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یادداشت شورای دبیران
سخن شورای دبیران
شادمانیم که شمارۀ دوازدهم "آرمان" را به دوستداران فرهنگ و هنر ،ادبیات ،تاریخ،
فلسفه 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
گوناگون ،گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی زبانان ارتباط بگیرد ،هدف آرمان است.
همت واالی محققان ،هنرمندان ،نویسندگان و شاعرانی که از نقاط مختلف آمریکا و دنیا در
این دفتر مشارکت کرده اند ،شایان قدردانی است.
آرمان از سال گذشته اقدام به معرفی سازمان های مردم نهاد ایرانیان در اروپا و آمریکا
کرد که مورد استقبال فراوان خوانندگان و دست اندرکاران سازمان های غیرانتفاعی قرار
گرفت .امیدواریم این سازمان ها شرح فعالیت های خود را در اختیار ما بگذارند.
در تارنمای آرمان ،نسخه های کامل آرمان  ۱تا  ۱۲جهت مطالعه موجود می باشند و در
بخش "مقاالت" ،مقاله های همۀ شماره ها در دسترس است .از محققان ،نویسندگان و
هنرمندان ایرانی و فارسی زبان آمریکا و جهان دعوت می کنیم تا در آرمان مشارکت کنند.
از شما خوانندگان گرامی برای معرفی آرمان در شبکه های اجتماعی و تهیه آبونمان نسخه
های چاپی جهت حمایت از این فصلنامه سپاسگزاریم.
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در گرامیداشت یاد سه ستارۀ
تابناک آسمان علم و ادب و
هنر ایران زمین:
پروفسور فصل اهلل رضا
پروفسور ایرج الله زاری
حسین دهلوی
یادداشتی از

دکتر ساموئل دیان
ستارگان آسمان علم و هنر و ادب ،جاودانه تابناک می مانند ،هرچند جسم آنها در نقاب
خاک پنهان شود .فصلنامۀ آرمان که سرفصل های متعددی را در هر شماره به دستاوردهای
نسل های جوان تر اختصاص می دهد و خوانندگان بسیاری در میان آنان دارد ،همچنین می
کوشد که پلی باشد برای ارتباط دادن این نسل ها با پشوانۀ عظیم پیشکسوتان فرهنگ ،علم،
ادب و هنر ایران زمین .از این رو گرامیداشت ها و بزرگداشت ها بخش مهمی از هر شمارۀ
آرمان می باشند.
خبر درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا پس از دورانی از نقاهت ،جامعۀ فرهنگی و علمی
ایرانیان را در سوگ این دانشمند بزرگ و با فرهنگ فروبرد .شورای دبیران آرمان فقدان
این بزرگوار را به خاندان آن زنده یاد و ایرانیان تسلیت می گوید .پروفسور فضل اهلل رضا در
نخستین شمارۀ آرمان مشارکت داشتند و جمعی از دبیران و نویسندگان آرمان در دورۀ
بستری بودن آن زنده یاد ،جویای حال او بودند .در بزرگداشت این انسان فرهیخته که از
میان ما رفت ،در شمارۀ بعدی آرمان ( )۱۳پرونده ای اختصاصی با مشارکت مرتضی حسینی
دهکردی ،محمد حسین ابن یوسف و جمعی دیگر از چهره های فرهنگی تقدیم به
خوانندگان خواهد شد .یاد پروفسور رضا گرامی باد.
پروفسور ایرج الله زاری ،از شخصیت های علمی ایران زمین در تابستانی که گذشت ،از
میان ما رفت .خدمات ارزندۀ این دانشمند در ریاست دانشکدۀ داروسازی دانشگاه تهران،
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همچنین کار سترگ او در مورد داروهای گیاهی سرزمین ما از افتخارات ایرانیان می باشد.
در این شماره گزارشی از مراسم گرامیداشت یاد این دانشمند خواهیم خواند .فقدان آن
بزرگوار را به خاندان الله زاری و جامعۀ علمی تسلیت می گوییم.
در فصلی که گذشت ،همچنین خبر درگذشت زنده یاد استاد حسین دهلوی از پیشگامان
گسترش موسیقی ایرانی ،موسیقیدان ،آهنگساز و رهبر ارکستری صاحب سبک نیز همگان را
در اندوه فروبرد .حسین دهلوی ،جهانی از نغمه های شورانگیز و بدیع برای فرهنگ ایران
زمین به میراث گذاشت .او در سال  ۱۳۳۹از هنرستان عالی موسیقی در رشتۀ آهنگسازی
فارغ التحصیل شد و پس از درگذشت ابوالحسن صبا در سال  ۱۳۳۶به رهبری ارکستر شماره
یک اداره هنرهای زیبا که بعداً «ارکستر صبا» نامیده شد ،برگزیده شد که از زمان گشایش
تلویزیون ایران در سال  ۱۳۳۷به اجرای برنامه های هفتگی پرداخت .حسین دهلوی ،در سال
 ۱۳۴۱به ریاست هنرستان موسیقی ملی رسید و به تدریس در آنجا پرداخت .در سال ۱۳۵۰
جهت تکمیل مطالعات خود به آلمان و اتریش رفته ،پس از بازگشت به ایران تا واپسین
سال های زندگی پربار خود در اعتالی موسیقی ایرانی و تشکیل ارکسترهای بزرگ و موفق
کوشید .او در شرایط دشواری که موسیقی ایرانی دچار محدودیت های بسیار شده بود ،از
پا ننشست و با تربیت شاگردان شایسته ،نگارش کتاب های تئوری موسیقی و ساختن قطعات
جاودانۀ موسیقی ،میراث بزرگ موسیقی ایرانی را پاس داشت و اعتال بخشید.
در این شماره از آرمان در پرونده ای اختصاصی ،یاد استاد حسین دهلوی را گرامی می-
داریم .از موسیقیدانان برجسته ،استاد دکتر نادر مجد و استاد بهرادتوکلی که با همت بلند
خود در شماره های متعدد آرمان مشارکت ارزنده داشته اند ،بسیار سپاسگزاریم که یادهای
شخصی خود از استاد دهلوی را در فرصت کمی که بود به نگارش درآورده و برای نخستین
بار در این پرونده با خوانندگان در میان گذاشته اند .این فقدان بزرگ را به خاندان دهلوی
تسلیت می گوییم .راه او پررهرو باد.
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آخرین بار که استاد دهلوی را دیدم اسفند ماه ۱۳۷۲
در منزل استاد علی تجویدی ،نوازنده برجسته ی
ویلون و آهنگساز به نام بود .هنرمندان دیگری
چون استاد فرهنگ شریف ،نوازنده ی چیره دست
تار ،استاد سید محمد میرنقیبی موسیقیدان و زمانی
سرپرست برنامه ی گل های رادیو ایران،
منصورصارمی ،نوازنده ی پرآوازه ی سنتور و عده
ای دیگر از هنرمندان و عالقه مندان موسیقی ایرانی
نیز درآن جمع حاضر بودند.
استاد حسین دهلوی اصوال انسان کم حرفی بود و بیشتر گوش می داد تا آن که سخن بگوید.
مردی به تمام معنا شریف و متواضع بود .در استاد بودنش شکی نبود و حاضرین با خضوع و
احترام با او رفتار می کردند و به وضوح نشان می داد که وزنه ای بود در آن جمع و تو
بخوبی آن را حس می کردی.
یاد دارم آن روز ،فرهنگ شریف ،ساز زیبایی را در دستگاه شور نواخت که پس از گذشت
سالیان طوالنی هنوز در گوش هایم طنین دارد .پس از ساز فرهنگ شریف ،اساتید به بحث
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و گفتگو نشستند .از هر دری سخنی رفت ،بویژه در رابطه با نابسامانی های موسیقی اصیل
ایرانی و آسیب هایی که در اثرانقالب بهمن  ۱۳۵۷بر پیکر آن وارد شده بود .همان گونه که

