
 می کند.   

در ایررن برراره کرره چگونرره ایررن واژه هررا در میرران    
متفکران ادیان ابراهیمی گسترده شده اند، باید افزود که 
در دنیررای باسررتان و  قرررون وسررطی ترجمرره هررای متررون  

وسرط  یهودی به یونانی، آرامی، سرریانی و زبران عربری ت   
کاروان های تجاری یهودیان به نقراط متمردن آن زمران    
برده می شرد.  ایرن کتراب هرا از پرخواننرده تررین هرای        

 سرفر یتسریرا،  بازارهای کتاب خاورمیانه بودند. بره ویرژه   
پس از ترجمه به عربری توسرط    کتاب ابراهیم،مشهور به 

سعدیا گائون به سرعت به دیگر جوامع منطقه راه یافرت.   
ئون، فیلسوف و مقام روحرانی یهودیران بغرداد    سعدیا گا

مورد احترام خلفای زمان خود بود.  فرقه های حروفیه از 
این تاریخ به بعرد در سراسرر خاورمیانره برآمردکرده، برا      
همان معادل های عددی حروف و رمزگان تشریح شرده  

سیسرتم حروفری و تفسریر براطنی از مترون       سفر یتسیرادر 
، سرفر یِتسریرا   گسرترش دادنرد.   مقدس ادیان ابراهیمی را

حروف عبری را حامل انگاره هرای ریاضری آفررینش و    
کانال های ارتباط ذهن آدمی با نیروهای روحرانی عرالم   
می داند. ایدۀ انگاره های ریاضی همچون پایۀ آفرینش، 
در دنیای باستان میان یهودیان شکل گرفرت.  یوسرفوس   

 برا آپیرون   جدلفالویوس تاریخ نگار قرن اول در رسالۀ 
متنی از فیثاغورس نقل کرده که گفته او راز اعرداد را از  
یهودیان گرفته است.  این انگاره هرای ریاضری حرروف    

، بررای هرر حررف زبران     "گماتریرا "نزد باطنیون یهود یا 
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عبری معادلی عددی قائل اسرت.  ایرن معرادل هرا مرورد      
استفادۀ فرقه  های حروفیه قرار گرفت که حروف ابجرد  

اساس حروف عبری که با الف، بت، گیمرل دالرت    را بر
)ابجررد( شررروع مرری شررود، مبنررای تفسرریرهای برراطنی و   

 حروفی قرار دادند.
یهودیان بره طرور تراریخی بره دلیرل محرومیرت از       
مالکیررت زمررین و شرررکت در سررپاه برره دوره گررردی و   
تجارت روی آوردند. آنها بنا به تحقیرق تراریخ نگرارانی    

، و برترانرد راسرل در   یخ تمدنتارچون ویل دورانت در 
از قرن ها پریش از مریالد در کراروان     تاریخ فلسفۀ غرب

های تجاری خود، کتاب حمل کرده، آثار مهم الهیراتی،  
علمی و فلسفی را منتقل می نمودند. از این رو آنران هرم   

 بودند!  "حمال کتاب"و هم  "صاحب کتاب"

اینک این پرسش را طرح می کنیم کره تمثیرل نری    
تمامیت معنای عرفانی خود، آیا می تواند به اسرطوره  در 

  های باستانی منسوب شود؟  

 

 حاصل یا تمثیل عرفانی نی می تواندآ

 اسووره های باستانی باشد؟  

این گمان را می توان آزمود که آیا تمثیل عرفرانی  
برگرفته از حکایرت   -و نه فقط استفاده از واژۀ نی  –نی 

اسررطوره هررای اسررت؟ در  هررای ملررل و دارای خاسررتگاه
، مواردی از قصه های ملل دیگر بازتاب یافته اند، مثنوی

از جمله تمثیل فیل که برگرفته از داستانی هنردی اسرت.   
 آورده مثنوی تمثیالت و قصص مآخذ در فروزانفراستاد 
 و کررده  حکایرت  ییسرنا  را یتراریک  در پیرل  ی  قصه کهً

 افرزود  بایرد   است. آورده مقایسات در توحیدی ابوحیان
 دوازدهرم  قررن  یهرودی  فیلسروف  مایمون، بن موسی که

 از پریش  قررن  یرک  و مولوی از پیش قرن دو در میالدی
 گسرترش  االحرائرین  داللرت  در را "فیرل " تمثیل سنایی،
   است. دانسته هندی حکایتی یک نیز آنرا منشاء و داده

 قصرص  و هرا  اسرطوره  در ترتیرب،  همرین  به آیا اما
نشرانه   دارای کره  یافت نی پیرامون انیداست توان می ملل

  باشد؟تمثیل همخوان با این شناسی عرفانی 

یونانیرران اسررطوره ای برررای نرری دارنررد، امررا آیررا   
 همخوانی نشانه شناختی الزم وجود دارد؟

بدون دلیرل  الهی قمشه ای، مولوی شناس معاصر، 
همچرون منبرع   را زیرر  اسطورۀ یونانی آوری ساختاری، 
 :  مولوی پذیرفته است الهامی برای نی

قصۀ نی در اساطیر یونان نیز قصۀ شریرین  " 
برا قصرۀ نری    آن آموزی است و مراجرای   و عبرت
آهنرگ اسرت. داسرتان نری بره روایرت        موالنا هرم 

یونانیان چنین است که نی در آغاز دختر زیبرایی  
بود. در بیشه سبز و خرمی )کره رمرزی از بهشرت    

ناحیرت   کرد و همه جوانان آن است( زندگی می
بر او عاشق بودند. روزی یکی از عاشرقان او کره   

تر از دیگران بود او را دنبال کرد تا بگیرد  مجنون
و با او معاشقه کند، اما او گریخرت و در نیرزاری   
انبوه خود را پنهان کرد و برای آنکه راه را بر آن 

صورت یرک نری درآورد    خود را به ،جوان ببندد
امرا جروان آن    .م شرود ها به کلی گر  تا در میان نی

نی خاص را شناخت و چید و بندهای آن را تهی 
هرایی در آن پدیرد آورد و آنگراه     کرد و سروراخ 

حکایت کننرد   .آتش عشق خویش را در او دمید
که زئوس، خدای خردایان، یکری از معشروقگان    

صورت گراو جروانی درآورده برود ترا       خود را به
همسررش از مراجرا آگراهی نیابرد. همسررش کره       

ل هزارچشرمی را بره   وغر  ،بویی از ماجرا برده بود
 . زئوسکردمور أنام آرگوس برای محافظت او م

نررواز  پرران را کرره از شرربانان مراتررع آسررمانی و نرری 
روحانی بود مامور کرد تا این غرول را بره نروعی    
در خواب یا غافل کند تا زئوس آن گاو جوان را 

صررورت اول برراز آورد. پرران نررزد غررول آمررد.   برره
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ها گفرت و سرخنان شریرین و جرذاب بره       یتحکا
هررای  امررا همچنرران تعرردادی از چشررم ،زبرران آورد

 .رفرت  غول بیدار بود اگرچه بعضی به خواب مری 
لبررک  تررا آنکرره غررول از پرران پرسررید کرره ایررن نرری

چیست؟ پان قصه نی را به تفصیل برای او گفرت  
و این بار هر هزار جفرت چشرم غرول بره خرواب      

 .  "درفت و مقصود زئوس حاصل ش

ایا به راستی معنای تمثیل عرفانی نی، ارتبراطی برا   
این اسطوره می تواند داشته باشد؟ به نظر نگارنده: خیرر  
نمی تواند. دکتر قمشه ای تنها به نظرری دلبخرواه اکتفرا    

صررر ایررن اسررطوره و امقایسررۀ تطبیقرری عن نمرروده، برردون
، فرض فوق را حتمی می داند. حال آنکره برر   تمثیل نی
ه شناسری علمری، بایرد بتروانیم تطبیرق هرای       اساس نشران 

کافی میان دو نظام نشرانه ای نری در اسرطورۀ یونرانی و     
تمثیل عرفانی نی بیرابیم ترا خویشراوندی آنهرا را اثبرات      
کنیم. در این اسطورۀ یونانی درست است که حکرایتی  

 "عشرق "برای نی ساخته می شود و در آن از دو عنصر 
مررا ایررن دو کررامال گفترره مرری شررود، ا "نررواختن نرری"و 

جسمانی و بدوی بروده، در پریش زمینره ای جرادویی و     
در تمثیل  "نواختن نی"و  "عشق"خیالی مطرح شده، با 

یونرانی، نشرانه   اسطورۀ عرفانی نی همخوانی ندارند. در 
ای منطبق بر مفهوم یکتاپرستانه و عرفانی نی که قرن ها 
هوشررمندترین مفسررران عرفرران و ادبیررات را برره خررود    

 یافت.  نمی توان غول داشته، مش

 

 تمثیل نی ه پیشین
 نزد عارفان پیش از مولوی 

مولرروی نخسررتین عررارف مسررلمانی نیسررت کرره از 
تمثیل عرفانی نی اسرتفاده مری کنرد. پریش از او احمرد      

از ذات  نمرادی  را، نری )قَصَرب(   رسالۀ بوارقغزالی در 
 می داند.انسان 

 حدیقررهدر "کررریم زمررانی اشرراره مرری کنررد کرره: 
الحدیقۀ سنائی به سروزِ نری و قیراس آن برا روح انسران      

و اوحدالررردین رازی در شررررحی برررر برمررری خررروریم 
   ".دارد هسنائی به نی اشارسیرالعباد 
تمثیل نی در  کاربردهرچند مولوی موفق به  پس،

شرده، ولری خلرق    شگفت انگیرزی  ابعاد ادبی و عرفانی 
  را نمی توان به او نسبت داد.عرفانی این تمثیل 

شارحان قدیمی ترر مثنروی، از جملره عبردالرحمن     
جامی و یعقوب چرخری و اسرماعیل انقرروی، منظرور از     

توضیح پیرامون شکل  ازاند، اما  نی را انسان کامل دانسته
 .خودداری کرده انداین تمثیل  ءگیری و منشا

تمثیل نی با کردام نشرانه شناسری، مری توانرد نمراد       
پردازی دقیرق بررای   انسان کامرل باشرد؟ کجرا ایرن نمراد     

اولین بار شکل گرفته است؟ این پرسش ها قررن هرا بری    
پاسخ مانده اند.  پس نخست، معنای تمثیل نی را از دیرد  
مولوی شناسان برجسته مرور می کنیم، ترا سرپس معناهرا    

 را در متون یهودی قبل از میالد بازیابی نماییم.

مولرروی شررناس شررهیر در جمعبنرردی    ،نیکلسررون
یدگاه شارحان مولوی در مورد معنای نری  د ،فشرده ای

 را مرور می کند:
طرور کلری   ه بر  یتوان تردیدکرد که ن نمی"

نمایاند که به سبب  روح ولی یا انسان کامل را می
جدایی از نیستان، یعنی آن عالم روحرانی کره در   
مرتبه پیش از وجرود مرادای آنجرا وطرن داشرت،      
بره   ناالن است و در دیگران نیرز همرین اشرتیاق را   

سازد. دیگرر اینکره نری     شان زنده می وطن حقیقی
الدین  به خصوص در اینجا یا کنایه است از حسام

یا نشانی است از خود شاعر که وجودش از نفخه 
الهرری پُررر اسررت و آن را در قالررب نغمرره و ترانرره   

سازد. این استعاره هم در دیوان شرمس   جاری می
 و هم در مثنوی معنروی فرراوان آمرده اسرت.  در    
اینجا مناسب است کره پیرامرون اصرطالح انسران     
کامل توضریحی بره اختصرار آورده شرود: بحرث      

ترین مباحث عرفرانی   انسان کامل یکی از پردامنه
عربی قررین شرده    است که با عرفان و تصواف ابن
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است. و زان پس این تعبیر در میان اهل عرفران و  
تصررواف رواج یافررت تررا برردانجا کرره رسرراالت     

عربری در   این باب نگاشرته شرد. ابرن   ای در  مفرده
آدمی به نحو مبسروطی در   لفصوص الحکم، فصا

این زمینه، بحرث کررده اسرت. او انسران را کرون      
دانررد. زیرررا کررون در اصررطالح عرفررا   جررامع مرری

عبارت از عالم هستی است. یعنی انسران، زُبرده و   
ساُلفۀ هستی است و انسان در واقع روحِ عرالم، و  

نری جهران بردون در نظرر     عالم، جسرد اوسرت. یع  
گررفتن انسران، کالبردی اسرت مررده و جامرد. از       
اینرو ابن عربی گوید: فَاِنَّهُ لَوْ لَمْ یکُنْ مَوْجُوداً بِره  
کانَ کَجَسَدٍ مُلْقی ال روحً فیه. بردین سران انسران    

آنررد. چنانکرره  کامررل را نسررخه تامرره عررالم دانسررته
بردان کره هرر چیرز در     "عزیزالدین نسفی گویرد:  

کنند باید کره نمرودار آن در    م کبیر اثبات میعال
عررالم صررغیر باشررد تررا آن سررخن، راسررت بُرروَد. از 
جهت آنکه عرالم صرغیر، نسرخه و نمرودار عرالَم      
کبیر است. و هر چیز که در عالم کبیر هسرت در  

. شرریخ محمررود "عررالم صررغیر نمررودار ایررن اسررت
یررکی   شبستری در بیان مقام انسان کامرل گویرد:  

و  بگذار جهان/   ررون و مررکان شروک ره برتر از
   خود در خود جهان شو

شیخ محماد الهیجی )از عرفانی قرن نهرم(  "
کرره انسرران،  در توضرریح بیررت فرروق گویررد: برردان

منتخب و نسخه جمیع عوالم روحانی و جسرمانی  
است. باز ابرن عربری گویرد: وَ هروَ لِلْحرقُ بَمُنْزِلَرهِ       

نسبت انسان »نُ بِهِ النَّظَرُ. انسانِ الْعینِ مِنَ الْعَینِ یکُو
بره حضررت حرق تعررالی، نسربت مردمرک چشررم      

ها  اما نشانه« است با چشم. و دیدن بدان حال آید.
انرد:   گونه گفتره  های انسان کامل را این و ویژگی

انسان کامل، آنست که او را چهار چیز بره کمرال   
باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخرالق نیرک و   

سان کامل به نی از آنروست کره  معارف. تشبیه ان

درون او از تعلّقات دنیوی و هواهای نفسانی تهی 
طررور کرره نرری تررو پُررر، دمِ نررایی را   اسررت. همرران
کند، انسانی هم که درونرش آکنرده    منعکس نمی

نفسرررانی و تعلقرررات دنیررراوی باشرررد هرررای از هوا
 ."تواند دم الهی را منعکس کند نمی

زمانی در کریم  به شرح دیگری رجوع می کنیم.
 :از استاد فروزانفر چنین نقل می کندشرح نی نامه 

اول نری  بیرت  دو استاد فروزانفر در شرح "
کنرد: اول اینکره نری را     دو وجه را بیران مری  نامه 

گوید: ممکن اسرت   کند و می حمل بر ظاهر می
شکایت نری فررض شرود از آن جهرت کره هرر       
مستمعی آهنگ و نوای موسیقی را طبعاً بر حرال  

کنرد و ترا ایرن انطبراق، صرورت       نطبق میخود م
بررد، در صرورتی کره هردف      لذت نمری  ،نپذیرد

تر باشرد. وجره    موسیقی ممکن است از آن عالی
دوم اینکرره نرری را در معنررای اسررتعاری مطرررح    

افزاید: و اگر شکایت موالنا را هرم   کند و می می
فرض کنیم درست است، زیررا موالنرا را مرردم    

ختند. منکررران شررنا روزگررار وی بخرروبی نمرری  
کوردل بر روش او معتررض بودنرد و محضررها    

پرداختند و نی و سماع را بردعت   در قدح او می
شمردند و یاران او نیرز در شرناخت درجره و     می

اش یکسرران نبودنررد و هرریچکس   مقررام معنرروی 
الردین   حقیقت او را چون شمس تبریز و صرالح 

  الدین که یاران گزین او بودنرد درنیافتره   و حسام
. حکرریم سرربزواری در شرررح بیررت فرروق،   بررود

کالمی موجز و عمیق دارد. او معتقرد اسرت کره    
اش از  هررر کررس برره انرردازه ظرفیررت وجررودی   

شرود.   منرد مری   معرفت حضرت حق تعرالی بهرره  
نمرای   لیکن انسان کامل به جهت آنکه آینه تمام

حضرت سبحان اسرت مجرالی کامرل اسرماء و     
شرود. و در روز محشرر حرق برر      صفات حق مری 
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کند، این تجلّری برر حسرب     موم بشر تجلی میع
 .  "دارد  درجه قرب بنده به حق، شدت و ضعف

الهری قمشره ای پیرامرون معنرای عرفرانی نری مرری       
 نویسد: 

سخن را از نی باید شنید، از آن کرس کره   "
نیسررت؛ آن کررس کرره هسررت از هواهررای خررود   

کنرد و حکایرت او    گوید و حدیث نفرس مری   می
هرای خراکی    اکرامی هرا و ن  شکایت از محرومیرت 

اوست. یا حکایت توفیقات وهمری و خیرالی کره    
کنرد و بره جرور و سرتم      او را معجب و مغرور می

اما آن کس که بندبند وجرودش را از   .دارد وامی
هواهای خویش خالی کرده و چون نی لب خرود  
بر لب معشوق نهاده و دل به هروای او و نفرس او   
سررپرده اسررت، حکررایتی دیگررر و شررکایتی دیگررر 

بدین بیان، نی مقام انسان کامرل یرا کمرال      .دارد
مرتبه انسانی است که در آن مرتبه شخص هرچره  
گویررد همرران اسررت کرره معشرروق در او دمیررده و  
هرچه کند همران اسرت کره فرمرانش از معشروق      

   .رسیده است
از وجود خود چو نی گشتم تهری/ نیسرت   "

 از غیر خدایم آگهی
ت/ چونکه من من نیسرتم، ایرن دم ز هوسر   "

 پیش این دم هر که دم زد کافر اوست

 ،دینانیفیلسوف معاصر، استاد غالمحسین ابراهیم 
 تمثیل نی را این گونه تفسیر می کند: 

آالت نوازندگی زیاد است، چررا نری را    "
انتخاب کرد؟ نه تنها به خراطر غمنراکی اسرت و    
این که در نالۀ نی شکوه اسرت، بلکره بره خراطر     

کی از چوب سراخته مری   اینکه نی از لحاظ فیزی
شود یا فلرز. ذات نری و خاصریت آن و صردایی     
که درمی آورد ایرن اسرت کره درون آن خرالی     
است. توش خرالی اسرت و یرک سروراخ هرایی      
تعبیه شده که نری نرواز لربش را در سروراخ مری      

گذارد و می دمد در آن.  این خالی بودن اسرت  
که نفس را مری رسراند. یرک نفرس هرم بیشرتر       

ه نفس خوب نداشته باشد، نمری  نیست. کسی ک
تواند نی بزنرد.  اوال نفرس خیلری مهرم اسرت و      
توخالی بودن نی معنی می دهد که خرالی براش   
از پیش فرض ها. خالی یعنی نی اشاره بره نفرس   
ناطقه است. نی انسران اسرت. نری خرود مولروی      
است.  یعنی بشنو از من اما وجرود او از تعلقرات   

است.  شمس دنیوی و هوی و هوس خالی شده 
کارهایی که باید می کررد، کررده برود. از غیرر     
حق خالی کررده برود. آترش زده برود برر جران       
موالنا. سوخته بود و از خود تهری شرده برود. از    
دلبستگی های دنیوی وتمنیات خرالی شرده برود    

 .  "که باید نفس حق بر او بدمد
گزیدۀ تفسیرهای اسرتادان مولروی شرناس، عمرق     

ا نشان می دهند.  وجه مشترک همرۀ  معنایی تمثیل نی ر
 این تفسیرها مفهوم انسان کامل است.

 
 

 تمثیل عرفانی نی  هپیشین
 در متون یهود 

مترون بره جرا    در را  اینک تبار مفهوم عرفرانی نری  
مثنوی مولروی،  پیش از  مانده از یک هزاره و چند قرن

از جمله تورات، کتب انبیاء یهود در متون یهودی یعنی 
برای این کرار،   الیی جستجو و پیدا می کنیم.و متون قبا

به چند معناشناسری کلیردی پیرامرون آفررینش انسران و      
 سطوح روح او نیازداریم:

، برای داللرت برر روح آدمری، سره واژه     تدر تورا
 و نِشرراما נפשبرره کررار رفترره اسررت، از ایررن قرررار: نِفِررش  

سطوح روح را نماینردگی مری    کهواژۀ رووَح ، و נשמה
 کنند.

کره در زبران عربری بره صرورت      ( נפשۀ نِفِش )واژ
اسررتراحت "از ریشررۀ نافرراش برره معنررای س مرری آیررد، فَررنَ

و در روز "است، چنان چره در ایرن آیره آمرده:      "کردن
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)نافراش(]خروج   هفتم از کار بازایستاد و استراحت کررد 
۱۷:۳۱.] 

روح ترجمه مری شرود،    عنوانواژۀ رووَح اغلب به 
 ه معنای باد نیرز مری آیرد.   ولی در بسیاری جاهای دیگر ب

اما این نزدیکری معنرایی در زبران عبرری تروراتی اتفراقی       
نیست.  هر دو واژۀ روح و باد در آفرینش شناسی انسران  

 در متون یهودی نقش دارند. 

( مری  נשימה( از ریشرۀ نِشریما )  נשמהواژۀ نِشراما ) 
نیررز  "سرریمنَ"واژۀ   آیررد کرره معررادل عبررری نَفَررس اسررت.

اما است. نشاما بره بخرش خردایی انسران     همخانواده با نش
گفته می شود، زیرا در کتاب پیردایش همرۀ موجرودات    

خدا آفریده می شوند، جز انسران   "گفتن"عالم هستی با 
 خدا.   نَفَسکه با 

 ریمعرروف بره ا  لوریرا )  اسحقربی  ییقباال حکیم
شیر( توضیح می دهد که در صورت قیاس با دسرتگاه   یا

مری  بهتر را ش فِنشاما، روح و نِدم شیشه گری، سه سطح 
تولید ظرف شیشره ای کره برا    توانیم درک کنیم.  فرایند 

یرا  با نَفَس شیشره گرر   ظرف وجود انسان قیاس می شود، 
براالی مجرایری بره    نِشاما شروع می شرود )نِشراما( کره از    

 دمیرده مری شرود.  ایرن نَفَرس     درون خمیرر شیشره گرری    
اننرد برراد  م ی دسرتگاه شیشره گررری  ، در مجررراشیشره گرر  

تا برا نیرروی خرود وارد خمیرر      ح( حرکت می کندوَ)رو
سررانجام  که به براد تبردیل شرده     .  نَفَسشیشه گری شود

مطابق میل شیشه گر شکل می دهد و شیشه ای را ظرف 
ش در حقیقرت  فِواژۀ نِ سپس همان جا می ماند) نافاش(. 

داللت بر نفس یا وجود مرادی انسران دارد کره نفسری از     
ن به امانت گذاشرته شرده اسرت. نفرس نیرز در      خدا در آ

تقسیم بندی هرای مترون یهرودی، دو سرطح دارد: نفرس      
 حیوانی و نفس انسانی.  
شیشه گر، خودِ آفریردگار اسرت.   بنا به این تمثیل، 

خردا  "در توصریف آفررینش انسران مری گویرد:       تتورا
انسان را از گل زمین درست کرد و در سوراخ های بینی 

[.  پرس آن   ۷:۲]پیردایش  "شاما( دمیرد او روح زندگی )نِ

 "نَفَرس خردا  "بخش از روح انسان کره رووَح نرام دارد،   
وجرود   در مجرایی مادی به حرکت درآمرده و است که 

نَفَرس  "ایرن براالترین سرطح روح،     انسان وارد می شرود. 
و نمایندۀ مرحله ای است که طری آن، خردا خرود     "خدا
 یند. تا انسان را بیافر "پایین می آورد"را 

اریه کاپالن پیرامون نزدیکی مفاهیم روح و باد در 
 متون توراتی می نویسد: 

هرچند که تأثیر خداوند پیوسرته انسران را   "
مانند هوای اطراف او دربردارد، ولری ایرن ترأثیر،    
احساس نمی شود.  هوا تنها زمرانی احسراس مری    
شود که در حرکت اسرت و آن را  همچرون براد    

همرین ترتیرب، روح خردا     احساس می کنیم.  بره 
تنها زمانی می تواند احسراس شرود کره درون مرا     
حرکت می کند و از این رو است که ایرن روح،  
رووَح خوانده می شود که داللت بر باد نیز دارد. 
 همچنین این معنا از روی تبارشناسری واژۀ رووَح 

نیز آشکار می شود.  بره همرین ترتیرب، براد      רוח
، بلکه در اثرر حرکرت   حالتی عادی در هوا نیست

هرروا تولیررد مرری شررود. واژۀ رووَح حترری پیونررد    
دارد بره معنرای رایحرۀ     ראחنزدیک تر برا رِئراخ   

خرروش.  درسررت ماننررد رایحرره ای خرروش، الهررام 
رووَح نیز، با وجود دیدنی نبودن، قابرل احسراس   

   ".است
قابل توجه اسرت کره بیرت زیرر از مولروی تنهرا برا        

آدمری چرون   مری شرود:   همین مفاهیم، رمزگشایی کامل 
 ن بادران  آرد باد را آتا کی / کشتی است و بادبان 

مشخص است که مولوی به نزدیکی معنرایی براد و   
در ایرن بیرت آفریردگار     "برادران "روح نظر داشته، زیرا 

 همان روح.  "باد"است و 
برره ایررن ترتیررب، بنررا برره تررورات و تفسرریرهای آن،  

انسان، نِشراما اسرت    باالترین مرتبه از میان سه مرتبۀ روح
پرایین تررین مرتبره،     بره شرمار مری رود.    "نَفَس خدا"که 

نِفِش است که در انسران مری مانرد.  بخشری کره ایرن دو       
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اگرر  . مرتبه را به هرم ارتبراط مری دهرد، رووَح نرام دارد     
ایرن مسریر را بره    از پیدایش نفس حیوانی بره بعرد،   انسان 
انی برر  ، نفس حیرو بازنپیمایدما افریش روح و نشآسمت 

 او چیره می ماند. 

در متررون یهررود، کمررال انسرران و نبرروت بررا کمررک 
سطوح وجود آدمی تشریح می شرود. در زبران تروراتی،    
نبرروت بررا واژۀ نررووآ مرری آیررد. نبرروت در متررون ترروراتی 

برره معنررای توخررالی و نرری   נבוב نرراوووومسررتقیما بررا واژۀ 
ارتباط دارد. از لحاظ آوایی نیز هم ریشه گری ایرن واژه   

ا نی و نای و ناو آشکار است. ناو بره معنرای کشرتی نیرز     ب
 ساختاری توخالی است که می تواند روی آب بماند. 

بنرا بره نظرر اریرره کراپالن، فیلسروف، متألره و زبرران       
کرردن،   به معنای نبروت  נבאواژۀ ناوا شناس قرن بیستم، 

و  لفظی وحری و انتقال در درجۀ اول داللت دارد به بیان 
در نرای توخرالی شردۀ وجرود فررد واجرد       الهی که  نَفَس

. ریشۀ واژگرانی دیگرری نیرز کره     شرایط دمیده می شود
 اسرت کره   נבוב ناوووو یا نبی، پیوند نزدیک دارد با ناوی

مرررد "معنررای توخررالی مرری دهررد، ماننررد ایررن آیرره:       
 [.۱۲:۱۱]ایوب "، قلب خواهد یافت(ناوووو)توخالی

ی در فرهنرگ واژگران   "قلرب "باید افزود کره واژۀ  
تورات، به عنوان جایگاه شناخت و حس روحانی مطرح 
می شود که می تواند اعتال یابد یرا بره گمراهری درافترد.     
آیۀ فوق از ایوب بدین معنا است که وقتری فررد، وجرود    
خررود را از منیررات و جسررمانیات تهرری سررازد، برره بیررنش  
روحانی و کیفیت الزم برای نبروت مری رسرد. در مرورد     

رات گفترره مرری شررود کرره پررس از موسررای پیررامبر در تررو
دریافررت لوحرره هررای ده فرمرران، دیگررر برره خیمررۀ خررود  

میشرنه  بازنگشت که بنا به تفسریر موسری برن مرایمون در     
، بیرران پوشرریده ای اسررت از پرهیررز او از رابطررۀ     ترروراه

زناشویی.  همین طور در متون تلمرودی در مرورد الیراهو    
همرران خضررر یررا الیرراس کرره نبرروت او در متررون   --نبرری 

یهودی و سپس انجیل و  متون عرفرای مسرلمان، در حرد    
آمررده کرره او از ابترردای  --معجررزه گررری معرفرری شررده 

 نوجوانی خود را از کلیۀ امور شهوانی خالی کرده بود.  
از راه کسی است که یا ناوی پیامبر در زبان عبری، 

خود را یکسره توخالی می کند از هر گونه مراقبۀ نفس، 
دریافت میل "که قباال آنرا دپرستانه انگیزش خومنیت یا 

می داند. حرال آنکره روحانیرت انسران      "فقط برای خود
انگیرزۀ   ابر نرور الهری   دریافرت  "بستگی به میزان میرل بره   

انسانی که به درجرۀ براالی روحانیرت     دارد. "بخشندگی
برسد، از خشم، کینه، حسادت، انتقرام، تررس، نخروت و    

ران تهری مری   تکبر و حکم صادر کرردن در مرورد دیگر   
 נבוב توخررالی نرراوووو ،ماننررد نرریاو ایررن چنررین،  گررردد. 
نرور و  از وجود خود، مجرایی برای جریان یرافتن  گشته، 

.  عقل الهی و سرریز گردانیدن آن به دیگرران مری سرازد   
 مرن  قلب مرن درون ": گفته استداووود نبی دربارۀ خود 

او  [.  به این معنا کره ۲۲:۱۰۹]مزامیر داووود  توخالی است
 .تهی کرده بود ،خود را از انگیزش های نفس

نووآ و ناوی در زبان عبری ریشۀ واژۀ نبوت و نبی 
در زبان عربی است. از دید موسی بن مایمون که پدیردۀ  

به مرتبه ای از پاکی ناوی نبوت را مفصل شکافته، نبی یا 
)مجرایری( بررای سریالن    ی ظرفر و خلوص می رسرد کره   

د او عقل انسانی می تواند برای از دیشود. عقل الهی می 
لحظات محدودی در حالت خرواب و رسیرای نبروت بره     
مخزن عقل الهی اتصال کررده، بسرته بره میرزان خلروص      
خود، حقایقی را دریافت کند. او پس از بیداری، رسیای 
نبروت خررود را تفسریر کرررده، برره قالرب کلمررات در مرری    
و آورد. این اتصال نیاز به آمادگی ظررف وجرودی فررد    
البته قرار گرفتن مشریت الهری برر او دارد.  تنهرا اسرتثنای      
نبوت در بیداری از دید ابن مایمون، موسرای پیرامبر برود    

 که چهره به چهره با خدا سخن گفت.
این بود ارتباط مفهوم انسان کمال یافته برا سراختار   
 نی در متون یهود. آن چنان که مولوی بیان می کند: 

مرا چرو نراییم و    / زنری  میما چو چنگیم و تو زخمه 
 ...توست نوا در ما ز

نی نامه، همچرون اوجری در ادبیرات جهران، ده هرا      
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وجرره معنررایی داشررته، قرررن هررا پژوهشررگران را برره خررود  
مشغول داشته است.  امید که رهیافت هرای ایرن جسرتار،    
گامی هر چند کوچک، در شناخت تمثیرل نری برداشرته    

 باشد.
 شیریندخت دقیقیان

  ۲۰۱۶ماه مه  ۱۷لس آنجلس، 
 
*** 
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 مثنویمبانی فرهنگ مختصر 
 اثر فناناپذیر :

 موالنا جالل الدین محمد )مولوی(

 
 

 تألی  : مهدی سیاح زاده
 

 

 هایی که  انسانتقدیم به تمامی 

 شدن هستند.« آدم»در کوشش و تالش 
 
 

 یادداشت: 
مجموعنه ای اسنت   « مثنویمبانی فرهنگ مختصر »

از واژه ها و اصوالحاتی که در مثنوی مشنهور  « برگزیده»

موالنا جالل الدین محمدمولوی به کار رفته انند. هندف از   

فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که عالقمندان 

سی، بویژه مثنوی موالنا که در ابتدای راه اند  و به ادب فار

مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هسنتند، بتواننند بنا    

مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سنازند.  

واژه ها و اصوالحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم 

شده اند تا پیداکردن آن ها به سهولت انجا  پذیرد. اینن  

ه نامه ادعایی افزون تر از آن چنه گفتنه شند نندارد و     واژ

برای پی بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضنی   

محققانه آن می توان به رساالت و آثنار تحقیقنی مفصنل    

 تری که در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد.  

*** 
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 بخش یکم
 
 

 
 حرف : آ

 
 
 

 آب  

 ن اوستآب و فرزندا نار، خصمِ*  
 ۱همچنان که آب ، خصم جان اوست

 آب آتش را کُشد زیرا که او 
 ۲آب است و عَدو خصم فرزندانِ

نار: آتش، نماد شریطان. آب: اینجرا نمراد آدم اسرت.      -۱
عَدو: دشمن. ]این دو بیت، تمثیلی از ستیز مداوم آدم  -۲

 و آدمیزادگان )انسان( و شیطان است.[
۱/۳۶۹۵ 

 ر به دستآب کم جو، تشنگی آوَ* 
 تا بجوشد آب از باال و پست

۳/۳۲۱۲ 

 است پُر آب حیات ۱شُهره کاریزی* 
 آب کَش، تا بَر دَمَد از تو نبات
 آب خضر از جویِ نطق اولیا

 می خوریم ، ای تشنه ی غافل بیا
شُهره: مشهور. کاریز: در اصل قنات است، اینجرا   -۱

مجرررای آب و چشررمه آمررده اسررت. شُررهره کرراریز:  
یاء و اولیاء هستندکه سرخنان و افعرال آنران    منظور انب

ماننررد چشررمه هررای آب زالل، تشررنگان را حیررات          
 می بخشند.

۳/۴۳۰۱ 

 من نسازم جز به دریایی وطن* 
 ۱آبگیری را نسازم من سَکَن

 آبِ بی حد جویم و آمِن شوم

 تا ابد در اَمن و صحَّت می روم
 . آبگیرر: برکره،  اقامت کردن، کن شدنان: سکَسَ -۱

 نماد حقارت جهان ماده.
۴/۲۲۸۵ 

 آشکار ۱آب پنهان است و دُوالب* 
 لیک در گردش بُوَد آب اصل کار

دوالب: چرررخ آب کشرری از چرراه اسررت و همچنررین  -۱
چرخرری اسررت کرره درسرراختمان آسرریاب آبرری کررار                   

می گذاشتند و جاری شدن آب آن را به گردش در مری  
شدن گنردم  آورد و سبب چرخش سنگ آسیاب و آرد 

می شد. اینجا دوالب نمراد جهران مرادی و ظراهر و آب     
نماد عالم غیب آمده است. ]گرچه در جهران مرا پدیرده    
های عالم الهی دیرده نمری شروند، امرا اصرل حرکرت و       

 گردش امور جهان به یمن عالم غیب است.[  
۵/۵۱۲ 

 وقت ها خواهم که گویم با تو راز* 
 تو درونِ آب داری تُرکتاز

 و، من تو را نعره زنانبر لبِ ج
 نشنوی در آب ناله ی عاشقان

۶/۲۶۶۶  

 ۱آبِ خِضر است این، نه آب دام و دَد* 
 هرچه اندر وی نماید حق بُوَد

پیررر، انسرران  در مصررراع اول یعنرری« ایررن»مقصررود از  -۱
حیرروان وحشرری. ]انسرران  دَد:. جررانور اهلرری دام: . کامررل

کامل در درونش آب حیات بخش خضر هست نره آب  
 واقعی که در فطرت تمام حیوانات وجود دارد.[

۶/۳۲۴۳ 
*** 
 

 آبِ آب

 ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم*  
 ۱تیره چشمیم و، در آب روشنیم
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 ای تو در کشتیِّ تن، رفته به خواب
 ۲آب را دیدی، نگر در آبِ آب
 آب را آبیست کو می رانَدَش

 روح را روحیست کو می خوانَدَش
یعنری در حرال  جنرگ و جردال.      کشتی به هرم زدن:  -۱

د. رک، چشمی که بصریرت نردا  یتیره چشم: دیده ی تار
از برررا آن کررره در آب پررراک و زالل روح شرررناوریم،  ]

، مرردام در حررال آنجررایی کرره  دیررده ی بصرریرت نررداریم
 جنگ و جدال با یکدگر هستیم.[  

 آب آب: مقصود حضرت حق است. -۲
۳/۱۲۷۲ 

 آب چون پیکار کرد و شد نَجِس* 
 چنان شد کآب را  رَد کرد حِستا 

 چون ببُردش باز در بحر صَواب
 ۱تا بشُستش از کَرَم، آن آبِ آب

پیکرررار: بررره معنررری جنرررگ و سرررتیز اسرررت. اینجرررا   -۱
همران گونره   ]پیکارکردن، یعنی آمیخته شدن به ناپراکی  

که آب باران بر اثر ناپاکی های زمین آلروده مری شرود،    
به براران، دیگرر برار بره     اما با تبخیر دوباره و تبدیل شدن 

صورت آب پاک بر زمین می بارد، مردان حق )اینجا برا  
نماد آب( نیز در تالش و پیکار با پلیدی های این جهران  
مادی، آلوده می شروند)قبض مری گردنرد( و بره عنایرت      
حضرررت حررق )آبِ آب( دوبرراره پرراک و مطهر)حالررت 
بسررط( مرری گردنررد تررا همچنرران  در راه حقیقررت پیکررار  

 کنند.[
۵/۲۰۰ 

 پیشِ آبِ زندگانی کَس نَمُرد* 
 ١پیشِِ آبت، آبِ حیوان است دُرد
 ٢آبِ حیوان قبله ی جان دوستان

 زآب باشد سبز  و خندان بوستان
 ز عشقش زنده اند ٣مرگ آشامان 

 دل ز جان و آبِ جان برکَنده اند
 آبِ عشق تو چو ما را دست داد

 ٤آبِ حیوان شد به پیشِ ما کساد
 هست هر جان را  نوییزآبِ حیوان، 

 لیک آبِ آب حیوانی تویی...
 هفت دریا هر دم ار گردد سراب

 گوش گیری، آوریش، ای آبِ آب
]کسی کره آب حیروان)آب زنردگانی( نوشرید نمری       -۱

میرد. با ایرن همره آب حیروان نرزد آب عشرق ترو ماننرد        
جران دوسرتان: کسرانی کره      -۲ ، بی  مقدار است[یدُرد

مررگ آشرامان:    -۳ ه بماننرد. دوست دارند همرواره زنرد  
ءاهلل( می گزینند. )اولیرا   ی را بر رکسانی که مرگ اختیا

بمیریرد، پریش از آن کره    »یعنری:  « مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا]»
 .  کساد: بی ارزش -۴  )حدیث نبوی(.[« بمیرید.

۵/۴۲۱۸ 
*** 
 

 آب و گِل

 چرخ بَرین روح می بُردَت سویِ* 
 ١سفَلینآب و گل شدی در اَ سویِ

 ولخویشتن را  مَسخ کردی زین سُفُ
  ٢زآن وجودی که بُد آن رَشک عُقول

چرخ بَررین: اینجرا یعنری دنیرای واالی روحرانی.       -۱
آب و گل: دنیا وجهان ظاهر.  اَسرفَلین: پرایین تررین.    

 مسخ: دگرگون شدن به مراتب نازل حیات.
 سُفول: پستی. عُقول: جمع عقل، عقل ها.   -۲
۱/۵۳۷ 

 گِل چون از دَم عیسی چَریدآب و* 
 ١بال و پَر بگشاد و مرغی شد پَرید

سرروره ی  ۱۱۰اشراره اسرت برره قسرمتی از آیره ی      -۱
... هنگامی کره برا گِرل شرکل     به خاطر آر »... مائده: 

مرغی به امر ما ساخته و در آن دمیدی تا به فرمان مرا  
 ...« و پرواز کردمرغی گردید

۱/۸۶۵ 
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 ۱طین که اتحادِ جسم های آب و* 
 هست ناقص، جان نمی ماند بدین

از آب و گِل تشکیل شده اسرت و   ،جسم]طین: گِل.  -۱
به همین سبب  ناقص است. و جران کره کمرال اسرت در     

 آن باقی نمی ماند.[
۲/۳۷۲۹ 

 در گِلِ تیره  یقین هم آب هست* 
 ۱لیک زآن آبت، نشاید آب دست

 زآن که گر آب است، مغلوبِ گِل است
 مگو کاین هم دل استپس دلِ خود را 

 آن دلی کز آسمان ها برترست
 یا پیغمبر است ۲آن دلِ اَبدال 

 پاک گشته آن ، ز گِل صافی شده
 ۳در فزونی آمده ، وافی شده

 ترکِ گِل کرده سوی بحر آمده
 رَسته از زندان گِل ، بحری شده

 آبِ ما محبوس گِل مانده ست هین
 ...  ۴بَحر رحمت! جذب کن ما را ز طین

 گِل خواهد که در دریا رَوَد آبِ
 گِل گرفته پای آب و ، می کَشد
 گر رهانَد پای خود از دست گِل
 گِل بماند خشک و او شد مستقل

ابرردال: جمررع بَرردَل.    -۲ .دسررت: وضرروگرفتن  آب -۱
گروهی از اولیاء که صرفات انسرانی را بره صرفات الهری      
بَرردَل کرررده انررد. بنررا برره عقیررده ی صرروفیه تعررداد ایررن    

نفر در جهران اسرت. برخری دیگرر      ۷ران همواره بزرگوا
 نفر  می دانند. ۴۰۴و یا  ۹۰و بعضی  ۴۰عدد ایشان را 

وافی: در اصل وفاکننده به عهد و یرا بسرنده و کرافی     -۳
 است . اینجا به معنی کامل )انسان کامل( آمده است.

 طین : گِل ، خاک نمناک. -۴
۳/۲۲۴۶ 

*** 

 آتش

 ست بادآتش است این بانگ نای و نی* 
 ۱هر که این آتش ندارد نیست باد

آتررش: نمرراد دو پدیررده ی متضرراد اسررت. اول  کنایرره  -۱
است از شعله ی عشق به حضرت حق و دوم اشاره است 
به  لهیب تمایل تسکین ناپذیر به مقوله های جهان مادی، 

 آمده است.)عشق به خدا( اینجا به معنی اول 
۱/۹ 

 زآتشِ شهوت ، نسوزد اهلِ دین* 
 اقیان را بُرده تا قعرِ زمینب
۱/۸۶۲ 

 تونمی دانی که خصمانت کی اند* 
 ۱ناریان، خصمِ وجود خاکی اند
 نار، خصمِ آب و فرزندان اوست
 ۲همچنان که آب خصم جان اوست
 آب آتش را کُشد زیرا که او 
 خصمِ فرزندان آب است و عَدَو 
 بعد از آن این نار، نارِ شهوت است

 زَلَّت است کاندر او اصلِ گناه و
 نارِ بیرونی به آبی بِفسُرَد

 ۳نارِ شهوت تا به دوزخ می بَرَد
 نارِ شهوت می نیارامد به آب

 ز آن  که دارد طبع دوزخ در عذاب
آتش .ناریان اینجا بره معنری اهرل آترش هسرتند،      نار:  -۱

، شرریطان آتررش آفریررده شرردهیعنرری نمرراد ابلرریس کرره از 
اره است به داستان خاکی : انسان )فرزند آدم( اش .صفتان

آفرینش که شیطان گفت: من از آدم برترم، زیررا مرن از   
آتش آفریده شده ام و او از خراک برآمرده، و آترش از    

]معنری دو بیرت اخیرر، تمثیلری از      -۲ خاک باالتر است.
نرار   -۳ ستیز مداوم آدمیزادگان )انسان( و شیطان است.[ 
آترش  یرن  ا]بیرونی: آتشی که در عالم واقع وجود دارد. 

با اندک آب خاموش می شود. اما آتش شرهوت انسران   
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         برره آسررانی زایررل نمرری گررردد و انسرران را برره دوزخ         
 می سپارد[  

۱/۳۶۹۴ 

 رنگِ آهن، محوِ رنگِ آتش است *
 ز آتشی می الفد و، خامُش وَش است
 چون به سرخی گشت، همچون زرا ِکان 

 ۱پس اَناالنّار است الفش بی زبان
 گ و طبع آتش مُحتَشَمشد ز رن

 ۲گوید او:  من آتشم من آتشم
 آتشم من گر ترا شک است و ظن
 آزمون کن دست را بر من بزن
 آتشم من بر تو گر شد مُشتَبِه

 ۳روی خود بر روی من یک دَم بنه

 آدمی چون نور گیرد از خدا 
 ۴هست مَسجودِ مالیک ز اجتبا 

مُحتَشَرم:   -۲. النّار: من آتشمنااَزرا کان: طالی معدن.  -۱
معنی سه بیت:  وقتی آهن را در  [شکوهمند، با حشمت. 

آتش بگدازی، آهرِن کردر، رنرِگ آترش بره خرود مری        
گیرد. در چنین حالتی ممکن اسرت الف بزنرد  کره مرن     
خود آتشم. مولوی با این تمثیل نظر به سالک خرام دارد  
که گاه انوار الهی چنان بر او می تابد که الف مری زنرد:   

 -۴مُشررتَبِه: شُرربهه داشررتن. - ٣ )مررن خرردایم([« الحقانررا»
 مسررجود: کسرری کرره برره او سررجده مرری کننررد. اجتبررا:     

 برگزیدگی، انتخاب. .
۲/۱۳۴۸ 

 آتشی از عشق در جان بر فروز *
 سر به سر فکر و عبارت را بسوز

۲/۱۷۶۳ 

 آتش تَرک هوا در خار زن *
 ۱دست اندر یار نیکو کار زن

س است. یرار نیکوکرار: نبری و    خار: اینجا اشاره به نف -۱
 ولی. 
۳/۳۷۶ 

 فروزان آن چنان  ۱آتش عشقش  *
 که نداند او زمین و آسمان

عشرق بره معنری شرهوت     واژه ی آتش عشرق : اینجرا    -۱
 آمده است.حیوانی 

۵/۳۸۷۶ 

 نشان کوته کنم ،۱آتشین است این *
 ۲بر فقیر و گنج و احوالش زنم
 آتشی دیدی که سوزد هر نهال

 ن کزو سوزد خیالآتشِ جان بی
 نه خیال و نه حقیقت را امان

 زین چنین آتش که شعله زد به جان
 این: مقصود حقایق الهی است. نشان: مختصات.   -۱
]این خصوصیات اسرار عالم غیب را کره مری گرویم     -۲

فقیرر و  »مانند آتش سوزنده است. بهتر است بره قصره ی   
 )داستانی در مثنوی( بازگردم.[« گنج
۶/۲۲۳۵ 

*** 
 

 آخُوربین -آخِر بین 

 هر گریه آخِر خنده ای است آخِرِ  *
 مرد آخِر بین مبارک بنده ای است

۱/۸۱۹ 

 چشمِ آخِر بین تواند دید راست *
 ۱چشمِ آخُوربین غرور است و خطاست

چشم آخِربین: نمراد انسران کامرل کره بیرنش دارد و       -۱
شیفته ی جهران ظراهرنمی شرود. چشرم آخُروربین: نمراد       

قص که مانند چهارپایان گرفترار آخُرور و علرف    انسان نا
 دنیا )ظواهر فریبنده ی زندگی( است. 

