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و ضوابط وزارت دارایی احراز شرایطبنیاد فرهنگی آرمان با   
موفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با   IRS بخش متحده امریکا  ایاالت

 شده است.1440726 -- 81 جواز شماره  
پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات  کلیه مبالغ همیاری و

 می باشد.مشمول معافیت مالیاتی  ،فرهنگی این بنیاد
پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به  تسهیالت فوق در انتظاربا توجه به 

هرگونه پرداخت و همیاری به  هدف های فرهنگی بنیاد فرهنگی آرمان هستیم.
 بنیاد غیر انتفاعی آرمان مشمول معافیت مالیاتی است.

فصلنامه آرمان زیر نظر شورای دبیران اداره می شود. مسئولیت محتوای 
یدآورندگان و فرستندگان آنها است.نوشته ها به عهده پد  

 تماس با شورای دبیران:
310-940-7768 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

با گرفتن آبونمان ساالنه آرمان و اهدای حق اشتراک به دوستان و خویشان، 
 شماره های آرمان را در کتابخانه ها به نسل های بعد بسپارید.

۷۰شماره: $آبونمان و هزینه پست برای چهار   
 تماس برای آبونمان آرمان:

 1722—385--818از طریق تلفن 
 Arman Cultural Foundationیا با پست کردن چکی به این مبلغ به نام، 

 همراه نام و نشانی کامل و شماره تماس.
 

 

  

 

 

 

http://www.armanfoundation.com/
mailto:shirindokht1@gmail.com
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  ۱۱ فهرست آرمان
 ۴  سخن شورای دبیران

 

 روفسور حسن جوادیپ: پرونده ویژه

 ۵ پروفسور حسن جوادیدر بزرگداشت  :دیانئل سامو

 ۶ حسن جوادیزندگی و آثار ایران شناس برجسته، 

 ۱۵ و ایرانادوارد براون  -جوادی حسن 

  

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

   ۳۵ معاصر ایرانبازخوانی انتقادی تاریخ  - مسعود لقماندر گفتگو با  ماشاهلل آجودانی

  ۶۹ شفق سرخ ۀو روزنامحسین ابن یوسف: علی دشتی محمد 

  ۸۵ :  دمکراسی در هنرافشین خائف

۹۱ تو ای پری کجایی ۀتران ۀتاریخچمرتضی حسینی دهکردی:   

آمریکایی  ۀبه مناسبت درگذشت نویسندسرلک:   بهار در گفتگو باشیریندخت دقیقیان 

    ۱۰۴ نوبل ادبیات ۀجایز ۀ، برندتونی موریسون

  ۱۱۴ ، بعد دیگر: شعر و انسان باوریسهراب سپهریاردشیر لطفعلیان: 

    
 آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۀبرگ ویژ  تازه های باَهِمستان:

 آنجلساجرای جدیدی از آن فرانک در لس آمریکایی و -فدراسیون یهودیان ایرانی الهه بروخیم:

۱۳۲   
  ۱۳۶کارگاه داستان نویسی کولی ها  در جمع منیرو روانی پورجشن تولد  سودابه رکنی:

 
 تاریخ

  ۱۴۶دکتر محمد مصدق همسر بانو ضیاء السلطنه،  خاطره ای ازجید جهانبانی: م

  
 فلسفه و عرفان 

  ۱۵۰و شیر  رانبازنویسی داستان نخجیمهدی سیاح زاده: 

  ۱۶۴زیگموند فروید زندگی پرفراز و نشیب  سیروس عظیمی:

  
 معرفی و بررسی کتاب

  ۱۷۷مجید نفیسی  ویراستار: –شاعران لس آنجلس  ۀویژ –آوای تبعید  ۀیازدهمین شمار

   ۱۷۸منیرو روانی پور  –اهل غرق به زبان انگلیسی 

 
 شعر

  ۱۸۰جهانگیر صداقت فر فریبا صفری نژاد؛ امید صباغ نو؛ نادر مجد؛ 
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      یادداشت شورای دبیران
 

 سخن شورای دبیران
 

را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه  "آرمان" دهمیازشادمانیم که شمارۀ 

و عرفان ایران تقدیم می داریم.  شناخت و اعتالی فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با 

رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های 

 زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است. گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی

در از نقاط مختلف آمریکا و دنیا نویسندگان و شاعرانی که هنرمندان، همت واالی محققان، 

 .  قدردانی استاین دفتر مشارکت کرده اند، شایان 

سال گذشته اقدام به معرفی سازمان های مردم نهاد ایرانیان در اروپا و آمریکا  ازآرمان 

ورد استقبال فراوان خوانندگان و دست اندرکاران سازمان های غیرانتفاعی قرار کرد که م

گرفت.  در این راستا امیدواریم این سازمان ها شرح فعالیت های خود را در اختیار ما 

 بگذارند. 

جهت مطالعه موجود می باشند و در   ۱۱ تا ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان  

از محققان، نویسندگان و  شماره ها در دسترس است. همۀاله های ، مق"مقاالت"بخش 

  هنرمندان ایرانی و فارسی زبان آمریکا و جهان دعوت می کنیم تا در آرمان مشارکت کنند.

و تهیه آبونمان نسخه اجتماعی برای معرفی آرمان در شبکه های خوانندگان گرامی از شما 

 .  یمسپاسگزارهای چاپی جهت حمایت از این فصلنامه 
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پروفسور حسن جوادی، ایرانشناس برجسته و صاحب نام 

تالیفات گرانقدر در محافل اکادمیک جهانی، به ویژه با 

آثار ادوارد براون، شرق شناس انگلیسی در زمینۀ خود 

 است.  شناخته شده ابتدای قرن بیستم 

ایران شناسان کمبریج و سپس  ۀپروفسور جوادی در حلق

در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا خدمات ارزنده ای به 

قت آکادمیک تاریخ ثبت علمی و همراه با سندیت ود

ایران و آثار ادبی مهم انجام داده است. آثار این محقق 

ارجمند در حالی که در باالترین استانداردهای اکادمیک 

خوانندگان از آنها لذت میبرند.  ۀد، اما همنمی باش

آرمان،  ۀشادمانیم که پروفسور جوادی با لطف به فصلنام

وانندگان گرامی از این پس در هر شماره مقاله ای برای خ

این بابت از ایشان سپاس فراوان  ما خواهند داشت و از

مروری در این شماره  شمرده،فرصت را غنیمت داریم. 

خواهیم داشت بر زندگی و آثار پربار این محقق ارجمند. 

  .با آرزوی سالمتی برای استاد عزیز

 و ئلسامدکتر 

  دیان

 
در گرامیداشت 

خدمات فرهنگی و 

 ارزندۀ

پروفسور حسن 

 جوادی

شناس و  ایران

متخصص ادبیات 
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متولد شد و تحصیالت دانشگاهی خود را  تبریز در ۱۳۱۷حسن جوادی در سال پروفسور 

ادامه تحصیل  سوربن در دانشگاه ه،رفت پاریس به ۱۹۵۹در همان شهر انجام داد. او در 

دوره دکترای ادبیات انگلیسی قبول شد. جوادی  ،دانشگاه کیمبریج در ۱۹۶۰داد، و در 

، و در ادبیات فارسی ریموند ویلیامز و اف. آر. لویس در ادب انگلیسی استادانی چون

 ۱۳۴۵است. او درجه دکتری خود را در  داشته مینورسکیو آرتور آربری استادانی چون

تأثیر ادبیات فارسی بر روی ادب انگلیسی با »از دانشگاه کیمبریج گرفت. عنوان رساله او 

در  ۲۰۰۵در کلکته و در  ۱۹۸۵این کتاب در  بود و  «تأکید بخصوص درباره قرن نوزدهم

 .کالیفرنیا چاپ شد

شروع به تدریس  کیمبریج به عنوان مدرس ادبیات فارسی در ۱۹۶۳حسن جوادی از سال 

غزل از دیوان شمس یاری  ۴۰۰را در کار ترجمه  آربری پروفسور ۱۹۶۵کرد، و در سال 

چاپ شد، و جلد دوم را پس از مرگ آربری که در  ۱۹۶۸کرد. جلد اول این کتاب در 

حسن  .دو جلد را تحشیه کرده به چاپ رساند همان سال اتفاق افتاد حاضر کرد و هر

جوادی مدت یازده سال در دانشگاه تهران تدریس کرد و مدتی هم رئیس گروه زبان و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81._%D8%A2%D8%B1._%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81._%D8%A2%D8%B1._%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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هایی  نامه»از فورستر،  «گذری به هند» های ها کتاب ادبیات انگلیسی شد. او طی این سال

از « تاریخ ادبیات آمریکا»از آربری، « وحی و عقل در اسالم»از ادوارد براون، « از تبریز

 .را از فرانسه ترجمه کرد« مده»ویلیس ویگر را از انگلیسی و نمایشنامه 

 
 ۱۹۷۰رفت، که قبالً هم دو سال در آنجا دهه  دانشگاه برکلی به ۱۹۷۷جوادی در سال 

بازنشسته شد  ۱۹۹۰سال در این دانشگاه تدریس کرد، او در  ۱۴تدریس کرده بود. این بار 

نگاری او در  های مختلف پرداخت. کارهای روزنامه و به خبرنگاری و تدریس در دانشگاه

های کاتولیک جرج واشینگتن تدریس  آسیای مرکزی و اشنگتون بود، و در دانشگاه

فارسی است که اول به انگلیسی « تاریخ طنز در ادبیات»است. از کارهای تحقیقی او  کرده

تحقیقی است که از « ایران از دیده سیاحان اروپایی»است.  سی نشر یافتهو بعداً به فار

 .رسد ترین ایام تا قرن شانزدهم می قدیم

 تحصیالت

 دانشگاه تبریز در فرانسوی و انگلیسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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 و علوم اسالمی در مدرسه حاجی صفرعلی عربی 

  ۱۳۴۵دکترای ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج 

 تألیفات

 تاریخ طنز در ادبیات فارسی 

 تأثیر ادبیات فارسی بر ادب انگلیسی 

 ایران از دیده سیاحان اروپایی 

 ۱۳۸۵، نشر کاروان«تاریخ طنز در ادبیات فارسی 

 نشر نو ،ادوارد براون و ایران 

 Satire in Persian Literature,Associated University Presses, 1988 

 ها و انتشارات دیگر ترجمه

 ادوارد براون هایی از تبریز از نامه 

 ای. ام. فورستر از گذری به هند 

 وحی و عقل از آربری 

 تاریخ ادبیات آمریکاً از ویلیس ویگر 

  ژان آنوی از« مِده»نمایشنامه 

 به انگلیسی، انتشارات میج فروغ فرخزاد ترجمه تولدی دیگر و دیگر اشعار. 

  ترجمه رساله اخالق االشراف عبید زاکانی و دیگر آثار طنزآمیز او به انگلیسی، انتشارات

 .میج

 های مربوط بایران و قفقاز از سفرنامه اولیا چلبی، انتشارات میج سمتترجمه ق. 

 ترجمه گلستان ارم از عباسقلی آقا باکیخانف به انگلیسی با همکاری ویلیم فلور. 

 تأدیب  و بی بی خانم استر آبادی معایب الرجال) رویارویی زن و مرد در عصر قاجار

م الدوله و محمدحسن میرزا معتضدالدوله و بی بی خانم از خانلر میرزا احتشا النساء

 .استرآبادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=%DB%B1%DB%B5%DB%B2&CategoryId=%DB%B2%DB%B0
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=%DB%B1%DB%B5%DB%B2&CategoryId=%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C._%D8%A7%D9%85._%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C._%D8%A7%D9%85._%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ترجمه معایب الرجال و تأدیب النسوان به انگلیسی (The Education of Women 

and Vices of Men,Syracuse University,2010) 

 ا سه سفرنامه رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکائیل ممبره )از زمان سلطان سنجر ت

های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی، با همکاری ویلیم  اوایل صفویه( با دو شرح از سفرنامه

 .۱۳۹۳فلور، موقوفات دکتر محمود افشار، 

  فرهنگ نصیری:ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی تألیف محمد

ویلیم فلور و مصطفی  رضا و عبدالجمیل نصیری )منشیان شاه سلیمان صفوی( با همکاری

 .۱۳۹۳کاچالین، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

  سفرنامه و تاریخ اصفهان، عبدلحسین خان ملک المورخین لسان السطنه سپهر، به کوشش

 .۱۳۹۲حسن جوادی، موقوفات دکتر افشار، 

 له مشهور ترجمه خاطرات حمیده خانم جوانشیر همسر جلیل ممد قلیزاده مدیر مج

 .۲۰۱۶مالنصرالدین با همکاری ویلیم فلور، میج 

 Awake: A Moslem Woman’s Rare Memoir of Her Life and 

Partnership with the Editor of Molla Nasreddin, the Most 

Influential Satirical Journal of the Caucasus and Iran, 1907–

1931  

 ای از یری بچکا،  مرگ سود خور از صدرالدین عینی با مقدمه حسن جوادی و مقاله

 .۱۹۹۵شرکت کتاب جهان، 

 Simin Danishvar, Sutra and Other Stories,Hasan Javadi & Amin 

Neshat, Mage,1994. 

 Gholam-Husain Sa'edi, Dandil:Stories from Iranian Life, Hasan 

Javadi, Julie Meisami and Robert Campell, Random House, 

1980 

 Mir Jalal Pashayev, Dried-up in Meetings and Other Stories, 

Azerbaijan International, 1998. 

http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
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 ۀور حسن جوادی در جلسآرمان: بخشی از آنچه می خوانید در سخنرانی پروفس

در تابستان واشنگتن دی سی،  ۀبه همت دکتر هادی بهار در منطق "عصرهای تاریخ "

را که در شماره های حاضر بازتاب یافت.  پروفسور جوادی متن دنباله دار جاری سال 

. بدین وسیله از مشارکت آینده نیز پی خواهیم گرفت، در اختیار آرمان قرارداده است

  ارجمند سپاسگزاریم. این استاد

 

 براونادوارد آشنایی من با آثار  مقدمه:
از کالس نهم شروع شد. بعد از کالس نهم مریض شدم و ادوارد براون  آشنایی من با آثار

دیگر مدرسه نرفتم و سه سال آخر را بصورت متفرقه امتحان داده در دو سال گذرانیدم. از 

طریق نوشته های عالمه قزوینی با آثار و زندگی براون آشنا شدم. با زحمت زیاد چهار جلد 

یج سفارش دادم. یادم می آید نامه ای که به تاریخ ادبیات براون را از نشریات دانشگاه کیمبر

کیمبریج نوشتم بفرانسه بود که به کمک پدرم نوشته بودم.  من کمی فرانسه خوانده بودم 

تعداد بود و در تبریز  ۱۳۳۴یا  ۱۳۳۳این حدود سالهای  . بهتر نبودولی انگلیسی ام نیز از آن 

ی کرد. پیرمردی ارمنی که از دست انگلیسی واقعاً  از پنج یا شش نفر تجاوز نم ینمعلم

ادوارد براون و 

 ایران
 

 به قلم 

 حسن جوادی



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

11 

 

بلشویک ها گریخته بود و زبان های زیادی می دانست پیدا کردم و از جلد سوم براون که 

ان است شروع کردیم. مسیو لئون اول لغت های کتاب را در یمربوط به دوره مغول و تیمور

ن در سر تاسر می آورد و بعدا به من درس می داد. ترجمه های براون از آثار شعرای ایرا

تاریخ ادبیات خیلی به بهتر ساختن انگلیسی من کمک کرد. مسیو لئون مقاالتی دربارۀ شرق 

شناسان بزرگ روس، انگلیس، فرانسه و آلمان نوشته بود که هیچ کدام را در جایی چاپ 

نکرده بود شاید هم تنها به ارمنی چاپ شده بودند. آنها را برای من می خواند و اینها باعث 

من از دانشکده ادبیات تبریز  ۱۳۳۸عالقه مندی من به  تاریخ شرقشناسی گردید. در سال 

تاثیر ادبیات فارسی بر روی ادبیات "لیسانس انگلیسی و فرانسه گرفتم و عنوان رسالۀ من 

بود. اندکی بعد برای ادامه تحصیل اول به پاریس و سپس به  کیمبریج رفتم  و هیچ  "فارسی

که در دوره دکترای ادبیات انگلیسی کیمبریج قبول شوم ولی این کار شد. انتظار نداشتم 

استاد من پروفسور آربری بود که او شاگرد نیکلسون بود و به براون ارادت خاصی داشت. از 

و مجتهدین  نامدار  سوی دیگر پسر عموی پدرم مرحوم میرزا عبداهلل مجتهدی، که از فضال

ی به پروفسور مینورسکی نوشته سفارش مرا کرده بود. مینورسکی تبریز بود، نامه ای به انگلیس

که سالها در ایران بود و چند سالی در تبریز کنسول روس بود معلومات وسیع و عجیبی 

داشت. دوازده زبان می دانست و اغلب آنها را بخوبی صحبت می کرد. مینورسکی پس از 

ها بعنوان شارژه دافر روسیه در تهران  این مدتی بعد از انقالب اکتبر به درخواست بلشویک

مانده بود، به روسیه بر نگشته به پاریس مهاجرت کرده بود. براون اول از او دلخوشی نداشت 

و فکر می کرد که او  از عمّال روس است، ولی بعداً که عالقه مندی او را به ایران دیده بود 

براون سر دنیسن راس سعی کرده بود به او کمک کند. آخر سر هم دوست نزدیک 

مینورسکی را بعنوان استاد به مدرسۀ السنه شرقی و آفریقایی لندن آورده بود. زمانی که من 

به کیمبریج رفتم مینورسکی باز نشسته شده در آپارتمانی دو طبقه ای روبروی   ۱۹۶۰در سال 

بود. مینورسکی  باغ نباتات کیمبریج زندگی میکرد که از در ورودی  تا طبقه باال پر از کتاب

 داستان های جالبی از زندگی در ایران نقل می کرد.

من در کالج پمبروک بودم و بعداً هم مدرس فارسی و دستیار آربری شدم.  براون پیش 

آپارتمانی داشت که  "حیاط پیچک ها "ازدواج در پمبروک زندگی می کرد و در 

نی پیت بود. من در کیمبریج با روزگاری  محل اقامت  جوان ترین نخست وزیر انگلیس یع
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الرنس لکهارت، که کتاب نادر شاه او مشهور است، آشنا شدم. او نیز شاگرد براون بود و 

شرح کالس های براون را می داد که چقدر پر جذبه و جالب بودند، و می گفت اغلب شبها 

بخانه دانشجویان در اطاق براون جمع می شدند و پای صحبت او می نشستند. من درکتا

دانشگاه کیمبریج و همچنین کتابخانه کالج پمبروک بیشترکتابها و یادداشت های براون را 

دارد که هرگز چاپ نشده بود.  "نامه هایی از تبریز"دیده بودم و می دانستم که او کتابی بنام 

یک صدمین سالگرد تولد براون بود و مراسمی در کالج بر گزار شده بود. یکی از  ۱۹۶۲سال 

و پسر براون یعنی سر پتریک براون که قاضی دیوان عالی لندن بود به مناسبت این مراسم به د

را ترجمه و چاپ بکنم.  "نامه هایی از تبریز"پمبروک آمده بود. من از او اجازه گرفتم که 

مقدور نشد.  ۱۹۶۵ولی کار ترجمه این کتاب چند سالی طول کشید وتا برگشتن به ایران در 

نامه "دوباره برای تدریس به کیمبریج برگشتم ودر فاصله این چند سال ترجمه  ۱۹۶۹من در 

از انگلیسی بفارسی تمام شده بود و من آنرا برای نشر به شرکت خوارزمی  "هایی از تبریز

از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده بود ولی من هر قدر  اسپرده بودم. البته براون این نامه ها ر

ا را پیدا نکرده بودم. هنگام اقامت دوم در کیمبریج من با مرحوم لکهارت که گشته بودم آنه

را می شناسد  کرافورددر این باره صحبت کردم. او گفت یکی از نوه های براون باسم خانم 

که خارج از کیمبریج زندگی می کند و مقداری از اسناد براون پیش اوست. یک روز  

رفتم  واو ما را به زیر زمین خانه اش برد که دو  کرافوردبهمراهی لکهارت بخانه خانم 

خانم در کمال محبت در این  صندوق پر از اسناد و نامه های براون آنجا بود. این اسناد که 

اختیار من گذاشت اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج هستند. من تمام نامه ها را در آنجا 

پ کردم. آن زمان ماشین کپی بصورت یافتم ، و چنان که در جای خود خواهد آمد، چا

 امروزی رایج نبود ولی من توانستم ازمقداری از مکاتبات براون نسخه برداری کنم.

خواندن این مکاتبات و اسناد بیش از پیش مرا به شخصیت براون عالقمند ساخت، و مقاله ای 

ایران : در  ۱۹۷۶نوشتم که در سال  "ای. جی. براون و نهضت مشروطۀ ایران "تحت عنوان 
منتشر شد، و این سرآغازی بود  برای کتاب  1مجلۀ موسسۀ بریتانیا برای مطالعات ایرانشناسی

حاضر. تا آنزمان کسی در ایران، وحتی می توانم بگویم در انگلستان نیز، براون را در زمینۀ 

                                                 
1

 “E.G. Browne and the Persian Constitutional Movement,” Iran: Journal of the 
British Institute of Persian Studies, vol. 14 (1976):133-40. 
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لت لیبرال های آزادیخواه انگلیس مطالعه نکرده بود. کسانی که با سیاست استعماری دو

خودشان در خاور میانه، خصوصاً سیاست سر ادوارد گری برای راضی نگه داشتن روسها 

بخاطر ترس از آلمان، و دادن هرگونه آزاد عمل در ایران به آنها، مخالفت می کردند ، و یا با 

سیاست های انگلیس در ایرلند، و همچنین جنگ های بوئر، مخالف بودند.. براون مانند 

بالنت، که نشریاتش دربارۀ فجایع انگلیس در مصر در انگلیس غوغایی بر دوستش ویلفرید 

پا کرد و بخاطر  مخالفتهایش دربارۀ ایرلند به زندان افتاد، در میان این لیبرالها شخصیت نابی 

بود. او چهل سال از عمر خود را به تدریس و تحقیق، در درجه اول به فرهنگ و ادبیات 

ات اسالمی، عربی و ترکی اختصاص داد، و متون مهم زیادی را ایران و در  سپس به مطالع

چاپ و یا ترجمه کرد. او تدریس ترکی را در کیمبریج آغاز کرد و به مطالعات فارسی و 

 ..[.]عربی  حیاتی نو بخشید

 

 تاریخ و ادبیات ایران : عالقه بهادوارد براون

در خانواده ای متعین در شهر اُولی در ایالت   ۱۸۶۱ادوارد گرانویل براون در هفتم فوریه 

گلوسترشایر در انگلیس متولد شد. پدرش سر بنجامین براون مدت ها مدیر و سهامدار عمده 

در شهر نیوکاسل آپن تاین بود .  خانواده براون  1یک  شرکت مهندسی و کشتی سازی 

 مدرسه مشهور ایتون شد که  ثروتمند بود و او را به مدارس خوبی فرستادند و عاقبت روانه 

اغلب فرزندان اشراف زادگان و ثروتمندان بدانجا می روند. ولی براون از ایتون خاطره 

اگر پسرها را به مدرسه می فرستند که معنی ناخشنودی را  "خوشی نداشت، و بعد ها نوشت :

ید ترین بفهمند، و درک کنند که مالل آور ترین یکنواختی ها می تواند کامالُ با  شد

بدبختی ها برابر باشد، و این که جدی ترین کوشش ها اگر به خوبی و درستی راهنمایی 

نشده باشد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت ، مدارس خصوصی )انگلیس( می تواند مصداق 

این مدعی باشد. بدترین روز من، بجز روزی که کالج را ترک کردم ، روزی بود که به 

توانم بگویم که در همان اوایل ایام مدرسه من  بخوبی دریافتم  مدرسه خصوصی رفتم. می

که عمق بدبختی انسانی چه می تواند باشد. در آن زمان یاد گرفتم که یک بدبین، یک مردم 

                                                 
1

  R. & W. Hawthorn, Leslie and Co. 
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 را خصوصیات این همه  توانستم  ها بعد خوشبختانه ولی –گریز و یک آدم منفی باف باشم 

 ان نمی دانستم و بعدها درک کردم این که  به زور یاد گرفتن یک زم آن آنچه.  نهم بسویی

 

 
 
 

خوشبختانه دوران مشقت بار ایتون که بسیاری از بزرگان انگلیس از آن دل پری داشته اند   

زیاد طولی نکشید و براون در پانزده سالگی  آنجا را ترک کرد که کار پدرش را دنبال کند، 

ر مهندسی استعدادی نداشت و پدرش پیشنهاد کرد که پزشکی بخواند. براون این ولی د

پیشنهاد پدر را با شوق و ذوق پذیرفت ، و این رشته را نیز بپایان رسانید، ولی روند حوادث 

بود که   او را   ۱۸۷۸-۱۸۷۷مسیر زندگی او را عوض کرد. جنگ عثمانی و روس  در 

فر به  استانبول کرد، و بدین ترتیب بود که براون وارد عالم عالقمند  بیاد گرفتن ترکی و س

 در این باره می نویسد:  "یک سال در میان ایرانیان "شرقشناسی گردید.  براون در مقدمه 
 

اول جانبدارترکها نبودم، بلکه جانبدارطرفی بودم که جنگ را می باخت، همیشه 

نیابد، همدردی انسان را بر شکست  شجاعانه می کوشد تا   یک طرف هنگامی که 

جوانمردانه می خواستند ، که نامی انگیزد: بعالوه کوشش دسته ضد ترک در انگلستان

موضوع عدالت محض را با سیاست حزبی مخلوط کنند، بیش از اندازه موجب انزجار 
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من شد. قبل از این که جنگ به پایان برسد، حاضر بودم به خاطر ترکها بجنگم  و 

چنان مرا غمگین ساخت که گفتی مصیبتی برای مملکت خودم اتفاق   1سقوط پلونا 

افتاده است. بدین ترتیب ترحم جای خود را به تحسین، و تحسین جای خود را به 

هواخواهی داد، تا این که ترکها در نظر من قهرمانانی واقعی گشتند، و اشتیاق به یکی 

ا در راه دفاع از سرزمینشان، فکر و شدن با هدف آنها، زیستن با آنها و همکاری با آنه

 2روح مرا مشغول داشت.

براون اول می خواهد افسر بشود و در آرتش عثمانی خدمت کند . برای این منظور بطور 

جدی شروع به یاد گرفتن ترکی می کند. خوشبختانه کتابخانه شهر نیوکاسل  دارای کتابهایی 

 از بعضی براون و بود، غیره و  ترکی بانز دستور هاوس، ِرد انگلیسی–نظیر فرهنگ ترکی 

 تهیه را( باشد  خودمان نصرالدین مال همان که)  نصرالدین حوجا های داستان و  فضولی آثار

اغلب به  مشغول  آموختن ترکی می شود. ولی کسی نبود که اهل زبان باشد. او ،کرده

بندرگاه نیوکاسل می رفت تا بلکه ملوانی ترک پیدا کند و حرف زدن ترکی را بشنود، ولی 

موفق نمی شد. باال خره یک کشیش ایرلندی بنام  فلیپ اُفالهرتی را پیدا می کند که در 

جنگ های کریمه شرکت داشته و اسیر شده بود و ترکی را در آنجا یاد گرفته بود، و چند 

او درس ترکی می خواند.  اُفالهرتی آدم جالبی بود و در زمانی که ترکها بعلت ماهی پیش 

کشتاری که در بلغارستان کرده بودند  و طرفداری از ترکها  بیش از اندازه منفور بود از آنها 

طرفداری می کرد و می گفت  بخاطر کار عده ای بخصوص نمی توان ملتی را محکوم کرد.  

ناحیه دیگری   او را بیرون می کنند و به 3محافظه کار ناحیه کُونست بخاطر این کار اهالی 

اُفالهرتی را به ناحیه ای فرستاده بودند که اصالً همدل و  "می فرستند. براون می گوید:

همزبانی نداشت و همان قدر که من اشتیاق آموختن ترکی را داشتم او هم مشتاق درس دادن 

ر اطاق کوچکی که داشت می نشستیم و به داستانهایی  آن بود. چه ساعاتی خوشی با او د

تمام نشدنی اش  از قسطنطنیه  گوش می دادم . چقدر به نقل آنها عالقه داشت. خدا رحمتش 

                                                 
1

  Plevna 
2

  E.G. Browne, A Year Amongst the Persians, Cambridge, 1926, p. 8. 
3

  Consett 
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کند، اندکی بعد از این که من به کیمبریج رفتم او هم  بار دیگر کار میسیونری را در آفریقا 

 1"از سر گرفت و همانجا فوت کرد.

ن بود که براون در کالج علوم نیوکاسل فیزیک و دروس مهندسی می خواند. در این زما

والدین او امیدوار بودند که عالقمندی او به ترکی  مطلبی گذرا باشد، و او  بکار مهندسی 

پدرش برگردد، ولی براون فقط می خواست که افسر آرتش عثمانی شود. عاقبت قرار بر این 

و در آنجا پزشکی بخواند.  با وجود این که کیمبریج سالها  می شود که او به کیمبریج برود

 -مرکز مطالعات شرقی بود، در این زمان رشته ترکی در آنجا وجود نداشت. البته براون می

-توانست از استادانی چون ادوارد پالمر و یا ویلیام رایت، نویسنده  فرهنگ مشهور عربی

ز معلم و دوست فیتزجرالد، ادوارد کاول یاد انگلیسی عربی بخواند، و همچنین فارسی را ا

بگیرد. با این حال براون به مطالعه ترکی ادامه می دهد و گاه گاهی هم  برای دیدن ویلیام 

ردهاوس، که در آن روزگار مترجم شرقی وزارت امور خارجه بود به لندن می رود.  این 

 و دانست می بخوبی را کیتر و فارسی که بود  مشهور انگلیسی–همان مولف  فرهنگ ترکی

سمت  ،( که امیر کبیر مدتی ریاست آن را بعهده داشت۱۸۴۷نۀ الروم )ارز مذاکرات در

، که مدت چهارسال در 3براون مدت کمی هم پیش دکتر چارلز ولز  2مترجمی داشته است . 

مدرسه بحریه عثمانی استانبول درس داده و دستور زبانی برای آموختن ترکی نوشته بود، 

 درس می خواند.

بگذارید این قسمت را از زبان خود او درسفرنامه ای که بنا به خواهش ناصر الملک، حاکم 

 سبب مایل شدن بنده به تحصیل السنۀ"کرمان در زمان سفرش به ایران نوشته است  به عنوان 

هدی شیخ م استبداد در مجله  را و قسمت هایی از آن  "شرقیه و رفتن به دارالفنون کیمبریج

 بیاورم: 4( چاپ کرده است، ۱۳۲۶)ربیع االول  ۱۹۰۸درآوریل  قمی 

                                                 
1

 . ۱۶۳از کتاب سابق الذکر آربری ، ص   

ردهاوس نسخه ای از فرهنگ خود را به ناصر الدین شاه تقدیم کرده بود شاید زمانی که ناصرالدین ۲
شاه به دیدار ملکه ویکتوریا آمده بود و این نسخه تقدیم شده به ناصرالدین شاه  مدتی در کتابخانه 

                        ایرانشناس هلندی ویلیم فلور بود.                                             
3- Dr. Charles Wells, A Practical Grammar of the Turkish Language  

" در  سایه سار مقاله جان گرنی بنام " شیخ ، شاهزاده ، و شرقشناس: سفرنامه ادوارد براون ۴
هران، کتاب مافی، به اهتمام مصطفی زمانی نیا ، ت مهربانی ، ستایش میالد و کارنامه منصوره نظام

 .۴۷۲-۴۶۹، ص   ۱۳۸۳سیامک ، 
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چون پدرم مهندس بود و صاحب کارخانه های متعدده در سمت شمال انگلستان، 

در اوایل عمر خیالی نداشتم به غیر از این که مثل او باشم لهذا در سّن پانزده 

یونانی کردم و به  سالگی، ترک تحصیل مقدمات رسمیه مثل زبان التین و زبان

و جبر  شیمیتحصیل آن علوم که بکار مهندسی می خورند، مثل علم هندسه و علم 

و مقابله و غیره، و در آن هنگام محاربه میان روم و روس روی نمود و هر روز با 

کمال شوق وقایع جنگ را می خواندم در روزنامه ها و چون دیدم عثمانی ها، با 

وجود قلت اعداد، بطور مردانه جنگ نمودند، دلم بر حال آنها سوخت و میل به 

ا را یاد بگیرم. آخر یک کتاب صرف و آنها حاصل نمودم و خواستم زبان آن ه

نحو عثمانی به دستم افتاد و بنا کردم به خواندن آن، لیکن چون معلمی نداشتم، با 

وجود سعی و کوشش بسیار، اندکی ترقی کردم، تا آخر با کشیشی آشنا شدم که 

 مدتی در استانبول مانده بود و زبان عثمانی یاد گرفته بود. پیش او درس خواندم، اما

چون منزلش از شهر دور بود و بنده هم مشغول درس خود بودم، فرصت نداشتم که 

 بیش تر از یک دفعه هر هفته پیش او بروم. بعد از مدتی دیدم که برای کسی که

عربی و فارسی ندانسته باشد، محال است که زبان تُرکی را خوب یاد بگیرد و از 

از زبان فارسی، به جهت آن که  معلّم خود از این دو زبان خبر پرسیدم، خصوصاً

دیدم نسبت به کلمات تُرکی و عربی، کلمات فارسی خیلی موزون و شیرین است، 

حتّی کسی که آن ها را بر زبان آرّد، لذّتی از تلفّظ آن ها می بَرَد.  مثل اکل لقمۀ 

خوش گوار.  معلّم من جواب داد که از این دو زبان کم یاد گرفته ام، امّا اگر می 

واهید ببینید که زبان فارسی چه طور است، یک شعری از گلستان شیخ سعدی خ

 یادم هست و این شعر مشهور را خواند:

 

 دل انـــدر جــهان آفـــرین بـــند و بس جـهان ای برادر نـمانَد به کس 

 که بسیار کس چون تو پرورد و کُشت مکن تکیه برمُلک دنیا و پشت

 بر روی خاک  چه بر تخت مردن چـه چو آهنگ رفتن کند جـان پاک

از شنیدن این شعر خیلی محظوظ شدم و چون دیدم که زبان فارسی خیلی شیرین 

تر از زبان تُرکی است، میل داشتم آن را هم یاد بگیرم، امّا آن وقت میسّر نبود.  فی 
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الجمله روز به روز به تحصیل السنۀ شرقّیه بیش تر میل کردم و از هندسه ملول 

و به خود گفتم اگر مهندس باشم باید همیشه در وطن خود بمانم و نه فرصت گشتم 

 تحصیل، نه مجال سیاحت خواهد بود.

 

 بعداُ گفتگویی با پدرش دارد که آن را هم شرح می دهد: 

چه شده "آخر حال خود را به پدر عرض کردم، اوّالً خیلی افسوس خورد و گفت: 

درس هند سه بوده اید، حاال می خواهید  که بعد از این که این قدر وقت مشغول

برگردید و آن را ول کنید؟  آیا نمی دانید که در این ایّام، و خصوصاً در این والیت 

ما محال است از برای کسی که در رأی خود ثابت نباشد، ترقّی بکند، بَل که هر کس 

واِلّا هرگز  باید یک پیشه را اختیار کند و در آن کمال سعی و کوشش را به جا آرّد،

کارش از پیش نمی رود و از شرف و اعتبار گذشته، از برای کسی که متردّد و متلوّن 

 -باشد، معاش این جا محال است و دولت و ملّت ما هم چنین اشخاصی را نمی

 "خواهند؟

 

آن چه می فرمایید درست است، ولی باید هر کس پیشه ای اختیار نماید که " جواب دادم که

داشته باشد، واِلّا محال است که در آن کما ینبغی ابراز همّت و بذلِ جهد بنماید و به آن میل 

تا حال طفل بودم و تمیز نداشتم و رأی خود را ندانستم و حاال که فهمیده ام می خواهم پیشه 

 «ای را اختیار کنم که مانع سفر نباشد.

 پدرم در جواب فرمود:

 

نی اختیار کردن زوجه و پیشه.  لهذا در این امر در دو چیز هر کس حقّ اختیار دارد، یع

مختارید.  اگر چنان چه یقیناً می دانی که سعادت خودت عبارت از این است که پیشۀ 

دیگری را بگزینید، من هم راضی هستم و حرفی ندارم.  پس خوب تأمّل کن و هر 

بکنید به پیشه ای را که می خواهید، بگزینید تا به هر زودی که ممکن باشد، بنا 

 تحصیل آن.
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، یعنی در بیست و شش سالگی، پس از جمعاُ سه یا چهار  ۱۸۸۸این شرح را براون در تابستان 

و فارسی و ترکی یاد گرفتن او پیش از رفتن به کیمبریج سال فارسی خواندن نوشته است 

ته های بوده است. البته نثر فارسی براون بعدها خیلی بهتر می شود و جالب  است این نوش

اولیه براون را  با نامه ها و یا شرح هایی که  بعد ها بفارسی نوشته است مقایسه کنیم. بشرحی 

آورده است یاد گرفتن این زبان ها فقط در سایه  "یک سال در میان ایرانیان "که در مقدمه 

که براون در ادامه شرح خود از سالهای کیمبریج و این  .شوق و عالقه بیحد او  بوده است

 چگونه  فارسی ، ترکی و عربی خوانده است می نویسد:

 .[۱۳تا  ۹، صص ۲۳، جزو ۱۳۲۶محرّم  ۱۳]

 

اواّلً رأی من براین بود که چون هر دو عموی من در لشگر صاحب منصب بودند و 

هر دو مدّتی در مشرق زمین رفته بودند، یکی در هندوستان و آن دیگری در روم و 

 گری باشم.  پدرم این رأی را نپسندید و گفت:مصر، من هم مثل ایشان لش

 

چون جنگ در دین ما مکروه است و صاحب منصب اختیار ندارد و هرجا که بگویند 

برو باید برود، و بر هر که می گویند شمشیر بِکِش باید بِکِشد و نمی تواند بپرسد سبب 

بهتر از جنگ چیست و حقّ با کیست، بهتر است این پیشه را نگزینید که تعمیر 

چون نمی خواهید مهندس باشید و دنیا را آبادان و معمور بگردانید،  تخریب است.  و

و تعمیرِ ابدان کن که این هم ثواب دارد و اگر می خواهید کشیش  .پس طبیب باش

دعوت کن و به  غم زدگان تسلّی بِده و مریضان و فُقّرا را  باش و مردمان را به حقّ

 است پسندیده در نظر خدای متعال. زیارت کن و این هم کاری

 

چون بعضی از مطالب کشیش ها را نتوانستم قبول کرد، طبابت را اختیار کردم و از 

برای تحصیل آن به دارالفنون کیمبریج رفتم و آن جا طلبه باید بعد از یک سال، 

د امتحان اوّل را بگذرانند، امّا اگر می خواهند در یک علمی تبحّر بکنند، می توانن

آن امتحان اوّل را بعد از سه ماه بگذرانند تا فرصت بیش تر داشته باشند. و آن 

امتحان اوّل، عبارت است از مقدّمات زبان التین، و زبان یونانی، و علم هندسه و 
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جبر و مقابله و اوقلیدس.  و چون پدرم خواست مرا تشویق بکند تا آن امتحان را 

عد از سه ماه آن را بگذرانید، بعد از آن به شما زود بگذرانم، گفت اگر می توانید ب

اجازه می دهم که پیش معلّم عربی درس عربی بخوانید.  لهذا خیلی سعی و کوشش 

کردم و بعد از سه ماه آن امتحانِ اوّل را گذرانیدم و بعد از آن بنا کردم به تحصیل 

می رفتم و درس  علم نباتات و تشریح و غیره.  و هفته ای سه دفعه پیش معلّم عربی

عربی می خواندم و در همه هفته خوش تر و لذیذتر از این سه ساعت وقتی نبود، 

 چراکه شوق و میل زیاد داشتم.  

 

بدین ترتیب براون شروع به یاد گرفتن ترکی ، فارسی و عربی می کند،  و در آغاز فارسی و 

لندن یاد می گیرد. این مرد که عربی را  نزد افراد مختلف خاصه میرزا محمد باقر بواناتی در 

می خواند زیاد سفر می کرده و زیاد تغییر  "بسیار فاضل ولی غیر عادی  "براوان او را مردی 

زمانی مسلمان ، روزگاری مسیحی  و گاهی یهودی و مدتی المذهب   عقیده می داده است:

ز مذاهب مختلف بوده است، و باالخره دین جدیدی از خود در آورده بود که معجونی بود ا

بنظم آورده بود. جالب این که با خواندن  "لندنیه  ۀشمسی"و آن را در شعری طوالنی به نام 

 -هر وقت می "این شعر به براون فارسی می آموخت.  بعدها براون به دوستانش می گفت : 

 خواستم نزدش حافظ بخوانم، شمسیه لندنیه را می آورد و شروع به بیان مذهبی می کرد که

استاد دیگر فارسی براون در غرابت دست  1"غیر از او کس دیگری از آن سر در نمی آورد.

کمی از میرزا محمد باقر بواناتی نداشت. وی جوانی بود در کیمبریج که فارسی و عربی را 

بخوبی می دانست، ولی فوق العاده بد تار می زد، و بشرطی حاضر به درس دادن فارسی بود 

زدن او گوش دهد. بدین ترتیب براون ضمن  تحصیل طب فارسی و عربی را  که براون به تار

رجه لیسانس علوم طبیعی ، به دیعنی دو سال پس از اخذ  ۱۸۸۴نیز یاد می گیرد. در سال 

لیسانس در امور هند  در آن زمان آن را  گرفتن لیسانس السنه شرقی نیز موفق می شود که 

 وص فارسی برای خدمت در هند الزم بود.می خواندند، چه دانستن عربی و بخص

                                                 
1

 Sir Sydney Roberts, Lecture on Edward Granville Browne, 1965. 

 نسخه ای از این شعر در کتابخانه دانشکده زبان های شرقی کیمبریج است.



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

21 

 

در همان شهر متولد  ۱۸۴۰یکی از استادان براون در کیمبریج ادوارد هانری پالمر بود  که در 

شده و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود. نبوغ عجیب پالمر در فرا گرفتن 

رحی مختصر از زندگی  زبان های مختلف و تاثیری که روی براون گذاشته است ، دادن ش

کوتاه او را بی مناسبت نمی سازد. پالمر پس از یاد گرفتن یونانی و التینی در مدرسه ، زبان 

رومانی را از کولیانی که در اطراف کیمبریج چادر می زدند، و پنج لهجه ایتالیایی را از 

اد گرفت. بخوبی ی د،ملوانان و یا پیشخدمت های  رستوران هایی که در آن حوالی بودن

فارسی و اردو را  از سید عبداهلل نامی که ممتحن امتحانات کارمندان امور هند بود فرا گرفت، 

و عربی از معلمی  اهل سوریه و عبری را از کشیشی در جیزس کالج کیمبریج یاد گرفت. 

پالمر سعی کرد که بورسی برای مطالعات زبان های شرقی در کیمبریج بگیرید ، و یا مترجم 

ان فارسی سفارت انگلیس در تهران بشود ولی موفق نشد. تبحر او در فارسی ، اردو و عربی زب

، و غزلیات او در اردو و فارسی قابل توجه اند. بود در این سه زبان شعر می نوشت بحدی

باالخره با فرستادن بعضی از اشعار عربی خود، پالمر توانست توجه  تامس پریستون ، استاد 

، که مقامات حریری را به انگلیسی ترجمه کرده بود، جلب کند و 1لرد آلمونرکرسی  عربی  

او از ادوارد کاول خواست تا پالمر را امتحان کند. کاول صالحیت امتحان کردن عربی را در 

خود نمی دید ، ولی فارسی و اردوی پالمر را با دادن متن های مشکل از انگلیسی و فارسی 

یب  پالمر بورسی در کیمبریج گرفت و در آن دانشگاه به تحصیل امتحان کرد ، و بدین ترت

 پرداخت.

عزّالدین نسفی  "مقاصد االقصی"بود  و در همین سال بود که پالمر ترجمه  ۱۸۶۷این در سال 

 2منتشر ساخت. "عرفان شرقی "را تحت عنوان  

محقق ، شاعر و مترجمی  بسیار خوبی بود. او شعر مشهور تامس مور  3پالمر عالوه بر زباندانی

در  ۱۸۵۵را به شعر عربی ترجمه کرد و در  "فرشته و بهشت "بنام   "الله رخ "در منظومه 

                                                 
1

  Lord Almoner 
2

 Oriental Mysticism 
3

از آن جمله قدرت فوق العاده ای در هیپنویسم پالمر عالوه بر زبان دانی هنرهای دیگری هم داشت و  

کردن داشت، و  داستان های متعددی در این باره نقل کرده اند. مثالَ در یک مورد دختری که احتیاج 
به قطع کردن چند انگشتش بود، بدون داروی بیهوشی توسط او هیپنویسم شد و انگشتان او را در 

آنچه براون جزوء  3بعد از بیدار شدن هم دردی نداشت. بیمارستان آدین بروک کیمبریج بریدند ، و
هنرهای استاد ش بدان بعنوان "شعبده"  اشاره می کند،  گویا هم تبحر او در هیپنوتیسم باشد. البته 
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عالوه بر  1"ناله نی و قطعات دیگر"پاریس به چاپ رساند. مجموعه ترجمه های او بنام 

ز معلقات سبع  و اشعار عربی و فارسی دارد.  ترجمه  ترجمه ماهرانه سر آغاز مثنوی قطعاتی ا

کتاب های مقدس "و ترجمه قرآن برای  سری مشهور  2منظوم و کامل دیوان بها الدین زُهیر

از ماکس مولر از ترجمه های مهم اوست. پالمر عاقبت موفق می شود که  کرسی  "جهان

جزیره سینا برای تحقیقات عربی لرد آلمور را بدست آورد، و چند سفر به مصر و شبه 

، "سفر به بیابان خروج"جغرافیایی و تاریخی می کند که سفرنامه هاو کتاب هایی چون 

تاریخ ملت  "و  "طرح هایی برای جغرافیای تورات"،"اورشلیم شهر هرود و صالح الدین "

حاصل آنهاست. در همین اوان ناصرالدین شاه  به انگلیس سفر می کند و پالمر 3 "یهود

بعنوان یکی از مترجمین او را همراهی می کند. ولی بخت با پالمر یاری نداشته است. زنش از 

سل میمیرد و با وجود تالش زیاد حقوق استادی کفاف زندگی او و خانواده اش را نمی کند، 

و بناچار ترک تدریس در کیمبریج را می کند و به روزنامه نگاری در لندن روی می آورد. 

نیز آثار خوبی از خود بجای می گذارد که یکی از مهم ترین خواندنی ترین  در این رشته

، که با وجود نوشته شدن برای خواننده عادی بطرز جالب است "زندگی هارون الرشید"آنها 

طغیان اَعرابی پاشا و  ۱۸۸۲و عمیقی به تحلیل شخصیت این خلیفه عباسی می پردازد. در 

شود، و انگلیس از امکان از دست دادن کانال سوئز به  نهضت ملی گرایی در مصر شروع می

هراس می افتد. در اینجا ست  که اولیای امور بیاد پالمر می افتند که هم در شبه جریره سینا 

سفر کرده و هم  با لهجه های اعراب بدوی آشنایی کامل داشت. او این ماموریت خطرناک 

ب آن ناحیه آگاه شود، و در صورت امکان را می پذیرد تا  از وضع و فکر سران قبایل عر

او و دو همراهش را از  ۱۸۸۲آنها را متحد انگلیس سازد. ولی چند راهزن عرب  در ماه اوت 

د و اموالش را به  یغما می برند. در اینجا بی مناسبت نیست شرحی را نپرتگاهی پرت می کن

 که براون در حق  استاد فقیدش نوشته است بخوانیم:

                                                                                                                         
عجیب است که براون بعنوان یک پزشک هپنوتیسم را "شعبده" حساب کند ولی شاید کلمه مناسبی برای 

 آن در فارسی نیافته است.
1

 The Song of  the Reed and Other Pieces, 1877. 
2

 The Poetical Works of Beha-ed-Din Zoheir, 1877. 
3

 Desert of Exodus, Jerusalem, the City of Herod and Saladin, Outlines  of 

Scripture Geography, A History of Jewish Nation. 
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زبان  ودرعربستان خیلى سفر کرده بود و هم آدمى بسیارفاضل وکامل بود معلم و

عربى را خیلى خوب حرف مى زد. حتى درمصروشام لباس عربى دربرمى کرد که 

به  من عربم وکسى نفهمید که اجنبى است و آن جا به اسم شیخ عبداهلل مشهوربود و

زبان فارسی ، زبان هندى، و اکثر زبان هاى فرنکستان را خوب مى  ،زبان عربى غیراز

زبان عبرانى و یونانى و التین هم مهارت کافى داشت و عالوه براین  دانست و در

هنرها، شعر خوب مى گفت و در نقاشى و شعبده بازى هم ماهر بود و صاحب کتب 

ارسى وهندى ف متعدده بود درصرف ونحوولغت و ترجمه هاى کتاب هاى عربى و

وغیره وقرآن عظیم الشأن را باکمال دقت ترجمه کرد، بود، به زبان انکلیسى. وبا این 

هرمجلس ر همه فضایل وکماالت ،از تکبر ذرّه نداشت  و با همه کس خوب بود و د

 مرغوب .