ابن خلدون در کتاب خود "مقدمه" اشارتی دارد ،موسیقی ،نخستین عنصر فرهنگی است که
در آشوب های اجتماعی صدمه می بیند و نیز اولین هنری است که با شکوفایی جامعه رشد
می کند.
استاد دهلوی در دو مورد سخنانی ایراد کردند که برایم بسیار آموزنده بود .ایشان عالوه بر
نبودن امکانات برای اجرای موسیقی ،متذکر شدند که موسیقی ادبیات الزم دارد .در نبود
ادبیات و تعلیم و تربیت درست ،رفتن به بیراهه گریبان گیر دست اندر کاران این رشته در
آینده خواهد شد .در آن روزها موسیقی ایرانی که در اثر انقالب از روند معمول و مسیر
خود خارج شده بود ،هنوز به سامان نرسیده و دچار بحران بود .آهنگساز قطعه ی زیبای
"سبک بال" معتقد بود اگر وضع بدین منوال ادامه یابد ،ضررهای بسیاری به موسیقی اصیل
ایرانی وارد می شود که جبران آن برای آیندگان بس دشوار خواهد بود .هنرکده و هنرستان
های موسیقی می بایست هرچه سریع تر احیا و شروع به کار کنند تا این زیان به حداقل خود
برسد.
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صحبت دیگر استاد دهلوی بر محور مشارکت و نقش زنان دراعتالی موسیقی ایرانی قرار
داشت .در این راستا ،سازنده "بیژن و منیژه" با طنز خاصی اشاره کردند که چگونه به
وزرای ارشاد و مسئولین موسیقی وقت کشور گفته که آن دسته از روحانیون که از شنیدن
صدای زن در موسیقی احساس گناه می کنند ،باید هرچه زودتر خود را به روانشناس نشان
دهند! چون به نظر ایشان صدای زن نه تنها به موسیقی زیبایی می بخشد ،بلکه از لحاظ طیف
موسیقایی به وسعت و کیفیت آن می افزاید.
از حسین دهلوی آثار ارزشمندی به جا مانده که چند تای آن از این قرارند" :کنسرتینو برای
سنتور و ارکستر" در شور با همکاری فرامرز پایور" ،گفتگوی دل" در شور" ،فروغ عشق"
در آواز اصفهان ،ارکستره کردن پاره ای از آثار استاد ابولحسن صبا چون به "یاد صبا" در
مایه ی دشتی" ،چهار مضراب برای ویولون و ارکستر" در شوشتری ،و "نغمه ی ترک" در
بیات زند.
از کارهای مهم استاد پس از سال  ۱۳۵۷ساختن و اجرای یک قطعه با سازهای مضرابی،
اجرای قطعه ی "چهارگاه برای پیانو و ارکستر" با همکاری ارکستر ملی ایران به رهبری
فریدون شهبازیان ،و نیز انتشار کتاب ارزشمند "پیوند شعر و موسیقی" می باشد که به گفته
خود ایشان بیش از چهل سال وقت صرف نوشتن آن شده است و برنده جایزه ی نوزدهمین
کتاب سال در سال ۱۳۷۹شد.
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حسین دهلوی ،همچون پیشکسوتان خود  ،علی نقی وزیری و روح اهلل خالقی و دیگران ،بر
این باور بود که می بایست تکنیک موسیقی غربی را در خدمت موسیقی ایرانی گرفت و آن
را با ملودی های موسیقی سنتی ایرانی ترکیب کرد تا بتوان از سویی این موسیقی را از
یکنواختی در آورد و از سوی دیگر آن را در سالن های کنسرت جهان ارایه داد.
متاسفانه استاد موفق نشد آثار با ارزش خود چون اپرای "مانا و مانی" را به علت ممنوعیت
خواننده ی زن بعد از انقالب در ایران اجرا کند .این اثر بعد ها به همت علی رهبری که
خود از موسیقیدانان برجسته ی ایرانی و رهبر ارکستر های جهانی است درخارج از ایران با
ارکستر فیالرمونیک اسلواکی در براتیسالوا اجرا و ضبط شد.
استاد حسین دهلوی ،این چهره ی ماندگار موسیقی ایرانی ،هنگام مرگ ۹۲سال داشت.
خانم سوسن دهلوی همسر استاد و نیز هومن ،پسر ایشان ،از بیماری فراموشی در اواخر
زندگی استاد دهلوی سخن گفتند و در گفتگویی با بی بی سی از اینکه در نودمین زادروز
استاد ،برنامه ی خاصی برای او انجام نشد گله مند بودند .و حق هم داشتند.
نادر مجد
اشبرن ،ویرجینیای شمالی ۸ -دسامبر ۲۰۱۹
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نوشتن از استاد بزرگ و هنرمندی سترگ چون حسین
دهلوی ،آن هم پس از درگذشتش ،برایم کار دشواری
است .انبوهی از خاطرات دوران تحصیل در دانشکده
موسیقی دانشگاه هنر یعنی جایی که افتخار شاگردی-
اش را پیدا کردم چنان بر ذهن هجوم می آورد و بار
عاطفی خود را به آن تحمیل می کند که نوشتن را
سخت تحت تاثیر خود قرار می دهد .خصوصا آنکه با
هنرمندی مواجه باشی که ابعاد گوناگون زندگی هنری
اش آنچنان گسترده و عمیق است که خود به خود ادا
شدن حق مطلب در نوشتاری کوتاه نه دشوار که
ناشدنی است ،چه رسد به آنکه قلم و ذهن سوگوار هم
باشد.
اما چه می توان کرد که اگر چه از پیش واقفم که هرگز نخواهم توانست حق مطلب را در
خصوص جایگاه شامخ هنری او بیان کنم ،اما بنا بر وظیفه چند سطری را پیرامون او می-
نگارم تا یادی باشد از استادی که تاثیری شگرف و ماندگار بر موسیقی ایران نهاد.
دهلوی را در واقع باید امتداد نسلی از موسیقی دانان دانست که در پی تاسیس هنرستانهای
دولتی و شخصی موسیقی در دوران رضاشاه پهلوی از دل آن هنرستانها برآمدند .آموزش
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موسیقی در ایران نیز همچون سایر حوزه های اجرایی و اجتماعی و زیرساخت های اداری در
دوران رضاشاه دچار تحول و بازسازی شد و اگر چه مانند هر تحول بنیادینی در آغاز دچار

حسین دهلوی در سال۱۹۵۹

نواقصی بود (نواقصی که آثارش تا کنون نیز بر پیکر موسیقی ایران پابرجاست) ولی نقش
بسیار ارزنده ای در حوزه آموزش موسیقی و گسترش آن در جامعه ایفا کرد.
تحولی که باید ریشه های آن را در اولین تقابل های نظام سنتی ایران با مدرنیته قرن نوزدهم
اروپا جستجو کرد از اعزام اولین دسته دانشجویان ایرانی به فرانسه توسط عباس میرزا ولیعهد
فتحعلی شاه قاجار در پی شکست های سنگین از روسیه آغازشد.
حاکمان ایرانی و سپس قشر نخبگان (که آن روزها شاید تنها سواد خواندن و نوشتن کافی
بود تا افراد در این طبقه دسته بندی شوند) با سیستم نظام مند اداره جامعه و آموزش در اروپا
آشنا شدند و رفته رفته در طرف دیگر جاده تعامل ایران و غرب که یک طرفش را
دانشجویان و دانش آموران اعزامی تشکیل می دادند ،از سوی دیگر مستشاران غربی نیز برای
سازمان دهی به سیستم اداری و آموزشی و نظامی و اقتصادی ایران از اروپا به ایران روانه
شدند.
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یکی از این مستشاران موسیو لومر فرانسوی بود که در عهد ناصری به ایران آمد تا به دانش
آموزان دارالفنون درس موسیقی دهد وسازماندهی موسیقی نظام(ارتش) را عهده دار شود.
او در این دوره عالوه بر نت نویسی موسیقی ایرانی ،هارمونی ابتدایی را وارد موسیقی ایران

کرد و به تعلیم دسته جات موسیقی نظام پرداخت که سالم شاهی که بعدها توسط بیژن ترقی
شعری بر آن نهاده شد (همه جان و تنم وطنم) توسط او ساخته شد و به عنوان اولین سرود
ملی ایران شهرت یافت
از همین دانش آموزان دارالفنون عالوه بر نام هایی مانند ابراهیم آژنگ ،ساالر مغزز
(غالمرضا مین باشیان) که در دارالفنون نزد لومر آموزش دیده بود و بعدها برای تکمیل
آموزش موسیقی به روسیه رفت و نزد ریمسکی کورساکف به ادامه تحصیل پرداخت،
جانشین لومر شد و رییس موسیقی ارتش ایران شد ،سپس با گسترش مدرسه موسیقی
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دارالفنون در فاصله سالهای  ۱۳۰۰تا  ۱۳۰۷شمسی نخستین هنرستان موسیقی را سامان داد از
سوی دیگر کلنل وزیری نیز که در سال  ۱۳۰۲هنرستان شخصی خود را تاسیس کرده بود در
همان راستا در پی تالش برای تدوین تئوری مبتنی بر موسیقی غرب برای موسیقی ایران بود
که در این راستا توفیق هایی نیز به دست آورد (هرچند همان گونه که ذکر شد نارسایی هایی
نیز در این تالش ها وجود داشت ) وزیری در سال  ۱۳۰۷به ریاست هنرستانی که ساالر معزز
بنیادش را نهاده بود منصوب شد و پس از او نیز غالمحسین مین باشیان (فرزند ساالر معزز)
در سال  ۱۳۱۳ریاست هنرستان را به عهده گرفت .فعالیت و تاسیس این هنرستان از ابتدا با
کشمکش با نظام آموزشی سنتی موسیقی ایران که بر فرهنگ شفاهی استوار بود مواجه شد و
این مواجهه تا به امروز نیز ادامه و امتداد یافته و هریک استدالل هایی له خود و علیه دیگری
مطرح کرده و می کنند .بعدها با تاسیس دانشکده موسیقی در دانشگاه تهران و نیز نگاه
بازگشت به اصالتهای ایرانی که در دوره محمدرضا شاه پهلوی رواج یافت برخی از استادان
و هنرجویان مکتب شفاهی نیز با آموختن مبانی تئوریک موسیقی غربی و فراگیری خط نت
و ملزومات سیستم آکادمیک وارد این جرگه شدند و کمی از اختالفات کاسته شد .استادانی
مانند صبا و خالقی که از هر دو سابقه آموزشی بهره مند بودند ،واسطه ای شدند تا شاگردان
آنها نظیر استاد دهلوی عالوه بر اشراف بر موسیقی دستگاهی ایران مسیر موسیقی چندصدایی
و ارکسترال ایران را نیز توسعه و ترویج دهند .دهلوی را اگر چه باید یک برآمده از موسیقی
هنرستان دانست (کما اینکه آنجا آموزش را آغاز کرد و بعد ها به مدیریت هنرستان نایل
آمد) اما شاگردی اش نزد ابوالحسن صبا که از شاگردان سرآمد میرزاعبداهلل و درویش خان
بود ،سبب شد تا او از اشراف چشمگیری بر قوانین و موازین موسیقی دستگاه بهره مند
گردد ،به گونه ای که بعدها وقتی به سرپرستی ارکستر صبا در رادیو نایل آمد و آثار آن
استاد را برای سازهای ایرانی و ارکستر غربی تنظیم کرد ،بخوبی تسلط و دانش شگرف خود
در تنظیم های چند صدایی برای موسیقی دستگاه را نمایان ساخت .از جمله آن آثار می توان
به قط عات نغمه ترک ،به زندان و در قفس صبا و قطعه سبکبال (کنسرتینو برای سنتور و
ارکستر) از ساخته های خود او اشاره کرد.
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دهلوی همچنین متدی آموزشی برای ساز تمبک تدوین کرد و نیز پس از سالها تحقیق اثری
ارزنده را تحت عنوان پیوند شعر و موسیقی آوازی تدوین نمود که سالها در دانشکده های
موسیقی تدریس کرد و اکنون نیز تدریس می شود.