۱/۲۵۸۳ 

 چشمِ آخُور بین ببست از بهرِ حق *
 ۱چشمِ آخِر بین گشاد اندر سَبَق

 سَبَق : مسابقه
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۲/۱۵۶۸ 

 آخُور است چشمِ کودک همچوخَر در *
 چشمِ عاقل در حساب آخِر است

۳/۳۷۴۱ 

 تر ۱او مسعودهرکه آخِر بین تر،  *
 هر که آخُوربین تر، او مطرود تر

 مسعود: سعادتمند. -۱
۴/۱۶۱۴ 

 بنگر آن ها را که آخِر دیده اند *
 ۱حسرتِ جان ها و رشکِ دیده اند

، به حقیقرت  اول یعنی نگریسته اندمصراع « دیده اند» -۱
در مصرراع دوم یعنری دیردگان،    « دیده اند»پی برده اند. 

 چشم.
۴/۱۶۹۰ 

 آخِر نگر، منگر به شَستماهیا،  *
 ۱بَدگلویی چشمِ آخِر بینت بست
 با دو دیده اول و آخِر ببین

 ۲هین مباش اَعوَر چو ابلیس لَعین
 اَعوَر آن باشد که حالی دید و بس
 ۳چون بهایم بی خبر از بازپَس 

حررص زدن در   :لوییست: قالب ماهیگیری. بردگ شَ -۱
برین ترو   خوردن غذا،شکمبارگی. آخِر بینت بست: آخِر 

لعین: ملعون، نفرین شرده.  اَعوَر: یک چشم.  -۲ را بست.
بهایم:  -۳ دید و بس: یعنی فقط زمان حال را دید.حالی 

 حیوانات. بازپَس: عاقبت.  
۴/۱۷۰۸ 

 می توانی دید آخِر را ، مکُن  *
 ۱چشمِ آخِر بینت راکورِ کُهُن

 کهن: قدیم . اینجا یعنی دایم. -۱
۴/۳۳۷۰ 

*** 
 

  آدم

 است   ۱بشر کو عَلَّمَ االسما بَگ بوال *

  صد هزاران علمش، اندر هر رگ است
کامرل. عَلَّرم   بو ا لبشر: آدم، پدر انسران، نمراد انسران     -۱

وَعَلَّرمَ   »»سوره ی بقره:  ۳۱االسماء،  بر گرفته  از  آیه ی 
و خدای عرالم همره ی اسرماء را     »، ...« آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا
 برگ: بیرک ، کلمره ی ترکری    .....«  رمرود  به آدم تعلیم ف

 است به معنی بزرگ و شریف.   
۱/۱۲۳۴ 

 پاک دید  آدم ، چون به نورِ چشمِ *
 نام ها، گشتش پدید جان و سِرّ ِ
 ک ، انوار حق در وی بتافت لِچون مَ

 در سجود افتاد و در خدمت شتافت 
 این چنین آدم که نامش می برم 

 ۱گر ستایم تا قیامت قاصرم 
]بنررا برره آیررات  قرررآن کررریم و دیگررر کترراب هررای    -۱

آسمانی، حضرت  آدم )ع(  از گل )طین( آفریده شرد و  
...  نَفَختُ فیه  مِن رُوحیخدا  از روح خود در او دمید. )َ

  (یعنی خدا می فرمایرد: از روح خرود در او)آدم( دمیردم   
، به فرمان خدا همره ی فرشرتگان برر آدم سرجده کردنرد     

رکشی کرد. گفت: من از او بهترم زیرا  مگر شیطان که س
و ابلریس  «  من از آتش آفریده شده ام و او از خاک تیره

تا  ۷۱ ،بدین سرکشی از بهشت رانده شد. ) سوره ی ص
(  و خدا اسرماء را بره آدم آموخرت  )سروره ی بقرره      ۷۸
۳۱)] 
۱/۱۲۴۶ 

 به خویش، اسما نمود       ۱آدمی را او *

 می گشود  دیگران را، ز آدم  اسما  

 خواه از آدم  گیر نورش ، خواه ازو 
 ۲خواه از خم گیر مَی ، خواه از کدو 

 .حق تعالی است« او»مراد از   -۱
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کدو : مراد نوعی کدو  است کره درون آن را خرالی    -۲
می کنند و مانند سبوی شراب از آن اسرتفاده مری کننرد.    

 کدو )سبو( اینجا نماد پیامبران و اولیاءاهلل است.
 ۱/۱۹۴۳ 

 است  ١روزی آدم بربلیسی کو شَقی *

  بنگریست  ۲از حقارت و از زیافت
 ۳خویش بینی کرد و آمد خود گُزین

 ابلیس لَعین  خنده زد بر کارِ

  ۴حق کای صَفی بانگ بر زد غیرتِ
  ۵تو نمی دانی ز اَسرار خَفی
 پوستین را بازگونه گر کُند 
   ۶کوه را از بیخ و از بُن برکَند

 صد آدم آن دَم بر دَرَد پرده ی 
 صد بلیس نو مسلمان آورد 

 گفت آدم : توبه کردم زین نظر 
 این چنین گستاخ نندیشم دگر 

اینجرا  زیافت: ناسرگی زر و سیم،  -۲ .شَقی: بدبخت  -۱
صَفی:  -۴  .خود گُزین: خود پسند -۳  .بی ادبیبه معنی 
گونره  پوستین را باز -۶  .خَفی: پنهان، نهان -۵  .برگُزیده

گر کند: اگر از راه و روش عنراد آمیرز خرود برگرردد و     
 توبه کند.  

۱/۳۸۹۳ 

 اوصاف عُلُوست آدم اصُطرالبِ*
 ۱آیات اوست وصف آدم ، مَظهَرِ

ُعلُو: عرالی. ]همانگونره کره برا اصرطرالب مری تروان         -۱
مختصات و حاالت ستارگان را شناخت، از طریق وجود 

عرالی پروردگرار   انسان نیز می توان به عظمت و صرفات  
  پی برد. زیرا انسان تجلی آیات حضرت  حق است.[   

۶/۳۱۳۸ 
*** 
 
 
 

 آرزو

 آرزو می خواه، لیک اندازه خواه *
 ۱بر نتابد کوه را یک برگ کاه

]همرانطور   برنتابد: تاب نمی آورد، تحمل نمی کنرد.  -۱
که یک برگ کاه نمی تواند یک کروه را تحمرل کنرد،    

ت خود )تحمل خود( آرزو داشرته  تو نیز به اندازه ی لیاق
 باش.[
۱/۱۴۰ 

 آرزو جُستن ، بُوَد بگریختن*
 پیش عَدلَش خون تقوی ریختن
 این جهان دام است و دانه آرزو
 ۱درگریز دام ها، روی آر،  زو

 ۲چون چنین رفتی، ببینی صد گشاد
 آن ، دیدی فَساد...چون شدی در ضِدا ِ

 آرزو بگذار تا رحم آیدش
 ۳ی بایدشآزمودی که چنین م

از دام بگریز و زودتر )زو( به سروی حضررت حرق    ]  -۱
 - ۳   گشرراد: گشررایش کارهررا.  -۲  [بررازگرد )روی آر(

 همانطور کره ترا کنرون تجربره کررده ای بایرد آرزو هرا       ]
را رها کنی ترا خداونرد بره    )یعنی خواهش های نفسانی( 

 .[تو رحمت کند
۶/۳۷۷  

*** 
 

 آزادی

 سرای پ ۱بند بُگَسل، باش آزاد *
 چند باشی بند سیم و بند زَر؟

 و تعلقات دنیوی.« من»آزادی: رهایی از بند  -۱
۱/۱۹ 

 آنکه هرگز روز نیکو، خود ندید *
 او در این اِدبار، کی خواهد طپید؟

 یا به طفلی در اسیری اوفتاد
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 ل ز مادر بنده زادیا خود از اوا
 او آزادی ندیده جانِ ذوقِ

 صُوَر میدان او هست صندوقِ
 ماً محبوس عقلش در صُوَردائ

 از قفس اندر قفس دارد گذر
  منفذش نه از قفس سوی عُال

 ۱در قفس ها می رود از جا به جا
آنکه: منظور کسی است که سخت به ایرن جهران )و    -۱

یا به ارزش هرای پوشرالی ایرن جهران(  دل بسرته اسرت.       
خواهررد طپیررد: اینجررا یعنرری پریشرران و    دبررار: برردبختی.اِ

شد. صُروَر: صرورت هرا، ظرواهر. عُرال:      مضطرب خواهد 
]آن دنیا داری که سخت دلبسته  این دنیا رفعت، واالئی. 

بوده و از لذت جهان مینوی بهرره ای نبررده اسرت، )روز    
نیکو را ندیده( چگونه می تواند از این بدبختی )جهرل و  

)تا بررای کسرب   نادانی( خود پریشان و مضرطرب شرود؟  
زندانی است.  کسی که از او اسیر و  آزادی تالش کند( 

کودکی اسیرو بنده بوده، هرگزنمی توانرد لرذت آزادی   
او زندانی ظواهر زندگی )صُوَر( بروده. از ایرن    .دریابدرا 

قفس )زندگی اسارت بار نادانی( به آن قفس گذر کرده 
است. قفس هایی که کوچکترین منفذی به عرالم واالی  

 ندارند. [ )عُال( معنویت 
۶/۴۵۰۸ 

*** 
 
 

 آشتی ضد ها  

 ۱ ضد هاستِ زندگانی آشتیا *
 مرگ، آن کاندر میانش جنگ هاست

آشتی ضدها: هماهنگی مقوله های متضاد مرادی   -۱
  در عالم. 

۱/۱۲۹۳ 

 جز باقی و آباد نیست۱آن جهان *
 زآن که آن ترکیب از اضداد نیست

 این تَفانی از ضد آید ضدا را
 ۲چون نباشد ضد، نَبوَد جز بقا

 از بهشت آن بی نظیر نفی ضد کرد
 ۳که نباشد شمس، و ضدش زمهریر
 هست بی رنگی اصول رنگ ها
 ۴صلح ها باشد اصول جنگ ها

: یرک دیگرر را فنرا    تَفرانی  -۲  آن جهان: عالم غیب. -۱
کردن. نابود کردن همدگر. ]فانی شدن نتیجه ی اضرداد  

بری   -۳  است. در نبود ضد ، جاودانگی پدید مری آیرد.[  
ودگار، بهشت را از اضرداد پراک کررد. و    نظیر: خدا. ]پر

فرمررود آنجررا خورشررید)نماد گرمررا( و سرررمای سررخت    
سوره ی  ۱۳)زمهریر( وجود ندارد. اشاره است به آیه ی 

بی رنگی نماد جهران عرالم وحردت اسرت و      -۴  [.انسان
]اصل همه ی رنگ ها )جهان رنگ سمبل عالم کثرت . 

اسرت  مادی( از بیرنگی )جهران وحردت و عرالم غیرب(     
)آنچه در جهان مادی می بینیم اصل آن در جهان مینوی 

در واقع رسیدن به صرلح  و اصل همه ی جنگ ها است( 
یعنی عالم و هرچه در آن است در  )آشتی اضداد( است.

اصل بی رنگ و واحد و در صلح و بی اضداد بوده. امرا  
 در جهان مادی از وحدت به کثرت تبدیل گشته است.[ 

۶/۵۶ 
*** 

 آفتاب  

 عرش شد غذای آفتاب از نورِ *
 ۱مر حسود و دیو را از دودِ فرش

ود ددیو: شریطان.   آفتاب: نور حضرت حق، اولیاءاهلل. -۱
 فرش: دود زمین، یعنی تاریکی و ظلمت و جهل.  

۲/۱۰۸۷ 

 می بپوشی آفتابی در گِلی *
 ۱رخنه می جویی ز بَدر کاملی 
 آفتابی که بتابد در جهان 
 دد نهان؟بهر خُفّاشی کجا گر
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مرری بپوشرری: قصررد داری و مرری خررواهی بپوشررانی.     -۱
   رخنه: عیب . بَدر کامل: ماه شب چهارده.  

۲/۳۳۴۹ 

 آفتاب اند اولیا پاسبانِ *
 ۱خدا در بشر، واقف ز اَسرارِ

بره  ،  هسرتند  بشرر از جنس اولیاءاهلل با آنکه خود ] -۱
 اسرار الهی وقوف دارند.[

۳/۳۳۳۳ 

 ب گرفتمردان مشرق و مغر نورِ *
 آسمان ها سجده کردند از شگفت

 حق برآمد از حَمَل آفتابِ
 چادر رفت خورشید از خَجَل زیرِ
۶/۲۰۶۹ 

 با کمال آفتابِ با حضورِ *
 ۱رهنمایی جستن از شمع و ذُبال

 ۲خوش مَساغ آفتابِ با حضورِ
 روشنایی جستن از شمع و چراغ
 بی گمان ترک ادب باشد ز ما
 ۳کفر نعمت باشد و فعل هوا 

خروش مَسراغ: خروش حرکرت.      -۲  ذُبرال: فتیلره هرا.    -۱
فعرل هروا: کراری     -۳  خوش مدار، اصطالحاً یعنی زیبا. 
 که بر اساس هوی و هوس است.

۶/۳۳۸۹ 
*** 

 آفتابِ آفتاب  
 )آفتابِ آفتابِ آفتاب(

 آفتاب این بُد عِتاببا عَدوا ِ *
 ۱ای عَدوا آفتاب آفتاب
 ای عَدوا آفتابی کز فَرَش

 ۲آفتاب و، اخترش می بلرزد
 تو عدوا او نه یی، خصم خودی

 ۳چه غم آتش را که تو هیزم شدی؟ 

آفتاب آفتاب )آفتراب آفتراب آفتراب( : نمراد خردا.       -۱
]حضرت حق به دشمن حقیقت خطاب می کند کره: ای  

 دشمن آفتاب )دشمن حقیقت و خدا([
ای کسی که دشمن آفتابی هسرتی کره برا ظهرورش     ]  -۲

 [رزند و ناپدید می شوند.همه ی اختران می ل
حررق و حقیقررت نیسررتی بلکرره  خصررمدرحقیقررت تررو ] -۳

هیرزم واهمره     ازرش آتهمانگونه که  دشمن خود هستی .
ندارد و او را می سوزاند، تو نیز در آترش قهرر حضررت    

 [حق خواهی سوخت.
۳/۳۶۲۸ 

*** 

 آکِل و مأکول

 جمله عالم آکَل و مأکول دان *
 ۱انباقیان را مُقبِل و مقبول د

آکل و مأکول: خورنده و خورده شده. منظور انسران   -۱
ناقص است که مانند گوسفند می چرد و می خرورد و از  
لحاظ جسمی پروار مری شرود و سررانجام بردون  دانره و      

تمرامی  برگ معنوی بره دسرت اجرل خرورده مری شرود ]      
اجزای عالم آکل و مأکول هسرتند بجرز کسرانی کره بره      

قرار گرفته اند. )انبیا و مورد پذیرش درگاه حضرت حق 
 اولیا([
۳/۳۰ 

 عام آکِل و مَأکول آمد جانِ *
 ۱همچو آن بَرّه چَرَنده از حُطام
 می چَرَد آن بَرّه و قصاب شاد
 رادکو برای ما چَرَد برگ مُ

 کار دوزخ می کنی در خوردنی
 بهر او خود را تو فَربه می کنی

 کار خود کن روزی حکمت بِچَر
 ۲کَرّ و فَر تا شود فَربه دل با

 خوردن تن، مانع این خوردن است
 جان، چو بازرگان و، تن چون رَهزَن است
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حُطام: اینجا یعنی علف. کنایه است از مال و ثرروت    -۱
که علف است دنیوی. ]جان عموم مردم مانند آن بره ای 

دل:   -۲  می چرد ترا خرود را بررای قصراب فربره کنرد.[      
  .و عظمتر: شکوه و فَ رٍّمرکز معنویت. ک

۴/۳۶۰۵ 

 کرم بود مرغکی اندر شکارِ *
 گُربه فرصت یافت، او را در ربود
 آکِل و مأکول بود و بی خبر

 خود ز صیاادی دگر در شکارِ
۵/۷۱۹ 

***   

 آینه

 د وَعشق خواهد کین سخن بیرون بُ *
 ۱د ؟وَد، چون بُبوَآینه غمااز نَ

 آینه، دانی چرا غمٍّاز نیست

  ۲از نیستزآنکه زنگار از رخش ممت
: نماد مردان خدا است که بی خویش شده اند و آینه -۱

فقط واقعیت ترا می نمایانند. غمااز: در اصل سرخن چرین   
است یعنی وجودی که همه چیز را نشان می دهد. عاشق 
  -۲نیز مانند آینه نمی توانرد عشرق خرود را پنهران کنرد.      

        ]مرری دانرری چرررا آینرره ی وجررودت حقیقررت را نشرران     
زنگرار و گررد و    ازمی دهد؟ زیرا که دل آینره وش ترو   ن

 هوی و هوس پاک نشده است.[غبار 
۱/۳۳ 

 از صفا گر دَم  زنی  با  آینه   *

 تیره گردد  زود  با  ما  آینه 

۱/۱۰۴۶ 

 مؤمنان، آیینه ی همدیگر ند  *

 ۱این خبر می از پیمبر آورند  
 تالمرؤمن مررآ  »اشارت است به این حردیث نبروی:    -۱
 «  مؤمن است. مؤمن، آینه ی»یعنی  ،«مؤمنال
 ۱/۱۳۲۸ 

 گر به هر زخمی تو پُر کینه شوی *
 پس کجا  بی صیقل، آیینه شوی 

۱/۲۹۸۰ 

 آن که او بی نقش، ساده سینه شد *
 ۱نقش های  غیب را آیینه شد

]کسی که دلش از زنگرار کینره هرا و هروی و هروس       -۱
مرنعکس   پاک شد، مانند آینه، حقایق عرالم غیرب در او  

 می شود.[
۱/۳۱۴۶ 

 همچو آهن ، زآهنی بیرنگ شو *
 ۱در ریاضت، آینه ی بی زنگ شو 

         در گذشررته برررای سرراختن آینرره، آهررن را آنقرردر      -۱
   دند و صیقل مری دادنرد کره برراق و ماننرد آینره       یمی سای

ریاضت در انسران نیرز ماننرد صریقل      :می شد. ]می گوید
    ار وجرود انسران   دادن است کره سربب پراک شردن زنگر     

 می شود.[
۱/۳۴۵۹ 

 چینیان گفتند: ما نقّاش تر  *
 رومیان گفتند: ما را کَرّ و فَرّ 

 گفت سلطان: امتحان خواهم در این 
 کز شما ها کیست در دعوی گُزین 

 چینیان و رومیان بحث آمدند 
 رومیان از بحث در مکث آمدند 
 چینیان گفتند: یک خانه به ما 

 شما  یک آنِ خاصه بسپارید و
 بود دو خانه، مقابل در به در 

 زآن ، یکی چینی سِتَد، رومی دگر 
  ۱چینیان، صد رنگ از شَه خواستند

 تا سِتَند  آن ،شَه خزینه باز  کرد
 هر صباحی از خزینه، رنگ ها 

 بود از عطا  ۲چینیان را راتبه
 رومیان گفتند: نی لون و نه رنگ 
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 گ زن در خور آید کار را، جز دفعِ
 در فرو بستند و صیقل می زدند 

 همچو گردون ساده و صافی شدند ...
 چینیان چون در عمل فارغ شدند 

 شادی، دُهُل ها می زدند  از پیِ
 شَه درآمد دید آن جا نقش ها 
 می ربُود آن عقل را وقت لِقا 

 رومیان  بعد از آن آمد به  سویِ
 پرده را برداشت رومی از میان 

 آن کردار ها عکس آن تصویر و 
 زد برین صافی شده دیوارها 

 هرچه آن جا دید، این جا بِه نمود 
 دیده را از دیده خانه می ربود 
 رومیان آن صوفیان اند ای پدر 
 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 

 لیک، صیقل کرده اند آن سینه ها
 پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها 

 آینه، الشک دل است  آن صفایِ
 بی عدد را قابل است شِکو نقو
 بی حد غیب  بی صورتِ صورتِ

 ۳ ز آینه ی دل تافت  بر موسی ز جَیب
دو صد رنگ : دویسرت رنرگ برودن ، کنایره از      -۱

    راتبرره : مسررتمری و وظیفرره. -۲عررالم کثرررت )مرراده( 
صورتِ بی صورتِ:کنایه است از حضرت حرق.    -۳

بی حد غیب کره هرم بری حرد اسرت و هرم از عرالم        
مصراع دوم اشاره اسرت بره آیرات قررآن کره       غیب.

شرح معجزه حضرت موسی )ع( را بیران مری کنرد و    
)سررروره هرررای «. یرررد بیضرررا»معرررروف اسرررت بررره  

قصرص   -۱۲نمل/ -۳۳شعراء / -۲۲طه/-۱۰۸اعراف/
/۳۲ ) 
۱/۳۴۶۷ 

 آینه ی آهن برای پوست هاست *
 ۱آینه ی سیمای جان، سنگی بهاست

 آینه ی جان نیست اال روی یار
 یاری که باشد زآن دیار روی آن

 .سنگی بها: سنگ پربها -۱
۲/۹۵ 

 تو هم از دشمن چو کینی می کَشی *
 ۱ای زبونِِ شش، غلط در هر ششی
 آن عَداوت اندرو عکس حق ا ست

 ۲ق ا ستشتَکز صفات قهر، آنجا مُ

 جُرم توست وآن گُنه در وی ز جنسِ
 ۳خویش شُست باید آن خُو را ز طبعِ
 رویت نمودخُلق زشتت، اندر او 

 ۴که تو را او صفحه ی آیینه بود
 چون که قُبح خویش دیدی ، ای حَسَن

 ۵نه مزنیاندر آیینه، بر آی
زبون شش: کسری کره گرفترار شرش جهرت )چر ،        -۱

راست، جلو، عقب، باال،پرایین( اسرت. یعنری کسری کره      
عالم را بر اساس حرس هرای خرود درک مری کند.)کره      

ات مری دانرد.(.   مولوی این روش شناخت را کرار حیوانر  
کین کشیدن: انتقام گرفتن.  ] ای کسی که گرفتار حرس  
های خرود هسرتی، اگرر بخرواهی از دشرمن خرود انتقرام        
بگیری از هر نظر اشتباه مری کنری.)غلط در هرر ششری([     

]عداوت دشرمن ترو،    گرفته شده.برجدا شده،  ق:شتَمُ -۲
دشرمنی  زیررا کره   ] -۳ برگرفته شده از قهر الهی اسرت.[ 

بت به تو نتیجه  گناه تو اسرت. و چنرین خلرق و    کسی نس
 خویی را باید از طبیعت خود بشویی. [

دشمن تو مانند آیینه ای است که مقابل ترو گرذارده   ] -۴
] ای  - ۵[ واقررع تررو خررود را در او مرری بینرری. شررده و در

خلرق و   انسان زیبا روی، اکنون که آیینه، صرفات زشرتِ  
 .[خوی تو را می نمایاند، آن را نشکن

۶/۳۱۵۰ 
*** 

 آینه و  ترازو

 آینه ی تو جَست بیرون از غالف  *
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 کجا گوید خالف؟ ۱آینه و میزان
 ۲آینه و میزان کجا بندد نَفَس

 هیچ کس؟ بهر آزار و حیایِ

 ۳آینه و میزان مَحَک های سَنی
 گر دوصد سالش تو خدمت می کنی 

 من بپوشان راستی  کز برایِ
 بر فزون بنما و منما کاستی  

 ۴وت گوید: ریش و سَبلَت بر مخند ا
 و بند؟ ۵ه ریوآینه و میزان و آنگ
 آن فراخت  چون خدا ما را برایِ

 که به ما بتوان حقیقت را شناخت
 این نباشد ما چه ارزیم ای جوان؟

 روی نیکوان؟  کی شویم آیینِ
آینره و میرزان: نمراد تجلری حقیقرت و       و میزان: تراز  -۱

سَنی:   -۳.وش و ساکت شدننَفَس بستن: خام -۲.عدالت
ریرش و  اوت گوید: او به تو می گویرد.   -۴ .بلند و عالی

   سَبلَت بر مخند: در اصطالح یعنی خود را مسرخره نکرن.  
 ریو : نیرنگ و خدعه.     -۵
۱/۳۵۴۵ 

 گر طمع در آینه برخاستی *
 ۱در نفاق ، آن آینه چون ماستی
 گر ترازو را طمع بودی به مال

 حال؟ صفِزو وَراست کی گفتی ترا
  ]اگر آینه نیز طمع داشرت ماننرد مرا انسران هرا دو رو       -۱

 می شد و حقایق را نشان نمی داد.[
۲/۵۷۲ 
 
 
 

  ادامه دارد
 

 (در شماره آینده« الف»ابیات موضوعی مربوط به حرف )
 
 

 
 )برای کلیه واژه نامه( منابع :

 
مررتن کامررل مثنرروی معنرروی ، مطررابق نسررخه ی تصررحیح    -۱

، برره کوشررش مهرردی آذریررزدی )خرمشرراهی(،    نیکلسررون 
 ۱۳۷۵انتشارات پژوهش، چاپ سوم 

جلد، تألیف بدیع الزمان فروزانفر،  ۳شرح مثنوی شریف،  -۲
 ۱۳۷۵، انتشارات زوار، چاپ هفتم 

جلد، ترألیف کرریم زمرانی،     ۷شرح جامع مثنوی معنوی،  -۳
   ۱۳۷۹انتشارات اطالعات ، چاپ سوم  

محمد اسرتعالمی، انتشرارات زوار،    جلد، دکتر ۷مثنوی  ،  -۴
 ۱۳۷۴چاپ اول 

تفسیر عرفانی مثنوی، محمد بحر العلوم، انتشارات اقبال ،  -۵
 ۱۳۸۴تهران 
فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، دکتر سید جعفرر   -۶

  ۱۳۷۹سجادی ، انتشارات طهوری، تهران، چاپ پنجم 
س جلد، جالل االردین همرایی، چراپ لرو     ۲مولوی نامه ،  -۷

 آنجلس.
عرفرران و مولرروی، عبرردالکریم خلیفرره، ترجمرره احمررد      -۸

محمدی و احمد میرر عالیری، شررکت سرهامی کتراب هرای       
 ۱۳۵۶جیبی، چاپ سوم، 

جلرد، ابوالقاسررم پرترو، انتشرارات اسرراطیر،     ۲شرور خردا،    -۹
۱۳۷۹ 
و چنین گفرت مولروی، ، مهردی  سریاح زاده،شررکت        -۱۰

 ۱۳۸۹لوس آنجلس  -کتاب 
جلد، دکترر محمرد معرین، انتشرارات      ۶رسی، فرهنگ فا -۱۱

 ۱۳۶۳امیرکبیر، چاپ ششم، 
نخجیران، ادوارد ژوزف، انتشرارات امیرر کبیرر، تهرران،      -۱۲

 ۱۳۶۲چاپ دوم  
آهنگ فریب، ادوارد ژوزف، انتشارات ره آورد، لروس   -۱۳

 ۱۳۶۶آنجلس 
ناشرررنوایان، ادوارد ژوزف، انتشرررارات ره آورد، لررروس  -۱۴

  ۱۳۶۷آنجلس، 
 ۱۳۶۹چوپان، ادوارد ژوزف، لوس آنجلس ،  -۱۵
طوطیان، ادوارد ژوزف، انتشارات اساطیر، تهران ،چاپ  -۱۶
 ۱۳۶۸دوم 
قرآن و مثنوی، بهاءالدین خرمشاهی و سیامک حیردری   -۱۷

  ۱۳۸۲، نشر قطره ، تهران 
جلررد، دکتررر عبدالحسررین  زریررن کرروب،      ۲سرررنی ،  -۱۸

 ۱۳۶۴انتشارات علمی،  
*** 
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 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیجیتال آرت چیست؟
هر تعریفی از دیجیتال آرت بره فهرم مرا از تصرویر     
مرتبط است. در واقع این جرا مقصرود از تجربره، مواجره     
 شدن با خود اثر هنری ست. می توان گفت درک آثار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنررری همزمرران در چهررار سررطح صررورت مرری گیرررد:    
 ذهنی و معنوی واکنش پیچیرده آدمری  « عاطفی»دریافتی 

 هنر دیجیتال
 تاریخچه، دسته بندی ها، هنرمندان

 نوشته : برو  وندز
 ترجمه و بازنویسی:مهدی مقیم نژاد
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برره هنررر یررا جهرران. در زنرردگی روزمررره او نیررز از طرررق  
 .همزمانی بدن، قلب و ذهن او قایل تشریح است

بخشی از تاثیر نیرومند رسانه هرای دیجیترالی روی   
توضیح انرد، بررای    انسان به واسطه حواس پنج گانه قابل

نمونرره، ناخودآگرراهی توجرره دیررداری مررا برره تصرراویر     
 متحرک را در نظر بگیرید و تصور کنید وارد اتاقی با 

دو رایانه مری شروید. تصرویر یکری از نمایشرگرها      
ثابت و دیگری متحرک است. روشرن اسرت کره توجره     
شما ناخواسته به سمت تصویر متحرک جلب مری شرود.   

راف مرا آکنرده از صداسرت و    از طرف دیگر فضای اطر 
 صدا 

تاثیرات نافذی بر مرا دارد. در حرالی کره دو حرس     
دیداری و شنیداری برجسته ترین نقش ها را در مواجهره  

هنری ایفا می کنند، حواس دیگرر نیرز نقرش هرای      با اثر
خاص خرود را دارنرد. بررای نمونره، حرس المسره ابرزار        
ت. مهمی در تجربره بسریاری از آثرار هنرری معاصرر اسر      

در مروزه هرا و گرالری    « لطفا دست نزنید»تابلوی مرسوم 
هررای قرردیمی را برره خرراطر بیاوریررد، ایررن تررابلو دیگررر    
کاربردی در هنرهای تعاملی امروز، به ویرژه آثراری کره    
نیازمند مشارکت مخاطب برای درک اثر هنری هسرتند،  

لطفرا دسرت   »ندارد. به گونه ای ساده تر می توان گفرت  
 «. نزنید

جوه احساسی و عقالنی به عنوان مسیرهای اساسا و
مواجهه با هنر، موضوع یک پرسش اند: اثر هنری تا چره  
اندازه می تواند در به دام انداختن حواس ما موق باشرد؟  
اگررر اثررری نتوانررد حررس کنجکرراوی مررا را برانگیررزد یررا  
احساسات بیننرده را درگیرر کنرد زمران قابرل تروجهی را       

ص نخواهد داد. امرا گراه   برای دیده شدن به خود اختصا
ممکن است که ما پیوندی معنروی برا اثرر هنرری برقررار      
کنیم، به بیان ساده هنر در جان ما نفروذ مری کنرد. وقتری     
تمامی عناصر الزم ترکیب شروند تجربره مواجهره برا اثرر      

 هنری فراموش نشدنی خواهد بود. 

همچنین، تجربه دیداری اثر تحت تراثیر چگرونگی   
. درگذشته غالبا مکان نمرایش اثرر   محل نمایش آن است

هنری تابع سلسله مراتب بود برای نمونه، معیار تشرخیص  
اثر هنری تنها حضور آن در گالری یرا مروزه بره حسراب     
می آمرد. از زمرانی کره نمایشرگاه گرردان هرا در مرورد        
انتخاب آثار هنری آگاه تر شدند، زمینه کراری هنرر نیرز    

نقرش حیراتی در   وسیع تر شرد. همچنرین تراریخ نگراران     
پیشرربرد نقررد آثررار هنررری و حرکررت هنرمنررد برره سررمت  

 فضاهای جدید دارند. 
نکته بسیار مهم دیگر این کره، امرروز فلسرفه خلرق     
اثر هنری از تجربه مخاطرب بسریار فاصرله گرفتره اسرت.      
برای هنرمند روند آفرینش اثر هنری گاه اهمیت بیشتری 

خرواه در  نسبت بره نتیجره نهرایی آن دارد. ایرن رویکررد      
مسیری تجربی باشد یا تکاملی تمامی هنرمندان دیجیترال  
را در برمرری گیرررد. بررا وجررود ایررن بسرریاری از هنرمنرردان 
همچنان راه های سنتی را برای خلق آثارشران ادامره مری    
دهند. از نمونه های توجه به روند آفرینش اثر هنری مری  
توان به برگزیردن رایانره بره عنروان ابرزار تصرویر سرازی        

 شاره کرد. ا
دیجیتال آرت می تواند شکل سنتی یا مدرن داشته 
باشد، اما راه های گوناگونی بررای تلفیرق وجرود دارنرد     
که تفاوت میان این دو را کمرنگ کررده انرد. از جملره    
گونرره هررای سررنتی دیجیتررال آرت مرری ترروان برره چرراپ،  
عکاسررری، مجسرررمه ، هنرررر اینستالیشرررن، ویررردیو، فررریلم 

پرفررورمنس و همچنررین از شررکل  پویانمررایی، موسرریقی و
های مدرن ویژه دنیای دیجیتال به واقعیت مجرازی، هنرر   
نرم افرزاری، هنرر شربکه و نظرایر آن اشراره کررد. آنچره        
مسلم است این که با تالقی امکانات دیجیتالی فنراوری و  
هنر معاصرر درک کامرل ترری از دیجیترال آرت شرکل      

 خواهد گرفت.
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 هنر و فناوری 
رابطه تنگاتنگی با ریشه های خرود،   دیجیتال آرت

یعنی علم و فنراوری دارد. در واقرع پشرتوانه فرن مدارانره      
آثار هنرمند امروزی، خود گرواهی برر نقرش سرنوشرت     
ساز فناوری در هنر است. از سوی دیگر، اگر هنرر را بره   
مثابه بازتاب خالقانه فرهنگ امرروزی فررض کنریم مری     

جموعره هرای هنرر    توان دیجیتال آرت را یکری از زیرر م  
معاصر به حساب آورد. از آن جا که پسوند دیجیترال در  
زبان انگلیسی تا انردازه ای مربهم و دوپهلوسرت پرس بره      
صورت قطعی ما را به آثار هنری مشرخص نمری رسراند.    
در این جا منظور ما بیشتر آثار هنری ای ست که هنرمند 
در مراحل ساخت آن به طور مشترک از خالقیت خرود،  

نات رسانه و رایانه به عنوان ابزار اصلی بهرره گرفتره   امکا
 باشد. 

بسیاری از نمایشرگاه گرردان هرا و منتقردان برراین      
عقیده اند که دیجیتال آرت نتیجه سیر تکراملی پیشررفت   
هرررای مکرررانیکی و الکترونیکررری در عکاسررری، فررریلم و 
ویدیوست. از منظر تاریخی عمده ترین براور ایرن اسرت    

و نقاشی ریشه دارد. عکاسی کره   که عکاسی در طراحی
روزگرراری بررا مقرراومتی ترراریخی در راه اثبررات خررود برره 
عنرروان گونرره ای از هنرهررای زیبررا مواجرره بررود، در حررال 
حاضر جای خود را در سراسر موزه ها و مجموعره هرای   
هنری دنیا باز کرده است. در همین امتداد، فریلم را بایرد   

فیزیکرری شررکل تکامررل یافترره عکاسرری دانسررت. ماهیررت 
دوربین فیلمبرداری همانند دوربرین عکاسری اسرت، هرر     
چند به شکلی متفاوت تصویر متحرک را ثبت می کنرد.  
رسانه ویدیو را نیز می توان ادامه فنراوری فریلم دانسرت.    
همچنررین ایررده ایجرراد اینترنررت را گرراه محصررول توسررعه 
رسانه های جمعری ماننرد رادیرو و تلویزیرون مری داننرد.       

های جذاب رسرانه هرای جمعری فراگیرری     یکی از جنبه 
رو به رشد است. در حرالی کره فریلم متشرکل از عکرس      
هاست و ویدیو در بردارنده محتوای فریلم و عکرس هرا،    
اینترنت توانایی برقراری ارتباط از طریرق مرتن، تصرویر،    

صدا و رسانه های مبتنی بر زمان مانند ویدیو و پویانمایی 
دیجیتال آرت برر فرهنرگ    را دارد. امروزه هر چند تاثیر

عامه به علت رویکرد تکاملی مبتنی بر دسرتاوردهای فرن   
آورانه گام های ابتدایی را برمی دارد اما باید این پدیرده  

 نوظهور را در مرحله ای تاریخ ساز به شمار آورد. 
 

 تصویری از هنرمند دیجیتال 
تامل بر شرایط هنرمندان دیجیتال یکی از راه هرای  

ین زمینه هنری است. اگر چه همه هنرمنردان  درک بهتر ا
دیجیتال دغدغه های مشترکی مانند اکتشاف خویشتن و 
خودبیانگری دارند اما راه های بسیاری بررای تمیرز دادن   
آن هررا پرریش روی ماسررت. برررای نمونرره، برخرری برنامرره  
نویسان رایانه، نرم افزارهرای نوشرته شرده خرود را بررای      

ر حالی کره دیگرران در مسریر    خلق اثر به کار می برند. د
آفررررینش آثارشررران از همکررراری برنامررره نویسررران و    
متخصصرران رایانرره یرراری مرری جوینررد، حترری در مررورد   
همکاری های این چنینی نیز شناخت کامل پتانسیل هرا و  
محدودیت های استفاده از ابزارهای دیجیتالی و بصیرت 
 فنی الزم برای رسیدن به نتیجه مطلوب نهایی الزمه کرار 
هنرمند است. بنابراین برخرورداری از حرس کنجکراوی    
در حوزه فناوری و توجه بره ترازه هرای علمری از اجرزاء      
 مهم شکل گیری ماهیت کاری هنرمند دیجیتال است.  
به کارگیری ابزارها و تکنیک هرای جدیرد را مری    
توان از دیگر وجوه مشترک هنرمندان دیجیتال دانسرت.  

در حال دگرگونی سرت.   همیشه« جدید»اما مفهوم کلمه 
بسیاری از هنرمندان در ابتردا تنهرا بره علرت محردودیت      
های همیشگی از ابزارهای دیجیتالی سود مری جسرتند و   
ابزارهای دیجیتالی جزء ناگسسرتنی کرار آنران محسروب     
نمی شد. یکری از مزیرت هرای ابرزار دیجیترال، افرزایش       
کنترل مولرف روی اثرر هنرری سرت و گراه ایرن کنتررل        

می توانرد بره معنرای اتفراق هرای خالقانره کمترری        بیشتر 
باشد. بنابراین می توان گفت، ابزار دیجیتال همزمان، هم 
موهبت و هم مصیبت است. جلوه های تصادفی سرازمان  
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یافته ایجاد شده توسط هنرمند گاه او را با نتایجی دور از 
انتظار مواجه می کند. برای نمونره، هنرمنرد نررم افرزاری     

ا به صورت تصراعدی نسرخه هرای متفراوت     می نویسد ت
بسیاری از یک تصویر ایجاد کند و در حرالی کره رایانره    
هزاران گونه تصویر تصادفی ایجاد کرده هنرمند از میان 

 تصاویر انتخاب نهایی را انجام می دهد. 
همچنین، از آن جا که هنرمندان دیجیترال بره طرور    

ی قرار مری  طبیعی در تقابل با سنت های نهادینه شده هنر
گیرند، همسر پر مخاطره ای را برای خلق آثار پریش رو  

و  ۷۰،  ۶۰داشته و دارند. این مسئله به ویژه در دهه های 
میالدی و اوایل ظهور دیجیترال آرت و هنگرامی کره     ۸۰

این هنر هنوز هنری بیگانه محسوب مری شرد، رخ نمرود.    
در آن زمان شمار اندکی از هنرمندان شجاع، فررم هرای   

یجیتررال را تجربرره کردنررد و مرروزه هررا و گررالری هررا را  د
واداشتند تا نگاه جدی تری بره ایرن گونره از هنرر داشرته      
باشند. هر چند این تحول را می توان نوعی خروش آمرد   
گررویی فرررض کرررد امررا تصرردیق کررار پیشررروان عرصرره  
دیجیتال که قدم برداشتن در حوزه ای ناشناخته را تجربه 

 است.   کردند، بسیار با اهمیت
تعررداد هنرمنرردان در حررال ظهرروری کرره سررواد      
دیجیتالی بخشی جدا نشدنی از زنردگی آنهاسرت رو بره    
افزایش است. آن ها هرگرز دنیرا را بردون اینترنرت، لرب      
ترراپ، تلفررن همررراه یررا ایمیررل نخواهنررد شررناخت. ایررن    
هنرمندان میان استفاده از ابرزار دیجیترال یرا سرنتی بررای      

نیستند و اهمیت ابزار دیجیترال   آفرینش اثر، تفاوتی قائل
برای آن ها کمترر از ابرزار سرنتی نیسرت. بری تردیرد در       
آینررده نررام گررذاری ایررن هنرمنرردان بررا صررفت دیجیتررال   
کمرنگ تر خواهد شد و تنها با عنوان هنرمنردان معاصرر   

 از آن ها یاد خواهیم کرد. 
 

 تاریخچه هنر دیجیتال 
د. در ریشه های دیجیتال آرت کهن و گوناگون ان

طررول قرررن نرروزدهم مرریالدی کرره در آن پیشرررفت هررای  

علمی و اختراعات گسترش یافته بودند زیر ساخت های 
اساسی علوم رایانه بنا نهراده شرد. ماشرین حسراب دسرت      

مریالدی   ۱۸۳۴ساز مکانیکی چارلز ببج انگلیسی درسال 
قدم بزرگی برای رایانه هرایی سرت کره مرا امرروزه مری       

ف، مورس، تلفرن و صرفحه کلیرد    شناسیم. اختراع تلگرا
)برگرفته از ماشین تحریر(، دیگر اختراعرات مربروط بره    
این عرصه اند. جورج ایستمن با تولید دوربین کرداک و  

راه را بررررای اخترررراع  ۱۸۸۸فررریلم حلقررره ای در سرررال  
پویانمایی استاپ موشن توسط ژرژ مه لیس هموار کررد.  

رسرانه  این اختراعات را می تروان علرل اصرلی پیشررفت     
 های مکانیکی و الکترونیکی دانست. 

دیجیتال آرت انردکی پرس از پیشررفت رایانره هرا      
متولد شرد. در واقرع، پرس از اتمرام جنرگ جهرانی دوم       
سامانه های جدید طراحی شده برای جنگ در مسیرهای 
 دیگررر برره کررار گرفترره شرردند. اختررراع رایانرره انیرراک   

(ENIAC)Electroic Numerical Integrator 
and Computer ۱۹۴۶در دانشگاه پنسیلوانیا در سال 

را می توان طلوع عصر دیجیترال دانسرت زیررا در نتیجره     
 دستآوردهای آن، دوران محاسبات پیشرفته فرا رسید.  

از جملره اولرین   (Ben Laposky) بن الپوسرکی  
کسانی برود کره فنراوری نقرش اساسری در پرروژه هرای        

از امررواج  ۱۹۵۰هنررری او بررازی مرری کرررد. او در اوایررل 
اسیلوسکوپ یا نوسان نما تصاویر الکترونیکی تهیه کرد: 
الگوهای ترسیمی پیچیده ریاضی که دسرت انسران قرادر    
برره کشرریدن آن هررا نیسررت. ایررن فنرراوری همچنررین روی  
 موسیقی و هنر چیدمان تراثیر گرذار برود. ادگرار وارس     

(Edgard Varese) در بلژیررررک  ۱۹۵۸در سررررال
خلرق  « شعر الکترونیکی»را به نام  اینستالیشن صوتی خود

کرد که چیدمانی شامل صدها بلندگو در فضای یکی از 
 آثار معماری لوکور بوزیه بود.

این اثر یک گام ابتدایی اما تعیین کننرده در زمینره   
هنر صوتی و کالژی از صردای پیرانو، زنرگ، آوازهرای     
کر و آهنگ های ضبط شده در استودیو به حسراب مری   

مورد نمونه هایی مناسرب بررای نشران دادن     آمد. این دو
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سر آغراز تعامرل هنرر و فنراوری هسرتند. در همران دوره       
بسیاری از آزمایش هرای ابتردایی در مرورد برنامره هرای      
رایانرره ای مربرروط برره هنررر در موسسرره هررای تحقیقرراتی   

 Bell) شرکت های بزرگ مانند آزمایشرگاه هرای برل    

Labs)   ف صرورت  در نیوجرسی و دانشرگاه هرای مختلر
 برنامه فضایی    با  ویژه  به  دهه شصت میالدی  پذیرفت.
 دوره   شروع شد،  ۱۹۵۸که از سال  (NASA)  ناسا، 

 
 فرانسه(  -۱۹۶۵نوامبر  ۶  -۱۸۸۳دسامبر  ۲۲)  ادگار وارس

 
 پیروزی های بزرگ در زمینه علوم رایانه بود. در سال  

   و کن نولتون(Leon Harmon) لئون هارمون ۱۹۶۶ 
 (Ken Knowlton)«را که پرتره زنری  « مطالعه ادراک

برهنه بود، خلرق کردنرد. همچنرین در ایرن دهره شصرت       
 (ASCII) مجموعه ارقام و حروف استاندارد آمریکرایی  

برای رمز گرذاری تبرادل اطالعرات و ذخیرره و بازیرابی      
داده های متنی مرسوم شد که شامل تمرامی دکمره هرای    

عداد، نشانه های نوشرتاری و  صفحه کلید مانند حروف، ا
 ASCII غیره به صورت رمز گذاری دو ترایی برود. هنرر    

از آن زمان شروع به رشد کررد کره همچنران در عرصره     
هنر رواج دارد. از دیگر رویردادهای فرن آورانره اواخرر     

دهه شصرت مری تروان بره اخترراع مراوس رایانره توسرط         
 حلی آزمایشگاه بل و پایه گذاری اولین شبکه اینترنت م

(ARPANET) توسرررط وزارت دفررراع ایررراالت متحرررده
 آمریکا اشاره کرد.