 

اما حیف که عمرش کفایت نکرد تا مشهورآفاق بشود، چراکه ازطرف دولت در 

شد که میان قبایل و طوایف اعراب برود و آن ها را هنکام جنک مصر مأمور 

دعوت بکند به امداد انگلیسی ها. اگر چه ازاهل قلم بود، نه ازاهل سیف، چون به 

غیر از اوکس دیگرى نبودکه درزبان عربى تسلط کافى داشته باشد، امررا قبول کرد 

شیوخ و در عربستان رفت و با دو صاحب منصب  میان طوایف  فرستاده شدکه 

 قبایل را به طرف دارى انگلیسى ها راضى گرداند و از براى اردو شترها بخرد. آخر

را با آن دوصاحب منصب که همراه اوبودند،  او به دست دزدان یا دشمنان افتاد و

هى بلند بردند و به آن هاگفتند یا خودتان را پایین بیاندازید یا شما را مى ی کوباال

ون به چین انداخت وکشته شد وآن دوصاحب منصب کشیم . معلم خودش را پای

کشتن خودشان اقدام ننمودند، همان جا از ضرب شمشیر و گلوله عدوان مقتول 

شدند، و چون این خبر  به انگلستان رسید ، در همه جا ، خصوصاّ در کیمبریج، 

فریاد و فغان بلند شد و حکومت به صاحب منصبانی که با لشکر در مصر بودند، 

داد که یک دَم آرام نگیرند و استراحت ننمایند، تا قاتالن را بدست آرند و  ارشفس

اجساد کشتگان را پیدا کنند و این ها به امر حکومت امتثال نمودند و از قاتالن ده یا 

 یازده نفر نفر گرفتند و جهراّ و برابر خلق آنها را بر دار کردند.
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مر و آن دو افسر را به لندن آوردند و در براون بعداّ شرح می دهد که چگونه اجساد پال

دفن کردند، و چگونه مرثیه های  "پهلوی پادشاهان و پهلوانان قدیم "کلیسای  وست مینستر 

بسیار در رثای پالمر به زبان های مختلف، و از آن  جمله یکی به فارسی و یکی به عربی 

 -لیکن غم ملتی  نمی"کند :  توسط میرزا محمد باقر بواناتی ، سروده شد. آنگاه اضافه می

که امید بازگشتن کس از این سفر  "ورد، اتواند یکی از سفر کردگان مُلک فنا را پس بی

و غم آنها که مثل بنده او را شناخته بودند و از کماالت او مستفیض شده بودند، دیر  "ندارد

 "پائید قابل تسلی نبود.

ج نبود و پس از گذراندن دومین امتحان در این وقت چنان که گفته شد براون در کیمبری

وسایل سفرش به ترکیه را فراهم ساخته بود.آشنایی پزشکی خود، پدرش بعنوان تشویق او 

براون بار خاور میانه از طریق عالقمندی او به ترکان  و حکومت عثمانی بود، و دوستانی اولیه 

ان انگلیسی بودند. او از طریق ای که پیدا کرده بود یا ترکان مقیم انگلیس و یا ترک شناس

او را   تاریخ ادبیات  عثمانی( ، که بعد ها کتاب مشهور ۱۹۰۱-۱۸۵۷ردهاوس با ادوارد گیب)

منتشر ساخت، آشنا شده بود.  گیب پنج سال بزرگتر از براوان بود و در این زمان شهرت نسبتاّ 

زیادی بعنوان متخصص شعر و ادب عثمانی پیدا کرده بود. از طریق گیب بود که براون 

خواندن متون مختلف عثمانی را گسترش داده و به مکاتبه با ابوالضیاء توفیق  بیک مدیر روز 

پرداخته  بود. رد هاوس هم نامه ای به محسن خان امین الملک ، سفیر ایران در "وقت "مه نا

باب عالی نوشته ، سفارش براون را کرد. دکتر ولز هم نامه ای به  سر دبیر روزنامه عربی  

منتشره در استانبول نوشت. هم چنین یکی از اعضای سفارت عثمانی در لندن به  "الجوایب"

 -دی براون را به دوستان خود در استانبول معرفی کرد. اول گیب نیز میاسم جمال افن

در یک  ۱۸۸۲خواست  در این سفر همراه شود ولی این کار عملی نشد  و براون در جوالی 

 کشتی حامل ذغال از نیو کاسل عازم مدیترانه شد و از آنجا به استانبول رفت.

ا درس فارسی و ترکی بخواند و  بقیه براون مطابق نقشه ای که داشت می خواست صبح ه

روزها  به دیدن و صحبت کردن با اشخاص مختلف بگذراند و حد اکثر استفاده را از اقامت 

 سه ماهه خود در استانبول بکند، ولی  اقامت او زیاد مطابق برنامه نشد. از طریق صالح افندی

خواجه نظام الدین و دیگری  که توسط جمال افندی معرفی شده بود براون دو معلم  یکی بنام

بنام بهاء الدین پیدا کرد. نظام الدین دستور زبان ترکی و فارسی را یاد می داد و اصول اصلی  



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

25 

 

بهاء الدین که خود صوفی بود براون را   اسالم و هکذا مبانی تصوف را  به او می آموخت.

  یادداشت های  براون  ت.گف سخن  او   با  حال و   جذبه از   و  کرد  عرفان عالم    وارد

 
مفصلی از گفتگو با او برداشت. براون سعی می کرد که با ایرانیان مقیم استانبول که 

تعدادشان هم زیاد بود و بیشتر در اطراف خوان والده و قبرستان ایرانیان مسکن داشتند، 

ی براون به مراوده بر قرار کند، ولی بنظر می رسید که دوستان ترک او زیاد مایل به معرف

 لذا بروان ، و از مالقات با محسن خان سفیر ایران هم نتیجه ای نشد. ایرانیان شیعه نبودند
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خودش تصمیم گرفت دست به کار شود، و در بازار استانبول یک فرش فروش تبریزی بنام 

 را از او خرید. ازلیلی و مجنون محمد علی را پیدا کرد، که اهل کتاب بود و نسخه ای از 

با ایرانیان دیگری در استانبول آشنا شد، و مخصوصاّ  یک  اونطریق محمدعلی بود که بر

و نسخه های خطی   پیدا کرد  کتابفروش ایرانی بنام اسمعیل آقا در کنار جامع سلطان سلیم

چندی از او خرید. در ضمن یک چای خانه ایرانی در استانبول بود که صاحب آن بنام جواد 

میهمان نواز بود و براون در هفته های آخر اقامت خود به آنجا می رفت و  آقا مردی گرم و

ساعت ها به صحبت  آنان گوش می داد. در همین سفر بود که براون با آقا محمد طاهر مدیر 

روزنامه اختر آشنا شد و بعد ها با نویسندگان بنام اختر چون میرزا حبییب اصفهانی و میرزا آقا 

پیدا کرد، و خود شروع به نوشتن مقاله برا ی این روزنامه کرد. حاصل  خان کرمانی آشنا یی

این سفر این شد که بروان از تصورات جوانی خود برای خدمت کردن در آرتش عثمانی 

، چون جنگ روس و عثمانی بپایان رسیده بود،  عالقه مندیش در مورد ادبیات دست کشید

 ان فارسی قرار گرفت.ترکی تحت الشعاع شیفتگی او به ادب  و عرف

براون امتحان دوره لیسانس هندوستانی را گرفت و چون زبان های ترکی،  ۱۸۸۴در تابستان 

گذاشتند، ولی  با تحسر زیاد  "کالس ممتاز"فارسی و عربی را هم یاد گرفته بود او را جزوء 

نت بارتلمی برای  اتمام  کار پزشکی و گرفتن اجازه طبابت وارد بیمارستان س  مجبور شد که

در لندن شود. جالب اینجاست که امپراطوری  انگلیس در اوج قدرت خود بود و فارسی در 

هندوستان مورد استفاده وسیع عامه بود و ایران هم  عمال تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس 
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بود ، زبان فارسی مستقال تدریس نمی شد، یعنی نمی شد فقط  لیسانس فارسی گرفت.  خود 

امید هایی که بخاطر آنها من کیمبریج را ترک گفته بود برآورده نشده بودند. "نویسد: او می 

فکر می کردم با یاد گرفتن فارسی، ترکی و عربی می توانم کاری در کنسولگری های 

وزارت خارجه پیدا کنم، ولی پاسخ های کوتاهی که  به درخواست هایم داده می شد  و 

ارجاع می داد، حاکی از وضعی دیگر بود و در این زبان ها  خارجه همیشه به مقررات وزارت

امتحانی وجود نداشت، در صورتی که  با امتحان در زبان های آلمانی، یونانی، اسپانیولی و 

بعالوه براون حرف  "ایتالیایی انسان می توانست وارد خدمت کنسولی در  غرب آسیا بشود.

توماس آدامز کیمبریج را هنوز در خاطر داشت های ویلیام رایت ،  استاد کرسی عربی  سر 

اگر امکانات مالی داری که تو را از داشتن حرفه ای بی نیاز کند مطالعات  "که به او گفته بود

شرقشناسی را ادامه بده و ترسی نداشته باش که آنها مایه ناکامی تو خواهند بود و یا بمراد و 

کان را نداری باید بدانی چگونه زندگی ات سعادت دلخواهت نخواهی رسید. ولی اگر این ام

را اداره خواهی کرد، و بهتر است که اوقات خود را صرف پزشکی بکنی و فقط در ایام 

فراغت، جهت تفنن و انبساط خاطر به شرقشناسی بپردازی، زیرا که در شرقشناسی موقعیت 

ایی تا محلی پیدا شود. های زیادی نیست و پولی هم ندارد، و سالها باید  کار بکنی و صبر نم

از دولت هم باید توقعی نداشته باشی زیرا که سالها ست که به زبان های شرقی توجهی 

براون که این  "نکرده و نمی کند، و کوچک ترین تشویقی هم در این باره بعمل نمی آورد.

لمات من این ک"اضافه می کند:  ،می نویسد "یکسال در میان ایرانیان "مطالب را در مقدمه 

را  نه برای خود بلکه برای شرقشناسان جوان انگلیسی می نویسم که  با عالقمندی و همدردی 

شاهد کوشش ها، تالش ها و آرزوهای انجام نیافته آنها بوده ام.  من اغلب با تحسر و تلخی 

فکر می کنم، هرچند که بجز روسیه انگلستان بیش از سایر ممالک اروپایی مستقیماً با شرق 

کار دارد، ولی نه تنها کمتر از سایر ممالک اروپایی پسران خود را تشویق به فرا گرفتن سرو

زبانهای شرقی می کند، بلکه برای آنهایی که علیرغم تمام عدم تشویق و حمایت، با 

عالقمندی، ذوق و شوق خود و توانایی ذاتی  قدم در این راه نهاده و توانسته اند دراین زبانها 

 "د، شغلی فراهم نماید.تبحر پیداکنن

گفته ویلیام رایت در طول تحصیل پزشکی همیشه در خاطر براون بود و هنوز هم نمی دانست 

شناسی را بعنوان شغل دایمی خود بر گزیند. دربارۀ سالهای  که آیا خواهد توانست شرق
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 -ر میکه  امتحانات پزشکی را می داد و در بیمارستان سنت بارتلمی لندن کا ۱۸۸۷تا  ۱۸۸۴

 کرد می نویسد:

ضمن درسهای پزشکی خود فرصتی بدست می آوردم و پای صحبت دوستان ایرانیم  

می نشستم )گرچه  بیشترشان انگلیسی بخوبی صحبت می کردند بخاطر من فارسی 

حرف می زدند(، و یا زیر طاق خنک کتابخانه موزۀ بریتانیا با نویسندگان صوفی 

یده آلیسم عارفانه آنها مدتها بود مرا مسحور محبوب خود خلوت می کردم، که ا

کرده بود، و اکنون در مقابل  تصورات بدبینانه  که از مالحظه بدبینی ها و مرارتهای 

روزانه احساس می کردم، پادزهری قوی بشمار میرفت. این دوره ناخوش آیندی 

دیدم مرا  نبود، هرچند که دوران سختی بود خیلی جالب بود. آنچه در بیمارستان می 

خیلی غمناک می ساخت، و خیلی هم مرا به حیرت می انداخت که چگونه انسان با 

سماجت به زندگی چسبیده است )زیرا در بیشتر مواقع زندگی جز مجموعه ای از درد 

و تالش و غم نبود(. از سوی دیگر شاهد مسائل زیادی بودم که ایمان مرا بخوبی و 

رد. نه قبل از این زمان و نه بعد از این دوران به این نجابت نهاد انسانی  بیشتر می ک

خوبی  و وضوح بزرگی ، ابدیت و فضایل روح انسانی را درک نکرده ام، و در عین 

حال  شور بختی و ادبار محیط زمینی آنرا نیز ندیده بودم.  در نظر من روح انسانی 

خبر از حقوق خود، ولی چون شاهزاده ای بود در لباس فقر ، بی خبر از منشا خود، بی 

 مثنوی ارثیه ای پرشکوه در انتظار او بود.  آنگاه بود که  ایده آلیسم  وحدت وجودی 

 بر من مستولی می گشت، و یا این بیت حافظ  اعماق روح مرا بلرزه در می آورد:
 اده استتو را از کنــــگره عرش می زنند صفیر                ندانـــمت که درین دامــگه  چه افت

هرچند که عجیب بنظر می آید،  ولی حتی مطالعات پزشکی رشد این نوع طرز فکر 

را در من گسترش می داد، زیرا  فیزیولوژی وقتی که  باعث تشویق ماده گرایی نشود، 

و بنظر می رسد کمتر چیزی باندازه   ،حتی می تواند انسان را بسوی عرفان راهبر شود

ذهنی اختال الت  فکری و عصبی می تواند ایمان آدمی مالحظه بعضی از پدیده های 

 را  نسبت  به  واقعیت های دنیای عینی تکان دهد.

براون با این که کشش زیادی  به عرفان و عالم معنویات داشت و می خواست در چنین 

عوالمی غرقه شود، باز به تحصیل پزشکی ادامه می داد، و امید داشت وقتی که ثروت پدری 
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رسید  بتواند  به عالقه مندی های خود بپردازد. بدین ترتیب سه سال در بیمارستان بدو می 

سنت بارتلمی لندن مشغول بود و به اصطالح دورۀ استاژ و یا رزیدانسی را می دید که ناگهان 

واقعه غیر منتظره ای پیش می آید و مسیر زندگی اور را عوض می کند، و این پیشنهاد 

و عربی در کیمبریج بود. این واقعه بیش از حد برایش وجد آور بود   تدریس زبانهای فارسی

من امتحانات نهایی را در کالج جراحان، کالج پزشکان و همچنین در دانشگاه  "و می نویسد: 

بیاد دارم که با احساس سرفرازی و مسرت از دو کالج فوق   کیمبریج بپایان رسانیده بودم.

بودم که بمن اجازه طبابت می داد، و داشتم فکر می کردم که  الذکر  پایان نامه هایی گرفته

حرکت بعدی من چه خواهد بود که یک دفعه بختی که از آن امیدی نداشتم باالخره  

بود، هنگامی که به خانه برگشتم تلگرافی را بر روی  ۱۸۸۷بسراغم آمد. شامگاه سی ام ماه مه 

یک نگاه به نامه کافی بود که  از شادی  سراز  میز یافتم. با بی توجهی آنرا باز کردم. همان

 "( کالج انتخاب شده بودم.Fellowپای نشناسم. من در آن روز بعنوان فِلَوی )

بدین ترتیب براون فِلَوی پمبروک کالج می شود که به معنی استاد یا مدرس است. در 

شی و اجرایی  کالج کیمبریج، اکسفورد و ترینیتی کالجِ ِ دوبلین  فلو یکی از اعضای  آموز

است. در کیمبریج فلو می تواند یک  لکچرر، ریدر و یا پروفسور باشد، و بهترین اعضای 

آموزشی دانشگاه از کالج های مختلف این سمت را می گیرند که معموالً تا آخر عمرشان 

ف دوام می یابد.  حقوق فلوها از طرف کالج ها که  تشکیل دهنده دانشگاه هستند و یا از طر

ولی کامالً هم از پزشکی  ،دانشگاه پرداخت می شود.  براون وارد دنیای آکادمیک می شود

 -لندن انتخاب می "کالج پادشاهی پزشکان"به عضویت    ۱۹۱۱دست نمی کشد. در سال 

( درباره  طب اسالمی ۱۹۲۲-۱۹۱۹شود ، و یک دهه بعد  طی چهارسخنرانی در کیمبریج )

 در می آورد.  تاریخ طب اسالمیبحث میکند و بعدا آنها را  بصورت 

چنان که بعدآً خواهد آمد براون در این کتاب مطالعات شرقشناسی و طبی خود را در یکجا 

برای تدریس فارسی قبول   1براون را در پمبروک کالج بعنوان  فلوی تازه کار جمع می کند.

مان طور که خودش می گوید شانس یافتن شغل تدریس زبانهای شرقی فوق کرده بودند، وه

بود کرسی عربی سر توماس آدامز باز شد و براون  ۱۹۰۲العاده کم بود و فقط در سال 

 توانست بدان دست یابد. 

                                                 
1

  Junior fellow 
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در کیمبریج دو کرسی استادی عربی وجود داشت : یکی سرتوماس آدامز بود که در سال 

، که ۱۹۰۲لندن می داد و تا  1"شرکت پارچه فروشان "پول آنرا   تاسیس شده بود و ۱۶۴۳

براون بدین مقام می رسد پانزده نفر از استادان سرشناس  قبل از او در این مقام بودند. اولین 

و بسیار آثار دیگر  حّی ابن یقظان  ، مترجم  3، و دیگر سایمون اَکلی 2آنها آبراهام ویل الک

 بود.و معاصر و دوست نیوتون 

توسط همین لرد تاسیس شده و از  ۱۷۲۴بود که در  4کرسی دیگر عربی  بنام لرد آلمونر

 حقوق استادی آن از وجهی که او کنار گذاشته بود تامین میشد.

 -بدین استادی رسیده بود ادامه نمی ۱۸۹۳، که در 5کرسی اخیر پس از مرگ آنتونی  بوان 

بدین جهت هم است که   هنوز هم ادامه دارد.یابد در صورتی که کرسی سر تامس آدامز  

 هم شاگرد او نیکلسون، و هم آربری شاگرد نیکلسون این  کرسی را می گیرند.  هم براون و

بعالوه از استادان براون پالمر و رایت این کرسی را داشتند. پیش از براون چارلز ریو، کتابدار 

اشته و بعد از نیکلسون بار دیگر این و فهرست نگار مشهور موزۀ بریتانیا، این کرسی را د

رسد. اکنون  می 6استادی به یک فهرست نگار اسالمی مشهور دیگر یعنی چارلز استوری 

این سمت را دارد و با احتساب او تعداد استادان این کرسی تاکنون بیست و دو  7مالکم الینز

 فر بوده است.نفر بوده است، در صورتی که تعداد استاد کرسی لرد آلمونر سیزده ن

شاید بهتر باشد در خاتمۀ این فصل نگاه مختصری به وضع استادی زبان های شرقی، خاصه 

عربی و فارسی بیاندازیم. البته همان طور که ذکر شد در زمان  برگشتن براون به کیمبریج 

ترکی  تدریس نمی شد، و کرسی مجزایی هم برای فارسی وجود نداشت. در زمان تصدی 

که  مطالعات ایرانشناسی و تدریس فارسی اهمیت پیدا می کند و تدریس ترکی براون بود 

 هم شروع می گردد.

                                                 
1

 Drapers' Company 
2

 Abraham Wheelock 
3

 Simon Ockley 
4

 Lord Almoner's Professorship 
5

 Anthony Ashley Bevan (1859-1934) 
6

 Charles Ambrose Storey 
7

 Malcolm Cameron Lyons 
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در زمان بازگشت براون به کیمبریج پالمر کشته شده بود و استادی عربی لرد آلمونر به ویلیام 

 بریتانیادایرۀ المعارف بعلت مقاله ای که در  ۱۸۸۱رسیده بود، که او را در  1رابرتسون اسمیث 

نوشته بود و نظریات متجددانه ای اظهار کرده بود از استادی زبانهای شرقی و تفسیر تورات 

 2در دانشگاه آباردین برداشته بودند.

پنج سال بعد رابرتسون  بعنوان رئیس کتابخانه دانشگاه کیمبریج انتخاب شده و شغل او به لرد 

سریانی را با حواشی زیاد  کلیله و دمنه  و  فالکنر می رسد که عالم زبانهای شرقی بوده-کیث

فالکنر سی سال بیش نداشت که به -و مقابله متون فارس و عربی آن چاپ کرده است. کیث

عدن  هولی بیشتر عالقه داشت  میسیونر بشود. او برای این کار یک بار ب ،مقام استادی میرسد

ی پمبروک انتخاب می شود، درست همان سالی که براون بعنوان فلو ۱۸۸۷رفته بود، و در 

فالکنر به عدن بر می گردد و در اثر تب حارّه میمیرد. خیلی ها فکر می کردند که -کیث

 -تعلق می 3براون می تواند جای او را بگیرد، ولی کرسی عربی لرد آلمونر به رابرت بنسلی

 -او را میآنتونی بوان  شغل  ۱۸۹۳گیرد ، که او هم استاد سریانی بود. پس از مرگ او در 

 گیرد و تا آخر عمردر این سمت میماند.

ن  بیشتر به مطالعات عربی و همچنین تورات نظر داشت و مانند فالکنر سریانی هم درس براو

می داد. در زمانی که براون به کیمبریج باز می گشت استاد مهمی که فارسی و ادبیات ایران 

 را تدریس کند نبود.

 و، دوست مشهور فیتزجرالد، که استاد سانسکریت بود کاول و ویلیم رایت پیر مردی بود

 فارسی هم درس می داد، شصت و یکسال داشت.

بهتر بتواند شغل خود را بانجام "پمبروک براون را بعنوان فلو بر می گزیند و برای این که 

 در ایران بگذراند.  4"فلوشیب"به او پیشنهاد می کند تا سال  اول مدرسی ویا  "رساند

 ن بود که براون عازم ایران می شود.ای

 

 

                                                 
1

 William Robertson Smith 
2

 آربری گرفته ام. (۱۶۷من این قسمت را از "مقاالت شرقی" )ص   
3

 Robert Lubbock Bensly 
4

  Fellowship 
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 وضع سیاسی انگلیس 

 آغاز دوستی ادوارد برون با آزادیخواهان ایرانی 

 

در سالهایی که براون در کیمبریج تحصیل می کرد و بعداً در بیمارستان سنت بارتلمی لندن 

مهمی بودند و کار گرفت با عده ای از ایرانیان آشنایی پیدا کرد که  بعضی از آنان افراد 

مسلماً در نظریات او نسبت به ایران تاثیر داشتند. میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران در لندن 

و در خانه او بود که  را منتشر نکرده بود که براون با او آشنا گشت قانون  بود و هنوز روزنامه

نظریات سیاسی سید سید جمال را دید. هرچند که براون در آغاز با احتیاط از  ۱۸۹۱در سال 

ملکم خان را دو عامل  صحبت می کند  ولی بعداً او را قهرمان آزادی ایران می داند، وسید و

عمده در مرحله آماده سازی انقالب مشروطه می داند. از دوستان ایرانی براون حسینقلی خان 

و خود او که  نواب  بود ، که خانواده او پس از مدتی اقامت در هند در شیراز متوطن شده بود

 -شش سال از براون کوچکتر بود در لندن تحصیل  انگلیسی میکرد و در پاریس فرانسه می

خواند. حسینقلی خان در مجلس اول بوکالت انتخاب می شود، و پس از فرار محمد علی شاه 

و فتح تهران نقش بسیار فعالی در انقالب مشروطه دارد و بعداً  برای مدتی هم وزیر خارجه 

شود. این دو از همان روزگار دانشجویی همدلی و همفکری خاصی باهم داشتند. میرزا می 

بخاطر مریضی دخترش به بیروت  ۱۸۸۵که در   محمد باقر بواناتی معلم غیر عادی براون هم

میرود ، اکثراً  با براون محشور بوده است و در عین حال از پیروان سید جمال بوده و با محمد 

داشته است. در این سالها براون عبده را شخصا نمی شناخت ولی مسلما با  عبده نیز دوستی

با  ۱۹۰۲و همکاری نزدیک او با سید جمال آشنا بود. براون بعد از سفر مصر در  عروۀ الوثقی 

عبده آشنا می شود و مفتی هم به دیدار او به کیمبریج می آید. حاجی محمدعلی پیرزاده 

و  شهیر این زمان بود که مسافرتهای زیادی در عثمانی و مصر نائینی از عارفان با ذوق و

برای مدت کوتاهی همراه موید الملک از پاریس به لندن می  ۱۸۸۷روسیه  کرده بود و در 

آید و با براون دوست می شود. دیدگاه پیرزاده نسبت به پیشرفت های اروپا تاحدی از 

بتوان گفت که او اصالً دنبال تجدد  دیدگاه تجدد خواهان آن دوره متفاوت بود، و شاید

خواهی نبود بلکه صوفی روشن دلی بود که دنبال ایده آل های عرفانی و معنویات می گشت. 

 -بی عصمتی و بی"بنظر او در اروپا آزادی حقیقی وجود نداشت و آزادی زنها را مترادف با  
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شرفت های علمی و صنعتی دانست. او با این که از مظاهر تمدن اروپایی و پی می1 "ناموسی 

نظام حکومتی  و دموکراسی ندارد و بیشتر دنبال  از  با اعجاب حرف می زند درک درستی

کشف حقیقت و معرفت است، و از این لحاظ است که براون او را بعنوان مرشدی برای 

درک معنویات و عرفان شرق جالب می داند. بطور کلی براون در این زمان سخت  به عرفان 

این مباحث است.  وفرمصذهب عالقمند است و بیشتر از سیاست روز اشتغال خاطرش و م

، ولی پس از قتل ناصرالدین البته کشته شدن بابیان در ایران سخت او را ناراحت  کرده بود

و کشته شدن دوستانش میرزا آقا خان و روحی کرمانی در تبریز است که  ۱۸۹۶شاه در 

 هب ۱۹۰۲براون در گیر مسائل سیاسی می شود.  شاید دقیق تر باشد اگر بگوئیم که براون از 

است که عمالً فعالیت های سیاسی خود را  ۱۹۰۷بعد در گیر مسائل سیاسی می شود و از پائیز 

 .آغاز می کند
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 ۲۸۶سفرنامه حاجی پیرزاده ، ج اول ،   
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آرمان: سپاس فراوان از ماشااهلل آجودانی و 

ارزشمند خود را در  ۀکه مصاحبلقمان مسعود 

اختیار آرمان قرار دادند تا برای نخستین بار 

در مطبوعات خارج از ایران در آرمان منتشر 

 شود.
1

   

*** 

 اشاره:

ای که از ویژه گذشته، به«آینده است گذشته چراغ راه»

 آن بازخوانی انتقادی شده باشد.

ماشاءاهلل آجودانی از آن دست مورخانی است که 

کوشش خود را صرف نقد نقش روشنفکران در ی همه

-بست دریچهتاریخ تجدد ایران کرده است تا از این بن

 ای بگشاید.

خورشیدی در آمل زاده  1329آجودانی در سال 

                                                 
  انجام شده است. ۱۳۸۶وگو در پاییز . این گفت ۱

 .۱۴۰تا  ۹۹های  ، صفحه۱۳۹۳در گذر روزگاران، تهران: شورآفرین،   شده در: ایران چاپ

  مصاحبه

بازخوانی انتقادی 

 تاریخ معاصر ایران 

ی وگو گفت در

با  مسعود لقمان

 ماشاءاهلل آجودانی
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ی زبان و ادبیات فارسی به پایان شد. تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران در رشته

انشگاه دریافت کرد. وی نزدیک به هفت سال عضو رساند و دکتری خود را نیز از همین د

است. آجودانی در  دانشگاه اصفهان و مربی گروه زبان و ادبیات فارسی بوده هیئت علمی

( به لندن رفت و در این شهر با منوچهر محجوبی، مدیرمسئول و 1987)ژانویه  1365ماه بهمن

رد و از همان آغاز سردبیری آن ، در انتشار آن مجله همکاری ک«فصل کتاب»ی ناشر مجله

 در لندن است.« ی مطالعات ایرانیکتابخانه»اکنون سرپرست نشریه را به عهده گرفت. وی هم

شود، هر چند های آجودانی در فضای روشنفکری ایران رخداد محسوب میانتشار کتاب

خویش  و روحی برایمشکالت جسمی  ایجاد   ها راخودِ او تنها خاصیت چاپ این کتاب

یا مرگ یا تجدد؛ دفتری در »، «ی ایرانیمشروطه»های داند. از او تا کنون سه کتاب به ناممی

های او آنمنتشر شده است. کتاب« هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم»و « شعر و ادب مشروطه

 در عرض دو سال« ی ایرانیمشروطه»ی ایرانی قرار گرفته است که چنان مورد استقبال جامعه

ی کتابخوانی ی ایران جامعهبه چاپ هفتم رسید و این باور را در من تقویت کرد که جامعه

 است، اگر کتاب خوبی منتشر شود.

های اند و دیدگاههای آجـودانی پرداختهنظـران هم به بررسـی کتابدر این مدت، صاحب

ی در فصلنامه« یا تجدد ا مرگی»ی کتاب اند. مثالً، جالل متینی دربارهخود را بیان داشته

های ی مفصل... بلکه در بخشفقط در مقدمهی کتاب نهخواننده»نوشته است: ایرانشناسی 

ی مشروطه آشنا میی شاعـران و نویسـندگان دورهمختلـف کتاب نیز با آرای جدید درباره

مکررات... است کامالً اند و تکرار شود که با بسیاری از مطالبی که تا به حال دیگران گفته

 «.متفاوت است. کتاب را باید با دقت و سر فرصت خواند

چنین نوشته است: « ی ایرانیمشروطه»ی ی ایرانشناسی دربارهاحسان یارشاطر نیز در فصلنامه

شناسم که مانند این کتابْ مشکل عمیق و اساسى ایران را در دوران  من هیچ کتابى را نمى»

علمى و صنعتى و اقتصادى به درستى آشکار کرده باشد و تباین اصول   معاصر براى پیشرفت

سنّتى ما به دست داده باشد. اگر امروز بخواهم  هاى تمدن غربى را با عادات ذهنى و آیین

  ی تاریخ مشروطیت مقدم بر سایر کتب توصیه کنم، همین کتابیک کتاب فارسى را درباره

ه آن را بیش از هر کتاب دیگرى روشنگر کیفیت آجودانى است ک "ی ایرانىمشروطه"
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هواى خاص آن و شامل سیرى در آثار اصیل دوران جنبش وو آب شکل گرفتن این مشروطه 

 «.دانم ی آن مىمشروطه و پیشینه

چنین « هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم»ی کتاب دیگر آجودانی صدرالدین الهی نیز درباره

را باید خواند، نه از آن باب که به بوف کور و هدایت پرداخته  کتاب آجودانی»نوشته است: 

ای درخور تحسین را انجام داده افتاده وظیفهی تکاین جزیرهاست، بلکه از این باب که 

این  نمایاند و شاید کهها را پیش روی ما گرفته که نقش ما را راست به خود ما میاست، این

نقش راست نمودن به جای آنکه مثل همیشه به آینه شکستن منجر شود به خود شکستن ما 

 «.بینجامد

و استواری شب سرد پاییزی انجام شد و گرمی وگو به صورت تلفنی در یک نیمهاین گفت

 گوی تلفنی را از میان برد.وهای یک گفتچنان بود که ضعفسخن آجودانی آن

نگاری، مشروطه، نقد روشنفکری معاصر و ی تاریخگو با ایشان را دربارهودر دنباله، گفت

 خوانید.تجدد می

 

 چیستی مفاهیم

هایتان را روشن کنید تا وگو مایلم مفاهیم کلیدی کتابدر آغاز گفت  

 یابد.ها ادامه دور از بدفهمیی روشن ذهنی و بهزمینهوگویمان با پیشگفت

چون مدرنیته و تجدد در تاریخ  کیست؟ و مفاهیمیبه نظر شما، روشنفکر 

 ای دارد؟ایران معاصر چه بار معنایی

 جدیدو  ی تاریخیپدیدهدر ایران یک  روشنفکرمفهوم  ماشاهلل آجودانی:

خواهی در ایران پا میسال ندارد. این مفهوم با نهضت قانون 170است که قدمتی بیش از 

وظایفی برای ایجاد تحوالتی در جامعه برای خود قائل است گیرد و با نسلی سروکار دارد که 

ای از تاریخ و فضای دنبال درک تازهحقیقت بههای جدیدی دارد و درها و اندیشهو مایه

رفتی از وضعیتی که گرفتار آن است ارائه دهد. اش است تا راه برونسیاسی موجود جامعه

مصلح گوییم روشنفکری در قالب سخن می که ما در ایران از آن بدین معنا، روشنفکری
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 Isaiah:1997-1909ی انگلیسی آیزایا برلین )است. فیلسوف برجسته اجتماعی

Berlinاینتلیجنسیا»ی ( روشنفکران را به دو دسته( »intelligentsia و )«تقسیم « انتلکتوئل

این مفهوم را در  کند. برلینهای تاریخی این دو مفهوم را بیان میکند و تفاوت و ریشهمی

ی کند دربارهکه او مطرح میگیرد، ولی مفاهیمی کار میهای فکری روسیه بهمورد جریان

 تاریخ ما نیز قابل تأمل است.

اینتلیجنسیا یک واژه و مفهوم روسی است. این واژه در فرهنگ روسی به کسی گفته 

کر مستقلی بر سر مسائل کرده است و در عین حال از خودش اندیشه و تفشد که تحصیلمی

های دیگران برای ایجاد کند از تفکر دیگران استفاده کند و از اندیشهندارد و بیشتر سعی می

کسی است که از  انتلکتوئلی خویش بهره گیرد. ولی تحول اساسی و بنیادی در جامعه

کند، در حالی که دارد و بر سر مسائل تفکر می ی مستقلیاندیشهپیش خودش 

می های دیگرانجذب و مصرف اندیشهاش به برای دگرگونی جامعه اینتلیجنسیا

کردند لقب ی افرادی که در روسیه کار سیاسی میپردازد. به همین دلیل، برلین به همه

ام. اشاره کرده« یا مرگ یا تجدد»ی کتاب این موضوع در مقدمهدهد. من به اینتلیجنسیا می

کند. او به ادبیات هدفمند سیاسی نیاز دارد تا از ی ابزاری میستفادهاینتلیجنسیا از ادبیات ا

 طریق آن یک تحول سیاسی ایجاد کند و به همین جهت اعضای واقعی و شاخص این گروه،

گرا و پیشتازان انقالب های سیاسی، شاعران اجتماعیعنی گروه کوشندگان، نویسندگان جزوه

ای برای اعتراضکامالً آگاهانه از ادبیات به عنوان وسیله ای بودند کهروسیه، متفکران سیاسی

ی انقالب کردند. ما همین وضعیت را عیناً در دورههای اجتماعی ـ سیاسی استفاده می

گیرند و میهایی را از غرب میکنیم که اندیشهمشروطه داریم. ما با کسانی برخورد می

زتولید کنند و گسترش و اشاعه دهند و ی ایران باها را در جامعهخواهند آن اندیشه

کنند تا برخوردشان با ادبیات هم بیشتر برخوردی ابزاری است، یعنی از ادبیات استفاده می

ها را در جامعه منعکس کنند. بنابراین، حتی اگر از این زاویه نگاه کنیم، به این نوع اندیشه

 تعریف تاریخییک نیست، بلکه  تعریف ذاتیدیگر یک  تعریف روشنفکراعتقاد من 

 است.
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های شود که با اندیشههایی از روشنفکری آغاز میتاریخ روشنفکری ایران با جریان

ی ی جامعهکنند بر اساس آن دربارهها را جذب و سعی میشوند، این اندیشهغربی آشنا می

، الزاماً این روشنفکرْ خودشان اظهارنظر کنند و اهداف خود را در جامعه پیش ببرند. بنابراین

متفکر، به معنای اینکه از پیش خودش صاحب نظریه باشد، نیست. اگر در معنای انتلکتوئل 

توان روشنفکر نامید، چراکه او دارای بخواهیم نگاه کنیم، میرزا فتحعلی آخوندزاده را می

کر بر سر مسائل ی تاریخ و فرهنگ ایران است، یعنی نزد خود به عنوان یک متفنظریاتی درباره

مانند ها را بههای غربی بهره گرفت و این اندیشهاندیشیده است. درست است که او از اندیشه

کار برد و برای دگرگونی نهضت قانونیک اینتلیجنسیا در خدمت تحوالت اجتماعی هم به

های شههای سیاسی کرد. اما از آنجایی که او از پیش خودش اندیخواهی و تجدد ایران فعالیت

توان از ها برای ما مدون شده و به دست ما رسیده است، میاین اندیشهمستقلی داشت و امروزه 

توان میرزا آقاخان کرمانی و سیدجمالاغماض، می او به عنوان یک انتلکتوئل یاد کرد. با کمی

اینتلیجنسیا خطاب توان الدین اسدآبادی را هم در این ردیف گذاشت، ولی دیگران را بیشتر می

ی مارکسیستمانند همهکنند، بهگیرند و به جامعه تزریق میکرد، یعنی کسانی که تفکر را می

 هایی که در ایران داشتیم. 

بین روشنفکران مارکسیست ایرانی متفکر نداریم، یعنی متفکری که خودش بر اساس 

فرهنگی ما و سرنوشت انسان هایش تحلیلی از تاریخ ایران، مسائل ایران، تحوالت دیدگاه

ایرانی داشته باشد. در طیف راست هم که وضعیت مشخص است. بنابراین، اگر با دیدگاه آیزایا 

ی اینتلیجنسیاست تا انتلکتوئل. ولی افتد، بیشتر پدیدهبرلینی نگاه کنیم، آنچه در ایران اتفاق می

ایم، اصالً قابل قیاس مانده بودهای عقبخاطر اینکه جامعهباور کنید که این اینتلیجنسیای ما، به

 تری داشت. های گستردهبا اینتلیجنسیای روسیه نیست. اینتلیجنسیای روسیه دستاوردها و فعالیت

به عنوان سرآمد جریان  ،به عنوان نمونه، آیا احسان طبری پرسش: 

 مارکسیستی در ایران، یک اینتلیجنسیاست؟

تاریخی نگاه کنیم چه نظری، مثالً، از دید برلین چه بخواهیم  ماشاهلل آجودانی:

آید و برآن است که آن می ایدئولوژیاز درون یک  احسان طبریهای بنگریم، نوشته

مند نیست، چارچوب ایدئولوژیک را با تاریخ و فرهنگ ما تطبیق دهد؛ خودْ متفکر و اندیشه
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با  گیرد و در پی تطبیق آنمی ی سیاسی را از جایی دیگر قرضیا نظریهیک اندیشه چراکه 

 کند.آید و این فقط یک نظر نیست، تاریخ هم آن را تأیید میتاریخ و فرهنگ ایران برمی

بندی در پاسخ به پرسش پیشین شما، باید بگویم که روشنفکری بنابراین، در یک جمع

همچنان، تا ی جدید است و این پدیده تحوالتی پیدا کرده است و این تحوالت یک پدیده

ی روشنفکری در ایران با سیاست بسته شده است. امروز که ما شاهد آنیم، ادامه دارد. نطفه

اند. های غربی را برای رهایی و متحول کردن جامعه وام گرفتهبیشتر روشنفکران ایرانی اندیشه

د. آنان انپس طبری یک استثنا نیست. روشنفکران ما از چپ گرفته تا راست بیشتر چنین بوده

دادند و بیشتر نقش یک مصلح اجتماعی ها را در اختیار مقاصد سیاسی روز قرار میاین اندیشه

و از تفکر  اندیشیدنبار بیشتری دارد تا  زدگیسیاستکردند. در کار آنان را بازی می

ر دوهای مسائل روزمره بهاندیشد و از حبّ و بغضمستقل به عنوان انسانی که بر سر مسائل می

ی روشنفکر ایرانی، هنوز که هنوز است، با سیاست و است خبری نیست. بخش مهم شاخصه

 ای دارد. مسائل روز نزدیکی خیلی گسترده

طور مستقل بر سر ایم خودمان به عنوان ایرانیان متفکر از پیش خود و بهما هنوز نتوانسته

ن میراث فرهنگ بشری، یعنی شعر، ترییکی از بزرگتاریخ و فرهنگمان بیندیشیم. برای نمونه، 

ی فرهنگ من ترین جلوهی بارز فرهنگ ایرانی است و اگر ملتی بخواهد بگوید مهممشخصه

ایم بنیادهای نقد شعر من است، آن ملت ما ایرانیان هستیم. ولی شما نگاه کنید که ما نتوانسته

تحوالت ادبی خودمان بنیاد تازهایم برای درک ریزی کنیم و حتی نتوانستهشعر را در ایران پی

اینکه ها مشکالت این جامعه است و خالصه ی اینای در نقد ادبی و شعر خلق کنیم. همه

این کار را باید بکند و آن کار را نباید بکند ندارد و حتی من  ای کهروشنفکر تعریف ذاتی

از لحاظ تاریخی خیلی رسا  بندی آیزایا برلین را که نگاهش به قضایا بنیاد فلسفی داردتقسیم

تواند مفاهیم را مشخص کند و به ما نکاتی را ای از لحاظ تاریخی میبینم، اگرچه تا اندازهنمی

 ی خودمان نشان دهد.نسبت به جامعه

مرز میان روشنفکری و قدرت کجاست؟ آیا روشنفکری با پرسش:   

خانلری بها پرویز ناتلیابد؟ مثالً، آیرویارویی در برابر قدرت است که معنا می

 شود؟ی امتناع از قدرت باز روشنفکر محسوب میسبب نپیوستن به جبهه
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ی اصلی و تاریخی روشنفکری ما اگر پرسشگری و نقادی را شاخصه ماشاهلل آجودانی:

اش را انجام دهد. تعریف روشنفکر ایستاده باشد وظیفهتواند در هر جایی که بدانیم، روشنفکر می

گیری کند تا روشنفکر محسوب شود. روشنفکر نیست که حتماً باید در برابر قدرت موضعاین 

های خود کند با نقادیی خود را با مسائل تازه آشنا و سعی میکسی است که با پرسشگری جامعه

تفکر انتقادی را در جامعه به وجود آورد. واقعیت این است که من پژوهشگر نوآوری مانند 

اصطالح روشنفکر که در خدمت حکومت نبودند و هیچ کار اساسی صدها به خانلری را به

دهم. خدمتی که خانلری به فرهنگ، زبان فارسی و رشد فرهنگی و فکری هم نکردند ترجیح می

ی ای از روشنفکران خودخواندهی ما کرد اصالً قابل قیاس با کارهای پارهتفکر ادبی در جامعه

 ی ما نیست.جامعه

اگر بخواهید به بحثی که درباب روشنفکری مطرح کردید عینیت   پرسش: 

بیشتری دهید، شما از چه کسانی در تاریخ روشنفکری ایران به عنوان انتلکتوئل 

 برید؟راستین نام می

ای در اندیشیدن در خوشبختانه، امروزه شاهد هستیم که تحول تازه ماشاهلل آجودانی:

های ایدئولوژیک و مفروضات کسانی رها از چارچوبی ایرانی آغاز شده است. جامعه

که بر فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهان غالب است به مسائل ایران فکر می مسلمی

ای بارز که چنین تالشی را آغاز کرده آرامش دوستدار است. او یک اندیشند. نمونهکنند و می

تر، پرسشکند و، مهمشد و تفکر میاندیایرانی است که نسبت به تاریخ و فرهنگ خودش می

های او مخالف باشیم و ای از دیدگاهکند. ممکن است من و شما با پارههای اساسی مطرح می

اندیشد و ای است که خودش بر سر مسائل ایران میبرخی نظریاتش را نپسندیم. اما ایرانی

ها را یگری از آنجا بگیرد و آنیک چیزی از اینجا و چیز دپاره، بدین معنا که هایش تکهنوشته

به هم وصله کند، نیست. از روشنفکران سرآغاز تجددمان هم باید از میرزا فتحعلی آخوندزاده 

 نام ببرم.

مدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدد؛ این مفاهیم را شما در تاریخ پرسش:   

 کنید؟ ایران چگونه معنا می
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مدرنیته هستیم و چه بخواهیم چه  ی جهانیما بخشی از تجربه ماشاهلل آجودانی:

کنیم. من شود و ما هم با این فرایند ارتباط برقرار میی جهانی بر ما وارد مینخواهیم مدرنیته

ی ایران گذاشته است و ما تجربههایی در جامعهکنم که مدرنیته تأثیر خود را به شیوهگمان می

از این طریق با ساختارهای جدید داستانبینیم. ما هایی از مدرنیته را در ایران میی بخش

ی نگاه متفاوت به هستی، زبان، ادبیات و... آشنا شدیم و از نویسی، نقد و شیوهنویسی، نمایشنامه

را  نیماهمین دیدگاه هم که بنگریم مفهوم جدیدی از شعر وارد ایران شد. به عنوان مثال، اگر 

های خواهد مستقیماً تجربهگاهی که میاست، ن حاصل نگاه مدرنیتهدر نظر بگیریم، او 

جدید انسانی را نسبت به طبیعت، انسان و جهان در شعر بیان کند. بنابراین، به اعتقاد من، مدرنیته 

ی نگاه به ادبیات، فرهنگ، تاریخ، شعر و نقد در ایران گذاشته تأثیر خاصی در ایجاد نحوه

چیزی نباشد که در غرب انجام گرفت. ما  این تجربه عیناً آناست. همچنین، طبیعی است که 

 ایم و داریم. وخیزها و مشکالت خاص خودمان را داشتهافت

سروکار دارد. درست است که ما با مفاهیم  ی عقالنیتفکر و اندیشه با مدرنیتهبنیاد 

کنیم. اما مشکالتی بر سر راه است. ما در شویم و این مفاهیم را وارد ایران میجدید آشنا می

کنیم. بنابراین، این مفاهیم نگاه میایم و از درون فرهنگ دیگری به درون فرهنگ غربی نزیسته

کند و از شناسیم تقلیل پیدا میخود این مفاهیم در ذهن ما به مفاهیم آشناتری که میخودبه

 خواهیم این مفاهیم را در جامعه مطرح کنیم، مشکالت جامعه ما راکه می سویی دیگر هنگامی

ها را آگاهانه تقلیل هم کند که برای سازگاری این مفاهیم با مسائل اجتماعی آنوادار می

توان دید. همین تفکر کنم که تأثیر مدرنیته را در ایران میها، باز تکرار میی اینبدهیم. با همه

ها همه نویسی جدید، شعر جدید، سینما و تئاتر، ایننگاری جدید، داستانانتقادی جدید، تاریخ

طور ی ماست. اما باید دقت کنیم که آن چیزی که در ایران بههای مدرنیته در جامعهتأثیر تکان

که به تحوالت واقعی در غرب نگاه میبنیادی اهمیت پیدا کرد مدرنیزاسیون است. هنگامی 

پیش می اند. این دو به موازات همبینیم که مدرنیته و مدرنیزاسیون دو روی یک سکهکنیم، می

یابند و اندیشه که محور مدرنیته است و برآن است که جهان را عقالنی نگاه روند و تحول می

ی عقل معنا و مفهوم کند و بر مبنای خرد به جهان بیندیشد و دستاوردهای خود را زیر سیطره

ر ما را شود. اما توانایی این را ندارد که بنیادهای اساسی فکدهد کمابیش در ایران پدیدار می

ی ما را از فضای تاریخی سنتی ای نیست که جامعهدگرگون کند. بنابراین، سهمش به اندازه
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ایم خودش کامالً دور کند و به همین دلیل هم، به نظر من، همواره درگیر سنّت و مدرنیته بوده

 و هستیم. 

صورت  یبینیم که تحول مهمی مشروطه نگاه کنیم، میحال اگر از این زاویه به دوره

طور اساسی توسط روشنفکران ایرانی در گرفت. ما با مفاهیم جدید آشنا شدیم. ولی آنچه به

از  مدرنیزاسیونهایی بود که ما تحت عنوان فضای سیاسی آن روز ایران جلب شد بیشتر بهره

 آهن، دادگستری، پارلمان، نهادهای مدنی،کنیم، مانند ایجاد مدارس جدید، راهها یاد میآن

ها بودیم. شما اگر وجوی این خواستاجتماعی، سیاسی و... ما در انقالب مشروطه در جست

گردد. شاه برمیی ناصرالدینآهن به دورهبینید که خواست ایجاد راهدقت کنید، می

کرد که اگر آهن در ایران دارد. او چنین استدالل میمستشارالدوله چندین رساله برای ایجاد راه

گونه شود و حتی اینن داشته باشیم، اقتصاد جامعه متحول و فضای جامعه دگرگون میآهما راه

آهن از تهران به مشهد بکشیم و به مردم بگوییم که کرد که اگر مثالً ما راهاندیشی هم میچاره

ها شود. اینکند، خوب مورد قبول مردم و روحانیون واقع میاین زیارت مسلمانان را تسهیل می

ی تجدد در ایران است. تجدد دستاوردی بر مبنای عقالنیت، های اندیشهاز خواست بخشی

خواست عقالنیت را بر روابط سیاسی و اجتماعی مردم خردورزی و خردمحوری بود که می

انگیزی را نیز در تاریخ غرب به وجود آورد. اما من وقتی نتیجه، تحول شگفتحاکم کند و در

برم، منظور من عمدتاً مدرنیزاسیون است، ولی گوشهکار میتجدد را بهی ی ایران واژهدرباره

را به تجددی به مفهوم مدرنیته هم دارم. این هم از مشکالت فهم ماست که ما کلمه چشمی

 بدهد و هم معنای مدرنیتهایم که هم معنای بریم و بردهکار میناگزیر طوری به

لحاظ تاریخی افشاگر مشکالت ما نیز هست. پس در . این نوع کاربردها به مدرنیزاسیون

این سو در ایران شکل  ی مدرنی که از مشروطه بهبندی پرسش شما باید بگویم جامعهجمع

گرفت تالشش بیشتر در محور مدرنیزاسیون ایران بود و همین مدرنیزاسیونی که در ایران شکل 

ی تاریخی دیگر ریخی وارد یک مرحلهی ایران را از یک مرحله تاگرفت، به باور من، جامعه

 مریزش.وداری دستاوردهای کجزنیم؛ با همهکرد که ما با نام تجدد از آن حرف می

و  1320های تاریخی، مثالً شهریور به نظر شما، اگر ما دچار بدبیاری پرسش: 

 شد؟شدیم آیا آن تفکر مدرنیزاسیون به مدرنیته هم ختم میاشغال ایران، نمی
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توان نمی« اگرها»شود. با آنچه اتفاق افتاده است تاریخ محسوب می ماشاهلل آجودانی:

ای حرف حقیقت از گذشتهگوییم، درکه از تاریخ سخن می به تحلیل تاریخ نشست. هنگامی

ترین مسئله تحلیل این اتفاق است. ما باید ی من، مهمزنیم که اتفاق افتاده است. به عقیدهمی

گونه شد. ما اگر این را درست بفهمیم و تحلیل کنیم و این موضوع را کنیم که چرا اینبررسی 

به آگاهی درآوریم و به وجدان جامعه منتقل کنیم، به زیربناهایی برای تحوالت تازه و حرکت

 یابیم. تر دست میهای درست

 

 تاریخ ایران تاریخ استمرار است نه گسست

سال است  150اید، بیش از بارها اشاره کردهگونه که شما همانپرسش:   

گویند. به نظر شما، ها سخن میکه روشنفکران ایرانی در غیاب مفاهیم از آن

رفت روشنفکر ایرانی از این کالف سردرگم چیست؟ و اصالً کار راه برون

 تواند باشد؟روشنفکر در فضای کنونی ایران چه می

رفت از وضعیت موجود چیست و نسخهم راه بروندانمن واقعاً نمی ماشاهلل آجودانی:

ی ما و ای نیز برای پیچیدن ندارم، ولی به باور من اگر راهی باشد، آن را باید عقل جمعی جامعه

موتور فکری آن با کمک یکدیگر به دست آورد، یعنی ما باید بر سر این مسائل بیندیشیم و به

شود که مسائل را ز همین جا آغاز میطور جدی پرسش کنیم. بخشی از این اندیشیدن ا

های حلبشناسیم و بر سر مشکالتمان فکر کنیم و همیشه هم به دنبال این نباشیم که حتماً راه

ی نتیجههایی هم باشد، باید درحلیاین باور برسیم که اگر راه فوری به دست آوریم. ما باید به

 تالش جمعی حاصل شود. 