در پی ایجاد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال  ۱۳۴۷جریانی در موسیقی ایران تحت
نظارت استاد نورعلی خان برومند و زنده یاد استاد داریوش صفت شکل گرفت که همانطور
که پیش تر اشاره شد اعضای آن را جوانانی تشکیل می دادند که سودای بازگشت به اصالت
های پیش از دوران مدرن را در موسیقی در سر داشتند.
شا گردان برومند در مرکز حفظ و اشاعه و دانشگاه تهران نظیر محمدرضا لطفی ،حسین
علیزاده ،پرویز مشکاتیان ،داریوش طالیی در کنار خوانندگانی چون محمدرضا شجریان،
شهرام ناظری ،پریسا ،هنگامه اخوان و تنی چند دیگر با کمک و همیاری ریاست جدید
مرکز موسیقی رادیو ،شاعر گرامی جناب هوشنگ ابتهاج (سایه) رفته رفته تبدیل به جریان
مسلط در موسیقی رادیو شدند.
اقبال دستگاه حکومت آن دوره و خصوصا دفتر شهبانو فرح پهلوی و شخص شهبانو از
اصالت های هنر ایران نیز سبب شد تا استادانی که در دوران برخی تندروی هایی ابتدایی
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شهبانو فرح پهلوی همراه هنرمندان از جمله علی نصیریان و عزت اهلل انتظامی ،در جشن هنر شیراز

متصدیان فرهنگی دوران رضاشاهی حتی از اجازه تدریس نیز بعضا محروم شده بودند (به
دلیل عدم آشنایی با خط نت) به صحنه جشن های هنر شیراز و طوس بیایند و در کنار این
جوانان ،رونقی به گروه نوازی و تک نوازی به شیوه سنتی اش بدهند .از آن جمله می توان
به هنرمندانی چون استاد بهاری ،استاد فروتن ،استاد هرمزی ،استاد بیکچه خوانی و دیگر
بزرگان اشاره کرد .در پی این رخداد طی قانونی نانوشته ،وزارت فرهنگ و هنر متصدی
نحله موسیقی ارکسترال و برخاسته از هنرستان (مکتب وزیری) شد و رادیو و مرکز حفظ و
اشاعه و دانشگاهها بیشتر جریان بازگشت را نمایندگی می کرد .اما آنچه سرنوشت کاری
استادانی چون دهلوی ،رهبری ،سنجری ،حنانه و دیگر بزرگان این مکتب را تحت تاثیر قرار
داد و آنها را به حاشیه ای ناعادالنه راند ،نه این دسته بندی که انقالب سال  ۱۳۵۷بود .از
چندی پیش از انقالب همان جوانان مرکز حفظ و اشاعه از مرکز و رادیو که بستر رشد و
مطرح شدن شان بود به دالیل سیاسی و عموما نگرش های مارکسیستی ضد رژیم جدا شدند
و پرچم دار موسیقی انقالبی گشتند .این امر در کنار بازتعریفی که حاکمیت جمهوری
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اسالمی نیاز داشت تا از همه چیز از جمله هنر ارایه دهد ،سبب شد تا دهلوی و دیگر استادان
مکتب وزیری تحت انگ هایی چون غربی بودن و نمایندگی موسیقی دوران طاغوت به
حاشیه رانده شوند و جریان دوم تبدیل به موسیقی مقبول انقالب نوخاسته گردد .جریانی که
هرچند سرانی نظیر لطفی در تصفیه های دهه شصت مورد کم مهری و حتی تبعید از وطن
واقع شدند ،اما خوانندگانش و مکتب موسیقایی اش که از قضا دیگر از آن اصالت ساختاری
و محتوایی موسیقی دوره قاجار که مدعی اش بود فاصله گرفته بود ،به عنوان جریان غالب و
بی رقیب رواج یافته ،مورد حمایت های آشکار و پنهان نیز قرار گرفت .در این فضای پر
رعب وحشت دهه شصت و هفتاد حتی استاد دهلوی تا سالها اجازه انتشار آلبوم آثارش را نیز
نیافت و وقتی هم با کش و قوس فراوان اولین کاست آثارش از وزارت ارشاد مجوز گرفت
با رده بندی "ج" (درجه  ۳کیفی) ارزیابی و اجازه انتشار یافت!
با بازتر شدن فضای اجتماعی سیاسی پس از جنگ و آغاز بکار مجدد دانشکده های
موسیقی و هنرستانها در اوایل دهه هفتاد رفته رفته استاد دهلوی به عنوان مدرس وارد دانشگاه
های تهران و هنر شد ،اما هیچ گاه حمایت الزم برای ضبط و انتشار آثارش نظیر "اپرای مانی
و مانا" را از حکومت دریافت نکرد و در آرزوی نشر بسیاری از آثارش چشم از دنیا
فروبست.
استاد دهلوی از آخرین بازماندگان نسلی بود که برخالف برخی شاگردان پرهیجان انقالبی
اش  ،نه پیامبر بود تا رسالت هدایت و ارتقا جامعه را بر دوش احساس کند  ،نه سرباز و جانباز
موسیقی ! و نه مسئول نجات هنر .دهلوی ،فقط هنرمند بود به معنای واقعی کلمه بدون هیچ
نیاز به پیشوند و پسوندی اضافه بر آن نظیر " :هنرمند متعهد" "هنرمند انقالبی" "هنرمند
مسئول" و ....
همه ی این صفت ها در کارش و در جدیتی که در کار و آثارش و در یک کالم در سراسر
زندگی اش آنچنان موج می زد و با آن عجین بود که نیازی نداشت آن را دنبال نام خود
بچسباند یا آنها را به حوزه هایی بیرون از هنرش بیاورد تا جایی که هنر راه هم به مسلخ
ایدیولوژی و ذهنی گرایی هایی گاه صحیح و گاه بیمارگونه (پیرامون هنر  ،جامعه  ،سیاست؛
تاریخ و آسمان و ریسمان!) بکشاند.
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تاریخ هم نیازی نمی دید و نمی بیند این عنوان ها را برکنار نامش بیفزاید .باری دهلوی
پیامبر نبود ،هنرمند بود مانند صبا ،خالقی ،شهنازی ،نی داوود و پایور ،حنانه و ده ها نام
بزرگ دیگر.
باری او پیامبر نبود و کتاب مقدس نیز نداشت برای همین وقتی از او در سر کالس تلفیق شعر
و موسیقی با هیجانی ای بسا انقالبی! پرسیدم " :اگر این مطلبی که نوشته اید درست باشد پس
چرا عارف قزوینی جور دیگر ساخته و خوانده؟" ،خونسرد اما محکم پاسخ داد:
"یعنی اگر گذشتگانتان خطایی کردند شما باید تا ابد آن خطا را تکرار کنید؟"
بله دهلوی نه پیامبر بود که رسالت هدایت جامعه را بر دوش کشد ،نه شوالیه و ژنرال و سرباز
موسیقی!
دهلوی  ،هنرمندی بود با یک سبد پر از معجزه ،اعجازی که در آثارش موج می زند و تا
جاویدان به بلندای نام ایران بر تارک موسیقی این سرزمین می درخشد.
بهراد توکلی
مریلند – نوامبر۲۰۱۹
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پژوهش های
ادبی و فرهنگی
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خیام و ابوالعالء معرّی