دهره شصررت همچنررین شراهد برگررزاری نمایشررگاه   
های تاثیرگذاری در زمینه هنرهای مربوط به رایانه ماننرد  

در (Gallery Howard Wise) گالری هاوارد وایرز  
 Galerie) نیویرررورک گرررالری ونررردلین نیررردلیج  

Wendelin Niedlich) ی اسررررتودیو و گررررالر 

(Studiegalerie der TH)   بیلری  ۱۹۶۶برود. در سرال
برای تعامالت بیشتر هنرمنردان   (Billy Kluver) کلوور

را بنرا  (EAT) و مهندسان بنیاد تجربیرات هنرر و فنراوری    
نهاد که اندی وارهول، رابرت راشنبرگ، رابرت ویرتمن  
و جان کیج از اعضای آن بودنرد. دو سرال بعرد موسسره     

 Studiengalerie der) سرررندیپیتی  سررایبرنتیگ

TH)    در کنار موسسه هنرهای معاصر لندن آغراز بره کرار
 کرد و جامعه هنرهای رایانه ای بریتانیا شکل گرفت.

مسیر حرکرت دیجیترال آرت در دهره هفتراد بره واسرطه       
هنرمندان پیشرو در حوزه فناوری تثبیت شد. باید خراطر  

یترال آرت در  نشان کرد که مراحل بسریار مهمری از دیج  
همین دوره طی شرده اسرت، دوره ای کره دسترسری بره      
رایانرره همچنرران دشرروار بررود و بسرریاری از پررروژه هررای   
آزمایشرری در موسسرره هررای تحقیقرراتی بررا دانشررگاه هررا   

 شرکت زیرراکس   ۱۹۷۰صورت می پذیرفت. در سال 

(Xerox Co) مرکز تحقیقاتی پاال آلترو (PARC)   واقرع
فرنیا را تاسیس کرد که وظیفره  در دانشگاه استنفورد کالی

اصلی آن تحقیقات در زمینه برنامه هرای گرافیکری برود.    
 General) همچنررین شرررکت جنرررال الکتریررک   

Electric)  اولین سامانه رنگری گرافیرک    ۱۹۷۰در سال
برا قابلیرت   (Genigraphics) را به نام جنری گرافیرک   

تفکیک پذیری باال معرفی کرد. این سرامانه بررای خلرق    
ویر دیجیتالی با کیفیرت براال و برنامره هرای تجراری      تصا

گرافیکی مورد استفاده هنرمندان قررار گرفرت. در سرال    
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با (Benoit Mandelbrot) بنویت مندلبروت  ۱۹۷۵
معرفی مفهوم هندسه فرکتال، اشرکال طبیعری برا قابلیرت     

در سررال (Apple II) هررای رنگرری گرافیکرری اپررل دو 
تبرادل داده   ۱۹۷۹ل ساخته شرد. در نهایرت در سرا    ۱۹۷۷

های دیجیتالی از طریرق خطروط تلفرن بره واسرطه مرودم       
فراهم شرد. مروارد یراد شرده را مری تروان از مهرم تررین         
رویدادهای دهه هفتاد در روند پیشررفت دیجیترال آرت   
دانست. از دیگر عوامل موثر در این زمینره مری تروان بره     
تاسیس بسیاری از تشکل های حرفره ای کره حمایرت از    

تال آرت سر فصل فعالیت های آنان محسروب مری   دیجی
بره  ”Siggraph“شد، اشاره کرد. گروه ویژه گرافیکی 

عنوان یکی از بخش هرای انجمرن ماشرین هرای محاسربه      
تاسیس شد و از همان زمران از جملره    ۱۹۷۳گر در سال 

پیشگامان توسعه گرافیک رایانه ای بره شرمار مری آمرد.     
واقررع در لنیررز (Ars Electronica) آرز الکترونیکررا 
برای حمایت، توسرعه و برگرزاری    ۱۹۷۹اتریش در سال 

نمایشررگاه در حرروزه هنرهررای الکترونیررک و برگررزاری  
بینررالی کرره بخشرری از آن مخررتص ایررن نرروع از هنررر بررود 
تاسیس شد.بنابراین دهره هفتراد نره تنهرا شراهد پیشررفت       
های چشم گیر بود بلکه آغراز تاسریس بنیادهرای حرامی     

ال نیز بره شرمار مری آیرد. دوره یراد شرده       هنرهای دیجیت
همچنین به علت پیشرفت های سریع در استفاده خالقانره  
از رایانرره مشررهور اسررت. رایانرره هررای شخصرری برره بررازار  
آمدند. دسترسی به سامانه های دیجیتال رایرج ترر شرد و    

 )نیویورک - ۱۹۴۳دسامبر  ۱تولد: (  نیکوالس نگروپانته 

تعداد موسسات فعال در این زمینه به صورت فزاینرده ای  
 (MIT) ای ام آی تری رشد کررد. آزمایشرگاه رسرانه هر    

 Nicholas) توسررررط نیکرررروالس نگروپانترررره   

Negroponte) تاسیس شد   ۱۹۸۰درسال 
اولرین  (IBM) در همران سرال شررکت آی بری ام     

رایانه شخصی خود را با محدوده کوچکی از پالت هرای  
د. هنرمنرد برا   رنگی و تفکیک پذیری به بازار عرضه کرر 

 استفاده از نرم افزارهرای گرافیکری ماننرد پینرت برراش      

(Paint Brush)   توانست تصاویر دیجیترالی را تولیرد و
نتیجه کار را چاپ یا به صورت اسالید ارائه کند. سامانه 

تاسریس شرد کره ترا      ۱۹۸۲نرم افزاری ایردوبی در سرال   
امروز به عنوان یکری از راهبرران نررم افزارهرای تصرویر      
سازی دیجیترال براقی مانرده اسرت. برا پیشررفت فنراوری        

لوح فشررده یرا سری     ۱۹۸۳ذخیره سازی داده ها در سال 
دی در دسترس همگان قرار گرفت و از همان آغاز برین  
عالقمندان رسانه هرای دیجیترال طرفرداران زیرادی پیردا      
کرد. فرصرت هرای محردود بررای برگرزاری نمایشرگاه       

نروین در مسریر فنراوری     هنرمندان را بره سرمت راه هرای   
 سوق داد. 

در همین دوره، هنرمندان توجه بیشتری به فنراوری  
ارتبرراط از راه دور وپویانمررایی نشرران دادنررد، بررا کمررک  

کیت گالووی و شری رابینروینتز  « شکاف در فضا»پروژه 
در دو شهر نیویرورک و لرس آنجلرس از طریرق صرفحه      

ت ارتبراط  نمایش با حفظ اندازه طبیعی انسان و زیر ساخ
ماهواره ای قادر به برقراری ارتباط شدند. چهار سال بعد 

با همکراری ایرن دو هنرمنرد تاسریس     « کافه الکترونیک»
شد. اگر چه در زمان اجررای ایرن پرروژه شربکه جهرانی      
وجود نداشت اما گستره متبروعی از فنراوری هرا در ایرن     

 ۲۴جهران در  »راه به کار گرفته شردند. همچنرین پرروژه    
رابرت آدریران واقرع در لینرز اترریش، مجموعره      « ساعت

اطالعات تصویری و صوتی و متنری هنرمنردان از پرانزده    
جمرع آوری   ۱۹۸۲سراعت   ۲۴شهر مختلف بود که طی 

شررد. پویانمررایی رایانرره ای نیررز در دهرره هشررتاد پیشرررفت 
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چشمگیری داشرت. اولرین پویانمرایی هرای رایانره ای برا       
توسرط یروچیرو   در توکیرو    (Growth)عنوان گرروث 

ساخته شد. سه سال بعد استیو  ۱۹۸۳کاواگوجی در سال 
 بررا خریررد لوکرراس فرریلم    (Steve Jobs) جررابز 

(Lucasfilm از جورج لوکاس)   اسرتودیو پویانماسراز ،
را تاسرریس کرررد و تحقیقررات اولیرره در (Pixar)پیکسررار 

پیکسار سهم بسیار مهمی در توسعه پویانمرایی هرای سره    
 بعدی داشت.
تر شدن نرم افزارهای پویانمرایی نسربت بره     با ساده

نسل های سه بعدی داشت. با ساده تر شدن نرم افزارهای 
پویانمایی نسبت به نسل هرای قبلری امکران تجربره هرای      
متفاوت برای هنرمنردان فرراهم آمرد. اولرین گرام هرا بره        
سرروی نشررر الکترونیکرری را مرری ترروان رایانرره هررای اولیرره 

ه و سرفید دانسرت کره ایرن     مکینتاش با قابلیت چاپ سریا 
پتانسیل نسبت بره روش هرای سرنتی چراپ مرورد توجره       
هنرمندان قرار گرفت. رویداد سرنوشت ساز دیگر بررای  

با معرفی اولرین کرارت    ۱۹۸۵هنرمندان دیجیتال در سال 
 بره نرام   At&T رنگ شررکت   ۳۲۰۰۰بیتی  ۶گرافیک 

Targa  اتفاق افتاد. کمی بعدتر تولد نسل کارت های 

مدیر ارشد گذار و  ، بنیانمخترع، کارآفرین -جابز  استیو
 ای اپل شرکت رایانه اجرایی

 یفرنیا(ل) کا ۲۰۱۱اکتبر  ۵ - ۱۹۵۵فوریه  ۲۴
 
بیت رنگی، تفکیک پذیری حقیقی عکس رنگری و    ۲۴

بازیررابی آن در محرریط رایانرره را امکرران پررذیری حقیقرری  
عکس رنگی و بازیابی آن در محیط رایانه امکران پرذیر   
کرد و شرکت ایدوبی در بستر همین توسعه، نرم افزاری 

رایج ترین نررم افرزار کرار برا     (Photoshop)شاب فتو
عکس کنونی را عرضه کرد. با توسعه بیشتر نررم افرزار و   
سخت افزاری جمع بیشتری از هنرمندان مجرذوب خلرق   
 آثار هنری با رایانه هرای شخصری شردند. برنرارد لیتنرر      

(Berhard Leitner)  هرد اسپیسرز  » ۱۹۸۷در سرال » 

(Heas Spaces)های الکترونیکی مجموعه ای از صدا
 و دسررتکاری شررده را کرره برره واسررطه هرردفون اسررتریو  

(Stereo Headphone)   .شنیده می شد. خلرق کررد
اثررر لیلیرران (Mona/Leo) « مونررا لئررو»در همرران سررال 

معرفی شد. ایده این اثر (Lillian Schwartz) شوارتز 
در دفاع از ایده چگونگی تولید تابلوی مونالیزا براسراس  

« شرهر روشرن  »لئوناردو داوینچی اسرت.   خودنگاره خود
از اولین تجربه های حرکت  ۱۹۸۹اثر جفری شا در سال 

مجازی در فضای سه بعردی تولیرد شرده برا رایانره برود.       
مخاطب روی دوچرخه ای ثابت می نشست و با اسرتفاده  
از صفحه نمایش رو به رو در فضای سره بعردی مجرازی    
ره حرکررت مرری کرررد. موسسررات آموزشرری در ایررن دو  

تدریس رسمی دروس هنر رایانره ای را آغراز کردنرد و    
اولررین دوره کارشناسرری ارشررد هنرهررای زیبررا در ر شررته  
هنرهای رایانه ای در مدرسه هنرهرای بصرری نیویرورک    
راه اندازی و کتاب های بیشرتری دربراره دیجیترال آرت    

« بینش دیجیتالی»با چاپ کتاب  ۱۹۸۷نوشته شدند. سال 
 Cynthia) نره نوشرته سرینتیاگودمن    دربراره هنرر و رایا  

Goodman) و برگررزاری نمایشررگاه دیجیتررال آرت در
سررریراکیوز نیویرررورک   (Everson)مررروزه اورسرررون  

 همزمان بود.
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در این دهه نه تنها توجه به دیجیتال آرت همچنران  
مسیری رو به رشد را طی کرد بلکه مشاغل قابل مالحظه 

رایانره ای بره   ای نیز به ویژه در زمینره طراحری گرافیرک    
وجود آمدند. به همرین ترتیرب رشرد سرریع اینترنرت در      
میانه دهه نرود عرصره ارتباطرات را هرم دگرگرون کررد.       
دنیای دات کام نه تنها موجرب تحروالت اقتصرادی شرد     
بلکه مسیرهای جدیدی برای تاثیرات فرهنگری پریش رو   
گذاشت و هنرمندان بسترهای جدیردی را بررای ارتبراط    

نی یافتند. ظهور اسرتاندارد جهرانی بررای    با مخاطبان جها
را مرری  ۱۹۹۲در سررال (HTML) ایجرراد صررفحات وب 

ترروان از عوامررل بسرریار مرروثر در رونررد پیشرررفت شرربکه   
 دانست.   World Wide web) جهانی )

 
در سال بعد، موزاییرک، اولرین جسرت و جرو گرر      
گرافیکی وب با امکان نمایش همزمان متن و تصرویر، و  

ن جست و جروگر نرت اسرکی  معرفری     اندکی پس از آ
کرره جرروان هیمزکرررک (Jodi) شرردند. گررروه جررودی 

(Joan Heemskerk) و دیررررک پیسرررمن(Dirk 

Paesmans)  در آن همکرررراری داشررررتند، از اولررررین
هنرمنرردان عرصرره هنررر شرربکه برره شررمار مرری آمدنررد.      
رویدادهای هنری و نمایشگاه های دیجیتال آرت رو بره  

اولررین نمایشررگاه   ۱۹۹۳افررزایش گذاشررتند و در سررال   

دیجیتال نیویورک در باشگاه مردیران هنرری نیویرورک    
(New York Art Directors Club)   .برگرزار شرد

و (Benjamin Weil) بنجرامین ویرل    ۱۹۹۵در سرال  
 و آنردریا اسرکات   (Vivian Selbo) ویویران سرلبو   

(Andrea Scott) وب  پایگرررراه اینترنترررری  آدا
Adaweb) ( ایی بیشرتر هنرمنردان   را برای تجربه و آشن

با رسانه اینترنت و تعرامالت مخاطرب برا هنرمنردان ایرن      
اثررر سررینمایی (Sonata)« سرروناتا»رسررانه ارائرره کردنررد. 
و (Grahame Weinbren) تعاملی گراهام وینبرران  

در سررال (Roberta Friedman) روبرتررا فریرردمن 
 شیوه های جدیدی برای درک سینما ارائه کردند. ۱۹۹۱

 Christa)کریسرررررتازومرر۱۹۹۴در سرررررال 

Sommerer)  و الئررررررررررورت
 Larrent)میگنونیرررررررررو 

Mignonneau) ای ولرررو ،(A-

Volve)«را « فضررای تعرراملی زنررده
خلررق کردنررد. در همررین زمررران،    
چاردیویس فضای واقعیت مجازی 

را بره  « ایفمره»و « اسمز»خود به نام 
 ۱۹۹۸و  ۱۹۹۵ترتیب در سال های 

د ارائه کرد. این دهه بره دلیرل رشر   
سررررریع اکتشررررافات فنرررراوری از  
پربررارترین دوران هررای دیجیتررال   

جرران اف  1996آرت محسرروب مرری شررود. در سررال   
را که به صرورت  « تمام آیکن ها»سایمن جونیور، برنامه 

پیکسرل )انردازه    ۳۲در  ۳۲تصادفی تصاویری در انردازه  
استاندارد بررای آیکرن هرای رایانره( مری سراخت، ارائره        

ثر توجهات بسیاری را به خرود و  کرد. ذات ریاضی این ا
اساس هنر شبکه جلب کرد. او همچنین با فروش اثرر در  

تفکر رایرج  (Amazon.com) پایگاه اینترنتی آمازون 
در باب فروختن آثار هنری را به چالش کشید. اثرر جران   
سایمون و آثار دیگر هنر نررم افرزار و شربکه ماننرد کرار      

ان کلیمرا موجرب   ادواردو کاک، رافائل لوزانو همر و ج
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جدی تر مطرح شدن دیجیترال آرت و شرهرت آن میران    
 گالری ها و مجموعه داران شدند. 

روند توسعه سریع فناوری همچنان ادامره داشرت و   
در اوایرل قرررن بیسرت و یکررم انجمررن هرای بررین المللرری    
تجارت و جنرال پابلیک رونق اقتصراد اینترنرت محرور و    

گرفتنرد. دیجیترال   انفجار فرهنگی برین المللری را جشرن    
برررا  ۲۰۰۱آرت در ایررراالت متحرررده آمریکرررا در سرررال 

برگزاری نمایشگاه های متعدد و پر اهمیت مرورد توجره   
 Art in) قرار گرفت. نمایشگاه هنرر در عصرر فنراوری    

Technological Times 101010) در مررروزه
فرانسیسکو پایره اشرکال مختلرف     هنرهای مدرن سان بر 
با موضوع تراثیرات فنراوری برر     هنرهای سنتی و دیجیتال

زنرررردگی مررررا، و نمایشررررگاه هررررای بیررررت اسررررتریمز  
(Bitstreams)  ودیترررررا داینامیرررررک (Data 

Dynamics)  کره هررر دو در مرروزه هنرهررای آمریکررایی
 Whitney Museum of American) ویتنری  

Art)  در نیویررورک برگررزار شرردند از رویرردادهای مهررم
 ند. دیجیتال آرت در آمریکا به حساب می آی

در همین روند، ابداع اشکال جدید دیجیترال آرت  
ادامه پیردا کررد و مرزهرای خلرق اثرر و بیران هنرمنرد بره         
واسطه این رسانه همچنان گسترش یافرت. آلکسراندر آر   

 Radical) گالووی همراه گروه نرم افرزاری رادیکرال   

Software Group)   نرررم افررزار کررارنیور را برنامرره
ه بر اساس ابزار مراقبتری اف بری   نویسی کردند. این برنام

برای رصد داده ها در شبکه طرح ریزی شده (FBI) آی 
بود. شکل های جدیردی از پرفرورمنس آرت نیرز پرا بره      
عرصه ظهور گذاشتند که از مهم ترین نمونه آن هرا مری   

بررای چاپگرهرای مراتریس     2سرمفونی شرماره   »توان به 
ایرن   اشراره کررد.  (The User) نوشرته یروزر   « نقطه ای

سررمفونی در حقیقررت همنرروازی صرردای برری اهمیررت     
چاپگرهای مختلف بر کاغذ بود که ماشرین هرایی تمامرا    

چیردمان هرای   »اداری بودند. یکری دیگرر از ایرن آثرار،     
اثر ارویرن ردل برود کره در    « بزرگ نور ماتریس چهارم

ارائره شرد. در همرین زمران هنرر       ۲۰۰۱دو ساالنه ویتنری  
مورد توجه قرار گرفرت کره از   بانک اطالعاتی نیز بیشتر 

جیرب  »مهم ترین نمونه های آن می توان به اثرری چرون   
جورج لجرادی اشراره کررد. او در   « هایی پر از خاطرات

این اثر جیب های بازدید کننردگان گرالری را اسرکن و    
محتویات آن ها را مشخص کرد. امروزه نروآوری هرای   
حیرر  دیجیتال آرت همچنان در موزه هرا و گرالری هرا مت   

کننده و جذاب اند. به کرارگیری دسرتاوردهای فنراوری    
در هنر از جمله آن پدیرده هرایی سرت کره ذاترا ترازگی       
خود را حفظ خواهد کرد. اکنون برا کمرنرگ ترر شردن     
مرزهررا و تفرراوت هررای میرران درک مررا از هنررر معاصررر و 
دیجیتال آرت چشم انداز این دو به یکدیگر نزدیک ترر  

رحلرره گررذار قرررار داریررم.  شررده اسررت. مررا اکنررون در م 
هنرمندان آینده هرگز دنیا را بدون رایانه تصور نخواهند 
کرد و تمایزی میران مسریر خلرق آثرار هنرری بره واسرطه        
فناوری و دیگر اشکال مرسوم هنر معاصر وجود نخواهد 

 داشت.  
 

 انواع و طبقه بندی های هنر دیجیتال 
گرچه دیجیتال آرت با هنرهای سرنتی بری ارتبراط    

ست اما اساسا پدیده ای نوین به حساب می آید. مرا در  نی
این جا تالش می کنیم ترا بررای فهرم دقیرق ترر دیجیترال       
آرت آن را از نظر روند تولیرد و محصرول نهرایی طبقره     
بنردی کنریم. اینرک بره نظرر مری رسرد کره برا توجره بره            
پیشرفت علوم رایانه ای و زبان هرای نررم افرزار نویسری،     

ای بسریار متنروعی را تجربره مری     دیجیتال آرت گونره هر  
 کند.  

دیجیتال آرت در بیشرتر مروارد از داده هرا تشرکیل     
می شود، مجموعه ای از صفر و یک ها کره بره صرورت    
یک یا چند فایل در رایانه ذخیره می شوند. در برخی از 
موارد همانند هنر شبکه، ارائه فیزیکی اثر وجود نردارد و  

واهد بود. تنوع اشرکال  فایل رایانه ای شکل نهایی کار خ
نهایی داده ها از طریق دستاوردهای رو بره رشرد سرخت    
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افزاری و نرم افزاری در حال افزایش است، اشکالی کره  
آن ها را پلی فرم و متافرم می نامنرد. بررای نمونره، شرئی     
مجررازی خلررق شررده توسررط مرردل سررازی رایانرره ای و    
انرد  پویانمایی را در نظر بگیرید. شکل نهایی کار مری تو 

تصررویری دو بعرردی، پویانمررایی کوترراه یررا مجسررمه ای   
واقعی باشد. همچنین به واسطه وب سایت و اینترنت می 
توان از تصویر و مجسرمه مجرازی در قالرب هنرر شربکه      

 استفاده کرد. 
آثار هنری ارائره شرده در ایرن مرتن در درجره اول      
براساس رسانه نهایی اثر هنری و سپس براسراس اهرداف   

هنرمند طبقه بندی شده اند. دیگرر آن کره،   و توضیحات 
طرح کلی اشکال مختلف دیجیتال آرت در ایرن کتراب   
براساس وضعیت فعلری هنرر و فنراوری سرت و مرواردی      
چررون تصررویر پررردازی، مجسررمه، چیرردمان، واقعیررت     
مجررازی، پرفررورمنس، موسرریقی، هنررر صرردا، پویانمررایی، 

هرای   ویدیو، هنر نرم افزار، بانک اطالعاتی و هنرر برازی  
رایانه ای و هنر شبکه را شامل مری شرود. در ادامره، ایرن     

 ژانرها با جزییات بیشتری شرح داده خواهند شد. 
 

 تصویر پردازی دیجیتال
آثار اولیه دیجیتال آرت شامل تصاویر چاپ شرده  
توسط گالترهای خطی یا چاپگرهای مراتریس نقطره ای   
تصرررراویر نمایشررررگر رایانرررره بودنررررد. توسررررعه اخیررررر 

پردازی دیجیتالی مدیون پیشرفت های روزافرزون  تصویر
عکاسی دیجیتال است. فراگیری ایرن رسرانه نرزد عمروم     
سبب رشد تصاویری برا تفکیرک پرذیری براالتر شرد ترا       
جایی که دیگر پیکسل هرا در تصرویر قابرل دیرده شردن      
نبودند. همچنین دسترسی عمومی بره چراپ دیجیترال برا     

آرشیوی نیز بیشرتر  رواج یافتن رنگ دانه ها و کاغذهای 
شد. می توان گفت آثار دیجیتال امروز بره سرادگی و برا    
ضررریب اطمینرران برراال برررای بازیررابی هررای آینررده قابررل   

 نگهداری هستند.  

چاپ دیجیتال می تواند اشرکال بسریار متفراوتی از    
چاپگرهای کوچک خانگی بررای چراپ سرریع عکرس     
های دوربین های دیجیتال ترا چاپگرهرای برزرگ حرفره     

ی با امکانات بسیار گونراگون و کاغرذهای مختلرف را    ا
در برگیرد. همچنین تصویر مری توانرد بره واسرطه شریوه      
های متنوع چاپ ماننرد سریلک اسرکرین برا طراحری یرا       
نقاشی سنتی ترکیب شود و در رسرانه هرای دیگرر ماننرد     

 چیدمان، مجسمه و ویدیو به کار رود. 
صراویر از  ما در دنیایی زندگی می کنیم که انواع ت

تمام جهات آن را فراگرفتره انرد. در حرالی کره هرزاران      
سال است بشر تصرویر افرینری مری کنرد. تراریخ تصرویر       
پردازی دیجیتالی به بیش از چند دهه نمی رسد. تصراویر  
دیجیتالی  با وجرود ترازگی ژانرهرا، زنردگی خرود را در      
مسیرهای متعدد شگفت انگیزی آغاز کررده انرد. آن هرا    

همچون طراحی نقاشی، عکس، تصاویر ثرابتی   می توانند
برگرفته از ویدیو یا به صرورت تصراویر سراخته شرده برا      
رایانه برنامه نوشته شده توسرط هنرمنرد برا نروعی از نررم      
افزارهای بازرگانی در نظر گرفته شوند. حال اگرر شریوه   
های چراپ دیجیترالی را نیرز اضرافه کنریم شرکل نهرایی        

فاوت باشد. همچنین این گونره  تصاویر می تواند بسیار مت
تصاویر می تواند در قالب های دیجیتالی مانند سری دی،  
دی وی دی یا در شبکه اینترنت ارائه شوند. چاپگرهرای  
رایانه ای می توانند تولیرداتی برا طبقره بنردی وسریعی از      
انواع کاغذها همانند بوم نقاشی، فیلم عکاسری، پارچره و   

 ل شوند.  نمونه های بسیار دیگری را شام
هنرمندانی که برا تکنیرک هرای دیجیترالی تصرویر      
پردازی می کنند، از گستره وسیع ابزارهایی برخوردارند 
که توانایی هرای جدیرد و کنتررل بیشرتری روی فرآینرد      
تولید اثر در اختیار دارند که تمامی آن ها مدیون تکامل 
طراحرری و نقاشرری دیجیتررالی، نرررم افزارهررای پررردازش   

فت روزافزون سخت افرزاری هسرتند. میرز    تصویر و پیشر
گرافیکی می تواند مثرال خروبی برر شررح ایرن موضروع       
باشد، در حالی که طراحی با مراوس رایانره دشروار و پرر     
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زحمررت اسررت، میزهررای گرافیکرری امررروز بررا قلررم هررای 
حسرراس و امکانررات نرررم افررزاری نرره تنهررا کررار بررا مررداد  

وش هرای  خودکار و قلم مو را بازسازی می کنند بلکه ر
جدید و بی نظیری را برای طراحری فرراهم مری آورنرد.     
بعضی از هنرمندان میز گرافیکری را بررای ورود مسرتقیم    
تصررویر برره رایانرره ترررجیح مرری دهنررد. برخرری دیگررر نیررز 
همچون باربارا نسیم یا کنت هاف و لین یوکروک پریش   
طرررح هررای سررنتی ای خلررق مرری کننررد کرره اسرراس آثررار 

دهند. ویکتور کروئن تکنیرک   دیجیتال شان را شکل می 
های دیجیتالی و سنتی را برای ایجاد اثری با نهایت واقرع  
گرایی همراه با عناصر تخیلی ترکیب مری کنرد. در ایرن    
زمینه نرم افزارهای تصویرسازی رفته رفته توسرعه یافتنرد   
و هم اکنون کنترل دقیقی بر تمام زوایای ایجاد تصراویر  

ه ای از پردازنرده هرای   دیجیتالی و افزون بر آن مجموعر 
پیشرفته، سیستم های خودکار و انتخاب های بیشتر بررای  

 خروجی وجود دارد.
سیر این توسعه تاثیر به سزایی نه تنها بر روش های 
کرراری هنرمنرردان بلکرره بررر رویکردهررای زیباشررناختی و  
ادراکی آن ها گذاشته است. بسیاری از هنرمندان ایجراد  

را بررا کمرک عناصررر   تصرویر توسرط راهکارهررای سرنتی   
دیجیتررالی در اتمررام کررار ادامرره مرری دهنررد. برررای ایررن    
هنرمندان راهکارهای دیجیتالی در مقام جانشرین نیسرتند   
بلکه بیشتر نقش تکمیل کننده روش های برگزیده شرده  
برای آفرینش اثر هنری را ایفرا مری کننرد. بررای برخری      
دیگر تکنیک های جدید برنامه نویسی، برنامه هرای سره   
بعدی و استفاده از دسرتگاه هرای خروجری دیجیترالی در     
راسرررتای توسرررعه زیباشناسررری کرررامال جدیرررد موجرررب 

 دگرگونی های بنیادینی شده است. 
تکنیررک هررای جدیررد دیجیتررالی را مرری ترروان از جملرره   
آخرین قدم ها در ایرن فرآینرد تکراملی بره شرمار آورد.      
همان طور که طراحی و نقاشی سرنتی بره تکنیرک هرای     

کرری محرردود شررده و عکاسرری و فرریلم مبتنرری بررر      فیزی
مقتضیات لنز است. تصویر سازی دیجیتالی که دامنره آن  

از امکان پرذیر شردن سربک هرای فتورئالیسرم ترا انترراع        
محض ریاضی گسترش یافته را نمی توان از مؤلفه هرای  
محاسرربات ریاضرری و دقررت سررخت افررزاری جرردا کرررد. 

ز خلررق هنرمنرردان قرردیمی تررر چرراپ دیجیتررالی پرریش ا  
طراحی هایشان نیازمند برنامره نویسری رایانره ای بودنرد،     
چرا که نسل های اول نررم افزارهرای گرافیکری از رابرط     
میانی برخوردار نبودند. پس از برنامه نویسی، تصراویر از  
طریق پالترها نمود فیزیکی پیدا می کردند. از این بابرت  

هیررت،  هنرمندانی مانند پل بران، شرین ایپیور، جان پیرر  
مانفرد مور، مایکل ترروت و رومرن وروسرنکو، همگری     
برنامه نویسی را ماننرد جزئری جردایی ناپرذیر از فرآینرد      

مسرائل مربروط بره     آفرینش آثارشران بره کرار بسرته انرد.     
ماندگاری اثر برای هنرمندان چاپ دیجیتالی بسریار مهرم   
است. زمرانی کره چاپگرهرای رنگری دیجیترالی اخترراع       

غذ از کیفیت خروبی بررای نگهرداری    شدند، جوهر و کا
برخوردار نبودند. بسیاری از هنرمندان ناچرار بره اسرتفاده    
از عکررس در نمایشررگرهای رایانرره شرردند. چرراپ هررای   
سیباکروم و دیگر تکنیک های سنتی نتیجره نهرایی کرار    
آن ها بود اما متاسفانه ارزش کرار آنهرایی کره بره شریوه      

اسرت. پیشررفت    سنتی چاپ کار می کردند از میان رفته
های فن آورانره اخیرر چاپگرهرای جوهرافشران تکنیرک      
های چاپ دیجیترال را بره سربب دقرت رنرگ، تفکیرک       
پذیری باال در چاپ و تنوع منابع، بیشتر مورد توجه قرار 
داده اسرررت. چشرررمگیرترین پیشررررفت ایرررن حررروزه،     
چاپگرهای قطع بزرگ ایریس بود. ایرریس رنرگ را برر    

گرردش چراپگر چسربیده برود      کاغذ که به درام در حال
اسپری مری کررد. تصراویر تولیرد شرده را چراپ زیکلره        
نامیدند که در فرانسوی بره معنری اسرپری آب اسرت. برا      
توجه به این که ایریس های اولیه از جوهرهرای حسراس   
به نور استفاده می کردند، که نتیجه آن باعث افت ثبرات  

ول بره سررعت متردا    کار می شد، استفاده از چاپ زیکله
شررد. یکرری از پیشررگامان در ایررن عرصرره جرران کرروون،   
بنیانگذار چاپ کوون است که پیش زمینره چراپ سرنتی    
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را در کارنامه خود دارد. کوون تجربره هرای خرود را برا     
شروع کرد. او در جهرت   ۱۹۸۴رایانه ها و چاپ در سال 

پیشرفت روند چاپ زیکله به واسرطه توسرعه جوهرهرای    
ی رنگ و نرم افزار در ابتردا  مقاوم تر مدیریت سیستم ها
همکاری کررد.  (Epson) با ایریس و در ادامه با اپسون 

دستاورد جدید او، جوهرهای پیه زوتون بود که کیفیرت  
و ماندگاری چاپ های سریاه و  
سفید را بهبود بخشرید. امرروزه   
پیشرفت در تولید رنرگ دانره،   
جوهر، کاغرذ و تکنیرک هرای    
بهبود یافته چاپ، امکان تولیرد  
تصاویر برا کیفیتری مانردگار را    
در کارگرررراه دیجیتررررال برررره   
هنرمنرردان مرری دهررد. از سرروی 
دیگررر، توانررایی تکثیررر اثررر برره  

دکمه رایانه ایرن  سادگی اشاره 
سئوال را مطررح مری کنرد کره     
چگونرره مرری ترروان برره مفهرروم   

اصالت چاپ و تعداد نسخه ها از آن اثر نگراهی بنیرادین   
اصالت اثر تنها یرک   داشت. بعضی از هنرمندان به خاطر

بار آن را چاپ مری کننرد کره نسرخه هرای محردود نیرز        
خررود را دارنررد. برخرری دیگررر برردون  مشررکالت خرراص 

محدودیت، اثر را تکثیر مری کننرد. بعضری از هنرمنردان     
حتی برای اطمینان بیشتر از بابرت مشرکالت احتمرالی از    
فایل اصلی کپی تهیه مری کننرد. تمرام ایرن شریوه هرا برر        

اری و میرزان دسترسری چراپ دیجیترالی تراثیر      قیمت گذ
دارد و تا ایرن زمران هریچ معیرار همگرانی ای بره وجرود        

 نیامده است.  

 مجسمه های دیجیتال
خاستگاه مجسمه سرازی دیجیترال را مری تروان در     
اولین نرم افزارها و سامانه هرای رایانره ای جسرت و جرو     

 کرد. 

امی، محاسبات رایانه ای از همان ابتدا در صنایع نظ
، رایانه های بره کرار رفتره در    (CAD)رایانه های طراحی 

، رایانرره هررای مررورد (CAM)کارخانرره هررا و خررط تولیررد
استفاده در صنایع اتومبیل سازی و هوافضا به کار گرفتره  
شد. با پیشرفت سخت افزار و نرم افزارهای نمونه سرازی  
 و پویانمایی مقدمات ظهور مجسمه های دیجیتالی فراهم  

 این مجسمه مجازی در سایت مخصوص خود متحرک است
 
ر چند در زمان رایانه های نسل اول، هنرمنردان برا   آمد. ه

دشواری های بسیاری در دسترسری کامرل بره تجهیرزات     
دست به گریبان بودند، اما آن ها از پتانسیل ها و توانایی 
های رایانره در رسرانه خرود بره تمرامی آگراهی داشرتند.        
هنرمندان حتی پیش از رسیدن به فناوری تولیرد فیزیکری   

فاده از نرررم افزارهررای سرره بعرردی برره مجسررمه هررا بررا اسررت
 تخیالت خود در دنیایی مجازی واقعیت می بخشیدند. 
استفاده از نرم افزارهای سره بعردی بررای مجسرمه     
سازان فواید بسیاری بره همرراه دارد: از جملره رهرایی از     
. در قوانین فیزیک همچرون گررانش و محردودیت فضرا    

واقع در دنیای آزادی های رایانه تنهرا محردودیت بررای    
 تولید اثر تصورات خود هنرمند است.
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منجرر بره اخترراع    (CAD/CAM) توسعه فنراوری  
و روش نمونه سرازی  (CNC) مته های برش سی ان سی 

سریع )تزریق پالستیک( شرد و از همرین مسریر مجسرمه     
کری راه  های مجازی از فایل هرای رایانره بره دنیرای فیزی    

یافتند. سراخت مجسرمه هرای دیجیترالی پرس از فراگیرر       
شدن و رشد این فناوری ها بره سرادگی ارسرال فایرل بره      
مرکررز فنرری تولیررد میسررر شررد. برررای نمونرره، آزمررون و    
خطاهررای نامحرردود و برردون هزینرره دنیررای رایانرره، راب  

 Rob) فیشرررر 

Fisher) مجسررررمه
سرراز را برره فنرراوری  
هررررای دیجیتررررالی  
ه عالقرره منررد کرررد  
است. او می گوید: 
در آثرررار متررراخر و  
هنگررررام اسررررتفاده  
همزمان از تکنیرک  
هرررای دیجیترررال در 

کنار روش های قدیمی آفرینش مجسمه، بره شرکلی دو   
روی سکه را دیده ام. به اعتقاد من استفاده از رایانه تنهرا  
برای کم کردن هزینه زمان و همچنرین سراده ترر کرردن     

 مسائل تکنیکی ساخت موجه است.  
بعضرری هنرمنرردان، فنرراوری دیجیتررال را در رونررد   
طراحی و ساخت فیزیکی اثر به کار می گیرند و برخری  
دیگر تنها در رایانه طراحی می کننرد و سراخت مجسرمه    
را با روش های سنتی انجام می دهند. آثار بعضری دیگرر   
از آن ها هرگز پا به دنیای واقعری نمری گذارنرد و ارائره     

وم هررایی ماننررد عکررس و   نهررایی مجسررمه هررا در مرردی  
پویانمایی های سه بعدی در اینترنت صورت مری گیررد.   
تکنیک و مراحل ساخت مجسمه به صورت کامال سنتی 
ایررن گونرره اسررت: در ابترردا برررای شررکل گیررری مفهرروم  
اصلی،از ایده های اولیه در زوایای مختلرف روی کاغرذ   
طرح زده می شود. پس از تکمیل طرح کاغذی، مدل و 

مختلفی برای به دست آوردن تصویر واضح ماکت های 
تر از ایده اصلی در اندازه های مختلف ساخته می شروند  
و شکل نهایی مجسمه از مسیر همین نمونه سازی تکامل 
می یابد. در این روش، انتخاب جنس مجسرمه، همچرون   
کاری که باید از داخل سنگ تراشیده یرا از مرواد دیگرر    

ی مستقیم بر روند سراخت  مانند فلزات ساخته شود، تاثیر
دارد. هنرمند با اسرتفاده از رایانره از صررف هزینره هرای      
گرزاف در مسریر تولیرد نمونرره یرا شرکل نهرایی مجسررمه       
برکنار می ماند. توانرایی  
هررای رایانرره در پرراالیش  
تصررویر ذهنرری هنرمنررد   
انعطرراف پررذیری بسررنده  
ای را برای تولید مجسمه 
هرررای پیچیرررده فرررراهم   

 آورده است.
هرررررای مجسرررررمه 

مجررازی برره واسررطه نرررم  
افزارهررای نمونرره سررازی  
سه بعدی سراخته مری شروند. ایرن برنامره هرا متشرکل از        
بانک اطالعاتی و اعداد هستند کره برر مبنرای داده هرای     
دیجیتالی، شکل، حجم و سرطح مجسرمه هرا را تعریرف     
می کنند. نرم افزارهای بسیاری برای خلق مجسرمه هرای   

 Alias)لرریس مایررا مجررازی برره کررار رفترره انررد کرره ای  

Maya)  از پیشرفته ترین آنهاست. این نرم افزار در ابتردا
برای ساخت مجسمه طرح ساده ای از شرئی بره صرورت    

بره  (Wire Fram Mode)نمونره سرازی وایرر فرریم     
دست می دهد و سپس در مراحل بعدی سرطوح پیوسرته   
ای از جنس های دلخواه اضافه می شوند. در این روش، 

انایی مشاهده اثر را در تمام زوایرا و در  مجسمه سازان تو
هر جنس، از قبیل سنگ، فلز، پالستیک یا شیشره دارنرد.   
همچنین تمام این موارد به راحتی قابل تغییرند و هنرمنرد  
قادر به اصالح شکل مجسمه  در هرر مرحلره از طراحری    
ست. حال آن که طری شردن همرین مراحرل در طراحری      
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مهارت است. بسیاری از دستی بسیار وقت گیر و مستلزم 
هنرمندان پذیرفته اند که طراحری بره واسرطه رایانره مری      
تواند به اندازه طراحی دستی وقت گیر باشد امرا بایرد بره    
این نکته توجه داشت که در طراحی برا رایانره، بیشرترین    
وقت صرف تصحیح و پراالیش ایرده مری شرود و نتیجره      

تر اسرت.  نهایی به آن چه هنرمند در ذهن داشته نزدیک 
توانایی پرداخت اجسام سره بعردی در فضرای دیجیترالی     
انتخاب های بسیاری را در اختیرار هنرمنرد گذاشرته و برا     
حذف قوانین فیزیکی اشیاء می تواند بره راحتری اشرکال    
پیچیررده و خرراص را تولیررد کنررد. همچنررین خصوصرریات 
سطوح ماننرد رنرگ، بافرت و بازتراب پرذیری بررخالف       

 سادگی قابل تغییرند.  مسجمه های فیزیکی به
از زمانی که مجسمه را می توان در فایل رایانره ای  
ذخیره کررد امکران ارسرال و دسترسری بره آن از طریرق       
اینترنت فراهم آمده اسرت. همچنرین تصراویر بره دسرت      
آمررده از ایررن مجسررمه هررا را مرری ترروان برره واسررطه نرررم   
افزارهای ویرایش تصویر اصالح کررد. ایرن توانرایی در    

 -Site) ی چیررردمان هرررای مکررران محرررور  طراحررر

Specific)  بسیار سودمند است. کنت اسنلسون یکری از
اولین هنرمندانی برود کره اسرتفاده از نررم افزارهرای سره       
بعدی را در اوایل دهه نود تجربره کررد. آثرار او حاصرل     
تاثیرات متقابرل تکررار و ترراکم و همچنرین، براز نمرایی       

سگریتی مری گویرد.   مفهوم ریاضی اند که خود به آن تن
در مجسمه های کنت اسنلسون از تقابل قطعات اثر برای 

 ایجاد موسیقی استفاده می شود.  
بروس بیسلی و راب فیشر از هنرمندانی هستند کره  
اسررتفاده آن هررا از تکنیررک هررای رایانرره ای در سرراخت   
مجسمه مورد توجه دیگر مجسمه سرازان قررار گرفرت و    

سرریل هررای فنرراوری  موجبررات مبرراحثی بررا موضرروع پتان  
دیجیتررال را در کنفرررانس بینررال مجسررمه در پایتخررت     

فرراهم آورد کره توجره هرای آن      ۱۹۹۰آمریکا در سرال  
توسرط   (CSF) نشست به تاسیس بنیراد رایانره و مجسرمه   

، (Timothy Duffield)بورس بیسلی، تیموتی دافیلرد 

راب فیشر و دیوید اسمالی منجر شد. وظیفه این موسسره  
ث مربوط به استفاده از ابزارهای دیجیتال پی گیری مباح

کنفرررانس  ۱۹۹۵در سرراخت مجسررمه اسررت. در سررال    
بره همرراه سرازمان    (ISEA)انجمن هنرهای الکترونیکری  
برای (Ars Mathematical)فرانسوی آرز متمتیکال 

ترررویج کرراربری فنرراوری دیجیتررال در سرراخت مجسررمه  
 Comuter) « کررررامپیوتر اسررررکالپچر »برنامرررره 

Sculpture)    را در آمریکا و فرانسه ارائره کردنرد. ایرن
 رویررررررداد بررررررا نمایشررررررگاه اینتراسررررررکالپ   

(Intersculpt)   کنفررررانس تصرررویری سررریلیکون 

(Silicon) در فیالدلفیررررررا و گررررررالری گرافررررررز 

(Graphes)    در پاریس مصادف برود. امرروزه گفرت و
گوی هنرمندان مجسرمه سراز همچنران از طریرق پایگراه      

 ادامه دارد. www.sculpture.org اینترنتی 
کریستیان الوین از هنرمندان مجسمه ساز و مبتکرر  
کنفرانس اینتراسکالپ در مرورد آثرار خرود چنرین مری      

فناوری های جدید ابزار مناسبی را برای واقعیت »گوید: 
فرراهم آورده اسرت. برررای   « آفریرردن»بخشریدن بره فعرل    

اولین بار در تراریخ بشرر مسریر توصریف شرئی از دنیرای       
و ذهنی به واقعیت تغییر کرده است، به این معنی مجازی 

که این بار بشر در توصیف و تفسیر ابعاد دنیرای مجرازی   
 می کوشد.  
 

 چیدمان دیجیتال و واقعیت مجازی 
هنر چیدمان و واقعیت مجازی از  دل مجسمه های 
معمارانه و هنر پرفورمنس بیرون آمده اند. در روزگاری 

لری ها عمرومی نشرده بودنرد،    که بازدید از موزه ها و گا
محل های تجمع عمومی مانند میدان هرا و کلیسراها تنهرا    
فرصت مردم برای تجربه از نزدیک هنرر برود. قصررها و    
خانه های ثروتمندان حامی هنر ماننرد گرانرد دامسرتیک    

  Grand Domestic Architecture آرکیتکرت 
محل اولین مناسبات هنری بودنرد. در اوایرل قررن بیسرتم     

نر اینستالیشن در جنربش هرای دادا و فیوچریسرم ریشره     ه
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کشرور ایتالیررا   ۱۹۰۹دوانرد. جنربش فیوچریسررم در سرال    
شروع به کار کرد. این جنبش که در برگیرنده مفاهیم و 
محصرروالت انقررالب صررنعتی ماننررد سرررعت، ماشررین و   
فناوری و اختراعات بود با فراخوان خود، به ادغام هنر و 

رسررانه ای اولررین   هنرهررای بینرراعلررم کوشررید و بررا طرررح 
نهراد. فلسرفه و    خشت های هنر چیدمان دیجیتالی را پایره 

نوآوری های دادا نیز به عنوان اجداد واقعیرت مجرازی و   
چیرردمان دیجیتررال بسرریار تاثیرگررذار بودنررد. دادایسررم بررا 
شکستن مرز میان شکل جدید هنر و دیگر اشرکال آن و  

از دادا  همچنررین زنرردگی روزمررره پدیرردار شررد. پررس    
مفاهیمی چون از آن خودسازی، پرفورمنس و مشارکت 

مخاطرررب در اثرررر 
هنری مورد توجره  
قرار گرفتند و همه 
ایررن مرروارد زمینرره  
اولیرررره را برررررای  
ظهور هنرر وابسرته   
به فناوری دیجیتال 
مانند تجربه فضای 
سررررره بعررررردی و  
واقعیررت مجررازی   
فرررراهم کررررد. در 
ایررن دوره ماهیررت 

ی تغییراتری اساسری را تجربره    ذاتی شئی وارگی اثر هنرر 
مارسرل  (Ready made) آمراده هرای    -کرد. حاضرر 

دوشان نمونه های خروبی بررای از آن خودسرازی اشریاء     
معمولی به عنوان اثر هنری و تصدیق مشارکت مخاطرب  
به حساب می آیند. در نتیجه این گررایش هرا پایره هرای     
 مفهومی و زیبایی شناسانه هنرمندان عالقمند بره چیردمان  

شرکل   ۶۰هنر مفهومی و جنربش هرای ضرد هنرری دهره      
 گرفت. 