سال است که در غیاب مفاهیم از آزادی، قانون،  150که ما  متأسفانه، واقعیت این است

سال پیش، آخوندزاده در کتابش از نقد سخن گفت، ولی تا  150زنیم. مثالً، نقد و... حرف می

ی انتقادی و نقد در مفهوم بنیادینش در فرهنگ تاریخی ما جا نیفتاده است. به امروز اندیشه

نه داشته باشیم. اما بنیاد تفکر انتقادی حتی در نظام ممکن است ما صدها نوشته در این زمی

سال پیش از آزادی سخن  150آموزش و پرورش و ساختار دانشگاهی ما جایی ندارد. ما از 

ی ما غایب است. شما اگر به غرب بنگرید، گوییم، ولی بنیادها و نهادهای آزادی در جامعهمی



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

45 

 

گوید، آزادی حضور مادی دارد و سخن میبینید که اگر امروز کسی در غرب از آزادی می

گوییم. آزادی از آن سخن می غیبتی غربی تضمین شده است. اما ما در بنیادهایش در جامعه

های آن نگاه کنید. ی امروز ایران و به خواستماست. شما به جامعه مشکل تاریخیاین 

هایی که تی با خواستاش هستیم چندان تفاوهایی که ما امروز در پیترین خواستبنیادی

ها نشانپدران و مادرانمان در زمان مشروطه به دنبالش بودند ندارد. استمرار همین خواست

ها را بنیادی کنیم. این طبیعی است، ایم بسیاری از این خواستی این است که ما نتوانستهدهنده

دیگر. بازآوردن  چراکه ما از تمدن و فرهنگ دیگری بودیم و غربیان از یک فرهنگ و تمدن

های این مفاهیم خواهد. ساخت بنیانها کار و زحمت میمان و شناختن آناین مفاهیم به جامعه

 تر از آن به خواست و آگاهی ملی نیاز دارد. های مستمر و مهمدر جامعه به تالش

فراهم ایم مقدمات اندیشیدن را اگر ما بتوانیم این مسائل را در جامعه مطرح کنیم، توانسته

ماند، ولی وقتی ای مورد اندیشه و فکر قرار نگیرد، پنهان و ناشناخته میکنیم، چراکه تا مسئله

کم وجدان آید، کمشود و به بحث درمیها تفکر میشود و بر سر آنکه مسائل اندیشیده می

را چگونه کند که بر سر مسائلش بیندیشد و ببیند این مشکالت انگیزد و وادار میجامعه را برمی

 باید حل کند.

اید مطرح کرده« ی ایرانیمشروطه»ترین بحثی که شما در مهمپرسش:   

تاریخی آنان است. نقش روشنفکران مشروطیت در تقلیل مفاهیم مدرن و بدفهمی

یا به « گراییتقلیل»به نظر شما، چرا روشنفکران آن دوره به تعبیر شما وارد فرایند 

 شدند؟« برداریی گرتهپروژه»ی چنگیز پهلوان گفته

برداری دو چیز متفاوت است. روشنفکران ایرانی، گرایی با گرتهتقلیل ماشاهلل آجودانی:

چنان که توانستند مفاهیم غربی را آناز یک جهت، چون در بستر فرهنگی دیگر بالیده بودند، نمی

خود آن مفاهیم بههن آنان خودشد درک کنند. بنابراین، در ذی فرهنگ غربی فهمیده میدر تجربه

شد، آن فهمی مریز، مبهم یا نادرست فهمیده میودارکرد و این مفاهیم با آنکه کجتقلیل پیدا می

ی ایرانی مطرح شود، دچار خواست در جامعهکه میشد، هنگامی هم که با این ذهنیت حاصل می

و  سیاسیاستبداد کرد: یکی سختی میجلوی این تفکر مدرن جان استبدادمشکل بود، چراکه دو 

که روشنفکر شد هنگامی دست هم باعث میبهدست استبداد . این دودینی بدتر از آن استبداد
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 آگاهانهی ایران منتقل کند خواست حتی مطالبی را که تا حدی فهمیده است به جامعهایرانی می

دهد. مثالً، میرزا ملکم تقلیلم را ی دیگر این مفهوآن را به لباس دیگری درآورد و یک مرحله

بسیار گسترده در فرهنگ  های تاریخیبنیادی و دارای ریشهمفهومی  ـ آزادی بیانی خان درباره

 است. امر به معروف و نهی از منکرگوید که این همان غرب ـ می

و آن را  چنان که اتفاق افتاد ببینیماین موضوعات را ما باید بفهمیم که اگر تاریخ را آن

ی ما چیز دیگری اخالقی نگاه نکنیم و حرکت ما در این راستا باشد که تحلیل کنیم، مسئله

پرسیم چرا خواهد شد. آنگاه پی خواهیم برد که روشنفکران ما مفاهیم را تقلیل دادند. آنی می

تبداد اسنماید. تقلیل دادند، چون دو ترین مسائل ما چهره میوقت اساسیتقلیل دادند؟ و آن

 ها ایستاده بود و ما برای این ایستادگیمانند سدّ سکندر در برابر این اندیشهدینی و سیاسی به

 در برابر مدرنیته و مدرنیزاسیون صدها سند و شاهد آشکار داریم.سنت استبداد دینی و سیاسی 

         ی روشنگری اروپا         ی مفاهیم دورهاصالً آیا گفتمانی که بر پایهپرسش:   

ی توانست جایگاهی در جامعهگرفت میتصرفی ـ شکل میوهیچ دخلبی ـ

 های تاریخی و اجتماعی داشته باشد؟ایران با آن محدودیت

توانست جایگاهی در که نمیبحث من بر سر همین است. هنگامی  ماشاهلل آجودانی:

 ی ایران داشته باشد، باید به دنبال دالیل آن بگردیم.جامعه

کنید که آنان ناچار بودند و راه پس شما بر این نکته تأکید میپرسش:   

 دیگری نداشتند؟ 

ناچار بودن دو مرحله است: یک ناچاری ناچاری فرهنگی است،  ماشاهلل آجودانی:

چنان که توانستند آن مفاهیم را آنچراکه آنان در بستر فرهنگی دیگر بالیده بودند و اصالً نمی

ی تقلیل مفاهیم فرهنگ غربی شکل گرفته است درک کنند. این خودش یک مرحلهدر بستر 

و زیاد و  را که مبهم یا کم که خواستند آن مفاهیمی ی بعدی این است هنگامیاست. مرحله

ناچار آگاهانه مواجه شدند و به استبداداند برای جامعه مطرح کنند با دو شکسته فهمیدهپاودست

بر همین اساس است که روشنفکران « ی ایرانیمشروطه»دادند. من بحثم در و عمدی تقلیل 

آورند. این معنایش این نیست که ما این را نبینیم ایرانی از سر ناچاری به تقلیل مفاهیم روی می

شد که چنین کاری بکند و پس چون ناچار بوده است، و بگوییم چون روشنفکر ناگزیر می
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مشکل سرجای خود وجود دارد. چرا ناگزیر شده است؟ باید ببینیم بنابراین مشکلی نداریم. 

سیاسی مانع استبداد دینی و به نام استبداد علت چیست. آنگاه اگر بفهمیم که دو سدّ سکندر 

برگردانید. بنابراین، در اینجا استبداد هاست، شما باید نگاهتان را به طرف آن دو این پیشرفت

کردیم و ها ما صورت مسائل را پاک مییست. با این نوع تقلیلای مطرح ناصالً بحث اخالقی

 دادیم.بندی مسائل را به هم ربط میبا سرهم

تطبیق دادن نظام و اصول مشروطیت با »ام: نوشته« ی ایرانیمشروطه»گونه که در همان

ن ها پیش از اعالن مشروطیت، گریبااصول و قوانین شرع و اصوالً ضرورت چنین کاری، سال

خواه را از هر دو جناح، جناح آخوندی و غیرآخوندی، گرفته بود. پس روشنفکران مشروطه

تنها با اصول شرع تالش بزرگی آغاز شده بود که نشان دهد آنچه در مشروطیت مطرح است نه

و روح اسالم مخالفتی ندارد، بلکه اساس مشروطیت از درون اسالم و قواعد و ضوابط آن سر 

ی استبداد و در یاب البته توجه خواهد داشت که در آن دورهی نکتهخوانندهبرکشیده است. 

آن زمان مطرح کردن مسائل مربوط به مشروطیت، بدون در نظر گرفتن ی اسالمی جامعه

کم کار اگر نه غیرممکن، دستی اسالمی، الزامات و امکانات حکومت استبدادی و جامعه

خواهان الئیک و غیرمذهبی هم ظاهراً از سر ری از مشروطهای نبود. به همین جهت، بسیاساده

تر نظام پارلمانی نیت و برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود و جا انداختن هر چه سریعحسن

یعنی مطابقت دادن اصول مشروطیت با اصول و قوانین شرع،  ،"همانیاین"نوعی مشروطیت به 

 دست زدند.

شده نباید ما را از عواقب خطرناک های تاریخی یادنیت آنان و ضرورتبا این همه، حسن

شد غافل کند. امروز اگر آن اصول می چنین کاری که منجر به تقلیل دادن و حتی بدفهمی

ها و فهمیها و کجدادنمورخ تاریخ مشروطه تأثیر حاصل اجتماعی و سیاسی این نوع تقلیل

را در آن دوره و در سیر اصول مشروطیت  ترینهای غیراصولی اساسیکردنقربانیحتی 

حوادث و سرنوشت تاریخ ما در نقد و تحلیل خود به جد مورد نظر و تجدید نظر قرار ندهد و 

 (.30ی )صفحه« به بررسی نگیرد، به درک درست تاریخ این دوره کمکی نکرده است

را نمیپس این برای من روشن است که آنان گرفتاری و مشکل دارند و این مطالب 

طور که گفتم، ما شوند. همانتوانند در جامعه طرح کنند. بنابراین، آگاهانه مجبور به تقلیل می
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باید عوامل این تقلیل را دریابیم. ما اگر نتوانیم عوامل این تقلیل را نقد کنیم یا حاصل این تقلیل

ای ند، کار تاریخیاایجاد کردههای اجباری را نفهمیم و ندانیم که چه مشکالتی در جامعه 

 ایم. انجام نداده

یکی از موضوعاتی که شما وارد فضای روشنفکری ایران کردهپرسش:   

هایی اید پرداختن به نقد تجدد پیش از نقد سنّت است. این تجدد چه ویژگی

 دانید؟دارد که شما نقد آن را مقدم بر نقد سنّت می

میان من و شما در جریان است نشان میاکنون همین بحثی که هم ماشاهلل آجودانی:

ایم. در غرب این دهد که ما در دوران تجددمان از درون تجدد غربی به نقد سنّتمان نشسته

کم تحوالتی رخ داد ی غربی کمای دیگر رخ داد، یعنی از درون سنّت جامعهاتفاق به گونه

تجدد برای غربیان امری درونی که به نقد سنّتشان پرداختند و راه را برای تجددشان گشودند. 

ای دیگر رخ داد. است، چراکه از سنّتشان بیرون آمده است، ولی در مورد ما این اتفاق به گونه

از بیرون بر ما زدیم و ناگاه مفاهیمی پا میوی سنّتی دستما ملتی بودیم که در یک جامعه

ن را نقد کنیم. تفاوت در اینجاست بارید و ما نیز سعی کردیم از درون این مفاهیم جدید سنّتما

های تجددی که ما از درون تجددمان خواستیم سنّتمان را نقد کنیم و چون از درون ایدئولوژی

ی سنّتمان شدیم و های بسیاری دربارهشد به نقد سنّت نشستیم، دچار بدفهمیکه بر ما وارد می

است ما گرفتار این مصیبتیم و  نتوانستیم آن را درست بفهمیم. به باور من، هنوز که هنوز

ی سنّتمان داریم در همین تجددمان اتفاق افتاده است. هایی که دربارهبسیاری از این بدفهمی

گویم باید ایم و گاه به قهقرای مذلت. اینجاست که من میگاه سنّت را به اوج شکوه رسانده

اید تجدد را نقد کرد تا راه به نقد پاره به تاریخ ایران را مورد نقد قرار داد و باین نگاه تکه

سنّت باز شود. فراموش نکنید که منظور من این نیست که سنّت را نباید نقد کرد، بلکه حرف 

توانیم به نقد اساسی سنّتمان بپردازیم، چراکه اساسی من این است که بدون نقد تجددمان نمی

توانم داده است. اگر بخواهید، می ی سنّتمان در تجدد ما رخهای ما دربارهبسیاری از بدفهمی

 ها را برای شما بیاورم.های فراوانی از این بدفهمینمونه

همین نگاه به تاریخ ایران، به صورت دوبنی که از تجددمان پرسش:   

هدایت، بوف کور و »طور مفصل در کتاب نشئت گرفته است و شما به



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

49 

 

این مدعاست. شما در آن اید، خود، گواهی بر بدان پرداخته« ناسیونالیسم

هر تاریخی تاریخ معاصر »گوید: کتاب با نقل از سخن معروف کروچه که می

نقش مورخ در گزینش اسنادْ تاریخ هر متن تاریخی را به »افزایید: می« است

شما تا چه حد با این گزاره «. کندروایتی معاصر و شخصی از تاریخ بدل می

 نویسی موافقید؟ ی تاریخدرباره

این تاریخ معنایش این نیست که « هر تاریخی تاریخ معاصر است» ماشاهلل آجودانی:

تاریخی جعلی است یا الزاماً روایتش نادرست و مخدوش است، بلکه معنایش این است که ما 

ی ی خود هستیم، در مکاتب زمانهنگریم. ما همه فرزندان زمانهبا نگاه معاصر به تاریخ می

ایم. معتقدم ی خود برخوردار شدههای زمانهها و اندیشهم و از کتابایخود درس خوانده

شود صحت دارد. خواست ای که نوشته میی هر متن و تحلیل تاریخیسخن کروچه درباره

نویسی غرب معنای کروچه از این جمله معنای محدودتری بود که البته بعدها در تاریخ

تاریخ به روایتی  هر تاریخیطور کلی، من با این گزاره که تری به خود گرفت. بهگسترده

هایی محصول کنیم. ما انساناست موافقم، چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه می معاصر

ی ما بر چگونگی نگاهمان به ی دید، نگاه و اندیشهجهان معاصر هستیم. بنابراین، نحوه

یک مفهوم روشن و آشکار متأثر دهیم به خ ارائه میگذشته تأثیر دارد. برداشتی که ما از تاری

کنیم. تردید نکنید که هر متن تاریخی و های معاصری است که ما در آن زیست میاز نگرش

بنگرید. این « شناسیمفهوم»ی نگاه به گذشته تحت تأثیر مسائل معاصر است. مثالً، به پدیده

دنبال تبارشناسی مفاهیم و جست نویسی غرب مبحث جدیدی است که بهعلم در تاریخ

سنجد و بررسی شناسی چرخش معانی را در طول تاریخ میوجوی تاریخ مفاهیم است. مفهوم

کند، اینکه مثالً فالن مفهوم از کجا به کجا حرکت کرده و طبیعی است که تاریخ گذشته می

 کند.معاصر کندوکاو می را با فهمی

ی تاریخ تحقیق و تفحص دربارهی پژوهشگری که وارد حیطهپرسش:   

تواند و نه باید از الگوهای غربی استفاده کند و از سوی شود نه میایران می

ی تاریخ ایران مطرح شده دیگر نیز هیچ الگویی را که بر اساس تأمل درباره

شود. شما به عنوان تاریخمی باشد در اختیار ندارد. پس دچار سردرگمی
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دور از الگوهای غالب پژوهشی، آثار درخور ایران، بهنگاری که بر سر مسائل 

 بینید؟اید این اوضاع را چگونه میتوجهی ارائه داده

ی ما همین جاست. در اینجاست که ما باید تالش کنیم که به مسئله ماشاهلل آجودانی:

این معنایش این نیست که از عنوان یک ایرانی مسائل خودمان را بررسی کنیم. البته 

نگاری نگاری در ایران عمدتاً تحت تأثیر تاریخدستاوردهای دانش بشری دور بمانیم. تاریخ

اند. این شیوه نگاری مطرح کردهای بوده است که آنان در تاریخغربیان و مباحث نظری

ی ایرانی را هایی از جامعهپاسخگوی مسائل ما نیست. با این طرز نگاه ممکن است بتوان بخش

وبیش واقعی، کلی و تا حدی قابل قبول از تاریخ ایران توان یک شناخت کمنمی شناخت، ولی

های وارداتی، اندیشم که کاش پژوهشگران ما، به جای ایدئولوژیارائه داد. به همین سبب، می

از درون تاریخ ایران بر سر مسائل و مشکالت ما بیندیشند. ما تفکر نکردیم. اما در برابر، اندیشه

ها تاریخ ایران را تحلیل ها و روشی این اندیشهها را گرفتیم و سعی کردیم بر پایهها و روش

آید. ما برد و از این طریق شناخت اساسی از تاریخ ما به دست نمیکنیم. این ما را به جایی نمی

یخ مان ایجاد کنیم و بنای اندیشیدن نسبت به تارباید تالش کنیم مبنای تفکر ایرانی را در جامعه

مان به دست آوریم. ای برای حل مشکالت تاریخیهای تازهو فرهنگمان را بگذاریم تا روش

ای بر بینید که هیچ دیدگاه غربینگاه کنید، می« ی ایرانیمشروطه»به عنوان نمونه، شما اگر به 

ای خاص و با آن حاکم نیست و برای نخستین بار یک ایرانی خودش سعی کرده با شیوه

های از یک متدلوژی که متکی بر یک زبان تاریخی است، رها از چارچوب استفاده

ایدئولوژیک، تاریخ را بازخوانی کند و این روش بازخواندن منابع با درک زبان تاریخی، خود

های اجتماعی روشن شود. بنابراین، ما خود کمک کرد تا برای ما بسیاری از مفاهیم و پدیدهبه

نگ غربی بهره بگیریم، ولی به عنوان یک ایرانی باید خودمان تالش باید از دستاوردهای فره

 کنیم تا بر سر تاریخ ایران به عنوان یک ایرانی بیندیشیم. 

ای از منابع کنم و پارهی انگلستان زندگی میسال است که در جامعه 20من بیش از 

این صالحیت را در خود وجه هیچام، ولی باور بفرمایید بهتاریخی و فرهنگی آنان را خوانده

 ی یک دوره از تاریخ این کشور اظهارنظر کنم. بینم که بتوانم دربارهنمی
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شاهد یک ذهنیت دکارتی « ی ایرانیمشروطه»در با این حال، پرسش:   

هستیم که تداوم اندیشه را در بستر تاریخ مد نظر دارد و با این ذهنیت است 

زند و این پیوند می 1979به انقالب را  1906خواهی که جنبش مشروطه

ی ایرانی است. چرا در های امروزین جامعهذهنیت بسیار متأثر از تجربه

اید نه ی تحلیل را بر تداوم تاریخ معاصر ایران نهادهپایه« ی ایرانیمشروطه»

 بر گسست تاریخی این دوره؟

های تاریخی قعیتآمده بیانگر وا« ی ایرانیمشروطه»آنچه در  ماشاهلل آجودانی:

هم به صورت ایران است و ربطی به دکارت ندارد. به باور من، حتی طرح این مباحث، آن

زمین دارای مفاهیم کننده است. این مباحث در مغربآشفته و یکسونگرانه، در ایران گمراه

ثال، ی آن وجود دارد. به عنوان مهای متفاوتی نیز دربارهیافته و مشخصی است و دیدگاهبسط

ها در غرب معتقدند مدرنیته مفهوم جدیدی نیست و برخاسته از میراث تفکرات مسیحی خیلی

نگریکنند که غایتهای کارل مارکس نیز اشاره میو یونانی است و حتی در مورد اندیشه

ی کمونیستی مطرح طبقهی بیی تاریخ و پیدایی جامعههای مارکس دربارهای که در اندیشه

ی آنچه شما ی جهانی در مسیحیت یکسان است. دربارهیا روز نجات جامعهشده با رستاخیز 

به « Meaning in History»( آلمانی کتابی به نام Karl Löwithپرسیدید، کارل لویت )

زبان انگلیسی منتشر کرده که بحث محوری او در این کتاب این است که تمام مباحث دوران 

گوید تفکر مدرنیته د و مدنیت نوین برخاسته از فرهنگ مسیحی و یونانی است. او میجدی

بازتاب و استمرار آن چیزی است که در نهاد اصلی دیانت مسیحی وجود دارد. در تقابل 

گفت، افرادی آمدند و با نقد غرب سخن می استمرار تاریخ های کارل لویت که ازاندیشه

یک  را مطرح کردند. آنان بیان کردند که مدرنیته تاریخیگسست ی نظریات او مسئله

ی خودبنیاد و اصیل است که ربطی به معیارهای مسیحی و دیانتی تمدن غرب ـ آنپدیده

ی کند ـ ندارد و حاصل تحوالت جدید جوامع بشری است. نمونهگونه که لویت ادعا می

( است در کتاب Hans Blumenbergبارز این نوع نگرش نگاه هانس بلومنبرگ )

 )مشروعیت عصر مدرن(.« The Legitimacy of the Modern Age» معروفش با نام

ی متقدم ی متأخر مدرن نسبت به دورهی دورهها این بحث گسست را حتی دربارهبعضی

 Geoffrey)اند. مثالً، مورخی به نام جفری باراکلف مدرن یا اوایل مدرنیته مطرح کرده
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Barraclough) ی کتاب نویسنده«An Introduction to Contemporary 

History »ای بر تاریخ معاصر( معتقد است که تاریخ تجدد معاصر غرب مشخصات )مقدمه

کند، یعنی او های تاریخ تجدد غرب جدا میخاص خودش را دارد که آن را از سایر دوره

 هم نگاهش متکی بر گسست است.

ی سرزمین کهنسالی کند. دربارهغرب موضوعیت پیدا می ها در ربط با تاریخاین بحث

ی تاریخی در که هنوز این گذشته ،انگیز و پربارشی تاریخی شگفتچون ایران با آن پیشینه

ی اندیشه و های ذهن و ضمیر انسان ایرانی حضور دارد و بر معیارهای ذهنی، نحوهگوشه

 ست تاریخی سخن گفت.آسانی از گستوان بهزندگی او تأثیر دارد، نمی

ی تاریخی یاد میعمده گسستی گسست در تاریخ ایران از دو داران نظریهطرف

ایران که اسالم به . هنگامی آمدن تجدد و دیگری ایرانآمدن اسالم به  کنند: یکی

آمد و پیروزی به دست آورد، با تغییر دین ایرانیان، بنیان آداب و رسوم و روابط انسان ایرانی 

گسست کامل نبود، چراکه بالفاصله پس از را با دنیای پیرامونش دگرگون کرد. اما این یک 

ر ایران ی دولت در ایران باستان، دوباره دبینیم که سنّت دیوان، یعنی ادارهاستقرار اسالم می

ی دیوانی را تقلید کنند و این شیوهبازتولید شد، چراکه مسلمانان و خلفا مجبور شدند اسالمی 

دوباره دفتر و دیوان به دست ایرانیان بازگشت. حتی در مسائل نظری نیز ایرانیان با تکیه بر 

امروز پرداز دوران جدید شدند. این سخنی نیست که من های ایران باستان نظریهاندیشه

هایش صریحاً بر بخواهم برای شما بگویم. مثالً، شیخ اشراق )سهروردی( در یکی از نوشته

آملی، های ابوالعباس قصابگوید: چهار عارف ایرانی به نامگذارد و مییک نکته انگشت می

اند در ایران داران حکمت خسروانی ایران باستانبایزید بسطامی، خرقانی و حالج میراث

ایران باستان را در استمرار  حکمت خسروانیی، یعنی سهروردی در آن دوره استمرار اسالم

ی کند. بنابراین، در دورهدر ایران پس از اسالم بازشناسی و بازیابی می ی عرفانیاندیشه

ی عرفانی ایران پس از اسالم و پس از اسالم بازتولید حکمت خسروانی ایران باستان در اندیشه

که مشخصاً به معنای دولت به معنای ساختار دیوان، ی نظم سیاسی جامعه و دیگری اداره

رفت، در ساختار دیوانی پس از اسالم، هر دو بازتابی از فرهنگ ایران باستان کار میسنّتی به

است. پس به باور من در تاریخ ایران که بیشتر تحوالتش درونی و درازمدت است ما شاهد 
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ی در حوزه زبان فارسی تیم. شاهد دیگر استقالل و ماندگاریفرهنگ گذشته هس استمرار

 جهان اسالم است.

های نظری بینیم با اینکه تمام مفاهیم و بنیانی تجدد را نیز بررسی کنیم، میاگر دوره

بینیم. ی ایران میجدید از غرب وارد ایران شده است، باز ما جای پای سنّت را در جامعه

در معنای جدید آن نگاه کنید. ملت در مفهوم غربی از  ملتبرای نمونه، به پیدایی مفهوم 

است. اما برای ما  زمین این دو مفهوم با هم شکل گرفتهدولت جدا نیست، چراکه در مغرب

بعد از اسالممان بین ملت )به معنای شریعت و پیروان شریعت اسالم( و دولت که در فرهنگ 

عنای سلطنت( اختالف اساسی و عمیقی وجود داشته است و این دو خود را دشمن )به م

خواهیم معنای جدید ملت را در ایران که می دیدند، هنگامییکدیگر و مخالف هم می

بازآفرینی کنیم، این دشمنی و ستیزه بین ملت ـ شریعت و پیروان شریعت ـ با سلطنت در 

دهیم که د، یعنی دوباره مفهوم جدیدی از ملت ارائه میشومعنای جدید ملت نیز بازسازی می

بایستد. منظور من این است که حتی در  دولتخواهد مقابل می ملتدر این مفهوم نیز 

ی ما شده است باز این مفاهیم را تجدد ما که آشکارا بسیاری از مفاهیم از غرب وارد جامعه

 دهد. میهای خودش تغییر شکل ذهنیت ایرانی بر اساس سنّت

ی کشورهای تاریخی با سنّت کهنسال از گسست به توان دربارهاینکه نمیخالصه 

در تاریخ ایران افتاده است ما باز استمرار این یاد کرد. هر جا اتفاق مهمی  معنای واقعی کلمه

ی ای که پس از اسالم نوشته شده دربردارندهبینیم. بیشتر متون تاریخیتاریخ کهنسال را می

این اش است که از ایران چه به معنای فرهنگی آن و چه در معنای سیاسیاستمرار مفهومی 

گویم این دالیل است که می شود و در این متون حضور مسلط دارد. بهمفهوم بازآفرینی می

توانیم الگوهای غربی را بگیریم و آن را به تاریخ و فرهنگ ایران بسط در تاریخ ایران نمی

ی برخورد اصولی با تاریخ ایران نیست. ما باید به چنین برخوردی به اعتقاد من شیوهدهیم. 

ای که متعلق به تاریخ غرب و تاریخ های نظریتاریخمان از درون نگاه کنیم، نه با دیدگاه

 مدنیتی دیگر است.

ی زرتشت و اسالم و برداشت این دو از خدا، اما اگر به فلسفهپرسش:   

هم ندارد.  بینیم که این دو اندیشه نزدیکی چندانی بابنگریم، میجهان و انسان 
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ها و نخبگان جامعه ی استمرار تاریخی گفتید تنها به الیتآیا آنچه شما بر پایه

 شود؟ آیا این امر قابل تعمیم به مردم عادی نیز هست؟محدود نمی

گونه که شما اشاره که اسالم وارد ایران شد، همانهنگامی  ماشاهلل آجودانی:

کردید، دیانتی جدا که روابط اجتماعی ما و اصالً نگاه ما را به انسان دگرگون کرد بر ما وارد 

نیست، چراکه اسالم ما با اسالم  بنیادینشد. با این همه، در سیر تاریخ، این گسست کامالً 

از آن  ف اسالمیی عربستان متفاوت است. حتی تشیعی که ما از میان مذاهب مختلجزیرهشبه

های نظری با ساختار ذهنیت ایرانی هماهنگی بیشتری دارد. درست کنیم در بنیانحمایت می

ایران ایجاد شد، ولی این گسست به معنای این نیست که است که گسستی با ورود اسالم به 

ه ما در همهبن تغییر کرده است. این را از یاد نبرید کوکل و از بیخمبانی اساسی فرهنگ ما به

 مذهب تشیع از زبان عربی و با زبان فارسی ی اسالمی باز ایرانی باقی ماندیم. بای دوره

توان دید. ی سنی خود را جدا کردیم. بنابراین، این استمرار را در اشکال مختلف میاز جامعه

یم، ها نگاه کناین گسستی اسالم و تجدد گسست واضحی است. اما اگر از درون به مسئله

ای که پشت سرش علت داشتن تاریخ و فرهنگ دیرپا و غنیی ایران بهبینیم که جامعهباز می

این موضوع نباید نگاه ارزشی بود عناصر اصلی فرهنگش را به نوعی دیگر بازتولید کرد. به 

ها ممکن است این امر به ضرر ما تمام شده باشد. مثالً، نگاه کنید به همین داشت، خیلی وقت

سالی که در آن زیست  170-80سیر مفهوم ملت در دوران تجددمان. در این عصر تجدد 

ی ایم که جامعهشود، چراکه ما هنوز در جایی ایستادهکنیم نیز نوعی استمرار مشاهده میمی

ما در ایران امروز همچنان خواهان های دوران مشروطه است. ما در پی رسیدن به خواست

ای که ملت ایران را نمایندگی کند و ملت ایران در سرنوشت  ت ملیدولت ملی هستیم. دول

های سیاسی و اجتماعی و آزادی  سیاسی خود نقش داشته باشد. ما هنوز به دنبال آزادی

ها همه بیانگر یک استمرار در تاریخ ماست. این مطبوعات، دادگستری مستقل و ... هستیم.

 ا ماست. ی مدرنیته همچنان ببنابراین، این تجربه

اش دست یابد و، های اساسیمشروطیت ممکن است نتوانسته باشد به خیلی از خواست

ها هنوز با ما ها شکست خورده باشد. اما استمرار این خواستبه تعبیری، در برخی جنبه

کنیم حاصل تحوالت مشروطیت است، ای که اکنون ما در آن زیست میحضور دارد. جامعه
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ی آهن سراسری و... که در دورهنوین، دانشگاه، دادگستری، راه پرورشویعنی آموزش

حتی حجابی که رضاشاه از های بنیادین مشروطه بود. رضاشاه ساخته شد همه جزو خواست

ی مشروطه از بهار گرفته  سر زنان برداشت، این خواست انقالب مشروطه بود. شاعران دوره

دانستند و  ی بدبختی زن ایرانی می حجاب را مایه ی عشقی و ایرج میرزا و ... همه تا میرزاده

 خواهان مشارکت زن ایرانی در جامعه بودند.

 

 رضاشاه و جنبش مشروطه

های توان گفت که رضاشاه به آرمانپس با این حساب میپرسش:   

 ی عمل پوشاند؟مشروطه جامه

رضاشاه ضد گویند،توان گفت. برخالف آنانی که میالبته که می ماشاهلل آجودانی:

است.  رضاشاه قهرمان انقالب مشروطهقهرمان انقالب مشروطه است، من بر این باورم که 

تعطیل مجلس دوم و حوادثی »ام: گونه به پایان بردهرا این« ی ایرانیمشروطه»به همین دلیل، 

که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهانی اول، مداخالت دو کشور خارجی 

و کیفی این امنیتی اجتماعی به تقلیل یافتن و محدود شدن کمی ثباتی و بیایران و بی در

ترین به مهم تجددو  مقتدر مرکزی ایجاد حکومت ها منجر شد و خواستخواست

روز در جریان بهرنگی که مبانی آن روزکم دموکراسیهای سیاسی مبدل گردید. خواست

در راه حفظ استقالل ایران و  آزادیکنار نهاده شد و  یافت بهگسترش مشروطیت تقلیل می

ها پیش از آنکه سردار سپه قدرت سیاسی را به دست ایجاد حکومت مقتدر مرکزی مدت

ی افتایران، خسته از همهبگیرد قربانی شد. سردار سپه، رضاشاه بعدی، زمانی از راه رسید که 

در مرکزی بود. او قهرمان توانمند و مقتدر ی امنیت و آرزومند یک حکومت مقتخیزها، تشنهو

مشروطیتی بود که دموکراسی در آن در پای درخت استقالل و اقتدار ایران قربانی شده بود. او 

دو خواست مهم مشروطیت ایران، یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه

تجدد ایرانی وجود داشت و پیش ی تناقضاتی که در مدرنیسم ومانده، را با همهی سنّتی عقب

ی ی جامعهسال چهره 20ی کار خود قرار داد و در ظرف ام، در برنامهتر از آن سخن گفته

ایران را دگرگون ساخت. اینکه منافع دولت استعمارگر انگلیس و حکومت نوپای شوروی با 
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است که باید  ایبرکشیدن و استقرار حکومت رضاشاه همسویی یافت موضوع کامالً جداگانه

ای دیگر، مورد بحث و بررسی قرار های رایج، در جایی دیگر و به شیوهداوریرها از پیش

 (.441)ص « گیرد

، یعنی آزادی مطبوعات، آزادی مشارکت سیاسی و... )هر خواست آزادیبنابراین، 

ده چند که معتقدم این آزادی در جریان انقالب مشروطه و پیش از آمدن رضاشاه قربانی ش

دو خواست اصلی از سه خواست اساسی مشروطیت شد. این دو خواست  قربانیبود(، 

و دولتی مقید به قانون که امنیت اجتماعی و  حکومت مقتدر مرکزیعبارت بود از: ایجاد 

های اداری و مملکتی، رشد سازمانمدرن کردن استقالل سیاسی ایران را تضمین کند، و 

آهن، دانشگاه، مدارس جدید و ایجاد دادگستری و اهتجارت و صنایع داخلی، ساخت ر

توان یاد محدود کردن قدرت شرع و آنچه در مجموع از آن به تجدد یا مدرنیزاسیون می

 گویم رضاشاه قهرمان مشروطیت ایران است.این دالیل است که میکرد. به 

خواست به آن خواست دیگر مشروطه، آیا حتی اگر رضاشاه میپرسش:   

ی عمل بپوشاند، با توجه به ی شما خواست آزادی است، جامهبه گفتهکه 

 ی ایران، شدنی بود؟های آن روز جامعهظرفیت

ی آن آزادی با ذهنیت مردم سروکار دارد و این ظرفیت در جامعه ماشاهلل آجودانی:

 روز ایران وجود نداشت و به همین دلیل رنگ باخت. 

ی ایرانی داستان رنگ باختن این آزادی و تقلیل پیدا کردن آن و بیانگر این است مشروطه

 استقاللکه چگونه استقالل ایران اهمیت بیشتری از آزادی پیدا کرد. بنابراین، از دو مفهوم 

(independence و )آزادی (freedomکه در غرب بنیان تجدد و دولت ) های مدرن

دادیم. شما باید این نکته را نیز  استقالل ایران زادی بلکه بهاست ما اهمیت بیشتری نه به آ

از مشروطیت با ساختار تاریخی و اجتماعی گیری چنین مفهومی مدنظر داشته باشید که شکل

گیری مفهوم ملت در تاریخ جدید ایران ارتباط تاریخی ی ایران و با چگونگی شکلجامعه

 بنیادینی دارد.

خواهانه و تجددطلبانههای آزادیشما، چرا گزارهبه نظر حال، پرسش:   

ی روشنفکران مشروطه و عصر رضاشاهی از روشنفکران ایدئولوژیک )چه 
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ورزی و مارکسیستی و چه مذهبی( سر درآورد که به جای پرداختن به اندیشه

های سریع و انتزاعی گام برداشتند و، با حلمهندسی اجتماعی به سوی راه

شهرهای خیالی و پشت پا زدن به میراث روشنفکران مشروطه، آفریدن آرمان

 های آنان را عقیم گذاشتند و خود نیز ره به جایی نبردند؟کوشش

 ایدئالیسم خامی مشروطه و رضاشاه، روشنفکران، در دوره ماشاهلل آجودانی:

بودند. بدین معنا که دست گراترواقع های روشنفکری بعد را نداشتند و تا حد زیادیجریان

ای ابزارهای مدنی تجدد جدید را کم تالشی را آغاز کردند که در ایران به شکل گسترده

ای پرورش نوین، دانشگاه، دادگستری و بنیادهای مدنیوبازسازی کنند. مثالً، ایجاد آموزش

شنفکران مشروطه ها را تا حدی برآورده کند. بنابراین، تالش روتوانست آزادی انسانکه می

ی در دوران رضاشاه به دستاوردهای درخشانی انجامید که منتها بیشتر این دستاوردها در زمینه

تجدد بود. اما مدرنیته که بنیاد تفکر و عقالنیت جدید است نتوانست در ایران به معنای واقعی 

مالً از مدرنیته بیتر اشاره کردم، ما کاگونه که پیشکلمه جایگاه خاص خودش را بیابد. همان

نویسی معاصر همه های دیگران در داستانهای نیما در شعر نو و تالشبهره نبودیم. مثالً، تالش

مدار را در ی عقالنی، خردگرا و قانونحاصل مدرنیته است، ولی این مدرنیته نتوانست اندیشه

ما با دو سدّ ی ایران به صورت یک تفکر اساسی رشد دهد. دلیلش هم واضح است: جامعه

این کار زدیم که در ای دست به رو بودیم. ما در دورهسیاسی روبه دینی واستبداد سکندر 

خواستیم بنیانبیش بسته میوای رخ نداده بود. در بافت سنّتی کمسنّتمان هیچ تحول اساسی

ناگزیری ی ایران به وجود آوریم. بنابراین، شرایط های نظری و فکری مدرنیته را در جامعه

کردیم کرد و هر تالشی هم که میهای تاریخی گرفتار میخمووجود داشت که ما را در پیچ

 توانستیم خود را از شر آن خالص کنیم.نمی

ی رضاشاه که دیدگاه مثبتی نسبت به ی مشروطیت و دورهمتأسفانه، برخالف دوره

شت و روشنفکران آن دوره اندیشه و تمدن غربی و دستاورد جدید مدنیت انسانی وجود دا

کردند، در دوران شاه، این مدنیت و فرهنگ نگاه می بینی، مهربانی و با عالقه بهبا خوش

و تمام دستاوردهای مدنی آن  مدنیت غربهای مارکسیستی در ایران، تحت تأثیر اندیشه

 یک بار اقتصادی چپاولگرانه به عنوان استعمارگر و استثمارگر و در یک کلمه نام

به خود گرفت. این مفهوم از غرب، هم در جریان روشنفکری چپ و هم در  امپریالیسم
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بینید که بین مسلط شد. شما اگر دقت کنید، میجریان روشنفکری مذهبی ایران، مفهومی 

های چپ مؤثر در آن مشارکت داشتند با جریان 57ای که در انقالب های مذهبیجریان

مدنیت غربی، آزادی و استقالل تفاوت معناداری وجود ندارد. این امر انقالب از نظر نگاه به 

حاصل همین تناقضات بنیادینی است که در تجدد ما وجود داشت. این مشکل مشکلی ریشه

 دار است.

 ها کجاست؟این ریشهپرسش:   

ای مواجهیم که بیانگر ی پیش از تجدد ایران با مسئلهما در دوره ماشاهلل آجودانی:

مفهوم استمرار در تاریخ ما نیز هست. پیش از اینکه حکومت صفوی به وجود بیاید، 

کند که چه کسی باید ریاست این دهد بحث میای که تشکیل میمدینهدر  سهروردی

مندی پیدا رسد که اگر فیلسوف و اندیشهاین نتیجه میمدینه را به عهده گیرد. او نهایتاً به 

ی یونانی و منطق باشد، و نظر در فلسفهباشد، یعنی صاحب متوغل در بحثود که هم ش

ی الهی و معنوی و زهد باشد، ریاست این مدینه باشد، یعنی دارای جنبه متوغل در تألههم 

از آن اوست. اما اگر در زمانی تنها یک حکیم متوغل در بحث، یعنی یک فیلسوف خالص، 

متوغل در بحث نباشد ـ و  آدمی باشد که اصالً فیلسوف نباشد ـباشد و در سوی دیگر یک 

ای از سواد و دانش نداشته باشد اما متأله باشد، بین این دو باید متأله را به ریاست برگزید. بهره

گیرد هیچگاه جهان از حکیمی که متوغل در تأله است خالی سهروردی سرانجام نتیجه می

ه ریاست از حکیمی که تنها متوغل در بحث است. در این مدینهتر است بنَبُوَد و وی شایسته

دانید شود و میواقع راه برای حکومت صفویه باز میدهد، درای که سهروردی تشکیل می

گویند بین فلسفه ی تصوف است با فلسفه در ایران. برخالف کسانی که میدهندهکه او آشتی

ندارد، به نظر من ارتباط بسیار عمیقی بین این دو و مسائل سیاسی در ایران ارتباطی وجود 

آیند تا قدرت را به دست های صوفیه هستند که پیش میوجود دارد. از آن پس، این نهضت

سخن می از آن سهروردیدانند که می متألهیواقع خود را همان در صوفیانبگیرند. 

بود. جالب  تشیعو  وفتصترین اختالفی که وجود داشت بین گوید. در آن زمان بزرگ

کار سهروردی را  حیدر آملیاین است که در قرن هشتم هجری در ایران، همشهری من، 

کند. اگر سهروردی میان فلسفه و تصوف هماهنگی ایجاد کرد، او به شکل دیگری کامل می
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گوید که تصوف حقیقتش عین تشیع است و حقیقت تشیع نیز عین تصوف و، آید و میمی

شود، آنگاه کند. وقتی تصوف برابر تشیع میایجاد می وحدتبین تصوف و تشیع نتیجه، در

توانیم راستین هستیم، پس می گویند که ما مظهر تشیع واقعی و متألهصوفیان صفوی می

بینید که پیش از آمدن صفویه مقدمات برپایی حکومت را به دست بگیریم. بنابراین، شما می

 انی بیان خودش را پیدا کرده است. ی ایرآن در حکمت و اندیشه

گفت، و یکی شدن تصوف و تشیع، گونه که سهروردی میبنابراین، حکومت متأله، آن

گفت، راه را بر ادعای صوفیان صفوی برای حکومت سیاسی باز گونه که حیدر آملی میآن

حکومتی  کرد تا مبنای حکومتی را به وجود بیاورند که سلطانش هم شیعه باشد و هم صوفی؛

ی تاریخی ما را زنده کرد، دانید که این حکومت یک بار دیگر خاطرهبا هویت شیعی. می

رساند. این امپراتوری در دنیای زمان خودش در یعنی مرزهای ما را به مرزهای عصر ساسانی 

روست. ما در دوران ازبکان و عثمانی ـ روبه شرق و غرب ایران با دو دشمن سنی مذهب ـ

کنیم، یعنی تشیع ی ایرانی در جهان اسالم معرفی میتشیع را به عنوان هویت جامعهصفویه 

که از هویت بخشی از هویت ما ایرانیان در جهان اسالم برای جدا کردن ما شد. هنگامی 

خواهیم تفاوتمان را با ی جدایی و فرق مطرح است، یعنی ما میگوییم مسئلهسخن می

سرنوشت خودمان را  زبان فارسیو  تشیعما با  ان صفویه،دور دیگران عنوان کنیم. در

این هویت شیعی  جدا کردیم. باید توجه داشته باشیم که مذهبجهان اسالم سنیاز 

ی تجدد و در زمان برای جهان پیشامدرن ساخته شده بود نه برای جهان مدرن، ولی در دوره

ی دو قدرت غربی روس و سروکله شویم، ناگهانکه با غرب آشنا میفتحعلی شاه، هنگامی 

اند و از جهان مذهبها دیگر مسیحیشود. اینانگلیس در شمال و جنوب کشورمان پیدا می

اند. در ی ما و جایگزین ازبک و عثمانی در شرق و غرب کشورمان شدهغیراسالمی همسایه

ی هویتی حربهتوانید تشیع را به عنوان مذهب، شما دیگر نمیبرابر این دو کشور مسیحی

کنند. آنگاه ی ایرانی و روشنفکران آن شروع به اندیشیدن مینتیجه، جامعهاستفاده کنید. در

شود که هویت ایرانی را نه بر اساس تشیع، بلکه بر اساس تاریخ و فرهنگ نگاهی پیدا می

کند. ایران پیش از اسالم منتقل می ی تمرکزش را بهکند و این هویت همهایران تعریف می

بینید که بنابراین، با هویت شیعی سر سازگاری ندارد. اگر به حکومت پهلوی نگاه کنید، می

خواهیم ایرانی باشیم، با رسد، چراکه ما از یک سو میروز به اوج میبهاین ناسازگاری روز
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مدرن مانند عصر ساسانی، و از طرف دیگر در دوران پیشی تاریخی درخشان بهیک گذشته

ای را در خود مسائل پیچیدهبهایم. این تناقضات خودع را به عنوان هویت خود ساختهتشی

رسیم، بر مبنای که به دوران حکومت رضاشاه میآورد. هنگامی ی ما به وجود میجامعه

تر بسط یافته بود، این تمدن جدید را در دولت نسبتاً مدرنی های نظری که پیشهمین دیدگاه

دادیم و بیشتر به هویت باستانینیم. چون چندان به هویت شیعی اهمیت نمیکریزی میپایه

ی آن کردیم، این هویت در جای دیگری سرکشی کرد و خواست همهمان توجه می

شود، تحت ای که در آن دوره پارادایم غالب میدستاوردها را نادیده بگیرد. جریان فکری

دهد و این جریان در اینجا به امپریالیسم تقلیل می های مارکسیستی، تمام غرب راتأثیر اندیشه

کنند. در این میان، مانند اهریمن نگاه میشود: هر دو به غرب بهنظر میبا مذهبیون ما هم

هایی چون بازگشت به خویشتن خویش و... را مطرح میکسانی همچون علی شریعتی حرف

دهیم. یعنی آن چیزی  را هم از دست میبه دنبال آن بسیاری از دستاوردهای پدرانمان کنند. 