پروفسور حسن جوادی

ابوالعالء احمد بن عبداهلل بن سلیمان معرّی در سال  ۳۶۳هجری در معرّۀ النعمان متولد
می شود و در سال  ۴۴۹در همانجا درمی گذرد .خیام میان سال های  ۴۴۰و  ۵۱۷هجری
در نیشابور زندگی کرده است .البته سال تولد و مرگ شاعر بزرگ ایرانی مانند بسیاری از
حقایق مربوط به زندگی او معلوم نیست .بطور تقریبی می توان گفت از شصت و هفت تا
هشتاد و یکسال میان مرگ آن دو فاصله بوده است .در زمان حیات ابوالعال شهرت او از
سوریه گذشته و به بسیاری از سرزمین های اسالمی آن دوران رسیده بود .ناصر خسرو
قبادیانی که در سال  ۴۳۸به معرّۀ النعمان می رسد گزارشی درباره ی ابوالعال می دهد که
شاید در بعضی از نکته ها مقرون به حقیقت نباشد:
"در آن شهر مردی بود که وی را ابوُالعَالءِ مَعَرّی می گفتند ،نابینا بود ،و رئیس شهر ،او
بود ،نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگزارانِ فراوان ،و خود همه ی شهر او را چون
بندگان بودند و خود طریقِ زُهد پیش گرفته بود ،گلیمی پوشیده و در خانه نشسته ،نیم من
نان جوین خود راتبه کرده ( و شبانه روز به گرده ای قناعت کند) و جز آن هیچ نخورد ،و
من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نُوّاب و مالزمان او کار شهر می سازند،
مگر به کلیّات ،که رُجوعی به او کنند و وی نعمتِ خویش از هیچ کس دریغ ندارد و
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تصویر ابوالعال معرّی :مجسمه ای در سوریه

حکیم عمر خیام نیشابوری

خود صائم الّدهر قائم اللیل باشد و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود و این مرد در شعر و
ادب به درجه ای است که اَفاضلِ شام و مغرب و عِراق مُقرّند که در این عصر کسی به
پایه ی او نبوده است و نیست و کتابی ساخته آن را "اَلفُصولُ وَالغایات" نام نهاده ،و سخن
ها آورده است مرموز و مَثَلها به الفاظِ فصیح و عجیب که مردم بر آن واقف نمی شوند
مگر بر بعضی اندک و نیز آن کسی که بر وی خوانَد ،چنانکه او را تهمت کردند که تو
این کتاب به مُعارضه ی قرآن کرده ای .و پیوسته زیادت از دویست کس از اطراف نزد
وی ادب و شعر خوانند و شنیدم که او را زیادت از صد هزار بیت شعر باشد .کسی از وی
پرسید که ایزد ،تَبارَک و تَعالی ،این همه مال و نعمت تو را داده است ،چه سبب است که
مردم را می دهی و خویشتن نمی خوری؟ جواب داد که مَرا بیش از این نیست که می-
خورم .و چون من آنجا رسیدم این مرد هنوز در حیات بود".

()۱

در یکی از قدیم ترین منابعی که درباره ی خیام در دست است جاراهلل زمخشری در
رساله ی "الزاجر الصغار عن المعارضۀ الکبار" (نوشته شده پیش از سال  )۵۱۶می نویسد:
در مجلس استادش ابی مضمر محمودبن جریرالضبی با حکیم عمر خیام مالقاتی دست
می دهد و بحثی می شود در مورد "عین مطبق و مصمم در وصف سیف" و اینکه مکسور
است یا نه اختالف نظر پیدا می شود .عمرخیام این بیت را از عینیه ی ابوالعالی معری
شاهد می آورد:
نَبِّیُ مِنَ العُربان لَیسَ عَلی شَرعِ

()۲

یُخَبِّرُنا انَّ الُّشُعُوبَ اِلی صَدعِ
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آرامگاه خیام در نیشابور

خبر دهنده ای از تازیان که بر قاعده ای عمل نمی کنند ،به ما گفت که ملت در حال
پراکنده شدن است.
در این بحث ادبی خیام اشتباه می کرده است ،ولی زمخشری می گوید که نسبت به او
حس احترام خاصی پیدا می کند .داستانی که زمخشری نقل کرده نشان می دهد که خیام
با آثار ابوالعال آشنایی داشته و حتی اشعار او را از حفظ نقل می کرده است .البته درجه ی
آشنایی او با تمام آثار ابوالعال معلوم نیست ولی آنچه از اشعار هر دو شاعر و متفکر
بزرگ بر می آید این است که با وجود اختالف فکری در شماری از زمینه ها عقیده ای
شبیه هم داشته اند.
در باورهای خیام چند نکته ی اساسی وجود دارد و همین موضوعات در اغلب رباعیات او
تکرار می شود .او منکر وجود خدا نیست ولی توجیهی را که ادیان مختلف از علت
آفرینش انسان و رابطه ی او با خداوند و حشر و نشر می کنند اقناع کننده نمی یابد .از
طرفی انسان را به صورت جامی می بیند که "عقل آفرین می زندش ،صد بوسه ز مهر بر
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جبین می زندش ،ولی ،این کوزه گر دهر ،هر چند جام لطیف می سازد و باز بر زمین می-
زندش" .از سوی دیگر جهان را یک لحظه از حکم خداوند خالی نمی یابد ،اما حکمش
را او می کند و انسان را عاصی می خواند .خیام به جهل خود درباره ی عاقبت انسان
معترف است و کسانی را که با قطع و یقین می گویند پس از مرگ چنین و چنان خواهد
شد با طنزی لطیف انتقاد می کند:
من می گویم که آب انگور خوش

گویند بهشت عدن با حور خوش است
()3

است

کـاواز دهـــل شنیدن از دور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

خیام که دوزخ را شرری ز رنج بیهوده ی ما و جنت را دمی ز وقت آسوده ی ما می داند،
بهترین توصیه اش دم راغنیمت شمردن و استفاده از زندگی است .شرابخواری برای او
نمادی می شود که از طرفی معّرف تمام خوشی ها و لذت های جسمانی می باشد و از
سوی دیگر اعتراضی است به قیدها و رسم های مذهبی قشری ها و متشرعان و کسانی که
هر چه غیر از باور خودشان باشد محکوم می کنند:
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت

از اهـل بهشت کـرد یا دوزخ زشـت

جامی و بتی و بربطی و لب کشت

این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت

()4

و یا:
ای صـاحـب فـتوا ز تو پر کارتـریم

با این همه مستی ز تو هوشیارتریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

انصاف بـده کدام خونخوارتریم

(رباعی  ۳۲۰طربخانه)
شمار رباعی هایی که خیام ،با توسل به میخواری از کوته فکری و زاهد مآبی هم زمانان
خود انتقاد می کند بسیار زیاد است و لزومی به آوردن مثال هایی بیشتر از آنها نیست .عده
ای از محققان اینگونه رباعیات اعتراض آمیز و حاکی از خوشگذرانی و شرابخواری را از
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خیام نمی دانند ،ولی اساس فلسفه ی خیام همان است و اگر به چند رباعی که در منابع
خیلی قدیمی آمده نگاه کنیم همین افکار را خواهیم یافت .بعالوه اوالً شمار اینگونه
رباعیات بی شماره است که تنها شماری از آنها از خود خیام می باشد ،ثانیاً این نشان می-
دهد که شاعران دیگر نیز الاقل با تظاهر به می پرستی ،زاهدان ریایی را مسخره می-
کردند .رباعی زیر که به خیام منسوب است در ضمن در دیوان انوری و دیوان کمال
الدین اسماعیل اصفهانی نیز آمده است:
من باده خورم و لیک مستی نکنم

اال به قــدح دراز دسـتی نـکنم

دانی غرضم ز می پرستی چه بود

تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم

()۵

البته این نوع انتقاد از زاهدان ریایی و پارسایان دروغین در آثار بسیاری از شاعران و شاید
از همه بیشتر در غزل های حافظ دیده می شود و احتیاجی به نقل آنها در اینجا نیست.
تحسری عمیق از گذشت عمر و از میان رفتن زیبایی ها بر شعر های خیام سایه افکنده
است:
افسوس که نامه ی جوانی طی شد

وان تازه بـهار زنـدگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

فریاد ندانم که کی آمد ،کی شد؟

او حاصلی از این جهان نمی بیند و از آمدن و رفتن ما سودی نمی یابد .تمام کاینات و هم
چنین ذرات وجود دایم در گردشند .خیام با احساس فوق العاده و وصفی دل انگیز از این
تغییر و تبدیل دایمی سخن می گوید:
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
هان بر سر سبزه پا به خواری ننهی

گویی ز لب فرشته خویی رسته است
کان سبزه ز خاک الله رویی رسته است

او به عاقبت جهان و روز حشر و نشر اعتقادی ندارد .چون نهایت هیچ در هیچ است پس
هر چه بادا باد ،باید خوش بگذرانیم و دم را غنیمت بشماریم .این تنها راهی است که برای
کاستن دردهای زندگی می یابد.
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هنگامی که باورهای ابوالعال را با فلسفه ی خیام مقایسه می کنیم می بینیم که ابوالعال به
خدا اعتقاد دارد ولی او نیز مذهب "الادریه" دارد و معتقد است که بشر چیزی از حقیقت
را نمی داند.
وَ مَا یَدرِی الفَتَی ،وَالّظَنُ جَهلُ

وَ أقضیَۀُ الَملیکِ مُغَیَّبَاتُ

انسان چیزی از حقیقت نمی داند و گمان بردن نشانه ی جهل است ،زیرا اوامر خدا از
مغیبات است.
أرَی هَذَیَانَاً طَالَ مِن کُلِّ اُمَّۀٍ

تُضَمِّنُهُ ایجازُها وَ شُرُوحُها

مطالب بی اساس را می بینم که به وسیله ی تمام امت ها برگزیده شده و آنها را مختصر یا
()۶

مفصّل نموده اند.