ظهور ناگهانی هنر ویدیو روند عالقره بره چیردمان    
های دیجیتال را سرعت بخشید. در شررایطی کره ویردیو    

آرت های اولیه روی محتروا تمرکرز داشرتند هنرمنردانی     
برای اولرین  (Nam June Paik) مانند نام جون پایک 
ن عنصرر مجسرمه بره کرار بردنرد.      بار تلویزیون را به عنوا

و  50آثار پیشرو صدا و ویدیوی پایرک در اواخرر دهره    
راه را برر آثرار مجسرمه هرای ویردیویی و       ۶۰اوایل دهه 

چیرردمان هررای او همرروار کرررد. هنرمنرردان بررا پیشرررفت   
فناوری در زمینه ویدیو، امکانات بیشرتری بررای اجررای    

یو در پروژه های خالقانره بره دسرت آوردنرد. نروار ویرد      
مسیر تکامل مبدل به دیسک ویدیو شرد و اولرین و مهرم    
ترین چیدمان های دیجیترال برر پایره ایرن فنراوری خلرق       

)لورنا( داسرتان   ۱۹۷۹شدند. لین هرشمن لیسون در سال 
زنی مبرتال بره   
بیماری ترس 
از امرررررراکن 
شرررررررلوغ را 
سررراخت. در 
ایررررن اثررررر،  
مخاطررب برره  
صرررررررورت 
کنترررل از راه 
دور، برنامررره 
نرررد  ای را مان

نگرراه کررردن 
به تلویزیون یا صحبت کردن با تلفن برای لورنا انتخراب  
می کرد. لورنرا قرادر بره خرارج شردن از اتراق نبرود امرا         
مخاطب می توانست بین سه پایران متفراوت )شرلیک بره     
تلویزیون، خودکشی یا نقل مکان به شهر لرس آنجلرس(   
یکی را انتخاب کند. به گفته خود لرین هرشرمن در ایرن    

ارتباطی استعاری میان مخاطرب و شخصریت اول   روش، 
از (Erl King) « ارل کینرگ »داسرتان برقررار مری شرد.     

، اثررر گراهررام  ۱۹۸۳دیگررر آثررار ویرردیو دیسررک سررال  
و روبرتا فریردمن  (Grahame Weinbren) وینبرن 

بود کره مخاطرب را قرادر مری سراخت ترا برا اسرتفاده از         
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حرکت  نمایشگر لمسی بین روایت های متفاوت داستان
کرده و ساختار روایی را تغییر دهد. هرر دوی ایرن مثرال    
ها رویکرد هنرمند به مفهوم سینمای تعاملی را از دیدگاه 
کنترل روایرت و داسرتان بره واسرطه مخاطرب نشران مری        
دهنررد. حررال بیشررتر از چنررد دهرره اسررت کرره هنرمنرردان    

، (Steina)، استینا(Woody)پیشرویی همچون وودی 
و ترونی   (Bill Viola)، بیل ویروال (Vasulka)واسولکا
مرزهای این گونره از هنرر را    (Tony Oursler)اوسلر 

گسترش داده اند. توسعه رایانه در هنرر چیردمان کمرک    
بزرگی برای پیشرفت هنرهای تعاملی و فضاهای مجازی 
برره شررمار مرری رود. هنرمنررد بررا اسررتفاده از رایانرره کنترررل 

و از همین مسریر،  بیشتری روی روند خلق آثار پیدا کرد 
راه بر دنیای مجازی و سایبری باز شرد. اولرین آثرار هنرر     
تعاملی حاصل مدارهای الکترونیکی سفارشی بودنرد. در  
این روش هماهنگی سخت افزار و نرم افزار رایانه ای پر 
هزینه و زمان بر برود. امرروزه، نررم افزارهرای حاضرر در      

و مکرومرردیا Cycling 74Max/MSPبررازار ماننررد  
مرری تواننررد (Director Macromedia)دایرکتررور 

دستگاه های آنالوگ و دیجیتال بسریاری را بره صرورت    
همزمان کنترل کنند. ایرن نررم افزارهرا بره کراربر امکران       
نوشتن برنامه دلخواه مبتنری برر نیراز خرود را مری دهنرد.       
همچنین کاربر با انتقال برنامه به ریز پردازنده مری توانرد   

در سرراخت برره راحترری آن را 
چیررردمان بررره کرررار گیررررد.   
اصطالح فضاهای سره بعردی   

(Immersive 
Enviroments) بیشرررتر در

مورد آثار واقعیت مجرازی و  
همچنرررین چیررردمان هرررایی   
دیجیتررررالی کرررره از ویرررردیو 
پروژکشن استفاده مری کننرد   

به کرار مری رود. مخاطرب واقعیرت مجرازی برا محیطری        
د کاناله( صدای چنکامال دیجیتالی )تصاویر سه بعدی و 

مواجه می شود. معموال این تجربه برا اسرتفاده از عینرک    

های سره بعردی و دسرتکش هرای حراوی سنسرور بررای        
 یا در محریط مجرازی   (Data Glove) انتقال حرکت 

(CAVE)   با استفاده از نمایشگرها و صدای سره بعردی و
سامانه ویدیو پروژکتور صورت می گیرد. برا اسرتفاده از   

حسگرها، دوربرین هرا و دسرتگاه هرای     اینترنت می توان 
دیگررر چیرردمان هررای هنررری را از راه دور کنترررل کرررد. 

برای توضیح ترکیرب  (Telematics) عبارت تلماتیکز 
شبکه هرای مخرابراتی بره کرار مری رود. بایرد بره        « ارائه»

خاطر داشت که نقش رایانه در این گونره از آثرار بسریار    
ان چیردمان  حیاتی ست و این رونرد ترا حرذف تمرایز میر     

های آنالوک و دیجیتال ادامه خواهد داشرت. هنرمنردان   
چیدمان معموال از فناوری هرای در دسرترس عمرومی یرا     
فناوری هایی که توسط خود آن ها توسعه یافته اند برای 

 ساخت اثر مورد نظر استفاده می کنند.  
 

 پرفورمنس، موسیقی و هنر صوتی 
تعامرل  برخالف چیدمان و واقعیت مجازی کره در  

با فضاهای عمومی هسرتند. پرفرورمنس، موسریقی و هنرر     
صوتی رسانه هایی شخصی محورند. آن چه ما امروز بره  
عنوان پرفورمنس می شناسیم از دورن جنبش هرای دادا،  
فیوچریسم و سوررآلیسم در اوایل قرن بیستم رشد کررد  
و رویدادهای جنجالی هنری اعضای این جنبش ها تفکر 

رد هنر به چالش کشرید. از میران بیانیره    مخاطب را در مو
های بسیار فیوچریست ها که پرفورمنس را به کار گرفته 
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 Luigi) بودند می تروان بره اثرری از لروییجی روسرولو      

Russolo)    برره نرررام هنررر سرررر و صرردا (Art of 

Noises) اشرراره کرررد کرره صرردای ماشررین یررا برره تفسرریر
 خودش صورت مترقی موسریقی را بره کرار گرفتره برود.     
جنبش های دادا و سوررآل؛ گونه دیگری از پرفورمنس 

 Oskar) و هنر صوتی را تجربه کردنرد. اسرکار شرلمر    

Schlemmer)  از مدیران کارگاه تاتر مدرسه باهراوس
و یکی از شخصیت های موثر در تبردیل سرن بره فضرای     
سه بعدی و ادغام ارکان رسانه های هنرری برا اسرتفاده از    

ا همکراری هرای جران کریج     پرفورمنس برود. در آمریکر  
(John Cage)  آهنگساز و مررس
 Merce) کانینگهررررررام

Cunningham) ،طررراح رقررص ،
بر اجررای موسریقی آوانگرارد هنرر     
صرروتی و رقررص بسرریار تاثیرگررذار  
بود. در نگاه کیج صداهای محیطی 
از اجرررزاء تشرررکیل دهنرررده قطعررره 
موسرریقی هسررتند و کانیتگهررام در   
جست و جوی رویکردهای تجربره  

ای جدیرررد در هنرررر رقرررص و گرررر
پرفورمنس بود. تجربه هرای هنرری   
و  ۵۰ارائه شده در سراسر دهه های 

در گررالری هررا و رویرردادهای    ۶۰
مختلف به تاسیس بنیاد تجربه هرای  

انجامیرد. ایرن انجمرن     ۱۹۶۶در سرال  (Eat) هنر و علرم  
 توسط مهندس هایی چون بیلری کلروور و فررد والرداور    

(Fred Waldhauer) دانی ماننررد رابرررت  و هنرمنرر
راسنبرگ و رابرت ویتمن بنا نهاده شد. این بنیراد کره در   
آغاز در راه تشویق تعامالت بیشتر میان هنرر و علرم قردم    
برمی داشت ناگهان به بینرادی جهرانی برا هرزاران عضرو      

 Pauline) تبررردیل شرررد. پررراولین اولیررروروس    

Oliveros) سامانه ای بره نرام    ۶۰در اواسط دهه EIS را
اع کرد که با استفاده از پدال های پایی، لروپ هرای   اختر

نوار و دستگاه های دیجیتالی به بداهه نوازان کمک مری  
کرد. نگاه اولیروروس بره موسریقی برر پایره رویکررد بره        
مفاهیم معنوی و عمیق شنیدن در تجربره موسریقی و هنرر    
 صرروتی بررود. گررروه هنرمنرردان آونگررارد فالکسرروس  

(Fluxus)  برره اوج فعالیررت هررای  ۷۰ و ۶۰در دهره هررای
خرود رسرریدند و برریش از همرره از تجربرره هررای هنررری بررا  
نگرش اجتماعی و سیاسری حمایرت کردنرد. هنرمنردانی     

، جرران کرریج، (Joseph Beuys)ماننررد جرروزف بررویز
، یوکرو  (Charlotte Moorman)شرارلوت مرورمن  

و نرام جرون پایرک از اعضراء ایرن      (Yoko Ono) اونو 

از رسرررانه هرررایی ماننرررد  گرررروه بودنرررد و در آثارشررران
 پرفورمنس، موسیقی و هنر صوتی استفاده می کردند.

یکرری از تحرروالت انقالبرری موسرریقی الکترونیررک، 
توسرط رابررت   (Synthesizer) اختراع سینتی سرایزر  

برود. بیسرت    ۱۹۶۴در سرال  (Robert Moog)مروگ  
سال بعد شرکت های مختلف سازنده سینتی سایزر گررد  

ک را بره مثابره واسرط دیجیترالی     هم آمده و زبانی مشرتر 
بررای برقرراری ارتبراط میران     (MIDI)سازهای موسریقی  

 MIDI ساخته های شرکت های متفاوت ارائره کردنرد.   
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توانایی ضبط جزئیاتی از اجرای موسیقایی را داشت کره  
در روش های پیش از آن میسر نبود. با به کارگیری ایرن  

یی ماننررد فنراوری، ذخیررره جداگانره پارامترهررای موسریقا   
 Note)، نوت آف(Note On)، نوت آن(Pitch)پیچ

Off) تمپو ،(Tempo)  و افترتراچ (Aftertouch)  بره
صورت داده های جداگانه امکان پرذیر شرد و از همرین    
طریق ویرایش جا به جایی قسمتی معین و رفع اشتباهات 
در قعطات موسیقی ضبط شده فراهم آمد. در سال هرای  

م افزارهای مبتنی بر ساختار سینتی اخیر با کپی برداری نر
سایزر و فراهم آمدن سخت 
افزارهررررای ارزان قیمررررت،  
امکرررران اسررررتفاده از ایررررن 
فنرراوری برررای عمرروم میسررر 
شده است، برای نمونره مری   
ترروان برره اسررتفاده از رایانرره   
هررای همررراه کرره کررارایی    

 برای دی جری هرا   بسیاری 

(DJ) در اجرای زنده صوتی
و تصرررویری دارنرررد اشررراره 

 کرد. 
موسیقی و صدا نقرش  
بسیار مهمری در دنیرای هنرر    
معاصرررر ایفرررا مررری کننرررد.  

هنرمندان بره هردف تاثیرگرذاری برر مخاطرب، ترکیبری       
ماهرانه از صدا و تصویر را در فضاهای سه بعدی معرفی 

هنرری در  کردند. در این زمینه می تروان از پرروژه هرای    
تعامرل   اینترنت یاد کرد که بازدید کنندگان را تشویق به

برای شکل گرفتن دنیایی از صدا می کنند یا آثار هنرری  
ای که چیزی جز ترکیب صداهای متفراوت برا امکانرات    
گونرراگون برره واسررطه مخاطررب نیسررتند. از نظرگرراهی     
عملگرایانرره مرری ترروان برره چگررونگی همرروار شرردن راه   
هنرمندان موسیقی و صدا با استفاده از پیشرفت هرای فرن   

ترسری فراگیرترر بره محریط هرای      آورانه توجه کررد. دس 

تولیررد صرردا و موسرریقی، نرررم افزارهررای حاضررر، آمرراده، 
تجهیزات مقرون بره صررفه و سرادگی کرار برا امکانرات       
رایانه ای همه و همه نمونه هایی هستند که انتخاب هرای  
هنرمنررد را برررای نحرروه آفرررینش اثررر افررزایش داده انررد.  

ی ارائره  همچنین هنرمنرد دیجیترال راه هرای بسریاری بررا     
شکل نهایی اثر خود، از فناوری هایی چرون انرواع فایرل    

و لوح های فشرده مانند دی وی دی گرفتره   MP3 های
تررا تمررام راه هررای اسررتفاده از اینترنررت برررای ارائرره فایررل 
دیجیتررال پرریش رو دارد. اصررطالح صرردا قبررل از تصررویر 

آمرده کره ایرن امرر بره خروبی بیرانگر چگرونگی توسررعه         
زات دیجیترال و آنرالوگ اسرت. بررای     فناوری در تجهیر 

نمونه توانایی ذخیرره صردا روی نروار کاسرت بعردها بره       
 اختراع نوار ویدیو منجر شد. 

تبدیل فناوری سنتی صدا به روند کرامال دیجیترال،   
نسبتا با سرعت رخ داد و غیر از معدود استودیوهایی کره  
هنوز از تجهیزات آنالوگ استفاده می کنند، بقیه آن هرا  

های دیجیتال را برای تولید به کار گرفتره انرد. در    روش
برای سری  (Red book) استاندارد ردبوک  ۱۹۸۰سال 

 depth 16و sample rate 44,1دی برر اسراس   
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bit  در سطحی که شنوایی انسان قادر به شنیدن پارازیت
های دیجیتالی نیست، پایه گذاری شرد. در حرال حاضرر    

ه تر شده است اما ایرن  هر چند فناوری صدا بسیار پیشرفت
اسررتاندارد زمرران بلرروغ ایررن فنرراوری را نشرران مرری دهررد. 

یکرری دیگررر از دسررتاوردهای    MP3 اختررراع قالررب 
چشرررررمگیر در مسررررریر  
دگرگررون شرردن دنیررای   
صداست. ایرن سرامانه بره    
علت سرهولت در دانلرود   
شدن در اینترنرت مشرهور   
شرررد و بررره سررررعت در   
جوامررع اینترنترری و میرران  
هنرمنررررردان مسرررررتقل و 
همچنررررین آهنگسررررازان 

 Ipodکررررد.رواج پیررردا 
شررکت اپرل و پادکسررت   
هرررای آن نمونررره هرررای   
خوبی از فناوری تجراری  

در جهت توزیع موسریقی و هنرر صروتی انرد. اسرتفاده از      
صداهای چند کاناله یکی از گرایش های رو به رشد در 
هنر صوتی و پرفورمنس است. حدود پنجاه سرال پریش،   

کاناله مونوفونیک به ضربط  ضبط از صدای تک فناوری 
ارتقاء یافت. در حال حاضرر دی وی  (Stereo) استریو 

دی یکی از پر مصرف ترین فناوری ها به شمار می آیرد  
-Surround)  و عالقه بره صردای سروراند یرا فراگیرر     

sound)  و چنررد کانالرره افررزایش یافترره اسررت. همچنررین
فناوری صدا در دی وی دی کیفیت صردای اسرتودیو را   

نها به موزه ها و گالری ها بلکه به خانه های ما آورده نه ت
 است.  
 

 پویانمایی دیجیتال و ویدیو 
گررذار از گرررایش هررای سررنتی پویانمررایی فرریلم و   
ویردیو بره همترای دیجیتررالی آن هرا انعکاسری عمیرق بررر       

هنرمندان و صنعت تولید فیلم و شبکه های ماهواره ای و 
ی سرنتی تمامرا برا    تلویزیونی داشته اسرت. پویانمرایی هرا   

دسررت تولیررد مرری شرردند. پویانمایرران اولیرره در رونرردی   
طوالنی و پر هزینه هزاران طرح می کشیدند که نیازمنرد  
کارگروه های متعددی برود. پیردایش کنتررل دیجیترالی     

دوربین از تاثیرات اولیه رایانه بر پویانمایی ست که کرار  
دهرد.  زمانبر با دوربین را به شکل اتوماتیرک انجرام مری    

پویانمایی امروز از سامانه هرای دیجیترالی بررای سراخت     
تصاویر استفاده می کند که به موجب آن اسرکن رنگری   
طراحی ها قبل از استخراج نهایی بررای فریلم، ویردیو یرا     
فرمت های دیجیتال مانند دی وی دی در رایانه پراالیش  
می شوند. پویانمایی های سره بعردی رایانره ای، ظراهری     

اوت با طراحری هرای دسرتی دارنرد و مخرتص      کامال متف
دنیای دیجیتال اند. همچنین این فناوری در صنعت برازی  
های رایانه ای و فیلم نقش بسیار مهمی را ایفا می کننرد.  
توجرره ایررن صررنایع برره کامررل تررر شرردن نرررم افزارهررای   
پویانمایی و فراگیر شدن آن ها انجامید. هم اکنرون ایرن   

رایانره هرای شخصری در برازار     نرم افزارها برای نصب بر 
موجودند. این فراگیری موجب رشد سراخت پویانمرایی   
های کوتاه شد. فستیوال متفاوت و هرزاران وب سرایت،   
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مشوق های خوبی برای خلق این گونه از آثار شرده انرد.   
از زمانی که هنرمندان توانایی تولید ویدیو با کیفیت براال  

اند، مشخصات  را در رایانه های شخصی خود پیدا کرده
رسانه ویدیو نیرز بره صرورت قابرل تروجهی تغییرر کررده        
است. پیشرفت های فناوری این حوزه افزون برر مقررون   
به صرفه بودن دوربین هرای فیلمبررداری برا کیفیرت، بره      
رسد عظیم جنبش هنرمندان مستقل ویردیو نیرز انجامیرد.    
همچنررین ویرردیو و دی وی دی نیررز از همررین راه وارد    

 ه شد. فرهنگ عام
فناوری های پیش روی هنرمندان رسانه های زمران  
محور قرن بیست و یکم حتری در تصرور هنرمنردان دهره     
های پیش نمی گنجید. در حرال حاضرر ابزارهرای تولیرد     
حرفه ای رایانره هرای شخصری قابرل اسرتفاده شرده انرد.        
افررزون بررر ایررن، امررروزه امکرران معرفرری پویانمررایی هررای 

های نمایش، موزه ها و گالری ها مستقل نه تنها در سالن 
بلکه در فضای اینترنت نیز فرراهم آمرده اسرت. پریش از     
عصر دیجیتال، تولید اثر پویانمرایی برا فریلم کرار آسرانی      
نبود. روند تولید پویانمایی به روش سنتی بسیار زمان بر، 
پرهزینه و نیازمند هزاران طرح، حتی بررای اثرری کوتراه    

فریلم الزم برود آن را توسرط    بود. همچنین برای نمرایش  
فررریم در ثانیرره برره حرکررت  ۲۴پروژکترروری بررا سرررعت 

درآورد. در ایررن شرررایط مرری ترروان تصررور کرررد برررای   
سرراخت اثررری ده دقیقرره ای چرره تعررداد تصررویر، طرررح،  
تمرین و طراحی های اولیه الزم برود. در روش سرنتی برا    
توجه به میزان فعالیرت الزم بررای تولیرد اثرر، هنرمنردان      

گشرت شررماری در مقایسرره بررا امرروز مرری توانسررتند برره   ان
صررورت مسررتقل در حرروزه هنرهررای زیبررا و برره دور از    
مشررکالت مررالی برره تولیررد پویانمررایی بپردازنررد. لئوپولررد 

 ، هررانس ریچررر(Leopold Survage) سررورویج

(Hans Richter)اسرررکار فیشرررینگر ، (Oskar 

Fischinger)   و لن لری (Len Lye)   از معردود تولیرد
ندگان اولین پویانمایی های تجربی هستند. حتی شمار کن

هنرمنررردانی کررره امکررران کرررار در رسرررانه ای همچرررون 

را داشتند محدود به هزینره  (Live Action) الیواکشن 
های ساخت مانند خرید تجهیزات بود. با وجرود تمرامی   

در  ۱۹۰۰موانع، پویانمایی های هنری و تجربری از سرال   
 رهررای مرردرن نیویررورک مرروزه هررایی ماننررد مرروزه هن 

(MOMA)  و موزه هنرهای آمریکایی اسمیت سرونیان 

(Smithsonian American Art Museum) در
شهر واشنگتن دیده می شردند. هنرر ویردیو را مری تروان      
یکی از وابسته ترین اشرکال هنرر بره فنراوری دانسرت ترا       
جایی که حتی آغاز آن با اختراع دوربین ویدیویی قابرل  

در سرال  (sony Portpak) پرک   حمل سونی پرورت 
رقم خورد. نام جون پایک، پدر هنرر ویردیو، از    1965

اولین هنرمندانی بود که این دوربین را خریرداری کررد.   
 1971را در سررال « آشررپزخانه»وودی و استیناواسررولگا 

پایه گذاری گردنرد کره آرشریو بزرگری از پرروژه هرا و       
قرص،  هنرمندان مطرح ویردیو، پرفرورمنس، موسریقی، ر   

 Laurie) فرریلم و ادبیررات اسررت. لرروری اندرسررون   

Anderson) و بیل ویوال از جمله هنرمندانی هستند که
برا تجربره هنرهررای ویردیو، پرفررورمنس و صرورت هررای     
 دیگر تجربیات سنتی، به دیجیتال آرت روی آوردند. 

 
  هنر نر  افزاری، بانک اطالعاتی

 و بازی های رایانه ای 
ی دیجیترال آرت کره در   برخالف دیگر گونره هرا  

انواع سنتی هنرر ریشره دارنرد، هنرر نررم افرزاری، بانرک        
اطالعاتی و بازی های رایانه ای را می توان شرکل هرایی   
از رسررانه هررای دیجیتررالی دانسررت کرره تنهررا در دنیررای    
دیجیتال موجودیت یافته انرد. هنرر نررم افرزاری و برازی      

هنرمند های رایانه ای یا محصول کار برنامه نویسی خود 
هستند یا حاصل مشارکت هنرمند و برنامه نویسان رایانره  
ای. در واقع در این جرا اثرر هنرری برا اجررای برنامره در       
رایانه عرضه می شود. از مثرال هرای هنرر نررم افرزاری و      
بازی های رایانه ای مری تروان بره طراحری تعراملی، نررم       
افزارهای موسیقی، آثار الگوریتمی و مولرد، دگرسرازی   
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ه ها، هنر شبکه، بازی های رایانه ای هنری و مواردی داد
 نظیر این ها اشاره کرد.

هنر بانک اطالعاتی را بایرد حالرت کلری هنرر نررم      
افزاری به حساب آورد، هنری که مرواد اصرلی کرار آن    
داده های رایانه ای ست، هنر بانک اطالعراتی بررخالف   
رای هنر نرم افزار که بر پایه دسرتورالعمل هرای قابرل اجر    

نرم افزار است، براساس تشریح و تفسیر مقادیر مشخصی 
از مجموعه داده ها که هنرمند از آن خرود سراخته یرا بره     

واسطه خود هنرمند ساخته شرده انرد، شرکل مری گیررد.      
البته ایرن دسرته بنردی نیرز اختیراری سرت و اشرکال دور        
بسیار دیگری نیز وجود دارند. برخی معتقدنرد از آن جرا   

اطالعاتی هیچ ریشه ای در هنرهرای سرنتی    که هنر بانک
ندارد از گررایش هرای نراب هنرهرای دیجیترال      

 است.  
هنررر چرراپ، مجسررمه سررازی، عکاسرری و  
حتی چیدمان در کنار تکنیک ها و رسرانه هرای   
سنتی به تکامل رسیدند اما وجود هنر نرم افزار، 
بانک اطالعاتی و بازی هرای رایانره ای، خرارج    

ی معنری سرت. تفکیرک    از دنیای صفر و یک بر 
رسانه های دیجیتالی از یکدیگر یکی از مسرائل  
هنر عصر دیجیتال اسرت زیررا بسریار پریش مری      

آید که گاه اثری در مرز میان دو رسانه متولد شود. مری  
شروع شاخه هرای دیگرر   توان میان پایان هنر نرم افزار و 

هنر مرز باریکی را متصور شد، هنرمند نرم افزاری را می 
یسد اما نتیجه نهایی کار عکس، مجسمه یرا قسرمتی از   نو

چیدمان تعاملی ست. برنامه نویسی به گونره ای در تمرام   
اشکال دیجیتال آرت به کار رفته است. برای درک بهتر 
هنرهای مرورد بحرث برد نیسرت ایرن تعرارف را در نظرر        
بگیریم: هنر نرم افزار آفرینش اثری سرت کره خاسرتگاه    

نویسررری اصررلی آن در برنامرره   
شررکل مرری گیرررد: هنررر بانررک  
اطالعاتی گردآوری داده های 
موجود است که یا توسط خود 
مولررف سرراخته شررده انررد یررا از 
داده هررای زنررده در شرربکه برره  
وجررود مرری آینررد و هنررر بررازی 
هررای رایانرره از سرراختار بررازی   
های تجراری یرا عناصرر برازی     
برررای رسرراندن مفرراهیم خررود   
استفاده می کنند. همچنین هنرر  

ازی هررای شرربکه، شررکل دو  برر
رگه ای از هنر بازی های رایانه و هنر شبکه است. تجلی 
هنر نرم افزار به واسطه کدهای رایانه ای امکان پذیر می 
شود. جان اف سایمون جونیور، هنرمند و برنامه نرویس،  

برنامره  »در مورد هنرر نررم افرزار ایرن گونره مری گویرد:        
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تن متنی هنرری سرت   نویسی برای هنر نرم افزار مانند نوش
که در آن کلمات جای خود را با سطرهای برنامه عوض 
کرده اند، چیزی که دیگران از آن به عنوان رنگ و بوم 

تمرام  »سرایمون در اثرر   « هنرمند دیجیتال یراد مری کننرد.   
مجموعه ای بری انتهرا از تصراویری در انردازه     « آیکن ها

توسرط  گرید( را  ۳۲در  ۳۲استاندارد آیکن های رایانه )
الگوریتم نرم افزاری آفرید. رویکرد گوالن لوین به هنر 

تصررویری برره  -نرررم افررزار در مجموعرره فضررای صرروتی 
مخاطب اجازه کنترل در روند تولیرد تصراویر انتراعری و    
صدای زنده را می دهند. لوین اثر خود را تالش برای به 
کررارگیری محاسرربات رایانرره ای برره عنرروان رسررانه ای     

هنر می داند. سومین گونه از هنر نررم   شخصی برای بیان
افررزار را آلکسرراندر آر گررالووی و گررروه نرررم افررزاری،  

 « کررررارنیوره»رادیکررررال برررره کررررار گرفترررره انررررد. 

(Carnivore)    در اصل نرم افزاری چنرد منظروره بررای
 نظارت داده های شبکه هاست که با الهام از نررم افرزار   

FBI  ایرن  برای ضبط مکالمات تلفنی ساخته شرده اسرت .
نرم افزار در شبکه محلی ویژه ای، تمرامی عملکردهرای   
اینترنتی مانند جست و جو در شبکه و... را ثبت کررده و  
به صورت های متفاوت بررای تفسریر داده هرا در اختیرار     
هنرمند قرار می دهد. تفاسیر این داده ها را که بره شرکل   

مری  (Clients) صدا یا تصویر ارائره مری شرود کالینترز     
از گرروالن لرروین معررانی کلمررات حسرری  « JJ»د. اثررر نامنرر

گرفته شده از شبکه را به حرکات صرورت انسران از آن   
حس ترجمه مری کنرد. در شررایطی کره هنرر نررم افرزار        
تررالیف کرردهای نرررم افررزاری سررت، هنرمنرردان بانررک    
اطالعاتی رویکردی تفسیری برر داده هرای جمرع آوری    

بازدیررد شررده از آرشرریو شخصرری، اینترنررت یررا حترری از  
کنندگان اثر دارنرد. از اهرداف اصرلی هنرمنردان بانرک      
اطالعراتی ترجمرره آرشرریو جمرع آوری شررده برره واسررطه   
پرراالیش داده هررا، کشرریدن نمررودار و ترسرریم داده هررا برره 

جیب هرای  »صورت قابل درک برای مخاطب است. اثر 
جررورج لجرررادی، کرره اسررکن متعلقررات «پررر از خرراطرات

اطررب را برره تفکررر شخصرری بازدیررد کننرردگان اسررت مخ
درباره مفهوم آرشیو همگانی و تحول عملکرد خاطرات 

، اثررر ماریررک «آپارتمرران»جمعرری جلررب مرری کرررد. در  
والزاک و مارتین واتنبرگ، مخاطرب بره سراختن بانرک     
اطالعاتی شخصی خود از کلمات دعوت می شرود و در  
نهایت، نرم افزار آن را به صورت نقشه های مهندسی بره  

لین هوشمن لیسون به واسطه اینترنت و  تصویر می کشد.
با استفاده از داده های آنی بازار سهام و بورس، اثر خود 

« آنها حکومت می کننرد »را خلق کرد. اثر « سینتیا»به نام 
ساخته جاش آن درباره گردانندگان اصلی شرکت هرای  
بزرگ آمریکایی ست. مخاطب در ایرن اثرر رابطره برین     

ای مختلف آمریکرایی را  اعضای هیئت مدیره شرکت ه
به صورت تصویری دنبال می کند. نرم افزار نوشته شرده  
توسط دابلیو برادفورد پیلی، تفسیری دیرداری از تحلیرل   
آثار ادبری بره دسرت مری دهرد. روزت لردرمن در آثرار        

تصرراویر »و « منرراظر آمریکررایی: داسررتان چشررم انرردازها »
 Thought Pictures) «ذهنری: خراطرات مکران هرا    

Memories of the Place)    کالژی غیر خطری از
منظره های آمریکا و خاطرات افراد مختلرف بره واسرطه    
بانک اطالعاتی حراوی تصرویر، صردا و مرتن ارائره مری       

 دهد. 
برخررورد خالقانرره هنرمنرردان و بررازی هررا در سررال   

در (Game show) با نمایشرگاه نمرایش برازی     ۲۰۰۱
 Massachusets) مروزه هنرر معاصرر ماساچوسرت     

Museum of Contemporary Art)  مورد توجره
عمرروم قررررار گرفرررت. نمایشررگاه در جسرررت و جررروی   
چگونگی تعامل هنرمندان و نحوه به کرارگیری سراختار   
بازی در آثار هنری بره چهرار قسرمت تقسریم شرده برود:       
بازی های بازدید کنندگان، بازی های هنرمنردان، برازی   

شربکه کره   های هماهنگ شده با هنرمندان و بازی هرای  
گردآورنرررردگان آن مررررارک ترایررررب و آلکسرررراندر  

بودنرد. ایرن   Rhmizome.org آرگرالووی از سرایت   
« جرک پرات  »از گروه جودی و « ساده»قسمت شامل اثر 
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اثر ماسیج ویزنیزکی بود که از جمله هنرمندانی به شرعار  
می روند که موجب گسترش مرزهای هنر شربکه، برازی   

 مایشرررگاه و چیررردمان شررردند. گرررروه جرررودی در ن 

Installexe در آیبیم (Eyebeam)   نیویرورک برازی
 -کنتررل »و « بردون عنروان  »های بسریاری ارائره کردنرد.    

هر دو از نوع بازی های اول شخص برگرفتره از  « اسپیس
بودند. کاتلین رویز نیرز برا   (Quake 1)  1بازی کواک

بنگ بنگ ترو  »چیدمان چند رسانه ای خود به نام  -بازی
زی ها را در فضای گرالری براز کررد. برا     پای با« نمردی؟

گسترش ژانرهای بازی های ویدیویی از شبیه سرازی هرا   
تا بازی های خشن، تیراندازی و غیره، هنرمندان دیجیتال 
امکانات گوناگونی را برای بیان افکار خرود بره خردمت    
گرفتند. در همین شرایط هنرمنردانی دیگرر برازی هرایی     

وری آرکنجرل بررای   انتزاعی و فکری خلرق کردنرد. کر   
، «مررن برره انرردی وارهررول شررلیک کررردم  »سرراخت اثررر 

کرارتریج دسرتگاه نینتنرردو را هرک کرررد. فراگیرر شرردن     
بازی ها به سرمایه گذاری و توسعه بیشرتر در کرت هرای    
نرم افزاری منجر شد. ساختار بازی ها به صورت طبیعری  
به سرمت طراحری هرای نوآورانره، فضراهای معمارانره و       

ی حرکت کررد و امکانرات بری شرمار     محیط های مجاز
دیگری نیز که همگی در جهت اهداف هنرمنردان برازی   

 های رایانه ای بودند به وجود آمدند. 
 

 هنر شبکه 
هنرمندان در همان ابتدای معرفی اینترنت به عمروم  
از آن اسرررتفاده مررری کردنرررد. هنرررر شررربکه برررا اخترررراع 
 مرورگرهررررای گرافیکرررری ماننررررد نررررت اسررررکی  

(Netscape) اینترنت اکسرپلور  و (IE)   در اوایرل دهره
نررود مرریالدی شررکل جرردی تررری برره خررود گرفررت. ایررن 
گرایش دیجیتال آرت از اینترنت به عنوان رسرانه نهرایی   
برای نمایش اثر هنری استفاده مری کنرد. مری تروان ایرن      
گرایش را یکی از زیر مجموعره هرای هنرر نررم افرزاری      

ن بسریاری  تحت شبکه دانست اما از آن جا کره هنرمنردا  

در این حوزه فعالیت می کنند، این رسانه در طبقه بنردی  
مررا جررای خررود را پیرردا کرررده اسررت. آزادی موجررود در 
فضای اینترنت، امکان بهره مندی از سایت هرای مسرتقل   
و شخصی بدون سانسور یرا کنتررل خرارجی و برا هزینره      
پایین، موجب جلب شردن توجره هنرمنردان بره آن شرد.      

متعرردد کنررار گذاشررتن مرروزه هررا و   همچنررین، امکانررات
گالری ها و ارتباط مستقیم با مخاطب جهانی به صرورت  
بی واسط و بدون اتالف وقرت، از بسرتر اینترنرت فرراهم     
آمده اند. هنر شبکه در ابتدای ظهور و با وجود تازگی و 
جرذابیت هرایش قربرانی تحرروالت سرریع نررم افررزاری و      

 سخت افرازی در روند تکامل خود شد. 
رتقاء جست و جوگرها در شش ماه آخر دهه نود ا

میالدی به منسوخ شدن برخی آثار ابتدایی به علت عردم  
هماهنگی با مشخصه های نرم افزاری جدید انجامیرد. برا   
وجود تمام این مشرکالت، آزادی و فراگیرری اینترنرت،    

 هنر شبکه را زنده و پر طرفدار نگه داشته است.
دیجیترال آرت در  در حالی کره بیشرتر گونره هرای     

رسانه های سنتی ریشه دارند، هنر شبکه در دنیای شربکه  
های رایانه ای بره وجرود آمرده اسرت. آثرار هنرری مرتن        
محور در همان ابتدای معرفی اینترنت خلرق شردند و در   
اواسطه دهه نرود شرکل جهرانی هنرر شربکه برا فراگیرری        

( نررت ۱۹۹۳مرورگرهررای گرافیکرری ماننررد موزاییررک ) 
( بره ظهرور   ۱۹۹۵( و اینترنرت اکسرپلور )  ۱۹۹۴اسکی  )

رسید. فهرست اصطالحات و نام هرای ایرن رسرانه هنروز     
در مرحله تکامل است و هنر شبکه را به نام های دیگری 
چون هنرر اینترنتری و هنرر وب نیرز مری شناسرند. اکنرون        
شکل های متفاوتی از هنر شبکه وجود دارند: آثرار مرتن   

تحررت شرربکه، هنررر محررور ماننررد فعالیررت هررای سیاسرری  
مرورگر شبکه، سایت های تصویری که شرامل عکرس،   
طراحرری و تصرراویر دیجیتررالی سررت، آثررار پرفررورمنس،  
ویدیو و صدا، ویدیوهای پخرش زنرده از دوربرین هرای     
واقع مکان های مختلرف، و آثرار متراخری کره براسراس      
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 فنرراوری سررامانه موقعیررت یرراب جهررانی تلفررن همررراه   

(GPS) .ساخته شده اند 
از مشخصه های هنر شبکه، فراگیری آن میان  یکی

مخاطبانی در سراسر دنیاست. این ارتباط می تواند از راه 
سررایت هررایی بررا پهنررای بانررد پررایین )مررتن و تصرراویر      
گرافیکی(، که قابل اعتمرادترین راه دسترسری وسریع در    

سراسر شبکه هستند یا از راه پروژه هرایی برا پهنرای بانرد     
هنری صورت پذیرد. از دیگر مزیت  بسیار باال در مراکز

های هنر شبکه بی نیازی هنرمند از موزه ها و گرالری هرا   
برای به نمایش گذاشتن آثار هنری ست. هنرمنردان آزاد  
هستند برا مخاطبران ارتبراطی مسرتقیم و صرمیمی برقررار       
کنند. صمیمی از آن جهت کره بسریاری از مخاطبران در    

کنند. همچنین واسرط  فضای خانه از اینترنت استفاده می 
های فیزیکی ماوس، صفحه کلید و صرفحه نمایشرگر بره    
این رسانه تعامرل مری بخشرند. رشرد هنرر شربکه ارتبراط        
تنگاتنگی با سیر تکامل اینترنت دارد و اینترنرت همرواره   
در حال دگرگونی سرت. اینترنرت از زمران تولرد شربکه      
آرپانت در وزارت دفاع آمریکرا و بره کرارگیری آن در    

 ر دانشررررگاه تررررا اختررررراع هایپرتکسررررت    چهررررا

(Hypertext) توسط تیم برنرزلی (Tim Berners- 

Lee)  و توسعه مفهوم شبکه جهرانی (World Wide 

Web)   به عنوان ابزاری تحقیقاتی باقی مانرد. اولرین وب
بارگذاری شد و اینترنت با هدف  1991سایت در سال 

نره  به اشتراک گذاشتن اطالعات برای کاربری بدون هزی
و همگانی تا امروز مورد استفاده بسیاری از موسسرات و  
مراکز آموزشی قرار گرفته است. اولین آثرار هنرر شربکه    
در قالررب برررازی هرررای  
ایفرررای نقرررش و سرررایر 

محرور برر   تعامالت متن 
پایرره دامنرره هررای چنررد  

و (MUDs) کررراربره 
سامانه چند کاربره شئی 

تجربره  (MOOs) گررا  
شرررردند. هنررررر شرررربکه 

توانرررایی  همزمررران برررا 
اینترنت در به کارگیری 
تصاویر، ویدیو و صردا  

 گسترش یافت.
در پرری تحرروالت  
پر سرعت فنراوری بخرش زیرادی از آثرار هنرر اینترنتری       
قربرانی تغییررات نررم افررزاری شردند. اینترنرت تحرروالت      
فراوانی را تنها در طول شش ماه در اواسط و اواخر دهره  

ای وب نود تجربره کررد. نسرخه هرای جدیرد مرورگرهر      
ظهور کردند و بسیاری از سخت افزارها قابلیرت اجررای   
آن هررا را نداشررتند. برره دلیررل همررین تحرروالت برخرری از  
هنرمندان و مراکز هنری، رایانه ها و نرم افزارهای از رده 
خارج شده را در جهت حفظ آثرار هنرری نگره داشرتند.     
همچنین توسعه فناوری همسان سازی سیستم عامل هرای  

گهرداری از ایرن آثرار کمرک کررد، گیررت       قدیمی به ن
 Pit) و پیررت شررولنز (Geert Lovink) لوینررک 

Schultz) جهرت توسرعه نقرد فرهنرگ      1995در سال
را تاسیس کردند. هیرت  (Nettime) اینترنت، نت تایم 

 Vuk) ، وک گوزیک(Heath Bunting) بونتینگ
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Cosic)   گروه جودی، اولیرا لیالینرا ، (Olia Lialina) و
از دیگرر فعراالن   (Alexei Shulgin) گین الکس شرول 

این حوزه بودند. اثر منحصرر بره فررد کرار گرروه هنرری       
جررودی مفرراهیم اولیرره مرورگرهررای وب را برره چررالش   
کشررید. در همرران زمرران مررارک ترایررب در نیویررورک    

را بره بحرث آزاد   (Rhizome.org) قسرمتی از سرایت   
در مررورد هنررر شرربکه اختصرراص داد و نتیجرره آن را در   

، (Steve Deitz) شیو خود نگه داشرت. اسرتیو دیترز   آر
در  (Walker Art  Center)مرکررز هنررری واکررر  

مینیاپولیس را تاسیس کررد. ایرن مرکرز از پشرتیبان هرای      
هنررر شرربکه و برگررزار کننررده نمایشررگاه هررای اینترنترری   
مختلف از آثار این رسانه بود. همچنین وب سایت هرای  

رهررای آمریکررایی، مرروزه هنرهررای آمریکررایی ویتنرری، هن
، مرروزه (American Art Artport) آرت پررورت

سررررایلن آر گوگنهررررایم و مرررروزه هنرهررررای معاصررررر  
سانفرانسیسکو نیز به طرفداران هنرهرای شربکه پیوسرتند.    
ویررردیوهای تعررراملی در اینترنرررت برررا نررررم افزارهرررای   

و ام بری  (CUseeMe) ویدیوکنفرانس سی یو سی می 
رفرورمنس و سرایر   آغاز شد که شامل پ(MBone) وان 

اشکال هنر شبکه بود. این نوع از آثار هنری برا توجره بره    
وابستگی به سرعت اینترنت و پهنای بانرد برا سررعت در    
فضای اینترنت گسترش یافتند. در حرال حاضرر سرازمان    

در مرونترال و  (SAT) هایی مانند جامعره هنرر و فنراوری    
ای در فرانسه با استفاده از  شربکه هر  (Marcel) مارسل 

، (Internet2) 2فوق العاده پر سرعت ماننرد اینترنرت   
 و نشررنال المبررداریل(Access Grid)اکسررز گریررد 

(National LambdaRail) در حررال بررسرری نرررم ،
افزارهای تحت شبکه های پر سرعت در  جهت اهرداف  
خالقانرره هسررتند. امکانررات فنرراوری ارتبرراط برری سرریم برره 

وشی های همرراه  مخاطب اجازه داده است تا از طریق گ
 « دایال تونز»و رایانه های جیبی اثر هنری را تجربه کند. 

(Dialtones)   اثر پیشگامانه گوالن لروین در نمایشرگاه
در واقرع اجررای کنسررت موسریقی برا       ۲۰۰۱الکترونیکا 

اسررتفاده از زنررگ گوشرری هررای حاضررران بررود. فنرراوری 
 سامانه موقعیت یاب جهانی به ما امکان می دهد تا مکان
نسبتا دقیق بیننرده را مشرخص کنریم. پرروژه هرایی ماننرد       

لنرد   5سری    (GPS Drawing)طراحری جری پری اس   
و آمسرتردام   (C5 Landscape Initiative)اسرکی  
از کراربرد  (Amsterdam Real Time)ریرل ترایم   

این فناوری بهره گرفته اند. فناوری سامانه موقعیت یراب  
راتر از شبکه هرای  جهانی تعریف نوینی از هنر شبکه را ف

سرریمی ارائرره کرررد. احسرراس انسرران در مقابررل رونررد پررر  
سرعت فناوری همانند گوش سپردن به اولین رادیوهرای  
فناوری بی سیم و انتظار تاثیرات ایرن فنراوری در جهران    

 آینده است.  
هر چند بسیاری از موزه هرا و گرالری هرا در حرال     
ر حاضر وب سایت و آثار اختصاصری خرود را بررای هنر    
شرربکه دارنررد امررا بحررث و اخررتالف در مررورد ارائرره هنررر 
شبکه در گرالری هرای فیزیکری همچنران ادامره دارد. از      
جنجالی ترین آثار اجرا شده در گرالری، چیردمان هرای    

، (Empire 24/7)«امپایر شبانه روزی»گروه جودی و 
 Wolfgang)اثررر زمرران محررور ولفگانررگ اسررتایلی  

Staehle) هررایی بودنررد کرره ، نمررایش تصررویر دوربررین
حمله تروریستی به بررج هرای تجرارت جهرانی در سرال      

را ضبط کرده بودند. با اینکه رشرد و تکامرل هنرر     ۲۰۰۱
شبکه به عنوان رسانه ای هنری روشن اسرت امرا جایگراه    
آن در مراکز هنری سنتی تا زمانی که محل امن خرود را  
در مرزهای هنر معاصر بیابند سوال برانگیز براقی خواهرد   

 اند. م
*** 
 
 
 

، ۵،  چاپ تهران، شماره «هنر و رسانه»برگرفته از: نشریه 
 (۲۰۱۵)آوریل  ۱۳۹۴اردیبهشت ماه 

Email: artandmedia92@yahoo.com 
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 انوشته: پروفسور فلل اهلل رض
 
 

 
 ساقی به بی نیازی رندان که می بده

 هوالغنی  مغنی  ز بانگ  بشنوی  تا 

 )حافظ(                                                             

 
 

غنی( بر دیوان  -از یادداشت های گرانبهای )قزوینی *
حافظ، در بعضی از نوشتار های دیگر نگارنده یاد شده، 

 شد.   و باز یاد خواهد

 

 
  . 

 

      

 
 

 پیشگفتار
از زمررانی کرره کشررور باسررتانی ایررران دگررر برراره    

نزدیرک بره یکصرد     ،درصحنه جهانی حضور پیردا کررد  
سررال مرری گررذرد. در ایررن دوران حکومررت مشررروطه و  
مجلس شورای ملی در ایرران بره وجرود آمرد. کشرور از      

اروپررا و  رهررایی یافرت، راه   نراایمنی و ملرروک الطروایفی  
دانشررگاه هررا و   برراز شررد. مرردارس جدیررد و    آمریکررا 
یافتند. یک طبقره روشرنفکر جهران     ها تاسیس بیمارستان

مشتاقانه به پیروی از پیشرفت های  ،بین، از راه قلم و قدم
 صررنعتی و اقتصررادی غرررب پرداختنررد، کارخانرره هررا و   
ادارات و دفترها درست کردند. داد و ستد با غربی هرا و  

 * دکتر  اسم غنی در پیرامون یادداشت های
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آغراز شرد و بره شرتاب     غررب   هرفت و آمد و هجررت بر  
 فزونی گرفت. 