 های مدنی به دست آورده بودیم قربانی کردیم. ها به عنوان آزادی که در حکومت پهلوی

ما دارد. اینجاست که نقد این تجدد بر نقد  تناقضات تاریخی ریشه در تجدداین 

نه باد سنّت ارجح است. برای مثال، به روشنفکران مذهبی همچون شریعتی بنگرید که چگو

سیناها و ابوذر یکی را گوید که اگر بنا باشد بین ابنکردند. شریعتی میدر آستین سنّت می

 سوسیالیسمای مانند آید شکل خام پدیدهکنم. بعد هم میانتخاب کنم، ابوذر را انتخاب می

د کردندهد. آنان باد در آستین سنّت مینشان می ابوذرهای اجتماعی را در سرنوشت فعالیت

های ایران نیز ی ایرانی بسازند. چپتا بر اساس آن بتوانند چیزهایی برای دگرگونی جامعه

شاهی قلمداد میی این تاریخ را تاریخ ستمکردند، همهبه تاریخ ایران نگاه میهنگامی که 

کنند و اش ی ایران پیادهآلی به نام سوسیالیسم بودند تا در جامعهواقع به دنبال ایدهکردند و در

های ما نیز اگر به گذشته نگاه میدیدند. مذهبیی ما مثبت نمیچیز را در فرهنگ گذشتههیچ

های ما هم اگر به گذشته نگاه میکردند، فقط تاریخ اسالم برایشان مهم بود. ناسیونالیست

در  پاره خوانده شد،کردند، فقط ایران باستان برایشان ارزش داشت. بنابراین، تاریخ ما تکه

ی ایران بود. بنابراین، ما سال تاریخ ایران پس از اسالم استمرار تاریخ گذشته 1400حالی که 

های تاریخ ایران محصول کردنپارهی تعادل به تاریخمان نگاه نکردیم. این تکهاز دریچه

را که ریشه در  فهمیتجدد ماست که باید مورد نقد قرار گیرد. ما اگر نتوانیم این کج
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طور اصولی سنّتمان را نقد کنیم و بفهمیم که توانیم بنشینیم و بهدمان دارد نقد کنیم، نمیتجد

های تجدد ماست، چراکه ی نقد یکی دیگر از گرفتاریچه بر سر ما آمده است. همین مسئله

اش به ی ما نگاه اخالقیهای جامعهتا راهگشا. یکی از گرفتاریبیشتر نقدها ویرانگر است 

شود که چرا گذشتگان ما ست. شما اگر بخواهید تاریخ را نقد کنید، فریاد مردم بلند میتاریخ ا

توانیم ره به جایی ببریم. کنید، در حالی که ما اگر نتوانیم گذشته را نقد کنیم، نمیرا نقد می

ا اهدافش ر« های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه»ببینید، مثالً، فریدون آدمیت در پیشگفتار کتاب 

از تحقیقات خود سه هدف دارم، نخست اینکه مقام »شمارد: از نگارش این کتاب چنین برمی

گران ایران را تا زمان مشروطیت بازنمایم... دوم اینکه اگر از دستم برآید در حقیقی اندیشه

نگاری جدید در ایران کار کنم و سوم اینکه تاریخ "تکنیک"ترقی دادن تفکر تاریخی و 

اند که صاحب اندیشههوشمند و آزاده بودهبوم همیشه مردمی وبدانند که در این مرزنوآموزان 

ی بلند بودند و به پستی تن ندادند، از حطام دنیوی دست شسته و روحشان را به اربابان خودسر 

نگاری را با آن هدف سوم که تاریخ(. شما هنگامی 10)ص« اندو نادان و ناپرهیزگار نفروخته

شود که سرمشقی که میاین می زید و بخواهید قهرمان و سرمشق ارائه دهید، خُب، نتیجهدرآمی

سازید ای متوجه آن نخواهد بود، چراکه شما قهرمان اخالق میخواهید بدهید هیچ نگاه انتقادی

نگاری مدرن ایران با کسروی آغاز میتا سرمشق بشود. یا مثالً احمد کسروی را ببینید؛ تاریخ

او انسان متجددی است. اما نگاهی که او به عرفان ایرانی و میراث تفکر اشراقی دارد  شود.

گفت: حافظ درس ی حافظ مینگاهی است که در همین تجدد ساخته شده است. مثالً، درباره

ها این غزل دهد و ای کاش به جای اینکهپرستی میپرستی و بادهناموسی، سادهجبرگرایی، بی

ی زد. میرزا آقاخان کرمانی نیز سرتاسر عرفان ایرانی را مایهرفت خشت مییگفت، مرا می

داند، چراکه او با ابزار عقالنیت مدرن غربی به تاریخ و فرهنگ اشراقی و شعر انحطاط می

ی حکمت ایران دهندهکند، در حالی که به دید سهروردی، عرفان ما ادامهفارسی نگاه می

گویم نقد تجدد ما بر نقد سنّت ما مقدم است. برخالف غرب که میباستان بود. این است که 

تجدد از درون سنّتشان آغاز شد، تجدد ما از بیرون بر ما وارد شد و ما از درون این تجدد 

 وارداتی به نقد سنّتمان نشستیم.

اهلل اید که شیخ فضلاشاره کرده« ی ایرانیمشروطه»شما در پرسش:   

نوری و میرزا فتحعلی آخوندزاده بهتر از دیگران مفهوم مشروطه را درک 
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هم از دو طیف فکری متضاد به این دو نفر و آن کرده بودند. چگونه است که

 اند؟چنین برداشتی رسیده

کرد. به همین ی تزاری زندگی میی روسیهآخوندزاده در جامعه ماشاهلل آجودانی:

ی حکومت، شرع و... بنویسد، در آزادی بیشتری انتقادات خود را دربارهدلیل، او توانست با 

های این امکان برای روشنفکران داخل ایران چندان وجود نداشت. یکی از تفاوتحالی که 

یک »گوید تو اساسی آخوندزاده با متفکری چون مستشارالدوله در این است که به او می

دهی تا بگویی که اصول قرآن و قوانین شرع تطبیق می نویسی و آن را با آیاترا می« کلمه

گوید که تو آزادی در مشروطیت با دین اسالم یکسان است. او همچنین به مستشارالدوله می

 زنی. در حالی کهی ایران ببری، دست به چنین کاری میاین مفاهیم را به جامعهبرای اینکه 

کند و ناقضات آن را برای مستشارالدوله روشن میای با یکدیگر ندارند و تها هیچ رابطهاین

ی تقلیل دادن عمل درستی نیست. این موضوع گوید که قربانی کردن مفاهیم و این شیوهمی

دهد که آخوندزاده درک عریان و روشنی از مبادی مشروطیت دارد که من این نشان می

ا سایر روشنفکران ایرانی، ام. امتوضیح داده« ی ایرانیمشروطه»موضوع را به تفصیل در 

پوشانند. ها لباس شرع میدهند و به آنبرخالف آخوندزاده، مفاهیم مشروطه را تقلیل می

یا مشارکت سیاسی در «. آزادی همان امر به معروف و نهی از منکر است»گویند: مثالً، می

هم روشنفکران میدهند. این را هم روحانیون و تقلیل می« امرهم شورا بینهم»پارلمان را به 

گوید که این مفاهیم با هم شدت مخالف است و میگویند. آخوندزاده با این کارها به

این مطالب را میناسازگارند. آخوندزاده در موافقت با مشروطیت و مفاهیم مدرن است که 

گوید تازد و میاهلل نوری را داریم که او هم به روشنفکران میگوید. ما در برابر او شیخ فضل

گویید و این مفاهیم با هم جور نیستند و قوانین مشروطیت مخالف قوانین که شما دروغ می

که روشنفکری ایران گفت. هنگامی اهلل نوری درست میشرع است. به اعتقاد من شیخ فضل

زد تا ها با مسائل شرعی دست میهمانی آناز سر ناگزیری به تقلیل دادن مفاهیم و این

گونه که گفت که اینگرفت و میاهلل مچ آنان را میرا پاک کند، شیخ فضل صورت مسئله

اهلل نوری ها با هم مغایر است. از این بابت به باور من شیخ فضلگویید نیست و اینشما می

این  توان بهگوید که نمیمانند آخوندزاده میاهلل نوری بهداشت، یعنی شیخ فضلسهم مهمی 

ها را یکسان فرض کرد. این بدان معنا نیست که او در دفاع از مفاهیم لباس شرع پوشاند و آن
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اهلل نوری با گوید. ناگفته نماند که همان برخوردی را که شیخ فضلاین را میمشروطه 

کردند، یعنی هر دو طرف با افترا، تهمت و توهین با هم کرد آنان نیز با او میمخالفانش می

 کردند. رخورد میب

شیخ داشت همین  تقلیل مفاهیمدر  جالب اینجاست که یکی از کسانی که نقش مهمی

گفت که این مفاهیم کرد و میبود. او، به جهت مخالفتی که با مشروطیت می اهلل نوریفضل

 شددر این تقلیل دارد. این امر سبب می غربی است و با شرع مناسبتی ندارد، نقش بسیار مهمی

تر در پی تطبیق مفاهیم مشروطه با مفاهیم شرع باشند. درخوردهروز ترسبهکه روشنفکران روز

های مستقیم و حقیقت، بسیاری از رسائلی که در باب مفاهیم مشروطه نوشته شده پاسخ

اهلل محالتی اهلل نائینی و آیتاهلل بوده است. حتی کار کسانی چون آیتغیرمستقیم به شیخ فضل

اهلل نوری در تاریخ ما ی شیخ فضلاهلل بود. متأسفانه، نقش دوگانهقیقت پاسخی به شیخ فضلحدر

ی بسیار اند. جا دارد در اینجا یک نکتهیا از او تمجید کرده دیده نشده است: یا به او دشنام داده

ست که جالب برایتان بگویم. اگر در قانون اساسی مشروطه دقت کنید، در بند هشتم آن آمده ا

، می«ملت ایران»گوید این جمله نمی«. اندالحقوقدر برابر قانون دولتی متساوی اهالی ایران»

مفهوم شرعی داشت و به معنای شریعت و پیروان شریعت یعنی « ملت»، چون «اهالی ایران»گوید 

در این مورد ی اهالی را اهلل بوده است که کلمهرفت. از ترس امثال شیخ فضلکار میمسلمانان به

گوید که نمایندگان بر سر این ماده که هدایت می اند. مخبرالسلطنهکار بردهگونه بهخاص این

 اهلل نوری بود چهار ماه و نیم الی پنج ماه در مجلس خوابیدند.مورد بحث شیخ فضل

 اما چرا قانون دولتی؟پرسش:   

اهالی ایران در برابر قانون ملتی یا خواستند بگویند برای اینکه می  ماشاهلل آجودانی:

الحقوق نیستند. کمتر کسی متن قانون اساسی را درست خوانده قانون شریعت اسالم متساوی

بینید ی مفهوم ملت بنگرید، میدرباره« ی ایرانیمشروطه»است. اگر شما به بحث من در کتاب 

که در قوانین شرع تساوی اهلل نوری حتی این بند را تحمیل کرد، چراکه چگونه شیخ فضل

اهلل نوری حتی اثر خود را در قانون اساسی نیز گذاشته بینید که شیخ فضلوجود ندارد. می

قانون تا با  قانون دولتیی مردم را در بر گیرد و اند تا همهنوشته اهالی ایراناست. 

 تمییز داده شود. ملتییا  شرع
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صد سال پس از ایران یک»دکتر جواد طباطبایی در همایش پرسش:   

اند تنها کسانی که معنای جدید مشروطه را متوجه شده»گوید: می« مشروطیت

اند... ها هم نبودهاند. روشنفکران ما مطلع به مقدمات این بحثعلما بوده

علمایی چون آخوند خراسانی، نائینی و محالتی تمام مقدمات فکری و اصول 

ها اگر کار اساسی انجام شده باشد، آن دانستند وهای سیاسی را میبحث

 راستی چنین بود؟آیا به«. اندانجام داده

این سخن از هر کسی باشد سخنی است غیرتاریخی و آشکارا  ماشاهلل آجودانی:

نگارانه میهای تاریختوان پذیرفت که روایتهای سیاسی روز دارد. حتی میریشه در مصلحت

های بیش مغرضانه باشد که در بازیوخصوصی، ذهنی و کم های کامالً شخصی،تواند روایت

های عمدی زبان استوار آید. اما روایتی که از اساس و عامدانه بر لغزشمیزبانی به نمایش در

نگاری معاصر در شده باشد صرفاً روایتی در خدمت قدرت عریان سیاسی است. تاریخ تاریخ

 ها را گرفته است.نگاریونه تاریخگـ مچ این با سند و مدرک غرب بارها ـ

 زبان فارسی و هویت ایرانی

عنوان کتاب جدیدی از شماست « ایران، ناسیونالیسم و تجدد»پرسش:   

ی شما از نوشتن این کتاب و درونزودی منتشر خواهد شد. انگیزهکه گویا به

 ی اصلی آن چیست؟مایه

ایرانی کتابی به زبان انگلیسی به نام ای چند سال پیش، نویسنده ماشاهلل آجودانی:

نوشت و در آن بیان کرد که نام ایران و ملتش جعلی و بدون « ایران، یک ملت تصوری»

ی تاریخی و فرهنگی مشترک است و در زمان رضاشاه ساخته شده است. حتی در این گذشته

واقع پاسخ ت! درشاه زبان فارسی زبان سراسری ایران شده اسکتاب بیان شده که به زور رضا

« ایران، ناسیونالیسم و تجدد»های من در نوشتن کتاب ها، یکی از انگیزهنوشتهاین دست به 

رود در غرب متداول است، کار میهایی از این دست بههایی که در پژوهشاست. شیوه

اند. شما اگر ی تاریخیچراکه در غرب بسیاری از کشورها جدیدند، یعنی بدون پیشینه

شورهایی چون فرانسه و انگلیس را استثنا کنید، سایر کشورهای غربی جدیدند؛ مثالً امریکا ک

شوند. در همسایگی ایران نیز از این و حتی کشوری چون آلمان نیز جدید محسوب می
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تأسیس کم نیست. کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، کشورهای تازه

عراق و... اما ایران یک کشور متفاوت است و دارای تاریخ و جمهوری آذربایجان، ترکیه، 

چنان بلند است که با این کشورهای جدید اصالً قابل فرهنگی کهنسال است؛ قدوقامتش آن

این محققان تاریخ و فرهنگ دهد که طور کلی نشان میقیاس نیست. این دست تحقیقات به

پژوهشگران غربی به نام بندیکت اندرسون وقتی  شناسند. مثالً، یکی ازدرستی نمیایران را به

صنعت و  زمان، زبانکند: گوید سه محور را انتخاب میی دنیای مدرن سخن میدرباره

مدرن جوامع بزرگ بر اساس زبان مقدس        ـ زبان . وی معتقد است که در دنیای پیشنشر

قدس را در تشکل آن جوامع اند و زبان گفتار معمولی و غیرمیافتهکتب مقدس ـ تشکل می

ی تاریخ غرب و بسیاری از کشورها ای دربارهبزرگ نقشی نبوده است. اگر چنین نظریه

تا گوید که در سنّت اسالمی کند. او همچنین میی ایران صدق نمیصدق کند، مسلماً درباره

فقط از طریق ناشدنی بود، چراکه حقیقت اهلل لفظ ترجمهبههای اخیر قرآن لفظهمین دوره

افزاید که یکی از ناشدنی زبان نوشتاری عربی دریافتنی بود. وی میعالئم حقیقی و جایگزین

شود؛ های دیگر ترجمه میهای دوران تجدد این است که زبان کتاب مقدس به زبانخصیصه

حال آنکه، برخالف تصور او، در ایران بزرگ و در بخارا، در دوران سامانی، علما فتوا می

توان ترجمه کرد. این مفهوم یک مفهوم دهند که تفسیر محمد بن جریر طبری از قرآن را می

که ما به مسائل آن دوره میتاریخی است که با یک آگاهی تاریخی همراه است. هنگامی 

توانستند این مفاهیم را به قدر اهمیت داشته است که میبینیم که زبان فارسی آننگریم، می

دهد، حتی پیش از تفسیر طبری، نتقل کنند. ما شواهدی داریم که نشان میزبان فارسی م

یا مرگ یا »ترجمه شده بود. من در کتاب  قرآن به زبان فارسیهای مختلفی از بخش

های دانست که در شرق جهان اسالم و در یکی از بخشام که اندرسون نمینوشته« تجدد

در خراسان بزرگ، در زمان حکومت ابوصالح ی زبان فارسی و ایران فرهنگی، یعنی حوزه

ی دوم قرن چهارم هجری، با منصور بن نوح سامانی، یعنی در بیش از هزار سال پیش، در نیمه

اجازه و فتوای علمای شهرهای مختلف، متن عربی تفسیر طبری به زبان فارسی ترجمه شد. 

مان تفسیر چنین آمده است: ی هشدهی فقها در آغاز متن ترجمهداستان این ترجمه و اجازه

مصحف آورده بودند و این کتاب به  40کتاب تفسیر محمد بن جریر طبری را از بغداد در »

بدان  زبان تازی و به اسنادهای دراز بود و چون خواندن کتاب و درک و فهم عبارت آن ـ
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این فکر  د، بهجهت که به زبان تازی نوشته شده بود ـ بر امیر منصور بن نوح سامانی دشوار بو

افتاد که کتاب به زبان فارسی ترجمه شود. پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد و این از ایشان 

فتوا کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم. گفتند روا باشد خواندن و 

زوجل که نوشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کس را که او تازی نداند، از قول خدای ع

گفت: وما اَرسلنا مِن رسولٍ اِلّا بِلِسانِ قَومِه؛ گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم مگر به زبان 

این زبان پارسی از قدیم بازدانستند از ایشان دانستند. و دیگر آن بود که  قوم او، آن زبانی که

زمین به پارسی سخن ی پیغامبران و ملوکان روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغامبر، همه

گفتندی و اول کس که سخن گفت به زبان تازی اسماعیل پیغامبر بود و پیغامبر ما صلی اهلل و 

علیه از عرب بیرون آمد و این قرآن به زبان عرب بر او فرستادند و اینجا بدین ناحیت زبان 

ر قرآن و بدین ترتیب، برای نخستین با«. اندپارسی است و ملوکان اینجانب ملوکان عجم

تفسیر آن ـ در قرن چهارم هجری ـ به زبان فارسی ترجمه شد و همین کار آغازی شد برای 

ی اهمیت زبان فارسی و دهندهی آن به زبان فارسی. این امر نشاننوشتن تفسیر قرآن یا ترجمه

و  ی تاریخیاین زبان در آن دورهانگیز ایرانیان به های عمیق و شگفتها و دلبستگیآگاهی

به  زبان فارسیطور آگاهانه به هایی که بههای مختلف تاریخ ایران است، دلبستگیدوره

ی وسیع و مهمی عنوان بخشی از هویت تاریخی و کهنسال ایران و به عنوان زبان رایج منطقه

چون ترجمهانگیزی که در آغاز متن مهمی سازی شگفتنگریست. پیشینهمی زمینایراناز 

آمیزی مدعی آن ی اغراقایم و به شیوهری و در توجیه اقدام مترجمان آن دیدهی تفسیر طب

ی پیغامبران و ملوکان روی زمین به از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغامبر، همه»بود که 

جمعی یک  آگاهیو  باورهایی است که در سازیگفتند از آن نوع پیشینهمی« پارسی سخن

شان را در آیندهدهد تا دهد؛ پیوند میآن پیوند می یگذشتها به آن جامعه ر حالجامعه 

شان پی افکنند و این یعنی بازآفرینی و تجدید و هم تحکیم یک هویت. گذشته استمرار

بنابراین، ادعاهای پنهان و آشکاری که مدعی است زبان فارسی با تحکم و قلدری رضاشاه 

به مردم ایران زور نظام اجباری و آموزش همگانی عصر او به عنوان زبان رسمی پهلوی و به

هوایی است که پایه و اساس تاریخی ندارد. درتحمیل شده است از نوع جعلیات و تبلیغات پا

پیش از آنکه رضاشاه به حکومت برسد، در عصر رونق صنعت چاپ و انتشار در ایران، ها سال

بود که کار نشر در شکل طبیعی، زبان فارسی تنها زبان اصلی و مهمی طور خود و بهبهخود



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

67 

 

هایی روزنامهآن با آن آغاز شده بود. به همین جهت، در ایران زبان اصلی و عمومی عمومی 

این بحث، یعنی بحث که تا پیش از مشروطیت منتشر شده بود فارسی بوده است. برای اینکه 

ویژه خواندن و نوشتن در ایران و به عنوان زبان عمالً رسمی پراهمیت موقعیت زبان فارسی به

زاده )سوسیال ـ در آذربایجان ایران، مشخص شود، بخشی از گزارش مهم محمدامین رسول

جمهور سالگی رئیس 34ترکیسم که بعدها در دموکرات و ناسیونالیست معروف و هوادار پان

نی آذربایجان ـ اران ـ شد( را که به همین شده در جهان اسالم یعنخستین جمهوری اعالن

گویم و به گفتارم ، یعنی اعتبار زبان فارسی در آذربایجان، مربوط است برای شما میمسئله

 "المتینحبل"توانید غیر از چند مشترک ممکن نیست. در اینجا )ارومیه( نمی»دهم: خاتمه می

قفقاز نیز در اینجا خریدار و خواننده  های ترکیخوان دیگری پیدا بکنید. روزنامهروزنامه

ندارند. اصالً در اینجا ترکی خواندن متداول نیست. اگرچه همه ترک هستند. اما ترکی نمی

این حال را هایی وجود دارند که خوانند. در همه جای آذربایجان چنین است. حتی چنان تیپ

ی عالم اسالم زبان فارسی یاد همه بافند که بایدکنند و خیال میبرای قفقاز نیز پیشنهاد می

وجو روزی که در ارومیه ماندم، هر چه جست 15بگیرند و به فارسی بخوانند. ...در عرض 

 «.ی ترکی پیدا کنم... ممکن نگردیدیک نفر خریدار روزنامهکردم بلکه 

آیا، عالوه بر پرداختن به جایگاه زبان فارسی در تاریخ ایران، پرسش:   

دست انتشارتان، به مفهوم وطن و تطور مفهوم ایران در طول  در کتاب در

 اید؟تاریخ نیز پرداخته

و  ایرانی کم از عصر ساسانی بود که مفهوم و ایدهبله. دست ماشاهلل آجودانی:

 The Idea»( به نام Gherardo Gnoliنظیر گراردو نیولی )رواج یافت. در تحقیق بی ایرانشهر

of Iran»  بر طرح و اساس همان  زمینایراننیز به این پرداخته شده است. در دوران اسالمی

 بازسازی شد. ایرانشهر مفهوم قدیمی

ی تنها در میهن ما بلکه در غرب هم وطن و ملت در مفهوم جدید آن چندان پیشینهنه

ای خود پدیده کهنی ندارد. ناسیونالیسم هم که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم دولت ـ ملت دارد

شویم و میهای ناسیونالیستی آشنا میی مشروطه با اندیشهجدید در تاریخ است. ما در دوره

خواهیم دولت ملی به وجود آوریم. بنیاد ناسیونالیسم سیاسی در هر شکل آن بر محور این 
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هاست و دولت وقتی ملی است که منتخب آنِ ملتگیرد که حقّ حاکمیت ازاندیشه شکل می

گلنر می گونه که ارنستملت و مورد حمایت و موافقت ملت باشد. به عبارت دیگر، آن

گوید، واحد سیاسی )یعنی دولت( باید با واحد ملی )یعنی ملت( همخوانی و موافقت داشته 

باشد. مفهوم وطن در معنای جدید بیانگر یک واحد سیاسی مشخص است. ملت در معنای 

ملتی به لحاظ فرهنگی و تاریخی هم باید مشترکاتی داشته جدید حق حاکمیت دارد. چنین 

نوعی مفهوم ایران باشد. چون در ایران از دیرباز زبان فارسی نقش زبان مشترک را داشت و به

مدرن استمرار تاریخی و فرهنگی بیش سیاسی در دنیای پیشودر معنای فرهنگی و گاه کم

تر توانستیم با مفهوم جدید ملت آشنا شویم. داشت، ما نسبت به دیگر کشورهای آسیایی زود

 ملتبه برکت نهضت مشروطیت و تحوالت اجتماعی پس از آن بود که مفهوم جدید 

پدیدار شد و جا افتاد. مفهوم جدید از قید وابستگی به شریعت و دین آزاد شد. اما به گوهر 

مدرن را در اتحاد با دولت دست نیافت، یعنی، درست برخالف کشورهای غربی، دولت 

ای غیبت مشارکت سیاسی ملت شکل دادیم. من علت این امر را، جدا از دالیل دیگر تاریخی

دانم. در ایران که وجود داشته است و دارد، در استمرار مفاهیم بنیادی سنّت در ایران هم می

 ساختار دیرپا و کهنسال اختالفی که در مفهوم ملت، به معنای شریعت، و دولت، به معنای

سلطنت، وجود داشت خود را در ساختار جدید ملت بازسازی کرد و شگفتا که همچنان، بر 

اساس همان ساختار اختالف، اختالفی که بین ملت )شریعت( و دولت )سلطنت و حکومت( 

در دین و تلقی شیعه وجود داشت، اختالف بین ملت، یعنی مجموع مردم ایران و دولت، از 

 اختالف دیرپا و مزاحم شکسته نشده است. میان برنخاسته و طلسم این

های مدرنیستام در نقد دیدگاهدر کتاب جدیدی که در دست نوشتن دارم سعی کرده

های غربی به تاریخ ما، مفاهیم و تحوالت تاریخی آنان را با توجه به تاریخ ایران از درون 

ن و مفاهیم بنیادی فرهنگمان بررسی کنم تا روشن شود هویت فرهنگی و تاریخی مردم ایرا

ی تجدد چه تحوالتی مدرن چگونه بوده و در دورهآن چگونه شکل گرفته و در دنیای پیش

 را از سر گذرانده است و مشکالت ما ریشه در چه مسائلی دارد. 

 ی تاریخ و فرهنگدرباره را  اساسی  و  ای پایه مفاهیم  ای از پاره امیدوارم این کتاب بتواند 

 اهمیت زبان فارسی روشن کند.ایران و 
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ندی پیش به دعوت دوست ارجمند چیادداشت نویسنده: 

عصرهای  ر هادی بهار، در یکی از برنامه هایدکت

سال  ۳۰که به همت و پشتکار کم نظیر ایشان در  تاریخ

زنده  شفق سرخ، روزنامه ی ۀاخیر برقرار بوده، در بار

 مطالبی را بیان کردم.  علی دشتی، یاد

نزدیک به یک قرن پیش به مدت بیش از  وزین ۀاین نشری

در درازای  می شده و سیزده سال در تهران تهیه و منتشر

چند سال گذشته، کوششی برای انتخاب و بازپخش 

امیدوارم به  گزیده ای، از مقاله های آن انجام گرفته که

 د.مندان قرار گیره زودی در دسترس عالق

سرکار  تعدادی از عزیزان و از آن میان به مهر 

 ارجمند و پرتالش سردبیر ،شیریندخت دقیقیان خانم

که خواستار  بنیاد فرهنگی آرمان ۀنشری ،آرمان ۀفصلنام

پخش گسترده تری از عرایضم بودند، مطلبی را تهیه 

 .کردم که به دوستداران پیشکش می شود

 

درباره گزیده ای از 

 مقاله های 

 روزنامه شفق سرخ 

به سردبیری زنده یاد 

 علی دشتی
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معاصر  نسیاست مرداسیاسی زنده یاد علی دشتی و دیگر  ی نخستین آشنایی نگارنده با چهره

ابراهیم  ی نوشته ،«بازیگران عصر طالیی»عنوان  باو از طریق خواندن اثری  سالگی ۹ایران در 

صورت گرفت. شادروان امین الدین حدائق،  بزرگم که به خواست عموی ،خواجه نوری بود

و  «ملی اتحاد»، «سرخ شفق» ه هایخواندن گزیده ای از مقال این نوشته مشوقی برای

 گردید. ایشان ی از کتابخانه  «خواندنیها»

گهگاه  م ایرانو عراق بود که در سفرهای ساالنه به کشورهای بعد از جنگ ایران  در سال

ای که در منزل خواهر  از مجموعه ،«شفق سرخ» ه هایفرصت خواندن تعدادی از مقال

سال پیش در یکی از این سفرها به این امید که  ۷حدود . شد می فراهم ،کوچکم موجود است

ای از این مقاله ها چاپ و پخش شده باشد، پرس و جویی  مجموعه و یا دست کم گزیده

سال از آغاز انتشار این  ۹۰کردم و متاسفانه به این نتیجه رسیدم که هر چند که بیش از 

دانه، هیچ کوششی در این این اثر جاو های شهرت و ویژگی ی روزنامه می گذشت، و با همه

 ه بود.شدزمینه انجام ن

با مراجعه به برای شروع، دانشجویم خواهش کردم که  خویشانبه این دلیل از یکی از 

تهیه کرده و  را «شفق سرخ»روزنامه های سال اول از صفحات نسخه ای های تهران  کتابخانه
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به ویژه در آغاز که ارسال تک تک این  ،با توجه به حجم زیاد مطالب. برایم بفرستد

کاری بس دشوار و زمان گیر بود، ولی  ،شد ها از طریق پست الکترونیکی انجام می عکس

 . مسافر عزیزی دریافت کردمی  وسیلهبه عکس ها را یک جا ی بعدها مجموعه 

ه با توجه بیاد شده  ی مجموعهگزیده ی مقاله های حروف چینی کامپیوتری نخستین بخش 

ها به درازا  کرد ماه درگیری های فراوان دوستی که با مهر و دقت فراوان آن ها را تهیه می

وانی، تصحیح و ویرایش مقاالت هم نیازمند فرصت به مراتب بیشتری بود و نمونه خکشید و 

تاخیر افتاد، لیکن امیدوارم در هفته های آینده و به این دالیل چاپ و پخش این مجموعه به 

 ان دور پیشکش عالقمندان گردد.نه چند

عباس از روحانیان  آخوند مال ی روحانی خوشنام و نوه ،علی دشتی فرزند شیخ عبدالحسین

شمسی  ۱۲۷۳فروردین  ۱۱در  ، یک سال پیش از ترور ناصرالدین شاه،دشتی ی بنام خطّه

آمد های  در ایران پیشساله بود که  ۱۲. در کربال به دنیا آمد میالدی( ۱۸۹۴مارس  ۳۱)

 ،فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه صادر شد ،۱۲۸۵مرداد ادر گوناگونی روی داد. 

چند ماه بعد مجلس شورای ملی کار خود را آغاز کرد و با درگذشت مظفرالدین شاه در دی 

 ماه همان سال محمد علی میرزا به سلطنت رسید.

نگلستان بر سر تقسیم ایران به دو قراردادی سرّی بین دولت های روسیه و ا ۱۲۸۶در سال 

طرف در میان آن ها به امضا  منطقه نفوذ این قدرت ها در شمال و جنوب و منطقه ای بی

مشهور شد و یک سال بعد با به توپ بستن مجلس به دستور « ۱۹۰۷قرارداد »رسید که به 

  گردید.استبداد صغیر در ایران آغاز ی دوره  ،۱۲۸۷محمدعلی شاه در تیرماه 

خواهان در کشور باعث شد که نیروهای نظامی روسیه در روز ششم  مقاومت آزادی

جهت حمایت از  ،۱۹۰۷به بهانه ی اجرای مفاد قرارداد ( ۱۹۰۹آوریل  ۲۶) ۱۲۸۸اردیبهشت 

دلیرانه ی مخالفان استبداد باعث مقاومت و استواری اما  .دنمحمدعلی شاه وارد آذربایجان شو

شاه از سلطنت خلع و به سفارت روس پناهنده شود و چون  همان سال، شد که در تیر ماه

دو نایب السلطنه روزگار گذراند و  ه یولیعهد او صغیر بود تا رسیدن به سن قانونی در سای

، کوتاه زمانی پس از آغاز جنگ جهانی ۱۲۹۳احمد شاه در تیر ماه سال  ۵پس از سرانجام 

 . تاجگذاری کرد ،اول
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 با شدت گرفتن درگیری های بین المللیسیاسی، اقتصادی و نظامی کشور  اوضاع آشفته ی

کشتی های نظامی  ،از سوی ایرانجهانی اول طرفی در جنگ  و علی رغم اعالم بی آشفته تر

به قصد تصرف بوشهر و نواحی اطراف آن در ( ۱۹۱۵اوت  ۹) ۱۲۹۴مرداد ا ۱۷انگلیس در 

دشتستان دشتی و دلیران تنگستان،  ه یبا مقاومت رشیدان لیکنمقابل این بندر لنگر انداختند، 

به دنبال مهاجرت انبوهی از  ،با افزایش بحران در ایران چند ماه بعدبه عالوه، . روبرو شدند

 ۱۲۹۴آبان  ۲۱مجلس سوم در  ،نمایندگان ملت و دیگر فعاالن سیاسی به خارج از کشور

سوی نیروهای نظامی انگلستان در ایران  از« پلیس جنوب»تعطیل شد و در اواخر این سال 

 .تشکیل و آغاز به کار کرد

برخالف سال های نسبتاً آرام دوران کودکی دشتی، در سال های نوجوانی او  ،با این همه

شدت عمل نظامی انگلیس در بین النهرین به دلیل حمایت دولت عثمانی از آلمان در جنگ 

ود و طبعاً بازگشت به سرزمین اجدادی برای بسیاری تر و خونین تر از ایران ب به مراتب جدی

که تحصیالت ابتدایی نیز دشتی جوان . از هموطنان مقیم عتبات کامال منطقی به نظر می رسید

کربال و نجف ی بود و در مدارس علمیه گذرانده خود را در مکتب خانه های قدیمی کربال 

سید حسین فشارکی و حاج شیخ عبدالکریم حائری  حاجدر محضر علمای نامداری نظیر 

 ۱۹۱۶) ۱۲۹۵در پاییز سال  ،به تحصیل اشتغال داشت (قمی علمیه  ی مؤسس حوزه)یزدی 

دشتستان و تنگستان اقامت  ،مدتی در مناطق دشتی ،همراه پدر و برادرانش به بوشهر آمدم.( 

 .کردبه آن دیار  - دکه به بندرعباس رفته بو -و سفری هم برای دیدار پدر  گزید

 ی باره مطالبی دربطور پراکنده هرچند که بعد ها در بسیاری از نوشته های دشتی و دیگران 

 اطالعات جامع و روشنی در گردیده، ذکرطول اقامت ایشان برای نمونه در بوشهر و برازجان 

ه ئکل زمان اقامت ایشان در جنوب ایران ارا پیرامونر آن روزگار و یا دشرایط کشور  مورد

کمبود مواد خوراکی و قحطی  م.(، ۱۹۱۷) ۱۲۹۶در درازای سال با این همه،  .نشده است

شرایط بسیار  ،چندان هم طبیعی باشد ستتوان که بدون تردید نمی ،رگ در سراسر کشوربز

در مجموع  ،رخی آماربی جا که بر پایه  دشواری را برای همگان بوجود آورده بود تا آن

مقاومت  ،عالوه به .قحطی و بیماری شد لکشور به علی از سکنه نفر  ها باعث مرگ میلیون

امن  ها را بسیار نا راه «پلیس جنوب» باها در رویارویی  ایالت و عشایر و از آن میان قشقایی
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ها و  امکان رفت و آمد بین شیراز و مناطق جنوبی کشور تا توقف کامل درگیری وکرده بود 

( صورت گرفت، ۱۹۱۸)نوامبر  ۱۲۹۷در آبان ماه  ، کهعمالً پایان جنگ جهانی اول

 .غیرممکن بود

مرحوم شیخ محمد  یم،مادر ددر منزل ج ،شتی در برازجاندزنده یاد ی اقامت سه ماهه 

محبوب مذهبی و ی همسر خواهر بزرگ ایشان و چهره  شیخ بود.هد برازجانی احسین مج

سرسخت گروه مقاومت در برابر نیروهای نظامی  وّق و مویّدو مشخطّه ی جنوب اجتماعی 

مرحوم شیخ محمد حسین  .شود شناخته میدر منطقه ی دشتی، دشتستان و تنگستان انگلیس 

 مجد پدریی  حجرهدر کربال دوست بسیار نزدیک و هم در دوران تحصیل در جوانی 

و برجسته ای از مشروطه خواهان و  فکر حانی خوشرو ئق،یوسف حداشیخ مرحوم حاج 

به توپ  ی به دنبال واقعهبود که  مجلس شورای ملی ی شیراز در نخستین دورهی  نماینده

و پس از بازگشت به بود بستن مجلس به دستور محمد علی شاه به خارج از کشور تبعید شده 

به دشتی را  و به تدریس اشتغال داشت. روانشاد شیخ محمد حسین، زیست در شیراز می ،ایران

 .کنند معرفی می مرحوم حاج شیخ یوسفبه وسیله ی نامه ای 

بینند به حمایت و  دشتی جوان را سخنوری توانا می ،یوسفشیخ زمانی که مرحوم حاج 

و وعظ های  عالوه بر برنامه شیخ علیپردازند و  پرشور به دیگران می طلبه یمعرفی این 

به دنیای  ای در شیرازاجتماعی در روزنامه  -ادبیی با نوشتن چند مقاله  ،سخنرانی

هایی  حساسیت اوسخنان نه چندان متعارف کوتاهی در زمان  ماا .هدنمی  ینگاری پا روزنامه

شیخ انگیزد و ناچار با سفارش مرحوم حاج  بر میشیراز  حافظه کارعلمای م میانرا در 

 ،مرحوم شیخ علی محمد شیرازی فکرشان، ندیش و روشنا مهیوسف به یکی از دوستان 

دوم مجلس شورای ملی نمایندگی مردم ی که در دوره  ،معروف به حاج آقای شیرازی

در چند  ،در نزدیکی شهرستان مرودشت ،شان در فاروقای لکدشتی به مِ ،شیراز را داشتند

ه خاطر فشارهای ، و گاه وعظ و ارشاد بلیکن پس از مدتی اقامت ،رود فرسنگی شیراز می

 .شوداصفهان می ی روانه ، ۱۲۹۸در بهار ناچار  ،آنچه او را از شیراز رانده بود بهمشا

ولی پس از  ،پردازد می بزرگان دینی این شهرفیض از محضر به کسب  دشتی در اصفهان

ناشر  که« ایران»و )به سرپرستی سید ضیاءالدین طباطبایی(  «عدر»های  حدود دو ماه روزنامه
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سر پرسی »الدوله نخست وزیر ایران با  خبر امضای قراردادی بین وثوق ،ار دولت بودندافک

روز در  ،مشهور است «۱۹۱۹قرارداد »که به  را وزارت امور خارجه بریتانیا ی نماینده «کسکا

منتشر  الدوله(، وثوقوز پس از به روی کار آمدن مجدد یک ر تنها) ۱۲۹۸مرداد ا ۱۷

 .کنند می

خبر فجایعی که روس ها در تبریز و مشهد مرتکب  ۱۲۸۷قبالً در سال خ علی دشتی که شی

به او دست داده بود و « حالت غش»شده بودند او را شدیداً دگرگون کرده و به قول خودش 

اجتماعی و روشنفکری  ی خواهانهخیرهای  جنبه حاویتنها  شگفتار و نوشتارتا آن زمان 

های نخستین هفته نامه  در شمارهوثوق الدوله در مخالفت با قرارداد  ندتی دو مقاله  ،دینی بود

محافظه ای علمنیز با مخالفت بعضی از  ین شهرنویسد و حضورش در ا میاصفهان  «میهن»

 به دنبالآن دیار راهی قم و سرانجام  اقامت درماه  ۵ناچار پس از و به . اشود روبرو می کار

حاج آقای شیرازی و گروهی از  عیّتدر م ،۱۲۹۸اقامتی کوتاه در آن شهر در مهر ماه 

 .شود به تهران وارد میکه به استقبال ایشان رفته بودند، قاجار  منورالفکرشاهزادگان 

، یکی دیگر و نظارت مرحوم سید حسن مدرس شتی در تهران با تشویق، د۱۲۹۸در زمستان 

و با  از دوستان و همدوره ی مرحوم شیخ یوسف در دوره ی اول مجلس شورای ملی

الحسین هژیر و شیخ حسین تهرانی به ، عبدنظیر محمد فرخی یزدی هم اندیشانیهمکاری 

پس از د و پرداز می ۱۹۱۹در مخالفت با قرارداد  تندنگارش و توزیع شب نامه ها و مقاالت 

کشف  .می شود لبآگاهی جی  اداره به تأمینات یا بازجویییل برای به این دالمدتی 

 می شودآفرین  مشکل شبرای امورانشتی از سوی می د ثاثیهنویس شب نامه ها در میان ا یشپ

روزه در زندان آن اداره و سرانجام تصمیم  هحبس انفرادی د ،بازداشتبازپرسی، و منجر به 

گیر حاج آقای شیرازی  های پی در این میان کوشش .گردد به عتبات می شدولت به تبعید

 رسدمی از معرکه نیز به جایی ندشتی داشت برای خالصی  الدوله وثوقه خصوصیتی هم با ک

و را در قسمت عمده ای اآغاز شده و  ۱۲۹۹اجرای دستور تبعید در هوای گرم اواخر بهار  و

 .با پای پیاده به قزوین می برند از بخش نخستین سفر

و  گردد آن شهر بستری میی در سربازخانه  سه هفتهی در قزوین بیمار شده و ناچار دشت

اجازه داده  با این همه، .شود مینو مفید واقع اخواهان قزوین هم برای نجات  کوشش آزادی
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اقامت دشتی در  .کند یطهمدان را با گاری پست  تابعدی سفر  که او بخشمی شود 

به همت و پشتکار گروهی از  کند و میهمدان تنها حدود یک هفته ادامه پیدا  ی سربازخانه

شیخ  به خارج از کشور صرف نظر می شود و در عوض بهاو از تبعید  آن دیارخواهان  آزادی

 .بمانددشتی دستور داده می شود که در کرمانشاه علی 

 ۵کشد و با سقوط دولت مشیرالدوله در می  شتی جوان در کرمانشاه پنج ماه به درازادتوقف 

تی منتظر لغو حکم تبعید خود دش رسد. میساالر اعظم به نخست وزیری  سپه، ۱۲۹۹آبان ماه 

گردد و پس از مدتی به دلیل این اقدام خودسرانه مجددا دستگیر و در  نشده به تهران باز می

لیکن پس  ،شود تبعید عتباتتا به  گردد، زندانی می (آباد شمال امیر)در جلیل آباد  فوج سوار

مرحوم فرزند  ،با وساطت سید محمد صادق طباطبایی ،۱۲۹۹از یک هفته در اوایل زمستان 

 .شود آزاد می ،سید محمد طباطبائی سنگلجی از سران جنبش مشروطیت

دوباره به و می کند  «بیستم قرن»روزنامه ای به نام انتشار رنگ تقاضای امتیاز ی ددشتی ب

 آن زمانولی با توجه به شرایط نابسامان  ،های پایتخت می پردازد نوشتن مقاالتی در روزنامه

امتیاز آن موفق به دریافت  ،۱۲۹۹تا کودتای سوم اسفند  پشت گوش اندازی کارگزاران،و 

 .نمی شود

شده و به مدت پنجاه و پنج روز جلب شهربانی  یانظمیه دشتی به  ،به دنبال وقایع سوم اسفند

جا به باغ سردار اعتماد منتقل شده و تا یک  آن ، ازشود بازداشت می ۲شماره  بسدر مح

از نعمت آزادی محروم  ،سید ضیاءالدین طباطبایی سه ماهه یروز پس از پایان دولت 

 .ماند می

ی که نخستین روزنامه  -را  «ستاره ایران» ی سردبیری روزنامه ،پس از رهائی از زندان دشتی

اداره  (کمال السلطانصبا ) حسین خانمیرزا  توسطبا سیاست انگلیس بود و  همبارزدر ملی 

در حضور  ،خانه قزاقتنبیه بدنی صبا در  ،سه ماه بعد با این همه .گیرد در دست می -می شد 

ستاره »کار در ی را به شدت افسرده می کند و از ادامه دشتی  ،سردار سپه دسته و به قولی ب

 .ورزد امتناع می «ایران

با  (۱۹۲۲مارس  ۲) ۱۳۰۰اسفند ماه  ۱۱در  ،ساله ۲۷سرانجام چند ماه بعد شیخ علی دشتی 

رشید  .می پردازد «فق سرخش»انتشار به  هم سن و سال خود ندوستاشماری از  یاری انگشت
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و دشتی را در یادگیری بیشتر زبان  کرمانشاه با او آشنا شده بود در که در زمان تبعید ،یاسمی

 فرانسه یاری می داد، نخستین کسی بود که به یاری دشتی آمد. 

 ،بود «شفق سرخ»دشتی در انتشار  وق و مویدمش دیگرانکه بیش از  ،عالوه بر رشید یاسمی

سید فخرالدین  ،محمد سعیدی ،عبدالحسین احمدی بختیاری :نظیراو دیگر دوستان جوان 

 ر،خان فریا میرزا آقا ،الزمان فروزانفر بدیع ،رضا میرزاده عشقی ،لطفعلی صورتگر ،شادمان

ای زمان انتشار این روزنامه هر کدام درازمحمد مسعود و سعید نفیسی در  ،نصراهلل فلسفی

های معروف  ها چهره از آن داشتند و بسیاریهمکاری وی به گونه ای با و برای مدتی 

 .شدند

 و با ساختاری ،«روح و بیداری جامعه هییجت ،کارافتولید انقالب »با هدف  «شفق سرخ»

پخش هفته  هرشنبه و پنجشنبه  سه ،شنبهیکدر روزهای  ،اجتماعی و ادبی ،انتقادی ،سیاسی

( و آغاز سلطنت رضا شاه ادامه داشت و ۱۹۲۵)دسامبر  ۱۳۰۴ ماه این روش تا آذر می شد.

 سپس پخش آن به صورت روزانه در روزهای کاری هفته، درآمد.

 ،۱۲۹۹در روزگار زندانی بودنش پس از کودتای را های خود  یادداشت شیخ علی دشتی

 ۱۳۰۱و سپس در سال  «سرخ شفق»نخستین ماه های انتشار نخست به صورت پاورقی در 

در قالب نخستین  ،با افزودن یادداشت های زمان تبعید در زمان وثوق الدوله م.(، ۱۹۲۲)

 .کردمنتشر با نثری ساده و روان  ،«سحبم ایام»تحت عنوان  ،کتاب خود

د وبو توانمند  ، دلیرتیزهوش ،جوان یروز نامه نگار»دشتی به گفته ی بسیاری از تحلیلگران، 

چاپ و پخش  ،هئکوتاه زمان محل مناسبی برای ارادر که  ،«شفق سرخ»موفق شد از طریق  و

انقالبی خود را به بهترین به راستی اندیشه های  ایران درآمد،افکار گروهی از روشنفکران 

محبوبیت این روزنامه به گونه ای  .«شناساندادبی ایران بو مطبوعاتی  ،گونه به محافل سیاسی

با این همه، او به نوشتن . دشتی جوان برآمدبود که سردار سپه مقتدر نیز به فکر جلب دوستی 

 .سرگرم و از عملی شدن بسیاری از اندیشه ها و پیشنهاداتش دلشاد بود

 ۱۳۰۱اما به دنبال نخستین توقیف نشریه در شهریور ماه  ،بارها توقیف شد «شفق سرخ»

با کلیشه  «بانقال عصر»بعدی روزنامه را زیر نام  ی ترفندی شماره بادشتی  (،۱۹۲۲)سپتامبر 

هم توقیف  «انقالب عصر» ی منتشر کرد و چون نخستین شماره «شفق سرخ»بزرگ نام ی 
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ی و سرانجام شماره  «انقالب عهد»ی روزنامه را با نام ی آینده با رشادت تمام شماره  ، اوشد

در کنار  «انقالبعهد »و  «انقالب عصر»، «فق سرخش» بزرگ نامی روزنامه را با کلیشه  دیگر

 .چاپ و منتشر کرد هم

« آقای سردار سپه»، با برنام ۱۳۰۱فروردین  ۱۶در « شفق سرخ»سرمقاله ی دهمین شماره ی 

معرف قلم توانا و سحرآمیز دشتی جوان، دلیر، آگاه، درد آشنا، ملی گرا و آزادی خواه را 

 باید خواند:

*** 

 آقای سردار سپه!