او معتقد است که برای انسان جز آنچه می بیند و حس می کند چیزی وجود ندارد و از
غیب بی خبر است.
ابوالعال در مورد عاقبت روح انسان و روز رستاخیز باورهای متفاوتی ابراز کرده است .او
گاهی به پیروی از عقیده ی افالطونیان جدید ،که در روزگار او رایج بوده است ،می-
گوید که روح پس از جدایی از تن به سوی آسمان می رود ،ولی نمی داند که سرنوشت
آن چه خواهد شد؟ او میگوید" :نزد من و دیگران دلیلی مبنی بر اینکه پس از مرگ
زندگی دیگری وجود داشته باشد نیست )۷( ".با این همه در بعضی از اشعارش از روز جزا
و بهشت و دوزخ سخن می گوید .عمر فروخ می گوید" :ظاهراً ابوالعال در آغاز امر منکر
رستاخیز آن طور که در ادیان آمده معتقد بوده است" .رسالۀ الغفران" ،که از بسیاری
چهات شبیه کمدی الهی دانته است ،شرح سفر خیالی شاعری است به نام ابن قارح به
بهشت و دوزخ و مشاهدات در آنجا .ابوالعال می نویسد که ابن قارح به او نامه ای می
نویسد و او را به خاطر عقاید غیر مذهبیش مذمت می کند .او هم ابن قارح را در این
رساله به بهشت و دوزخ و هم چنین به صحرای محشر می برد و طنزی جالب بر عقاید
اشخاص مذهبی درباره ی دنیای دیگر می نویسد" .رسالۀ الغفران" که یکی از
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شاهکارهای ابوالعالست دلیل دیگری است بر این که او روز رستاخیز را جدی نمی گیرد
( )۸و می گوید:
حَدیثُ خُرافۀٍ یا اُمَّ عمرو

حیاتُ ثُمَّ مَوتٌ ثُمَّ بَعثٌ

زندگی ،سپس مردن و پس از آن رستاخیز افسانه ای است ای دوست.
موضوع خاک شدن انسان و کوزه ساختن کوزه گران از خاک او در سروده های ابوالعال
نیز تکرار می شود ،درست مانند آنچه در رباعیات خیام بارها و بارها ذکر می شود:
فَالَیُمسِ فَخَّارَاً مِنَ الفَخرِ عَائِدُ

اِلی عُنصُرِ الفَخَّارِ لِلّنَفع یُضَربُ

لـعلَّ اِنَـاءً مِـنهُ یُصـنَعُ مَّـرَة
ً

فَیأکُلُ فِـیهِ مَن ارَادَ وَ یَـشرِبُ

چه بسا مردمان خودستایی که خاک شده اند و کوزه گران گِل آنان را برای ساختن
ظرف زیر لگد می کوبند.
شاید ظرفی که از خاک آنان درست می شود برای خوردن و آشامیدن مورد استفاده ی
()۹

دیگران واقع شود.

همچون خیام که یک گام فراتر می رود و می گوید که بر سبزه و خاک آهسته گام
بگذار چون آنهم از خاک الله رویی رسته است ،ابوالعال نیز در موارد مختلف همین فکر
را بیان می کند:
خَفَّفِ الوَط ءَ مَأ اَظَّنُ أدِیمَ ال

أرض اِلّا مِن هذهِ االَجسَادِ

بر زمین آهسته گام بگذار که به نظر من جز کالبدهای خاک شده چیزی روی زمین
()۱۰

نیست.

این اندیشه های شاعرانه به قدری شبیه به یکدیگرند که خواننده می تواند تصور کند که
در بعضی از رباعیات ،خیام از ابوالعال الهام گرفته است ،ولی چنین نیست.
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هر چند که ابوالعال از روز رستاخیز گفت و گو می کند و چند بار این موضوع در
اشعارش ذکر می شود ،ولی مانند خیام اعتقاد درستی به بهشت و دوزخ ندارد و با تحسر
می پرسد:
فَهَل قَامَ مِن جَدَثٍ مَیِّتٌ

فَیُخَبِرَ عَن مَسَمعٍ أومَرَی

انتَرُکَ لَذُّۀَ الصهباءِ عَمداً

لِمَا وَعَدوهُ مِن لَبَنٍ وَ خَمرِ؟

آیا مرده ای از خاک برخاست که از دیده ها و شنیده های خود خبر دهد؟
آیا شراب نقد این جهان را به امید وعده ی شیر و شراب بهشت از دست بدهیم؟

()۱۱

اعتقاد به جبر نیز از موضوع هایی است که در شعرهای هر دو شاعر بارها تکرار می شود.
خیام می گوید:
آورد به اضطرارم اول به وجود
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود

جز حیرتم از حیات چیزی نفزود
زین آمدن و بودن و رفتن مقصود

ابوالعال:
مَا بِاختَیارِیَ مِیالَدِی وَالَ هَرَمِی

وَالَ حَیاتِی فَهَل لِی بَعدُ تَخیِیرُ؟

تولد ،زندگی و پیر گشتنم به اختیار خود نبود ،آیا برای من اختیاری هست؟
و:
جِئَنا عَلی کُرهٍ و نَرحَلُ رُغَّمَاً

وَلَعَلّنا مَاَبَینَ ذلِکَ نُجبَرُ

به اکراه آمدیم  .بی آنکه بخواهیم می رویم و شاید میان این دو مجبوریم.
بدبینی ،آشکارترین چیزی است که در سروده های ابوالعالء و خاصه در "لزومیات" به
چشم می خورد و به این نتیجه ی یاس و نومیدی از زندگی است .خیام هم بدبین است
ولی به زندگی عشق می ورزد .ابوالعال عشقی به زندگی ندارد و خود را رهین المحنتین
می داند ،که منظور هم کوری است و هم زندانی این جهان ،او بر خالف خیام لذات
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جهان با نظر بی اعتنایی می نگرد .سراسر عمرش ازدواج نمی کند ،گوشت نمی خورد و
دستور می دهد روی قبرش بنویسند:
هــذا جَنَـاهُ اَبی علیَّ

وَ مَا جَنَیتُ عَلی أحَد

این جنایت پدر بر من است و من به هیچ کسی جنایتی نکرده ام.
درست بر خالف خیام که خیال رخت بربستن از این جهان او را می ترساند .ابوالعال در
سن پنجاه سالگی از زندگی سیر شده است:
فَقَد عِشتُ حَتّی مَلَّنِی وَ مَلَلتُهُ

زَمَانِی وَ نَاجَتنیِ غُیُوبُ اّلتَجَارِبِ

()۱۲

زندگی کرده و آزموده ام که من از زندگی ملولم و زندگی از من.
اگر از بدبینی کلی ابوالعال و نگرش بدبینانه ی او درباره ی زندگی بگذریم در بسیاری از
زمینه های دیگر شباهت هایی میان این دو متفکر و شاعر بزرگ وجود دارد.
هر دو با شجاعتی قابل تحسین به بسیاری از مسایل دینی روزگار خود اعتراض می کنند و
خواننده واقعا متعجب می شود که چگونه این اعتراض های بی پروا در روزگاری که
بازار ریاکاری مذهبی دایر بود و هر کسی که مخالف باورهای متشرعان و دین داران
سخن می گوید به آسانی تکفیر می شد و خونش هدر بود ،امکان داشت؟ با این همه در
بعضی موارد هر دو شاعر تقّیه کرده اند .مخصوصآً به نظر می رسد که ابوالعال در
روزگاری که معّره در دست فاطمیان مصر بوده بیشتر تقیّه کرده و راه احتیاط را در پیش
گرفته است.