آن گاه مرردم کشرور مرا توانسرتند بره شرعر و ادب       
فارسی و فرهنگ سنتی خود و شناسایی دانش و فناوری 

 غرب نیز بیشتر روی آورند.  
طبیعی است که تالش ها و پیشرفت هرا و کامیرابی   
ها، به هیچ گاه از دشواری های پریش بینری نشرده تقلیرد     

تی هررا و ناکررامی هررای اجتمرراعی و نابجررای، ماننررد کاسرر
 اقتصادی و سیاسی فارغ نبوده اند. 

صد سال در دوران پیشرفت های اتمینک و  
انفورماتیک، زمان مناسبی برای نوسنازی اینران   
می بود. متاسفانه خودخواهی ها، نفاق ها، جننگ  
های قبیله ای، فرعون های ساخته بت سنازان و  

رگاننان  بت پرستان محلنی و بیگاننه، هجنو  باز   
بیندار غننرب بننه خننوان یغمننای وادی خفتگننان،  
سیاست جهانخواران بین المللنی و درگینری بنا    
جنگ های جهانی، مهلت نداد که ایران بار دیگنر  
مقامی فراخور نا  و فرهنگ خنود در جهنان بنه    
دست بیاورد. مرد  محرو  کشوری باستانی کنه  
پیش از اسال  و بعد از اسال  چنندی پیشناهنگ   

بنوده انند، در اینن دوران همچننان      تمدن بشنر 
سرکوفته و در زیر فشارهای اقتصادی و سیاسنی  

 . و خفقان آزادی جانگداز به سر برده اند
 چرا چنین شده؟ 

در تجزیررره و تحلیرررل مسرررایل ایرررن صرررد سرررال،  
کتراب   کارشناسان و نویسندکان، هزاران مقالره و صردها  

نوشته انرد بعضری دولتمرردان نیرز در ایرن صرد سرال در        
رصه سیاست فرس رانده، نگررش و خراطرات خرود را    ع

 (۱)پیوست شماره   منتشر کرده اند.
یادداشت ها و خاطرات دکتر قاسرم غنری از روزن   

د. دکتررر غنرری نفرهنررگ ایررران، جالررب برره نظررر مرری رسرر
پزشکی ادیب و آشنا بره فرهنرگ سرنتی ایرران و جهران      

غرب اسرت. در دوران زنردگانی کوتراه خرود در ایرران      
دانشگاه تهران در دانشکده های پزشکی و الهیرات  استاد 

بود. به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شرد، چنرد مراهی    
وزیر و چند سالی سفیر ایران در مصرر و در ترکیره برود.    

 (۲)پیوست شماره 
غنری برا رضاشراه آشرنائی داشرت. شرخص محمررد       
رضاشاه را در آغاز پادشاهی او از نزدیک می شرناخت،  

مانند محمد علی فروغی، احمد قروام،   با نخست وزیرانی
وثوق الدوله، سهیلی، دکتر مصدق، ساعد و حسین عالء 
رفررت و آمررد و مکاتبرره داشررته و بررا بسرریاری از رجررال    

 معروف دیگر معاشر بوده است.
دکتررر غنرری نیمرری از گررنج خانرره مغررز خررود را، بررا  

)پیوست شدماره   اطالعات علمی و مکتبی زمان انباشرت 

پرورش نیم دیگرر مغرز خرود، از فریض     ولی او برای  (۳
بزرگرران ارشرراد مرری طلبیررد، بزرگررانی در رده محمررد     

انرردایک، آینشررتاین، ونهررایمر، پطرره حسررین، ا قزوینرری،
   آناتول فرانس.

هنر بزرگ و کم نظیر دکتر قاسم غنی نامه نویسری  
لروف. بنرده در   افارسی او است، به سرعت و به آالف و 
رده ام کره از متررجم   کتاب نگاهی به عمر خیرام، یراد کر   

معررروف رباعیررات خیررام برره زبرران انگلیسرری ادوارد فیتررز  
بره  جرالد در حدود هرزار نامره در مروزه هرای انگلسرتان      

رینسرتون در چهرار   جای مانرده کره بره همرت دانشرگاه پ     
مجلد در آمریکا انتشار یافتره اسرت. و در مقدمره و مرتن     

 کتاب مکررا از بنده یاد کرده اند. 
غنی باید امتنان داشت که نامه هرا   از دکتر سیروس

و یادداشت های فارسری پراکنرده پردر را گررد آورده و     
)پیوسدت  مجلرد بره چراپ رسرانده اسرت.       ۸ بیش از در

 (۴شماره 
بنده یادداشت های دکتر قاسم غنی را خوانده ام و 
به خواهش دوستان بعضی نکات برگرفته از نوشرته هرای   

در میران مری گرذارم و     او را در این مقاله برا خواننردگان  
 تامالت خود را با آن همراه می کنم.  
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 دوران خردسالی در سبزوار و تهران  -۱
 دبیرستان و کال  بیروت   -۲

 مرید و مراد  -۳

 بازگشت به سبزوار  -۴

 جراحی بی ابزار و سپا  بزرگواران  -۵

 نگاهی به بافت فرهنگی آمریکا  -۶

 سفری به کانادا  -۷

 غنی قاسم ید دکتر آمریکا از د -۸
، بننازی هننای کلننوب دانشننگاه الوال در -۹
 استقالل کبک -المپیک 
 سفر رسمی شاه به آمریکا  -۱۰
 نکته ای درباره علم و عمل  -۱۱
 یکی بر سر شاخ، ُبن می برید -۱۲
 تفکر دیجیتال -۱۳
گننرایش سیاسننی بعلننی دولتمننردان  -۱۴

 اسبق ایرانی 
 تمایالت غنی  -۱۵

 مصر به ایران  هنگا  بازگشت از
 کسی که می تواند 

 آینده نزدیک را پیش بینی کند. 
 

در پیشگفتار این مقاله، مری بایرد یرادآور شرد کره      
گذشت نیم قرن بر یادداشت های دکترر غنری و احتمرال    
آشررنایی هررای شخصرری خواننرردگان بررا بعضرری از رجررال 
معاصر، رخصت و فرصت تجدید نظر در برداشت هرا را  

یرررد. ولرری در مجمرروع نمرری ترروان از کسرری برراز نمرری گ
عیارگیری یک دانشور ایرانی را که نیاز مالی نداشته و با 
کوله باری از تصوف حافظ و موالنا به سیر آفاق وانفس 

 پرداخته، به کلی نادیده گرفت. 
دکتررر غنرری گهگرراه از روی دلسرروزی برررای نررام و 
استقالل ایران، سخت دلتنگ می شرود و سرخن درشرت    

ران خام جاهرل و کرالش مری گویرد بنرده      درباره کاردا

بعضی از آن نام ها را حذف کررده یرا در پررده گذاشرته     
 ام، حرمت نوشته ام را:  

 
 احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
 کردم سئوال صبحدم از پیر میفروش 

  گفتا نگفتنی است سخن، گرچه محرمی 
  رده نگهدار و می بنوشپدرکش زبان و 
 )حافظ(                                                

 
*** 

 

  دوران خردسالی در سبموار و تهران -۱
 ۱۳۱۰مرریالدی ) ۱۸۹۳مررارس  ۲۰قاسررم غنرری در  

هجری قمری( در سبزوار خراسان بره دنیرا آمرد. پردرش     
میرزا عبدالغنی از سادات حسینی معرروف بره عربشراهی    

د و پدر بود که در سبزوار زندگانی ایلی اعیان وار داشتن
 اندر پدر از مالکان معتبر و صاحب نفوذ اجتماعی بودند. 
میرزا عبدالغنی مردی اهل ذوق بود، گل و درخت 
و طبیعرت را دوسررت مری داشررت و برا آثررار ادبری ایررران     
مانوس بود و فرزندش را از همان سال های کرودکی بره   

گیراه ترغیرب   از بر کردن شعر فارسی و شناسایی گرل و  
تربیرت پردر در پررورش     هرا و حسرن   می کررد. تشرویق  

 فرزند بسیار موثر بود. 
هجری قمری که ده ها هرزار نفرر    ۱۳۴۲وبای سال 

را در ایررران ناگهرران برره شررتاب از میرران برداشررت، میرررزا 
      عبردالغنی را کرره مررد خرروش بنیره ای بررود نیرز از جهرران    

 بدر برد.
 دم مرگ چون آتش هولناک
 ندارد ز برنا و فرتوت باک    

 )فردوسی(                                      

از  (۵)پیوسدت شدماره    قاسرم غنری    مرادر  ،  رقیه

خاندان سادات عربشاهی و مریم غفوری همسرر غنری از   

سرربزواری بررود. بررد نیسررت، علرری نوادگرران حرراجی مررال 
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یادآور شویم که با مقیاس امروزی سبزوار در پایان سده 

انردکی آب و درخرت    نوزده میالدی، بره ده بزرگری برا   

شبیه تر بود تا به یک شهر، تقریبا مرردم بره همران وضرع     

هفتصد سال پیش تر دوران خیام و عطرار زنردگانی مری    

کردند. نکته قابل توجه که شاید از دیرد غربری هرا نهران     

بمانررد، ایررن اسررت کرره در همررین دهکررده هررای قرررون    

وسررطائی فرزنرردان بررا اسررتعداد ایرانرری، از یادگارهررای    

های فرهنگ آبدیده ایران به دنیا آمده اند و باز می گرانب

اگر مقتلیات پرورش این استعدادها فراهم آیند. 

باشد، جهان معرفت باز عوارها و خینا  هنا بنه    
  دست خواهد آورد.

 
 نخواهد این چمن از سرو و الله خالی ماند 

 یکی همی رود و دیگری همی آید
 )حافظ(                                                     

 
قاسم غنی در خردسالی در مکتب خانه های قردیم  
شروع به سواد آموزی می کند. در آن زمران مدرسره برا    

سرالگی،   ۱۴نظام جدید در سربزوار وجرود نداشرت. در    
دایی قاسم او را به تهران می برد که برای نخستین بار بره  
جای مکترب خانره در مدرسره ای تحصریل کنرد. شررح       

روزه با گاری و راننده تیره بخت، از سربزوار بره    ۲۴ر سف
تهران و ناامنی راه و بیماری هرا و دشرواری هرای دیگرر     
جالب است. حد فاصلی است میان قرون وسطی و سرده  

غنی پس از سره سرال    ( ۶) پیوست شمارهبیستم میالدی. 
دانش آموزی در تهرران، از راه سربزوار بره بیرروت مری      

وت نخسررت در کررالج ژزوئیررت هررا (. در بیررر۱۹۱۳رود )
مدتی درس می خواند و آنگراه وارد دانشرکده پزشرکی    
آمریکایی می شود و در همه حال امیدوار است که پس 

 از گرفتن دکترای پزشکی به سبزوار برگردد.
 

 دبیرستان و کالج بیروت   -۲
خرود را بره    ۱۹۱۲ دانشجوی سبزواری که در پاییز

یت هرا آمرده اکنرون برا     بیروت رسانده و به مدرسه ژزوئ
عطرش  او عالقه بسیار می خواهد همه چیز را فرا بگیررد.  

 آموختن دارد. 
رئرریس مدرسرره روزهررای شررنبه درس  «پرپاسررکال»

نجوم می گفت و ضمنا توصریه مری کررد کره روزهرای      
 یکشنبه دانشجویانش به کلیسا بیایند. غنی می نویسد: 

پرپاسکال وقتی صبح شنبه در درس هیرات از قروه   
جاذبه ارض و قانون ثقل و اصول نیوتن سخن گفرت، برا   
حرارت تمام در شرح و بسط وافی این مسرایل را مردلل   
ساخت و با براهین علمی روشن کرد. فرردا کره یکشرنبه    
بود، خود او در کلیسا از صعود مسیح به آسمان و معراج 

کنجکراو و در   یسخن گفت و وعظ کررد. مرن شراگرد   
 اد گرفتن در من زیاد بود. درس ها عمیق بودم. عطش ی

غنی روز بعد به دفتر اسرتاد مری رود و مری گویرد:     
مررن درس روز شررنبه شررما را کرره بررا دالیررل ریاضرری و   »

فیزیکی ثابرت مری کردیرد فهمیردم و قبرول کرردم. روز       
یکشنبه مخالف آن قروانین را در کلیسرا مری گفتیرد کره      
 مردی با جسد مادی و فی المثل هفتاد و هشتاد کیلوگرم

دو روز بعد از مرگ قیام کرده و بره آسرمان رفتره     وزن،
است. من که نو آمروزم حررف هرای روز شرنبه را قبرول      
کنم یرا حررف هرای روز یکشرنبه را کره متنراقض برا آن        

 «است.
دانشرمند منصرف روشرن ضرمیر گفرت:      ، پاسکال 

. من مثل این که در مغزم دو قسمت متمایز داشرته باشرم  »

ای علمنی خنود را   در یک قسمت علم و یافته هن 
ذخیره کرده ا  و در قسمت دیگر دین و معتقدات 
مذهبی را. منوق اینن و منونق آن، نحنوه ادراک    
این با چگونگی فهم آن به کلی از هم جداسنت و  

 (.۱ج ۹۲ص ) مزاحمتی با هم ندارند.
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دبیر ژزوئیت مساله فلسفی عمیقی را بسیار خروب   
 برای شاگرد جوانش توجیه کرده بود. 

ادی معرفت، هر نگرشی بر پایه پنیش  در و
فرض های خودش استوار می ماند. می باید هنر  
واقعه ای را در دستگاه پیش فرض هنای معنین   
همان نگرش بررسی کنرد. کناربرد هنر منوقنی     

 جایگاه معین خود را دارد.
در مدرسه ژزوئیت ها درس ها بره زبران فرانسروی    

هرد بره   می بود. پس از پایان دوره مدرسه غنری مری خوا  
تحصیل ادامه بدهد. چون دانشجوی مستعدی است، مری  
تواند در هر رشته ای نام نویسری کنرد و بره تحصریل آن     
 رشته بپردازد. غنی رشته پزشکی را انتخاب می کند. 

تنها دانشکده پزشرکی در بیرروت آن زمران کرالج     
که برا موسسرات پزشرکی اسرتان      بودپزشکی آمریکایی 
به شتاب مقدمات زبران   . غنیداشتنیویورک همکاری 

در کالج به عنوان دانش آموز می گیرد و  انگلیسی را فرا
   پزشکی پذیرفته می شود.

 
 مرید و مراد   -۳
 

  طفیل هستی عشقند آدمی و پری 
  ارادتی بنما تا سعادتی ببری
 )حافظ(                                              

وارسرته ای  غنی در کالج پزشکی بیروت به اسرتاد  
ارادت مخصوص پیدا می کنرد. ویلیرام وانردایک اسرتاد     
آمریکایی کرالج پزشرکی بیرروت  دانشرمندی فرروتن و      

 خاکسار بود. دکتر غنی می نویسد: 
چهار سنال افتخنار تلمنذ وانندایک را     »

داشتم کنه خلنر راه و پینر طریقنت و     
مرشد و راهبر به تما  معنی کلمه بود. از 

دریافته بنود  کنه   همان اول تلمذ نزد او 
« .همنشننینی مقننبالن چننون کیمیاسننت 

   (۷)پیوست شماره 

  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 
 تا کیمیای عشق بیابی و زرشوی
 )حافظ(                                             

 
وقتی یادداشت های دکترر غنری را دربراره اخرالق     

به عالمران قردیم   واالی واندایک می خوانم، او در نظرم 
ایرانی شباهت دارد، فی المثل حاج مال هادی سبزواری، 
آن هررا کرره تخصررص علمرری خررود را بررا تقرروای معنرروی  
همبستر کرده بوده اند. ایرن عظمرت انسرانی را در شررق     

 زیادتر لمس کرده ام.
امروز در جهان پیشرفته غرب، گرویی گررایش بره    

را از خانقراه  فرشته تقوا گاه می تواند مادیات و فناوری، 
معرفررت طرررد کنررد. در کشررورهای در حررال گسررترش،  
نوجوانان که صور غرب را از طریق رسانه ها مری بیننرد،   
 ناگزیر به بازار مصرف و گرایش مادی دل می بندند. 

 
 پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن   

       دلم بسوخت از این غم که این چه بلعجبی است  
 )حافظ(
 

ر کالج پزشکی بیروت روح طلبگی و استاد عالیقد
معرفرت جرویی داشررت. دنبرال جراه و مررال نبرود. ویلیررام      

در جروانی پرژوهش    William Van Dykeوانردایک  
و حترری بررا چررارلز  بررود هررایی در زیسررت شناسرری کرررده
 داروین معروف مکاتباتی داشت. 

واندایک به علمنای قندیم اینران خودمنان     
ادعنا کنه   شباهت زیاد داشت. مردی فروتن، بی 

ورد زبانش بود. زبان هنای عربنی و   « نمی دانم»
فرانسوی را آموختنه بنود. عنالم اسنال  را منی      
شناخت و برخالف مغز شستگان امروز غرب بنه  
  اقلیت های محرو  جهان رافت و محبت داشت.
واندایک می توانست در آمریکا بماند، درسری در  
 دانشگاهی بدهد، با معراریف عکرس بگیررد، در مجرامع    
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حرفه ای رخنه کند نشان و مدال به دست بیراورد. امرا او   
تررررجیح داده برررود کررره در گوشررره خانقررراهی معلمررری  

 به قول اقبال الهوری: خدمتگزار باشد.
 
 «. عزلت خمکده ای گیر و رسیدن آموز»
 

قاسم غنری چهرار سرال شراگرد او برود. شراگردی       
برای نمره امتحان غیر از صفای پر برکت مریرد بره مرراد    

ت. رابطه غنی با واندایک رابطره مریرد و مررادی برود     اس
هنگررام سررفر از  ۱۹۳۸و  ۱۹۲۴چنرران کرره در سررال هررای 

ایران به اروپا، غنی راهش را اندکی عوض می کند و برا  
 شوقی مینوی به عتبه بوسی مرادش به بیروت می رود. 

 
  گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت 

  در هیچ سری نیست که سری زخدا نیست
 )حافظ(                                                            

 
سراله    ۸۶ خود از اسرتاد  ۱۹۳۸غنی در دیدار آخر 

بازنشسته در بیروت، می پرسد که وقرت را چگونره مری    
بره مطالعره قررآن و علروم     »گذراند. واندایک می گوید: 

 «  قرآنی و تفسیر و فقه و اصول اسالمی.
ته آمریکایی از معارف معنروی شررق   استاد بازنشس

دل نمی کند و چند ماه بعد از آخرین دیردارش برا غنری    
در بیروت وفات می یابد. برای کسرانی کره در تحصریل    
معارف بشری، موهبت دید ژرف عارفانه نداشته باشرند،  
تشخیص حرال و قرال بنردگان خردا دشروار اسرت. البتره        
امررا  اطالعررات قشررری ابررزار کررار را برره دسررت مرری دهررد

دشواری در آن است که آدم بتواند آن ابزار را در جرای  
 معین خود به کار ببرد. 

کسانی هستند که مختصری فیزیرک و ریاضری یرا    
ها بریش از   تأثیر آموخته زیست شناسی آموخته اند. اگر

ظرفیت پذیرش طبیعی آن ها باشد، آن ابزار را چون تیغ 
عشرق و  تیز برای دریدن پررده هرای معرارف روحرانی و     

عرفان به کار می گیرند و گردن فرازانه بره هرر سرو مری     
تازند. شریخ ابوسرعید برا مشراهده زن آراسرته برازاری در       

 خطاب به او خوش گفته بود.
 

  آراسته و مست به بازار آیی 
  ای دوست ندانی که گرفتار آیی
 )ابوسعید(                                              

 
نیرز بره    ۱۹۲۴ویسرد کره در ژانویره   دکتر غنی مری ن 

زیارت واندایک در خانه محقراو رفرتم. دو قرالی عتیقره    
ترکمن که وقتی سرردار معرزز بجنروردی  بره مرن هدیره       
کرده بود، به استادم هدیه کرردم. هرر قرالی را بره جرایی      
گذاشررت کرره همرره روزه بتوانررد آنهررا را دسررت بزنررد. او 

 هنرهای اسالمی را زیاد دوست می داشت.
 

 بازگشت به سبموار   -۴
 

پرس از گرررفتن درجرره   ۱۹۱۹دکترر غنرری در پرراییز  
دکتری پزشکی از کالج آمریکایی بیروت به سبزوار براز  
می گردد، که به مردم محروم زادگاه خود خدمت کند. 

 در یادداشت هایش می نویسد:
در اوایننل ورود  بننه سننبزوار )پنناییز   »

( اپیدمی انفلوانزای شدیدی شایع ۱۹۱۹
مرد  از هر گوشه به سراغ من منی  شد. 

آمدند و طوری می شد کنه روزی شناید   
ساعت در دوندگی کارهنای طبابنت    ۱۸

بود ... در این گرفتناری اینن احسنا     
برایم آمند کنه بناالخره منن سنبزواری      
هستم و یکی از ابنا  همین شهر بدبخت 
قرون وسوائی بدون طبیب و بندون دوا،  
و  من نان و آب همنین شنهر را خنورده   

بزرگ شده و بعد پول همین شهر را بنه  
خارج برده، درسی خوانده ا . دینن منن   
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است که در همنین شنهر بمنانم و حنق     
مرد  را به هر انندازه مقندور باشند ادا    

 « کنم.
هر کس در عمرش دقنایق روحانینت و   »

معنننویتی داشننته اسننت کننه عواطننف و 
احساسات عالیه بشری در آن دقایق بنر  

ت. من آرزو می کنم او حکمفرما بوده اس
که کاش آن دقایق و آن تنبه روحنانی و  
معننوی هنر روز تکننرار منی شند. ایننن     
تصننمیم را یعنننی اقامننت در سننبزوار و  
طبابت و پرستاری همشهریان بی ننوای  
خود را با روحانیت و صفایی گنرفتم کنه   
خاطره اش هیچ وقت فراموش نخواهند  
شد و در دفتر عمر  یکی از صفحات بنا  

 ( ۱، ج۱۸۹)ص  سوب است.ارزشی مح
دولت ها و مرردم کشرورهای پیشررفته، صرد سرال      
پیش، از وضع زندگانی مردم ایران و کشرورهای جهران   
سوم به کلی بری خبرر بودنرد. یعنری دردهرا و رنرج هرای        
مردم آن کشورها را حس نمی کردند حتری امرروز هرم    
در عصر انفورماتیک می بینیم که مرردم کشرور برزرگ    

گ مردم افغانستان و عراق اطرالع کرافی   آمریکا از فرهن
نداشته اند و ندارند. نمونه ای از مشرکالت مرردم جهران    

 سوم را در یادداشت های دکتر غنی می خوانیم.  
دکتر غنی می خواهد در سبزوار طبابت کنرد و بره   
درد مردم برسد. اما در سبزوار بیمارسرتان وجرود نردارد    

بته جوان پزشک ابزار مقدماتی طبابت در دست نیست. ال
ساله می توانسرت در بیرروت یرا پراریس بمانرد و بره        ۲۶

اصطالح زندگانی آسوده ای داشته باشد. بره گمران مرن    
 (۸)پیوست شماره د فرهنگی ایران باعث می شرو  شکش
 تواند سدها را از میان بردارد. می نویسد: بکه 

خانه ای در بیرون شهر سبزوار خرینداری  »
ی از دکتننر شنند، اسننباب جراحننی مختصننر

هوفمننان آمریکننایی کننه از مشننهد بننه    
هندوستان می رفت خریند  و ینک مشنت    
دیگ های حلبی و غیره یعنی از آهن سنفید  
در همننان سننبزوار بننرای تعقننیم اسننباب و 
جوشاندن پارچه ها تهیه شند. جمناعتی از   
جوانان سبزواری را برای پرستاری تربینت  
کرد . عوارهای قدیمی را جمع نموده ینک  

شیمی عملنی کنه بنه درد دوا فنروش     دوره 
 بخورد به آن ها تدریس کرد . از قبیل تهیه 
دواها و جوشانده ها و تقویر و حل و غیره و 
کیفیننت نگاهننداری سننمومات و نگاهننداری 
نسخه و سواد آن و نمره گذاری... خود  می 

 «رفتم به دکان های آن ها سر می زد ...

 
مرل  شک نیست که خدمت به مردم مهرم تررین عا  

آرامش جامعه است، خدمات فداکارانه از دست کسانی 
ساخته اسرت کره معنویرت و انسرانیت را دریافتره باشرند.       
عصاره اعتقادات مذهبی ایجاد همین حرس همردردی و   

نه وعرده هرای خوشررنگ     -خدمتگزاری در عمل است
سیاسی از رسانه ها. به گمان من مرشد بزرگی که دکترر  

تگزاری برره مرردم کرررد،  غنری را در جروانی آمرراده خردم   
 همان واندایک بود.

 

 جراحی بی ابمار و سپاس بمرگواران -۵
وقتی پیرمرد هفتاد ساله ای از مردم فروند نزدیک  

برود و جرز قطرع    سبزوار آوردند که پایش غانغرین شده 
پا عالجی نداشت و الزم برود باالهرای ران پرای او قطرع     

 شود . دکتر غنی می نویسد:
 

لرفننور  منندهوش کننرده مننریر را بننا ک»
مشغول عمل شد ... اره منحصر بنه فنردی   
داشتم که کوچک و ظریف بود، همان را بنه  
کننار بننرد . در وسننط کننار کننه اننندکی از  
استخوان را اره کرد ، اره شکست. نناگزیر  



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان   - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

121 

کسی را منی فرسنتند و از نجنار محلنه اره     
 ،نجنناری مننی خرننند. اره را مننی جوشننانند

راحی را انجنا   استخوان را می بر  و کار ج
 «می دهم و پیرمرد نجات پیدا می کند. 

 
این چنین وضع قررون وسرطایی ایرران، مربروط بره      

 امروز هم کسانی که بخواهند به مردم  ،است ۱۹۱۹سال 
محروم کشورهای بازمانرده جهران برسرند، بایرد دلیرر و      

خردمتی   ،مصمم و فرداکار باشرند و برا مقتضریات نابراب     
سال ها منتظر بمانند تا دوایرر برین   انجام بدهند نه این که 

 .المللی و گفتگوهای سیاسی همه چیز را روبراه کنند
دریغ است کره در ایرن نوشرته هرا از سپاسرگزاری      
مردم محروم جهان، در برابر انتظارات و دعاوی حقروقی  
مردم کشورهای پیشرفته در برخورد با امور پزشکی، یاد 

 نشود. دکتر غنی می نویسد: 
نجات یافت و سال هنا بعند تنا در    پیرمرد »

سبزوار بود  هر سال چند سیر زرشک کنه  
 تعارف  برایم   حاصل بیابانی آن حدود است

می فرستاد. به اصوالح سپاسگزاری خود را 
نشان می داد. شناید کمتنر هدینه طبنی و     
وصول کمتر نعمتی در دنیا به انندازه همنان   
چند سیر زرشک این پیرمرد خنوش قیافنه   

کنه ینک پارچنه صندق و محبنت و       بیابانی
سپاسگزاری بود برایم آن جلوه را در تمنا   

 « دوره عمر داشته است.
هدیه به صورت ناچیز پیرمررد دهقران و سرپاس بره     
معنی گرانسنگ پزشک جوان، نمونه ای است از زیبایی 
های فرهنگ یک کشور کهن سرال، کره بره عبرارت در     

ی و الفرت  نمی گنجد. می باید با فرهنگ آدمیت آشرنای 
لت های گمشده را جسرتجو کررد پیشررفت    ییافت و فض

هررای صررنعتی و پزشررکی و مررادی مررا را از زیبررایی هررای 
 معنوی و روحانی بی نیاز نمی کند. 

 
  بی هنر به مال کنی فخر بر حکیم  ور

    خرت شمارد اگر گاو عنبریکون 
 )سعدی(                                                   
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 نگاهی به بافت فرهنگی آمریکا   -۶
 

بخررش دوم کترراب انگلیسرری دکتررر سرریروس غنرری 
مربوط به نخستین سفر دکتر قاسم غنری بره آمریکاسرت.    

 (.۱۹۴۷اوت ۱۲تا ۱۹۴۵آوریل ۱۸)
دولررت ایررران هیرراتی را برررای نماینرردگی ایررران در 

در ۱۹۴۵آوریرل  ۲۵بنیان گرذاری سرازمان ملرل، کره در     
افرت، بره آمریکرا اعرزام مری      سانفرانسیسکو تشکیل می ی

کند. دکتر غنی به عضویت این هیات انتخاب مری شرود   
و برای نخستین بار به آمریکا می آید. پس از برنامه بنیان 
گرذاری منشررور سررازمان ملررل، دکتررر غنرری کرره خررود از  
خانواده های متمکن خراسان است به سیر آفراق وانفرس   

شهرها را  در آمریکا می پردازد. از غرب تا شرق آمریکا
زیر پای می گذارد، به مروزه هرا و دانشرگاه هرا سرر مری       
زند، با اهل علم و مردم معمولی گفتگو و گاهی دوستی 
برقرار می کند. یادداشت های او در شناسایی آمریکرای  

 جوان از دید یک دانشور شرقی بسیار جالب است. 
در نخسررتین مرراه اقامررت در غرررب آمریکررا، مرری    

 نویسد: 
بسیار خوشگل و سالم و خوش مرد  شهر »

آب و رنگ و راضی و خندان و بشاشند. یک 
نفر بدبخت و بد گل و محنزون دینده نمنی    
شود. مردمی هستند بسیار ساده و روشن و 
زود باور، فوق العاده عیاش و خوشگذرانند... 
   غالبا مناسنبات زن و منرد دوامنی نندارد...     
هیچ کس از حکومت تر  ندارد ولی همنه  

)پیوسدت  . را محتر  منی شنمارند   حکومت

 (۹شماره 

آمریکایی ها یکنی از وطنن پرسنت تنرین     
مرد  دنینا هسنتند... عمنال و روحنا فندای      
مملکت خویشند. تعلیم زبان های بیگانه در 
مدار  بسیار کم و ناقص است... البته این 

ملت بزرگ، ظاهرا بی نیاز از دنینای قندیم،   
 «ارد.احتیاجی به فراگرفتن زبان خارجی ند

 
غنی از تخصص کارشناسان آمریکایی تعریف می 
کنررد و ضررمنا مرری گویررد مررردم معمررولی، حترری غالررب  
دکترهای آمریکا، خرارج از کرار و مبحرث خرود دیگرر      

مقصود غنی اطالعات عمومی فرهنگری  ]اطالعی ندارند 
اما همین  اعی و سیاسی از کشورهای دیگر است[و اجتم

شرکیالت و وظیفره   افراد ساده سطحی به واسرطه حسرن ت  
شناسرری، تمرردن عظیمرری دارنررد و در ثررروت و راحترری   
سرآمد ملل دنیا هستند. این ها کار ماشینی را خوب مری  
دانند و ماشین معاش طروری مرنظم اسرت کره کرامال در      

 (. ۱۹۴۵جوالی ۲۴رفاه زندگی می کنند )
در یادداشت های دانشور ادیرب ایرران گراهی مری     

صرحبتی برا مرردم دانشرمند     توان دید که چه اندازه از هم
صرراحبدل لررذت و رضررای خرراطر پیرردا مرری کرررده و از   
مصاحبت با عوام مکتب و مدرسه دیرده رنرج مری بررده     
است. در غرب آمریکرا برا جروان طبیبری کره پرنج سرال        
پزشکی خوانده و پنج سال هم طبابت کرده همسفر مری  

وی به سوی منترال رهسپار می شروند.   شود و با اتوموبیل
 د: می نویس

این جوان طبینب مثنل ماشنین متحرکنی     »
است. یک نخود رشد فکنری پیندا نکنرده.    
شعر نمی فهمد شوخی سرش نمنی شنود.   
کارش همین است که بعلی مجالت خشک 
می خرد و موبوعات چرند و پرند بچه گاننه  
را می خواند. روزنامه یومیه هم منی خوانند.   

( ۱۹۴۵اوت ۱۷ماشننین متحننرک خننالص )
ل هر آمریکایی خوب می حساب معاش را مث

داند. هر جنا بننزین در اتومبینل منی رینزد      
یادداشننت مننی کننند... امننا وارد اسننتنباط و 
 استدالل و بحث نمی تواند بشود آد  بدی 

نیست ولی همیشه ساکت است چیزی هنم  
 «ندارد که بگوید.
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در یادداشررت هررای دکتررر غنرری در سررفر اول برره    

بره نکراتی برمری    آمریکا )به نمایندگی از دولرت ایرران(   
ر سانفرانسیسررکو برره دکتررر دنرردان پزشررک    دخرروریم. 

مراجعه می کند کره پرس از معاینره او را شرب بره منرزل       
خود دعوت می کند. پذیرایی گرم و با شور و مفررح برا   
دوستان مهمان نواز آمریکایی شایان توجه است. شصت 
سال پریش آمریکرا ماننرد جزیرره ای دور از کشرورهای      

نجکاوی و مهمان نروازی مرردم آمریکرا    شرق بود. آن ک
 اکنون دگرگونه شده و با شرقی ها الفتی ندارند. غنی  

 می نویسد: 
 

غالب دکترهای آمریکنایی خنارج از کنار و    »

مبحث خود به اندازه ینک نوجنوان پنانزده    
ساله بیشتر اطالع ندارند... تصنور آن هنا از   
باقی جهات دنیا به خواب اطفال شنبیه تنر   

کار خود را « تصور یک آد  پخته. است تا به
خوب می دانند و ماشین معاش طوری منظم 
 است که کامال در رفاه زندگی می کنند. در 

 
ملنل    سنایر   موبوعنات و ادبینات   این جا 
غالبا رومان های پلیسی منی   نیست.  شایع

خوانند که باب اطفال است. از جنس همنان  
حکایننات سننینماها خننوراک روح اشننخاص 

 است...
*** 

امروز شصت سال پس از نگارش یادداشرت دکترر   
غنرری مرری ترروانم بگررویم کرره اصررول مشرراهدات او هنرروز 
درست به نظر می رسد. مانند افرراط در خوانردن رومران    
های پلیسی و زد و خورد و زورمندی پهلروان نمایران در   
سینماهای هالیوود. خیال می کنم رسانه هرای نیرومنرد و   

بازرگانی و مسرایل جنرایی و    غنی آمریکا هم به تبلیغات
کشت و کشتار سینمایی بیشتر گررایش پیردا کررده انرد.     
رسانه ها و روزنامه ها مردم را با شررح مسرایل پلیسری و    
جنایی که همره روزه در هرر کشروری اتفراق مری افتراد،       

خواب مستی  درقاضی »مشغول می کنند. به قول سعدی 
کره رسرانه   کمتر اتفاق می افترد   .«بی خبر از ملک هستی

های مهم برنامه تلویزیونی یرا مقالره ای و کترابی دربراره     
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عشق و عرفران و نقرش هرای بردیع خیراالت شراعرانه را       
کنند. مجردات خیال انگیز را گاهی در حواشی  منعکس

 رسانه های کوچکتر می توان یافت، نه در متن ها.  
از اوایل سده بیستم میالدی کشور جوان آمریکای 

تکنولرروژی و اقتصرراد و مرردیریت در  شررمالی پیشرراهنگ
جهان به شمار مری آمرد. هرر اندیشرمندی کره از جهران       
کهن به جهران نرو مری آمرد، در شرگفت مری مانرد کره         
چگونه کشوری چنرین جروان در مردت تراریخی کوتراه      
توانسته است تشکیالت عظیم درست کند و مرردم خرود   
 را به رفاه اقتصادی و آزادی )دموکراسی( برسراند. البتره  
هر عملی سود و زیان نسبی به همراه مری آورد. بسریاری   
از مردم آمریکا یعنی توده مردم از ایرن تفروق و برترری    
سرمست می شوند و خود بزرگ بینری بره ایشران مجرال     
 نمی دهد که محاسن فرهنگ های دیگر را دریابند. 

توده آمریکایی به یک ننوع تفناخر و وطنن    
روی کمتننر دوسننتی گننزاف اعتقنناد دارد. از ایننن 

آمریکایی زبان خارجی را فرا می گینرد. اقتصناد   
مرفه آن ها را بی نیاز کرده اسنت. آمریکنایی از   
تمدن های کهن و تاریخ زیاد اطالع ندارد. شعر و 
اشاره و ابها  را در نمی یابد. بیشنتر بنا عمنل و    
زندگانی ماشینی خود سر و کار دارد. اهنل خینال   

دانشی یا روحانی  آفرینی و سیر در عالم مجردات
آمریکایی نوعنا  »و عرفانی نیست. غنی می گوید: 

خوب زندگی می کند، بشناش و خنر  اسنت، از    
حکومت و دنینا واهمنه نندارد... احندی بنه کنار       
دیگری کاری ندارد. غریزه جنسی و نیاز خواب و 
خوراکش بنه آسنانی بنرآورده منی شنود. رنن        
و  دیگران را کمتر حس می کند و رسیدگی به فقر

بدبختی مرد  دیگر کشورها را برعهده مسئولیت 
  خودشان می داند.

برره زعررم بنررده آمریکررا از نظررر مرردیریت و نظررام    
اجتماعی بسیار قوی است. مرردم آمریکرا بره سرازندگی     

عملی بیشتر عالقمند اند تا به آیین تفکر و پرواز اندیشه، 
از این روی فناوری و کار گروهی و نظام اجتماعی کرار  

 پیشرفت های اقتصادی آن هاست.   گشای
 

 سفری به کانادا   -۷
 

هررر ایرانرری کرره برررای نخسررتین بررار از ایررران برره     
در عظمت تکنولروژی و   ،آمریکای شمالی سفر می کند
. آن اقلیررت ایرانیرران مانرردنظررام اجتمرراعی آن خیررره مرری 

فرهیخته که با تاریخ و علم و ادب و فرهنگ چنرد هرزار   
داشرته باشرند، پرس از اقامرت     ساله خود آشنایی نزدیک 

کوتاهی در آمریکا و شناخت بافت فرهنگی آن به غنای 
فرهنررگ ایررران در عررالم مجررردات بیشررتر مرری اندیشررند. 
غنررایی کرره فرهنررگ یررک کشررور جرروان پیشرراهنگ در  
تکنولوژی و بازار مادیات فاقد آن است ولری بردان نیراز    

 دارد. 
کار دشواری است کره انسران در محافرل دوسرتانه     

رب، به زبان مالیم، بی آن که بخواهد به میزبانان خود غ
درسی بدهد، از عظمرت فرهنرگ ایرران و اسرالم سرخن      
بگوید. رسانه ها اذهان توده مرردم و مهراجران جروان را    
با ارائه خرافات و جهالت های عوام شرق تیره کرده اند. 

 اغلب مهاجران ایرانی زود غربی می شوند. 
ای خود به این کاستی ها دکتر غنی در یادداشت ه

و عوارض آن اشاره می کند. اما هنر سخنوری و حضور 
ذهن و مجلس آرایی او، در ارائه عصاره فرهنرگ شررق   
به خوبی مشرهود اسرت. غنری مری نویسرد کره در اوایرل        

آمریکا بره منتررال کانرادا رفتره و در     غرب از ۱۹۴۵اکتبر 
رژون مرادام ترو  شهرک الوال با خانواده فرهیخته و متین 

Madame Tourjeune  .آشنا شده بود 
 ورژون با صرراحت لهجره و روشرن فکرری    تمادام 

که دارد گفت من خیلی دلم می خواهد به مملکت شرما  
که مملکت علم و دانایی و مطالعه و تفکر و تردبر اسرت   
بیایم... امرا چطرور مملکرت شرما برا ایرن روحیره اسرالم         
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ه چطرور  پذیرفته، تنها قسمت تعجب آور همین است کر 
 شماها مسلمان شده اید؟ 

بانوی میزبان دکتر غنی را سنایش می کند. مرردی  
ایرانی اما مسلمان با این همه اطالعات! غنی مری گویرد:   

عقیرده ابرراز مری     سرن برفرض آن چه تو نسبت به من ح»
داری... درست باشد و همه را قبرول کرنم، چره تناقضری     

موالعنات  آینا شنما   بین این ها و اسالم خواهد برود؟  
کاملی از اسال  داشته اید، بنا مسنلمان فهمینده    
نشسته اید؟ قرآن و علو  اسالمی تحصیل کنرده  
اید؟ تاریخ علو  و توور ملل را به دقت موالعه و 

 گفت: نه. مقایسه کرده اید؟
گفرتم اطالعررات شرما همرره و همره از یررک مشررت    
کشیش مغرض یا جاهل می آید که ایرن کشیشران غالبرا    

چ قسرم مطالعره اساسری نداشرته و بره صررف       خود نیز هی
مسموعات از طبقه ماقبل خود ایرن اشراعات را داده انرد.    
همین طور به عقب می روینم تنا بنه قنرون اول     
اسال  که مسیحیان دیانت اسنال  را بزرگتنرین   
معارض خود منی دیدنند و از راه اسنتدالل قنوه     
مقاومت نداشتند و دست به اشناعه اباطینل زده   

 اند.
ضافه مری کنرد کره ترا اواخرر قررن نروزدهم        غنی ا

کشیشان از روی تعصب و سیاسریون و عمرال اسرتعمار و    
اقتصاد، اسالم را دگرگونه جلروه مری دادنرد. در اواسرط     

 Thomas Carlyle( ۱۷۹۵-۱۸۸۱قررررن نررروزدهم ) 
نویسررنده معررروف اسررکاتلندی حضرررت محمررد را از     

 بزرگان تاریخ شمرد. 
ن چنرد صرد سرال    همه می دانیم که عالمان مسرلما 

مشعل علوم و معارف را در دست داشتند و در حکمرت  
و فلسررفه و ریاضرریات و فیزیررک و شرریمی و پزشررکی و  
نجوم و مبحث نور در جهان پیشرو بودنرد و برر معرارف    
یونان بسیار افرزوده انرد. در دوران تجدیرد علمری اروپرا      
 چند هزار کتاب از عالمان اسالم به التین ترجمه شد. 

الره و   حوید قرآن حضرت مسریح را رو غنی می گ
روح القدس می شمارد و حضرت مریم را مظهرر کامرل   

سه مذهب یهود و عیسوی و مسرلمان حکرم سره     -تقوی
 خواهر را دارند و متعلق به یک طبقه مذهبی اند.

 
 سه نگردد بریشم ار اورا 
 پرنیان خوانی و حریروپرند

 ما در این گفتگو که از هر سو 
 ن ترانه بلندناقوس ای ز شد

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 
  وحده الاله الّاهو

 )هاتف اصفهانی(                              
 

( نیز، بارهرا گرفترار ایرن    ر نگارنده این سطور )ف.
گونه مباحثات و مناظرات شرده اسرت، در مرواردی کره     
ایرانیان کم آشرنا بره فرهنرگ و ادب ایرران برزرگ، در      

گرای حضور داشته انرد، دفراع از تجلری    عین حال غرب 
 فرهنگ کشور باستانی دشوارتر و تلخ تر بوده است.

 

 آمریکا از دید دکتر غنی -۸
 
همه چیز آمریکا شبیه بره یکردیگر اسرت. بره هرر      »

شهری بروید همان آش است و همان کاسه. همان مغازه 
ها، این وحردت شرکل صروری نماینرده وحردت شرکل       

همره جرا عقیرده عمرومی رل      فکری و معنوی هم هست.
 مهمی دارد. 

در ایران بین یک نفر یزدی و قوچانی و مازندرانی 
و بیرجندی و بروجردی و قزوینی و تهرانی یرک دنیرای   

 وسیع فرق است )همچنین در اروپا(. 
آمریکا مملکت دموکراسری بره تمرام معنری کلمره      

  (۱۰) پیوست شدماره   است. طبقات ممتازه وجود ندارد.
آن کره انسران بره آمریکرا بیایرد خیرال مری کنرد          قبل از

آمریکا مملکت تجمل است ولی این طور نیست. تجمل 
منحصر به دنیای قدیم اسرت کره طبقرات ممترازه در آن     
وجود دارد... قبل از جنگ تجمل انگلستان و فرانسره بره   
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برریش از آن چرره بررود کرره در    ،مراتررب برررای طبقرره ای 
ایرن اسرت کره    آمریکا هسرت. عشرق مرردم آمریکرا در     

بزرگتر و بهتر به وجود بیاورنرد و بیشرتر اخترراع کننرد...     
در حقیقت بین فرهنرگ و صرنعت روابرط بسریار فرراهم      

 «  شده و علم و عمل توام شده است...
بورلی هیلز محله اغنیای هولیود اسرت. دکترر غنری    
از قول یکی از مردیران شررکت سرینمایی متروگلردوین     

نروع تجرارتی شرده، ترابع     سرینما یرک   »مایر می نویسرد:  
عرضه و تقاضاست. ذهن عامه و مشتری کلی همان فیلم 
 «  های کودکانه را دوست می دارد ما هم تهیه می کنیم.

 

   در کلوپ دانشگاه الوال - ۹

 استقالل کبک -بازی های المپیک
 

ریرریس   Pere Levesqueیررک کشرریش برره نررام 
 دانشررکده علرروم اجتمرراعی دانشررگاه الوال میزبرران جمررع
اسررت. مررردی اسررت روشررنفکر و صرراحبدل و مطلررع از   
تاریخ ادیان. آن شرب دکترر غنری از نویسرنده فرانسروی      

صرحبت  « زنردگی مسریح  »ارنست رنان و کتاب معروف 
در میان می آورد. کلیسای مسیحی آن کتراب را تحرریم   
مرن  »و نویسنده اش را تکفیر کرده بود. غنی می گویرد:  

م که اگر هیچ گراه  که غیر مسیحی هستم تصدیق می کن
نام مسیح را هم نشنیده بودم خواندن همان کتراب کرافی   
بود که احترام و محبت نسبت به مسیح پیدا کنم. برا ایرن   

 تفصیل چرا نویسنده را کلیسا تکفیر می کند. 
کشیش فاضل می گویرد: کتراب رنران بررای غیرر      

مسیحی ها مفید است زیررا مرا از آن هرا تروقعی نرداریم      

ه اهل مذهب کتاب او را تحریم کرده ولی در دایر
ایم. زیرا او کتناب را براسنا  قنوانین علمنی و     
روانشناسی تجزیه و تحلیل می کند، در حالی که 
مذهب متکی به یک دسته وجندانیات و معمینات   
است و به غیر از آن مذهب قنائم نخواهند بنود.    

من شخصا رنان را عالم و بزرگ  (۱۱)پیوست شماره
  ولی در دایره مسیحیان معتقند  و مفید می شمار

کتاب او را ملر می دانم زیرا مسی  را از آسنمان  
روحانیت به زمین می آورد و او را انسان بزرگنی  
جلوه می دهد نه چنان که منذهب کاتولینک منی    

  «خواهد.
دکتر قاسم غنی و دکترر احمرد فرهراد )کره بعردها      
رئرریس دانشررگاه تهررران شررد( از محفررل دوسررتانه و شررب 

 منترال به خوبی یاد می کنند.  خوش 
به زعم نگارنده این سرطور، هرر بخرش از نگررش     
های علمی یا اعتقادی پریش فررض هرای ویرژه خرود را      
دارنررد. آدم نکترره دان مرری توانررد، آرای مختلررف را کرره 
پیش فرض های مشترک ندارد در گوشه های مغز خود 
جای بدهد، همه نگرش ها را نمی باید منحصرا برا یرک   

ه اسرتدالل مقردماتی کره در مدرسره خوانرده ایرم       دستگا
 تجزیه و تحلیل کرد. 