 کم تر این ،زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید ،قت هم بخوانیددبخوانید به »

طبع مجامله کار ایرانی غیر  .است رسیده شما مسامع ]گوش های[ به بها گران کلمات گونه

های تمجید و تعریف نسبت به روسا و بزرگان چیز دیگر  از تقدیم کلمات تحسین و جمله

 و وزرا و روسا ،این خصلت مذموم است که زمامداران ۀو در نتیج .تواند بگوید نمی

 شده خویشتن خطاهای ملتفت وقتی و اند گردیده مهلک های خبط دچار پیوسته سالطین

 .کوتاه بوده است هچار هر دامان از آن ها دست که اند

و جز حفظ  نمتحصّ محمدعلی میرزا وقتی ملتفت خبط های خود شد که در سفارت روس

همتی نداشت و البته در آن وقت بود که  ]جانب، طرف، سوی[ هیچ وجهۀ حیات پست خود

همه تحسین و  حقیقت خود لعنت کرده و فهمید آن و درباریان بی قمتملّبه اطرافیان 

 .تمجید مقدمۀ این روز سیاه بوده است

به معایب و نواقص تحریرات و  ،«ارباب جراید»عاطفۀ ناپسند است که ما  چنینآرزوی 

سیر خود را با سرعت ادامه می  ،پیماییم جراید خود مطلع نشده و اگر یک سراشیبی را می

  .که در زیر پای ما گشوده است نمی شویم [گودالی] دهیم و متوجه مغاکی

 زیرا اشخاصی با ما سر و کار دارند که از مقاالت و مندرجات ما تعریف می کنند و آن هایی

ما هم فریب خورده  .که انتقاد دارند نقطه های قابل انتقاد خود را به ما نشان نمی دهند

 و ها [ستودن]تقریظ  احیانا و جریده، اول ما جریدۀ و ،کنیم اول نویسنده  تصور می

  .دهیم خود به مردم نشان می دیپلم منزلۀ به و درج خود جریدۀ در نیز را ها تعریف

 !آقای سردار سپه
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 که نگفت شما به نفر یک ،شالق زدند مارا به امر ش« ایران ۀستار»شاید آن روزی که مدیر 

 .بخشید اثر سوء قدر چه ملت عموم خاطرۀ در رفتار این

به حکم شما تبعید شد کسی این قدر در راه دوستی « ایران آزاد»شاید آن روزی که مدیر 

این حکمی که به قلوب عناصر کردن[  ]همراهشما فداکاری نداشت که از اصدار 

  .نماید جلوگیری ،زد میغیضی ]کم و یا اندکی[  خواه یک صدمۀ آزادی

 چرا؟. جلوگیری به انتقاد هم نکرده است اقالمن یقین دارم اگر کسی تحسین نکرده 

اعمال  اسم نزاکت حاضر نیستند صریحاً به برای این که طبع ایرانی مجامله کار است و

له مالک یس مقتدر و نافذئاگر آن دیگری یک ر مخصوصاً ،دیگری را مورد انتقاد قرار دهند

  .مانند شما بوده باشد

و نه هم حوصلۀ محبوس شدن در صحن  سبا آن که نه حال تحصن به سفارت رو ولی من

 کس هیچ دهان از مدت هاست من که بیانات دانم می که آن با ،حضرت عبدالعظیم دارم

شما الفتی ندارد و شاید موجب این شود که مقدرات تلخی  [گوش]ۀ عشنیده اید با سامن

 ها این که آن با ،منتظر من بوده باشد «ایران آزاد»و  «ایران ۀستار»نظیر مقدرات مدیران 

 .نویسم می معذالک دانم، می را

گ فعالی جن وزیر یک ایران دارم میل که این برای .برای این که به شما عالقمند هستم

 شود العملی عکس یک به منتهی شما های تندروی خواهم نمی که این برای .داشته باشد

  .نماید محروم شما وجود استفادۀ از را ایران که

 !آقای سردار سپه

 ،شما وارد تهران شده [پیشوایی] که قزاق ها به قیادت متشنّجیدر آن بامداد عبوس و 

 دسته را مردم انداخته، کار از را ها تلفن مراقبت، تحت را خانه تلگراف تعطیل، را ادارات

 منتظر و کرده احاطه را مردم العاده فوق حیرت و بهت یک کشانیدند، می مجلس به دسته

 .بفهمند را کار عاقبت بودند

 واسطۀ به است، پرده این بازیگر سید ضیاءالدین آقای گردید معلوم که ،عصر آن روز

خواه و دستجات ملی نسبت به  عظم عناصر آزادیا قسمت میان در که بدبینی نظریات

 .شدید معرفی مردم به نا مطلوبی و هولناک قیافۀ یک با شما ،سوابق مشارالیه موجود بود

 سفارت دست آلت را نسید ضیاءالدی و نسید ضیاءالدییعنی مردم شما را آلت دست 

غیر از  ،آن تاریخ و با وجود آن مقدماتو اعتراف بفرمایید که در  .زدند می حدس انگلیس

 .ای نداشتند چاره ،حدسی بزنند چنین این که یک
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سید این سوءظن مردم نسبت به شما در طی سه ماه ادامه داشت و تا آن روزی که 

 ،بعد .بود قرار این از مردم احساسات ،با پافشاری شما و تمایل شاه استعفا داد نضیاءالدی

 احساسات ،آزاد شدند محبوسینضیاءالدین ساقط شد و  سید کابینۀ آقا که روزی آن یعنی

 قوۀ و قدرت عوامل ایشان، کابینۀ اعضای ایشان، کابینۀ به نسبت که متشنج، عواطف و آشفته

 زیرا نداشت، خوبی نظر یک هم شما به بود، هیجان در ایشان سیاست بازیگران و ایشان،

 .دانستند شان میای بازی عامل نتوانا تری را شما

 پیش آمدهای و بوده بیمناک خود حبس از که آن هایی مخصوصا محبوسین،ولی 

 و مدح به دهان دانستند، می خود منجی را شما چون زدند، می حدس خود برای ناگواری

و این بود اولین روزی که شما می رفتید در قلب ملت یک مقام  .گشودند شما ستایش

  .ز شویدئرا حا منیعی ]بلند و استوار[

در همان وقت افراد زیادی در مرکز و سایر والیات موجود بودند که با نظر بدبینی و 

که سوءظن به شما نگاه می کردند و البته نگارش بعضی از جراید والیات نسبت به شما 

 .تاخت آورده بودند می تواند موید این مدعای من بوده باشد

که من هم جزء آن ها بودم با آن که در  وسینمحبدر آن وقت یک دستۀ مختصری از 

 احساسات توانستیم نمی ،از محبس آزاد شده بودیم نسید ضیاءالدیپرتو ضدیت شما با 

 را شما الاقل نداشتیم، دست در هم دلیلی هیچ اگر زیرا کنیم، ابراز شما به نسبت موافقی

 .دانستیم می خود حبس مسبب

نه تنها این آثار بدبینی از قلوب زایل گردید بلکه پس از این  ولی پس از یک ماه و دو ماه

 ایجاد و نظام ترقی در شما عشق که این از بعد ،و فعالیت شما مشاهده گردید تجدّیکه 

 شد، محرز اجانب به شما اتکای عدم که این از بعد افتاد، مشهود مملکت در مکفی قوۀ یک

 .کردند تصدیق را شما مردم

الدوله ها  انبارهای سوءظن که حتی نسبت به مستوفی الممالک ها و مشیراشخاص بدبین و 

 یکی که نکنند اعتراف خود های خانه خلوت در حتی توانستند نمی ،احساس نیکی نداشتند

سردار  کفایت و لیاقت نتیجۀ در بوده، باطل و عاطل ها سال که مملکتی مهم کارهای از

 .شود می اصالح ،هسپ

در  ،ته ظاهر گشتید که معبد شما را ملّجامع در معبودی یک مانند ،شدیدآری شما محبوب 

شما نمونۀ صحت  .المثل هوش و فعالیت ایرانی شدید شما ضرب .قلب خود بنا نموده بود

شما برای من و دیگران که معتقد به استخدام  .پرستی به شمار رفتید عمل و ایران

مردم پرتو نجات و  .بودید قاطعی برهان و مبین دلیل یک ،خارجی نبودند های مستشار
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 هر در شوند، نزدیک یا ،کنند امید را در پیشانی شما دیده و بدون این که با شما صحبت

 .کردند می گو و گفت شما کفایت و لیاقت از مجلسی و محفل

 تعلیمات مشق میدان در ،دادند هر وقت نظامیان با قدم های منظم در خیابان ها نمایش می

 موزیک و های قوی و توانا در عبور بود ا آن اسبب خانه توپ کردند، می تمرین را نظامی

 حس شده، مهیّج ها آن اعصاب آمده، غلیان به مردم بدن در ها خون شد، می زده نظامی

 در است، جامعه استقالل و حیات آثار ترین برجسته که ملی غرور و[ بینی خود] نخوت

ین مؤسسۀ ا کنندۀ زنده و جدید نظام این مؤسس که را تو مردم و شد می بیدار ها دماغ

 .پرستیدند می ،فراموش شده بودی

 راس بر شما ،ضیاءالدین از این که در نتیجۀ کودتا حتی مخالفین کودتا و دشمنان سید

 .بودند راضی و خوشنود کودتا از گرفتید، قرار جنگ وزارت

 از یا عقیده روی از یا ،باشند مخالف میطلب که با هر اقتداری  عناصر ماجراجو و آشوب

 زبان بر هم کلمه یک شما ضد بر ،س عقاید عمومی که در آن روز شما را ستایش می کردتر

 امیرکبیر ازتر  محبوب شما شاید یافت،و اگر همان رویه تا یک سال دوام می  .آوردند نمی

  !شدید می الدوله امین و

 ...ولی افسوس

به مسایل و جریان های  ،حدود وزارت جنگ و ترقی نظام دورتر رفتهدایرۀ عملیات شما از 

 جراید مدیران خواه و آزادی عناصر به ید،و متاسفانه به این هم قانع نشد پیوستهداخلی نیز 

[ برخورد] مصادفه عمومی افکار نمایندگان و عامه احساس قائدین به اخری، عبارت به و

 شما پیمودید و متاسفانه کسی نبود به شما بگوید ناصراین یک راه خطرناکی بود که  .نمود

ها چگونه در این راه نام و نشان و موجودیت خود را از دست  الدوله الملک ها و وثوق

  .دادند

اعتراف بفرمایید مدیر یک روزنامۀ بزرگ ملی را شالق زدن در دورۀ مشروطیت بکلی 

. خواه مدیر جریده خوب باشد یا بد -سابقه و در احساس عمومی خیلی سوء اثر دارد  بی

اهلل خان تا امروز هم برای ارتکاب این عمل مورد  فضل]سرگرد، یاور[ الدوله و ماژور  وثوق

 .دنباش خواهان می نفرت و بغض تمام آزادی

که هیچ چیز بدی ننوشته بود و این همان  «ایران آزاد»اعتراف بفرمایید تبعید کردن مدیر 

قبل جریدۀ خود تاج افتخار را بر سر شما نصب کرده و  شمارۀشخصی بود که در دو سه 

 .کرد مایوس شما از را مردم ،یک مقالۀ چهار ستونی در تمجید شما نوشته بود

 نظر رد ،اگر در نظر بعضی خوب بود ،اعتراف بفرمایید خود را مسبب کودتا معرفی کردن

 .نداشت اثر حسن چندان زدند می یگانگی از دم شما با که آن هایی مخصوصا و اکثریت
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را تقریبا  «ایران ۀستار»ض به او رکه برای تعای نصرت الدوله  - الدوله زیرا شما به نصرت

ضیاءالدین عداوت ورزد و  جهت نباید به سید فهماندید که بی - یک ماه توقیف نمودید

فرمانفرمای پیری که با ، زیرا با این بیانیه به فرمانفرما، اید ماۀ او شما بودهمسبب حبس سه 

]هنگام پیری[ فهماندید که پیرانه سر  ،آمد سرکشی بنایی خانۀ شما میبه موی سفید هر روز 

 .اخیر را از شما کشیده است ]گرفتاری های[ اتاین بلیّ

 سید به ،از استخالص از مجلس و همچنین به قوام السلطنه و تمام آن رجالی که پس

 سید که فهماندید کردند می نثار تمجید و مدح شما فرق بر و کرده لعنت ضیاءالدین

  .است نبوده مقصر ضیاءالدین

اعتراف بفرمایید اعالن حکومت نظامی و تهدید کردن نویسندگان و گویندگان به شکستن 

 که آن وجود با و شورا مجلس افتتاح وجود با ،در یک مملکت مشروطه ،قلم و بریدن زبان

 و مناسبت بی خیلی اند، شناخته ملّی حکومت و مشروطیت به را ایران دنیا دول تمام

 .بود ناپسند و بد ،قۀ عموم مردمسلی و ذوق به نسبت و مضحک،

ومت را کو حاست در یک مملکتی که آزادی را به قیمت خون های مقدس بدست آورده 

آیا قضاوت در مندرجات  ،گرفته و به قانون داده اند وزرااز محمد علی میرزا و درباریان و 

 جراید از وظایف یک نفر نظامی بکلی خارج نیست؟

اعتراف بفرمایید اظهار اعتماد و اطمینان کردن یک دسته کسبۀ بازار در جراید برای شما 

 .بزرگی به شمار می رفت]ضعف[ یک وهن 

 را مقامی ترین منیع سپه سردار نبود. آن و این عقیدۀ اظهار محتاج ،سپه سه ماه قبل سردار

  .بود نموده احراز ملی دستجات و طلب اصالح عناصر قبول در

 است ای کهنه بازی یک ،مسألۀ مهر کردن ورقه در بازار و اظهار عالقه به این و آن کردن

  .دانند می مقابل طرف مقام تزلزل دلیل را آن مردم که

 !آقای سردار سپه

ت حرف می زنند اگر به شما گفته اند تودۀ ملت احساس ندارد و این هایی که به اسم ملّ

همین عناصری که در  ،جراید ارباب همین زیرا نکنید، باور ،باشند یک مشت هوچی می

در اجتماعات و احساسات عمومی نافذ و موثر  ،گویند ها را هوچی می موقع تحقیر آن

  .هستند

 !آقای سردار سپه

  .ولی برای این که نظام ایران را ترقی دهید ،شما عالقمند هستیم یما به بقا
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طلب داده و به  ولی برای این که دست خود را به دست اصالح ،شما عالقمندیم یما به بقا

 .کنید پیشرفت قانون و آزادی خدمت

ولی نه در صورتی که شما فشار خود را اول متوجه طبقۀ  ،شما عالقه داریمی بقاما به 

ها را  خواه و ارباب جراید کنید و با عناصر پوسیدۀ ارتجاع که تکامل دنیا آن آزادی

 .شوید آهنگ هم ،محکوم به مرگ و فراموشی نموده است

ولی نه برای این که این اقتدار صرف خفه کردن  ،ما به اقتدار شما تعلق خاطر داریم

 .احساسات آزادگان ایران شود

ولی در وقتی که این عظمت و جالل به دیدۀ دشمنان آب  ،ما از عظمت شما مسرور هستیم

 .نه دوستان ،و خاک کشیده شود

 !آقای سردار سپه

بشکند و حالت  تواند در هم من یک قلم بیش تر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می

ولی مع ذلک چون مطابق احساسات  ،روحیه ام نیز برای تحصن در هیچ جایی حاضر نیست

 رمنتظنظیر اسالف شما  یم سرنوشتهدستۀ زیادی به بقای شما عالقمند هستم و نمی خوا یک

  .نمایم این حقیقت خالی از آالیش را تقدیم می ،شما بوده باشد

نیات خود و برای توسعۀ قوای نظامی و عظمت دادن ایران  یو اجرا خود یشما برای بقا

بلکه دست به دست  ،مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید هاباید نه تن

 کلیه برای کرده، متزلزل را اجتماعی موجود مفاسد و استبداد بنیان ،خواهان داده آزادی

 «.خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید اجتماعی مظاهر

*** 

پنجم مجلس شورای ملی از شهرستان ی  در انتخابات دوره م.( ۱۹۲۳) ۱۳۰۲در سال دشتی 

و اصرار سید گروهی از وکال او با مخالفت ی  هاعتبار ناماما  ،ساوه به وکالت انتخاب شد

حسن مدرس که بر خالف دشتی سرسختانه مخالف برقراری رژیم جمهوری در ایران بود، 

پیدا  همجلس رابه ششم  ی در انتخابات دوره ۱۳۰۵سرانجام در سال او با این همه  .شد رد

  .هم حفظ کردن ی کرد و این سمت را تا پایان دوره

دل آزرده از تغییر روش کلی رضاشاه، سانسور جراید از سوی شهربانی و عملکرد دشتی 

را به  «خشفق سر»مدیریت  م.(، ۱۹۳۰) ۱۳۰۹در سال روزنامه نگاران متملق، و خودخواه، 

واگذار کرد و تنها عنوان صاحب امتیاز نشریه را برای خود به مایل تویسرکانی طور کامل 
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آوریل  ۵) ۱۳۱۴ماه فروردین  ۲۰در روز  ،سرانجام به دستور دولت. با این همه، نگاه داشت

روزنامه  یخدمات شایسته ی ه ئگیر و ارا سال کوشش پی ۱۳ این نشریه پس از (،۱۹۳۵

 .فعالیت آن برای همیشه خاتمه داده شدبه توقیف و ، نگاری

نهم مجلس شورای  ی و تنها یک روز پس از اتمام دوره «شفق سرخ»قیف سه روز پس از تو

 بهد و ش ، دشتی مجدداً دستگیر۱۳۱۴فروردین ماه  ۲۳در  وکال،یت سیاسی صونملی و پایان م

و  انتقال یافتتهران ی ه بیمارستان نجمیّ بهبه دلیل بیماری از مدتی بعد  او .افتادقصر زندان 

 اًمجموع داشت، در منزل تحت نظر قرارنیز ماه  ۵ماه اقامت در بیمارستان به مدت  ۲پس از 

انتشارات صفی »، یکی از موسسان همدانی فقها بعد مشسال  .ماه از آزادی محروم شد ۱۴

ی  ضمیمه «ت نظرتح» ان را با عنوانماین زی های دشتی درباره  یادداشت ،«علیشاه

 .دشتی کردنخستین کتاب  ،«محبس ایام»

کتاب در زمینه  ۲۰گستره ی آثار مکتوب زنده یاد دشتی، عالوه بر صدها مقاله، متجاوز از

های روشنگری سیاسی و اجتماعی، رمان، تحلیل های ادبی و عرفانی و ترجمه ی آثار 

، تنها اثر سیاسی او «ایام محبس»باشد که چاپ و پخش آنها با انتشار  نویسندگان غرب می

 آغاز شد. ۱۳۰۱که به انگلیسی ترجمه شده است، در سال 

، در بیمارستان جم تهران درگذشت و در امام زاده عبداهلل ۱۳۶۰دیماه  ۲۶علی دشتی، در 

 شهر ری در کنار خویشان خود به خاک سپرده شد.

نمایندگی مجلس  بارها مجدداً به ،«شفق سرخ»انتشار ی از پایان دوره  بعدهای  سال دشتی در

د و یرس ، و وزارتسفارت در مصر و لبنان ، و همچنینمجلس سناسپس شورای ملی و 

 که بحث در ،بزرگان ادب ایران انجام دادبسیاری از در شناساندن شایسته ای های  کوشش

 .استخارج از موضوع این مجموعه ها  باره ی آن

که نه تنها  «فق سرخش» های انتشار ویژگی و محبوبیت دشتی در سال به گفته ی تحلیلگران

به » زمان فعالیت های سیاسی او را تشکیل می داد، بلکه در اوج آن نیز بود،%  ۲۰بیش از 

 در مبارزه با مفاسد اجتماعی شا قالبیگاه انهای  اندیشهو بیان فاخر  ،دلیل صراحت لهجه

ی زمان خودش می  پوسیده فات و رسومخرا مورد، تعصبات بی بود. او پیوسته به جنگ

های اقتصادی و عدالت  جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیت پرداخت و عقاید خود را در
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حبس  ،باعث دستگیریگاه  کرد که بیان میتند و خشن بسیار  با زبان و قلمیاجتماعی 

 .«شد ش میتبعیدیا  ، زندان وخانگی

 مسلسلی که های کوشش شده است که سرمقاله ها و نوشتهی در دست تهیه، در مجموعه 

و  ،اند منتشر شدهه قالبه صورت سرم« شفق سرخ»روزنامه دیگر های  در شماره ی آن ها دنباله

یکی از پر تنش ترین و سرنوشت سازترین دوران ی  از آگاهی های با ارزش درباره سرشار

گذشت  ضمنا باید اذعان کرد که .، تقدیم خواستاران گرددی شودتاریخ ایران محسوب م

 آناز تازگی و طراوت مطالب  هنتوانستاز زمان انتشار این نشریه نیز  رننزدیک به یک ق

های کشور بسنده نکرده و با کوششی خستگی  تنها به بیان نارسایی «شفق سرخ» .کاهدب

 از دشواری ها پرداخته است.راهکارهای مناسبی برای رهایی  ی هئارا ناپذیر به

سال گذشته در مراحل مختلف ند عزیزانی که در درازای چ وسروران ی در پایان از همه 

نمونه  کامپیوتری، حروف چینی ،موجود در کتابخانه های تهران ی برداری از مجموعه نسخه

 ،چاپ و پخش این اثر با بزرگواریو تهیه ی مقدمات  ،صفحه آراییویرایش،  ،خوانی

 مارجمند و دانشمندی به ویژه از پسرخاله  ،ی سرشار مرا یاری داده اندررویی و مه گشاده

قص های نا خ شده از شمارهاستنساکننده ی اطالعات  امینآقای دکتر مهدی ماحوزی که ت

 .کمال سپاسگزاری دارم ،این مجموعه بوده اند یکمسال 

و  ی منتخبها مقالهی  دوبارهچینی  حروف ،کوشش های انجام شدهی ه با هم بدون تردید

 نقایصیاز این رو از دوستانی که متوجه چنین  و ش نیستلغزکار ویرایش مطالب بدون 

تا در چاپ های بعدی  رسانند یمآگاهرا به ها  با بزرگواری کاستی است خواهشمند ،شوند می

 تصحیح شود.

آینه ی تاریخ سیاسی نه چندان دور سرزمین ما و میراث برگ های مجموعه ی یاد شده 

فکری ارجمند رفتگانی است که سودای سرافرازی ایران را در سر داشتند. یادشان گرامی که 

 قلمشان چراغ راه آینده است و چنین باد!
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آیا راه سومی هست میان تولید آثار هنری کم 

تیک و کیفیت در فضاهای آزاد نظام های دمکرا

در کیفیت اجرا در نظام های مرسوم سختگیری 

 توتالیتر؟

 

خود را در دانشگاه موسیقى استکهلم و دانشکده موسیقى پیتیو انجام  افشین خائف، تحصیالت

داد. او مؤسس گروه کُر آفتاب در استکهلم است و با ارکسترها و آنسامبل هاى آوازى متعددى 

ارکسترهاى سودراالتین، آکادمیسکا و ارکستر سمفونى در سوئد همکارى داشته، از جمله 

جوانان در استکهلم. آثار وى بیشتر در قالب موسیقى ارکسترال است اما عالقۀ او به تجربه در 

نوشتن او را به خلق قطعاتى در فرم و ترکیبهاى متفاوت سوق داده است. افشین خائف کنسرت 

ن ژپر"روى صحنه برده که آخرین آن کنسرت ه م بهایى با ترکیب ارکستر و آواز را در استکهل

زیر را در اختیار آرمان  ۀاز ایشان که مقال  .بر اساس داستان آرش کمانگیر بوده است "اپیلوگ

 قراردادند، سپاسگزاریم.

*** 

و در اوج سلطه  ۱۹( که در اروپاى اواخر قرن Decadentism)"دکاندنتیسم"جنبش 

اروپا متولد شد نقدهاى بسیارى به خود دید. انحراف، انحطاط و ارزشهاى انقالب صنعتى در 

  ست که به این جنبش ادبى هنرى میشد.ا یگرى نمونه هایى از حمالتیغیا

فراى این نقدها امّا خاستگاه تحول طلبى این جنبش و دیگر نحله هاى فکرى همداستانش در 

تأمّل است. دکادنتیسم به ( بسیار محل Parnassianismآن دوره همچون پارناسین ها )

 دموکراسى در هنر
 

 افشین خائف
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تریالیسم مرسوم و ابود. حرکتى در جهت خالف م "حق مالکیت هنر بر هنر"نوعى بدنبال 

سیاسى مبالغه آمیز و ارزشهاى  احساساتی گریشورشى برعلیه  کُدهاى سنتى اخالق. 

  شعارگون. 

ل جویاى ولى فارغ از تمام بحثهاى نظرى و نقدهایى که به این حرکت هاى بعضاً رادیکا

تغییر شد، میراث بجا مانده از آن که در یک جمله میتوان آنرا دکترین تئوفیل گاتر 

(Theophile Gautier ) "هنر براى هنر" (Art for art’s sake دانست، تاثیر غیرقابل )

گذاشت. اگر فلسفه شوپنهاور را  ۲۰و  ۱۹انکارى بر متفکران و هنرمندان بسیارى در قرن 

بدبین و شکّاک دکادنتها نسبت به برساخت هاى نظرى در اخالق، سیاست و موثر بر نگاه 

بنابراین میتوان پذیرفت که نامهایى چون نیچه، واگنر و سالوادور دالى از هنر  ،فرهنگ بدانیم

  و ادبیات دکادنت ها تاثیر پدیرفتند.

بیات و هنر از موتیف ابداً به این معنا نبود که اد "هنر براى هنر"باید توجه داشت که ایده ى 

بلکه متضمن این نظر بود که هنر و ادبیات  هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى خالى شوند.

بعنوان عناصرى مستقل در فرهنگ محسوب شوند که حاکم به سرنوشت خود باشند. 

ترسیم مرز مشخصى که هنر مستقل را از غیر مستقل جدا کند تقریباً غیرممکن مینماید.  البته

هر خالقیّت هنرى ناگزیر از تمام فیلترهاى فکرى و نظرى خالقش گذشته تا به مرحله  چراکه

. و این فیلترها تنها توان تکنیکى و فهم زیبایى شناسى هنرمند خالق نیستند است وجود رسیده

بلکه تمام اجزاء جهان بینى هنرمند ممکن است در مسیر خلق یک اثر تاثیرگذار باشد. نقد 

دکادنت ها متوجه سلطه ى عقیدتى رایج با معیارهاى دیکته شده از سوى  پارناسین ها و

اقتصادى بود. ردپاى این سلطه ى عقیدتى را در نظام هاى فکرى گوناگون  -قدرت سیاسى 

  در زمانهاى مختلف، از دوران تسلط کلیسا تا زمان معاصر ما میتوان مشاهده کرد. 

اُرتدکسى جدیدى بر فرهنگ  ۱۹۵۳لین تا سال پس از تروتسکى و در شوروى تحت امر استا

حاکم شد و خالقیّت هنرى بشدت زیر تاثیر ایدئولوژى مارکسیستى بخصوص با خوانش 

( و سبک هاى نامتعارف Nonconformist Artهنر نانکانفرمیست ). استالین قرار گرفت

میابند. ولى ( جرأت و فرصت بیشترى براى بروز و ظهور ۱۹۵۳تر تازه پس از مرگ استالین)

 این سلطه ایدئولوژیک پابرجاست چنانکه  ۱۹۹۱همچنان تا فروپاشى شوروى در سال 
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 افشین خائف

فرانسیس الریمر مدرّس و محقق موسیقى در دو سفر خود قبل و بعد از فروپاشى در سالهاى  

پترزبورگ خبر از تغییرات چشمگیرى در پرسپکتیو فرهنگى دوران  به سن ۱۹۹۳و  ۱۹۹۱

از شوروى میدهد. مثالهایى ازین دست البته در چین، کره شمالى و آلمان در دوران  پس

  نازى به فراوانى یافت میشوند.

دراین میان امّا نکته اى برجسته و خودنماست و آن هم سطح کیفى و اجرایى هنریست که 

جماهیر زیر سلطه ى ایدئولوژیها در کشورهایى چون آلمان، روسیه و جداشدگان از اتحاد 

شاهکارهای موسیقى، نقاشى و در نمونه هاى قدیمى تر )دوران سلطه  ه،شد اجراشوروى 

که بخش مهمى از سرمایه هنر بشر بحساب مى آیند. چه آنها که از بودند کلیسا( معمارى 

لحاظ محتوایى در خدمت ایدئولوژى بودند چه آنها که محتوایى خنثى امّا فرم و سبکى 

که هنر را سختگیرانه از  ی بودیکردند. این قدرت و فن امّا مرهون سنتدستورى را پیروى م

همینجا میتوان به این نتیجه گیرى اوّلیه رسید که هنر  توان علمى و فنى آن جدا نمیداند.

  دستورى و غیر مستقل هم میتواند در سطح باالیى از کیفیت و اجرا قرار گیرد.

ین نظام سیاسى و روش اتخاذ تصمیمات در بعنوان یک الگوى تعی "دموکراسى"مفهوم 

دولت ملّت هاى مدرن تنها در این حیطه ى تعریف باقى نمانده و بدنبال القاى درکى وسیعتر 
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در دیگر حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى اى بوده که نه لزوماً در ارتباط موضوعى با آنهاست 

ل به دینى معاصر شده که و نه ساختارى. شاید با کمى احتیاط بتوان گفت دموکراسى بد

میخواهد نفوذش را همه جا گسترده کند و عالقه اى هم به نقد ندارد و دراین مسیر چه 

در  "هنر دموکراتیک"بسترى بهتراز فرهنگ و هنر براى نفوذ و نشر ایده ها. طرح ایده ى 

؟ پرسشى را به ذهن متبادر میکند که مقصود از این ترکیب واژگانى چیست ۲۱و  ۲۰قرن 

هنرى که در دسترس مردم از هر طبقه و گروه اجتماعیست یا هنرى که تولیدش در اختیار هر 

اگر  "هنر دموکراتیک"ست؟ پس اشاره به دو درک در این رهگذر ضروریست. ا گروهی

براین ترجمان استوار باشد که مقصود آزادى عمل فردى در تصمیم گیرى و انتخابِ فُرم و 

این درک از روند خالقیت هنرى ، زیرا چالش این جستار نیست قطعاً موضوع ،محتوا ست

هرچند که دراین باب هم چالشهاى ثانویه اى چون سنجش  درک مفروض و مطلوب است. 

کیفى، ایجاد و نقد زیبایى شناسى و سلیقه مطرح است که این موارد هرکدام بستر بحث 

  جداگانه اى را میطلبند. 

. هنر را وسیله تبلیغ ایده ى دموکراسى میداند. ۱کى ست که آن درنوشته با این  چالشپس 

. دراین راه از پذیرش ضد ارزش ها)کیفى( در مقام ارزش فروگذار نمیکند. یعنى میتواند ۲

هر خلق هنرى را بدون درنظر گرفتن کیفیّت، تنها به صرف آنکه با ایده هاى دموکراتیک 

  رد. اسر عناد ندارد بپذیرد و حتى مطلوب شم

انگار جفایى که دموکراسى قادر است بر هنر نازل کند ویرانگرتر از دیگر مثالها بنظر میرسد. 

کاذب براى محصوالت  مداراییک  می شود ودموکراسى گویى به قتلگاه کیفیّت تبدیل 

تا از مرزهاى پهناور و اخالقیّات عُرفىِ  است بر این اساس که:فرهنگى هنرى ساخته 

بر آنها رواست و جامعه اگر  "خوب"برچسب کیفى  ،ده باشنددموکراتیک عدول نکر

  به پذیرش هست. "ملزم" ،به پذیرش نباشد "موظف"

قاطعانه از این ایده دفاع میکند که هنر همان  "هنر نواختن پیانو"هِنریش نوهاس در کتاب 

توان ست که میا است. این نظر نوهاس مبرّز نگاه ریشه دار و سختگیرانه ای 'تکنیک هنر'

از دوران معاصر جارى و سارى بود. شاید بتوان گفت مهمترین  قبل گفت همواره در تاریخ

بدعت ها در این نگاه از اواسط قرن بیستم و همگام با تغییر و تحوالت در دکترین هاى 
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سیاسى و جامعه شناختى بروز و ظهور کرد. از دید نوهاس و بسیارى نظریه پردازان حوزه 

تکنیک  اگرکر ناب، یک ایده ى زیبا موجب خلق یک اثر هنرى نمیشود، هنر، تنها یک ف

 هیچ میانبُرى وجود ندارد. ،آن در حدّ اعال کسب نشده باشد. بعبارتى در هنر

امّا دنیاى مدرنِ متأثر از ایده هاى دموکراتیک در دوران معاصر به ستیز با این دیدگاهها 

متعلق و نزد همگان میداند.  ،گرفتن مُمیزى هاى کیفىبرخاسته و مقوله هنر را بدون در نظر 

امّا  ،هم دراین کارزار ایفاى نقش میکندو جهانی شدن میدانیم که فرهنگ مصرف گرایى 

موتیف هاى نظرى دموکراسى بطرزى مشهود راه را براى این دگردیسى ناموزون هموار 

و این تا جایى پیش میرود  کردند. هنرمندان دیگر خواص نیستند، خلق هنر نزد مردم است.

پدیده هایى بعنوان هنر و مانند ادغام های فرهنگی، که گاه در پروژه هاى سیاسى دولت ها 

امّا ازسوى نظام  دارند،افرادى هنرمند معرفى میشوند که پرداخت و ساختارى بسیار نازل 

وههاى صرفاً جهت سیاست درگیر کردن گر ،مورد توجه و تکریم قرار میگیرند ،سیاسى

   اجتماعى کمتر ادغام شده در جامعه. 

و  پدیدهمبارک به چشم آید. شکست انحصار در یک  ۀنگاه اول شاید این یک حادث در

خوراک تقدیم آن به توده ها و کمک به یک اینتگراسیون جهانى در فرایند تولید یک 

به فرهنگى. دیدگاهى رمانتیک و عامه پسند که هنر را به یک کاالى مصرفى تقلیل میدهد تا 

  .برسدتولید همگان 

در نگاه ثانى امّا وضع به این سادگى نیست. باید نتایج و عواقب این همه گیر شدن از چند 

 جنبه مورد بررسى قرار گیرد.

ملى وارد عرصه هاى متنوع هنرى و ادبى اوّل اینکه چه کسانى با چه تواناییهاى نظرى و ع

تولید میکنند؟ تولیداتشان هم از لحاظ تکنیکى و هم موضوعى در چه  "اثر"میشوند و 

  سطوحى قرار دارند؟

قدر  د مونه همانومیکالنژ و کل دوّم اینکه آیا باید یک عنوان براى همه بکار برده شود؟ آیا 

یار محدود در هنر نقاشى میتواند بواسطه هنرمند نقّاش هستند که شخصى با توانى بس

    فالوورهاى اینستاگرام هنرمند نقاش خوانده شود؟ 
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سوّم اینکه تولیداتى که از نتیجه دموکراتیزه کردن هنر)به معنایى که گفته شد( وارد بازار 

  چه تاثیرى در سطح سلیقه مخاطبان و ایجاد تقاضاى دوباره آن دارند؟ ،مصرف میشوند

این پرسشها قطعاً ساده نیست و مارا در برار یک چالش جدّى نظرى قرار میدهد. امّا  پاسخ به

پیش طرح اینگونه پرسشها براى دغدغه مندتر کردن جامعه نسبت به مقوله فرهنگ در یک 

  ست. اضرورى  ،و هنر و ادبیات بعنوان مؤلفه هاى مهم فرهنگىکالن  ۀزمین

سیاستمدار و  Alexis de Tocquevilleرابرت براشتین کارگردان تئاتر با رجوع به آراء 

مفسر اجتماعى فرانسوى در شرح پسامدهاى فرهنگى در دموکراسى نوین آمریکا مینویسد 

دموکراتیک، خلق آثار ادبى و هنرى اصیل که با معیارهاى ذاتى و  مساوات خواهیمسیر که 

می گیرند را رو به کاهش سوق میدهد و جاى آن را تولیداتى  اصیل هنرى سنجش میشوند

  که در مقیاسهاى بزرگتر با معیارهایى غیرذاتى همچون تعداد مخاطب سنجش میشوند. 

 Highهنر متعالى "و آنچه  "Popular Artهنر عمومى "در دهه هاى اول قرن بیستم 

Art" همجوشی آنها،ز پس این ا . را تجربه کردند یهمزیستى درخشان ،خوانده میشد 

. این آمیختگى امّا سراسر کامیابى کردندنامهایى چون گِرشوین، برنشتاین و الیوت ظهور 

هراس از اضمحالل و بلعیده شدن هنر متعالى توسط فرهنگ و هنر عامى درمیان  نبود. 

مفسران اجتماعى همواره جارى بود و این نگرانى در دهه ى آغازین پس از جنگ دوّم 

که روشنفکرانى چون وایت مکدونالد با تمجید از فرهنگ عامى بر فرهنگ متعالى  -انى جه

میتاختند و بطور خاص کمیّت و جمعیّت را معیار بسیارى سنجش ها قرار مى دادند و فرهنگ 

  به اوج خود رسید. -و هنر عام را دموکراتیک میخواندند 

ابجایى ارزش ها. تابوهاى قدیمى فرصتى مغتنم ایجاد شد براى دگرگونى معیارها و ج

 Highفرهنگ متعالى "و  "High Artهنر متعالى "جایشان را به تابوهاى جدیدتر میدهند. 

Culture" .مفاهیمى غیر دموکراتیک و بعضاً در تضاد با ذات و اخالق بشر تعبیر میشوند 

تکنولوژى و شبکه هاى اجتماعى  به دلیلدر زمان ما است که ناهمگونىِ اضطراب آورى این 

با تکیه به ایده هاى کمیّت محور و معیارِ اعتماد به  است.  این دیدگاهشتاب بیشترى هم یافته 

چندان چشم انداز  جهانیفرهنگ ، برای خواست اکثریت بدون درنظر گرفتن میزان آگاهى

  روشن رقم نمیزند.
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برخالف شعر پارسی که بیش از هزار سال قدمت دارد، 

ادبیات آهنگین ایران، عمری کوتاه داشته و شکوفائی آن 

 1رود. فراتر نمیاز دوران مشروطیّت 

ای که ادبیات آهنگین معاصر ایران را  نخستین هنرمند نابغه

بود « اکبر شیدا علی»ای به نام  بنیاد نهاد، درویش شوریده

خورشیدی در طالقان تولد یافت و در  ۱۳۲۲که در سال 

 در تهران درگذشت. ۱۲۸۵سال 

ها در عالم  رویان داشت، شب وی که قلبی پر از مهر خوب

ها و  های خویش آهنگ ی، تحت تأثیر شوریدگیتنهائ

                                                 
اوج تعالی و سرائی که در  با چیرگی اعراب بر ایرانیان و سقوط سلسله ساسانی، موسیقی و نغمه -۱

های موسیقائی قدغن شد و  شکوفائی بود، مورد تحریم و تحقیر بسیار قرار گرفت و هرگونه فعالیت
وطنان یهودی ما بودند که  گرفتند. از آن پس تنها هم هنرمندان مورد زجر و شکنجه و آزار قرار می

ه صورت پنهان در ها، برای قرون متمادی موسیقی ایرانی را ب علیرغم همه مخاطرات و دشواری
گر  های خود حفظ کردند و مانع از آن شدند که این گنجینه گرانبها در دست تطاول زیرزمین خانه

 اندیشان مذهبی نابود شود. خشک

مرتضی 

  حسینی 

 دهکردی

ترین درخشان  

ها آهنگ  

 و 

های ایران ترانه  

سال  ۱۲۰در 

 گذشته
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پردازی را در کشور ما مطرح  سازی و ترانه انگیزی به وجود آورد و هنر آهنگ های دل ترانه

 ساخت.

اثر آهنگین باقی مانده که اغلب آنها، بعدها وسیله خوانندگان نامداری  ۶۰از شیدا حدود 

ضوی سروستانی، پروین، پریسا، ایرج مانند: مرضیّه، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، ر

بسطامی و سیما بینا بازخوانی شد و هنوز هم شنیدن آنها دل و جان دوستداران موسیقی را به 

 طپش وامیدارد.

 
 علی اکبر شیدا

از آن پس با ارتباط بیشتر ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمین و ورود دستگاههای حافظ، 

و ضبط صوت به بازار، موسیقی نیز بین مردم رواج یافت و به  االصوات و گرامافون و رادیو

تدریج هنرمندان و خلّاقان بیشتری در عرصه هنر ایران درخشیدند و موسیقی ایرانی به عنوان 

 بخشی از زندگی، به سوی ترقی و تکامل گام برداشت.

به « ها موسیقی گل»اوج تکامل و درخشندگی ادبیات آهنگین ایران در برنامه مشهور: 

خورشیدی در رادیو ایران اجرا  ۱۳۵۷تا  ۱۳۳۴ای که از سال  شکوفائی رسید، برنامه ارزنده

 شناسی مردم ایران، تأثیر بسیار به جا نهاد. شد و در پرورش فکری و احساسی و زیبائی
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هزار آهنگ و ترانه به وجود آمد که اکثر قریب به  ۴۰، بیش از ۱۳۵۷از زمان شیدا تا سال 

ها و ابتذال مضامین و اجراهای  محتوائی آهنگ آنها به علّت ضعف و سستی کالم و بیاتفاق 

ای و یا حداکثر چندماهه داشتند و به زودی از خاطرها  نامطلوب، عمری چند روزه، چند هفته

 محو شدند.

آهنگ و ترانه دلپذیر در حافظه تاریخی جامعه ما باقی ماند که به  ۲۰۰در این میان، حدود 

ها و زیبائی اشعار و مضامین بدیع به ماندگاری دست یافتند و پس از  دلنشینی نغمهسبب 

گذرد، هنوز هم دوستداران موسیقی،  سال که از عمر برخی از آنها می ۱۰۰گذشت حدود 

ها مانند روزهای نخستین، از شنیدن آنها لذت میبرند و خوانندگان  حتی جوانها و نوجوان

 اند. ا را بازخوانی کردهمختلف بارها و بارها آنه

ای از میراث فرهنگی و هنری ما را تشکیل  به منظور اینکه این آثار گرانقدر که بخش ارزنده

سال است که نگارنده این سطور  ۴۰دهند، از دست تطاولگر زمان در امان بمانند، حدود  می

و ترانه ایران،  با استفاده از کتب و منابع گوناگون و گفتگو و مکاتبه با اساتید موسیقی

اثر ماندگار آهنگین و انگیزه آفرینش آنها را تهیه و در چهار جلد  ۱۰۰سرگذشت حدود 

 ام. انتشار داده« هزارآوا»کتاب به نام 

های ادبی و هنری و اجتماعی این تصانیف با هم یکسان نیست و هر  طبیعی است که ارزش

 کنند. می ای را نمایندگی کدام از آنها، ارزش و اعتبار ویژه

ترانه مورد بحث، تعدادی از آنها به سبب مشخصات ممتازی که دارند به عنوان  ۲۰۰از بین 

اند، همان  نام گرفته« موسیقی حد»سال اخیر،  ۱۳۰ترین ادبیات آهنگین ایران در  درخشان

 حدی که شیخ اجل سعدی شیرازی سروده است:

 بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس
 

 1خن دانی و زیبائی راحد همین است س 
 

                                                 
از »را برای نخستین بار فریدون حافظی نوازنده چیره دست تار در کتاب: « موسیقی حد»ـ اصطالح ۱

ها و آوازهای  ر بود که در آفرینش برخی از آهنگها و ترانهبه کار برد. وی براین باو« نور تا نوا
ای نزدیک، نظیر و  ایرانی نبوغ و لطایف و ظرائفی به کار رفته که بعید به نظر میرسد که در آینده

 نام نهاد. )نقل به معنا(« موسیقی حد»مانند آنها به وجود آید. وی اینگونه آثار را 
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نظران، آهنگ و ترانه سرگشته )تو ای پری کجائی؟( از آثار حد به  به باور بسیاری از صاحب

گذرد، هنوز هم شنیدن آن  شمار رفته و پس از گذشت حدود نیم قرن که از آفرینش آن می

 کند. ها و جانها را تسخیر می مانند نخستین روزهای انتشار از رادیو، دل

 سرگشته:

خورشیدی  ۱۳۵۴ایست که در سال  اثر آهنگین جاودانه« تو ای پری کجائی»یا « سرگشته»

شاعر « هوشنگ ابتهاج»وسیله مهندس همایون خرم آهنگساز نامدار و کالم زیبا و جادوئی 

« حسین قوامی»انگیز  دان برجسته و آوای دل موسیقی« جواد معروفی»بزرگ و تنظیم استادانه 

های تازه از رادیو  گل ۵۲امدار، در دستگاه همایون به وجود آمد و در برنامه شماره خواننده ن

ای که در آفرینش این تصنیف به کار  ایران انتشار یافت. به سبب ویژگیهای ممتاز و یگانه

های اصیل ایرانی  دل و دوستداران موسیقی رفته بود، از نخستین اجرا مورد توجه مردم صاحب

 های حد درآمد. ه زودی در رده ترانهقرار گرفت و ب

  
 هوشنگ ابتهاج                                                 همایون خرم                                

های خیلی دور وقتی همایون  پروردگان مکتب صباست. سال یکی از دست« همایون خرم»

کوچک او را در دست بزرگ مرد های  ای بود، روزی مادرش دست کودک ده ساله

کودک مرا »موسیقی معاصر ایران، ابوالحسن صبا گذاشت و تنها یک جمله بر زبان راند: 

و صبا کودک را عشق آموخت، عشق به انسان، عشق به هنر و زیبائی و « عشق بیاموز و بس

ر ایران همین اکسیر جادوئی بود تا خرّم بتواند صدها آهنگ زیبا به گنجینه موسیقی معاص

 ارزانی داشته و به زندگی هزاران هزار دوستداران موسیقی صفا و معنا ببخشد.
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با استاد همایون خرم داشتم، وی براین  ۱۳۸۲در گفتگوهایی که نگارنده این سطور در سال 

باور بود که موسیقی اصیل ایرانی در حقیقت بازتاب هزاران حادثه تاریخی است که در قرون 

 ما به وقوع پیوسته است.گذشته در کشور 

  
 حسین قوامی                                                    جواد معروفی                         

شاهان و حکام قهار و   های ها و تاتارها، هجوم افغانها و ستمگری حمله اعراب، یورش مغول

بینی مردم  قیات و روحیات و جهاندیگر حوادث تلخ و شیرین اقتصادی و اجتماعی، در خل

های موسیقی ما، بازتابی از این  ها و ردیف سرزمین ما تأثیرات بسیار به جا نهاده و گوشه

 حوادث است.

سازان و خالقان موسیقی باید بار  وی براین عقیده بود که هنرمندان، به خصوص آهنگ

ا حد مقدور آنها را در های ایرانی را دریافته و ت فرهنگی، تاریخی و عاطفی موسیقی

 ها بنشیند. های خود انعکاس دهند تا آثارشان بر دل آفرینش

برهمین اساس، آهنگ سرگشته نیز تبلور بسیاری از رویدادهای گذشته وطن ماست و به 

 دلی را تحت تأثیر قرار دهد. همین جهت میتواند هر صاحب

دارد و شنونده میتواند در این آهنگ، کمترین نغمه سست و شیطانی و مطربی وجود ن

ترین احساسات و عواطف انسانی را در سراسر آن احساس کند و همان  ترین و لطیف شریف
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ها را درک کند، که مردم مغرب زمین از شنیدن آثار موسیقائی کالسیک خویش  زیبائی

 کنند. درک می

 شعر سرگشته:

با رمز و راز همراه است و آویز و پر معنا است که کلمه به کلمه آن  این شعر از آثار دل

سراینده هنرمند آن موفق شده است که مانند: خیام و حافظ و نویسندگانی چون 

داستایوفسکی و ارنست همینگوی با سفر به اعماق روح آدمیان، داستان حیرت و درماندگی 

 ای ماندگار در ادبیات آهنگین ایران بازتاب دهد. مردم روزگار ما را به صورت ترانه

نیای شعر پارسی، داستان حیرت و سرگشتگی انسانها، بیش از هزار سال قدمت دارد و در د

اند که  اندیشی و ایجاز موفق شده سرایان متقدم، در نهایت هنرمندی و ژرف بسیاری از سخن

های پر رمز و راز خیامی را در آثار خویش تبلور بخشند. در ادبیات معاصر  افکار و اندیشه

های درخشانی از این گونه آثار را دید و با داستان حیرت و سرگشتگی  نمونه ایران نیز میتوان

انسانها در برهوت حیات بیشتر آشنا شد، داستان گنگی که به گفته حافظ تعبیری جز فسون و 

 فسانه ندارد.

آویز و آوائی آسمانی همراه است، تأثیر آن بر  از آنجا که ترانه سرگشته با نغمائی بس دل

تر و تأمل برانگیزتر است و مفاهیم شعر  سته و جانهای شیفته و آرزومند، بسی ژرفهای خ دل

 کند. به راحتی به شنوندگان انتقال پیدا می

سرایان نامدار روزگار ماست و بسیاری از آثارش به مرز  ابتهاج از شعرای بزرگ و غزل

های  کند. او ترانه میجاودانگی رسیده و اکثر غزلیاتش، عطر دلنشین اشعار حافظ را تداعی 

بنشین به »، «سار شب کوچه»، «تو ای پری کجائی»چندانی نسرود، اما آنچه خلق کرد مانند: 

از آثار واال و ماندگار هنری به « کسی، کسی به در نمیزند در این سرای بی»و « یادم شبی

 آیند. شمار می

انه ما، به وجهی استادانه به های احساسی و عاطفی مردم زم در بسیاری از آثار سایه، برداشت

ها و آرزوهای بربادرفته مردم و امیدها و آرزوهای آنها سخن به  تصویر درآمده و از عشق

میان آمده است. مضمون لطیف و پر رمز و راز سرگشته، داستان زندگی و تمنیات بسیاری از 
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مطرح نموده است. سرائی ایران  آدمیان را به تصویر کشیده و تعبیرهای جدیدی را در ترانه

بست رسیده و سیر رشد و تعالی و  هاست که ادبیات آهنگین ایران بار دیگر به بن دریغا سال

 تکامل آن متوقف شده است.

 تأثیر آوای قوامی در موفقیت سرگشته:

از دیگر عوامل تأثیرگذار در موفقیت ترانه سرگشته میتوان از آوای به غایت لطیف و 

سین قوامی یاد کرد که در آستانه بازنشستگی این اثر را اجرا نمود و جادوئی و خسته استاد ح

 مفاهیم جدیدی از سرگشتگی انسانها را به تصویر کشید.

در  ۱۳۶۸ای سنتی در تهران تولد یافت و در سال  خورشیدی، در خانواده ۱۲۸۸وی در سال 

و علیرغم همین شهر درگذشت. قوامی از کودکی صدائی بسیار لطیف و دلنشین داشت 

های شدید پدر، به دنبال هنر رفت و به طور پنهان نزد اساتید بزرگ به یادگیری  مخالفت

موسیقی و آوازخوانی پرداخت و در پرتو ذوق و استعداد و دانش موسیقائی، یکی از 

ای در رادیو برنامه اجرا  هائی چند با نام مستعار فاخته ترین خوانندگان ایران شد. سال برجسته

های هنری را ادامه داد. وی از  و پس از بازنشستگی از ارتش با نام اصلی خود فعالیتکرد 

انگیزش در موفقیت این  های دل ها بود و آوازها و تصنیف خوانندگان برجسته برنامه گل

 آید. برنامه تأثیر بسیار داشت. اجرای سرگشته از آخرین اجراهای او در رادیو به شمار می

حافظی که استاد در آستانه بازنشستگی با خبرنگاران رادیو ایران به در گفت و گوی خدا

عمل آورد، وی هنوز تحت تأثیر ترانه سحرآمیز سرگشته بود و آنرا از برترین اجرای خود 

 دانست. می

 تنظیم آهنگ:

میتوان از هنر واالی استاد جواد « تو ای پری کجائی»از دیگر عوامل مؤثر در جاودانگی 

های ایران  دانها و پیانیست ترین موسیقی نظیم آهنگ یاد کرد. معروفی از برجستهمعروفی در ت

های وی  ها مرهون و مدیون فعالیت های برنامه گل شد و بخش مهمی از موفقیت محسوب می

در این برنامه بود. با تسلط فراوانی که استاد به موسیقی علمی و هنر هارمونی و ارکستراسیون 

های موسیقی رادیو را تنظیم کرد و  ها و دیگر برنامه ثار آهنگین برنامه گلداشت، بسیاری از آ

 در تعالی و تکامل هنر معاصر ایران، نقش انکارناپذیری ایفا نمود.
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 چگونگی آفرینش سرگشته:

میالدی، استاد همایون خرّم طی نامه مهرآمیزی به به نگارنده این سطور،  ۲۰۰۶در سال 

گار و انگیزه آفرینش آنرا مرقوم داشت که برای ضبط در تاریخ چگونگی خلق این اثر ماند

 موسیقی معاصر ایران، عیناً نقل میشود:

گردد.  بر می ۱۳۳۰های  آشنائی من با شادروان حسین قوامی به حدود سال»

های موسیقی  دورانی که من مشغول انجام خدمت وظیفه بودم، ایشان در برنامه

هائی نیز با  و در نتیجه با هم آشنا شدیم و برنامهخواندند  رادیو ارتش آواز می

ای به نام دلداده برای ایشان ساختم که شعر آنرا  هم داشتیم. در همان زمان ترانه

آقای تورج نگهبان سروده بود و بسیار مورد توجه قرار گرفت. اینگونه 

با ها بعداً نیز ادامه پیدا کرد و حتی آخرین اجرای ایشان در رادیو  همکاری

 «همکاری من انجام شد که غزلیاتی از موالنا را اجرا نمودند.