()۱۳

با این همه به کفر متهم شده است و او برای رهایی گفته است که

" سخنان من تاویل دارد ،من اسالم را در درونم مخفی کرده ام و کفر را اظهار نموده ام".
( )۱۴و:
فَلَمّا رَاَیتٌ الجَهلَ فِی النَّاسِ فاشیا

تَجاهَلتُ حَتَّی ظُنَّ اَنَّیَ جاهِل

هنگامی که دیدم مردم نادانند -من هم خود را به نادانی زدم که گمان برند من نیز نادانم.
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چنین تهمت هایی در مورد خیام هم وجود دارد .نجم الدین رازی مشهور به دایه که
مسلمان متعصبی بود در "مرصادالعباد" می نویسد:
" ثمره ی نظر ایمان است و ثمره ی قدم عرفان ،فلسفی و دهری و طبایعی از این دو مقام
محرومند و سرگشته و گم گشته تا یکی از فضال که به نزد ایشان به فضل و حکمت و
کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است از غایت حیرت و ضاللت این بیت
می گوید:
در دایره ای کامدن و رفتـن ماست

آن را نه بـدایت نه نهـایـت پیداست

کس می نزند دمی درین عالم راست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

و
دارنـده چو تـرکیب طبایـع آراسـت

باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست

گر زشت آمد این صور عیب کراست

ور نیک آمد خـرابی از بهـر چراسـت

آن سرگشته ی نابینا فَاِنَّها ال تَعمَی االَبصارُ وَلکن تَعَمی القُلوبٌ الَّتی فِی الصُّدورِ او را خبر
نیست که حق تعالی را بندگانی اند که در متابعت سید اولین و آخرین بر کلّی کاینات
عبور کرده اند و از قاب قوسین در گذشته و در سرّلوادنی همگی هستی خویشتن کم زده
و دیده ی بصیرت را به کُحل مازاغَ البَصَروما طَغی مُکَحَّل گردانیده (اند)")۱۵( .
قفطی (متوفی در  )۶۴۶در تاریخ الحکما می نویسد" :صوفیان متأخر افکار خود را با
بعضی از معانی ظاهری اشعار "خیام" موافق یافتند و آن را در طریقت خود داخل کردند،
و در محافل و خلوتهای خوی درباره ی آنها به بحث پرداختند ،هر چند که معانی باطنی
این اشعار برای شریعت چون مار گزنده است و ترکیبی است از شرّ و فساد .و وقتی که
مردم او را در دین خود تعقیب کردند و مکنون خاطر او را ظاهر ساختند ،از کشته شدن
ترسید و عنان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت ...و او را اشعار مشهوری
است که خفیات دلش را ظاهر می سازد و کدورت باطن او جوهر تصورش را تیرگی می
دهد".

()۱۶
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باز در یک مجموعه از رباعیات عربی متعلق به سده ی هشتم به نام "نخبۀ الشارب و عجالۀ
الراکب" ( )۱۷می بینیم که این رباعی خیام نقل شده است:
باز از چه سبب فکندش اندر کم و

دارنده چو ترکیب چنین خوب آراست
کاست

ور خـوب آمد خــرابی از بهر چراست؟

گر خوب نیامد این بنا عیب کراست

پس از ترجمه ی این رباعی به عربی دو رباعی دیگر در جواب خیام نقل شده که او را
متهم به لجاجت و عیب جویی می کند.
در مورد آثار ابوالعال اختالف عقیده ای در میان نیست .در صورتی که شمار دقیق
رباعیات خیام و اینکه کدام یک از اوست باقاطعیت نمی شود قضاوت کرد .نخستین بار
آرتور کریستن سن دانمارکی و پس از او صادق هدایت و دیگران پانزده یا شانزده رباعی
را که در منابع قدیمی آمده است گرفته و از آنها با عنوان معیار برای شناختن رباعیات
دیگر خیام استفاده کردند.
به گفته ی صادق هدایت در "ترانه های خیام" لبّ و اساس عقاید خیام را می توان در
رباعیات او پیدا کرد ،در صورتی که در چند رساله ی عربی و فلسفی ،کتاب "جبر و
مقابله" و در "نوروزنامه" منسوب به او ،خیام بیشتر به صورت سنتی و به عنوان یک
مسلمان متدّین و دور از تمام شک ها و تردیدها و اعتراضاتی که در رباعیاتش می بینیم
صحبت می کند .عده ای از نویسندگان مانند نیکال ،نخستین مترجم فرانسوی ترانه های
او ،و بعدها عمرعلیشاه خواسته اند جنبه ی صوفیانه به اشعار خیام بدهند .عده ای نیز چون
استاد محمد تقی جعفری چون خودشان مؤمن و معتقد هستند نمی توانند تصور کنند که
شخصیتی مانند خیام در مسائل دینی چون و چرا کند و عقاید تعبّدی مذهبی را قبول نکند
و بگوید:
آنانکه محیط فضل و آداب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون

در جمع کمال شمع احباب شدند
گفتند فسانه ای و در خواب شدند
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و یا:
قـومی متفـکرند انــدر ره دیـن

قومی به گمـان فتـاده در راه یقین

می ترسم از آنکه بانگ آید روزی

کای بی خبران راه نه آن است و نه این

این محققان عقاید بی باکانه و الادریه ای را که در رباعیات با کمال زیبایی بیان شده
"نحیف" و "عامی" می دانند .یار احمد تبریزی در کتاب "طربخانه" ،که یکی از منابع
درباره ی خیام است می نویسد" :هر چند سخنان او را توجیه کرده اند ،اما به اعتقاد
درست ،بعضی از آن در شرع شریف ممنوع است ".زنده یاد استاد همایی در مقدمه ای
که بر آن کتاب نوشته است در مقام اعتذار بی دلیل برآمده می گوید" :آن خیام که ما
میشناسیم مرد بزرگواری است موّحد و دیندار و عالم پرهیزکار که دامن علم و عملش از
شنعت الحاد و فسق و فجور مبرّا و روحش از این تهمت ها بیزار است )۱۸( ".در صورتی
که شبیه همین عقاید را بسیاری از متفکران دیگر هم بیان کرده اند و خالف دین بودن
عقیدتی ،دلیل سخافت و پوچی آن نیست.
متاع کفر و دین بی مشتری نیست

گروهی این گروهی آن پسندند

دلیل بسیار واضح مقبولیت چنین عقاید محبوبیت بیش از حدّ رباعیات ،خصوصاً پس از
ترجمه ی فیتزجرالد در دنیاست .امروزه کسی خیام را با "رسالۀ فی الکون و التکلیف" و
یا "رسالۀ فی الطبیعیات" نمی شناسد ،و هر چند که کتاب "جبر و مقابله" ی او اهمیت
بسزایی کسب کرده است ،باز رباعیات دل انگیز اوست که او را مشهور ساخته است.
ابوالعال نیز مانند خیام در بسیاری از مسایل چون و چرا می کند و هیچ مذهب یا مکتب
فلسفی را دربست نمی پذیرد .او بسیاری از گفته های دین های مختلف را رد می کند و
فقط بعضی از آنها را قبول می کند .مثالً در شعر زیر با لحنی طنز آلود نسبت به حکم
اسالم در مورد قطع دست سارق اعتراض می کند:
یَدٌ بِخَمسِ مِئِینٍ عَسجَدٍ وُدِیَت

مَا بَالُها قُطِعَت فیِ رُبعِ دینَارِ

تَنَاقُضُ مَـالَنا إلّا الّسُـکوتُ لَهُ

وَأَنَ نعوذَ بِمـوالنَا مِنَ الّنارِ
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دستی که پانصد دینار دیه ی آن است برای چه در سرقت برای ربع دینار قطع می شود؟
این تناقض آشکاری است که در برابر آن چاره ای جز سکوت نداریم و باید از آتش به
موالی خود پناه ببریم.

()۱۹

ابوالعال معتقد است که انسان باید در هر کاری از عقل یا "فلسفه ی عقلی" پیروی کند،
در نتیجه او سخت به برخی از باورهای خرافی دین حمله می کند و با لحن بدبینانه ای می
گوید:
هَفَتِ الحَنیفَۀُ وَاّلنَصَارَی مَا اهتَدَوا

وَیَهُودُ حَارَت وَالمَجُوسُ مُضَّلِلَّۀ

إثَنانِ أهـلُ األرضِ ذُو عَـقلٍ بِال

دِینٍ ،وَآخَرُ دَیِّنُ الَعَـقلَ لَـه

مسلمانان و نصرانی ها اشتباه کردند و به حقیقت نرسیدند .یهودیان سرگردان و مجوسان
گمراه گردیدند .مردم دنیا دو دسته اند :عاقل بی دین و مؤمن بی عقل )۲۰( .به عقیده ی او
"در میان آدمیان خوبی وجود ندارد" و همه در صدد فریب دادن یکدیگرند .چه
کیشمردان پیروز و چه پادشاهان خودکامه همه دست به دست یکدیگر داده و در صدد
غارت مردمند:
ةًفَـاِنَّما
أفیِقُوا أفیِقُوا ،یَـاغُـوَاُ
أرَادُوابِها جَمعَ الحُطامِ فَادرَکُوا

دِیَانَاتُکُم مَکرٌ مِنَ القُدَمَاءِ
وَبَادُوا وَ دَامَت سُنَّۀُ الُّلؤمَاءِ

ای گمراهان به خود آیید و بیدار شوید که باورهای شما نیرنگ پیشینیان است؛ هدف
آنان گردآوری مال بود ،موفق شدند و سپس هالک گردیدند و سنت لئیمان ادامه یافت.
()۲۱