 
 در کنج دماغم مطلب جای نصیحت 

 کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و ربابست 
 )حافظ(                                                       

-۲۰۰۱از حرف حرف می تراود. بنرده نگارنرده )   
۱۹۰۳Pere Levesque  )  ریریس دانشرکده    پرر لرووک

ندیررده و  ۱۹۴۶علرروم اجتمرراعی دانشررگاه الوال را تررا    
 نشناخته بودم. در دورانی که سفیر ایران در کانادا بودم،

نخسرت وزیرر برا نفروذ و      Rene Levesque  همنام او 
استقالل جوی کبک بود. نخست وزیر کبرک بره گونره    
ای مانند یعقوب لیث صفار خراسانی می خواسرت بررای   

نسوی زبان استان کبک پرچم استقالل برافرازد. مردم فرا
کبک از نظرر فرهنرگ فرانسروی و ثرروت هرای طبیعری       
بسیار غنی است. انرژی آب فرراوان هرم دارد. اقردامات    
دلیرانه و فداکارانه او دولت فدرال کانادا را بره وحشرت   
انداخته بود. این همتای یعقوب لیث رنه لرووک نخسرت   

فاضرل و مصرمم و فرداکار    وزیر استان کبک بود مردی 
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که ضمنا با فرهنگ ایران آشرنا برود. بنرده نیرز برا ایشران       
   صحبت داشتم.

در شرهر کبرک    ،مرکز دانشگاه فرانسه زبران الوال 
سرریتی پایتخررت اسررتان کبررک اسررت و در ایررام تصرردی  
سفارت ایران در کانادا، یکری از دوسرتان کانرادایی مرن     

بیسرت سرال    دانشگاه بود که رییس آن Boisvertبه نام 
پیش از آن تاریخ در بخش مهندسی برق دانشگاه ام آی 
تی درجه دکتری گرفته بود. در همان زمانی که بنرده در  

تدریس می کردم. از ایرن روی رشرته    (.M.I.T)آن جا 
 مودتی با دانشگاه الوال داشتم.  

در محافل کاتولیک کبک، طبق سنت هرای کهرن   
یسته دارند. در سال اروپا همچنان به کشیش ها احترام شا

برنامه بازی های المپیرک در شرهر منتررال کانرادا      ۱۹۷۶
برگزار شد. شرهر زیبرای منتررال بزرگتررین شرهر اسرتان       
کبک و بندر مهرم شررقی کشرور کانرادا اسرت. دربراره       
احترام به روحانیان خاطره ای را در ذهن دارم که یرادی  
از آن را به عنوان یک خدمتگزار فرهنرگ بری مناسربت    

 نمی دانم.  
برای هیات دیپلماتیک کانادا مشارکت در نمرایش  
هررای باشررکوه بررازی هررای المپیررک و مجررالس پررذیرایی 

 فرصت خوبی بود، هم فال و هم تماشا.  
یکی از مشکالت طبیعی مشارکت در برنامره هرای   
رسمی مساله ترافیک بود که حضور بازی های المپیرک  

ر ترتیبرری داده راه هررا را بنررد آورده بررود. راهنمایرران شرره 
بودند که در پایان برنامه ها و بعضی تشرریفات کره همره    
سفیران شرکت می کردند، نخسرت اتوموبیرل حکمرران    

بررره راه بیفترررد آنگررراه  Governor Generalکانرررادا 
 یاتوموبیررل هررای سررفیران و بعررد از آن هررزاران خررودرو

 تماشا کنندگان.
براری بره خراطر دارم کره طبرق مراسرم تشررریفات،       

اتوموبیرل حکمرران کانرادا برا پررچم مخصروص       نخست 
همراه موتور سواران پیش افتادند و بعد از آن ها کاروان 

ولری   .اتوموبیل حکمرران کانرادا برا پررچم هرای رسرمی      

پلیس راهنمایی دو اتوموبیرل را برر کراروان دیپلماتیرک     
مقدم کرده بود. بعد از اتوموبیل عریض و طویل و گران 

شه یک فولکس واگرن کهنره   قیمت حکمران کانادا همی
بر همه رانندگان سفرا پیشی می گرفت. کشیش بشاشری  

احتررام زی   بره با قبا و لباده خودش راننردگی مری کررد.    
ش بر کاروان ماشین های پرر زرق و بررق   بروحانی، مرک

سفیران پیشی می گرفرت. راننردگان سرفارتخانه هرا کره      
گرران  معموال احساس تفاخر و عالقه به جلو افترادن از دی 

دارند، حد و حرمت فولکس واگن کهنه را رعایت مری  
 کردند.

ن اتوموبیرل کهنرره ایرن شرعر حررافظ را    جبری مرن در  
 زمزمه می کردم: 

 
 کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان
 خاک او گشتم و چندین درجاتم دادند

 
 سفر رسمی شاه به آمریکا   -۱۰
 

سفرهای رسمی پادشاهان ایران به اروپا با سفرهای 
اصرالدین شاه آغاز شد. مظفرالردین شراه و احمرد شراه     ن

هم به اروپا سفر کردند. بررآورد حاصرل ایرن سرفرها را     
برررای مررردم ایررران، ترراریخ نویسرران معاصررر سررودبخش   

 ندانسته اند.
در صد سال گذشته شاید سفر رضاشراه پهلروی بره    
ترکیه و مالقات او با آتاتورک را بتوان آغراز فرتح براب    

بعد از مشروطیت با اروپا شرمرد. ایرن سرفر    مراوده ایران 
رسررمی چنررد سررال پررس از جنررگ اول جهررانی صررورت 
گرفررت. سررفر دیگررری کرره ایررران را بررا آمریکررا آشررنا و 
نزدیک کرد، سفر محمرد رضرا شراه پهلروی بره دعروت       
رییس جمهور آمریکا هری ترومن بعد از جنگ جهرانی  

 دوم بود. 
حاصل سرفرهای رسرمی بایرد بررای مرردم هرر دو       
کشور سود آور باشد. روابط دوستی و فرهنگری و داد و  
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ستد بازرگانی را تقویت کنرد. هیرات هرایی بایرد همرراه      
نرد کره زبران و فرهنرگ دو کشرور را      ورییس کشرور بر 

بشناسررند و برنامرره ای برررای بهبررود کارهررا آمرراده کرررده  
باشند. از زد و بند بازرگانی، برای خود و خرانواده خرود   

 بپرهیزند. 
نه بیشرتر ایرن سرفرها مصرروف بره تماشرای       متاسفا

غرب و خرید بازیچه ها و لوازم رفاه شخصری مری شرده    
اسررت کرره خواننرردگان ترراریخ معاصررر بررر چگررونگی آن 

 اشراف دارند. 
در زمان حاضر، سفرهای رسمی روسای کشرورها  

آیین دوستیابی شرده اسرت. در    وفزونی بسیار یافته و جز
نرگ جهرانی دوم،   چهار سرال پرس از ج  ۱۹۴۹نوامبر  ۱۵

ترومن رییس جمهور آمریکا هواپیمای اختصاصی خرود  
را برره تهررران مرری فرسررتد کرره محمررد رضاشرراه پهلرروی و 
همراهانش را برای نخستین سفر رسرمی از کشرور ایرران    
برره آمریکررا ببرررد. برنامرره سررفر رسررمی در آمریکررا طبررق  
معمررول تهیرره مرری شررود. تشررریفات و دفیلرره احترامررات   

نگررره آمریکررا، مالقررات بررا رجررال نظررامی، حضررور در ک
 سیاسی و اقتصادی جزو برنامه است.  

عیبی ندارد که کشرورهای پیشررفته، بره کشرور در     
حال توسرعه ایرران احتررام بگذارنرد و مرا را بره حسراب        

 بگیرند. 
البته مردم کشور ایران، مخاطرب ایرن احترامرات و    
تشریفات اند، هر چند با تشریفات و تعارفات غرره نبایرد   

متاسفانه از یادداشت های غنی برمی آید که رجرال   .دبو
ما بیش از حد زیر تاثیر تشرریفات و مرکرب اختصاصری    

 ترومن فرو مانده بودند.
رد مغزان را می توان به صور رنگارنگ فریفرت.  خُ

بعضی از رجال ما چنان سر مست این افتخارات کاغذی 
شده اند که هنوز هم سر خوشرند. ریریس جمهرور یرک     

پیشرفته خدمتگزار مردم کشور خود است ترا مری   کشور 
شرریفات  تتواند منافع آن ها را در محاسبه وارد می کند، 

حساب شده است چون برای آمریکا نفت اهمیت حیاتی 
 دارد. 

دکتر غنی عضو هیات همراهان )مشاوران( شراه در  
این سفر بود. برداشرت و بررآورد او از سرود سرفر بررای      

به بار می آورد. من از بسیاری از کشور ایران، افسردگی 
سخنان درشت او درباره ارکان این سرفر و اشرخاص در   
می گذرم و این مختصر را از زبران دکترر غنری یراد مری      

   :کنم
در مجموع نمی شنود از مالحظنات یکنی از    
اعلا  جهاندیده آن هینات چشنم پوشنید.    

شاه می آیند بنه آمریکنا،    »غنی می نویسد: 
ین، مسن، مشاور نمنی  چهار نفر فهمیده، مت

فرستند و طیاره اندپاندانس ترومن پر منی  
 شود با )ع( و )اف( و )ا( و )ای( و)ی( و )ب(.
دکتر... در حکنم خاننه شناگرد کنه محنر       

پسره مادی،  -کارهای طبی است. پروفسور
اهل دنیای عیاشنی و قمنار بنازی اسنت و     

 محر  کارهای عیاشی است. 
متظناهر...   دکتر... هم خر است هم متقلب و

)ح( دشمن صلبی اینران و ایراننی از لقنب    
واالحلرتی پدر خود و پاسپورت دیپلماتیک 
استفاده می برد ولی در مقا  عمنل دشنمن   

)ی  ( ۱۲) پیوست شماره جان ایرانیان است. 
( ]سرلشکر مرتلی ینزدان پنناهش شنخص    
خوبی است ولی همان اهن و تلن  ظناهری   

تنوان در  است. این ها را جلوی احدی نمی 
آورد. به اضافه همه این هنا انگلیسنی نمنی    
دانننند. شنناید امننروز روشنننفکران و ایننران 
دوستان بگویند که گذشنته را منرد  زود از   
یاد می برند. ولی شناختی که کشور آمریکنا  
از رجال ایرانی دارد از روی همین مشاهدات 
و معاینات است! مرد  کشورهای صننعتی،  

ی تناریخی و  فرصت رسیدگی به ریشه هنا 
فرهنگننی کشننورهای کهننن را ندارننند.    
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آمریکایی خود را نیازمند نمی بیند که زبنان  
فارسی یا عربی بیاموزد و ادب و عرفان ما را 
بشکافد. برداشت غالنب آن هنا بنر مبننای     
نوشته های روزنامنه ای و نویسنندگان کنم    

 مایه یا دست بمزد است.
 (  ۱ج، ۲۷۴، ص ۱۹۴۵اوت  ۳۱یادداشت )     
فالن پسره نکره ای که یک ورق پناره بنه   »

نا  دیپلم از یکی از مدار  اروپا در دسنت  
دارد، باکره ارض طرف است... فنالن فنالن   
شده مسخره همنین کنه بندبختی و جهنل     
محیط دو قد  او را در جامعه گداها و لخنت  
ها و جاهل ها ریاستی بخشید، باورش منی  
آید کنه واقعنا آدمنی اسنت. یکنی از اینن       

خره ها و شیادها می گفت در فالن امری مس
که موفق نشد ، از حافظ تفالی جسنتم بنه   
حدی فال مناسب بود و صادق می آمند کنه   
واقعا به حافظ عقیده پیندا کنرد ، از جملنه    
این شعر مناسب بود در آن ایا  کنه بیکنار   
 هم بود  و فالن ماموریت من انجا  نیافت: 

 فلک به مرد  نادان دهد زما  مراد
 تو اهل دانش و فللی همین گناهت بس

اگر کسی بخواهد معنی واقعی این عبنارت   
را بفهمد )که فالن شخص مادی است( باید 
با مرد  آمریکا حشر کند. این ها بنه تمنا    
معنی کلمه مادی هستند. نه به معنی بد، بنه  
این معنی که سعادت خور و خواب و شهوت 

لق آن ها تامین شده... اشخاص هم همان ح
و دلق و جلق را با کمال سهولت و خوشی در 
دستر  دارند. با کمال سادگی و بی گناهی 

 « در حکم اطفال مسنی هستند.
 (.۱ج  ۳۰۷ص ۱۹۴۵دسامبر  ۴)

 نکته ای درباره علم و عمل   -۱۱
انقررالب صررنعتی کشررورهای اروپررایی و آمریکررا و 
پیشرررفت هررای اقتصررادی و اجتمرراعی حاصررل از آن،     

زمانده را بره فکرر جسرتجوی دالیرل عقرب      کشورهای با
 ماندگی خود انداخت. 

گروهرری از روشررنفکران ایررران در سررده بیسررتم     
مرریالدی برره ویررژه از میرران تحصرریلکرده هررای اروپررا و    
آمریکا تاثیرات منفی و زیان بخش از شرعر و شراعری و   
خرافرات اعتقررادی را در میرران آوردنررد و تفرروق عمررل و  

 شاعرانه عنوان کردند.  سازندگی را بر خواب و خیال
آن ها به این نتیجره مری رسریدند کره اگرر شرعر و       
درویش منشی گریبران مرا را نگرفتره برود، امرروز ماننرد       

 غربی ها کشور پیشرفته صنعتی می داشتیم.  
البته نقد شعر و خیال پردازی و بری عملری ترازگی    
ندارد و در زمان های دور هم از آن صحبت کررده انرد.   

 مانند انوری می گوید: قصیده سرایی 
 

 شعر دانی چیست دور از روی تو حیض الرجال
 کیوان دان و خواهی مشتری  قائلش را خواه

 مرد را حکمت همی باید که دامن گیردش 
 تا شفای بوعلی بیند نه ژاژ بحتری  

سعدی با توجه به پیروی از فضایل معنوی آدمی و 
 باورهای دینی او می فرماید: 

 
 کار نبندی چه فایدت هر علم را که

 چشم از برای آن بود آخر که بنگری 
 

 و عالم بی عمل مانند درخت بی ثمر است. 
برری تردیررد، هررر پدیررده اجتمرراعی را کرره در نظررر   
بیاورند و بخواهند برا معیرار مفروضری عیرارگیری کننرد      

 سود یا زیان در برخواهد داشت. 
بنده گهگاه کوشیده ام که نکتره ای را در محاسرن   

ال پردازی و پروازهای شاعرانه، بره ویرژه سرودمندی    خی
گرررایش جوانرران پارسرری زبرران برره گنجینرره شررعر و ادب  

 فارسی، عنوان کنم.  
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در زمان های دور میدان دانرش هرا بسریار محردود     
بررود. علررم االبرردان یعنرری پزشررکی و علررم االدیرران یعنرری 
شناخت آیین ها، به ویژه شناخت قرآن و تفسیر و کرالم  

رفان و فقه و اصول دین، بخش عمده معارف و ادب و ع
مررا را تشررکیل مرری داد. در ایررن دو رشررته مهررم معررارف، 
بیشتر سخن ها درباره پاکی و سالمت ترن و روان آدمری   
بود. در میان دانشمندان قدیم کسانی مورد احترام بیشرتر  
بودند که به خوانده و دانسته ها عمل کنند. در سده های 

یم دنیرای دانرش، دیردها را    نزدیک بره مرا گسرترش عظر    
عوض کرده است. شاید آن بخش که دانش کاربردی و 
فناوری می نامند به واژه عمل قدیم نزدیکتر باشد ولی به 
طور کلی ارج دانش هرای مجررد کمترر از دانرش هرای      
کرراربردی نیسررت و بلکرره عصرراره و خمیررره کارهررای     

 کاربردی از آن است.  
 به قول موالنا: 

 
 قه جو می کندهان بیا که ناط

  (۱۳)پیوست شماره      رسدتا که قرنی بعد ما آبی 
 

 بن می برید   ،کی بر سر شاخی -۱۲
در میان ایرانیانی که به غرب، بره ویرژه بره آمریکرا     
مهاجرت کرده اند، دو گروه اقلیت دیده می شروند کره   
گاهی سخنان و کردارشان مایه دلتنگی کسانی می شرود  

 خاطر ویژه دارند. که به فرهنگ ایران تعلق
گروهی از جوانان ایرانی که برا فرهنرگ و زبران و    
ترراریخ زادگرراه خررود آشررنایی ندارنررد، طبعررا از عقررب    
ماندگی صوری کشور خود بیشتر رنج می برنرد، بعضری   
از همان آغاز ورود به آمریکا، به دل و بره زبران خرود را    
آمریکایی معرفی می کنند و می گویند که آن ها دیگرر  

 ا کشرور دیگرری  رش تابعیت آمریکا یی نیستند. پذیایران
بالنفسرره عیبرری نرردارد ولرری برردگویی آن هررا از ایررران و   
فرهنگ ایران به هم میهنان ایشان زیان می رساند و برای 

هر ایرانی فرهیخته آشنا به فرهنرگ چنرد هرزار سراله مرا      
 رنج آور می شود.

یک نمونه از آن را در یادداشت هرای دکترر غنری    
( می بینریم کره دخترر خرانمی از خرانواده      ۱۹۴۹ر )دسامب

بهرره منرد    های متعین ایران که قرن هرا از برکرات ایرران   
  «ایرانرری نیسررتمشررده بودنررد، مکرررر مرری گویررد کرره مررن 

 متاسفانه مشت نمونه خروار است.  (۱۴)پیوست شماره 
برخی از ایرانیان کتاب خروان را مری شناسریم کره     

خود و ناراحتی هرای   شاید به جهت دلتنگی های سیاسی
اوضاع ایران، تاریخ فرهنگی ایرران و عروالم روحرانی و    
اعتقادات مذهبی مردم را به سخره می گیرند و فرهنرگ  
ایرران و مررردمش را حقیررر و نرادان و خرافرری جلرروه مرری   

وجود  پرسش انگیزدهند. البته در هر فرهنگی نکته های 
ی دارد. طالب معرفت به محضر کارشناسان فن رجوع مر 

  .کند و چیزی یاد می گیرد
 

 در همه چیزی هنر و عیبب هست
 « عیب مبین تا هنر آری به دست»

 )نظامی(                                            
 

در دست داشته باشد و  خوشنویسکسی که قلمی 
بتواند دانسته یا ندانسته آرای مختلف بزرگران را بره هرم    

ردازد کره سرواد آموختگران    می تواند دفتری بپ ،بچسباند
ب را گمراه تر کند. چنین نوشته ها بره ایرران و   آمدعی م

 فرهنگ اسالمی ما زیان می رساند.
البته این خام گویی ها تازگی ندارد. ادیران موسری   
و مسیح و محمد را هم قرن ها کوبیده انرد ولری بشرر بره     

، بره قرول   عوالم روحرانی و پررواز عارفانره نیرز نیراز دارد     
  ا:موالن

 مصطفی را وعده داد الطاف حق 
  که نمانی تو، بماند این ورق
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بدیهی است که علم استداللی، خرافنات را  
نمی پذیرد اما عالم قشری نمی باید گفتنه هنای   
پراکنده بزرگان را که هر کدا  بنر مبننای پنیش    
فرض هایی عنوان شده، ناآزموده به هم بچسباند 

کنند. نظنا    و نتیجه ای به دلخنواه خنود اعنال     
علمی، با روزنامه نویسنی، ینا وعنظ کنیسنه ای     
فاصله دارد. فاصله ای کنه عنالم قشنری تنوان     

کنه از  »بنه قنول سننایی:     .پیمودن آن را نندارد 
 «خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا.

 گر مرغ شب به روز نبیند عجب مدار
 چون سازمان باصره اش را کمال نیست 

 گریمما نیز مرغکان شب از جنس دی
 بپذیر چون مناقشه اندر مثال نیست 
 این دعوی تفرق و تقسیم و تجزیه

 به جز قیل و قال نیست  ساقهبه از صدر تا 
 )حسن وثوق(                                              

   تفکر دیجیتال - ۱۳
به نظر ایرن نویسرنده ایرانری کره بیشرتر عمررش در       

ماشینی غررب نظرام   غرب سپری شده، هر چند زندگانی 

و رفاهی به همرراه دارد کره آن را نادیرده نبایرد گرفرت      

بردگی روش های بنازار مصنرف آدمنی را از    ولی 

شوق پرواز و خالقیت و آزادگی و حکمروایی بناز  
 زندگانی مادی غرب هم بی کاستی ها نیست.  می دارد.

بخش بزرگی از پیشرفت های فناوری قررن بیسرتم   
وگانه اسرت کره در ماشرین هرای     مرهون کاربرد منطق د

حساب به زبران صرفر و یرک تعبیرر مری کننرد. بره زبران         
فلسفی می توان آن روش ها را در دایرره دیجیترال یعنری    
تقسرریم بنرردی منفصررل و گسسررته جررای داد. بررا ماشررین   
دیجیتال نمی شود شروخی کررد. یکری از تقسریم بنردی      

بایرد انتخرراب کررد و دگمرره ای را فشررد تررا    ی آن را هرا 
 یجه فکری مفروض به عملی معین برسد. نت

گروهی از تحصیل کرده هرای ایرن دوران، مرردم    

غرب را، آدم های ماشینی مری کنرد. یعنری کسرانی کره      

حرفه ای را آموخته اند و در همان حرفه کاری را خوب 

انجام می دهند ولی نیرروی پررواز را از دسرت داده انرد،     

کنه   شده اند گونه ای متعصب  و محکمشاید به 
 «.این است و جز این نیست»

دکتر قاسم غنی می نویسد که به مناسربت بهرار در   
لس آنجلس در محفل دوستان ایرن شرعر سرعدی را مری     

 خواندم: 
 

 یشپتا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در 
  حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

 
یک استاد ریاضی در آن محفل بود و سخت برا او  

غفلت بنفشره و بیرداری نررگس یعنری      درافتاد که خواب
چررا مطلرب را    -این ها معنی ندارد حقیقرت نردارد   -چه

صریح ادا نمی کنند احتجاج میران ادیرب و ریاضری دان    
س گررم ادیرب در   فر در می گیرد و به جایی نمی رسد. ن

)پیوسدت   ز نخوت استاد ریاضی اثرر نمری کنرد.     رسر پ

 (۱۵شماره 
دوگانه چیزها را  آدم با فکر منجمد مقدماتی منطق

یکسر سپید یا سیاه می بیند مانند ماشین حسراب  آی بری   
 ام که منحصرا با صفر و یک سر و کار دارد.  

بسیاری از ایرانیان تحصریل کررده را مری بیرنم کره      
پزشک، مهندس یرا کارشرناس معتبرری هسرتند ولری در      
شعر و ادب و پرواز سیری نکرده اند. این کارشناسان در 

عی و سیاسی جهان هم ناگزیر فکرر دیجیترال   امور اجتما
به کار می برند. آن ها حد وسط و سایه روشرن خیرال را   

فنالن آینین درسنت اسنت ینا      تمرین نکررده انرد.   
. نادرست. فالن عمل اجتماعی خوب است یا بند 
بعضی کارشناسان که قدری توسعه فکری دیجیتال پیردا  

ه تقسریم  چهار و... طبقر  کنند، مسایل خود را به سه ومی 
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موالننا  می کنند. حکرم ماشرین مردل برترری را دارنرد.      
خوش می گوید که در طریق تکامل باید از فصنل  

 به سوی وصل راه یافت. 
 

 یک گهر بودیم همچون آفتاب
 بی گره بودیم و صافی همچو آب 
 چون به صورت آمد آن نور سره
 شد عدد چون سایه های کنگره 
 کنگره ویران کنید از منجنیق

 رود فرق از میان این فریق تا 
 به بعد( ۶۸۷۰دفتر اول مثنوی ، )            

 
اما در کنار علنم و  بحث فلسفی در پیش نیسرت،  

فناوری، هنر و ادب هم جایگاهی دارد. شعر خوب 
فارسی نه تنها زبان فارسی و هویت ملی ایرانیان 
را رواج می دهد، بلکه کارشناسی حرفه ای را که 

ان از غرب می آموزیم و برای رفناه  ما در این دور
و پیشرفت امور اجتماعی و فناوری بنه کنار منی    
بریم، لبا  فرهنگ ایرانی منی پوشناند کنه تنا     
خالقیت و معنوینت و گنوهر آدمینت را از دسنت     

. نقنش منی   multiculturalismندهد. یک نوع 
 بندد.

بیشررتر فرمانرردهان دیجیتررال سررطحی نگررر، حترری    
ی برزرگ، خرونریزی هرا در    عالمان قشری، بردبختی هرا  

دوگانره  »تاریخ به وجرود آورده انرد. متاسرفانه مرورخین     
توانایی برون کردن فرق از فریق ندارند. آن هرا  « اندیش

را به گزاف سپید یا سیاه مطلق نشان مری دهنرد. بسریاری    
از آمار و ارقام که در تبلیغات داروها و درمان ها و بازار 

سانه های غررب نشران   مصرف، یا مسایل اجتماعی، در ر
می دهند، غالبا بیانگر نارسایی فکری و خام گویی تبلیرغ  

تراملی در  و  غرور  کنندگان است که در پریش فررض هرا   
 ندارند.اوضاع جهان 

 

 فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز
  تا به میخانه پناه از همه آفات بریم

 
در پایان عمر دراز، هر آدم اندیشمند به این نتیجره  

یشتر معتقد می شود که اکثریت بسیار عظیم مرردم دنیرا   ب
همچنان اسیر غرائز بهیمی خود هستند. زنردگانی آن هرا   
در تامین خواب و خور و عریش شرامگاهی مری گرذرد.     
وسعت آمال و آرزوهرای فقیرر و غنری در چنرین مرزهرا      
محررردود اسرررت. ترررالش معررراش و لرررذت و عررریش در  

 کشورهای فقیرتر جانفرساتر است.  
لره هرای تروده    گ ،شبانان سیاست ،همه کشورهادر 

مردم را می رانند و به چراگاه ها نوید می دهند. اکثریت 
عظیم مردم جهان، اصول بنیادی مسرایل اجتمراعی ماننرد    
فقر و عقب ماندگی صنعتی، جنگ و صلح ملل و ریشره  

 های فرهنگی اختالفات را در نمی یابند. 
ت فلسرفی  بسیار بسریار نادرانرد کسرانی کره شرناخ     

ژرف از زندگانی ملل و نحل و تاریخ و باورهای آن هرا  
دریافته باشند. اغلب تاریخ نویسان اسریر تعصربات خرود    
بوده اند، متاسفانه ایرن هرا دبدبره شراهان و جهرانخواری      
سرداران را بیش از مقام علرم و تقروی و آزادگری تبلیرغ     
کررده انررد. در سراسررر دنیررا، تلقررین ایررن گونرره تعصرربات  

انان را گمراه و پرخاشرگر و غرره مری کنرد. بسریار      نوجو
انرردک انررد کسررانی کرره عارفانرره و مشررتاقانه، دانسررته و   
فروتنانه بره درگیرری هرا و گفتگوهرای سیاسری و دینری       
مردم کشورها در ژرفا نگاه کنند. فررو رفرتن در ژرفرای    
دانش ها، اعم از علمی یا ادبی یا اعتقرادی بسریار دشروار    

ئبه مال و جاه و تعصب هرا و برترری   است. اما اگر بی شا
جویی ها باشد، جان آدمی را روشرنی مری بخشرد. یرک     

و شرفقت بره   نوع بی نیازی و بی آزاری و احسراس مهرر   
آدمی می دهرد. بعضری از دولتمرردان غربرزده، پریش از      
انقالب اسالمی، سهم بزرگی در دیکتاتور کردن شراهان  

بره   ود. ضعیف داشتند. چاپلوسی مردام ابرزار کارشران بر    
 :قول حافظ 
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  بیار باده که در کارگاه استغنا 
 چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست
 از این رباط دو در چون ضرورتست رحیل
 رواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه پست

 شکوه آصفی و اسب با دو منطق طیر 
 به باد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نیست! 

 

 گرایش سیاسی   -۱۴
 اسبق ایرانی    مرداندولت

 
دکتررر غنرری در یکرری از یادداشررت هررایش، از پررنج 
طبقه رجال آنگلوفیل، در ایرران در زمران خرود یراد مری      
کند. که خالصه ای از آن را با حذف بسیاری از نرام هرا   

خرررداد ۱۳ –۱۹۵۰مرری نویسررم )یاددداشررت سرروم جررون 
 (۱۶)پیوست شماره (. ۱۳۲۹
شرغل بگیرر و   طبقه پادو و حقوق بگیر و گاهی  -۱

-جاسوس و خبرچین که نوکر سرپایی هسرتند ماننرد )ل  
 ]لسان الملک سپهر[س(... 
طبقه ای که عمال وارد کار انگلیس ها و دوایر  -۲

ف(... و  -و ادارات مربرروط برره آن هررا هسررتند ماننررد )م 
 امثال آن ها... که روحا انگلیسی مآب بار آمده اند. 

تحررت اشخاصرری کرره خودشرران یررا پدرانشرران   -۳
الحمایه بوده اند. بعضی مومنین پا بر جرا هسرتند. بعضری    
هم دو دوزه بازی می کنند و خرود انگلریس هرا حسراب     
آن ها را دارند. امثال منصور، سید ضیاءالدین طباطبرائی،  
علی اصغر حکمت... اشخاصی که کج مری رونرد امثرال    
نصرت الدوله فیروز مجازات مری بیننرد و آن هرایی کره     

ال قوام شیرازی در هرر کشمکشری محفروظ    وفادارند امث
 می مانند. 

اشخاصی هستند که تازه کاراند و می خواهنرد   -۴
وارد طبقات سه گانه مذکور شروند. یعنری مری خواهنرد     
جاسوس انگلیس ها بشروند یرا بره بانرک و نفرت آن هرا       
بروند. یا نماینده ایران در کمپرانی نفرت لنردن شروند یرا      

لرس سرنا، کابینره، اداره    داخل هیات حاکمه ایرران و مج 
اقصتاد و غیره از راه انگلیس ها و تقرب به آن ها... مانند 

 دکتر علی امینی، عبدالحسین هژیر و دکتر اقبال.

یک دسته دیگر هستند غیر از همه این طبقرات   -۵
که ایرران را دوسرت دارنرد. جاسروس هرم نیسرتند ولری        
عقیده سیاسری آن هرا ایرن اسرت کره مرا قرائم برا لرذات          

 یستیم...  ن

با روسیه که غیر ممکن است کنار بیراییم. آمریکرا   
منافعی ندارد و حکومت دور افتاده غیرر معتمردی اسرت    

پرس بهترر اسرت و الزم اسرت برا        (۱۷)پیوست شدماره  
انگلسرتان کنرار بیراییم و در پنراه صرولت آن هرا باشریم .        

 مانند تقی زاده حکیم الملک و مرحوم فروغی. 
 کتر غنی از این طبقه بندی نتیجه گیری سیاسی د

 مهم پایان یادداشت اوست.   نکته
امروز در صحنه سیاسرت )ایرران( ایرن هرا مردبر و      
مدیراند و همه هر یک به نوعی خردام انگلریس هسرتند.    
هر پنج طبقه مرذکور برر ضرد آن هرایی هسرتند کره مری        

 خواهند ایران به آمریکا نزدیک شود. 
هسرتند، چرون   این ها با مصدق و طرفرداران او برد   

مصدق می خواهد آمریکا را به عنروان قروه سرومی وارد    

کسی که سیاست ثابت پنا برجنا   صحنه ایران کند. 

ندارد شخص شاه اسنت کنه االن هنم محصنور     
من تصور می کنم که در »آنگلوفیل ها شده است. 

بزنگاه او را از میان خواهند برد همین که اوضاع و 
لیس ها به جان احوال عمومی دنیا معلو  شود انگ

 « پادشاه ایران و پادشاه مصر خواهند افتاد.
دکتر غنی در همان یادداشت بیش از بیست نفرر از  

آن هرایی  »رجال دیوانی وقت را نام می برد و می گوید: 
که ضد انگلریس هرا مری نویسرند و مری گوینرد و باطنرا        

عامل آن ها هسرتند، ترا آن هرایی کره بره اصرطالح       بیشتر
بعضی هرم خرود نمری داننرد چره       -ندمارک نوکری دار
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هستند ولی طوری آن ها را می چرخانند که نروکر کمرر   
 «  بسته انگلیس ها محسوبند.

، وقتی جناب سیاسرت پیشره ای   این نگارندهبه نظر 

می شود، در آغاز  Bدوستدار کشور پیشرفته  Aاز کشور

سودی به خرویش و   Bکار آرزومند است که از محاسن 

 Bبرساند. از ایرن روی بره پشرتیبانی    به مردم کشور خود 

حنب منال و جناه و قندرت، آد      تن در می دهد اما 

های ضعیف را به فرمانبرداری گرایش می دهند.  
ریشه نداشته  Aبه ویژه اگر در فرهنگ ملی کشور

منی توانند بنه آسنانی و      Bباشد. چنین آدمی را 
. جنراب  ارزانی به دینار و مقا  یا به رایگان بخنرد 

ثررر خرروش خرردمتی از طبقررات دور برره رده  کررم کررم برا

را  Aمی رسد و خردمت بره مرردم     Bنزدیکان و بردگان 

بره   Aکم کرم فرامروش مری کنرد. مقامرات صروری در       

خیانت پیشه  Aولی در چشم مرد  دست می آورد 

 می شود.
 

 روسپی از خانمان خود نکند دل
 کمتر از او دان کسی که دل ز وطن کند 

 هی استاین وطن ما منار نور ال
 هم زنبی خواندم این حدیث و هم از زند 

 )ادیب الملک فراهانی(                                  
 

نگارنننده بننه مسننایل سیاسننی روز و حتننی 
تاریخی چندان گرایش نندارد کنه هنم زودگنذر     
است و هم مدعایی ناروشن، برخالف اینن گوننه   
گزارش ها، جمال صور علمی و توصیف های ادبی 

فانی آدمی را به کمال نزدیکتر و از باده نناب  و عر
زیبایی ها سرمست تر منی کنند. اینن مختصنر     
اشارت به اوضاع سیاسی نیم قرن پیش ایران، از 

دید روانشاد دکتر غنی، در این نوشتار جایگناهی  
 پیدا کرد.

 عاقبت زیر دو خط جمع شود از بد و نیک 
 آن چه یک عمر به دارا و سکندر گذرد 

 )ایرج میرزا(                                                  
 

 تمایالت غنی   -۱۵
 هنگام بازگشت از مصر به ایران  

 کسی که می تواند آینده نمدیک 
 را پیش بینی کند.  

 
دکتررر قاسررم غنرری رجررل سیاسرری نامرردار ایررران در 
 ۵دوران محمد رضا شاه پهلروی اسرت. او در چهارشرنبه    

( از  ۱۹۴۰اکتبرررر  ۲۷رشرررید )هجرررری خو ۱۳۲۷آبررران 
 مأموریت سفارت مصر به ایران باز می گردد. 

غنی در کتاب خاطرات خود شررح خالصره ای از   
اوضرراع ایررران و چگررونگی رجررال آن را یرراد مرری کنررد. 
 تشخیص او دقیق، مدبرانه و نیشدار است می نویسد: 

وزارت امررور خارجرره بسرریار خررراب و برری سررامان  
 خارجه به گمان او:  است. اعضای وزارت امور

غالبا بی سواد و عامی اند، حتی اکثرشران زبران    -۱
خارجی هریچ نمری داننرد و غررور و خودپسرندی بیجرا،       

 مردمان کم ظرفیت سطحی را مغرور ساخته است.  
هوس مأموریرت بره خرارج بره وسریله وکیرل و       -۲

 وزیر متنفذ رواج دارد.
در زمانی که سایر کشورها صدها میلیرون دالر   -۳

از آمریکرا اسررتفاده برررده انررد، ایررن هررا برررای چنررد بسررته  
 سیگار، جون والی سفیر آمریکا را رنجانده اند. 

وزیر دربار آقای محمود جم اسرت. سرپهبد یرزدان    
پناه را به بازی نمری گیرنرد. ادیرب السرلطنه مررد فرشرته       

 خصالی است اما کار مناسبی ندارد.
د، خرجری  بیچاره شاه، همه اینهرا را بایرد اداره کنر   

بدهد هر یک عمرارتی و کراخی مجلرل دارد هرر کسری      
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چیزی به عرض می رساند ولی همه واقف بره مصرالح و   
 « هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را.»سیاست نیستند.

همراهان سفر اول شاه به انگلستان عبارت بودند از 
اشخاصرری در حکررم خرردام عررادی ماننررد هرمررز پیرنیررا،   

ر، سرررهنگ انصرراری، دکتررر حسررینعلی قراگوزلررو ، هژیرر
ایادی و فردوست و حتی نروری اسرفندیاری آدمری بری     

 سواد، خود پسند و زن باره. 
سید ضیا الدین برا دربرار برد اسرت، دکترر مصردق       
همان جنبه مردم داری را دارد و عامه هرم بره او تروجهی    

 دارند.
دکتر غنی هر چند گاهی تند مزاج و عصبی اسرت  

مرول در زمران امیرر عبراس     ولی از تملرق و چاپلوسری مع  
 هویدا پرهیز می کند.  

شاعر بزرگ ما سعدی وقتی که پس از سفر دور و 
دراز خود به ایران باز می گردد همه چیرز مررا در امرن و    

 امان می ببیند:
چو باز آمدم کشرور آسروده دیردم، پلنگران رهرا      » 

کرررده خرروی پلنگرری. چنررین شررد در ایررام سررلطان عررادل 
 «زنگی.اتابک ابوبکر سعد بن 

دکتر غنی خالف سعدی گویی توفان ها را از دور 
تمیز می دهد و می پنردارد سرپاهی از دولتمرردان غررب     
زده بر کشور چیره می شروند و فرهنرگ اصریل خرود را     

 به رایگان می فروشند.
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پیوست ها 
 
خوانرردن خرراطرات و یادداشررت هررای کسررانی  -۱

بروده انرد    که خودشان در کارهای دولتی دست اندرکار
و شاه و وزیر و وکیل و رجال ایران را شناخته اند، بسیار 

هوشرمند و برا اوضراع ایرران      ،جالب است. اگر خواننرده 
آشررنا باشررد و بررازیگران صررحنه را بشناسررد، مرری توانررد   
خوانده هرا را عیرارگیری کنرد و علرت العلرل اوضراع را       

 روشن تر دریابد
 ماننررد خرراطرات معررروف چرراپ شررده از: اعتمرراد  
السلطنه، یحی دولت آبادی، مخبر السلطنه، دکتر عیسری  

 صدیق، اسداله علم.
 

 دکتر  اسم غنی -۲

 بیمارستان حشمتیه سبموار  سسؤم
 

دکتر قاسم غنی، پزشک و سیاستمداری توانا برود.  
ادیبی که با آثار ارزشمند و خدمت های مانردگارش بره   

ایرران  این مرز و بوم، نام و یاد خود را در تاریخ معاصرر  
هجررری  ۱۲۷۲جرراودان سرراخت. دکتررر غنرری در سررال   

خورشیدی در سبزوار دیده به جهان گشود و تحصیالت 
ابتدایی خود را در زادگاهش سبزوار سپری کررد و بعرد   
از آن برررای ادامرره تحصرریالت برره مدرسرره دارالفنررون برره 
تهران رفت و در کنار آن به فراگیری زبان های خارجی 

ی نیرز مشرغول شرد. ایرن پزشرک      از جمله  فرانسه و عربر 
مدرک دیپلم دبیرستان ، بره  ادیب سبزواری پس از اخذ 

و تحصیالت خرویش را در رشرته ی پزشرکی     لبنان رفت
زبان  ،مدرسه سن ژوزف ادامه داد. وی در کنار تحصیل

 عربی و انگلیسی را فرا گرفت. 
پررس از پایرران دوره دکترررا، دکتررر غنرری برره ایررران  

شک در سبزوار خدمت کرد. در بازگشت و به عنوان پز
مرن بره سربزوار آمردم ترا      » زندگینامه خرود مری نویسرد:   
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مقداری رفع دلتنگی شود هنگامی که به سربزوار رسریدم   
وضعیت بسیار نامناسب درمانی و بهداشتی مردم که همه 
احرواالت آن هررا را تحررت تراثیر خررود قرررار داده بررود را   

یمراران  مشاهده کردم و همران زمران شرروع بره درمران ب     
 «.کردم

مهارت دکتر غنی به حدی بود کره مرورد اطمینران    
مردم سبزوار قرار گرفت. بیمراران مختلفری از شهرسرتان    
های مجاور برای درمان به سبزوار می آمدند. مثال هرای  
متعددی در باب خاصیت شفابخشی ایشران کره ناشری از    
مهارت و درستی وی بود، باعث مراجعه مرردم از اقصری   

 به سبزوار می شد.  نقاط کشور
دکتر قاسم غنی اولین پزشک مردرن سربزوار برود.    
در زندگینامه این پزشک نامدار سبزواری مشرهود اسرت   
که بعد از مدتی از اقامرت ایشران در سربزوار، وی بررای     
ادامه تحصیالت قصد رفتن کرد اما هنگرامی کره متوجره    
شد نیاز بهداشتی و درمانی مرردم ایرن خطره بسریار زیراد      

که نمی تواند از آن چشرم پوشری کنرد برا کمرک       است
خیرین و سرمایه سراالر حشرمت، حراکم وقرت سربزوار      
بیمارستان حشمتیه را پایه گداری کرد ترا در ایرن مرکرز    

 شروع به خدمت کند. 
گرم و خشک بودن هوا و کمبرود آب در سربزوار   
باعث شده بود تا فضای سبز در این منطقه در حد بسریار  

ای بیمارستان نیازمند یک فضرای سربز   ضعیفی باشد. فض
 بود. وی می نویسد: 

در زمننان تاسننیس بیمارسننتان حشننمتیه   
درختان کاج را در حالی که ریشنه هنای آن   
پر از گل بود شبانه بر روی قاطر می بسنتند  
و از جنوب خراسان به سبزوار می آوردند تا 

 فلای مناسبی برای سبزوار فراهم کنند. 
س بیمارستان حشمتیه در سال چند سال بعد از تاسی

هجررری شمسرری، نخسررتین بیمارسررتان بررزرگ در   ۱۲۹۸
سطح استان خراسان ساخته شرد. آن گراه بیمراران بررای     
 طبابت از سراسر استان خراسان به سبزوار می آمدند. 

دکتر غنی در همان زمان بره تعردادی از کرارگران    
ی آموزش می داد تا بتوانند به عنوان بهیار و تزریقات چر 
از آن ها کمک بگیرد. این پزشک متبحرر جهرانی برا در    
اختیار گذاشتن علم خود بره مرردم سربب ایجراد اشرتغال      
برای تعداد بسیار زیادی از شهروندان شد. وی با ساخت 
بیمارستان حشمتیه بهداشت و درمان نوین را در سربزوار  
پایه گذاری کررد و همچنران بررای بره روز کرردن علرم       

تبحرر دیگرر در ارتبراط برود کره بعرد از       خود با اسراتید م 
مرردتی پزشررکان متعررددی برره دعرروت ایشرران برره سرربزوار 
آمدند و در حوزه درمانی و بهداشرتی در ایرن شهرسرتان    

 خدمات ارزنده ای را ارائه دادند. 
استاد غنی عالوه بر طبابت سیاست مردار متبحرری   
بررود وی چهررار دوره نماینررده مررردم مشررهد در مجلررس   

و همزمان در دانشکده پزشکی دانشگاه  شورای ملی شد
 تهران به امر آموزش مشغول بود. 

هجری خورشیدی عهرده   ۱۳۲۲این سیاستمدار در 
دار وزارت بهداری در کابینه علی سهیلی شد و همچنین 

هجرری   ۱۳۲۳در دوره نخست وزیری محمرد سراعد ترا    
خورشیدی وزیر فرهنگ کشور بود. وی به عنوان یکری  

نماینرردگی ایررران در کنفرررانس سرران  از اعضررای هیررات 
هجری خورشیدی در جلسات پایه  ۱۳۲۳فرانسیسکو در 

 گذاری سازمان ملل متحد شرکت داشت.  
دکتر قاسم غنی در دوره ملی کردن صرنعت نفرت   
تالش و کوشش محمد مصدق را مورد تایید قررار داد و  
از آن حمایت کرد. اسرتاد غنری مردتی بره عنروان سرفیر       

شغول به کار بود و در این دوره خردمت  ایران در مصر م
های ارزنده ای را از خود به یادگرار گذاشرت. همچنرین    

 وی پس از چندی سفیر ایران در ترکیه شد. 
این ادیب فرزانه از خود آثار ارزنده ی بسیاری، به 
جز آثار معنوی در وضعیت سالمت و درمان بره یادگرار   

له ابن سرینا،  گذاشته است که از آن میان می توان به رسا
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، بحثی در تصوف، 
بحثی در سیاست، معرفرۀ الرنفس و ترجمره کتراب هرای      
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آنراتول  )  (Thaisیس ئملکه سبا، عصیان فرشرتگان و ترا  
 فرانس اشاره کرد.

 

 بخش مغم آدمی  و د -۳
در دبیرستان ها، مقدمات هندسه مسرطح اقلیدسری   

قری کره از ایرن درس ریاضری     را به ما مری آموزنرد. منط  
مقدماتی برگرفته مری شرود، بررسری مسرائل پیچیرده ی      

 روانی و اجتماعی و اعتقادی را برنمی تابد. 
یررک مثررال سرراده مررا را یررادآور مرری شررود کرره در  
فضاهای دو بعدی مسطح، کوتراه تررین فاصرله میران دو     

از آن فضا، در ازای خط مستقیمی است کره   Bو Aنقطه 
A  را بهB  می کنرد.این هندسره را راننرده تاکسری     وصل

 نیم تواند برای اعمال اقصر فاصله به کار برد.
 -راننده تاکسی در شهری که خیابان بندی )افقری  
عمودی( خود را دارد، نمی تواند خانه ها و خیابان هرا را  
بشکافد و روی خط مستقیم مسافر را بره مقصرد برسراند.    

ی توان برا اعمرال   همچنین مسائل عاطفی و اعتقادی را نم
 این گونه  منطق ابتدائی تایید یا تکذیب کرد. 

 
 بشوی اوراق اگر همدرس مانی 
 که درس عشق در دفتر نباشد

 
معلم فهمیده ای بود که دو گنج خانره  « واندا یک»

را در مغز خود جای داده بود. یکی برای مسرائلی کره برا    
منطق ابتردائی اقلیدسری همخروانی دارنرد و یکری بررای       

 سائل اعتقادی.  م
 
 درکنج دماغم مطلب جای نصیحت 

 کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است
 )حافظ(
  
این رده بندی شاید برای دوران آغراز پژوهنردگی   

 سودمند باشد.