سال که از زمان آغاز کار آهنگسازی من به طور رسمی در   ۲۰پس از حدود »

گذشت، زمانی که آقای هوشنگ ابتهاج )ه ـ ا ـ سایه( مسئول  رادیو می

دود موسیقی رادیو شده بودند، به دعوت ایشان با هم مالقاتی داشتیم و این ح

خورشیدی بود. در آن دیدار از نزدیک با آقای ابتهاج آشنا شدم و  ۱۳۵۴سال 

ایشان ضمن پخش قطعاتی از کارهای قبلی بنده، به طرز پراحساسی که برای 

خود من نیز تأثیرگذار بود، اظهار عالقه کردند که اگر امکان داشته باشد، 

همان دیدار متوجه های من، کالم بگذارند. در  هائی از ساخته روی آهنگ

انگیزی  سرا هستند و اشعار بسیار دل شدم که آقای ابتهاج با این که شاعر غزل

سرایند، نسبت به موسیقی هم احساس بسیار لطیف و خوبی دارند و درک  می

کاملی از موسیقی اصیل ایرانی دارند. همین مسئله باعث شد که من هم نسبت 

نه در همان روز و شاید نه در همان  به درخواست ایشان ترغیب شوم و البته

هفته، بلکه به فاصله چند هفته بعد، آهنگی را در دستگاه همایون ساختم و از 

ایشان خواستم که روی آن کالم بگذارند. بسیار استقبال کردند و ضمن 

تکمیل کار هم خیلی با یکدیگر تماس داشتیم و شاید به همین دلیل کالم این 
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« کاری سوهان»آهنگ نشست و به بیانی، یک نوع ترانه خیلی خوب روی 

با  52های تازه شماره  موسیقائی انجام شده است. ترانه سرگشته در برنامه گل

همکاری همایون خرم و مجید نجاحی اجرا شد. غزل آواز این برنامه هم یکی 

 های زیبای خود آقای ابتهاج و با این مطلع بود: از سروده

 

نه رو گرچشم دل بر آن مه آئی
 کنی

خاک سیه مباش که کس بر 
 نگیردت

 

سیر جهان در آئینه روی او      
 کنی

رو  آئینه شو که خدمت آن ماه
 کنی

 

این برنامه پخش شد و به اذعان همه آنهائی که آن را شنیدند، آقای قوامی هم 

آمیزی  نظر از همه اظهارنظرهای محبت به بهترین وجه آن را اجرا کرد. صرف

زمان تا همین امروز راجع به این آهنگ شده است و آنها را شنیده و که از آن 

ام و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم و سپاسگزار هستم که به یقین  یا خوانده

با لطف خداوند، چنین اثری به جامعه فرهنگ و هنر ایران، تقدیم شده است. 

 مواردی را درباره این آهنگ قابل ذکر میدانم:

ها، رسم براین بود که یک  های مختلف گل معموالً در برنامه یکی اینکه

ای مرد اجرا  کرد و بعد قسمت آواز را خواننده خواننده زن ترانه را اجرا می

های  نمود. اما در مورد این برنامه به درخواست من و با توجه به ویژگی می

م احساسی آهنگ و نحوه تأثیرگذاری آن، تنها صدای مناسبی که به نظر

ای اجرا کند، صدای زنده یاد  کننده تواند آن را به نحو راضی رسید که می می

حسین قوامی بود که واقعاً هم بسیار خوب از عهده برآمدند و علیرغم آثار 

ها، با  های گل های مختلف رادیو، اعم از برنامه متعددی که ایشان در برنامه

 شناسند. ا با همین یک ترانه میموسیقی ایرانی داشتند، بسیاری از مردم، ایشانر
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نکته دیگر این که این ترانه در حقیقت ترانه خداحافظی وی از رادیو بود و 

  1 شاید آخرین اثری بود که وی به طور رسمی در رادیو اجرا کردند....

 پایان کالم:

های موسیقائی، وی با یکی از خبرنگاران  در آستانه بازنشستگی استاد قوامی از فعالیت

گفتگوئی انجام داد که انتشار آن از رادیو ایران، مورد توجه دوستداران فرهنگ و هنر ایران 

 قرار گرفت.

است و آنرا از « تو ای پری کجائی»در این گفتگوها، وی هنوز تحت تأثیر ترانه سحرآمیز 

ی بار کند که با کوله ای یاد می برترین اجراهای خود میداند و با دریغ بسیار از سرگشته

سنگین از خاطرات دور و نزدیک، در وادی حیرت و درماندگی به دنبال پری رویاهای 

کند و چون دیگر  ها نشان وی را جستجو می خویش روان است و از مهر و ماه و عطر گل

 یابد. گمشدگان این وادی، از هیچ کس نشان نمی

 

 یک قطره آب بود و با دریا شد
 آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟

 

 ک ذره خاک با زمین یکتا شدی 
 آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

 

 ۱۳۸۸بهمن 

 سرگشته

آهنگساز: همایون خرم، سراینده ترانه: هوشنگ ابتهاج، خواننده: حسین قوامی، گلهای 

 ۵۲تازه شماره 

 شبی که آوای نی تو شنیدم
 دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
تو ای پری کجائی که رخ 

 نمائی؟ نمی
 ام پی تو گشتهمن همه شب 

 ام بوی تو را، ز گل شنیده
تو ای پری کجائی که رخ 

 نمائی؟ نمی

 چو آهوی تشنه پی تو دویدم 
 ای از نی و نغمه ندیدم نشانه

 گشائی از آن بهشت پنهان، دری نمی
 

 ام از مه و مهر، نشان گرفته
 ام دامن گل، از آن گرفته

 گشائی از آن بهشت پنهان، دری نمی
 

                                                 
 استاد همایون خرم به نگارنده این سطور. ۱۳۸۴بهمن  ۱۳های مورخ  قسمتی از یادداشت -1
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 دل من سرگشته توست
 به باغ رؤیاها، چو گلت بویم

 

 

 نفسم، آغشته توست
 در آب و آئینه، چو مهت جویم

 

 

 نمائی تو ای پری کجائی؟           که رخ نمی

 ات پویم در این شب یلدا، ز پی
 

 به خواب و بیداری سخنت گویم 
 

 

 نمائی تو ای پری کجائی؟           که رخ نمی

 دانند مه و ستاره درد من می
 شبی کنار چشمه پیدا شو

 

 که هم چو من پی تو سرگردانند 
 میان اشک من چو گل واشو

 

 

 1نمائی تو ای پری کجائی؟        که رخ نمی

                                                 
 ها، تألیف مسعود زرگر نقل شده است. ـ این شعر از چاپ ششم جلد اول کتاب جاودانه۱
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 نوبل جایزه برنده موریسون تونی :1سرلک بهار

 هویت پرفروشش های کتاب که ای نویسنده ادبیات،

 سیاهپوست زنان تجربیات خصوص به و سیاهپوستان

 واکاوی جادویی و درخشان نثری با امریکا در را

 ۸۸ در مرداد( گذشته)چهاردهم هفته دوشنبه کرد، می

 رفت. دنیا از سالگی

 دنیای از موریسون تونی ذشتدرگ خبر انتشار با

 گرامی را او یاد همه و همه سیاست دنیای تا ادبیات

 آثاری نوشتند. و گفتند آثارش محبوبیت از و داشتند

 اغلب شان زننده محتوای و زبان عریانی  واسطه به که

 خواستار که شد می روبرو عده یک مخالفت با

 های قفسه و درسی های برنامه از شان حذف

 بودند. ها هکتابخان

                                                 
1
سرلک خبرنگار سرویس ادبیات روزنامه اعتماد در ایران در مرداد سال جاری  این مصاحبه  بهار  

تونی موریسون که  دلبنددقیقیان مترجم کتاب خت را به مناسبت درگذشت تونی موریسون با شیریند
بوده  با استقبال فوق العادهدر ایران رمانی  دلبند  برنده جایزه پولیتزر و نوبل ادبی شد، انجام داده است.

در رشته های ترجمه و ادبیات تدریس شده، در کارگاه های ادبی مورد نزدیک دو دهه است که و 

  بررسی قرار گرفته است.

و گو با گفت 

 شيريندخت دقيقيان

 

درباره توني  

موريسون و رمان 

 دلبند

 

 بهار سرلك
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 انتقادی جنبه هم هایش کتاب موفقیت که بود نادری امریکایی های نویسنده آن از یکی او

 های کتاب ترین پرفروش جدول ثابت پای اش داستانی آثار تجاری. جنبه هم و داشت

 مطالعات سوژه و شدند معرفی وینفری اپرا کتابخوانی باشگاه در بارها بود، تایمز نیویورک

 اند. بوده منتقد صدها نقادانه

 
 ۱۱ کرد، شروع هاوارد دانشگاه نویسندگان و شعرا از محفلی در را نویسندگی که موریسون

 به که نوشت امریکایی -آفریقایی زن نخستین مقاله، مجموعه و کودک کتاب چند و رمان

 میان از شد. اهدا او به ادبیات نوبل جایزه ۱۹۹۳ سال در شده تحسین کارنامه این خلق خاطر

 در را ملی کتاب منتقدان حلقه جایزه که کرد اشاره «سلیمان ترانه» رمان به توان می او آثار

 آکادمی کرد. اشاره آورد، ارمغان به او برای را ۱۹۸۸ پولیتزر جایزه که «دلبند» و ۱۹۷۷ سال

 همیتیا و بصری قدرتی دارای» را او های رمان موریسون به نوبل جایزه اهدای هنگام سوئد

 جان امریکایی حقیقت از بنیادین های وجه به» آنها طریق از موریسون که دانست «شاعرانه

 «بخشد. می

 داستان این موریسون رود. می شمار به او آثار پرطرفدارترین از یکی موریسون «دلبند» رمان

 جنگ از سپ داستان وقایع نوشت. امریکایی -آفریقایی برده زن واقعی داستان از الهام با را

 از که است دنور دخترش ترین کوچک و است زندگی روایت و دهد می روی امریکا داخلی

 رها و آزاد هم هنوز این وجود با بردند. پناه اوهایو آزاد ایالت  به و  گریخته داری برده سیستم

 ناربابا و دولت به را آن نشود مجبور تا کشت را اش شیرخواره نوزاد پیش ها سال ست نیست.

 خود تسخیر به سینسیناتی در را شان خانه کودک این روح حاال اما بدهد سفیدپوست
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 شناسد می «دلبند» را او ست اما شود نمی گفته خواننده به کودک این اسم است. درآورده

 است. شده نوشته چیزی چنین قبرش سنگ روی چراکه

 و دقیقیان شیریندخت ترجمه با ایران در است موریسون داستانی اثر پنجمین که «دلبند» رمان

 از مناسبت همین به است. شده منتشر زنان مطالعات و روشنگران و چشمه انتشارات سوی از

 این از و دادم ترتیب کند، نمی زندگی ایران در که دقیقیان با وگویی گفت میل ای طریق

 و هرستون نیل و هیوز لنگستون  سنت از موریسون کردن پیروی روح، این نماد درباره مترجم

 ام. پرسیده سیاهپوست زنان زندگی بر موریسون تمرکز

 
 نداشت اجازه ها امریکایی -آفریقایی به داری برده سیستم سرلک: بهار -پرسش

 شیرخواره نوزاد نیز داستان اصلی شخصیت ست داد. نمی دارایی یا خانواده

 نجات را او واقع  در نوزادش کشتن با داشت باور چراکه کشت را خود

 از آنها خانواده هم باز و کند می تسخیر را آنها خانه کودک روح اما .دهد می

 در داری برده دوران با شدن تسخیر این  رابطه کنید، می فکر پاشد. می هم

  چیست؟

های  نویس با درگذشت تونی موریسون دنیا یکی از بهترین رمان  شیریندخت دقیقیان:

که « دلبند»سال اخیر را از دست داد. یادش گرامی باد. بدون تردید در میان آثار او  ۱۰۰
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موجبات اهدای جایزه نوبل ادبی را به موریسون فراهم کرد، جایگاه تراز اولی دارد و تا 

 زبانان با این رمان گسترده است. دانم آشنایی فارسی جایی که می

 آورد، نماد چیست؟ ستون را به تسخیر خود درمیبلو ۱۲۴  پرسید روحی که خانه شماره می

توز بود. کلمه  کینه ۱۲۴شود که  با این اطالع شروع می ۱۲۴و روایت خانه « دلبند»داستان 

دهد. ردیابی  رمزی کلیدی است و از مصیبتی رسوب کرده و دردی بدخیم خبر می« کینه»

 کند. را آشکار می ۱۲۴این درد از روی کلمه کینه، راز روح خانه 

افتند که از پی جنگ داخلی میان شمال و جنوب امریکا  رویدادهای خانه در زمانی اتفاق می

اند. ست با پشت سر گذراندن  داری رهایی یافته بردگان به تازگی از مناسبات برده

اما روح دخترکی کند.  زندگی می ۱۲۴داری اینک همراه دخترش دنور در  های برده دهشت

تا به دست ارباب برده نیفتد، در خانه همنشین آنهاست با نوری قرمز و  که ست او را کشته

تر ست را  پیوندد. او پیش پل دی، برده رها شده به آنها میاتفاق های ناگوار برای اهل خانه.  

شناخته و خودش از قتل عام بردگان در همان  رحم و جنایتکار می دار بی از خانه یک برده

ست برای آنکه کودکانش را از او جدا اطالع می یابد که ست. او ملک اربابی فرارکرده ا

در سپس   بود.دختر کوچکش را کشته فرسای بردگی را نبینند،  های طاقت نکنند و همان رنج

را فراری می دهد و آرامش روح پل دی  ،یکی از حمله های روح کینه توز به اهالی خانه

 موقت برقرار می شود. 

کنند تا آنکه سروکله دختر جوانی که موجودی هیبرید از انسان  ندگی میها دارند ز این آدم

پذیرد که او هم در  زنده، زامبی )مرده بیرون آمده از قبر( و روح است، پیدا شده و ست می

ای که ست برای سنگ قبر نوزاد خود برگزیده  خانه زندگی کند. نام او دلبند است، کلمه

آرامش نسبی زندگی  می آفریند ودر خانه رعب و وحشت گر به گونه ای دیحاال بود. دلبند 

 زند. این بردگان رها شده را بر هم می

های معنایی این رمان است. شما در یک الیه  نبوغ و زیبایی کار تونی موریسون در خلق الیه

های جنگ داخلی و  داری و سال توانید داستان را در چارچوب تاریخی مناسبات برده می

داری و حق داشتن خانواده  مانند آنچه در مورد نظام برده -داری بخوانید الغای برده

توانید آن را در چارچوب  ای دیگر می اضافه یک چاشنی تخیلی. در الیه البته به -گویید می
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باورهای انیمیستی سیاهپوستان آفریقایی یا حتی باور به زامبی و نگاه آنها به گذشته و 

توانید مشکالت بردگان رها شده را بررسی  رودیدادهای زندگی بفهمید. در یک الیه می

 کنید.

کوشم، خوانشی فلسفی از آن به دست بدهم.  بینم که می می« ددلبن»من یک الیه دیگر هم در 

گیرد:  شود اما ورای همه آنها قرار می های دیگر درست می ای هست که از مجموع الیه الیه

یک فهم فلسفی از تفاوت میان رهایی و آزادی؛ از مفهوم خودآگاهی. اگر رهایی اتفاق 

خود،  ِ پنداری د، روح گذشته و حس ِقربانیبیفتد اما آزادی به سطح خودآگاهی ارتقا نیاب

گر نیز  پنداری همواره آزارگر و تخریب همچنان با انسان همنشین خواهد بود. روح قربانی

هست؛ درست مانند روح دلبند. این روح است که امنیت، عشق و شادمانی را از خانه و اهالی 

حل نشده و آسیب روحی  ۀشتتخیلی بیش نیست. این گذ یگیرد وگرنه دلبند، موجود آن می

ها را از اجاق بیرون بریزد و روی  بوده، فعال است تا شیرینی ۱۲۴النه کرده در  ۀآن، منشا کین

 زمین خرد کند، اشیا را بشکند و خطر برای افراد خانه ایجاد کند.

یک از  این روح آزارگر با آنها همنشین شده زیرا رهایی انجام شده ولی آزادی برای هیچ

ها  ا تحقق نیافته است. آنها هنوز سوژه و فاعل اندیشنده آزاد زندگی خود نیستند. رنج دههآنه

 -شده به شکل اختالل زخم روحی بعد از فاجعه های قربانی  بردگی و حافظه جمعی نسل

Post Traumatic Disorder-  زایمان  ۀزاد همچنان فعال است. شاید وضعیت دنور که

های رها شده است، کمی بهتر  یان برده و پناه گرفتن در سرزمینست هنگام فرار از شکارچ

ها و کشتن  پریش خود را که از شکنجه کند و زندگی مادر روان باشد. دنور کار می

کند. پل دی، برده فراری که قساوت  آمیز فرزندان خردسال خود آسیب دیده، اداره می جنون

های رهایی بوده پس از گذراندن  در جنگدیده تا مرز مردن، بیگاری داده، فرار کرده و 

باشی پناه  ها و ابتال به بیماری عصبی لرزش در سراسر بدن اینک به یک ذهنیت خوش وحشت

گونه میان رهایی و خودآگاهی آزادی  های حافظه خود بگریزد. پل دی این برده تا از شکنجه

از این منظر روح  ۱۲۴سرگردان است. اما وضعیت ست از همه بدتر است. روح شرور خانه 

بردگی است که حاال دگردیسی کرده به خودآگاهی خودقربانی پنداری تبدیل و با اهالی 

 کند. خانه همنشین شده است. این روح است که روزگار آنها را سیاه می
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ها را شنیده به  ست نسل خط اول آسیب است. اما آیا دنور که فقط تعریف آن دهشت

های سیاه  های بعد از بردگی در امریکا و دوره ین حکایت نسلخودآگاهی آزادی رسیده؟ ا

 اند. های روحی بوده در هر جای دیگر دنیا است که وارث زخم

 
 devoleBفیلم 

های اجتماعی را پشت سر بگذرانند و  جوامع، کاری طوالنی در پیش دارند تا آسیب

ریزی اجتماعی برای توسعه فردی،  خودآگاهی نوینی را پایه بریزند. همیشه در نبود برنامه

شوند. از بردگی به آزادی  های انتقالی تلف می هایی در این میانه و دوره افراد و حتی نسل

روایت « دلبند»یابد و این حقیقتی است که به عریانی در  تحقق نمی رسیدن با یک بیانه

بیرون آمدن از بردگی امری نیست که فقط با گذشت زمان درست شود. زمان به  شود.  می

در روزهایی که دیگر  ۱۲۴تری ببرد: مانند خانه  ها را به اعماق مهلک بسا زخم  تنهایی چه

ها باید در خودآگاهی  کند. تغییرات و تحول داد میبردگی رسمیت ندارد بر سر ساکنانش بی

شود.  ها و جوامع نقش ببندند و این امر تنها در بستر کنشگری فردی و جمعی ممکن می انسان
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کند. وارد جزییات فلسفی در این  مفهوم هگلی خودآگاهی در اینجا بسیار به ما کمک می

 را بیشتر بشکافم.« دلبند»از داستان کوشم این خوانش  شوم و در آینده می مجال کوتاه نمی

 
 پل دی در حال بوسیدن زخم های تازیانه بر پشت ست - devoleB فیلمای از  صحنه

 ۀسپس به فیلم تبدیل شد به یک پدیدو وقتی منتشر « دلبند»خیلی جالب است که رمان  

توانمندسازی و رشد خودآگاهی سیاهپوستان امریکایی تبدیل شد. در این فیلم اپرا وینفری 

کار بازی کرد که بعدها در همراهی با تونی موریسون و دیگر متفکران  هنرپیشه جوان و تازه

گیری خودآگاهی آزادی و پیشرفت  و رهبران سیاهپوستان امریکایی نقش مهمی در شکل

 زی ایفا کرد.های امرو برای نسل

های  و جنبش ی مدنیها پویش ۀپیدایش هنرمندی چون تونی موریسون را در پیش زمین

داری، پیوسته پویش  امریکا پس از لغو مناسبات برده ۀکنیم. در جامع امریکا بهتر درک می

های گوناگون ظهور کرده است: جنبش  ای در سطح جامعه وجود داشته و به شکل گسترده

جهت جبران  affirmative actionقرن بیستم، قوانین دولتی  ۶۰ی در دهه های مدن آزادی

های  ها در اثر کوشندگی های تاریخی بر سیاهپوستان و سرخپوستان، تجدید قانونگذاری ستم

های مردم نهاد و فرآیندهای  تر که امروز هم در جریان است: سازمان مدنی و از همه مهم

 توانمندسازی شهروندی.



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

111 

 

   
 ینفری و تونی موریسون  واپرا 

 

 اعتراضی ادبیات از معموال هرستون نیل زورا و هیوز لنگستون سرلک: بهار

 از شان آگاهی که کنند خلق آثاری دادند، می ترجیح و کردند می دوری

 سنت این از هم موریسون تونی آیا کند. تصدیق را شان بودن سیاهپوست

 چطور؟ و کرد می پیروی

تا اعتراض کنیم. با « نویسیم می»یک وقت است که در درجه اول  شیریندخت دقیقیان:

اند. رهیافتی که  توانم بگویم که از این رهیافت، آثار هنری بزرگ بیرون نیامده اطمینان می

تا دنیا را بازنمایی خالق کرده، « نویسد می»کند،  شناختی تولید می هنر دارای کیفیت زیبایی

های درونی را کشف نماید و از این سفر در  نفوذ کند، ارتباطها  های پنهان پدیده در الیه

ها را همچون جواهری تراشیده بیرون بکشد و به نمایش بگذارد.  برشی از الیه ،اعماق

شود بر  ها تابیده می های درونی پدیده تردید آنچه دیده خواهد شد و نوری که بر ارتباط بی

 تغییر خواهد افزود. ۀآگاهی و اراد

ها که شما نام بردید در  وریسون در نسل خود این رهیافت را داشت و آن نویسندهتونی م

توان داشت به نام ادبیات اعتراضی. کار  های خود. من تردید دارم که ژانر مستقلی می نسل

ادبی و آفرینش هنرمندانه اگر شکل بگیرد و در تکامل خودآگاهی یک جامعه و یک نسل 
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اثر آپتون « جنگل»عتراض منجر شود. در موردی مانند رمان تواند به ا مشارکت کند، می

تواند به اصالحات اجتماعی گسترده بینجامد. گفته  سینکلر در امریکای نیمه قرن بیستم می

بار زندگی  که روایت شرایط رقت« جنگل»جمهور وقت امریکا با خواندن  شود که رییس می

اش را به داخل حیاط  ، سوسیس صبحانههای شیکاگو بود و سوانح کار کارگران کشتارگاه

یک رمان « جنگل»اما چه چیز از  !پرتاب کرد و لزوم اصالح شرایط کار را تایید کرد

ساختی بود و موفق به  کرد؟ خیر. چون رمان خوش تاثیرگذار ساخت؟ فقط چون اعتراض می

 ود.های فرد شده ب های جامعه و دردها و سرگردانی بازنمایی زندگی حقیقی، الیه

 

 از را اعتراضی ادبیات مانند متمایزی ژانر توان نمی که گفتید سرلک: بهار

 و سفیدپوستان فرهنگی تصادم به اعتراض و نقد اما کرد. جدا ژانرها دیگر

 تقدیر هر به موریسون تونی آثار متن در امریکایی جامعه در پوستان رنگین

 محبوبیت و شهرت مبنای نقد همین که گفت توان می آیا دارد. وجود

 است؟  شده موریسون

پرسش بسیار خوبی است. فاکتورهای بسیاری دخالت دارند در  شیریندخت دقیقیان:

اینکه یک اثر، شهرت جهانی پیدا کند و به کاندیدای جایزه نوبل تبدیل شود. عامل اول، 

شود:  های هنری خودش سنجیده می اول با مالک ۀاعتراض نیست چون هر ژانری در درج

های هنر سینما را اعتال داده باشد تا اساسا به مرحله رقابت و شهرت  یک فیلم باید کیفیت

برسد. همین طور یک رمان باید هنر نویسندگی خالق را ارتقا داده باشد تا به مرحله رقابت و 

ساخت و هنرمندانه  ما وقتی رمانی خوشافتد. ا شهرت برسد. فقط با اعتراض این اتفاق نمی

دهد،  الی بافت کاری خوش ساخت قرار می اعتراض در برابر مسائل حاد جامعه را در البه

   کند. اقبال خود را چند برابر می

 زنان زندگی به آثارش در موریسون تونی اینکه وجود با سرلک: بهار

 دلیل شما نظر به ست.دان نمی فمینیستی را آثارش اما پرداخت می سیاهپوست

 بود؟ چه کارش این
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 ادبیات نوبل ۀجایز دریافت حال در

بسیاری از زنان متفکر، هنرمند یا دانشمند ممکن است درون جنبش  شیریندخت دقیقیان:

فمینیستی فعال نباشند تا به آنها فمینیست گفته شود اما همین که روایت دنیای زنانه را بررسی 

هزاران ساله مشارکت کرده،  ۀهای مردساالران در به چالش کشیدن سنتکنند، خواه ناخواه 

 ۀاند. اما در جامع همگانی افزوده ۀای به غنای سخن فمینیستی در گستر در نتیجه به گونه

فمینیست معنای کارکردی نیز دارد یعنی گویای فعالیت متمرکز روی امور زنان  ۀامریکا کلم

و نویسی  تردید در رمان ریسون فعال فمینیست نبود. اما بیاست. به معنای کارکردی، تونی مو

توجه خاص به مسائل از پژوهش های سرطان سینه[ او کنش های اجتماعی ]مانند حمایت 

زنم که نشانگر تکاپوی او در ارایه روایت از  هایی می زنان داشت. از کارهای موریسون مثال

کودک سیاهپوستی است در آرزوی  داستان تراژیک ترین چشمان آبی دید زنانه است:

گوید.  داشتن چشمان آبی و موی طالیی زیرا استاندارد زیبایی و مقبولیت جامعه چنین می

تر را فرودست  های پوست و چشم تیره سیاهپوست، رنگ ۀانگیز اینکه خود جامع شگفت

را « سوال»موریسون  ۱۹۷۳گذارد. در سال  پوست فرق می های رنگین داند و میان طیف می

زن اول، همان نقش سنتی زنان را دنبال  .کند منتشر کرد که داستان دو زن را روایت می

دهد، سر باز  هایی که جامعه به زنان می از پذیرش نقش ،کند. زن دوم به مقاومت پرداخته می

ان اصلی گفتم ۀتوان در بدن ها را نمی سازد. آیا این درونمایه زده، اراده آزاد خود را برقرار می

  .توان فمینیستی دید؟ به نظر من حتما می
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شاید بیش از دو دَهه نباشد که گاه در نوشته هایِ برخی از 

)هزارو سیصدو پنجاه   انقالبنویسندگانی از نسلِ  پس از 

و هفت(، به پیروی و تقلید از سخنِ میشل فوکو و بِسهمی 

شویم که ]دیگر[  روالن بارت با این اشارت روبرو می

وجود خارجی ندارد؛ به  (author/auteur)  "مولف"

در کالم   /écrivain (writer( "نویسنده"بیانی دیگر: 

می افتد مقوله ای است متافیزیکی که در زبان اتفاق 

هم تمایزی  "نویسنده"و  "مولف")اگرچه بارت مابینِ 

 قائل می شود که به کنار از این یادداشت است(.

 به نظر می رسد که استنتاج  ابتدایی از این نوعی  بظاهر 

شاعران را درمفهومی فراگیر، صرفنظر از ویژگیهایی که هریک ممکن است در کار خود 

گروه وسیع از یکدیگر متمایز ساخت. نخست آنان که در حیات داشته باشند، می توان در دو 

هیاهویی درپیرامون خود بر می انگیزند، اما با   خویش نام و و آوازه ای به هم می رسانند و

فرا رسیدن مرگ جسمانی برای همیشه می میرند و بسرعت از یادها می روند. دیگر کسانی 

هم در زنده بودن شناخته شده و به شهرتی  که بعد از مرگشان تازه کشف می شوند و اگر

رسیده باشند، با مرگ تن نه تنها نمی میرند، بلکه گذشت زمان هر دم  بر نام و اعتبارشان می 

افزاید. سهراب سپهری را باید در گروه دوم جای داد. شاید چند سال پیش از درگذشت 

زگار ما می رفت، کمتر سپهری، هنگامی که سخن از گزینش چند تن از شاعران سرآمد رو

اردشير 

  لطفعليان 

      

 سهراب سپهری،

  :بُعد دیگر
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کسی سهراب سپهری را در آن شمار می نهاد. اما امروز هرگاه چنین گفتگویی پیش آید، 

یکی از نخستین نام هایی که از ذهن ما می گذرد نام سهرا ب سپهری است. آری سپهری نه 

در  تنها  با مرگ به بوتۀ فراموشی نیفتاده، بلکه بی آنکه خود دیگر در صحنه باشد هر روز

عرصۀ شعر معاصر فارسی بزرگتر می شود و جایگاهی واالتر می یابد.  او اکنون با قامتی به 

مراتب بلندتر و چهره ای بس پر فروغ تر از دوران حیاتش در عرصۀ شعر امروز و هنر کالمی 

 ما مطرح است.     

ن می اگر بخواهیم سهراب سپهری را در کوتاهترین سخن توصیف کنیم در باره اش چنی

توانیم گفت: خلوص لطیف شعر در جامۀ انسانیت و و تجسم لطیف انسانیت در جامۀ شعر. تا 

کسی شعر سپهری را به درستی نخوانده و جذب نکرده باشد، نمی تواند تصور کند که 

جوشش پاک هستی با چه قدرتی می تواند در وجودی جریان داشته باشد و یک سراینده تا 

مه های خلوص شعری نزدیک شود و با سادگی و سهولتی شگفت کجا قادر است به سرچش

 انگیز گفته های خود را از آنها سیراب کند.

 ویژگیهای کالمی در شعر سپهری

یکی از ویژگیهای شعر سپهری سادگی و خود جوشی کالم است، تا آنجا که با خواندن دو 

می دهد که در سه قطعه پشت سرهم از سروده های سپهری به شخص این احساس دست 

هودجی نرم و رهوار که شاعر بی هیچ زحمتی آن را درآبهای شفاف و بلورین اندیشۀ 

شاعرانه پیش می برد نشسته است. تسلط سپهری بر کالم چنان است که گاه  این فکر به 

خواننده القاء می شود که شاعر تنها با یک رجوع جادویی به گنجینۀ ذهن خود می تواند  

را برای چکیدن و سیالن یافتن آماده کند. . این روانی و جوشش کالم را در  تمامت هر شعر

چنین حالت طبیعی و دور از هر نوع تصنع و تکلف من تنها در شعر سعدی و نظامی یافته ام، 

 هرچند که این قیاس ممکن استدر چشم بعضی شگفت انگیز جلو کند:

 شاخه ها پژمرده است

 سنگ ها افسرده است

 لدرود می نا
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 جغد می خواند

 غم بیامیخته با رنگ غروب

 می تراود زلبم قصۀ سرد 

 دلم افسرده در این تنگ غروب

 *** 

 غروب پر زده از کوه

 به چشم گمشده تصویر راه و راهگذر

 غمی بزرگ پر از وهم

 به صخره سار نشسته است 

 درون درّۀ تاریک

 سکوت بند گسسته است

 

 تحول فکر شاعرانه در سپری

سپهری در طول زندگی شاعرانۀ خود چند مجموعۀ کم حجم انتشار داد، با این نام ها: مرگ 

رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای اب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ، 

ما نگاه. غوری در این چند کتاب تحول آهسته اما مطمئن و بی تزلزل کار او را به سوی 

می دهد. فکر سپهری هرچند از همان آغاز از حساسیت ها و ارتعاشات پختگی و کمال نشان 

شدید شاعرانه لبریز است، باز وجه تمایز بارزی با کار ده ها شاعر جوان دیگر که در پی 

انقالب نیمایی به نوپردازی روی آورده اند ندارد. اما دیری نمی گذرد که سپهری راهی که 

ر او یکباره هم از نظر محتوا، هم سبک و هم آفرنیش از آن خود او است برمی گزبذد و شع

 واژه ها و پیوند آنها با یکدیگر از کار همۀ شاعران دیگر ممتاز می شود. 
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در کار سرایندگی سپهری نکتۀ شیان توجه از همان گام نخست توانایی و تسلط او در بهره 

ی پختۀ چند سال آخر جویی از وزن و زیبایی شناسی کالم است. با آنکه سپهری در کارها

زندگی اش کمتر از قافیه استفاده می کند، در شعر های نخستین او نمونه هایی می توان یافت 

که احاطۀ او را در به کاربستن ردیف و قافیه و پرداختن چارپاره های بسیار منسجم به نمایش 

نه شعر ها خود نمونۀ زیبایی از این گو "مرگ رنگ"از مجموعۀ  "دلسرد"می گذارد. شعر 

 است.

 قصه ام دیگر زنگار گرفت 

 با نفسهای شبم پیوندی است

 پرتوی لغزد اگر بر لب او

 گویدم دل هوس لبخندی است

 

 خشت می افتد از این دیوار

 رنج بیهوده نگهبانش برد

 دست باید نرود سوی کلنگ

 سیل اگر آمد و آسانش برد

 

 گاه می لرزد باروی سکوت

 دغولها سر به زمین می ساین

 پای در پیش مبادا بنهند

 چشم ها در ره شب می پایند

 

 تکیه گاهم اگر امشب لرزید
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 بایدم دست به دیوار گرفت

 با نفسهای شبم پیوندی است

 قصه ام دیگر زنگار گرفت

در نخستین سروده های سپهری لحن نیمایی را می توان اینجا و آنجا شنید و حس کرد. اما 

شاعر بزودی صاحب سبک متمایزی در بیان می شود و شاید کمتر کسی از شاعران روزگار 

ما توانسته باشد در آفرینش سبک و واژه ها آنهم در این حد از بدعت و تازگی با وی برابری 

 کند: 

 احلمانده بر س

 قایقی ریخته شب بر سر او

 پیکرش را زرهی ناروشن

 برده در تلخی ادارک فرو

 هیچکس نیست که آید از راه

 و به آب افکندش 

 و در این وقت که هر کوهۀ آب 

 حرف با گوش نهان می زندش

 موجی آشفته فرا می رسد از راه که گوید با ما

 قصۀ یک شب طوفانی را

آوار از حساسیت شاعرانه است به تدریج در مجموعۀ  این زبان ویژه که فاخر وسرشار

تکوین پیدا می کند. شاعر درخت اقاقی را در روشنایی فانوس ایستاده می بیند،  آفتاب

که زمزمه ای  "می شنود"برگهای در خت خوابیده اند و شکل الالیی شده اند. او مادر ش را 

شد است و بازیهای کودکی اش  شبیه جنبش برگها دارد.او میان دو لحظۀ پوچ در آمد و

روی سنگهای سیاه گورستان پالسیده اند. آواز سنگها را می شنود که ابدیت غم را در گوش 
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او فرو می خوانند. او با مشتی کابوس هم سفر است و راهش از شب آغاز می شود. اما 

 سرانجام از مرز تاریکی می گذرد و به آفتار می رسد. 

به مرگ می  ۱موجها می ریزد و چهره ای در آب نقره گون  در شعر او سپیده دم روی

خندد. گلهای اقاقی در الالیی مادرش می شکفند و او ابدیت را در میان شاخه هاشان می 

بیند. برگها روی احساسش می لغزند. تنها در شعر سپهری است که از خواننده دعوت می 

نوشابه  "در ایوان آن روزگاران"و  "از برگ فرود آید"، "بر لب شبنم بایستد"شود تا 

 بقیۀ حرفها را از زبان خود شاعر بشنویم:  ۲جادویی سرکشد. 

 شب بوی ترانه ببوییم، چهره را گم کنیم

 از روزن آن سوها بنگیریم، در به نوازش خطر بگشاییم، 

 خود را روی دلهره پرپر کنیم، نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه

 به سوی روشن نزدیک، نه به سمت مبهم دور نشتابیم، نه

 عطش را بشناسیم، پس به چشمه رویم

 دم صبح، دشمن را بشناسیم و به خورشید اشاره کنیم

 ماندیم، در برابر هیچ خم شدیم، در برابر هیچ، پس نماز مادر را نشکنیم

 کنار ما ریشۀ بی شوری است، برکنیم.

تیزبینش چیزهایی در طبیعت و و در انبوه به ظاهر سپهری ذهنی جستجوگر دارد و چشمهای 

بی حالت و یکنواخت اشیاء کشف می کنند که دیگران بی اعتنا و بدون هرگونه احساسی از 

کنارشان می گذرند. در شعر او هر گل می تواند مثل خورشید زندگی را روشن کند و در 

ذرا بودن خویش بخوبی آگاه است آنجا روزن ها به تیرگیها شبیخون می زنند. او به رفتن و گ

یادی از درها خواهد "ولی آنچه ذهنش را به خود مشغول داشته این است که آیا در پی او 

 و پس از گذشتنش آیا غمی بر جای اور در سایه ها خواهد نشست؟ "گذشت

شعر سپهری ما را در جهانی اثیری و مُجرد سیر می دهد و اجزا و عناصر آن به حدی لطیف و 

ننده اند که شخص از کوچه های شعر او، با همۀ مستی که از عطر کالم در سرش افتاده شک
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است باید َآهسته و پاورچین بگذرد تا مبادا چیزی را بشکند و نظمی را بر هم زند. گاه شاعر 

را می بینیم که از چشمۀ خواب، در حالی که کوزه ای تر به دست دارد در حال بازگشتن 

ال خواندن هستند و نیلوفرانی در حال واشدن، که شاعر را از خویش است، مرغانی در ح

  ۳برون می برند و او کوزۀ تر را ی شکند.

سهراب سپری با آهنگی استوار در جادۀ تکامل و پختگی گام بر می دارد تا آن که در 

که به یقین یکی از شکاهکارهای مسلم شعر معاصر فارسی است  "صدای پای آب"سرودۀ 

 نقطۀ اوج کار خویش می رسد.به 

خود مانند جویباری زالل و زیبا با جریانی مالیم و گیرا آغاز می ودد  "صدای پای آب"شعر 

و هر چه پیش تر می رود به شفافیت و خلوص خود می افزاید تا در بسیاری از لحظه های 

ذهن هیچ شاعر مسیر دراز و پرپیچ و خم خود به شعر ناب و مطلق که نظیرش تاکنون شاید از 

 پارسی گویی نتروایده باشد تبدیل گردد. 

شما مسلمانی که قبله اش یک گل سرخ، جا نمازش چشمه و ُمهرش نور باشد در کجا دیده 

اید؟ مسلمانی را که با تپش پنجره وضو می گیرد، در نمازش ماه جریان دارد و نماز خود را 

واند، در کجای سرزمین های گستردۀ می خ "قدقامت موج"و  "تکبیر االحرام علف"در پی 

 اسالمی می توانید سراغ کرد؟

 تاکنون کدام شاعری را دیده اید که توانسته باشد روی زمین چیزهایی چنین دیده باشد:

 کودکی را دیدم، ماه را بو می کرد

 قفسی را دیدم که در آن،

 روشنی پرپر می زد 

 من زنی را دیدم، نور در هاون می کوفت

 رۀ آنان نان بود، سبزی بود و دوری شبنم بود،ظهر در سف

 کاسۀ داغ  محبت بود.  

*** 
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 من کتابی دیدم

 واژه هایش همه از جنس بلور

 شاعری دیدم هنگام خطاب

 ."شما"به گل سوسن می گفت 

سپری در این شعر ما را با خود به دنیایی تازه می برد که زیبایی ها و تپش های آن را تنها 

دید. این همان دنیایی است که من و تو نیز در آن رها شدده ایم. تفاوت  جشم دل می تواند

در اینجا تفاوت دید و حساسیت است. صحنه های عادی، بی لطافت و حتی مالل آور روزانه 

برای سپهری از پیام های شعر پر بارند.  در نگاه او حتی یک بند رخت شعری در خود نهفته 

 دارد:

 ه بندی بی تاببند رختی پیدا بود، سین

او دردست تابستان یک باد بزن می بیند و سفر دانه را به گل، سفر پیچک را از این خانه به 

پرش "با گامی سبک و چشمی بیدار دنبال می کند.  "سفر ماه را به حوض"آن خانه، و 

 می بیند و گذر حادثه را از پشت کالم احساس می کند. "شادی را از خندق مرگ

و آن شنیده ایم که زندگی میدان جنگ و پیکار است، اما جنگی که سپهری  همواره از این

 در شعر خود به وصف آن می پردازد ازنوع دیگری است:

 جنگ یک روزنه با خواهش نور،

 جنگ یک پلّه با پای بلند خورشید، 

 جنگ تنهایی با یک آواز، 

 جنگ زیبای گالبی با خالی یک زنبیل، 

 جنگ خونین انار و دندان،  

 جنگ طوطی و فصاحت با هم  

 جنگ پیشانی با سردی مُهر ...
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شعر سپهری شرشار از شگفتی ها و آکنده از لطافتهایی است که در هیچ جای دیگری نمی 

توان دید. در دنیای شاعرانۀ او، قرنی با شعری فتح می شود و ساری باغی را و سالمی کوچه 

 و حتی سه چهار اسب سوار چوبی می توانند فاتح شهری باشند.ای را فتح می کند 

او درآغاز شعر، با سادگی از شهر و حال وروزگار خود برای خواننده می گوید. می گوید 

که اهل کاشان است اما حقیقت این است که او هم مثل بسیاری از آدمهای این روزگار از 

 یک گم شده می داند و چنین می سراید:ریشه های خویش به دور افتاده است. او خود را 

 شهر من کاشان نیست

 شهرمن گم شده است

 من با تاب، من با تب

 خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام.

صدای  "نزدیک است، صدای نفس باغچه "گمنامی نمناک علف"او در این خانه به 

ر و خالی پُ"را از پشت درخت، صدای کفش ایمان را در کوچۀ شوق، و صدای  "روشنی

می شنود.  او سفری درونی و معنوی به دنیای مرموز اشیاء دارد،  "شدن کوچۀ غربت را از باد

سفری که از همه کس ساخته نیست. او از طبیعت وارستگی و سخاوت می آموزد و برای 

 عبرت ما هم که شده این سخاوت را به رخ آدم ها می کشد.

 من ندیدم دوصنوبر با هم دشمن

 بیدی سایه اش را بفروشد به زمینمن ندیدم 

 رایگان می بخشد

 نارون شاخۀ خود را به کالغ.

حساسیت او بدان پایه است که هرکجا برگی باشد در او شوری می افکند و حتی یک بوتۀ 

 ناچیز خشخاش می تواند او را در سیالن بودن شستشو دهد. 

خنهای بسیار شنیده ایم، اما تا کنون از شاعران دیگر در بارۀ خرسندی و قناعت درونی س

 خرسندی وبی نیازی سپهری از نوع دیگری است.
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 من به سیبی خشنودم

 من به بوییدن یک بوتۀ بابونه

 من به یک بستگی پاک قناعت دارم

تعریفی که سپهری در شعر خود اززندگی به دست می دهد سخت تازه و بدیع است و شاید 

 هیچ شاعری پیش از او نظیرش را ارائه نداده باشد؛  تعریفی ساده، زیبا و در اوج لطافت: 

 زنگی شستن یک بشقاب است

 زندگی یافتن سکۀ دهشاهی در جوی خیابان است

 آینه است "مجذور"زندگی 

 توان ابدیت  زنگی گل به

 زمین در ضربان دل ما "ضرب"زندگی 

 زندگی میوۀ انجیر سیاه 

 در دهان گس تابستان است

 زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد،  

 زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد

 زندگی دیدن یک باغچه از شیشۀ مسدود هواپیما است.

ارزشهای تثیبت شده به دیدۀ شک می نگرد و می گوید، سپهری در معیارهای موجود و 

 زندگی را باید با چشمی دیگر دید و جوری دیگر باید به آن نگریست.

 من نمی دانم

 که چرا می گویند

 اسب حیوان نجیبی است،  کبوتر زیبا است

 و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست
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 گل کوکب چه کم از اللۀ قرمز دارد

 چشم ها را باید شست

 جور دیگر باید دید

 واژه ها را باید شست ...

سپهری شاعری آینده نگر است و به پشت سر نگاه نمی کند. برای او در پشت سر فضای 

زنده وجود ندارد و مرغ نمی خواند. باد نمی آید و پنجرۀ سبز صنوبر بسته است. در پشت سر 

 خستگی تاریخ است که موج می زند. 

رد تازه و کنجکاوانه ای است و ازاین نظر میان دید او و دید برخورد سپهری با مرگ برخو

صادق هدایت شباهت زیادی وجود دارد. او از مرگ هیچ بیمی ندارد و آن را در همه جا 

چگونه  "حجم سبز"حاضر و جاری می بنید. به چند خط زیر خوب توجه کنید وببینید شاعر 

 توصیفی از مرگ به دست می دهد: 

 ر نیستمرگ پایان کبوت

 مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

 مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید

 مرگ با خوشۀ انگور می آید به دهان

 مرگ مسؤل قشنگی پر شاپرک است

 مرگ گاهی ودکا می نوشد

 گاه در سایه نشسته است

 و به ما می نگرد. 

ن رازها نیست. او هر صبحگاه با سر سپهری افسون شدۀ زیبایی ها است اما به دنبال شکافت

 برآوردن خورشید دوباره به دنیا می اید و آسمان را میان دو هجای هستی می نشاند.
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با زبانی ساده وسرشار از عطر و لطافت کاری را که از  "صدای پای آب"سپهری در پایان 

 خود و ازهر انسانی دیگری انتظار دارد  چنین توصیف کند: 

 اسایی راز گل سرخکار ما نیست شن

 کار ما شاید این است

 که در افسون گل سرخ شناور باشیم

 پشت دانایی اردو بزنیم

 روی پای تر باران به بلندای محبت برویم

 در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم

 کار ما شاید این است که میان 

 گل نیلوفر و قرن

 پی آواز حقیقت برویم

حقیقت است و این پیگیری را از دو راه، نقاشی و شاعری، با استمراری آری او در پی آواز 

در خور ستایش در سرتاسر زندگی ادامه می دهد. با این همه او نیک می داند که مسافری 

آکنده از این  "مسافر"بیش نیست وباید عبور کند، باید بگذرد. شعر بلند و بسیار زیبای 

استادی و تسلط خود را در کالم و در بیان روشن و آگاهی است. در این شعر نیز سپهری 

 بلورین حساسیت ها شاعرانه به اوج کمال ی رساند:

 عبور باید کرد

 صدای باد می آید عبور باید کرد

 و من مسافرم این بادهای همواره 

 مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید

 مرا به کودکی شور آبها برسانید 

 گورو کفش های مرا تا تکامل تن ان
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 پر از تحرک زیبایی خضوع کنید. 

 دریچه های شعور مرا به هم بزنید 

 روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز

 مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید

 حضور هیچ مالیم را

 به من نشان بدهید.

 

 پیام های انسانی سپهری

است. در  در شعر سپهری بیش از هریک از سرایندگان معاصر دیگر پیامهای انسانی نهفته

سروده های اوعشق او نه تنها به انسان، بلکه به همۀ موجودات و به همۀ عناصر طبیعت 

درواالترین شکل ممکن جلوه گری می کند و موج می زند. روح شفقت و رعایت و 

گذشت در پاره ای از شعرهای او چنان نیرومند است که از همان نخستین خط مانند شرابی 

 آبواننده می دود و او را مست و مسحور بر جای می گذارد. شعر گیرا و پر نشئه دررگ خ

 یکی از نمونه های زیبای این سروده است. 

 آب را گِل نکنیم

 درفرودست انگار

 کفتری می خورد آب

 یا که در بیشۀ دور

 سیره ای پر می شوید 

 یا که در آبادی کوزه ای پر می گردد

 آب را گِل نکنیم

 شاید این آب روان
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 پای سپیداری می رود

 تا فروشوید اندوه دلی

 دست درویشی شاید 

 نان خشکیده فروبرده درآب ...

 مردم باال دست 

 آب را می فهمند

 گِل نکردندش، ما نیز

 آب را گِل نکنیم.

یکی دیگر از نمونه هایی است که شور واالی انسانیت، عشق به همۀ  "و پیامی در راه"شعر 

انسانیت در این شعر در بلندترین اوجهای ممکن در پرواز ذرات هستی درآن موج می زند. 

 است.

 روزی خواهم آمد و پیامی خواهم داد

 در رگها نور خواهم ریخت

 و صدا خواهم در داد

 ای سبدهاتان پرخواب! سیب آوردم سیب

 خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد

 کور را خواهم گفت

 چه تماشا دارد باغ

 روی پل دخترکی بی پا

 دُبّ اکبر را  بر گردن او خواهم آویخت

 هرچه دشنام از لبها بر خواهم چید
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 هرچه دیوار از جا بر خواهم کند

 رهزنان را خواهم گفت:

 کاروانی آمد بارش لبخند...