برای او تنها اختالف میان کیش های بزرگ ،و اینکه می گوید "ایکاش می دانستم میان
احمد وعیسی کدام راست می گوید" مطرح نیست؛ اختالفاتی که میان فرقه های دینی
مختلف تولید شده نیز برایش دردآور است .ابوالعال مردم را در گمراهی و هرج و مرج
میان جبر و تفویض سرگردان می بیند و توصیه می کند که مردم آنچه را ابوهذیل
(پیشوای معتزله) و ابن الکالب (رهبر اشاعره) گفته اند به دور افکنند.
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بدبینی ژرفی درباره ی سرنوشت انسان و سرانجام کار او بر اندیشه های هر دو شاعر سایه
افکنده است ،منتها خیام به درجه ی ابوالعال افراط نمی کند و ریاضت نمی کشد و از زن
و ازدواج و تولید مثل نمی پرهیزد ،بلکه او می خواهد از هر چه خوشی و زیبایی که در
جهان است بهره جوید .این جهان بینی ،مشرب خیام را انسانی تر و متعادل تر و مردم
پسندتر می سازد .دیدی که این دو شاعر هزار سال پیش نسبت به روش گذران زندگی
دارند متفاوت است ،ولی شکایتی که از ابلهان متظاهر فضل فروش و یا زاهد نمایان
همزمان خود می کنند خیلی شبیه هم می باشد ،خیام می گوید:
گاوی است بر آسمان قرین پروین

گاوی است دگر نهفته در زیر زمین

گر بینـایی چشم حقیقت بگشـا

زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین ()۲۳

ابوالعال می گوید:
فَألقیتُ اَلبَهائِمَ ،الَعُقُولٌ

تُقیُم لَها الّدَلیلَ وَالَضِیاءُ

ً فِی اختَیالٍ
َة
َان
َط
وَاِخوَانُ الف

کَأنَّهمُ لِقَمومٍ أنبیَاءُ

فَأمّا هؤالءِ فَأهلُ مَکرٍ

وأمَّا األوَلُّونَ فَأغبَیاءُ

فَإن کان التُّقی بَلَهَأ وَعَیَّاً

ً أتَقیَاءُ
َلة
َذَّ
فَأعَیارُ الم

چارپایان را دیدم که عقلی ندارند تا برایشان دلیل اقامه کند و هدایتشان نماید .مردمان
زیرک چنان فخر می فروشند که گویی برای مردم در حکم پیامبرانند .این گروه اهل
فریبند و آن گروه کودن؛
اگر پرهیزکاری عبارت است از ابلهی و کودنی ،پس خران زبون از جمله ی
پرهیزکارانند.
ابوالعال در مورد احسان به مردم ،نیکی بخاطر نیکی و انجام واجبات دینی پافشاری می
کند و این بخاطر دینداری نیست ،بلکه برای آن است که او اساساً آدمی را ستمگر و
شرور می داند و این اعمال را نوعی کنترل برای آدمیان و حفظ نظام اجتماعی می داند.
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خیام به اندازه ی ابوالعال به این مسایل نمی پردازد ،ولی باز از زاهدان ریایی و حاکمانی
که خون مردم را می خورند انتقاد می کند:
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
تو غره بدان مشو که مِی مینخوری

بنیاد مـکن تـو حیـله و دســتان را
صد لقمه خوری که مِی غالم است آن را

عمر فروخ در فصلی که به نام "تأثیر ابوالعال در شرق و غرب" دارد معتقد است که خیام
از ابوالعال تأثیر پذیرفته است و ضمن مقایسه ی بعضی از افکار آن دو ،دو مطلب را نیز
ذکر می کند ،یک اینکه ضمن آوردن شعر مشهور خیام:
ای آنکه نتیجه ی چهار و هفتی

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار بار بیشت گفتم

باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی

یک بیت از ابوالعال نقل می کند که شباهت زیادی به بیت اول رباعی فوق دارد:
جَسِدٌ مِن أربَعٍ تَلحَظُهَا

سَبعَۀٌ دَائِبۀٌ فِی اثَنَی عَشَر

بدنی که از چهر عنصر ترکیب شده تحت تأثیر هفت ستاره و دوازده برج است.
بعالوه در سروده های ابوالعال در یکی دو مورد اسم سلطان محمود آمده است و خیام نیز
اشاره می کند به (با باده نشین که ملک محمود این است).

()۲۴

احمد حامد الصراف در کتاب عمر خیام ،الحکیم الفلکی النیشابوری ،حیاتۀ ،علمه،
رباعیاته ،بغداد( ۱۹۴۹ ،ص  )۱۳۴-۱۵۵مقایسه ی مفصل تری از این دو شاعر بزرگ می-
کند و عناوینی که به وجوه مشترک میان آنان می دهد به صورت جالبی نکات عمده ی
بحث ما را خالصه می کند .آنها عبارتند از :اتهام هر دو به زندقه ،اعتقاد هر دو در تقیّه،
بدبینی هر دو نسبت به دنیا با فرق هایی میان آنان :موضوع رستاخیز پس از مرگ ،تناسخ
و سرنوشت جسم پس از مرگ .در خاتمه یک بخش را هم به وصف شراب در رباعیات
و گفت و گو از مرگ در اشعار ابوالعال تخصیص می دهد .تضادی که در بخش اخیر
دیده می شود نشان دهنده ی نظر متفاوت دو شاعر نسبت به زندگی و دنیاست.
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چنانکه گفته شد واقعاً سند و دلیلی در دست نیست که خیام از همه ی آثار ابوالعال
آگاهی داشته است و از افکار و نظریات او پیروی کرده است ،ولی با آنچه در اشعار او
دیده می شود احتمال تاثیرپذیری او از ابوالعال می رود.
منابع:
 .۱سفرنامه ی ناصر خسرو ،به اهتمام دکتر محمد دبیر سیاقی ،تهران ،۱۳۵۷ ،ص .۱۹-۱۸
 .۲احمد حامدالصراف ،عمر خیام ،بغداد ،۱۹۴۹ ،ص .۱۹-۲۰
 .۳طربخانه ،چاپ جالل همایی ،تهران ۱۳۴۲ ،رباعی شماره ی .۴۱۴
 .۴همان کتاب ،ص .۵۱
 .۵همان کتاب ،رباعی  .۲۱۰هکذا رباعیات ۱۱۲و .۱۱۳
 .۶عقاید فلسفی ابوالعال ،فیلسوف معرّه ،تالیف عمر فروخ ،ترجمه ی حسین خدیوجم،
کتابهای جیبی ،تهران  ۱۳۴۲ص .۱۳۴
 .۷عقاید فلسفی ابوالعال ،ص ُ.۲۳۶
 .۸رجوع کنید به "آمرزش" ترجمه ی عبدالمحمد آیتی ،تهران ،انتشارات اشرفی ،۲۵۳۷
و هم چنین کتاب نگارنده "تاریخ طنز در ادبیات فارسی" ،نشر کاروان ،صص.۱۳۸۴
(چاپ جدید این کتاب از طرف انتشارات مرورارید نشر می شود).
H. Javadi. Satire in Persian Literature, Fairleigh Dickenson
University Press, 1988, p. 36.
 .۹عقاید فلسفی ابوالعال ،ص .۲۸۹
 .۱۰همان کتاب ،ص .۲۹۰
 .۱۱عقاید فلسفی ابوالعال ،ص .۲۹۱
 .۱۲عقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره ،عمر فروخ ،ترجمه ی حسین خدیوجم ،سازمان
کتابهای جیبی ،۱۳۴۲ ،ص .۱۱۸
 .۱۳همان کتاب ،ص .۵۲
 .۱۴محمد تقی جعفری ،تحلیل شخصیت خیام ،تهران ،۱۳۶۵ ،ص ( ۴۰مقایسه ی ابوالعال
و خیام).
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 .۱۵مرصادالعباد ،چاپ  ۱۳۱۴هجری ،تهران ،ص .۱۷
 .۱۶اخبارالحکما چاپ الیپزیک ،ص .۲۴۴-۲۴۳
 .۱۷این نسخه حاوی  ۵۰۰رباعی است و چند رباعی فارسی هم دارد ،و به عالء الدین
عطاملک جوینی پسر بهاءالدین محمد جوینی تقدیم شده است .مولف نسخه مدتها معلوم
نبود  ،ولی اخیراً معلوم شده است که نظام الدین اصفهانی از شعرای زمان آباقاخان می
باشد .نویسنده ی فهرست کتابخانه ی جان رایلندز در منچستر تاریخ کتابت آن را میان
 ۱۲۸۵-۱۲۸۲میالدی می داند.
Alphons Mingana, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the
John Rylands Library in Manchester, p. 774.
دوست قدیمی من دکتر کامل مصطفی الشیبی این نسخه را در تحقیق مفصل خود به نام
"الدوبیت فی االدب العربی فی عشرة القرون" که مدتی پیش در لیبی چاپ شده،
گنجانیده است ،و چاپ اخیر این مجموعه چنین است :نظام الدین اصفهانی ،نخبۀ
الشارب و عجالة الراکب،چاپ ابوکمال ابودیب ،بیروت.۱۹۸۳
 .۱۸طربخانه ،جاللی همایی ص .۱۶۳
 .۱۹عقاید فلسفی ابوالعالء ص .۸۹
 .۲۰عقاید فلسفی ابوالعالء ص .۱۶۷
 .۲۱همان کتاب ،ص .۱۶۸
 .۲۲همان کتاب ،ص .۱۴۱-۱۴۰
 .۲۳ترانه های خیام ص  .۵۹این رباعی در برخی دستنویس ها با کمی دگرگونی آمده
است .رباعی زیر نیز در بعضی از نسخه ها آمده است:
با این دو سه نادان که چنان می دانند
خر باش که از خری ایشان به مثل