سیروس غنی حقوقدان برجسرته و تاریخردان    -۴
نامدار تنها پسر زنده یاد دکتر قاسرم غنری اسرت. وی در    

مریالدی( در شرهر    ۱۹۲۹نوامبر  )هشتم ۱۳۰۸بیستم آبان 
 سبزوار متولد شد. 

شش سال آغازین عمرر را در سربزوار و سرپس در    
مشهد زیست و پس از انتخاب دکتر غنری بره نماینردگی    

به همراه خرانواده بره تهرران     ۱۳۱۴مجلس از مشهد، پدر 
آمد و تحصیالت ابتردایی را در تهرران گذرانیرد. دکترر     

ا اسرتعدادش را در سرن   پسر ب ۱۳۲۰غنی پس از شهریور 
( برررای تحصرریالت متوسررطه و   ۱۳۲۳پررانزده سررالگی ) 

آمادگی برای ورود به دانشرگاه بره بیرروت فرسرتاد. وی     
برحسرب نقشرره پرردر در کررالج آمریکررایی بیررروت برررای  
تحصیالت دبیرستانی ثبت نام کرد. اما بیرروت را موافرق   
طبع نیافت و به فاصله  کوتراهی از بیرروت بره انگلسرتان     

واقع  Millfield. در انگلستان در دبیرستان میلفیلد رفت
ثبت نرام کررد و دو سرال بعرد      Samersetدر سامرست 

برای اختتام تحصیالت متوسطه و ورود بره دانشرگاه، بره    
آمریکررا رفررت. در آمریکررا نخسررت در مدرسرره متوسررطه 

در ایالررت کانکتیکررات  Cheshire Academyچشررر 
Connecticut   در ادبیرررات وارد شرررد و بررره تحصررریل

انگلیسی پرداخت. در حالی که پدرش بیشرتر مایرل برود    
 سیروس در پی حرفه ی پزشکی باشد.

سیروس غنی پس از ختم تحصیالت متوسطه وارد 
در ایالت نیویورک شد. در همین  Wegner کالج وگنر

 ۱۹۵۲برابر مرارس   ۱۳۳۱فاصله دکتر غنی در فروردین 

 در آمریکا وفات یافت. 
میالدی  ۱۹۵۴شمسی برابر  ۱۳۳۳سیروس غنی در 

 .B.A یعنی در سن بیست و پنج سالگی به اخذ مردرک 
)کارشناسی( در رشرته ادبیرات انگلیسری از کرالج وگنرر      
موفق شد و به قصرد تحصریل در دوره فروق لیسرانس بره      
نیویورک آمد. ولی در آنجا به راهنمایی دکترر ابوالبشرر   

یویرورک  فرمانفرمایان وارد دانشرکده حقروق دانشرگاه ن   
شد و در همین زمان در انجمن دانشجویان ایرانری مقریم   
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نیویورک برود فعرال    ۶۷آمریکا که مرکز آن در خیابان 
نرام داشرت بره    « دانشرجو »شد و در نشریه این انجمن که 
 عنوان سردبیر مسئولیت پذیرفت.

مریالدی، برابرر    ۱۹۵۸سیروس غنی عاقبت در سال 
در رشرته حقروق   شمسی، از دانشگاه نیویرورک   ۱۳۳۷با 

فرررارغ التحصررریل شرررد و در همررران سرررال برررا کمرررک  
همسرررامریکایی حقوقرردان خود)خررانم کررارواین غنرری(  

بیگانگران  »نشریه  ای انگلیسی در پنجاه صرفحه در براب   
در حقرروق ایرراالت متحررده ، بررا تأکیررد مخصرروص بررر    

بره رشرته تحریرر درآورد    « مشکالت دانشجویان خارجی
ن دانشرجویان ایرانری   که به عنوان نشریه مخصوص انجم

 منتشر شد.   
)جری.     .J.D سیروس غنی پرس از اخرذ مردرک   

دی: دکتری حقوق قضایی( از دانشگاه نیویرورک یعنری   
 ۱۹۵۸پس از پانزده سال اقامت در خارج در  پاییز سال 

شمسی به طور دائم با همسر خرود   ۱۳۳۷میالدی برابر با 
 به ایران بازگشت. 

ایرران، نخسرت بره     سیروس غنری پرس از ورود بره   
مدت یک سال در اداره سازمان برنامه و بودجره کشرور   

به عنوان مشراور حقروقی    ۱۳۳۸استخدام شد و سپس در 
به اسرتخدام بانرک توسرعه ی صرنعتی درآمرد و پرس از       
چندی به ریاست اداره ی حقوقی آن بانرک رسرید. بعرد    

 ۱۳۴۹از یازده سال از کارمندی دولت استعفا کررد و در  
ه مهران توکلی وکیل دادگستری به کار مشراوره  به همرا

 حقوقی و وکالت دادگستری پرداخت. 
سیروس غنی در تهران وارد جبهه ی ملی شد و برا  
دکتر غالم حسین صدیقی، الهیار صالح و دکترر، حسرین   
مهدوی )فارغ التحصیل حقوق از کمبرریج( همکراری و   
همفکری و معاشرت و مصاحبت می داشت. او در عرین  

در نبود آزادی احزاب در دورده های نیمه سیاسری   حال
دیگر نیز شرکت می کرد و بویژه با حسن علی منصور و 
امیر عباس هویدا و جمشرید آموزگرار و مهردی سرمیعی     

برره سررمت مشرراور   ۱۹۶۸نزدیررک بررود و یررک بررار در   

مخصوص نخسرت وزیرر در مسرایل مربروط بره ایراالت       
یکرا سرفر کررد.    متحده به همراه امیر عباس هویدا به آمر

« لینردون جانسرون  » ۱۹۶۸در این سفر بود که در دسامبر 
رئیس جمهوری ایاالت متحرده در حرالی کره یرک مراه      
بیشتر از دوره ریاسرت جمهروری اش براقی نمانرده برود.      
بدون خبر قبلی به ضیافتی که سفارت ایران در واشنگتن 
به افتخار امیر عبراس هویردا منعقرد کررده برود رفرت ترا        

ترتیب یک دیدار خصوصی بین هنری کیسرینجر  شخصاً 
)مشرراور ریچررارد نیکسررون، رئرریس جمهرروری آینررده     

 آمریکا( را با هویدا بدهد. 
در مجلّررد بیسررتم از اسررناد النرره ی جاسوسرری طرری  

جامعره ی روشرنفکران   »در براب   ۱۳۴۲سندی که در اثر 
تنظیم شرده اسرت،   « ایرانی، ترکیب الگو و مشکالت آن

معرفری )دوره هرای( تهرران مری     سفارت آمریکا ضرمن  
نویسرد: سرریروس غنری فرزنررد یرک پزشررک دانشررمند و    
دیپلمات برجسته، شب های دوشنبه بررای خرودش دوره   
ای دارد. محفل او شامل جرواد و حسرن علری منصرور و     
اعضای بانک صرنعتی و معردنی مری باشرد. او از هرر دو      
طرررف خررانواده ی خررویش بررا چهررره هررای برجسررته ی  

 ارد.مذهبی رابطه د
 

که دکتر غنی این یادداشت ها را می ۱۹۴۸در -۵
سرالگی در سربزوار   ۷۵مرادرش بره سرن     : بانو رقیهنوشت

ژانویرره  -هجررری شمسرری۱۳۲۸حیررات داشررت )مترروفی  
 هجری قمری(.۱۹۵۰-۱۳۶۹
 

گاهی فرزندان و نوادگان مرا ایرانیرانی کره در    -۶
این روزگار به غرب هجرت کرده ایم، اصرار دارند کره  

خصوصی تحصریل کننرد کره هزینره هرایش      در مدارس 
بیش از دبیرستان های دولتی اسرت. در اروپرا و آمریکرا    
فرزندان گروه مرفه به آن مدارس روی می آورند. اگرر  
شوق طلبگی و دانش آموزی را پررورش دهنرد، مکترب    
سبزوار برای طالرب معرفرت، مری توانرد برا مردارس پرر        
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ی از طنطنرره غرررب تررا انرردازه ای همسررنگ باشررد. بسرریار
ایرانرری هررای ده پرررورده از غربرری هررای پرررورش یافترره   

 شهرهای بزرگ غرب بازپس نمانده اند. 
 

بیرنش  »غنری ایرن   دکترر قاسرم   به گمان مرن،   -۷
را در مکتب خانه های سبزوار و تهران به دسرت  « ارادت

آورده بود. امروز در دانشگاه های غرب مراب مرا توجره    
نمرره و کاریرابی    دانشجویان بیشتر به حاصل مادی ماننرد 

است. متاسفانه پای بندی زیاد بره برازار مصررف آسرمان     
 تمدن غرب واره ی جهان را تیره می کند.  

 
در دوران انفورماتیررک، بخررش اعظررم آیررین   -۸

میهن پرستی باید جای خود را به کشش فرهنگی بدهرد.  
این که امروز روشرنفکران کشرورها بررای کرار و بهبرود      

نند، تا حردی طبیعری اسرت.    مادی به غرب هجرت می ک
اعتقرادی   ایشران ولی آن ها کره کشرش فرهنگری سرنتی     

ادبی و معنروی برا ریشره هرای خرود نداشرته باشرند، زود        
میهن و هم میهنان خود را از یاد خواهند برد. ایرانیان می 
بایستی در سده بیستم که راه سفر بره غررب براز شرد، در     

خرود را در   ترویج زبان و ادب فارسی و معنویات پالوده
حال ما به از ایرن  »رده اول آموزش ها قرار می دادند که 

 «  بودی ار چنان بودی.
 

این داوری تازه واردهاست. آن ها کره ترار و    -۹
پود اجتماعی آمریکا را می شناسند برداشرت دگرگونره   

 دارند. 
 

آمریکرایی هرا نحروه زنردگانی کشرور       یعنی -۱۰
ایررن نگارنررده  مری خواننررد. بررای  « دموکراسرری»خرود را  

کره در   یمفهوم دموکراسی ذهنی مردم آمریکا با آزادیر 
ذهن ماست فاصله دارد. چنان که عمرل رای دادن مرردم   
را در کشررور در هررم ریخترره ضررروری مرری شررمارند.      
دموکراسی حاکم در درون کشرور آمریکرا بررای مرردم     

است که در حق مردم دیگر کشرورها   آن آمریکا سوای
همره در برابرر قرانون    «طالح عامره  رواج می یابد. بره اصر  

طبقرات ممترازه   «. مساوی هستند ولی بعضی مساوی ترند
اقتصادی و اجتماعی بره خرالف تصرور شرادروان دکترر      
غنی در آمریکا نیز وجود دارد حفره هایی در قرانون هرا   
هست که صاحبان نفوذ و برگزیدگان قوم را به کار مری  

 آید. 
 

ا باشررند و کسررانی کرره بررا ژرفررای ادیرران آشررن-۱۱
پایگاه علمی فلسفی یا ریاضی داشته باشرند برا فردوسری    

 همداستان می شوند.  
 

 به هستیش باید که خستوشوی
 زگفتار بیکار یک سو شوی

  
 نامبردگان همه از جهان رفته اند.  -۱۲
 

دربرراره وضررع علرروم در    اینشررتاین ظرراهراً  -۱۳
مکرانیکی شرده و فقرط بره     هرم  آمریکا مری گویرد علرم    

مل درآمرده اگرر از آمریکرایی بپرسری چنگرال      منظور ع
چیست جواب می دهد چیزی است که خوردن را سرهل  
می کند. بسیاری از حقایق بره تجربره در نمری آینرد ص     

آمریکایی از فکر کردن می ترسد، بره حردی    ۳۲۰-۲۱۹
سطحی است که از فکر واهمه دارد ماشین صرف است. 

 ۳۳۳ص 

 جایمه نوبل
ز دانشری برین المللری    یکی از معروف تررین جروای  

است که کشور سوئد به نام یکی از ثروتمندان خیر خود 
Alfred Nobel   در سررال هررای پایررانی سررده نرروزدهم

ف جهران  یاین جایزه به معرار  .میالدی آغاز کرده است 
 در چند رشته تعلق می گیرد: 

 شیمی، فیزیک، پزشکی، صلح و ادبیات
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مردال،  به برندگان جرایزه نوبرل همرراه برا لوحره و      
مبلغی پرول نقرد )در حردود یرک میلیرون دالر امریکرا(       
تقدیم می کنند. اعطای جوایز علمری نوبرل معمروالً بری     

 و گاهی نیز با نارضایتی همرراه اسرت. ولری در   سروصدا 
مورد جوایز صلح نام بعضی گیرندگان سیاستمدار ماننرد  
هنری کسینجر، بروش رئریس جمهرور پیشرین امریکرا برا       

 مردم همراه بوده است.  پرخاش و اعتراض 
آغراز   ۱۹۰۱نخستین جایزه نوبل در ادبیات از سال 

نفر جایزه ادبی اعطرا   ۱۱۲میالدی به  ۲۰۱۵شد و تا سال 
 شده است .  

نفر از انگلسرتان، یرک ترن     ۱۰نفر از امریکا و  ۱۵)
 عرب، یک نفر ترک زبان و یک نفر هندی.(

 نفرر انگلیسری   ۳۰از دارندگان جرایزه نوبرل ادبری،    
نفرر   ۱۱نفر آلمانی زبران و   ۱۳نفر فرانسه زبان،  ۱۶زبان، 

 اسپانیایی زبان بوده اند.
برره شرراعر هنرردی ، نخسررتین جررایزه ادبرری برره هنررد  

 داده شده است. ۱۹۱۳رابندرانات تاگور در 
دولت ایران از شاعر معروف هند ، تاگور، در سال 

 .دان بکنر رخورشیدی دعوت کرد که سفری به ایر  ۱۳۱۲
 تجلیل از شاعر بزرگ هند همراه بود.سفر با 

اطرالع پیردا مری     ۱۹۴۵دکتر قاسم غنی در دسامبر 
  Dr. ErnestHerzpeldکند کره مستشررق معرروف    

(که در دانشگاه پرینستون درس می گوید ۱۹۷۵-۱۸۷۹)
بررا عررالم معررروف آلبرررت آنیشررتاین آشررنایی دارد. غنرری 

اعرالم  وسیله او عالقمندی خود را به مالقات با آنیشتاین 
دسررامبر در منررزل آنیشررتاین    ۱۶مرری دارد. مالقررات در  

   .است صورت گرفته
 

 با عالم جهانی  یمال ات ادیب ایران
غنی از هرتز فلد می پرسد: به چه زبانی مناسب ترر  
 است که با آینشتاین صحبت کند، فرانسه یا انگلیسی؟  

حکیم دانشمند آینشتاین با فروتنی مری گویرد کره    
این دو زبان را درست فررا نگرفتره اسرت    او هیچ یک از 

 ولی به حکم الزام به زبان انگلیسی مناسب تر است.
غنرری مرری گویررد، 
حضررت اسررتاد البتره بررا   
کارهائی بسیار مهمتر از 
فراگرفتن زبان مشرغول  
برروده اسررت. آینشررتاین  
می گوید  که با ترجمه 
مفاهیم علمری بره زبران    
، مدیگررر گرفترراری دار 

م ولرری برگررردان مفرراهی
ادبرری و هنررری مسررئله   

 دیگری است.  
غنی می گوید در 
جررائی خوانررده ام کرره   
استاد با ادیب فرانسروی  

 ۱۹۲۱در آناتول فرانس
زبان فرانسره   دربرلین به

مالقرراتی داشررته، از ایررن 
روی می پنداشتم زبان فرانسوی را مناسب تر می دانسرته  
است. آینشتاین می گوید آن ایام با فرانسه روان تر آشنا 

 ودم اما  آناتول فرانسه زبان دیگری نمی دانست. ب
« گونره »، «فررانس »غنی می گوید شنیده برودم کره   

آلمانی را بزرگترین اندیشمند جهران مری پنداشرت، آیرا     
استاد با او سخنی درباره کاربرد دانش هرا داشرته اسرت؟    
استاد گفت: انردکی، آن هرم در کلیرات، نره در ماهیرت      

 علوم. 
عالقه  غنی می پرسد. غنری مری    آینشتاین از میدان

گوید او پزشک ساده ای است که به تاریخ علم و تمدن 
عالقمند است. به ویرژه بره ترجمره هرای دانرش اسرالمی       
مانند کارهرای علمری ابروعلی سرینا و رازی و ابوریحران      

 بیرونی. 
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غنی می گوید شنیده بودم که آینشرتاین برا تراکور    
قراتی داشرته اسرت؟    تنها برنده هندی جایزه نوبل نیرز مال 

 لمرد  رابنردرانات تراگور  : نظر اسرتاد را پرسریدم، گفرت   
ناسیونالیست هندی و گاندی را نمری پسرندید. در پایران    
سخن گفتم من مختصری با اندیشه های فلسفی ریاضری  
دان بررزرگ فرانسرروی هررانری پوانگرراره آشررنائی دارم    

برنرررده جرررایزه نوبرررل(.  درخششررری در  -۱۹۱۲-۱۸۵۴)
      ین پدیررد آمررد و گفررت او دانشررمندی   چشررمان آینشررتا 
 بی همتا بود.
 

ژانویرررره  ۴دکتررررر غنرررری در یادداشررررت    -۱۴
دربرراره یکرری از اعضرراء خررانواده نامرردار ایرانرری از ۱۹۵۰

او دشرمن  »همراهان شاه در سفر به آمریکرا مری نویسرد:    
 «صلبی ایران و ایرانی است.

 

سخن دکتر غنی، داستان سعدی را در براب   -۱۵
 . تان تداعی می کندچهارم بوس
 

 یکی در نجوم اندکی دست داشت
 ولی از تکبر سری مست داشت 

او از راه دور بره محضرر کوشریار گیالنری ریاضرری     
دان بزرگ آن زمان راه می جوید ولی استاد بره شراگرد   
پر زنخوت توجهی نمی کند و هنگرام بردرود بره او مری     

 گوید: 
 

 ری زان تهی می رویزدعوی پُ
 معانی شوی تا پرتهی آی 

 

سیاستمدار خادم کشور باید بتواند آزادانه و  -۱۶
سرفرازانه با سیاستمداران کشورهای دیگر به سود مرردم  
کشور خود گفتگو کنرد بعضری در برابرر فشرار سیاسرت      

ادای وظیفه و خردمت بره   عهده های جهانی یا داخلی از 
مردم کشور خود برنمی آیند. ناموفق هرا را نبایرد یکسرر    

خائنرران گذاشررت. داوری نهررایی در نیررت     در ردیررف
 خدمت یا خیانت بر عهده کارشناسان تاریخ است.  

 

بررا امررروز ۱۹۵۰برداشررت نویسررنده در  طبعرراً -۱۷
آمریکا بره خاورمیانره و   ۱۹۵۰فرق دارد. امروز به خالف 

منابع نفتری عالقره خراص دارد و حضرورش در عرراق و      
 افغانستان موید سیاست خارجی است

 
*** 

 
 
 
 

 

 
 

غیر انتفاعی  بنیاد به هرگونه پرداخت و همیاری
.مشمول معافیت مالیاتی است آرمان  

 
 

 فرهنگی آرمان با احراز شرایط  بنیاد

   متحده امریکا و ضوابط وزارت دارایی ایاالت

، موفق به اخذ پروانه معافیت  IRSبخش 
شده    1440726-81با جواز شماره مالیاتی 
کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های است. 

برای کمک به خدمات هموطنان عزیز 
این بنیاد مشمول معافیت کامل فرهنگی  
 .می باشد (Tax Deductable) مالیاتی 

 
با توجه به تسهیالت فوق در انتظار پشتیبانی 

به هدف های و همیاری شما برای نیل 
 .فرهنگی بنیاد آرمان هستیم
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و یک سرود ترانه  دو

 تاریخ  ماندگار
 معاصر ایران

 

 مرتلی حسینی دهکردی
 
۱ 

 مرغ سحر
 

 

 

 

 

 

 ملک الشعرای بهار

 

 

 

 مرتضی نی داوود

 

 

 

 

 قمر الملوک وزیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای است در دسرتگاه مراهور    مرغ سحر، اثر جاودانه
الشرررعرا بهرررار آن را برررر روی یکررری از     کررره ملرررک 

دان و نوازنده  داوود، موسیقی درآمدهای مرتضی نی پیش
سرال اسرت    ۹۰نامدار تار در دوبند سروده است. حردود  

هرای ارس ترا سرواحل خلریج      که این ترانه زیبا، از کرانره 
هرای چنرد نسرل از مرردم ایرران متررنم        مهفارس، در زمز

های دراز هنوز لطافرت و   است و بعد از گذشت این سال
هرا را بره طرپش وا     ها و جان جاذبه و شور و تأثیر آن، دل

 دارد. می
تیرگی مداوم شب و چیرگی مستمر ظلرم و سرتم،   

های تاریخ ایرران اسرت و ترانره مررغ      همواره از مشخصه
ق ایررن ظلمررت دیرپررا کرره سررحر، فریررادی اسررت از اعمررا

ها انسان را برای دمیدن سحر، به گوش  آرزوهای میلیون
 رساند. می

این ترانه سرگذشرت پرنشریب و فررازی دارد و در    
تمررام دوران سررلطنت رضاشرراه، اجرررای بخررش دوم آن   

هرا، بسریاری از خواننردگان     ممنوع بود. در طی این سرال 
 ، بیضرا ملوک   ، وزیری  قمرالملوک  مانند  بزرگ 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

144 

الدوله، هلن، جمال صرفوی، محمدرضرا شرجریان،     ایران
 آن را  با هنرمندی بسیاراخوان  نادر گلچین و هنگامه 

اند. پرویز خطیبی در کتاب ارزنرده خراطراتی    اجرا کرده
داوود، بررادر مرتضری    از هنرمندان به نقرل از موسری نری   

نویسرد: یرک شرب     داوود. شرحی به این مضمون مری  نی
م مرتضرری و قمرالملرروک وزیررری در خانرره مررن و برررادر

تیمورتاش وزیر مقتردر دربرار رضاشراه دعروت داشرتیم.      
گرذاری کررده    اواسط شب ناگهان رضاشاه که تازه تراج 

برود وارد مجلرس شرد و مرا کرره انتظرار نداشرتیم برا شرراه        
رو شررویم، تررا حرردودی دسررتپاچه شرردیم. شرراه کرره  روبرره

خرود را از  متوجه این مسأله شد، در حالی که شنل آبری  
داشت، با صدای پرآهنگش خطاب به مرن و   دوش برمی

برادرم مرتضی گفت: ادامره بدهیرد و مرا دسرتور شراه را      
اطاعت کردیم و پی آن که قصد خاصری داشرته باشریم،    
ترانه مرغ سحر را نرواختیم. مررغ سرحر کره آهرنگش از      

الشعراء بهرار اسرت، در    مرتضی و من و اشعارش از ملک
سررت کرره بهررار آن را در مخالفررت بررا    ای ا واقررع ترانرره 

دیکتاتوری رضاشاه، سرروده اسرت و چره راهری بهترر و      
مؤثرتر از سرودن شعر روی آهنگری کره از آن روزگرار    

به سینه حفرظ شرده و هنروز      تاکنون، زبان به زبان و سینه
هاست وقتی  ترین ترانه ترین و قشنگ هم یکی از برجسته

کمری برا رجرال     هنرنمایی قمرالملوک تمام شد رضاشاه
حاضر در مجلس گفتگو کرد و بعد هم به سراغ ما آمرد  
و قمر و مرتضی و مرا مورد محبت قرار داد و رفت. پس 

ای برافروخته به مرتضی و  از رفتن او، تیمورتاش با چهره
من اعتراض کرد که چرا این آهنگ را اجرا کرردیم؟ و  
قمرالملوک وزیرری کره همگران بررای او احتررام قایرل       

دنررد جررواب داد کرره ایررن پیشررنهاد مررن بررود و گنرراهی بو
داوود نیست و به ایرن ترتیرب مرا را از     متوجه برادران نی

یک مخمصه بزرگ نجات داد وگرنره ممکرن برود کره     
تیمور تاش من و برادرم را بره زنردان بینردازد. چنرد مراه      

هرا   پس از آن شب بود که ترانه مرغ سرحر برر سرر زبران    
 1...افتاد

سررای   اعیل نواب صفا، شراعر و ترانره  به نوشته اسم
الشعراء بهار ایرن ترانره    نامدار در کتاب قصه شمع، ملک

را به خاطر حوادث دوران محمدعلی شاه قاجار و بسرتن  
مجلس و بالتکلیفی مملکت سرود و ارتباطی با مخالفت 
با رضاشاه ندارد، امرا گفتنری اسرت کره محمردعلی شراه       

 ۱۲۸۸تیرماه  ۲۵عه صبح روز جم ۸: ۳۰قاجار در ساعت 
خورشیدی به سفارت روس در تهرران پناهنرده شرد و از    
سررلطنت خلررع گردیررد و بررا توجرره برره ایررن کرره مرتضرری  

 ۱۲۸۰یررا  ۱۲۷۹داوود سررازنده ایررن آهنررگ، متولررد   نرری
خورشررریدی اسرررت، در آخررررین روزهرررای سرررلطنت    

سرال نداشرته اسرت و اظهرار      ۸ر ۹محمدعلی شاه بیش از 
آهنگری نردارد، بره     اقعیرت هرم  نظر استاد نواب صرفا برا و  

الشرعراء بهرار، ترانره مررغ      احتمال قریب به یقرین، ملرک  
هایی کره    خورشیدی، سال ۱۳۰۰سحر را در حوالی سال 

هایی از دیکتراتوری در حرال برروز و ظهرور برود و       نشانه
شرد برر روی    کرم شرنیده مری    صردای پرای اسرتبداد، کرم    

ر داوود در دسرتگاه مرراهو  درآمرردی از مرتضری نرری  پریش 
 سروده است.

در تأیید این نظر، سالها پیش ایرج گرگین گوینده 
کننده مشهور رادیو و تلویزیون، با اسرتاد مرتضری    و تهیه
داوود خالق آهنگ مرغ سرحر، گفتگروئی انجرام داد     نی

پخش شد. خالصه این گفتگرو  « امید ایران»که در رادیو 
 به شرح زیر است:

جنراب  روزی از روزهای خروب آن روزگراران،   » 
الشعراء بهار به من فرمودند: آهنگ تازه چه داری؟  ملک

عرض کردم: دارم. فرمودند بزن به بینم. مرن امتثرال امرر    
نموده و آهنگ را نواختم و ایشران روی تکره کاغرذی،    

هائی نمودند و چندبار تقاضا کردند که قسمتی  یادداشت
زدم، برا ترار تکررار کرنم. در آخرر       را که بره آرامری مری   

                                                 
  ۱۹-۲۲خاطراتی از هنرمندان، نوشته پرویز خطیبی، صفحات  -۱
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نررد کرره مررن روی ایررن آهنررگ، شررعری خررواهم    فرمود
گذاشت و کاغذی کره در دسرت داشرتند بره مرن نشران       
دادند. روی کاغذ عالئمی گذاشته شرده برود، از عالئرم    

من است کره در ذهرن   « نت»مزبور پرسیدم. فرمودند این 
ام. چندی بعد که ایشانرا دیدم، فرمودند سازت  پرورانده
 ند بزن به بینم.ای؟ عرض کردم آری، فرمود را آورده

وقتی شعر را خواندند، من دیردم درسرت جفرت و    
جور آهنگ ابداعی من اسرت و آن آهنرگ مررغ سرحر     
بود که دادم به خانم قمرالملوک وزیری خواند و آنقدر 
مورد قبول عامره قررار گرفرت کره برر زبران کوچرک و        

 1.«بزرگ جاری شد
به نوشته کتاب ادبیات آهنگین ایران، بعرد از شریدا   

سرایی پویای ایران است و عرارف کره    سرفصل ترانهکه 
الشرعراء بهرار    های ملی و میهنی اسرت، ملرک   مبتکر ترانه
سرایی ایران به شمار رفته و مرغ  ترین چهره ترانه شاخص

ترین اثری است کره از وی بره جرا مانرده و      سحر برجسته
برای اولین بار به وسیله ملوک ضرابی و قمر اجررا شرده   

 است.
های دوره بیداری ایرانیران   نه مانند اکثر ترانهاین ترا

دارای دو بند است. بند اول آن تغزلی است و دربند دوم 
به مسرائل سیاسری و اجتمراعی پرداختره شرده اسرت. در       

شرود و   مجالس عمومی معموالً بند تغزلی آن خوانده می
جا که در خفا، امکران مطررح کرردن عقایرد سیاسری       آن

خواندند. کرالم بهرار در    نیز می وجود داشت، بند دوم را
هر دو بند عظمت و جاودانگی دارد و اگر شعر را حتری  
بدون آهنرگ و مسرتقل از موسریقی بخواننرد، کوبنرده و      

 شنیدنی است.
براساس تحقیقات شاپور بهرروزی، مؤلرف کتراب    

های موسیقی ایران، از میان اجراهرای متعردد مررغ     چهره
دوله هلن و جمرال  ال سحر، اجرای ملوک ضرابی و ایران

صررفوی، بررر روی صررفحه گرامررافون ضرربط شررده کرره    

                                                 
نی داوود، نوشته مهندس احمد کیهان لندن،خاطره ای از استاد  -۱

 معتمدی

اکنررون ایررن آثررار وجررود دارنررد امررا از آن چرره        هررم
های خود خوانده است،  قمرالملوک وزیری در کنسرت

اثری در دست نیست. محمدرضا شرجریان ایرن ترانره را    
در دانشرررگاه برکلررری آمریکرررا خوانرررد  ۱۳۶۹در سرررال 

هرای ترازه    ن در گرل )کنسرت سروچمان( و نرادر گلچری  
بررا تنظرریم ارجمنررد اسررتاد فرامرررز پررایور و    ۱۵۰شررماره 

هرای ترازه    باالخره خانم هنگامه اخوان این اثر را در گرل 
 با تار محمدرضا لطفی اجرا کرد. ۲۰۱شماره 

انردرکاران هنرری    چند سال قبل از انقرالب، دسرت  
رژیم پیشین، مرتکب خطا و اشرتباه بزرگری شردند و بره     

سحر، شعر دیگری برر روی ایرن آهنرگ     جای شعر مرغ
نهاده شد که با صدای پوران و عبردالوهاب شرهیدی، بره    
صورت دوصدایی اجرا گردید. تغییر شعر بهرار، آن هرم   
کالمی تا این حد زیبا و فاخر و پرمفهوم کره بره تحقیرق    

هرای سیاسرری   سرند افتخرار ملرت ایرران اسرت، برا انگیرزه       
ابرل دفراع و   صورت گرفت که به هرر روی، امرری غیرق  

 کس نیز آن را تحسین نکرد. نابخشودنی است و هیچ
آخرین نکتره گفتنری آن کره چرون تصرنیف مررغ       

توانسررت برره  سررحر، زبرران دل مررردم بررود و هرررکس مرری 
هرا و   سادگی و راحتی آن را درک کند، به زودی بر دل

ها نشست و حتی برخی از کلمات و جمالت آن بره   زبان
ه نحررو بسرریار مطلرروب و وسرریله مررردم کوچرره و بررازار، برر

الشرعراء تعریرف    مناسبی تغییر یافرت. از آن جملره ملرک   
کنررد: تصررنیف مرررغ سررحر را سرراخته بررودم و در آن  مرری

ابتردا  « شام تاریک ما را سرحر کرن  »گوید  قسمت که می
یرک شرب   «. شام من شام مرن را سرحر کرن   »گفته بودم: 

شرام  »گویرد   شنیدم که رهگذری به جای شرعر مرن، مری   
من دیردم چره کلمرات مناسربی     «. را سحر کنتاریک ما 

این رهگذر که سوادش هم معلوم نیست انتخراب کررده   
است. شعر را به همان طریقی که رهگرذر زمزمره کررده    

 2بود اصالح کردم.

                                                 
۲-

 
نقل از کتاب قصه شمع، خاطرات هنری اسرماعیل نرواب صرفا،     

 ۷۷به نقل از یزدان بخش قهرمان ، داماد ملک الشعرای بهار، ص 
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سال، مرغ سرحر، بعرد    ۸۰هنوز هم بعد از گذشت 
از سرود جاودانره ای ایرران، محبروب تررین ترانره مرردم       

نگیرزی کره در ایرن شرعر بیران      ایران است و مفاهیم دل ا
شده، هم چنران برر ترارک آرزو هرای ملرت ایرران مری        

 درخشد.
 

 مرغ سحر
 

شررعر: محمرردتقی بهررار، دسررتگاه: مرراهور، آهنررگ: 
، خواننرده:  ۱۳۰۴حدود  داوود، سال آفرینش مرتضی نی

الدوله، شجریان، نادر گلچین،  قمر، ملوک ضرابی، ایران
 :هنگامه اخوان، فرهاد

 
    له سر کن!مرغ سحر، نا

 داغ مرا تازه تر کن!

   زآه شرر بار این قفس را

 بر شکن و زیر و زبر کن

   بلبل پر بسته زگن  قفس درآ

 نغمه آزادی نوع بشر سرا

   وز نفسی عرصه این خاک توده را

 پر شرر کن، پر شرر کن

 

 ظلم ظالم، جور صیاد

 آشیانم داده بر باد

 ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

 ما را سحر کن شا  تاریک

 ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

 شا  تاریک ما را سحر کن

   نو بهار است گل به بار است

   ابر چشمم ژاله بار است

                                                                       
. 

 این قفس چون دلم تنگ و تار است

  شعله فکن در قفس ای آه آتشین

 دست طبیعت گل عمر مرا مچین

  جانب عاشق نگه ای تازه گل، از این

 کن بیشتر کن بیشتر کن بیشتر

  مرغ بی دل، شرح هجران،

 مختصر مختصر کن مختصر کن

 

 بند دو :

 

   عمر حقیقت به سر شد

 عهد و وفا بی اثر شد

   ناله عاشق ناز معشوق

 هر دو دروغ و بی ثمر شد

  راستی و مهر و محبت فسانه شد

 قول و شرافت همگی از میانه شد

  از پی دزدی، وطن و دین بهانه شد 

 دیده تر کن

    لک، ظلم اربابجور ما

 زارع از غم گشته بی تاب

   ساغر اغنیا پر می ناب

 جا  ما پر ز خون جگر شد

   ای دل تنگ ناله سر کن

 وز قوی دستان حذر کن

   ساقی گلچهره بده آب آتشین

  پرده دلکش بزن ای یار دلنشین

 ناله بر آر از قفس ای بلبل حزین

    کز غم تو، سینه من

 دپر شرر شد، پر شرر ش

*** 
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۲ 
 سرود ای ایران

 
 
 
 

سرود ملی هر کشرور، در حقیقرت زبران مشرترک     
آحاد مردم آن کشور بروده و مراوراء عقایرد و باورهرای     
سیاسی و اجتماعی قرار دارد. در این سرودها، واالتررین  

یابررد،  آرزوهررا و تمنیررات مشررترک هررر ملررت تجلرری مرری
بسرتگی ملری    خورد و هم عالیق گوناگون به هم گره می

 کند. سجام پیدا میان
مشهورترین سررودها، مارسریزّ سررود ملری فرانسره      

 ۱۷۹۲اسررت کرره در دوران انقررالب آن کشررور در سررال  
« روژه دولیرل »میالدی، بره وسریله افسرر جروانی بره نرام:       

ساخته شده و باالترین مظهرر افتخرار، اسرتقالل و آزادی    
 آید. فرانسه به شمار می

در یرک صرد سرال    ترین اثری که  مشهورترین و محبوب
اخیر، در دنیای شعر و موسیقی ایران به وجود آمرد و بره   

انگیرزی، عواطرف و احساسرات ملری مرا را       نحو شرگفت 
، شراهکار  «ای ایران»تحت تأثیر قرار داد، سرود جاودانۀ 

و دکترر   (۴)پیوسرت شرماره   اهلل خرالقی   فناناپذیر استاد روح
یرد،  ترد است کره بری    (۵)پیوست شماره  گالب حسین گل

برای مرردم ایرران، اعرم از پیرر و جروان و فقیرر و غنری،        
واالترین اثر ملی و هنری معاصر به شمار رفتره و مفراهیم   

بستگی را بررای مرا    پرستی و ملیت و هم جدیدی از میهن
برار، ایرن    های تیرره و محنرت   کند. در این سال مطرح می

هرا ایرانری دردمنردی     سرود مهیج، فریاد مشترک میلیرون 
 ه در گوشه و کنار جهان، در غربرت و آوارگری  است ک
انررد و سررربلندی ایررران بررر تررارک آرزوهررا و     پراکنررده

 . درخشد ها می امیدهای آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر حسین گل گالب                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 روح اهلل خالقی                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالمحسین بنان                                     
 

گفتنی است که سرود ای ایران در گام دشرتی کره   
انگیزترین آوازهرای ایرانری اسرت بره وجرود       یکی از غم

چنان هنر و توانرایی بره    آمده، معهذا در آفرینش آن، آن
ای از غم و اندوه، در این اثرر   کار رفته که کمترین نشانه
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یررار »کرره، آهنررگ:  ایررنشررود، کمررا  دیررده و شررنیده نمرری
تررین و زیبرراترین آهنررگ شرراد و   ، قرردیمی«مبرارک بررادا 

هرای عروسری    پرتحرک ایرانیران کره مخصروص جشرن    
اسررت نیررز در گوشرره منصرروری )دسررتگاه چهارگرراه( برره  

داننرد کره منصروری،     نظرران مری   وجود آمرده و صراحب  
انگیزترین احساسرات و   ترین گوشه برای بیان غم مناسب

هاسرت کره یرار     هرذا قررن   ا است، مرع ه عواطف ما ایرانی
مبارک، سرود شادی و هیجران و پرایکوبی مرردم ایرران     

 است.
در بیان انگیزه خلق سرود ای ایران، روایراتی چنرد   
وجررود دارد کرره بررا مختصررر اختالفرراتی برره هررم شرربیه     

باشند. الزم بره یرادآوری اسرت کره بعرد از شرهریور        می
 خورشررریدی و اشرررغال سررررزمین مرررا بررره وسررریله ۱۳۲۰
هررای بیگانرره، مررردم ایررران هررر روز بررا نرراراحتی و  ارتررش

هرا و بازارهرا، شراهد رفتارهرای      انزجار بسریار، درکوچره  
زشت و پلید و ناشایست سربازان اشغالگر، بره خصروص   
با زنران و دخترران ایرانری بودنرد و از اعمرال غیرانسرانی       

شردند و   خرون مری   نهایت متأثر و ناراحرت و دل  ها بی آن
گالب تعریرف   نان، ساخته نبود. استاد گلکاری هم از آ

، روزی مرن و خرالقی از   ۱۳۲۲کنرد کره در شرهریور     می
کرردیم، پررچم    آباد تهران عبور مری  جلو پادگان عشرت

شوروی را بر براالی دکرل پادگران برافراشرته بودنرد. از      
دیرردن ایررن صررحنه مررن و خررالقی متررأثر شرردیم و مرردتی 

ای اندوه و گریره،  گریستیم، اما من به خالقی گفتم، به ج
بهتر است، این درد جانکاه را در قالب سررودی، طروری   

های آینده بدانند، چه به ایرن روزگرار    بیان کنیم که نسل
چند روز بعد سررود ای ایرران در سره      1ایران رفته است.

 بند سراخته شرد و برا صردای جرادویی غالمحسرین بنران       
یاپی، ضبط گردید که بیش از سه دهه پ  (۶)پیوست شماره 

در آغاز هر بامداد، به وسیله امواج رادیو، به گوش مردم 

                                                 
 ۳۰۳قصه شمع، خاطرات هنری اسماعیل صفا، صفحه  -۱

شگفت آن که چون نام شاه در این اثرر   2رسید. ایران می
ها از پخش آن در رادیو تهرران جلروگیری    نبود، تا مدت

گالب با پایمردی بسیار، با تغییر  شد، اما خالقی و گل می
شررعر موافقررت نکردنررد تررا ایررن کرره یکرری از روزهررا کرره 
دانشگاهیان درکاخ گلستان به مراسم سالم رفتره بودنرد،   

گررالب توقررف کرررد و اظهررار  شرراه در مقابررل دکتررر گررل
ای ولی اسم شراه در   ام سرود خوبی ساخته داشت، شنیده

گویرد، وقتری در مرورد     آن نیست، استاد در جرواب مری  
گوییم، شامل شاه هم کره در واقرع یکری     ایران سخن می

شود. شاه تأملی کررد و بره    ت میاز افراد این سرزمین اس
حرف استاد مهر تأکید نهاد و از آن به بعد، رادیرو آن را  

هررای مهررم و برره  برره همرران شررکل پخررش نمررود. از نکترره 
توان به موارد زیر  یادماندنی در مورد این اثر جاودانه می

 اشاره داشت:
های به کار رفتره در ایرن سررود، تنهرا از      : واژهالف

یافتره و کمتررین واژه بیگانره در     کلمات فارسی تشرکیل 
 شود. آن دیده نمی

: ملررودی اصررلی سرررود ای ایررران، از برخرری     ب
های موسیقی بختیاری الهام گرفته شرده و بره همرین     نغمه

جهررت آهنررگ از فضررای حماسرری پرشرروری برخرروردار 
های اصیل ایرانی را همرراه   عطر و رنگ موسیقیاست و 
 دارد.

بخرش بره    جران سال گذشته ایرن سررود    ۶۴: در ج
وسررریله خواننررردگان بسررریاری اجررررا شرررده اسرررت کررره 

                                                 
۲

در باب خلق سرود ای ایران، روایت دیگر این اسرت کره    -
روزی دکتررر گررل گررالب از خیابرران هرردایت  ۱۳۲۳در سررال 

عبور می کرد. دید یک سرباز امریکایی یک بقرال ایرانری را   
کتک می زند. بسیار ناراحت شد و هنگرامی کره بره انجمرن     
موسرریقی ملرری رسررید روح اهلل خررالقی را دیررد. خررالقی علررت 
ناراحتی او را پرسید و گرل گرالب داسرتان بقرال را بررای او      

أثر شد و تصمیم گرفتند تا به اتفاق سرود گفت. خالقی هم مت
ای ایران را به وجود آورند. سرگذشت موسیقی ایران، جلرد  

 ۱۹۲سوم، صفحه 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان   - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

149 

ها عبارتند از: غالمحسین بنران، اسرفندیار    مشهورترین آن
دوسرت و حسرین سرشرار، کره هرر       قره باغی، رشید وطن

انررد. گرچرره  یررک بررا شرریوه خرراص خررود آن را خوانررده 
ای دارد، امرا   غالمحسین بنان در آواز ایران شهرتی افسانه

ناسررران موسررریقی، اجررررای اسرررفندیار بسررریاری از کارش
 دانند. باغی را بهترین اجرای تکخوان این سرود می قره

: سرررود ای ایررران برررای اولررین بررار در یکرری از   د
های انجمن موسیقی ملی، به وسیله ارکتسری بره   کنسرت

چنران مرورد    اهلل خالقی اجرا شرد و آن  رهبری استاد روح
کرره  توجرره شرروندگان حاضررر در کنسرررت قرررار گرفررت

اجرررای آن سرره بررار تکرررار شررد و وزیررر فرهنررگ وقررت 
 دستور ضبط آن را به روی صفحه گرامافون صادر کرد.
به نوشرته اسرتاد خرالقی در جلرد سروم سرگذشرت       
موسرریقی ایررران، ایررن شررعر و آهنررگ در برررانگیختن      
احساسات ملی و میهنی ایرانیان تأثیر بسریار براقی نهراد و    

غیرمسرتقیم برر پیکرر    ای برود کره بره طرور      نخستین ضربه
 های اشغالگر بیگانه وارد شد. ارتش

ها ایرانی در اطراف  در سی سال گذشته که میلیون
و اکنرراف دنیررا پراکنررده شررده و دوری از یررار و دیررار،    

هررا را آزرده و پریشرران نمرروده اسررت، در   بسرریاری از دل
دل برگرزار   آغاز هر جمع و مجلسری کره ایرانیران خسرته    

ته جمعی این کالم پاک و مقدس، کنند، خواندن دس می
 دارد. های مشتاق را عمیقاً به تپش وامی جان

 
 ای ایران ای مرز پرگهر     
اهلل خرالقی، شراعر: دکترر حسرین      سراز: روح  آهنگ

برا   ۱۳۲۳گالب، دستگاه: دشرتی، اولرین اجررا: بنران      گل
ارکستر انجمن موسیقی ملی، اجراهای دیگرر: اسرفندیار   

 ۱۳۷۰دوست  ، رشید وطن باغی قره
 

   ای ایران ای مرز پر گهر
 ای خاکت سرچشمه هنر
   دور از تو اندیشه بدان
 پاینده مانی و جاودان

  ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
 جان من فدای خاک پاک میهنم

   مهر تو چون شد پیشه ا 
 دور از تو نیست اندیشه ا 

  در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
 د، خاک ایران ماپاینده با

 
 بند دو :

   سنگ کوهت در و گوهر است
 خاک دشتت بهتر از زر است
   مهرت از دل کی برون کنم
 بر گو بی مهر تو چون کنم؟

  تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
 نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

   مهر تو چون شد  پیشه ا     
 دور از  تو نیست اندیشه ا 

  رزشی دارد این جان مادر راه تو کی ا
 پاینده باد خاک ایران ما

      
 بند سو :

   ایران ای خر  بهشت من  
 روشن از تو سرنوشت من

   گر آتش بارد به پیکر 
 جز مهرت در دل نپرور 

 از آب و خاک و مهر تو، سرشته شد گلم 
 مهر اگر برون رود گلی شود دلم

   مهر تو چون شد پیشه ا 
 اندیشه ا دور از تو نیست 

  در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
 پاینده باد، خاک ایران ما

 
 

*** 
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 مراببو 
 
 

تروان گفرت کره در تراریخ موسریقی       به تحقیق مری 
، «مررغ سرحر  »و « سررود ای ایرران  »معاصر ایران، به جرز  
، شررهرت و «مرررا ببرروس»ای ماننررد:  هرریچ آهنررگ و ترانرره

ایرران را جلرب ننمروده    موفقیت پیدا نکرده و نظر جامعه 
است. بررای چنرد دهره پیراپی ایرن قطعره شرورانگیز، در        

های مردم ایران، پیر یا جوان، فقیر یا غنری، متررنّم    زمزمه
بررود و شررنوندگان هرگررز از شررنیدن مکرررّر و مکرررّر آن  

انگیررز از آثررار مجیررد  ایررن آهنررگ دل.شرردند خسررته نمرری
ز نامدار سا دان و آهنگ موسیقی (۷)پیوست شرماره  وفادار، 

 (۸)پیوسرت شرماره   است که شعر آنرا حیدر رقرابی )هالره(   
نراقری،   سرود و با آوای گرم و مسحورکننده حسرن گرل  

خورشرریدی از رادیررو   ۱۳۳۵در سررال  (۹)پیوسررت شررماره  
 تهران پخش شد و به ماندگاری دست یافت.