این شعر را باید بارها و بارها خواند و از تجسم دنیای زیبا و سخاوتمندی که با به جا آوردن 

کار بستن هریک از این پیام ها پدید خواهد آمد تا عمیق ترین هریک از این کارها و به 

 زوایای وجود خویش لذت برد:

 خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت

 مادیانی تشنه،

 سطل شبنم خواهم آورد

 خر فرتوتی در راه، 

 من مگس هاش خواهم زد

 خواهم آمد سر هر دیواری

 اهم خواندپای هر پنجره ای شعری خو

 هر کالغی را کاجی خواهم داد

 مار را خوهم گفت

 چه شکوهی دارد غوک

 آشتی خواهم داد

 آشنا خواهم کرد

 نور خواهم خورد 

 دوست خواهم داشت 
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نشانی خود را در پشت هیچستان می دهد، اما  "واحۀ دو لحظه"سهراب سپهری در شعر 

سوفان پوچ گرا سخت تفاوت دارد. هیچستان او با دنیای سرد و و تهی نیهلیست ها و فیل

هیچستان سپهری جایی است که از سرشار از کشش و جاذبه وحتی می توان گفت که از 

 زیبایی هایی مرموز برخوردار است:

 به سراغ من اگر می آیید

 پشت هیچستانم

 پشت هیچستان رگ های هوا

 پُرِ قاصدهایی است 

 خاک که خبر می آرند از گل های واشدۀ دورترین بوتۀ

 روی شن ها هم 

 نقش های سُم اسبان ظریفی است که صبح

 به سر تپۀ معراج شقایق رفتند

 پشت هیچستان برگ خواهش باز است

 تا نسیمی ز عطش در بُن برگی بدود

 زنگ باران به صدا می آید.

آنگاه شاعر از تنهایی بی انتهایی که او را احاطه کرده است سخن می گوید و چنین می 

 خواند: 

 آدم اینجا تنها است

 و در این تنهایی، سایۀ نارونی تا ابدیت جاری است.

اما تنهایی سپهری باز از نوع دیگری است، آنگونه تنهایی که فقط شاعری به عمق و 

حساسیت او می تواند در آن غوطه ور باشد، تنهایی تُرد و آسیب پذیری که خود شاعر بهتر 

 از هرکسی آن را وصف کرده است:



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

130 

 

 راغ من اگر می آییدبه س

 نرم و آهسته بیایید مبادا که تَرَک بردارد

 چینی نازک تنهایی من

دنیای شعر سپهری دنیایی سرشار از رنگ و و زیبایی است و در فضای اثیری و مست کنندۀ 

آن انسان احساس بی وزنی می کند. و نیز احساسی از غبن و غبطه که چرا خود نتوانسته است 

کشف کند. وقتی نشئۀ شعر سپهری در رگ خواننده دوید، او دیگر اختیاری چنین دنیایی را 

از خود ندارد و مثل افسون زدگان به دنبال شاعر از این سو به آن سو روان است. شعر سپهری 

 با همۀ نرمی و مالیمت و ظرافت گاه در خواننده مثل صدایی آمرانه اثر می گذارد: 

 کتاب را باید بست

 باید بلند شد

 ر امتداد وقت قدم زدد

 گل را نگاه کرد

 ابهام را شنید

 باید دوید تا ته بودن

 باید به بوی خاک فنا رفت

 باید به ملتقای درخت و خدا رسید

 باید نشست، نزدیک انبساط 

 جایی میان بیخودی و کشف.  

تاکنون در بارۀ سپهری حرفهای بسیار گفته و نوشته شده است. این نگاه کوتاه و شتاب 

نگ را هم به کار او که بی شَک برای پی بردن به عمق جهان سرشار از لطافت و آه

حساسیت چنین شاعری کافی نیست، یه حساب یکی از آنها بگذارید. این نوشته تنها 

کوششی فروتنانه برای درک بعد تازه ای است او به شعر پارسی بخشید و تالشی صادفانه 
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ای انسانی شعر او است که نظیر آن را در کار کمتر برای راه گشودن به طپش ها و ظرافت ه

سرایندۀ دیگری می توان سراغ کرد. دنیای شعر سپهری با همۀ  سادگی و  بی پیرایگی دنیایی 

راز آلود و سرشار از زیبایی های سرگیجه آوراست. او در هر واژه و در هر سطر از کالم 

در تمامی قطرات شفاف بلورینش  خود به نوآوری و بدعت تازه ای دست می زند. شعراو

زیبا و مسحور کننده است.  ایمد نگارنده آن است  دیگران با توانایی و موشکافی بیشتری در 

دریای مواج شعر سپهری به غور و عوطه وری بپردازند و شمار بیشتری از گُهرهای کشف 

 دی سی واشینگتن ۹۸فروردین   ناشده و ناشناختۀ آن را به سطح و ساحل بیاورند.

 شمار زندگی سپهری سال

 ۱۵  تولد در کاشان.۱۳۰۷مرداد ، 

  پایان دورۀ دانشسیرای مقدماتی۱۳۲۴خرداد ، 

  استخدام در وزارت فرهنگ۱۳۲۵آذر ماه ، 

  پایان تحصیل در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران با احراز رتبۀ اول.۱۳۳۲خرداد ، 

  و تأثیر پذیری عمیق از شعر و نقاشی  ، سفر به توکیو برای آموختن فنون حکاکی۱۳۳۹مرداد

 ژاپنی.

  کناره گیری از کار دولتی.۱۳۴۰اسفند ، 

  در فصلنامۀ آرش. "صدای آب"، انتشار شعر بلند ۱۳۴۴آبان 

  در همان فصلنامه. "مسافر"، انتشار شَعر بلند ۱۳۴۵خرداد 

  حجم سبز"، انتشار مجموعۀ ۱۳۴۶بهمن". 

  ر النگ آیلند، در ایالت  نیویورک.، سفر به آمریکا و اقامت د۱۳۴۹آبان 

  انتشار مجموعۀ هشت کتاب از آثار نشر شدۀ سپهری.۱۳۵۶خرداد ، 

  سرطان. ی، سفر به انگلستان برای درمان بیمار۱۳۵۸دی 

  بازگشت به ایران.۱۳۵۸اسفند ، 

  مرگ در بیمارستان پارس تهران، خاکسپاری در روستای اردهال کاشان.۱۳۵۹اردیبهشت ، 

در بیش از صد نمایشگاه نقاشی در ایران و خارج از کشور شرکت جست و  ۱۳۵۷تا  ۱۳۳۲سهراب سپهری از 

 جوایز ارزنده و متعددی را ربود. 

 "شاموسا"قطعۀ  -۱ 

 "شرق اندوه"از مجموعۀ  "گزار""شعر  -۳   "سایبان آرامش ما، ماییم"قطعۀ  -۲
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 1باَهِمستان  تازه های

 نهاد ایرانیان  -آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم ۀبرگ ویژ

  

 
بر اساس « تر جدیدئان یک تآ» ۀاجرای نمایشنام

خاطرات آن فرانک در شهر لس آنجلس توسط  

 ،بازیگران آمریکایی و بازیگر جوان نسل دوم مهاجرت

 آوا الله زار زاده، رویدادی در نوع خود کم نظیر بود. 

فدراسیون یهودیان ایرانی با حمایت  این نمایشنامه

بعد از ظهر در   ۳آگست ساعت  ۴در روز  آمریکایی، 

 Simon Wiesenthalدر  Tolerance ۀموز

Center به روی  ایرانیان لس آنجلس ۀبرای جامع

                                                 
 است.   Communityواژه باهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۱

 گزارش

از الهه 

 بروخيم

فدراسیون یهودیان 

 آمریکایی -ایرانی
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 ۀهموطنان ایرانی از میان یهودیان، مسیحیان، مسلمانان از همتن از  ۳۰۰صحنه رفت.  بیش از 

شاید افراد کتابخوان  به تماشای این اجرا نشستند.  ،سنین و در میان آنها کودکان و نوجوانان

اما در میان تماشاگران افرادی بودند که کمتر  قبلی داشتند، با سرگذشت آن فرانک آشنایی

فجایع هاالکاست آگاهی دقیق داشتند.  در گفتگوی های  ودوم جهانی از دوران جنگ 

و بیرون از سالن میان حاضران که برخی چشمان اشکبار داشتند، به موارد یهودی ستیزی 

در این  تاسف می شد.  ابراز، اشاره و تکرار می شوندکه هنوز در سراسر دنیا نژادپرستی 

 جلب توجه کرد.  ،بیست ساله ۀهنرپیش ،آفرینی آوا الله زار زاده ، نقشنمایشنامه

 
آوا با بازی پراحساس خود، تماشاگر را به درون اتاق کوچکی بردکه آن فرانک با هشت نفر 

او حتی طنز زندگی اسفناک این  خوبزندگی می کرد. بازی مخفیانه در آن ماه ها دیگر 

ازی کرد که در خانواده را دربرابر دیدگان بیننده زنده نمود. آوا نقش دختر نوجوانی را ب

اشتیاق نویسندگی برای خود رویایی ساخته، با یک ناشر خیالی هم گفتگو می کند. آرزوی 

 معروف شناخته شود.  ۀاو این است که روزی در شهر پاریس به عنوان یک نویسند
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زبان  ۷۰آن فرانک سرانجام از مشهورترین نویسندگان جهان شد و کتاب خاطراتش به 

 آدمسوزی سوخت.  ۀاینها پس از آنکه پیکر نونهالش در کور ۀترجمه شد، اما هم

 
 آمریکایی -خانم سوسن عزیززاده ریاست فدراسیون یهودیان ایرانی

 مدیرانآوا الله زار زاده همراه با راست در سمت با لوح تقدیر 

 day Saints-Latter of Jesus Christ of Church 

 ۀآمریکایی در برنام-هیئت اجرایی فدراسیون یهودیان ایرانی ریاست ،خانم سوسن عزیززاده

اشخاصی که از وقت،  ۀکوتاهی بعد از نمایش، گواهی تقدیر به آوا هدیه داد و از او و هم

قدرشناسی  ،هنر و قلم خود برای آشنایی با یهودی ستیزی و تبعیض نژادی استفاده می کنند

خواست به ویژه جوانان را به دیدن این نمایشنامه که نمایانگر فجایع جنگ و  همگان،کرده، 

 آزادی است، تشویق نمود. سوزان 

آن فرانک، چگونگی پیدا شدن دستنویس های خاطرات او است.   ۀاز نکات مهم تاریخچ

واسکوئیجل دو هلندی از پنج نفری بودند که در طول این مدت « بِپ»میپ گیس و الیزابت 

کردند. آنها پس از دستگیری و بازداشت گروه،  شده در مخفیگاه کمک می گروه پنهان به
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بدون اینکه  میپ گیس و را پراکنده بر روی زمین در اتاقهای مخفی یافتند آن های نوشته

  .آنها را بخواند، تا پایان جنگ آنها را حفظ نمود

  

 تصویر آن فرانک                  تندیسی از آن فرانک در آمستردام                                 

اُتو  ، آنخانواده، پدر  ۀپس از پایان جنگ و آزادسازی اردوگاه های مرگ، تنها بازماند
نخورده  را دست آنبود که پس از جنگ به آمستردام بازگشت. او دفترچه خاطرات  فرانک

فرانک و چهار  ۀپرداخت.  ساختمانی که خانواد ۱۹۴۷ شار آن در سالدریافت کرد و به انت

در ماه  ،کردند های مخفی آن زندگی می تن دیگر در حدود دو سال در اتاق

  .آید شمار می های آمستردام به ترین موزه و یکی از پربازدید تبدیل شد موزه به ۱۹۶۰ مه

با  ۱۹۵۲بار در سال ترجمه و برای اولین ،خاطرات آن فرانک از زبان اصلی، یعنی هلندی

چاپ شد. دفترچه خاطراتی که در  زبان انگلیسی به "خاطرات یک دختر جوان "عنوان

 ۱۲ خاطرات زندگی وی از تاریخ ۀهدیه شد، دربرگیرند آن اش به سالگی ۱۳روز تولد  سال

بر اساس آن  فیلم و نمایشنامه د. تاکنون چندینبو ۱۹۴۴ یکم اوت تا ۱۹۴۲ سال ژوئن

همچنان برای به راستی،  که اجرای اخیر لس آنجلس از این جمله می باشد.   ساخته شده

جلوگیری از تکرار یهودی ستیزی و نسل کشی ها موثر ترین راه، یادآوری تاریخ فجایع 

 گذشته در قالب های هنری است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amsterdam_Anne_Frank.jpg?uselang=fa
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آرمان: تابستان امسال در اورنج کانتی کالیفرنیا جشن 

رجسته و تولد منیرو روانی پور، داستان نویس ب

مدرس ادبیات خالق، با حضور هنرآموزان کالس 

 داستان نویسی آنالین او به نام کولی ها برگزارشد.

برای منیرو که آثار او به چند زبان ترجمه و منتشر 

شده و برای ادبیات ایران افتخار آفریده است 

 آرزوی موفقیت هر چه بیشتر داریم.
 

بود که با خانم هما جاسمی  ۲۰۱۷از اواسط آپریل 

سالگی منیرو روانی  ۶۵تصمیم گرفتیم به مناسبت 

پور جشن تولدی در محل زندگیش و همچنین به 

 صورت آنالین برگزار کنیم. 

فاصله بین ماه آپریل تا جون ماههای هیجان انگیزی 

 بود. طراحی دعوتنامه)توسط هما خانم( و ارتباط 

همه شادی بخش بود. گردهمایی تعداد زیادی از نویسندگان  برقرار کردن با مدعوین همه و

و دوست داران خانم منیرو روانی پور از سراسر دنیا کار آسانی نبود. تاکنون به این شکل در 

شبکه مجازی گردهمایی نداشتیم اواخر ماه جون تصویر دعوتنامه ای را که درست  کرده 

«  ما دوست دارید ما چه کسانی را دعوت کنیم؟ش»بودیم، برایشان در پیام فرستاده پرسیدم: 

 تازه های باهمستان 

مهر ورزیدن شادمانه به 

 نویسنده و معلم ... 
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اسامی مدعوین را فرستادم. سکوت کردند و بعد « اوه من همه را دوست دارم.»پاسخ دادند: 

 « مزاحم دوستان شدن کار درستی نیست.»از چند ساعت نوشتند: 

 ولی ما برنامه ریخته بودیم دعوت کرده بودیم و همه شاد و سرخوش منتظر روز برگزاری

 مراسم بودیم.

 
 چپ عکس در ردیف اول ازگزارش و از اعضای کالس داستان نویسی کولی ها نفر اول  ۀسودابه رکنی نویسند

  

جوالی به  ۲۲برنامه را اینطور ترتیب داده بودیم که با تقریبا ده نفر از کولی ها برای روز 

الس وگاس می رفتیم برای اولین بار یکدیگر را به شکل حضوری می دیدیم. احساس 

عجیبی بود. گویی از میانه مانیتور به دنیای واقعی پرتاب شده باشی. درِ منزل ایشان به روی 

کسانی که نمی شناخت باز بود و این موقعیت منحصر به فردی را ایجاد کرده بود. به قول 

و با وجودی که شناخت آنچنانی از هم نداشتیم ولی  "ا با ادبیات بهم وصل شدیمم"منیرو 

جوالی یک برنامه آنالین سراسری )زوم(  ۲۳حرف دل هم را می فهمیدیم.  روز شنبه 

داشتیم. جلسه زوم با حضور خانمها شهرنوش پارسی پور، هما سرشار، فرشته مولوی و 
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لی خدایی و جمعی از دوستداران منیرو برگزار شد. آقایان: حسین آتش پرور، عباس مخبر، ع

ویدیو کامل این جلسه موجود است. در آن سال ایشان درباره ارتباط ادبیات با زندگی 

برایمان صحبت کرده و از بی توجهی و بستن چشم به روی واقعیت ها گفتگو کردیم. از 

گفتند.  ۱۳۶۳رایمان از سال روی دفتر یاداشت های گذشته، خاطراتشان را برایمان خوانند. ب

است. عجب سال هایی  ۱۳۶۳شاید سرانجام سربلند از این طوفان بنیان کن به در آیی، سال »

بود. نه کار داشتم. نه روزگارم معلوم بود نه جا داشتم. هیچ چیز معلوم نبود. هیچکس 

را می کنه. یک امیدوارتر از من به زندگی نبود. عجیب و غریبه. کار هنری با آدمی این کار 

داستان از من چاپ نشده بود. دو سه تا داستان کامل شده داشتم. تازه با گروه گلشیری آشنا 

شده بودم. و حرص داستان خواندن و داستان نوشتن که اصال غیرعادیه. من حرص خواندن و 

 «نوشتن داشتم. نمی دانم واقعا این عشق به کلمات و نوشتن را چطوری پیدا کردم.

 چند روز مرتب سفارش می کردند به برقراری حلقه دوستی. در آن

تجربه اولین سال برگزاری تولدشان آنقدر دوست داشتنی و دلچسب بود که برای سال بعد 

هم دوستان از الس وگاس پیش قدم شدند و پیشنهاد دادند که به مناسبت زادروزشان دور 

 هم جمع شویم.

جوالی  ۲۱ی در صفحه اصول زندگی اعالم کردیم برای این بار از چند ماه مانده به ماه جوال

 گردهمایی کولی ها در شهر الس وگاس به مدت سه روز برقرار خواهد بود.

از کانادا و سراسر آمریکا دوستان کولی در این گردهمایی شرکت کردند. تعدادی در منزل 

دهمایی هم بسیار ایشان سکنی گزیدند و تعدادی هم در هتل و منزل دوستان کولی. این گر

 منحصر به فرد بود.

در این سفر تاکید به خواندن کتاب داشتند و عالوه بر خواندن کمدی الهی و کتاب داستان 

کوتاه و تاکید بر خواندن کتاب مقدس، تعدادی کتاب خاطرات از افراد معروف معرفی 

؛ وانی در تهرانلولیتا خکردند. تاکید به خواندن کتاب خانم آذر نفیسی داشتند؛ به نام 

 سفارش کردند  کتابهایی هم که در این کتاب معرفی شده اند را بخوانیم. 

به مناسبت تولدشان در منزل خانم سارا خستو جمع شدیم و ایشان  ۲۰۱۸جوالی  ۲۲روز شنبه 

از دوستان پذیرایی کردند و روز و شب فراموش نشدنی را به یادگار گذاشتند. در این سفر 

بود که از وجه تسمیه انتخاب نام نویسندگی شان گفتند. از بین دوستان کولی خانم ریما 
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تصمیم گرفتیم که همه ساله در ماه جوالی در قریشی داستانکی خواندند و در این سال 

 گوشه ای از دنیا به مناسبت زادروزشان گردهمایی کولی ها را برگزار کنیم. 

جوالی در شهر الگونا نیگل با جمعی از کولی ها گردهم  ۲۶امسال به مناسبت این روز در 

  می گیریم.آمدیم. سومین  سالی است که تولدشان را با هم جشن 

 
جوالی بعد از صبح بخیر به دوستان فیس بوکی آدرس محل اقامتشان در اورنج  ۲۵روز 

کانتی را در فیس بوک می نویسند. اضطراب دست از سرم بر نمی دارد برایشان می نویسم: 

 «می شه با هم صحبت کنیم؟»
 

 «چیه چرا نگرانی؟»تلفن می کنند و می گویند: 
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زندگی موج میزند. یک عالم سوال درمورد صورتشان حالت قشنگی دارد. در نگاهشان 

  برنامه های آتی ... همه فراموشم می شود...

چرا اجازه ندادید براتون سالن بگیریم تا همه کسانیکه دوستتون دارند دورتون جمع »پرسیدم: 

بریم دریا، »می گویند: «  بشوند؟ االن با این اعالمی که کردید چطور از مردم پذیرایی کنیم؟

مه بریم ساحل، دیدارمون آنجا باشه ولو اینکه با هم حرف نزنیم، روی شن های اصال ه

عالقه شان به ساده « ساحل دراز بکشیم و غروب آفتاب را تماشا کنیم، انسانی تر نیست؟

  ست. ابرگزار شدن مراسم دوست داشتنی 

ام جوالی  هر  ۲۶کولی ها از کانادا تا ویرجینیا تا میزوری و الس وگاس و کاروالینا روز 

کدام از فرودگاهی رسیدند و از هر طرف برای بعد از ظهر همان روز در شهر الگونا نیگل 

اولین باری بود که می دیدند و آنچنان  رادر منزل برادرشان جمع شدیم. بعضی یکدیگر 

 حس همکاری و آغوش های باز برای هم آماده بود گویی سالها ست، هم را می شناسیم. 

ودمان به خانه نگاهم به کتابی که بر روی میز است تالقی می کند، ترجمه کتاب به محض ور

اهل غرق... توضیحی ندادند و گفتند برای تائید نهایی برایم فرستاده شده. بعد از صرف غذا 

 و شنا در استخر، قرار بر این شد که برویم کنار دریا به امید روشن کردن آتش.

سیدیم. شلوغ بود. غروب آفتاب را تماشا کردیم عکسهای قبل از غروب آفتاب به ساحل ر

زیبایی گرفته شد و همگی بر روی شنها نشستیم.  سمت راست جمعی از کولی ها آواز می 

خوانند  و تعدادی دیگر در سمت چپ برای اولین بار هم را دیده بودند و با هم گپ می 

 زنند. 

چند نفر خبر حضور ما را از برنامه رادیویی صبحانه با هما سرشار شنیده و پرسان پرسان ما را 

گرمی گفتگو و به ما سفارش کردند به صفحات به پیدا کرده بودند. خانم روانی پور با آنها 

 فیس بوکی کولی ها اضافه شان کنیم. 

کمی به سمت ا برخاسته در سمت راستمان گروهی آتش روشن کرده بودند. ایشان از ج

از همه شما سوال »آتش و بعد رو به اقیانوس رفته و بعد از چند دقیقه با صدای بلند گفتند: 

حاال »و ادامه دادند: « دارم. آیا صدای امواج را شنیدید؟ جهت موجها از کدام طرف بود؟

کجا تمام سی موج را بشمارید و بگویید که صدای امواج از کدام سمت شروع می شد و در 

پس از سکوت ده دقیقه ای « می شد؟ این تمرینی است که فردا به آن پاسخ خواهید داد.
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آیا شما با زبان طبیعت آشنا هستید؟ طبیعت الفبا دارد. وقتی شما ذهنتان آموزش »گفتند: 

ندیده باشد اختالف و دلیل وجود رنگهای گوناگون برگها و حتی شیارهایی که بر روی 

ه است یا گیاهانی که مثل تور بر روی زمین پهن می شوند را نخواهید خاک ایجاد شد

دانست. هدف از گردهمایی ها برقراری ارتباط با محیط اطرافمان است. باید با طبیعت رفاقت 

برقرار کنیم. رفاقت برقرار نمی شود مگر اینکه شما با زبان رفاقت با هم صحبت کنید طبیعت 

به امواج گوش نکردید؟ صدای چند نوع موج »مه می دهند: ادا« هم زبان خودش را دارد.

متفاوت را شنیدید؟ از کدام سمت شروع می شدند و آخرین موج کجا فرود می آمد؟ آیا 

می دانید چند نوع ماسه وجود دارد؟ ماسه در این مکانی که من ایستاده ام با ماسه آن طرف 

گفتگوشان و رنگ امواج با هم صحبت  شیوه فردا دربارهتر و ماسه وسط دریا فرق می کند 

 «می کنیم.

در این سفر بیشتر اوقاتمان را در حوالی اقیانوس سپری کردیم و من فکر می کنم این امر 

ارتباط با چاپ ترجمه کتاب اهل غرق داشت. چون مادری که منتظر تولد فرزندش است در 

ستجو می کردم. چند روز سکوت به دریا خیره می شد. مه جمال و آبی ها را در نگاهش ج

 قبل تر در پست فیس بوکی نوشته بودند:

از وقتی فلورانس رفتم و تودریا شنا کردم دیگه استخر به نظرم چیزی مصنوعیی میاد. خیلی  "

  وقت بود یادم رفته بود شنا یعنی چه و دریا چه مزه ای داره.

  دمی یادش می ره.آ

ال می کنه تمام دنیا فقط تو این حصار دمی اگر تو یک حصار کوچک بمونه بعدش خیآ

  "با بچه ها می ریم دریا -لس انجلس -خالصه می شه... هفته دیگه... تو اورنج کانتی

شب  ۷ظهر به مدت سه ساعت کنار اقیانوس بودیم و برای ساعت  ۱۲جوالی حدودا  ۲۷روز 

ور که از محل هم در رستوران حاتم شام صرف شد. در این میان دوستداران خانم روانی پ

حضورشان با خبر شده بودند دیداری با ایشان داشتند. بعد از صرف شام به منزل برادرشان 

 رفتیم و جشن تولد را با روشن کردن شمع ها و بریدن کیک برگزار کردیم. 

آرزو می کنم تمام کسانی که صدای من را می شنوید هر »برای آرزوی روز تولد گفتند :  

تی تشکیل داده باشید یا بنیادش را گذاشته باشید و اولین نشست تون را کدام یک حلقه دوس

سال پیش شروع کردم گروه کولی ها را  ۲۲شروع کرده باشید. چون من وقتی که واقعا 
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ساختم علت واقعیش این بود که حس می کردم مردم کالفه اند. می خواهند دور هم جمع 

اده باشند. همان موقع من در پرشین بالگ بودم. سال بشوند اما نمی توانند و انگار تو تله افت

بود گروه های داستان نویسی داشتم که اسم نداشتند و اینجا و آنجا جلسه می گذاشتیم  ۲۰۰۲

تا اینکه گروه کولی ها تشکیل شد و من اصال فکر نمی کردم که گروه به این شکل در بیاید. 

ازی بازی یک مسئله جدی برایم مهم بود من در واقع بازی بازی شروع کردم و زیر این ب

آنهم دوستی بچه ها ، ارتباط آدمها با یکدیگر بود برای اینکه من میدونم آدمیزاد حتی بدون 

غذا می تونه زندگی کنه و یا مدتها  بدون خیلی چیزها اما بدون همدیگر نمی تونه زندگی 

 کنه. هیچکی واقعا در تنهایی نمی تونه زندگی کنه...

 ارم همه شما تا سال دیگر یکی یک گروه داشته باشید. این گروه ادامه پیدا کرده و هیچامیدو

کس هم خیال نمی کرد کسی از طریق اینترنت بتواند با هم دوست بشود ولی حاال شما ها 

هستید دیگه خیلی ها همدیگر را تازه می بینید ولی یک دوستی هایی دارید که گویی از 

. برای هم نگران می شوید من برای شما نگران میشم. هرکاری از بچگی هم را می شناسید

دستمون بر میاد برای هم می کنیم به نظر من دنیا پر از خشونته و خوبه که ما ضدش رفتار 

کنیم که ما بتونیم هم خشم خودمون را کنترل کنیم هم یه جوری این محبت که در وجود 

. طول میکشه بخصوص ماهایی که در یک همه آدمها هست پخش کنیم و بهم دیگر بدیم 

محیط بسته ای زندگی کردیم خیلی طول می کشه بهم اعتماد کنیم. اینقدر سخت بوده که 

من حتی بعضی وقتها،  زمانی که کامپیوتر را می بستم جیغ می کشیدم تو خانه و می گفتم 

ی من پیام اینها چطور حتی جرات نمی کنند یک کامنت بگذارند؟ می آمدند خصوصی برا

می فرستادند و فقط می نوشتند: سالم. اینها حتی سالم را کامنت نمی گذاشتند. ما اینقدر 

مشکل داریم که باید روش کار کنیم مثل توجه به مسائل ایمنی که میشه یک صفحه براش 

 باز بشه و اطالع رسانی کنید.

دلیلی در این جهان نیست. از همه ممنونم.  همه می توانیم بسیار موثر باشیم. هیچ چیز بی 

کوچکترین حشره ای که روی این ماسه ها راه میره یک ارتباطی با جهان داره و در تشکیل 

کل این کائنات  و جهانی که ما توش زندگی می کنیم سهیمه . همه ما در ساختن این جهان 

 سهیم هستیم می توانیم ببریمش به طرف دوستی، عشق، محبت ، مهربانی. می توانیم
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چشمهامون را ببندیم منفعل بشیم و اجازه بدیم دیگران ببرندش به طرف تاریکی پس پیش به 

 سوی روشنایی دوستی عشق رفاقت و تا ابد یادگیری و شاگرد همتون هستم.

شعار کولی ها هم این است : کارهای نکرده بکن راه های نرفته برو حرفهای نگفته بزن قصه  

 «خوانده بخوان.های ننوشته بنویس کتابهای ن

به زبان فارسی را در روز  اهل غرقدر پایان این سفر قرار بر این شد که جلسه بررسی کتاب 

فسور قانون وکه توسط پر  سپتامبر برگزار کنیم و اعالم کردند به زودی ترجمه این کتاب ۸

 پرور انجام شده در آمازون موجود خواهد بود. 

 می خوانید: ،را که به مناسبت تولدشان نوشته اند منیروپست فیس بوک  ،در پایان
 

 جوالی ۲۲

  درآستانه شصت وهفت سالگی

هفت  -من ده سال جفره با آئین ها و باورهای متفاوتش بادیگر جاهایی که بعدها رفتم -۱

هشت سال شیراز و بعد حدود هفت ماه امریکا  و بعد برگشت به شیراز و تهران  -سال بوشهر 

و بعد سفر به بیشتر شهرهای آلمان وپاریس و  –ه شهرها ودیارهای کشور و سرگردان هم

استکهلم و وین و ترکیه و ... دوباره برگشت به تهران و بعد دوازده سال پیش آمدن به 

 .آمریکا و ساکن شدن و رفتن به این کشور و آن کشور

 .پس سفرکردن سرنوشت من است

، حکومت جمهوری اسالمی، سیستم شاهنشاهی زندگی درسه سیستم بسیارمتفاوت ازهم - ۲

 سیستم آمریکایی

هرکس دراین سه سیستم متفاوت زندگی کرده باشد خود به خود داستان ها برای گفتن 

 .دارد

 .پس قصه گویی سرنوشت من است

)آدم می تواند دراین جابه جایی فکری فرهنگی و حکومتی  به راحتی مسخ شود یا منگ 

 ه دیگه ای پیشه کند.(شود یا دست بکشد یا را

حرکت از زندگی دانشجویی به زندگی زناشویی وفرار از زندگی زناشویی به زندگی  - ۳ 

درگیر خانواده شدن  ومجردی وباز درگیر زندگی زناشویی شدن و این بار با یک پسر نازنین 
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این جور . ستوتجربه های جدید که تا مدت ها مانعی بزرگ درراه خالقیت ذهنی ت-

 -تغییر رژیمی که تحت سلطه آن زندگی می کنی-مهاجرت-تغییرات مثل تغییر شهر

هرکدام مثل یک زلزله می مانند و می توانند بنیاد هرکسی را از بیخ زیرورو . تغییرزندگی

  .کنند

   ،عالقه من به نوشتن به کار به یادگیری به یاد دادن 

  ،تغییری نکردهباهمه این اختالف سرزمین ها وفرهنگ ها چندان 

  بنابراین

  باهمه سختی ها

 تولدم مبارک

  خیلی همت می خواسته که دوام بیاری

  هرچی ما دیدیم، نه تنها من بلکه تمام نویسندگان مستقل ایرانی دراین سال ها 

به کمک همکاران خود ما به اجرا درمی آمد و  که با برنامه ریزی سیستماتیک همراه بود و

  .می آید

  رما گذشته، اگر بریک نویسنده امریکایی می گذشتهرچه ب

  ازهمه چیز دست می کشید

  ما دست نکشییییییییییییییدم

 پس تولدم مبارک

  تولدم که روز بیست وچهارم جوالی است

  امسال بچه ها دیدار ساالنه شان را دراورنج کانتی گذاشته اند به همین مناسبت و

 تولدم مبارک

  ،چون از رو نرفتم

 ،ی اگر شده انگشت کوچیکه مو تکون دادمحت

  ،مثل جک نیکلسون

  در فیلم

  ...شیانه فاختهآپرواز بر 

 .تولد همه شما مبارک
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در دوران پادشاهی رضاشاه پهلوی دندان پزشکی 

به روش های مدرن در ایران سرآغازی نوین پیدا 

کرد. معروف ترین دندان پزشک آن زمان دکتر 

گرد ملچارسکی بود که زیر دست خود چند شا

فرنگی و ایرانی داشت.  مطب او در اواسط خیابان 

قوام السلطنه قرارداشت. ملچارسکی در ریشه گویا لهستانی بود، ولی زبان روسی را به روانی 

 صحبت می کرد. مهمترین اهمیت او در این بود که دندان پزشک مخصوص رضاشاه بود. 

او یکی از دندان های کرسی شاه  در مورد مناسبات ملچارسکی با رضا شاه گفته می شد که

را با زحمت کشیده بود. پس از آن شاه در فک خود درد و ناراحتی احساس می کرد، ولی 

ملچارسکی از درمان درد عاجز مانده و علت را نمی دانست. باالخره به شاه پیشنهاد شد که 

و درجه دکترا در  نزد دکتر احمد فرهاد برود که تحصیالت خود را در آلمان به انجام رسانده

علم طب و رادیولوژی گرفته بود. دکتر فرهاد پس از عکسبرداری از فک رضاشاه مشاهده 

کوچکی از دندان کرسی در فک باقیمانده و مراتب را به عرض می رساند.  ۀکرد که ریش

خاطره ای از بانو 

 السلطنه ضیاء

 همسر 

 دکتر محمد مصدق
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ملچارسکی را بیاورید.  ملچارسکی با  ۀرضاشاه فریاد زده بود که بروید آن پدر سوخت

 ان درد با عمل جراحی ریشه را خارج ساخت. مک ۀمشاهد

ما مستثنی بودند، زیرا او به  ۀملچارسکی شخصاً هر مریضی را نمی پذیرفت، ولی افراد خانواد

 مند بود. ه پدرم امان اهلل میرزا که امیر ارتش رضاشاه بود و به زبان روسی تسلط داشت، عالق

، بعضی از آنان دندان پزشکان شایسته دکتر ملچارسکی شاگردان خوبی را پرورش داده بود

ای از آب درآمدند. دو نفر از آنها را که من می شناختم و مدت ها پزشک خانواده ما بودند، 

یکی دکتر فتوحی بود و دیگری دکتر شهریار سالمت که انسانی پاک سیرت و زرتشتی بود. 

ز مطب دکتر فتوحی هر دوی آنها آگاه و بر کار خود مسلط بودند. خاطره مخصوصی که ا

 دارم برابر با ایامی بود که کابینه دکتر محمد مصدق سقوط کرده بود.

خوانندگان گرامی باید قدری از موضوع خارج شوم و به مطلب دیگری بپردازم و  ۀبا اجاز

 آن نسبت فامیلی ما با مرحوم دکتر مصدق و همسر فرهیخته او بانو ضیاءالسلطنه می باشد. 

نوجوانی من، مادر بزرگم خانم شوکت السلطنه، دختر ظل السلطان،  سرپرست کودکی و

 فرزند ارشد ناصرالدین شاه قاجار بود. 

خانم ضیاءالسلطنه همسر دکتر محمد مصدق، شوکت السلطنه و دکتر محمد مصدق السلطنه 

هر سه از نوادگان عباس میرزا، نایب السلطنه و ولیعهد فتحعلی شاه قاجار بودند.  خانم 

اءالسلطنه با ما روابط بسیار نزدیک داشت، بخصوص به شوکت السلطنه دختردائی خود ضی

دختری ناصرالدین شاه و پدر او سید زبن العابدین، امام  ۀعالقه بسیار داشت. ضیاءالسلطنه نو

 وقت بود. ضیاءالسلطنه نام امامی را به عنوان نام خانوادگی انتخاب کرده بود.  ۀجمع

که من به دکتر مراجعه کردم، مطب او بسیار شلوغ بود. در سال های قدیم بهر تقدیر، روزی 

مرسوم نبود که از دکترها وقت دیدار گرفته شود. همه می توانستند در اتاق انتظار دکتر نوبت 

گرفته، منتظر شوند. من هم ناچار به گروه منتظرین پیوستم. پس از مدت کوتاهی، ناگهان 

.  او زن صبور و خردمندی بود و رنج های بیشماری که پس از خانم ضیاءالسلطنه وارد شد

 دستگیری همسرش تحمل کرده بود، ذره ای از وقار او نکاسته بود. 
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بیدرنگ از جا پریدم و تعظیم کردم. در همین موقع، مریض قبلی از مطب دکتر بیرون آمد. 

فتم نوبت شماست. من بالفاصله خانم ضیاءالسلطنه را به داخل مطب راهنمایی کردم و گ

مردی کوتاه قدی که چند رشته مو طاسی سرش را تا حدودی پنهان می کرد و همراه 

همسرش  در اتاق انتظار نشسته بود، با حالتی عصبانی به من گفت: آیا ممکن است بفرمائید 

که شما چکاره هستید؟ گفتم:  من ادعای بخصوصی ندارم. گفت: مدتی است من و خانم 

 -شدید دارد در انتظار نوبت نشسته ایم و شما نوبت ما را به دیگری حواله می که دندان درد

 دهید و آن خانم پیر را جانشین ما می کنید!

یک لحظه تردید داشتم که پاسخ او را بدهم، اما گفتم: آیا شما آن خانم را  شناختید؟ گفت: 

مائید بنده هم چند هر کس که می خواهد باشد برای من فرق نمی کند. گفتم: اجازه بفر

دختری  ۀکالمی بگویم! مرد با حالت عصبانی گفت: بفرمائید! گفتم: آن بانوی محترم، نو

ناصرالدین شاه قاجار و فرزند سید زین العابدین امام جمعه و همسر جناب دکتر محمد 

د. حاال مصدق السلطنه هستند. به قول عوام اگر آنها از اسب افتاده اند، هرگز از اصل نیفتاده ان

 آیا سزاوار نبود که آن خانم در اتاق انتظار نماند؟ 

مرد کوتاه قد از جای خود بلند شد، با چشم های اشک آلود چند قدم به من نزدیک شد و 

گفت: شما را به خدا آیا به راستی آن بانو همسر جناب دکتر مصدق السلطنه است؟ گفتم: 

 بله.

و صورتش کوبید و از من عذرخواهی کرد. چند  آن مرد چند بار مشت خود را محکم بر سر

لحظه بعد خانم ضیاءالسلطنه با روسری زیبا و کیف سیاهی که در دست داشت از مطب 

حضار در اتاق انتظار به احترام او برپا خاستند. خانم با نوعی ادب و  ۀبیرون آمدند. هم

شرمندگی برای همگان سر فرود آوردند. من از پله ها تا درب اتومبیل در خیابان ایشان را 

 ..همراهی کردم.

   در مراجعت، همه منتظر من بودند: آقا بفرمائید! نوبت شماست!

  ۲۰۱۹ماه جون  واشینگتن دی. سی.
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بازنویسـی خـالق   کـه   دکتر مهدی سـیاح زاده از آرمان:  

به  آنتانهای شرح داسو  نثرداستان های مثنوی معنوی به 
را در اختیار آرمان قرار داده انـد، سـپاس    امروزی زبانی

 فراوان داریم.   

 

 ای تو شیری در تک این چاه، فرد 

 نفس چون خرگوش، خونت ریخت و خَورد

۱/۱۳۵۱ 

 داستان نخجیران و شیر
 ( ۹۰۰از بیت   -دفتر اول  -) مثنوی 

در یک چراگاه سرسبز و خرّم، که حیوانات شکاری 

)نخجیران( بسیاری در آن می زیستند، شیر غُرّانی 

آسایش را از آنان سلب کرده بود. شیر هر روز در پی 

شکار آنان بود و آن مرغزار با صفا برایشان جهنم شده 

بود. حیوانات با هم مشورت کردند که چطور می توان 

در امان بود. هر کس نظری  از شرّ مزاحمت های شیر

ابراز کرد تا این که تصمیم گرفتند نزد شیر بروند. چند 

نماینده حضور شیر رسیدند و گفتند: شاها! این حمله تو 

 مهدی

 سياح زاده 
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و گریز ما، هم ترا خسته  می کند و هم باعث ترس و هراس ما می شود. از این پس تو در پی 

ید قرعه انتخاب می کنیم و برای غذای تو صید ما نباش و ما هر روز از بین خود یکی را به ق

می فرستیم. با این کار، هم تو خسته نمی شوی و هم این چراگاه برای ما محل آسایش و امن 

 می شود. 

شیر این پیشنهاد را پذیرفت ولی بین او و نخجیران بحثی طوالنی در باره ی مسئله ی 

و تالش برای کسب رزق و جبر و اختیار درگرفت و همچنین در این زمینه که کوشش 

روزی الزم است یا این که باید به خدا توکل کرد و خود او روزی  را  به مخلوقات  خود می 

رساند.  نخجیران معتقد بودند که موجودات عالم برای رزق و روزی خود باید فقط به خدا 

 توکل کنند و به او ایمان مطلق  داشته باشند.

 نیست کسبی از توکّل خوب تر 

 ۱/۹۱۶یست از تسلیم خود محبوب تر ؟  چ

این جهد و کوششی که شیر برای کسب روزی و صید نخجیران می کند، در واقع  

نوعی کفر و انکار قدرت خدا است. بسا کسان کوشش و جد و جهد می کنند که از بالیی 

 می افتند:  بگریزند اما به بالی سخت تر گرفتار می شوند. از مار می گریزند، اما در کام اژدها

 بس گُریزند از بال سوی بال

 ۱/۹۱۷بس جهند از مار، سوی اژدها  

در حالیکه رساندن روزی دست خدا است و بی هیچ کوشش و تالشی  به 

 موجودات عالم ارزانی می شود. 

 اما شیر، برعکس اعتقاد به کسب و جهد داشت و می گفت : 

 1گفت شیر: آری، ولی رَبُّ العِباد

 نردبانی پیش پای ما نهاد 

 پایه پایه رفت باید سوی بام 

  ۱/۹۲۹ 2هست جبری بودن اینجا طَمعِ خام

                                                 
 َربُّ الِعباد: خدا.  -۱
  َطمِع خام: توقع بیجا.  -۲
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شیر گفت: شما درست می گویید. من نیز با عقیده ی شما موافقم که همه ی امور 

در دست قادر خدا است، اما خداوند به ما دست و پا داده، به ما اندیشه عطا کرده و این ها 

انی است که پیش پای ما نهاده است. ما باید پله پله این نردبان را باال برویم. پس مانند نردب

 اعتقاد کامل به جبر نوعی توقع بی جا است. و مثال آورد که: 

 پای داری، چون کُنی خود را تو لَنگ؟ 

 دست داری، چون کُنی پنهان تو چَنگ؟

 خواجه چون بیلی به دست بنده داد 

 را مُراد  بی زبان معلوم شد او

 دستِ همچون بیل، اشارت های اوست 

 آخر اندیشی، عبارت های اوست 

۱/۹۳۱ 

این دست و پای ما، نشانه ای است که او ما را برای جد و جهد آفریده است. اگر 

فقط برای توکل بود، وجود این دست و پای ما چه معنی داشت؟  وقتی کسی به کارگری 

 بیل می دهد، معلوم است که از او کار و جهد می خواهد. 

قدر و جبر و اختیار، شیر دالیلی دیگر را ارائه داد. این بحث جهد و توکل، قضا و 

بخش عمده ای از این داستان را در بر می گیرد. سرانجام نخجیران در مقابل استدالل شیر 

 کوتاه آمدند و قرار گذاشتند که غذای شیر را هر روز تأمین کنند. 

پس، هر روز از طریق قرعه، یکی از حیوانات شکاری را نزد شیر می فرستادند. 

تاد بدون هیچ تأخیری، به سرعت یوزپلنگ به سوی شیر می دوید و قرعه به نام هر یک می اف

 خود را به او می رساند.

این روال چند وقتی ادامه داشت. تا این که قرعه به نام خرگوش افتاد. اما خرگوش  

بنای ناسازگاری گذاشت.  نافرمانی کرد و گفت:  تا کی باید جور و ستم شیر را تحمل 

ار خرگوش به شدت به هراس افتادند. زیرا نقض عهد کردن با شیر کنیم؟ نخجیران از این ک

می توانست عاقبت ناخوشی برایشان داشته باشد. این بود که به اعتراض به او گفتند: ای ستیزه 

جو، ما تا کنون صدها همانند تو را فدا کرده ایم، حاال که نوبت تو است، سر ناسازگاری و 

زود خود را به او برسان. خرگوش گفت:  اگر به من نقض عهد داری؟ تا شیر نرنجیده 
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فرصت بدهید می توانم شما را از شر او راحت می کنم. من خدعه ای  در باره ی او به کار 

خواهم بست و با این ترفند، شما و فرزندان شما را از این جبار ظالم نجات خواهم دارد. 

 و گفتند: نخجیران هراسان از بدقولی به شیر به خرگوش تاختند 

 قوم گفتندش که ای خر! گوش دار 

 خویش را اندازه ی خرگوش دار 

 هین چه الف است این که از تو بهتران 

 در نیاوردند اندر خاطر آن؟

۱/۱۰۰۵ 

تو با این خُردی و کوچکی، به انجام کاری الف می زنی که به فکر از تو بزرگ 

به خاطر جثه ی کوچک او موافقت تر و هوشمند تر نرسیده  است. خرگوش فهمید که آنان 

نمی کنند. پس گفت: به کوچکی اندامم نگاه نکنید. من حیله ای به کار خواهم برد که با 

 آن، بزرگ تر و نیرومند تر از شیر نیز هالک خواهد شد.

نخجیران پرسیدند: نقشه و حیله ی تو چیست؟ خرگوش گفت: رازداری حکم می 

ما به من اعتماد کنید. سرانجام بر اثر اصرار خرگوش، کند که این را عیان نکنم. فقط ش

نخجیران با هراس فراوان موافقت کردند و خرگوش به سوی شیر روان شد. اما عمداً رسیدن 

به او را به تأخیر انداخت. این تأخیر یک ساعتی طول کشید. از آن طرف شیر غضبناک با 

د می گفت : چرا من خام این احمق ها پنجه های خود خاک را می کَند و می غُرّید و با خو

شدم؟ چطور این ها با  گفتار چرب و نرم خود مرا فریفتند؟ اما خرگوش هیچ عجله ای برای 

رسیدن نداشت. در راه نقشه  خود را بازبینی می کرد و همه ی جوانب کار را می سنجید. 

 شیر در آتش خشم می سوخت که دید خرگوش از دور می آید. 

 تش و در خشم و شُور شیر اندر آ

 دید کآن خرگوش می آید ز دور 

 می دود بی دهشت و گستاخ او  

 خشمگین و تند و تیز و تُرش رُو

۱/۱۱۵۰ 
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خرگوش که ظاهراً خشمگین می نمود، تند و تیز به سوی شیر می دوید. گویی 

 کسی او را تعقیب می کند. هنوز به شیر نرسیده بود که فریاد شیر را شنید که می گفت: 

 چون رسید او بیشتر نزدیک صَف 

 بانگ بر زد شیر: های ای ناخلف 

 من که گاوان را ز هم بدریده ام 

 لیده ام من که گوش پیل نر ما

 نیم خرگوشی که باشد کو چنین 

 امر ما را افکند اندر زمین ؟

۱/۱۱۵۳   

تو خرگوش حقیر، چگونه جرأت کردی از من که گاوان و پیالن نر را از هم دریده 

 ام و گوشمالی داده ام، فرمان نبری؟ 

 اما خرگوش که پیش بینی همه چیز را کرده بود، ظاهراً هراسان با صدای ناله مانند

 گفت: ای پادشاه، به من ناتوان امان بده، عفو خدای گونه ات را شامل حال این ضعیف کن.

 گفت خرگوش: اَالمان، عذریم هست 

 گر دهد عفو خداوندیت دست 

۱/۱۱۵۷ 

شیر غرید که چه عذری داری، آیا نزد پادشاهان این موقع می آیند؟  عذر احمقانه   

 ه می خواهی مرا فریب بدهی؟ ی تو بدتر از گناه است. مگر من خرم ک

 گفت: چه عذر ای قصور ابلهان؟ 

 این زمان آیند در پیش شهان؟... 

 عذرت ای خرگوش، از دانش تُهی است 

 ۱/۱۱۵۸که در گوشم نهی؟   1من چه خر گوشم

خرگوش دوباره بنای استغاثه والتماس را گذاشت. در نهایت کوچکی گفت: ای 

فقط گوش کن. من می دانم مانند خَس و خاشاکی هستم  پادشاه، عذر ستمدیده ای مثل مرا

                                                 
 این خرگوش به معنی دراز گوش، یعنی خر آمده است. -۱
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در مقابل دریای وجود تو، اما دریا هم خَس و خاشاک را بر روی خود می نهد تا به ساحل 

 برساند. توجه به عرایض من از دریای کرم تو کسر نخواهد کرد.

 بحر، کو آبی به هر جو می دهد 

 هر خَسی را بر سر و رو می نهد 

 ت دریا زین کرم کم نخواهد گش

 از کرم دریا نگردد بیش و کم 

۱/۱۱۶۴  

شیر که به تدریج در دام تملق و چاپلوسی خرگوش گرفتار شده بود، در نهایت کبر 

 و غرور، گفت: 

 گفت: دارم من کرم بَر جای خود 

 1جامه ی هرکس بُرم باالی خود

۱/۱۱۶۶ 

با موقعیت هر کس من در موقع خود کرم و بخشش بی نظیری دارم، اما متناسب 

 کرم خود را عطا می کنم.

خرگوش داستان دروغین خود را آغاز کرد و گفت: از روی لطف به عرایضم 

توجه بفرمایید. من صبح زود با خرگوشی دیگر به سوی شما می آمدم. این خرگوش را 

حمله  نخجیران برای طعام شما فرستاده بودند. اما سر راه ما شیری ظاهر شد و به من و رفیقم

کرد. به او گفتم که ما بنده و غالم کوچک شاهنشاه هستیم. ما را رها کن وگرنه گرفتار قهر 

او خواهی شد. آن شیر با بی شرمی پاسخ داد که: شاهنشاه کیست؟ چطور جرأت می کنی 

پیش من نام هر ناکسی را بیاوری؟ اگر از نزد من فرار کنید، هم تو و هم شاهنشاه ترا خواهم 

 درید.

 گفت: شاهنشه که باشد؟ شرم دار 

 پیش من تو یاد هر ناکس میار 

 هم تو را و هم شَهَت را بر دَرَم 

 گر تو با یارت بگردید از دَرَم 

                                                 
 جامه ی هرکس ُبرم باالی خود : به هرکس متناسب با خود او کرم می کنم.  -۱
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۱/۱۱۷۲ 

هرچه اصرار کردم که ما را رها کند، نپذیرفت. التماس و البه ما ثمری نبخشید.  

فقط قبول کرد که رفیقم را نزد خود نگاهدارد و مرا برای خبرآوردن به شما شاهنشاه 

بزرگمان آزاد کند. خرگوش وقتی با این بیان غرور شکن، حکایت دروغین خود را تعریف 

پرداخت که ادعا می کرد برای شیر آورده بود. و گفت:  کرد، حاال به تعریف از خرگوشی

خرگوشی که برای شما می آوردم از نظر چاقی  سه برابر من بود و گوشت بسیار لطیف و 

 خوبی داشت.

 ، سه چندان بُد که من 1یارم از زفتی

 هم به لطف و، هم به خوبی، هم به تن 

۱/۱۱۷۷ 

ید رسیده بود. این است که حاال پس از تحریک  غرور و طمع شیر، وقت تهد

گفت: با آن که حرف حق تلخ است، به شما عرض می کنم که اگر مستمری روزانه ی خود 

را می خواهید با من بیایید و راه را از شیر مزاحم پاک کنید وگرنه باید از رسیدن مستمری 

 روزانه   قطع امید کنید.

 از وظیفه بعد از این اُومّید بُر

 2ا، وَ الحَقُّ مُرحق همی گوید تو ر

 گر وظیفه بایدت، رَه پاک کن 

 حین بیا و رفع آن بی باک کن 

۱/۱۱۷۹   

شیر که غرورش شکسته شده بود و خطر قطع رزق را نیزاحساس می کرد، کامال ًدر 

 دام خرگوش مکار افتاد وگفت: 

 گفت: بسم اهلل، بیا تا او کجاست؟

 ، گر همی گویی تو راست  3پیش در شو

 او و صد چون او دهم  تا سزای

                                                 
 زفت: ستبر، بزرگ. اینجا به معنی چاق آمده است.  -۱
 الَحقُّ ُمر: حرف حق تلخ است.  -۲
 پیش درشو: جلو بیفت. -۳
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 ور دروغ است این، سزای تو دهم 

۱/۱۱۸۱ 

آنگاه خرگوش به پیش افتاد و شیر در پس او به سوی شیر موهوم روان شد. 

خرگوش او را به طرف چاهی می برد که از پیش نشان کرده بود. هنگامی که به چاه 

رسیدند، شیر دید که خرگوش ایستاده و جلوتر نمی آید. پرسید: چرا پا پس کشیده ای و 

: هراس از آن شیر پاهایم را از حرکت باز ایستاده ای؟ خرگوش با ترس و لرز پاسخ داد

داشته، رنگ و رویم را مگر نمی بینی که مانند زر زرد شده  و خبر از حال درونی من می 

 دهد؟ 

 رنگ  رویم را نمی بینی چو زر؟

  ز اندرون، خود می دهد رنگم خبر
۱/۱۲۶۶   

ینم چرا این شیر غرید و گفت:  بجای این همه وراجی، علت این هراس را بگو تا بب

چنین ترسیده ای؟  خرگوش چاه را نشان داد و گفت: آن شیر در این چاه ساکن است اما من 

جرأت نزدیک شدن به چاه را ندارم. اگر مرا در آغوش خود بگیری احساس ایمنی خواهم 

کرد و از آنجا او را نشانت خواهم داد. شیر او را بغل کرد و به درون چان نگریست. آب چاه 

سیار زالل و مانند آینه بود، عکس آن ها را نشان داد. شیر در چاه دید که شیری، که ب

خرگوش  فربه ای را  در آغوش گرفته است.  بر او تردیدی  نماند که گفتار خرگوش راست 

 است. پس او را به زمین گذاشت و برای کشتن شیر خیالی خود را به چاه انداخت.

 شیر، عکس خویش دید از آب تَفت 

 شکل شیری در برش، خرگوش زَفت 

 چون که خصم خویش را در آب دید 

 مر، ورا بگذاشت و اندر چَه جَهید 

۱/۱۳۰۶ 

وقتی خرگوش از کشته شدن شیر مطمئن شد، نَفَسی به راحتی کشید. دست زنان و 

 پای کوبان به سوی نخجیران  دوید تا این خبر مسرت بخش را به آنان بدهد. 

 چون که خرگوش از رهایی شاد گشت 
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 سوی نخجیران، دَوان شد تا به دشت 

 شیر را چون دید در چَه،کُشته زار 

 چرخ می زد شادمان تا مَرغزار

 دست می زد، چون رَهید از دست مرگ

 و رقصان در هوا، چون شاخ برگ  1سبز

۱/۱۳۳۹ 

 وقتی به آن ها رسید، شادمانه فریاد زد:

 عیش ساز مژده، مژده، ای گروه 

 کآن سگ دوزخ، به دوزخ رفت باز 

 مژده، مژده، کآن عَدوِّ جان ها 

 کَند قهر خالقش دندان ها 

 آن که از پنجه، بسی سرها بکوفت 

 همچو خَس، جاروب مرگش هم بروفت 

۱/۱۳۵۴ 

حیوانات شکاری، که از مدت ها پیش گرفتار پنجه  شیر بودند، شاد و خندان و 

 شمعی در میان گرفتند و ستایشش کردند.ذوق کنان او را مانند 

 حلقه کردند، او چو شمعی در میان 

 سجده کردندش همه صحرائیان 

 تو فرشته ی آسمانی، یا پَری؟ 

 نی، تو عزرائیل شیران نَری 

 هرچه هستی، جان ما قربان توست 

  2دست بُردی، دست و بازویت دُرُست

 راند حق این آب را در جوی تو 

 بر بازوی تو  آفرین بر دست و

۱/۱۳۵۸ 

                                                 
 سبز: اینجا به معنی با طراوت آمده است. -۱
 دست ُبردی: غلبه کردی، پیروز شدی.  دست و بازویت ُدُرست: دست مریزاد. -۱
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و از او خواستند این ماجرای رهایی بخش را تعریف کند. خرگوش گفت اوالً 

 1بدون عنایت های پروردگار انجام این کار بزرگ ممکن نبود.

 قُوّتَم بخشید و دل را نور داد 

 نور دل، مر دست و پا را زور داد 

۱/۱۳۶۶ 

 و دوم این که : 

 ای شَهان کُشتیم ما خَصم بُرون  

 در اندرون  2ماند خصمی زو بَتَر

 کشتن این، کار عقل و هوش نیست 

  3شیر باطن، سُخره ی خرگوش نیست

 دوزخ است این نفس و، دوزخ اژدهاست 

 4کو به دریا ها نگردد کم و کاست

 هفت دریا را درآشامد، هنوز 

 کم نگردد سوزش آن حلق سوز ...

 عالمی را لقمه کرد و درکشید 

  5معده اش نعره زنان: هَل مِن مَزید

۱/۱۳۷۳ 

اکنون که دشمن بیرون از خود را کُشتیم، دشمن و خصمی قدرتمند تر در درون 

ما است.  نفس اَمّارِه یداریم که باید با او به جنگ بی امان و مداوم بپردازیم. این دشمن 

د. او اژدهایی دوزخی است. وجودی که همواره کشتن آن با عقل و هوش ممکن نمی شو

                                                 
پیشین خود را رها می کند و بعد از این آنچه از زبان توجه دارید که از اینجا خرگوش دیگر نقش  -۲

 خرگوش بیان می شود در واقع نظر خود موالنا است.
 َبَتر: بدتر  -۳
شیرباطن: منظور نفس اماره است.  ُسخره: تحت تسخیر، مغلوب. با عقل و هوش  نمی توان نفس  -۱

ی مانند این خرگوش کوچک اماره را کشت. زیراچنین وجود قادری هرگزمغلوب چنین وجود کوچک
 )عقل و هوش( نمی شود. )تنها با سالح عشق است که می توان بر او چیره شد.(

آتش دوزخ نفس اماره چنان لهیبی دارد که اگر آب همه ی دریاها را بر آن بریزی، از شدت آن  -۲
 کاسته نمی شود.

از قرآن مجید : روزی « ق»وره ی س ۳۰َهل ِمن َمزید: آیا بیشتر از این هست؟ برگرفته از آیه ی  -۳
 که به دوزخ گوییم: آیا سیر شدی؟ دوزخ گوید: آیا بیشتر از این هست؟
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تشنه قدرت است، تشنه ی شهوت است، تشنه ی لذت است. آب هفت دریا این عطش 

شیطانی او را فرو نمی نشاند. هرچه به او برسد، ناراضی است. هرچه بخورد باز گرسنه است. 

د. )آیا بیشتر از این تمام دنیا را در زیر قدرت خود دارد و باز هم می گوید: هَل مَن مَزی

هست؟( . جنگ نهایی ما با او است.این یک جنگ ساده نیست، یک جهاد است، این است 

 که گفته شده، جنگ با نفس، جهاد اکبر است.  عظیم ترین جهاد.

 شیر را خرگوش در زندان نشاند 

 ... 1ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند

 ای تو شیری در تک این چاه، فرد 

 2ش، خونت ریخت و خَوردنفس چون خرگو

 نفس خرگوشت به صحرا در چرا 

 ۱/۱۳۴۹ 3تو به قعر این چَه چون و چرا

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

می « پادشاه مؤمن سوز»مولوی این داستان را بالفاصله پس از قصه ی 

آورد.همانطور گفته شده، بحث در آن داستان، بر سر این بوده که همه ی اجزای عالم، 

ازجمله انسان، تحت اراده ی مطلق خداوند هستند. مشیت الهی به هرکاری که قرار بگیرد، 

ف قانون علمی منسجم و پایدار باشد. بدین آن کار انجام خواهد پذیرفت، حتی اگر خال

، آتش که  ذاتش سوزاندن  است، کودکی «پادشاه  مؤمن سوز»لحاظ است که در داستان 

راکه پادشاه ظالم به درون آن انداخته بود نسوزانید. بطوری که شاه خشمگین شد و بر آتش 

 نهیب زد که: 

 چون نمی سوزی؟ چه شد خاصیّتت؟

 د نیّتت؟... یا ز بخت ما دگر ش

 هرگز ای آتش! تو صابر  نیستی 

                                                 
  ننگ بر آن شیری باد که خرگوش کوچکی او را به زندان افکند.  -۴
ای انسان که مانند شیری ظاهراً می ُغّری و قدرتمند می نمایی! بدان که هم اکنون در عمق )تک(  -۵

خود اسیری و نفس خرگوش صفت و حیله گر تو خونت را  می خورد و بر زمین می  زندان درون
 ریزد.

تو درقعر چاه ذلت مدام گرفتار این مباحث عبث چون و چرا ) استدالل های فلسفی( هستی و نفس  -۱
 خرگوش وش و نیرنگباز تو راحت و آسوده در صحرا مشغول چرا است.  
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 چون نسوزی؟ چیست قادر نیستی؟

۱/۸۲۴ 

و آتش نیز پاسخ داد که من به امر خدا برای این کودک وحضرت ابراهیم، گلستان 

 شدم. نه فقط من، بلکه همه  اجزای عالم فرمانبردار خدا هستند:

 باد و خاک و آب و آتش بنده اند 

 با حق زنده اندبا من و تو مرده، 

۱/۸۵۱ 

پس بنا به این گفتار موالنا، باید در جهان جبر مطلق حکمفرما است. در ادامه آن  

  1داستان، مولوی دالیل کالم خود را بیان می کند.

اما به نظر می رسد مولوی اینجا نگران می شود که شاید بیان این جبر مطلق، 

که او اعتقاد کامل به نظریه ی جبرگرایی خواننده اش را به گمراهی بکشاند و گمان کند 

دارد. اگر چنین باشد، اگر همه ی امور به اراده ی خدا است، پس گناه چه معنی  2اشعریان

دارد؟ پس پیامبران چرا آمده اند؟ پس چرا کتاب های آسمانی بر انسانی که اختیاری در 

نع و برعکس به انجام کار اعمال خود ندارد نازل شده است؟ پس چرا ما را از انجام کاری م

دیگری تشویق کرده اند؟ آیا همین دستورات دینی، خود نشانه ای از داشتن اختیار انسان 

 نیست؟ 

بدین لحاظ است که مولوی بالفاصله پس از آن حکایت، این داستان نخجیران را 

بویژه در بیان می کند و در قالب آن به این پرسش پاسخ می دهد که جبر یا اختیار در عالم، 

 انسان، تا چه حد می تواند با واقعیت همراه باشند. 

در این داستان، نخجیران و از جمله خرگوش، نماد نفس است،که آزادی انسان را با 

ترفند های ویژه ی خود از او می گیرد و سرانجام به چاه تاریکی و سقوط سرنگونش می 

اشرف مخلوقات است و مانند شاه بر کند. شیر نماد انسان است. همان وجودی که در زمین 

دیگر موجودات زمین حکومت می کند. اما این وجود واال، که اگر گرفتار وسواس نفس 

                                                 
از همین «. علل فراجهانی»تحت عنوان  -جلد اول -«مولوی و چنین گفت»رجوع شود به کتاب  -۲

 نویسنده.
و چنین »در مورد نظریه ی اشعریان و بطور کلی مسئله ی جبرو اختیار، رجوع شود به کتاب  -۱

 ۳۶۰، مهدی سیاح زاده، انتشارات مهراندیش، تهران، چاپ دوم، ص «گفت مولوی
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خود نشود، همواره آزاد و خودمختار خواهد ماند، از همان آغاز داستان ، با پذیرش شرط 

 نخجیران )نفس(، خود را محدود می کند و جبر مشروط را می پذیرد. 

 در پی صیدی میا  جز وظیفه

 تا نگردد تلخ بر ما این گیا 

 گفت: آری، گر وفا بینم، نه مکر 

  مکر ها بس دیده ام از زید و بکر
۱/۹۰۳ 

آغاز گرفتاری انسان است. شیر در مقابل این محدود کردن « آری»گفتن همین 

درست با  معنی ظاهری همین کلمه،  « تن پروری!»مشروط آزادی خود، چه کسب می کند؟ 

یعنی تن و جسم را  پرورش دادن و از روان و روح غافل ماندن. نفس انسان نیز همین را  می 

ینی ها استفاده می کند. از همین گرایش های جزیی انسان خواهد. او از همین خرده عقب نش

به هر روی، شیر)انسان(، به تدریج اسیر خدعه و ترفند نفس )خرگوش( می «. تن پروری»به 

شود و در آخر به چاه می افتد و می میرد. آیا سرنگونی به چاه گمراهی انسان، یک امر 

نفس است؟ تردیدی نیست که پاسخ   تکوینی بود؟ یعنی آیا انسان مجبور به گول خوردن

از بازی های خرگوش بود، هرگز گرفتار او نمی شد.  «آگاه»مولوی منفی است. اگر شیر 

اگر آگاه بود که خرگوش او را برای کشتن به چاه  می کشاند هرگز با او همراهی نمی کرد. 

یزه ی خوردن اما شیر رفت. انگیزه ی اغفال او چه بود؟ از یک طرف غرایز جسمی )که غر

نماد آن در این داستان است( و از سوی دیگر آن تمایل تسکین ناپذیر و ویرانگر بسیاری از 

مولوی همین را می خواهد بگوید که هر کس در «. منیت»و « خودبیش بینی»انسان ها، یعنی 

این عالم، اسیر این تمایالت ویرانگر درون خود شد، سرانجامش، سرنگونی در چاه مذلت و 

 مراهی و ضاللت است. گ

آیا این نتیجه، در رویدادهای تاریخی برای ما آشنا نیست؟ آیا قدرت نمایانی را 

 خورده اند و به چاه سقوط افتاده اند؟« گول»ندیده ایم که اسیر همین منیت شده اند و 

مولوی در آخر داستان، به این موضوع انگشت تأکید  می گذارد که البته، کشتن 

 س نیست، کاری است بسیار دشوار. و از زبان خرگوش می گوید: نفس کار هرک

 سهل شیری دان که صف ها بشکند 
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 شیر آن باشد که خود را بشکند
۱/۱۳۸۹ 

کار انسان شیر صفت قدرتمند که در جنگ صف های دشمن را می شکافد و می 

بردی شکند، به مراتب آسان و دستیافتنی تر است از آن کس که نفس سرکش خود را در ن

سهمگین کشته و شهریار وجود خود شده است. زیرا جنگ های متداول جهانی ناشی از 

ارضای نفس جنگ جو است و نفس، انگیزه های الزم را در او پدید می آورد. اما جنگ با 

نفس اماره، نیاز قدرتی الهی دارد و  فقط کسانی در این جنگ توفیق یافته اند که از قوّت 

 بوده اند.   حضرت حق برخوردار 

 قوّت از حق خواهم و توفیق و الف

 تا به سوزن بر کنم این کوه قاف 

۱/۱۳۸۸ 

) داستان  سفیر روم و خلیفه  مولوی با بیان این مطلب، پلی می زند به داستان دیگر

 ی دوم(.

 چنین شاهی کُشد  1آن کسی را کِش

 ...سوی بخت و بهترین جاهی کَشَد 

۱/۲۴۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ِکش: که اش، که به او. -۱
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مان: از پروفسور سیروس عظیمی استاد آر 

روانشناسی دانشگاه فلوریدای آمریکا که از این 

شماره به بعد مقاله هایی اختصاصی برای خوانندگان 

آشنایی با اختالل های روانی و  ۀآرمان در زمین

 درمان آنها خواهند داشت، سپاس فراوان داریم.

سیروس عظیمی را از بنیانگذاران روان درمانی  دکتر

 ۱۳۱۲نوین ایران می دانند.  متولد خراسان در سال 

در  ۱۳۰۹بود و  پدر او محمد علی عظیمی، در سال 

دوران رضاشاه فقید همراه دانش پژوهان دیگر برای 

ران به ته ۱۳۲۰عظیمی در سال  ۀتحصیل به آلمان رفته، مهندس راه آهن شده بود. خانواد

بیولوژی راهی آمریکا شد. پس  ۀبرای تحصیل در رشت ۱۳۳۰منتقل شدند و سیروس در سال 

از فارغ التحصیلی به ایران بازگشت و پس از دو سال تحصیل در رشته پزشکی دوباره راهی 

آمریکا، ایالت میشیگان شد. آنجا درجه دکترای روانشناسی بالینی دریافت نموده، به ایران 

استادی علوم تربیتی گذراند.  در  ۀدانشگاه ملی ایران مدارج علمی را درجبازگشت و در 

روانشناسی شد.  دکتر سیروس عظیمی در  ۀهمان دانشگاه بود که موفق به تشکیل دانشکد

هفت سال تدریس، هفت کتاب درسی روانشناسی تالیف کرد که هنوز در ایران مورد 

ای ویرانگر پس از انقالب اسالمی پاکسازی شد در موج تصفیه ه اواستفاده قرار می گیرند. 

مورد ستایش دانشجویان سابق خود از که و به آمریکا برگشت. این استاد روانشناسی بالینی 

جمله دکتر دانش فروغی، روانشناس بالینی و دکتر مهدی سیاح زاده، روانشناس و مدیر 

 -به تدریس ادامه می مسئول آرمان می باشد، هم اکنون در سنین هشتادسالگی همچنان

دهد. از دکتر سیروس عظیمی سپاسگزاریم و برای این استاد ارجمند آرزوی سالمتی و 

 طول عمر داریم.   

 زندگی 

 پر فراز و نشیب

 زیگموند فروید 
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( بدون تردید، مهمترین تاثیر را در شناخت روانی بشر داشته ۱پروفسور دکتر زیگموند فروید)

نهاد و از این طریق به ( را بنیاد ۲است. او مکتب تجزیه و تحلیل روانی )پسیکانالیز( )

مکنونات روح بشر و شخصیت او دست یافت. امیال سرکوفته، خاطرات پنهان شده، تمنیات 

جنسی و تمایالت پرخاشگری از طریق این مکتب از اعماق ناخودآگاه به دنیای خودآگاهی 

 کشیده شدند. 

ز متضاد )مثل فروید نشان داد هیجانات روحی، تضادهای عاطفی )مانند عشق و نفرت( غرائ

زندگی و مرگ( سر منشاء بیماری های روانی بوده و حل و فصل آنها سبب آرامش روحی و 

آسودگی روانی می شدند. با به کار گرفتن روش عینی و بدون کمترین دخالت نظریات 

فردی، مسائل روانی را تجزیه و تحلیل می کند. برای اولین بار در زمانی که کسی را یارای 

گو در مسائل جنسی نبود از میل جنسی در کودکان سخن می گوید و فرضیه بحث و گفت

روانی جنسی را عرضه می دارد و با دالئل مستند براساس تحقیقات عینی ثابتمی کند که از 

حدود دو سالگی یا هفت سالگی کودکان با مسائل احساسات جنسی تدریجا آشنا می شوند 

 ی خود را نسبت به والدین خود نشان می دهند. و در یک مرحله شدیدا میل و احساس جنس

نظریات و فرضیات فروید از سوی بسیاری مورد تمسخر و مردود شناخته شد، ولی او با نشان 

جنسی  ۀدادن و توجیه موارد خاص که در بیمارانش مشاهده می نمود، عمال نقش انگیز

 کودکان را نشان داد.

روش فروید در دیدمان آشفتگی های روانی براساس همخوانی ]تداعی[ آزاد بود. از بیمار  

می خواست که روی نیم تخت دراز بکشد و در حالی که خودش پشت سر بیمار می نشست 

از او می خواست که هر چه به ذهنش می رسد، ولی بی ربط و بی مورد باشد، بدون هیچ 

متعدد تمایالت و غرائز سرکوفته بیمار که در اعماق  مانعی بیان کند. در طی جلسات

ناخودآگاه او عقده های روانی ایجاد کرده بودند، بتدریج راه خود را به دنیای آگاهی باز می 

 کردند.

فروید معتقد بود خواب مهمترین راه رسیدن به ضمیر ناخودآگاه است زیرا در خواب دلیلی 

ز نیست. آنچه مراجعه کننده برای فروید بیان می برای سرکوب کردن آمال، افکار و غرائ

ناراحتی های روانی بود. فی المثل بیماری  ۀداشت، مهم نبود بلکه امور ورای ظاهر، بیشتر نشان
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گزارش می کرد خواب دیده از بلندی پرت شده و با اضطراب بیدار می شود. این بیمار در 

کند، رنج می برد. بیمار دیگری گزارش واقع از اینکه تسلط و قدرت خویشتن داری را حفظ 

می کرد خواب دیده حیوانات وحشی او را دنبال می کنند. در حقیقت تعبیر این خواب چنین 

 است که این شخص از دشمنان خودش وحشت دارد. 

 
به تدریج فروید توانست دانشمندان دیگر را با خود هم عقیده کند و گروهی به او پیوستند و 

 سیکانالیز( را در شهر وین تشکیل دادند. پزیه و تحلیل روانی )اولین مجمع تج

نام پروفسور زیگموند فروید نقل مجالس گردید. مفاهیم و نظریات او مانند ناخودآگاه، 

ضمیر خودآگاه، سرکوبی، فرافکنی، جابجایی و غیره از سوی نه تنها اهل علم بلکه مردم 

 صف احساسات عموم نسبت به او متضاد بود. عادی نیز مورد پذیرش قرار گرفتند. مع الو

مسئله مهمی که برای فروید دردسر بسیار ایجاد کرد یهودی بودن او بود که با افکار نازی ها 

مغایرت داشت. زمانی که اطریش به آلمان ملحق شد مشکالت یهودی های اطریش من 

ار خاک اطریش را الجمله فروید آغاز گردید. آنقدر رنج و صدمه روحی کشید تا به اجب
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ترک کرد و به لندن رفت. اکنون ک به طور اختصار و کلی با نظریات پروفسور فروید آشنا 

 شدیم کمی در باره زندگی او گفتگو خواهیم کرد.

( که اکنون جزیی از چکسلواکی است ساعت شش و ۴زیگموند فروید در شهر فرایبورگ )

و مادر یهودی متولد شد. پدرش تاجر پشم بود از پدر  ۱۸۵۶نیم بعد از ظهر ششم ماه مه سال 

که دو بار ازدواج کرده بود. زیگموند بزرگترین فرزند ازدواج دوم او بود. او پنج خواهر و 

دو برادر داشت. خانواده فروید کمی پس از تولد او به شهر وین پایتخت اطریش نقل مکان 

ن کودکی فردی جدی و درس کردند و از کمی بضاعت مالی رنج می بردند. از همان اوا

خوان بود. در مدرسه بهترین نمرات را می گرفت. هوش عجیبی داشت. حافظه اش بقدری 

قوی بود که پس از خواندن یک صفحه کتاب، آن صفحه را کلمه به کلمه از حفظ بیان می 

داشت. در تمام اوقات کتاب مطالعه می کرد و همه گونه مطالب مانند فلسفه، تاریخ، شرح 

ال بزرگان برایش جالب بودند. والدین او علیرغم دشواری معیشت برای پروفسور دکتر ح

 زیگموند یک اتاق مجزا آماده کردند. 

پس از کسب موفقیت های شایان توجه، سرانجام فروید آماده رفتن به دانشگاه شد و قاعدتا 

ناء پزشکی برای دانشگاه وین را انتخاب کرد. متاسفانه تمام رشته های تحصیلی به استث

یهودیان ممنوع بود و پروفسور دکتر زیگموند فروید با کمال بی میلی به تحصیل پزشکی 

پرداخت و سرانجام دکترای پزشکی را دریافت کرد. آنچه مورد عالقه فروید بود تحقیق و 

شناخت مسائل و مشکالت مردم جهان و طبیعت آدمی بود. همکاری با استادان در مورد 

زشکی برایش جالب نبود و درصدد برآمد شغل مناسبی انتخاب کند تا بتواند با تحقیقات پ

( ازدواج نماید. براین اساس آماده پذیرش ۵خانمی که سخت فریفته او بود به نام مارتا برنز )

بیماران گردید. خوشبختانه برای فروید موردی پیش آمد که به فرانسه برود و با ژان شارکو 

بیماری های عصبی و روانی مطالعه کند. یک سال بعد فروید با نامزدش ( درباره درمان ۶)

ازدواج کرد و هر دو عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند و بیشتر از نیم قرن با خوشبختی 

 زندگی کرده و شش فرزند داشتند. 

فروید به وین برگشت. دفتری اجاره کرد که شامل چند اتاق برای زندگی خانواده اش نیز 

( با استفاده از هیپنوتیزم به درمان بیماری های عصبی ۷همراه دوستی به نام ژوزف برویر ) بود.
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پرداخت. متاسفانه هیپنوتیزم جوابگوی عوارض عصبی نبود. از اتفاق برویر بیماری داشت به 

( که از فلج و ناراحتی های بینائی و کالم رنج می برد، بدون اینکه برای هیچ کدام ۸نام آنا )

این عوارض علت پزشکی وجود داشته باشد. گرچه هیپنوتیزم برای درمان برخی از حاالت از 

این بیمار موثر بود، ولی بائر متوجه شد که آنا زمانی که از ناراحتی های جسمانی خودش 

صحبت می کرد، عوارض جسمی او بتدریج کاهش می یافت. برویر این کیفیت را تخلیه 

فروید و برویر همکاری خودشان را پایان دادند و فروید در مورد هیجانی نام نهاد. کمی بعد 

معالجه بیمارانش به جای استفاده از هیپنوتیزم، روش همخوانی آزاد را به کار می برد. این 

روش علیرغم سادی بسیار موثر بود. فروید از بیمارش می خواست که روی یک نیم تخت 

ار روی یکی از مسائلی که سبب ناراحتی دراز بکشد. آنگاه درخواست می کرد که بیم

جسمانی شده تمرکز نموده و آنچه به ذهنش می رسد اظهار دارد، ولو اگر به نظرش بی مورد 

و بی معنی باشد. تدریجا بیمار ضمن همخوانی آزاد مسائل و تضادهای ناخودآگاه خود را 

نی نیز از میان می مورد بحث قرار داده و با روشن شدن دشواری های روانی عوارض جسما

 رفتند. 

فروید روش همخوانی آزاد را تقریبا کامل کرد. بدیهی است  ۱۸۹۵تا  ۱۸۹۲میان سال های 

گاهی اوقات بیمارانش از بیان مسائل دردناک و رنج آور گذشته خودشان عاجز بودند و 

هی بزعم فروید مخالفت و ممانعت می کردند. در همه حال، کوشش فروید برآن بود که را

به ضمیر ناخودآگاه بگشاید و محتوای آن را به ضمیر خودآگاه کشانده تا بیمار از عقده های 

 روانی رهایی یابد.  فروید این روش را تجزیه و تحلیل روانی )پسیکانالیز( نام نهاد. 

برای فروید تردیدی نبود که اغلب بیمارانش منشاء ناراحتی های روانی خود را به حوادث 

کی ارتباط می دادند و بسیاری از این خاطرات به مسائل و تجربیات جنسی ارتباط دوران کود

داشتند. این نظریه کامال برخالف عقیده عموم بود که اطفال را بیگناه می دانستند و مسائل 

 جنسی کودکان را نامربوط و نادرست تلقی می کردند.

طور عینی نشان داد که غریزه جنسی به تدریج و با استناد به موارد خاص بیمارانش فروید به 

در اطفال وجود دارد و تا هفت سالگی به صور مختلف مانند عالقه پسر به مادر )عقده ادیب( 

 ( ظاهر می شوند. ۱۰( و دختر به پدر )عقده الکترا( )۹)
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تالیف کرد و در آن به « تفسیر خواب»فروید کتاب معروف خودش را به نام  ۱۹۰۰در سال 

روح از خواب های بیمارانش گفتگو نمود. تصور فروید این بود که خواب بهترین طور مش

راه رسیدن به ضمیر ناخودآگاه بود. فروید هیچگاه در مورد آینده نگری خواب اظهار نظر 

نمی کند، ولی از میان همکارانش برخی اعتقاد راسخ به این کیفیت دارند. یکی از همکاران 

آینده نگری  ۀ( اظهار می دارد که خواب جنب۱۱م کارل یونگ )و در ضمن شاگرد او به نا

قوی دارد و در نوشته هایش ذکر می کند که بیمارانش ده سال قبل از رسیدن نازی ها به 

( نیز به ۱۲قدرت رفتار آنها را در خواب دیده بودند. همکار دیگر فروید به نام الفرد آدلر )

بهر حال مطالعه در این مورد در حال حاضر از جنبه های آینده نگری خواب توجه دارد. 

 سوی روانشناسان با دقت انجام می گیرد و مسلما نتایج علمی آن ظاهر خواهد شد. 

پروفسور زیگموند فروید شهرت جهانی بدست آورد. متاسفانه برخی از  ۱۹۱۰در سال 

ن کارل یونگ همکارانش بواسطه عدم پذیرش فرضیه جنسی از او کناره گرفتند و از آن میا

و الفرد آدلر بودند که جدایی از آنها بخصوص از یونگ برای فروید دردناک بود. این دو 

دانشمند با فروید در مورد اهمیت غریزه جنسی همراهی داشتند ولی عوامل دیگر را در رشد 

شخصیت موثر می دانستند از آن جمله نقش خانواده و اجتماع می باشند. علیرغم چنین 
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ا فروید همچنان باقدرت تمام در دنیای تجزیه و تحلیل روانی می درخشید و مورد جدایی ه

 احترام بود.

 
 خانواده فروید

جنگ جهانی اول برای فروید دشواری های فراوان همراه داشت. او و همسرش دارای شش  

فرزند که آخرین آنها دختری به نام آنا بود که بعدها یکی از دانشمندان مشهور مکتب تجزیه 

و تحلیل روانی با تخصص در روانپزشکی کودکان گردید. فروید عالقه شدیدی به آنا و 

داشت. پسرهایش در جنگ شرکت کردند و پس از شکست ( ۱۳دختر دیگرش سوفی )

دشوارترین مسائل زندگی روزمره برای فروید و خانواده اش پیش آمد.  ۱۹۱۸آلمان در سال 

سوخت برای گرم کردن منزل نداشت. برای یک کیسه سیب زمینی یکی از نوشته های 

نابسامانی ها  خودش را معاوضه کرد. دخترش سوفی از گرسنگی فوت کرد. علیرغم این

فروید به تحقیق و نگارش ادامه می داد و به طوری که خودش بارها اظهار می داشت تنها 

هدف زندگی را در کار و عشق می دانست... فروید به طوری تحت تاثیر خرابی های جنگ 

اول قرار گرفت که اعتقاد راسخ پیدا کرد که بشر در هر کجای جهان باشد دارای غریزه 
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 ۱۹۲۰که در سال « ماوراء اصل لذت»و مرگ است. در کتاب مشهورش به نام پرخاشگری 

 تدوین شد شرح کاملی از غریزه پرخاشگری و خوی ستیزه جویی بشر بیان می کند. 

دچار سرطان فک و صورت شد. یکی از دالیل این  ۱۹۲۰فروید متاسفانه در سال های بعد از 

ه تقریبا پشت سر هم استفاده می کرد. سیر بیماری عالقه شدیدش به کشیدن سیگار بود ک

بیماری پیشرفت نمود و چندین عمل جراحی روی فک و دهان او انجام گرفت به طوری که 

سرانجام مجبور شدند قسمتی از فک او را برداشته به جایش استخوان ساختگی بگذارند. این 

ای خود گذارده می شد. این زائده بایستی هر روز تمیز می شد و همراه با درد و ناراحتی به ج

کار بوسیله دخترش آنا در اتاقی که جنب دفترش برای چنین منظوری آماده شده بود انجام 

 می گرفت. 

آنا در واقع نقش بسیار مهمی در زندگی پدرش ایفا می کرد. همیشه همراه فروید بود و نقش 

های مختلف من الجمله پرستاری او را انجام می داد. به تدریج فروید پیر و فرتوت می شد. 

( و ۱۴سال و ظاهری بیمارگونه داشت. در این سال هیتلر ) ۷۷حدود  ۱۹۳۳در آغاز سال 

ش را ضمیمه کردند و دوران ناراحتی ها و دشواری ها برای یهودیان آغاز آلمان نازی اطری

گردید. کار یهودیان و زندگی آنان به تدریج دشوار و دشوارتر شد. آنها را گروه گروه به 

بازداشتگاه های مختلف می بردند. بعد خواهر فروید را به یکی از چنین بازداشتگاه ها برده و 

وید یکی از معدودترین یهودی هایی بود که مورد توجه دستگاه گویا سوزاندند. گرچه فر

بوده و مورد محافظت و مراقبت قرار داشت، متاسفانه این حفاظت طولی نکشید و نازی ها 

در گذشته مرا آتش می زدند »کتاب های او را آتش زدند. فروید به طور تمسخر می گفت: 

ی گذشت زندگی برای فروید و خانواده اش هر روز که م«. و حال کتاب هایم را می سوزانند

گروهی از جوانان حزب نازی به منزل  ۱۹۳۶دشوارتر می شد. در یکی از روزهای سال 

فروید رفته و خواستار پول موجود در خانه شدند. خانم فروید هر چه موجودی داشت به آنها 

از سراسر جهان برای  داد. ناامنی و وحشت سراپای خانواده فروید را در برگرفت. دوستان او

او ناراحت بوده و پیشنهاد می کردند فروید اطریش را ترک کند، ولی او راضی نمی شد. 

برای او چطور ممکن بود کتابخانه و اشیاء نفیسی اتاق های دفترش را رها کند و برود؟ 

اق از خوشبختانه یکی از دوستانش از کلیه اتاق های دفتر فروید فیلم تهیه کرد و به طور قاچ
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اطریش خارج کرد. این فیلم اکنون در دسترس است و به طور جالب نمایان گر اتاق های 

کار فروید می باشد. آنچه سبب شد فروید تصمیم به ترک اطریش بگیرد این بود که روزی 

گشتاپو دختر عزیزش آنا را جلب کرده و تمام روز او را نگه داشتند. این کیفیت به طوری 

 رد که تصمیم به خروج از وین گرفت.در فروید اثر ک

 
 ۱۹۳۳برلین  –سوزان نازی ها  کتاب

متاسفانه عوامل گشتاپو اجازه خروج نمی دادند و از فروید مبلغ قابل توجهی فدیه و خروجی 

درخواست کردند در حالی که او چنین مبلغی در دسترس نداشت. سفیر آمریکا در اطریش 

ستاد که فروید در وضع ناهنجاری قرار دارد و محتاج تلگرافی برای پرزیدنت روزولت فر

کمک می باشد. در این ضمن یکی از دوستان او به نام خانم یوناپارت از پاریس فدیه الزم را 

 فراهم و برای فروید فرستاد که او هم به عوامل گشتاپو پرداخت کرده اجازه خروج گرفت.

را ترک کردند. بدیهی است حالت اطریش  ۱۹۳۸فروید و همسرش و دخترش آنا در سال 

روحی و ناراحتی های جسمی او قابل شرح و تصور نیستند. ترک دیار و آنچه در اطریش 

داشت سخت دردناک بود. فروید و خانواده اش به لندن، انگلستان رفتند و در آنجا سکونت 

شت و از سرطان کردند. افراد مهمی به دیدارش شتافتند. ولی او توانایی دیدار هر کسی را ندا



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

173 

 

فک و دهان به شدت رنج می برد. با کمال تاسف پزشکان تشخیص دادند که عمل جراحی 

 دیگری امکان پذیر نبود.

 
 زیگموند فروید همراه دخترش آنا فروید

فروید به آنا گفت که سال ها پیش به او قول داده بود که  ۱۹۳۹سپتامبر  ۲۳شب قبل از روز  

ج نبود نگذارد پزشکان او را بیشتر رنج دهند. آنا نیز موافقت اگر سرطان دهانش قابل عال

کرد که آن شب مقدار بیشتری مرفین به فروید تزریق کند و بدین ترتیب زندگی یک نابغه 

بشری به پایان رسید. تا آخرین روز حیاتش فروید سرگرم تحقیق و نگارش بود و هرگز 

 عالقه اش را به کار از دست نداد. 

را سوزاندند و خاکسترش را در یکی از گلدان های عتیقه اش ریخته و به خانواده  بدن فروید

اش دادند. کتابخانه فروید همراه با انواع مجسمه ها و گلدان های عتیقه خوشبختانه به لندن 

فرستاده شد و هنوز در خانواده او می باشند. اخیرا دولت اطریش منزل سابق فروید و دفاتر 

هر وین برای بازدید عموم باز کرده است. ولی متاسفانه از آن همه کتب و کار او را در ش

 اشیاء نفیس اثری نیست. 

با گذشت زمان مکتب تجزیه و تحلیل روانی )پسیکانالیز( جای خود را به سایر مکاتب داده 

است، ولی نظریات فروید علیرغم تاکید او روی غریزه های جنسی و پرخاشگری و 
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ر بشر کم یا بیش بر سایر فرضیات و نظریات روانشناسان تاثیر مهمی تضادهای عاطفی د

داشته است. امروز حتی افرادی که در مکتب فروید تحصیل نموده و به عنوان تجزیه و تحلیل 

کننده روانی معروفند، مورد قبول جوامع مختلف بوده و به درمان بیماران از این طریق 

 ی و کار نابغه بزرگ پروفسور دکتر زیگموند فروید.مشغولند. این بود مختصری از زندگان

بدیهی است شرح حال کامل فعالیت های او و کتب مختلفی که از او به جا مانده و یا بررسی 

شرح حال بیمارانش در این مختصر نمی گنجد. گرچه نظریات و فرضیات فروید در مورد 

دانشمندان است و برخی شدیدا تشکیل شخصیت آدمی بیان نموده مورد بحث بسیاری از 

نظریاتش را مردود می دانند، ولی برخی دیگر به آنها اعتقاد دارند. واقعیت این است که 

فروید تاثیر بسیار عمیقی در ذهن بشر به جای گذاشت و ما را متوجه ساخت که افکار و 

انی های روانی اعمال ما گاهی تابع انگیزه های ناخودآگاه هستند و منشاء بسیاری از نابسام

 جدال میان این انگیزه ها در ضمیر ناخودآگاه می باشد.

 دکتر سیروس عظیمی  

 ۲۰۱۹ژوئیه  ۱۲فلوریدا  -اورالندو

 

 پانوشت ها:

1-Sigmund Freud  

2-Psycho a analyses 

3-Vienna  

4-Freiburg  

5-Martha Bernays 

6-Jean Charcot  

7- Joseph Breuer 

8- Anna 

9-Ledipus complex  

10-Electra complex  

11-Carl Jung 
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12-Alfres Adler 

13-Sophi 

14-Hitler 

15-Priness Bonapart  

شمسی تاکنون کتب مختلفی به زبان فارسی تالیف نموده  ۱۳۴۳دکتر سیروس عظیمی از سال 

است. این کتب درسی در مدارس عالی و دانشگاه ها تدوین می شدند و اکنون نیز در دسترس 

 می باشند. 

 مهمترین کتبی که آزمایش زمان نیز به نفع کاربرد آنها بوده عبارتند از: 

 مسائلی چند در روانشناسی هیپنوتیزم -۱

 انشناسی عمومی اصول رو-۲

 مباحثی در روانشناسی )رفتار شناسی(-۳

 روانشناسی بالینی )دوجلد(-۴

 روانشناسی کودک -۵

همچنین ده ها مقاالت تحقیقی در زمینه های مختلف روانشناسی چاپ  ؛روانشناسی عمومی-۶

 شده اند.
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 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 
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ای است از شعر شاعرانِ ایرانی که در شهر  نامه ویژه "آوای تبعید"یازدهمین شماره  

، ویراستار این شماره .سرایند آنجلس آمریکا ساکن هستند و به زبان فارسی شعر می لس

 .مجید نفیسی استدکتر  ایران و شاعر دوزبانه،متخصص ادبیات 

 

پور، هنرمند خالّقِ ساکن  های بیژن اسدی را نمایشگاهی از طرح "آوای تبعید"این شماره از 

آن دانلود  سایت و یا از این آدرس توانید در را می "آوای تبعید" .کند کالیفرنیا، کامل می

آن را  "آمازون"توانند از سایت  آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می .کنید

 "آوای تبعید"آدرس  Avaetabid.com: "آوای تبعید"آدرس سایت  .نمایندخریداری 

 Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und :برای خرید در آمازون

Literatur 

شعر شاعرانِ  نامهویژه

 آنجلسایرانی لس

http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/08/Ava_elf.pdf
http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/08/Ava_elf.pdf
http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/08/Ava_elf.pdf
http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/08/Ava_elf.pdf
http://avaetabid.com/
http://avaetabid.com/
http://avaetabid.com/
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، که امروز به زبان انگلیسی اهل غرق  ان داستان نویس ایرانی منیرو روانی پورنخستین رم

به  ۱۹۸۹نام داشت و در سال  اهل غرقشماری از آثار او به زبان های دیگر ترجمه شده اند، 

 فارسی در ایران منتشر شد.

گلیسی این رمان که در همان زمان انتشار مورد اقبال عمومی قرارگرفت،  اینک به زبان ان

 در سایت آمازون قابل تهیه است. The Drownedبا نام ترجمه شده 

در حال و هوای دوران جنگ ایران و عراق به سرزمین های جنوب ایران  اهل غرقرمان 

ن مناطق را به آب و رسوم، باورها و دشواری های زندگی در ادآزادگاه منیرو پرداخته، 

 تصویر می کشد.   

 
 
 

 اهل غرق
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 این شب بی قدر ، هرگز طالعی روشن نداشت

 !با تو بودن جز ضرر ،چیزی برای من نداشت

 در نگاهی که به فرمانِ هوس، جان می گرفت

 !نداشت "تن"من زنی بودم که چیزی قیمتی... جز 

 ..."می شود با او شبی را صبح کرد"جز همین که : 

 !،درک دیگری از زن نداشتذهن ِ بیمارِ تو 

 ...در شبی پاییزی ات ،بگذاشتم با دیگران

 این گل پژمرده ی بی رنگ و بو ،چیدن نداشت

 در نبردم با غرور خویش و در سرکوب خود

 !دوستی با تو ،کم از همراهی دشمن نداشت

 حس عصیان را از این روح زلیخایی گرفت

 !یوسفی که در قفایم بود و پیراهن نداشت

 

 

 فریبا صفری نژاد



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

181 

 

         

 امید صباغ نو

 نشستیم وُ قسم خوردیم رو در رو به جانِ هم

 اگــرچــه زهــر می ریزیــم تــــوی استکانِ هم

 همه با یک زبانِ مشترک از درد می نالیم

 ولی فرسنگ ها دوریم از لحن و زبانِ هم

 هــوای شــامِ آخــــر دارم وُ بدجـور دلتنگم

روی نانِ همکه گَردِ درد می پاشند مردُم   

 قلم موهای خیس از خون به جای رنگِ روغن را
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 چــه آسان می کشیم این روزها بر آسمانِ هم

 چـه قانــونِ عجیبـــی دارد این جنگِ اساطیری

 که شاد از مرگِ سهرابیم بینِ هفت خوانِ هم

 برادر خوانده ایم و دستِ هم را خوانده ایم انگار

دندانی نشانِ همکــه گاهـی می دهیم از دور،   

شَرَف دارد -بالنسبت-سگِ ولگرد هـــم گاهــی   

 به ما که چشم می دوزیم سوی استخوان هم

 گرفته شهر رنگِ گورهای دسته جمعی را

 چنـــان ارواح ،در حالِ عبوریم از میانِ هم
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 دوشعر تازه از نادر مجد

 
 باران 

 

 دیشب

 براى تو

 باران

 گریستم

 .اى گریان جاودان

 

 چرا که

 از اشک تو

 زمانه بارور مى شود
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 دشت ها مى رویند

 .و دریا ها سیراب مى شوند

 

 سبزى از آن توست

 و نیز عطر پر از شادابى گل

 آهوان از تو مى زایند

 و بره ها به چمن زار سبز تو

 .بوسه مى زنند

 

 سیره ها در آواز تو

 تن مى شویند

  و خیابان هاى خاطره

 وت طراوت  در

 .مى شوندتازه 

 

 آدمیان

 از تو

 مى نوشند

 .شراب گواراى زندگانى را

 

 دیشب براى تو گریستم
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 مغ  نه از

 که

 از شوق

  براى تو

 اى همیشه

  گریان

 .جاودان

 

 نادر مجد

 ٢٠١٩هشتم آگوست 

 اشبرن

 ویرجینیاى شمالى

 

 زخمه ى عشق

 

 در عشق طلوع کردم

 این پناهگاه و ملجاى تنهائى و خلوت من

 پس به هیئت

 درختى شدم

 پاکیزه و سبز

  که
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 گنجشگ ها بر شا خه هام

 النه ساختند

 و پروانه ها در سایه اش

 .چراغ و نور و آینه گردانند

 

 اى

 ملتقاى هستى و مرگ

 که دو خورشید در آن مى تابند

 دست هایم

 نه یاراى نوازش زخمه اى است بر ساز

 .نه توان نوشتن در آن مى شکفد

 

 اى پرهاى آبى صداقت

 خاموش نیستم

 مرا بنواز

 چرا که در

 سرایه ى

 .عشق طلوع کردم

 

 ویرجیناى شمالى – نادر مجد

 ٣٠١٩اوت 

 



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

187 

 

 
         

 مکارانِ معمارم،تقدیم به یاران و ه

 و نگارگری  دوستان هنرمندم در جهانِ موسیقی و جملگی

  
 و آری، ...

 ند معمارانی نیز بوده ا          

 که شعرِ بلندشان را،

 هایِ هم آهنگ، در اوزانِ فُرم                  

 با آجر و ساروج و سنگ

 سرودند؛                        

 احجام و با نظامِ سطوح و توازنِ

  نظمی پایدار

  در گذرگاهِ زمان           

 .افکندند  پی                           

  
 -و نیز[

 جهانگیر صداقت فر

 "آفریدگار زیبایی"

بر فرازهای بی " و 

  "خویشی
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 پیکر تراشانی هم،  

 به ابزارِ تیشه و اندیشه،  

 ز مَرمَر و خارا؛                        

 و نگاره گرانی  

 بر بوم،                

 رنگ و رقصِ قلم مو؛با رازِ                        

 و رامشگرانی  

  به سِحرِ پنجه و               

 …] ساز نایِ قناری                             

*** 
 -نه

 شاعرانِ فطرت

 تنها با واژه گان نیست

 .کنند  که زیبائی را ماندگار می

                     
 ٢٠١٩ مارچ ١٠ -تیبوران

  
 

 

 های شاد را وام دارِ چه باید باشم این لحظه

 که زمان

 زیبا و با وقار       
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 خرامد در حریمِ رویاهام،  می                    

 و مثلِ نسیمِ پسین

  ی تیر ماهانِ کودکی در تفِ کوچه

 هم بازی من است؟                              

  
 مدیونِ چه باشم باید

 وقتِ خوشی را که مجمرِ جان و جهانم

  به شعله اش                                    

 شود،  دوباره گرم می                                              

  و به سِحرِ نوازشِ نازش

 آید؟  خیالم به رخوتِ خوبی به پرواز می

 

 خویشی  بی ی پرشکوهِ ترین لمحه دلیل  ای بی             

 ی دی ماهِ روزگار اکنون که در کناره

 نیازِ نوازش مرا مضاعف است                                 

 .خود را ز من دریغ مدار

                                                       
 ٢٠١٩ ژانویه ۸ -تیبوران
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