آور و  ایررن شررعر و آهنررگ سرگذشررتی شررگفت   
هرا و   از ابهرام  ای شنیدنی دارند. سرگذشرتی کره در هالره   

ها قرار دارد و از نخستین روزهرای   روایات و سایه روشن
انتشار در رادیو تهران، با فرهنگ مردم ایران درآمیخرت  

هرای مردمری، هرر روز ابهرام بیشرتر       و مانند دیگر افسرانه 
یافت. در این مقاله سعی برآنست که براسراس خراطرات   

ه مررا  نظران، سرگذشت تران برخی از هنرمندان و صاحب
گیرری آن مرورد بررسری قررار      ببوس و چگونگی شرکل 

 مجید    وسیله  شد این آهنگ همانطور که گفته  گیرد. 

 

 
 مجید وفادار

 

 
 دکترحیدر رقابی )هاله(

 

 
 لنراقیحسن گ
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وفادار، در مایه بیات اصرفهان، برا الهرام از یرک آهنرگ      
سرالها   ای کره   مصاحبه  در 1وجود آمده است.  یونانی به

پیش مجله تهران مصوار با مجید وفرادار بره عمرل آورد،    
استاد وفادار از چگونگی سررودن مررا ببروس چنرین یراد      

 کند: می
هررای ایرانرری، آهنررگ    مررن گهگرراه برررای فرریلم   

ها )اتّهام( نرام داشرت کره در     م. یکی از این فیلمساخت می
برره دعرروت شرراپور یاسررمی،    ۱۳۳۵بهشررت سررال   اردی
های فارسی برای آن آهنگی سراختم کره    کننده فیلم تهیه

ای بره نرام    شعر آنرا حیدر رقابی )هاله( سرود و خواننرده 
آنرا برای فیلم مزبور اجرا کرد. با آنکره پرس از    2 پروانه

فریلم، ایرن آهنرگ برا اسرتقبال مرردم        به نمایش درآمدن
رو نشررد و مرروفقیتی برره دسررت نیرراورد، امررا شررعر و   روبرره

دانهرا قررار    آهننگ آن مرورد توجره بسریاری از موسریقی    
گرفت و آنرا به خاطر سرپردند، از جملره پرویرز یراحقی     
آنرا بسیار دوست داشت و همواره آنرا با ویلن مینواخت 

، در اسرتودیو   ۱۳۳۵و در یکی از روزهای تابستان سرال  
نراقی را وادار به خوانردن ایرن    رادیو، حسن گل ۸شماره 
 3.ترانه کرد

ادامرره ایررن داسررتان را پرویررز خطیبرری نویسررنده و   
سرای نامدار کره همرواره در جریران مسرائل هنرری       ترانه

رادیو قرار داشت، در کتاب خاطرات خرود، چنرین نقرل    
 کند: می

اسرتودیو   یک روز که اعضرای ارکسرتر رادیرو در   
اله خالقی بودنرد،   جمع شده و منتظر استاد روح ۸شماره 

نراقی فرزند یکی از تجرار معرروف برازار کره      حسن گل
صدای گرم و دلنشینی داشت و غزل خوانردنش در برین   
                                                 

، بره کوشرش   «تصنیف ها و ترانه هرا و سرودهای ایرران زمرین    »  -۱
  ۱۶۲سعید مشگین قلم، صفحه 

آن بام بلنرد کره مری بینری دام مرن      »خانم پروانه خواننده ترانه :   -۲
ود و صدای گرمی داشت. اما نباید وی را با خرانم موچرول   ب« است

پروانه خواننده مشهور که صفحاتی از آوازهای وی همراه با سنتور 
 حبیب سماعی باقی است، اشتباه کرد.

برگرفته از مصاحبه مجله تهران مصور با مجید وفرادار، شرماره     -۳
  ۱۳۴۹آذر ماه  ۱۱، مورخ ۱۴۱۸

دوستان معروف بود، به دیدار پرویرز یراحقی آمرد و بره     
مشریر  »استودیو وارد شد. در آن موقع پرویرز برا ویلرن و    

برا پیرانو، مشرغول نرواختن آهنرگ مررا       « شهردارهمایون 
گوید به این  نراقی را دید، می ببوس بودند. پرویز که گل
نراقی چنردبار بره آهنرگ گروش      آهنگ گوش بده، گل

کنرد. در ایرن    دهد و شعر ترانه را زیر لب زمزمره مری   می
هرای موسریقی رادیرو کره در      ضمن، مسئول ضبط برنامره 
کسری متوجره شرود،     آنکره  استودیو حضرور داشرت، بری   

کند و روز بعد آنرا به نظرر   نراقی را ضبط می صدای گل
نصرت اله معینیان سرپرست انتشارات و رادیرو میرسراند.   
وقتی معینیان و سایر مسئوالن رادیرو بره آن نروار گروش     

گیرند آن را از رادیو پخش کننرد و   کنند، تصمیم می می
. پرویرز  گذارنرد  جریان را با پرویرز یراحقی در میران مری    

نراقری بسریار گرران     گوید انتشار این ترانره بررای گرل    می
شود زیرا او از یرک خرانواده سرشرناس مرذهبی      تمام می

باشرد.   است و پدرش با موسیقی بره شردت مخرالف مری    
را برا نرام مسرتعار    « مرا ببروس »گیرند که  نهایتاً تصمیم می

خواننده ناشناس از رادیو پخش کنند. اما همین یک برار  
کررافی بررود کرره ایررن ترانرره را برره اوج شررهرت و  پخررش 

پرسیدند که این صدای گرم و  موفقیت برساند و همه می
 4دلنشین از آن کیست؟

به گفته دکتر اسماعیل نوری عال نویسنده و شراعر  
مشهور، یک روز جمعه این اثرر از رادیرو تهرران پخرش     
شد و آن چنان مورد استقبال قرار گرفرت کره بررخالف    

ر رادیو، چهار بار دیگرر، همران روز آنررا    سنّت جاری د
 5پخش کردند.

های فوق، روایات دیگری نیرز در   عالوه بر روایت
این زمینه وجود دارد که به طور اختصار به دو نقل قرول  

 شود: اشاره می
 

                                                 
خاطرات هنرری پرویرز خطیبری، صرفحه     خاطراتی از هنرمندان،  -۴
۶۶   
  برنامه رادیویی دکتر اسماعیل نوری عال، رادیو باران، امریکا -۵
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 روایت بیژن وفادار فرزند مجید وفادار -۱

... من و پروران دخترر عمرویم شرعر و آهنرگ مررا       
ه برودیم. پروران در فراگیرری آهنگهرا     ببوس را یاد گرفت

اسررتعداد عجیبرری داشررت. پرردرم از سرگذشررت آهنررگ  
خبر بود و تصرمیم داشرت کره اجررای آنررا بره        مزبور بی

عهده خواننده مناسبی قرار دهد تا اینکه یک روز جمعره  
ای به نام  ناگهان شنیدیم که آهنگ مرا ببوس را خواننده

ی و پیرانو مشریر   نراقی، همرراه برا ویلرن پرویرز یراحق      گل
کند. پدرم متحیارر شرد و از مرن     همایون شهردار اجرا می

پرسرررید، شرررما ایرررن شرررعر و آهنرررگ را بررررای کسررری  
اید؟ گفتم نه. بعد معلوم شد که پوران دختر عمو  خوانده

حمید وفادار آنررا در یرک مهمرانی خصوصری خوانرده      
است و صاحب خانه بدون اینکه قصدش را به او بگوید، 

نراقری   گیرد ولی اینکه چگونه بره دسرت گرل    شعر را می
خبرم تا اینکه بار دیگر با ارکسرتر کامرل    رسیده است بی

به رهبری پدرم این ترانه اجرا شد که نره تنهرا در ایرران،    
1بلکه در خارج از مملکت هم به شهرت رسید.

 

 
 
 كننده  تنظیم، روایت عبا  فروتن -۲

 برنامه شما و رادیو در روزهای جمعه

نراقری   آقای مهدی سهیلی که با حسرن گرل  روزی 
دوست بود، ایشانرا نزد من آورد و اظهار داشرت: آقرای   
مجید وفادار آهنگ جالبی ساخته که شرعر آن از حیردر   

کند.  نراقی آنرا به خوبی اجرا می رقابی است و آقای گل
نراقی آنرا خواند، متوجه شدم کره کرار ترازه و     وقتی گل

پخش در برنامه شرما و رادیرو،   بسیار جالبی است و برای 
کامالً مناسب است. آقای وفرادار حضرور نداشرت ولری     
آقایان مشیر همایون و پرویز یاحقی حاضر بودند و پرس  

نراقی این شعر و آهنگ را کره بعرداً    از تمرین، آقای گل
به مرا ببوس معروف شد، همراه با پیانوی مشریر همرایون   

                                                 
، اشرکالی  ۱۰۵قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، صفحه  -۱

که در این روایت وجود دارد آن است که تا مدت ها نام خواننرده  
  اس یاد می شد.مراببوس پنهان بود و از وی به عنوان خواننده ناشن

و روز جمره از   و ویلن یاحقی برای نخسرتین برار خوانرد   
 2رادیو پخش شدو مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

 
صرفنظر از اینکه کدام یک از اقوال فوق بیشتر بره  
حقیقت نزدیک است، انتشار مرا ببوس از رادیو تهران با 

رو شد که در تاریخ موسیقی معاصرر   چنان استقبالی روبه
نراقری در اجررای ترانره     نظیرر اسرت. آوای گرل    ایران کم

هرای   حقیقتاً مسرحورکننده برود امرا علیررغم درخواسرت     
مکرر مردم و اولیاء رادیو، وی به هیچ وجه حاضرر نشرد   
که ترانه دیگری در رادیو اجرا کنرد و شرگفت آنکره برا     
همررین یررک اثررر برره اوج شررهرت و محبوبیاررت و افتخررار  

 رسید، به گفته فریدون مشیری:
 

   در همه عالم کسی به یاد ندارد
 ی که یک ترانه بخواندنغمه سرای

    تنها با  یک ترانه،  در همه  عمر
 نامش ،  این  گونه   جاودانه  بماند

 
ارزرش واالی شررعر مرررا ببرروس در موفقیررت ایررن   

 :  ترانه
نراقرری و  عررالوه بررر آوای گرررم و هنرمندانرره گررل  

انگیررزی کرره مجیررد  ملودیهررای آرام و دلنشررین و خرراطره
دیگررری کرره در وفررادار خلررق کرررده بررود، عامررل مهررم  
داشت، کالم   کننده موفقیت این ترانه، تأثیر قاطع و تعیین

بدیع، زیبا و پرمفهومی بود که در سراسر این تصنیف بره  
خورد، کالمری پرراز معنرا و تصرویر کره بررای        چشم می

عارف و عرامی قابرل فهرم و درک برود و عمیقراً دلهرا و       
 جانها را تسخیر کرد.

سرراینده ایرن شرعر    به طوری کره قربالً گفتره شرد،     
سررابقه و کلمررات و جمالترری  آویررز بررا مضررمونی برری  دل

اثرگذار، حیدر رقابی بود که در زمان تحصیل از اعضراء  
مؤمن جبهه ملی و پیرروان راسرتین راه مصرداق بره شرمار      

                                                 
 ۱۰۵قصه شمع، صفحه   -۲
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هرای سیاسری گسرترده داشرت. بعرداز       آمد و فعالیرت  می
رقرابی تحرت تعقیرب قررار      ۱۳۳۲مررداد سرال    ۲۸وقایع 

تها در اختفررا زنرردگی کرررد، مرردتی هررم    گرفررت، مررد 
بازداشررت شررد و برراالخره پررس از چنرردی برره وی اجررازه 
دادنررد کرره کشررور را ترررک کنررد. او از دوسررتان مجیررد  
وفادار بود و یک روز قبرل از سرفرش بره امریکرا، بررای      
خداحافظی به خانه وفادار رفت. استاد که آهنگی ساخته 

رقابی قبول  بود از او خواست تا شعری روی آن بسراید.
بررداری و سررودن    المجلس شروع به سیالب نموده و فی
نمایرد، امرا    کند و بخشری از آنررا تمرام مری     شعر ترانه می

چون در رفتن شتاب داشت قول داد که قبرل از عزیمرت   
شرب رقرابی    ۱۰به خارج آنرا تمام کند. حردود سراعت   

تلفن کرد و بقیه شعر را بررای بیرژن وفرادار، پسرر اسرتاد      
 1ار خواند تا آنرا به پدر بدهد.وفاد

گرچرره مضررمون شررعر تررم عاشررقانه دارد و حیرردر  
رقابی آنرا تحت ترأثیر آخررین دیردار برا دوسرت دخترر       
خویش انتخاب کرده است و کالمرش لبریرز از عشرق و    
عاطفه و احساسات شاعرانه است، اما شکسرت مبرارزات   
سیاسی ملت ایران و سقوط و زندانی شدن دکتر مصدق 

رفرت و بازداشرت یرا مترواری      بود او به شرمار مری  که مع
شدن دیگر آزادگان نیز نقش خود را در این اثرر بره جرا    
گذاشررته و اصررطالحات مبررارزات چریکرری و انقالبرری و  
روشررن کررردن آتررش در کوهسررتانها در سراسررر شررعر بررا 
عواطرررف سرررودائی شررراعر بررره هرررم آمیختررره و اثرررری  

 انگیز خلق کرده است. شگفت
ار این ترانه وسیله خواننده ناشرناس  از آنجا که انتش

های افسران حزب توده ایران هم زمان برود   با موج اعدام
ای برر فضرای اجتمراعی     کننرده  انگیز و مرأیوس  و جوا غم

ایررران سررایه افکنررده بررود، پررس از انتشررار آن از رادیررو و 
مانندی که در دلها و جانهرا پیردا کررد، از هرر      شهرت بی

اساسرری برره گرروش  ت برریگوشره و کنررار مملکررت شررایعا 

                                                 
، دکتررر ناصررر انقطرراع، «پنجرراه سررال ترراریخ پرران ایرانیسررت هررا » -۱

  ۹۰ -۹۳صفحات 

هرای سررهنگ    رسید که ترانره مررا ببروس از سرروده     می
مبشّری از گروه افسران مزبور است که آن را شرب قبرل   

اساس  از اعدام به وجود آورده است و همین شایعات بی
نیز بر شهرت و موفقیت این ترانه بین مردم کمک کررد،  

 طور کره اشراره شرد ایرن کرالم بردیع و شریوا و        اما همان
اثرگذار از حیدر رقابی برود کره برا حرزب تروده نیرز بره        

وجه سر سرازگاری نداشرت و بارهرا و بارهرا وسریله       هیچ
 ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. اوباش توده

به نوشته دکتر ناصرر انقطراع، حیردررقابی در سرال     
به امریکا رفرت و در دانشرگاه کلمبیرا بره تحصریل      ۱۳۳۴

وق لیسررانس را در ایررن  پرداخررت و دوره لیسررانس و فرر 
مؤسسه طی کرد. سرپس بره آلمران غربری رفرت و دوره      
نامره   دکترای فلسفه را در دانشگاه بررلن گذرانیرد. پایران   

مرورد توجره   « هرا  مکتب انقالبی ملّت»تحصیلی او به نام: 
صدراعظم آلمان قرار گرفرت و از طررف   « ویلی برانت»

یگر به وی به چاپ رسید. پس از اخذ دکترا، رقابی بار د
های این مملکرت بره تردریس     امریکا رفت و در دانشگاه

 2الملل پرداخت. حقوق بین
، بعد از بیسرت و   ۱۳۵۷بعد از انقالب اسالمی سال 

چهار سال دوری از میهن، رقابی بررای اقامرت بره ایرران     
رو نشرد، ناچرار بره     بازگشت ولی با استقبال گرمری روبره  

نشررگاههای امریکررا بازگشررت و برره کررار آمرروزش در دا 
 امریکا ادامه داد.

ده سال بعد وی به بیمراری العرالج سررطان مبرتال     
گشت و هنگامی که حالش به وخامرت گرائیرد و دیگرر    
امیدی برای زنده مانردن نداشرت، بره ایرران برگشرت ترا       
آخرین روزهای حیات خود را در سرزمینی کره عمرری   

 ۱۹ورزید به اتمام برسراند و سررانجام در    به آن عشق می
 در تهران به دیار باقی شتافت. ۱۳۶۷آذرماه 

استاد مجید وفادار نوازنده نامدار و شیرین پنجره و  
آهنرگ،   ۳۰۰نغمه پررداز سرحرآفرینی کره برا آفررینش      

سالها به زندگی مردم ایران، صفا و معنا بخشید و برخری  

                                                 
  ۱۶۲صفحه « تصنیف ها و ترانه ها و سرودهای ایران زمین» -۲
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، «گررل اومررد بهررار اومررد»، «مراببرروس»از آثررارش ماننررد: 
از « گلنرار »و « زهرره »، «کرردی ساقی امشب ما را دیوانه »

آهنگهررای مانرردگار موسرریقی معاصررر ایررران برره شررمار    
 در تهران درگذشت. ۱۳۵۷آیند نیز در سال  می

ای مراببرروس، حسررن   و برراالخره خواننررده افسررانه  
نراقی در پایان عمرر بره بیمراری فراموشری )الزایمرر(       گل

ای از اموال خود  گرفتار آمد و در حالی که بخش عمده
ف آسایشگاه معلولین و سرالمندان نمرود، در سرال    را وق
از دروازه تاریخ گذشت و بخشی از ابردیات شرد.    ۱۳۷۲

سرررایانی کرره   برردین ترتیررب حرردیث زنرردگی افسررانه    
را بره یادگرار براقی نهادنرد، بررای همیشره بره        « مراببوس»

انگیز بررای همیشره بره     ها پیوست، اما این سرود دل افسانه
و امیرد و مقاومرت و همردلی     عنوان نماد عشق و شیدائی
 1در ایران باقی مانده است.

*** 

 

 بوسه و آتش )اثر فریدون مشیری(

 

 در همه عالم کسی به یاد ندارد
 نغمه سرایی که یک ترانه بخواند
 تنها با یک ترانه در همه عمر
 نامش اینگونه جاودانه بماند

*** 
 صبح که در شهر آن ترانه درخشید

 خورشید نرمی مهتاب داشت، گرمی
 بانک هزار آفرین زهرجا پر شد

 شور و سروری به جان مردم بخشید
 نغمه پیامی ز عشق بود و زپیکار
 مشعل شب های رهروان فداکار

                                                 
پاپ ایران بعد از حسن گلنراقی، ویگن خواننده نامدار موسیقی  -۱

انرد و خروب هرم خوانرد. امرا      را در رادیرو خو «مراببروس »نیز ترانره  
چندان مورد توجه مردم قرار نگرفت. آنچره در دل هرا و جران هرا     

  ماند و به جاودانگی پیوست.

 شعله بر افروختن به قله کهسار
 بوسه به یاران، امید وعده به دیدار

*** 
 تو برخاست« مرا ببوس»خلق به بانگ 
 تو رقصید« مرا ببوس»شهر به ساز 

 که به هر کس رسید نام تو پرسیدهر 
 هر که دلی داشت بوسه داد و ببوسید

*** 
 یاد تو در خاطرم همیشه شگفته است

 تو خفته است« مرا ببوس»کودک من با 
 تو بیدار« مرا ببوس»ملت من با 

 خاطره ها در ترانه تو نهفته است
*** 

 روی تو را بوسه داده ایم چه بسیار
 ر بارخاک تو را بوسه می دهیم دگ

 روانیم« سوی سرنوشت»ما همگی 
 «خدات نگهدار»زودرسیدی، برو 

*** 
 مهر است این ترانه، بدانید« هاله»

 بانک اراده است این ترانه بخوانید
 بوسه او را به چهره ها بنشانید
 آتش او را به قله ها برسانید
*** 
 

 مراببو 
 آهنگ: مجید وفادار

 سراینده: دكتر حیدر رقابی )هاله(
 نراقی ن ویگن گل

 

  مرا ببو  مرا ببو 

 برای آخرین بار

 ترا خدا نگهدار 
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 که میرو  بسوی سرنوشت

   بهار ما گذشته

 گذشته ها گذشته

 منم به جستجوی سر نوشت

 در میان طوفان هم پیمان با قایقرانها

 گذشته از جان باید بگذشت از طوفانها

 به نیمه شبها دار  با یاران پیمانها

 تشها در کوهستانهاکه برفروز  آ

  آه .......

  شب سیه سفر کنم

 زتیره راه گذر کنم

  نگه کن ای گل من

  سر شک غم بدامن

 برای من میافکن

 

   مرا ببو  مرا ببو  

 برای آخرین بار

 ترا خدا نگهدار 

 که میرو  بسوی سرنوشت

  بهار ما گذشته

 گذشته ها گذشته

 منم به جستجوی سر نوشت

 

  رتو مهمانمامشب ب ،دختر زیبا

 بر پیش تو میمانم

 تا لب بگذاری بر لب من

   برق نگاه تو زا، دختر زیبا

 اشک بیگناه تو

 روشن سازد یک امشب من

 

   مرا ببو  مرا ببو  

 برای آخرین بار

 ترا خدا نگهدار 

 که میرو  بسوی سرنوشت

  بهار ما گذشته

 گذشته ها گذشته

 منم به جستجوی سر نوشت

*** 

 
 
 

 ستاره مرد
 آهنگ: مجید وفادار

 سراینده: دكتر حیدر رقابی )هاله(
 نراقی گل

 
 

 ستاره مرد سپیده دم چو یک فرشته ماهم
 نهاده دیده بر هم میان پرنیان غنوده بود
 در آخرین نگاهش نگاه بیگناهش

 سرود واپسین سروده بود
 بمان از این پس دل در راه دیگر دارم
 به راه دیگر شوری دیگر در سر دارم

 صبح روشن باید اکنون دل بردارمز
 که عهد خونین با صبحی روشنتر دارم

 آه.... به روی او نگاه من نگاه او به راه من
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 فرشتگان زیبا، بماتم دل ما در آسمان هم آوا
 ستاره مرد سپیده دم چو یک فرشته ماهم
 نهاده دیده بر هم میان پرنیان غنوده بود
 در آخرین نگاهش نگاه بیگناهش

 واپسین سروده بودسرود 
 ها بر برگ شقایقها دختر زیبا همچون شبنم گل

 بنشین بر بال باد سحر 
 آسا دختر زیبا چشمان سیه بگشا با روی بهشت

 بنگر خندانم بار دگر
 ستاره مرد سپیده دم چو یک فرشته ماهم
 نهاده دیده بر هم میان پرنیان غنوده بود
 در آخرین نگاهش نگاه بیگناهش

 سروده بود سرود واپسین
 

*** 

 
 
 
 
 
 

 پیوست ها
 

 
 ملک الشعرا  بهار:  -۱

استاد محمد تقی بهرار مشرهور بره ملرک الشرعراء،      
شرراعر و ترانرره سرررای نامرردار، روزنامرره نگررار برجسررته،   

 ۱۲۶۶پژوهشرررگر تررراریخ و ادبیرررات ایرررران، در سرررال   
در  ۱۳۳۰خورشرریدی در مشررهد تولررد یافررت و در سررال  

 تهران درگذشت.  
شگاه تهران بود و عالوه بر اشتغال در وی استاد دان

کارهررای آموزشرری و تحقیقرراتی، در کارهررای سیاسرری   

کشور نیز مشارکت داشت و سال هرا بره عنروان نماینرده     
 مجلس شورای ملی و وزیر فرهنگ خدمت کرد. 

بهررار در سرررودن انررواع شررعر بخصرروص قصرریده،   
مهارت های ویژه داشت و اشعارش از نظر عمق و محتوا 

و انسجام و استحکام، در ردیف برترین آثار ادبی و معنا 
 ایران به شمار می آید. 

از وی تالیفات گرانبهای بسریار براقی مانرده کره از     
آن جمله می توان از تراریخ سیسرتان، مجمرل الترواریخ،     
سبک شناسی، تراریخ احرزاب سیاسری ایرران و براالخره      
نیرز   دیوان های شعر او یاد کرد. بهار در کار ترانه سرائی
درویرش  »استعداد داشت و آثار او بر روی آهنگ هرای  

از برتررین ادبیرات آهنگرین    « مرتضی نری داوود »و « خان
 ایران محسوب می شود.  

 
 
 قمرالملوک وزیری:  -۲

بانو قمرالملوک وزیری، خواننده برزرگ و افسرانه   
ای آوازهررا و آهنررگ هررای ایرانرری، در حرردود سررال      

بره دنیرا آمرد و در    خورشیدی در تاکسرتان قرزوین   ۱۲۸۴
 در تهران درگذشت.  ۱۳۳۸سال 

وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و 
کره مرثیره خروان حررم     « خیرالنسرا »مادر بزرگش بره نرام   

 دربار شاهان قاجار بود، نگهداری او را به عهده گرفت. 
قمر از کودکی صردای لطیرف و شرگفت انگیرزی     

زرگ خرود کمرک   داشت و در خواندن مرثیه، به مادر ب
سررالگی بررا اسررتاد مرتضرری نرری داوود   ۱۸مرری کرررد. در 

آهنگ ساز و نوازنده نامدار تار آشنا شرد و نرزد وی بره    
فراگیررری ردیررف هررای موسرریقی و فنررون آواز خرروانی   
پرداخت و به زودی در خواندن بره شرهرت و محبوبیرت    
 بسیار رسید و برجسته ترین زن خواننده زمان خود شد. 

ی بررود کرره در اوائررل سررلطنت   قمررر نخسررتین زنرر 
رضاشاه، بدون حجاب در تهران کنسررت داد و برزودی   
در همه کشور به عنوان هنرمندی بی مانند مشهور شرد و  



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان   - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

157 

از وی برای برگزاری کنسرت دعوت به عمل می آمد... 
از قمر آوازها و ترانه های بسریار براقی مانرده کره اغلرب      

د. گرچره  آنها از کارهای ماندگار وی به شرمار مری آینر   
قمر نخستین خواننده ترانه جاودانه مرغ سرحر برود، ولری    
به علل نامعلوم این اثر را بر روی صفحه ضبط نکررد. بره   
تحقیق قمر برجسته ترین خواننده زن ایرانی به شمار مری  
آیررد و ترراکنون هرریچ خواننررده ای نتوانسررته برره جایگرراه   
واالیی که او در آواز خوانی ایران کسرب کررده دسرت    

 د. یاب
 
 ملوک ضرابی:  -۳

بانو ملوک ضرابی کره بررای نخسرتین برار آهنرگ      
مرغ سحر با صدای او بر روی صرفحه گرامرافون ضربط    
شد، از خواننردگان تصرنیف در دوره حکومرت پهلروی     

خورشریدی در کاشران متولرد    ۱۲۸۹هاست. وی در سال 
 در تهران درگذشت.  ۱۳۷۸شد و در سال 

 
 
 استاد مرتلی نی داوود:-۴

سرراز برجسررته و نوازنررده نامرردار تررار در سررال آهنگ
خورشیدی در خانواده ای هنرمنرد در تهرران تولرد    ۱۲۸۰

 در کالیفرنیا به ابدیت پیوست.  ۱۳۶۹یافت و در سال 
نی داوود از برترین شاگردان کالس های موسیقی 

و آقررا حسررین قلرری شررهنازی بررود و از  « درویررش خرران»
شرمار مری آمرد.    هنرمندان موفق موسیقی رادیو تهران به 

از وی آثارآهنگین بسیار به جا مانده که عرالوه برر مررغ    
سررحر مرری ترروان از ترانرره مشررهور آتشرری در سررینه دارم   
 جاودانه با اجرای قمر و عبدالوهاب شهیدی یاد کرد.

مهمترین خدمت هنری نی داود به موسیقی ایرانری  
آن بود که وی به مدت دو سال، اغلب روزهرا در رادیرو   

یافررت و کلیرره گوشرره هررا و  ردیررف هررای  حضررور مرری 
نروار ضربط    ۲۹۷موسیقی ایرانی را با تار نواخرت کره در   

شرد و بابرت ایرن خردمت سرترگ، کمتررین دسرتمزدی        
 دریافت نکرد.

 
 
 دکتر حسین گل گالب:    -۵

 ۱۳۶۳در تهران متولد شد و در سرال  ۱۲۷۶در سال 
وی اسررتاد گیرراه شناسرری    در همرران شررهر درگذشررت.  

دانشررگاه تهررران بررود و از شررعرا و    دانشررکده پزسررکی 
موسیقی شناسان با استعداد به شمار می رفت. دکتر گرل  
گالب در خرانواده ای موسریقی شرناس در تهرران تولرد      
یافت. پدرش، مصورالملک نقاش معروف روزگار خود 
بود و هنر در خانواده آنها موهبتی موروثی محسوب مری  
لرری شررد. حسررین در نوجرروانی در مکتررب آقررا حسررین ق  

شررهنازی و درویررش خرران برره یررادگیری تررار و سرره تررار  
پرداخررت. وقترری اسررتاد علرری نقرری وزیررری در سررال       

مدرسه موسیقی خود را تاسیس کرد، گرل گرالب   ۱۳۰۶
از نخستین هنرجویانی بود که در ایرن مدرسره ثبرت نرام     
کرد. اغلب آهنگ هائی که کلنل وزیری ساخته اسرت،  

لب آنها بر روی با شعر گل گالب همراه می باشد که اغ
صررفحه گرامررافون ضرربط شررده و بسرریاری از آنهررا در     
آرشیوهای رادیو موجود است. از گل گالب، ترانه ها و 
سرودهای بسیار باقی مانده اسرت کره مشرهورترین آنهرا     
سرررود جاودانرره ای ایررران بررا آهنگرری از اسررتاد روح الرره  

 خالقی به ماندگاری رسیده است.  
 
 
  استاد روح اهلل خالقی:-۶

روح اهلل خالقی موسیقی دان، آهنگ سراز و رهبرر   
ارکستر ملری و نویسرنده سرگذشرت موسریقی ایرران، از      
برجسته ترین موسیقی  دان های معاصرر ایرران بره شرمار     

در کرمران متولرد شرد و در    ۱۲۸۵می رود. وی در سرال  
 درگذشت. ۱۳۴۴سال 
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خالقی به علرت عشرق بری پایرانی کره بره موسریقی        
هنرجویرررانی برررود کررره در سرررال  داشرررت، از نخسرررتین 

خورشیدی وارد مدرسه موسیقی وزیری شد که به ۱۳۰۶
ترازگی در تهرران افتتراح شرده برود. وی در حرین آنکرره       
تحصیالت رسمی خود را تا اخرذ درجره لیسرانس ادامره     
داد، در فراگیررری موسرریقی و فعالیررت هررای هنررری برره    
درجات واال نائل آمد و به تحقیرق مری تروان گفرت کره      

علی نقی وزیری استاد خالقی بیشترین تراثیر را در   بعد از
 تحوالت موسیقی معاصر ایران به جا نهاده است.  

از وی آهنگ های بسیار به جرا مانرده کره از میران     
، «چنرگ رودکری  »، «سررود ای ایرران  »آنها می تروان بره   

 اشاره کرد. « آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا»
یخ معاصر ایرانی بره  خالقی برای نخستین بار در تار

« سرگذشت موسیقی ایران»تالیف کتب ارجمندی به نام 
پرداخررت  کرره از منررابع موثررق ترراریخ موسرریقی ایرانرری   
محسوب می شود. این کتب گرانقدر در سه جلد منتشرر  

 شده است.  
 
 
 مجید وفادار:   -۷

آهنگسررراز و نوازنرررده نامررردار ویلرررن، در سرررال   
ر نوجروانی در  خورشیدی در تهرران متولرد شرد. د   ۱۲۹۱

مکتررب حسررین اسررماعیل زاده کمانچرره نررواز مشررهور برره 
یادگیری ویلن پرداخت مردتی نیرز نرزد رضرا محجروبی      
)مشهور به رضا دیوانه( رفت و سرانجام در مکتب اسرتاد  
ابوالحسن صبا تحصیالت موسیقی را به اتمام رسراند و از  

 نوازنده گان چیره دست ویلن شد. 
ماننرد: مررا ببروس،     برخری از آهنرگ هرای وفرادار    

زهره، ساقی امشب ما را دیوانه کردی، گلناز و گل اومد 
 بهار اومد از آثار ماندگار محسوب می شوند. 

 
 
 

 غالمحسین بنان: -۸
غالمحسین بنان چهره درخشان آوازها و ترانه های 

خورشیدی در یک خانواده اشرافی ۱۲۹۰ایرانی در سال 
ی ذوق و اسرتعداد  در تهران تولرد یافرت. بنران از کرودک    

فراوانی در موسیقی نشان می داد و بسیاری از اشعار ناب 
شعرای بزرگ را در حافظه خود نگهرداری کررده برود.    
وی در نوجوانی نزد دو روحانی موسیقی دان برا ردیرف   
های موسیقی ایرانی آشنا شد و فنون آواز خروانی را فررا   

 گرفت .
و تهران به جرگه هنرمندان رادی ۱۳۲۱بنان در سال 

پیوست و به زودی مورد توجه مرردم قررار گرفرت و بره     
شهرت و محبوبیتی شگفت انکیرز دسرت یافرت. صردای     
بنان از نظر جنس و کیفیرت از بهتررین انرواع صرداها بره      
شمار می رفت و از نظر ارتعاش و حالت، واجد مطلوب 
ترین ویژگی هرا برود. بره نوشرته اسرتاد روح اهلل خرالقی،       

هرای بنران چرون رشرته ای از مرواریرد      غلت هرا و تحریر 
غلطان به هم پیوسته و ماننرد آب روان اسرت. بره نوشرته     
عبدالرحمن فرامرزی نویسنده بزرگ صدای بنران ماننرد   
دیبائی اسرت کره کمتررین گرره و رشرته ناصراف در آن       
وجود ندارد. او در بیان احساسات و انتقال مفراهیم شرعر   

 به شنوندگان حقیقتاً اعجاز می کرد.
بنرران از پایرره گررذاران موسرریقی گررل هررا بررود و در  

برنامه موسریقی در رادیرو مشرارکت     ۳۵۰اجرای بیش از 
داشت. از مشرنهورترین ترانره هرای بنران کره عمومرا بره        

مررا  »، «مرن از روز ازل »ماندگاری رسیده اند می توان از 
سرررود ای »، «الهرره نرراز »؛ «آذربایجرران»، «عاشررقی شرریدا 

، «دیلمران »، «بروی جروی مولیران   »، «بهار دلنشین»، «ایران
یراد کررد کره همره     « نوای نی»، و «مرغ عشق»، «کاروان»

 آنها در رده برترین ادبیات آهنگین ایران قرار دارند. 
 
 

*** 
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 عبداهلل طالع همدانی
 موسیقی دان و ترانه سرا شاعر،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالعا از غم دوری تو من چون گذر     
    ان تو سوزد جگر تا ابد در غم هجر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نوشته:  سعید فروزان             

 
 

موسریقی دان و   -شادروان عبداهلل طالع همردانی شراعر  
خورشیدی در یکی از  ۱۲۹۲ترانه سرا فرزند سلیمان در سال 

خانواده های اصیل یهودی در همدان متولد شد. تحصریالت  
ه بره مردیرت   ابتدائی خود را در مدرسره آلیرانس )اتحراد( کر    

روسا و آموزگاران فرانسوی اداره می شد و نامدارانی چرون  
امیررری فیررروز  -برررادران محجرروبی -مرتضرری خرران نرری داود

کوهی و میرزاده عشقی از آنجا فارغ التحصریل گردیرده انرد    
به پایان رسانید. پس از اتمام دوره دبیرستان به ناچار روی بره  

 حجره پدر نهاد.
آترش عالقره و اشرتیاقش برره     از همران دوران کرودکی  

ادب و نصر پارسی چنان در وجودش شرعله ور برود کره بری     
اختیار او را به سوی دنیای هنر کشانید. با بهره گیری از ذوق 
و قریحه خاصی که داشرت تحرت تعلیمرات اسرتادانی چرون      

ایزدی و سید احمد هدایتی توانست بره درجرات    -الجوردی
 ۱۲نائرل شرود. در سرن     باالئی از شناخت شعر و ادب فارسی

سالگی اشعاری سرود که موجب تحسین استادان خرود قررار   
گرفت. آشنائی او با عارف بزرگ شهر موالنا غمام همردانی  
)یوسف زاده( بسیار در تکمیل معلومات او اثرگذار برود. بره   
علت ذوق و اشیاق فراوانی کره بره فرهنرگ و ادب موسریقی     

ایگان )نوازنررده ایرران داشرت تحرت تعلریم مرتضری خران شر       
شرریرین پنجرره ویررولن( برره آمرروختن موسرریقی اصرریل ایرانرری  
پرداخت و بدین ترتیب با دسرتگاه هرا و گوشره ای موسریقی     

با استاد نی داود  ۱۳۱۰سنتی آشنائی کامل پیدا کرد. در سال 
« الونرد »که به همراهی قمرملوک وزیری برای افتتراح سرینما   

د. ایرن آشرنائی آن   همدان کنسرتی برگزار کرده بود آشنا ش
 چنان عمیق و اثرگذار شد که تا پایان عمر آن دو ادامه یافت.
آشنائی او با عارف قزوینی )شاعر و ترانه سرای ملری(  
و هنرمندان برجسته ای مانند تاج اصفهانی و درگاهی باز هم 
 کمک بیشتری به گسترش و آگاهی های هنری او کرد. 

در امور هنری و  چندی بعد طالع به تهران کوچ کرد و
فرهنگی فعالیتی چشمگیر داشت. با بهره گیرری از راهنمرائی   
های موسیقی دانان و ادببایی چون استاد علی اکبر امیر جاهد 
بتدریج مشغول سروردن ترانه هرای دلنشرین بررای هنرمنردان     
معروف گردید. خانه او همیشه محفل گرمری بررای گرردهم    

هل ذوق بود. استاد طالع شاعران و صاحبان ا –آئی هنرمندان 
همدانی، با ساختن تصنیف )ترانه( های زیبا و اشعار دلپذیر و 
شناخت کامل موسیقی سنتی و همچنین با صردای دلنشرین و   
تسلط او در نواختن ویولون در جایگراه ویرژه ای قررار دارد.    
اخیرا ساالر عقیلری در کنسررتی کره داشرت چنردین ترانره و       

وانرد کره مرورد تحسرین و توجره      آهنگ از زنده یاد طرالع خ 
 بسیار قرار گرفت. 

او شرراعری چیررره دسررت و خرروش ذوق بررود سررروده   
هایش، حالتی در نهایت سادگی و روانی مانند جوی آبی در 
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بستری آرام خواننده را با خود همراه کررده و سررخوش مری    
 دارد. 

رهری   -در رثای شراعران و هنرمنردانی چرون نری داود    
وزیری و خالقی و دیگرر ادیبران    قمرملوک -عارف -معیری

 اشعاری سروده که خواندنی و ماندنی است. 
   تنها نه قمر بود هنرمند به عالم 

 روح ملکی بود که از چشمه بشر رفت 
دیوان اشعار طالع همدانی شامل هفت هزار شعر اسرت  
که به همت دخترانش جمع آوری شده و آماده چاپ اسرت.  

یم( کره در میران کلیمیران    طالع بره زبران راجری )پهلروی قرد     
کاشران و اصرفهان رایرج برود تسرلط کامرل        -تهران -همدان

داشت و اشعاری زیادی با این لهجه سروده که موجب حفظ 
و ماندگاری این زبان گردیده است. او به مریهن عزیرز خرود    
ایران عشق می ورزید و هرگز نخواسرت و نتوانسرت خراک    

سالگی در آبان  ۹۰عزیز وطن را ترک کند. سرانجام در سن 
در تهران چشم از جهان فرو بست و به جراودانگی   ۱۳۸۲ماه 

 پیوست. 
این مثنوی را چندین سال پیش که تاریخ سرودتش را 

 :به خاطر ندارم سرودم 
 ماجرای زندگی

 زنردگری خرواب و خیالی بیش نیست
 قرصاررهِ پررر قیرل و قرال بیرش نیسرت  

 نرویرد  هررر چره خرواهرد داد از فرردا
  بررراشرررد امریررد نرررام آن امرررروز مررری

 آنرچره برگرذشرت اسرت در دیرروز مرا 
 شرررد زخرراطررر مرحررو در امررروز مررا 

 و آیرنررده هررا آن هرمررره برگرررذشرتررره
 طرررفرره امررواجری سرت در برحرر فرنرا  

 هرر چره را گفتیرم و کرردیرم از ازل
 ه گریررریرم شرراهررد دل را بغرل تررا کرر 

 رد، زشرت و زیربا این میانب رایخروب 
 هرمرچرو نرقرشری مرحرو گرردد از جرهان  

 در سررای ایرن جرهران چرون کراروان 
 نریرسرتریم بریرش از دو روزی مریهمان 
 بررد  چررون اجررل آیررد، یرکررایررک مری
 برران مرریررهررمررران و کررراروان و سرررار

 هرسرتی ما  «طرالرعرا»خرود چرو دانری 
 پررس برجرز راه حرقریرقرت ره مرپروی 

 غرریرررر نرررام نریررک از دنریررا مرجرروی
اشعار باال بر سرفراز شادروان طالع همدانی حک شرده  

 است 
 عشق جانسوز 

 برسروزانرم چنران ای عشرق جرانسرور 
 که سوزد جسم و جانم هر شب و روز 

 رگرریرررر از مررن فررراغ زنرردگررانرریبر
 ترروانرری  برررده زنرجررم هررر آنرچرره مرری 

 برکررن زیررر و زبررر انرردیرشرره ام را 
 برکرررن از بریرررخ و از بررن ریرشرره ام 

 عشق سرکش  نچرنران کن تا شود ای
 درون سرریررنررررره مرررراالمررررال آتررررش 

 رسوزان تار و پودم بره یرک شرعلره ب
 برره خرراکرسرتررر مربرردل کررن وجررودم 
 چرنرران شریردا کرن و دیروانره ام کرن 
 چرنرران از خررویرشرترن بیگرانره ام کرن 
 کره نشنراسرم نره بیگرانره نره خود را
 نره زیربرا و نره زشت و نیک و بد را 
 بلرنرررد آوازه ترررر کرررن نررالرره ام را 

 ن تررررر سررراز اشرررک ژالررره ام را روا
 درون سریرنرره ام شرمرعرری بریرفرروز 

 کرره آهرم آن چرنرران گرردد جهرانسروز 
 برررسرررروزانررررد پررررر پررررروانررررهِ دل 
 شررررد آتررشررفررشررران در خرررانررره دل 
 چرو مرجنون مضطر و بیچاره ام کن 

 آواره ام کررن  بررره صرحررررای جرنررون
 بره جرانم آترشری از خرود فررو ریرز 
 کرره برراشررد آنچنران پرُر شعلره و تیرز 
 بررگرریرررررد دامررررن نرررروع برشرررر را 
 برسروزانرد زخرود هرر خرشرک و تر را 

 فرکرر پرریرشش  نه مرانرد و «طرالرع»نره 
 قلرب پرَریرشرش  نه نرره جرسرم و جرران و

  ۱۳۷۰ماه تیر 

*** 
 

این نوشتار ، به وسیله دکتر ساموئل دیان به  : رمانفصلنامه آ
عبداهلل طالع همدانی  زنده یاد آشنایی با خانواده لحاظ

 .رسیده استویراستاری شده و با افزوده هایی به چاپ 
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 شبچراغ
 
 

 
 
 

 گر چراِغ شعر، روشن در شِب تار  نبود

 راِی رفتن، روِی گفتن، چشِم بیدار  نبود

 گر نبود این شبچراِغ جاوداِن قرن ها

 در ظالِ  این شبستان راِه دیدار  نبود

 گر نبود آن پرسِش خّیا  ز اسراِر وجود

 راه، بر هر یاوه ای، اکنون، جز اقرار  نبود

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محمد رضا شفیعی کدکنی

 

 

 

 گر نوای نای رومی بر نمی شد در سماع

 از چنین َزهِر خموشی، هیچ، زنهار  نبود

 مشعله در دسِت حافظ گر نبود، آن دورها،

 اندر اینجا، روشنایی، هیچ، در کار  نبود

 راستی زندان سرایی بود آفاِق وجود

 تار  نبود    گر چراِغ شعر روشن، در شِب

 
 
 

 
 
 

 ۱شعر درمانی   
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 اسماعیل خویی                     
 
 
 
 

 هر بر لب ...... ُم
 

 ... خون می خور  و خاموشم ...                           
 حافظ                                                              

 
 

 گفتن دیگر سرآمده ست. گویا زماِن
 

 من 
 انم،شعری چنان شکوهمند را می م

 شعری چنان شکفته و انسانی را، 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 که واژه ها مرا
 معنای باستانی ی خود 
 یا                               

 خود ی پژواک جاودانی 
 ؛می دانند

 و با طنین شادی و اندوهشان 
 تاالرهای جان و تارهای نهانم را 
 می لرزانند؛                                              

 و آوازهای روشن و تاریک خویش را در من 
 می خوانند:                                                

 مثل بهار و پاییز
 در حنجره ی قناری و قمری

 
 
 

 اما زمان گفتن گویا
 دیگر                           

 .سرآمده است                                 
 
 
 
  
 تهران - ۴۸بیستم اسفند                                                 

 
 
 
 
 
 

 ۲شعر درمانی   
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵تابستان  - ۲شماره  -فصلنامه آرمان 
 
 

 

164 

 
 
 
 
 

 جهانگیر صدا ت فر 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

۱ 

 قلم در دست و کاغذ پیش رویم 

 نمی دانم چه می خواهم بگویم

 ه :دل تنگم فراخ دشت اندو

 .ت ، باری، چاره جویمسفقط شعر ا

۲ 

 غم ا  انبوه و اندوهم گران است

 نقار قلم خونم روان است:ز م

 شا، در زخمزار روزگارانوخ

 .مرا مرهم فریب واژگان است

 

 

 

 

 

 

۳ 

 ز منقار قلم خونی که جاری ست

 سکوت زخمه ها را یادگاری ست

 کال  است درمرا آتشفشانی 

 .که پنهان پشت کوهی بردباری ست

۴ 

 است ندیممرا آشفته حالی تا 

 سخن پرداختن حکم حکیم است:

 مگساریغژه های سرود وا

 .زوان داروی آال  الیم است

۵ 

 گل زرد کال  ا  دسته دسته

 ؛ به شعر لکنِت حسرت نشسته

 فراسوی چپرها باغ سبزی ست

 ! دریغ اما از این درهای بسته

۶ 

 ، خماری رخوتی، تلِخ صخلو

 امیدی، یا فراری؛ راهکاری:

 مراد شعر من همواره این است،

 ! اگر چه خود نباشد شاهکاری

۷ 

 ، قلم در پرده ی غم می سراید

 ؛ نوای اندهان را می نماید

 فای درد من تریاق شعر است:ش

    .همین آهی که از دل بر می آید

 

 ۳  شعر درمانی
 