از جهل ،که دانای جهان آنانند
هر کو نه خر است ،کافرش می دانند

رباعیات خیام ،به اهتمام بهاء الدین خرمشاهی تهران ص .۹۹
 .۲۴همان کتاب ،ص .۲۹۵-۲۹۴
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دربارۀ شیدا محمدی :شیدا محمدی ،شاعر ،نویسنده و
روزنامه نگار متولد تهران است .او فارغ التحصیل زبان
و ادبیات فارسی است .از فعالیت های مهم دوره
روزنامه نگاری او می توان به دبیر صفحه زنان در
روزنامه ایران و نیز دبیر تحریریه مجله فرهنگستان هنر
و دبیر صفحه خشت و سرشت در مجله وطن اشاره
کرد .مقاالت و گزارش های اجتماعی  -فرهنگی او در
طی آن سالها در روزنامه های کثیر االنتشار متعددی
منتشر شده است .شیدا محمدی شاعر مهمان جردن سنتر -دپارتمان فارسی دانشگاه
یو.سی.ارواین کالیفرنیا از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷و شاعر مهمان دانشگاه مریلند در سال ۲۰۱۰
بود و ادبیات معاصر تدریس کرده است .بریتانیکا در سال  ۲۰۱۰درباره شیدا ،آثار و سبک
نوشتاری اش نوشت .از آن زمان تا کنون او عضو انجمن قلم آمریکا می باشدHug Me .
 against the Hazeآخرین کتاب شعر منتشر شده او توسط دانشگاه یو.سی.ارواین در
پاییز  ۲۰۱۷به چاپ رسیده است .تا پلکم مژه می زند طاووس می شوی شامل اشعار
مینیمال شیدا به همراه عکس های او و کوروش بیگ پور ،در مرکز ایرانشناسی ساموئل
جردن دانشگاه یو.سی.ارواین کالیفرنیا در آپریل  ۲۰۱۶منتشر شده است .مجموعه
شعرهای یواش های قرمز بهار  ۲۰۱۵در پاریس توسط نشر ناکجا منتشر شد .اولین مجموعه
شعر او به نام عکس فوری عشقبازی در سال  ۱۳۸۶به صورت افست /زیرزمینی در ایران به
چاپ رسید و آمازون آنرا در سال  ۲۰۱۳در آمریکا منتشر کرد .چاپ سوم این کتاب در
جوالی  ۲۰۱۶توسط نشر طرح منتشر شده است .رمان افسانه بابا لیال نیز توسط نشر تندیس با
دو سال تاخیر در وزارت ارشاد در سال  ۱۳۸۴منتشر شد .و مهتاب دلش را گشود بانو اولین
کتاب شیدا محمدی است؛ شامل نثر های شاعرانه او که در سال  ۱۳۸۰توسط نشر تندیس
منتشر شد .برخی اشعار او تا کنون به زبان انگلیسی ،فرانسه ،ترکی ،کردی ،عربی ،آلمانی،
سوئدی و چک ترجمه شده است.
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آرمان :شیدا از چه سنی به شعر عالقه مند شدی و انگیزه هایت در روی
آوردن به شعر چه بود؟
شیدا محمدی :همه کنجکاوی های من از «نمی دانم» هایم شروع شد .از ندانستن شعور
درخت ،از گفتگوی رازناک پاییز و کالغ ،بازی باران با چین های پیراهنم و از بازی
عروسک هایم در خلوت شبانه .صدای وزش باد میان چنارها و فهمیدن بلوغ .این «نمی دانم»
ها و لیست بلندی از نام ها و رازها در ادامه ی پرسیدن ها و اشتیاق سیری ناپذیر برای خواندن
کلمات تازه ،آغاز پاسخی به شور و شعور درونم بود که به آن «شهود شاعرانه» می گوییم و
شاید اولین سطرهایم را در همان پاسخ کودکانه و شاد به مادرم دادم که نوک پا و دزدکی
داشتم از پله های حیاط به سمت کوچه می دویدم تا پرنده ها را پیش از نقاشی شدن بر
صفحه کاغذم ،زنده و محسوس تجسم کنم و او گفته بود «کجا می روی؟» و من گفته بودم
«ساعت پنج با کبوترها قرار دارم» .اولین شعرها به گمانم مواجهه ما با شگفتی جهان
پیرامونمان است .جهانی که درون ما و خود ما نیز بخشی از همان حیرت تازه شونده هستیم.
زبان شعر ،زبان شگفتی هاست و شاعر کسی است که هر دم از این زندگی شگفت زده اش
می کند ،چون می داند هیچ جهانی جز این جهان رونده و شونده نیست .اگر چه به ظاهر هیچ
چیز زیر این آسمان کبود تازه نیست ،اما او در تکرار این زیبایی به دنبال آن «لغت تازه»
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است .آن «کلمه» که جهان را از نگاه او و از دیدگاه نو شونده ی او ،نویافته و نورس بنمایاند.
آنگونه که در روبرو شدن با هر «نمی دانم» در جست و جو باشد .جوینده باشد.
آرمان :چه عواملی موثر بود که این راه را به صورت جدی ادامه دهی و به
یک مدرس در این زمینه تبدیل شوی؟
شیدا محمدی :هانس گادامر معتقد است که انسان ،زمانی معنای واقعی یک متن را در
مییابد ،که پیش از آن ،سؤاالتی برایش مطرح شده باشد .به عبارت سادهتر ،او معتقد است
که هر نکته در یک متن ،در واقع ،پاسخ به یک سؤال است .و همه زندگی من پاسخی به آن
پرسش عظیم بوده است .یافتن «معنا» یی برای آن .چرا که «معنا» مبتنی بر روابط بین افراد و
محیط اجتماعی -سیاسی آنها متغیر است و به دلیل نزدیکی رابطه زبان و اندیشه این معنای
«فیزیکی» یا «درونی» برای هر انسان و مشخصا در اینجا – شاعر -متفاوت است .من در
جستجوی این پرسش ها به شعر یا «دوست داشتن دانایی» رسیده ام آنگونه که کانت می-
گوید «شجاعت دانستن» .بنابراین شیوه زیستن من در پی این دانستن و زیبایی دانایی بوده
است .تحصیالتم و تمامی شغل هایی که برگزید ه ام در پی روشنایی کلمات و دانش بارور و
بهتر آن بوده است ،اگر چه چون عشق همیشه رو به کمال است و تکامل نمی یابد.
از این رو از سال  ۲۰۱۰که به عنوان «شاعر مهمان دانشگاه مریلند» انتخاب شدم به صورت
جدی و حرفه ای در آمریکا به تدریس ادبیات معاصر فارسی و همچنین زبان فارسی  -به
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دانشجویان آمریکایی و یا عالقمندان به آموختن زبان فارسی -مشغول بوده ام .در این سالها
بخش مهمی از ادبیات مهاجرت و ادبیات زنان و همچنین شعر معاصر را به دانشجویان
عالقمندم آموخته ام .حتی داستان های سخت خوانی چون سه قطره خون صادق هدایت را.
در سالهای «شاعر مهمان و محقق» بودن در دانشگاه یو.سی.ارواین کالیفرنیا نیز نتیجه
تحقیقاتم درباره سیر تغییر و تحول زبان فارسی در این چهل سال اخیر ،ضرورت ادبیات در
دنیای معاصر ،معنای شادی و شادمانگی ،عشق و معشوق و یا معنای نوستالژی...در اشعار
کالسیک و نو را به صورت مجموعه سخنرانی برای عموم در اختیار مشتاقان قرار داده ام.
همچنین تحقیق درباره «مفهوم وطن در شعر معاصر فارسی» که به صورت سخنرانی در
دانشگاه یو.سی.ارواین مطرح شد و در حال حاضر به صورت یک مجموعه  ۱۰۰صفحه ای
در دست انتشار است .و اینگونه است که هنوز و همچنان در جستجوی آن لحظه ناب ،لغت
ناب و شعر ناب هستم.

آرمان :آیا می توانی ویژگی های خاصی برای سبک خودت نام ببری؟
شیدا محمدی :من همیشه میان شعرها و نوشته هایم در رفت و آمد هستم و هیچ وقت به
قطعیت و یا بهتر بگویم به قضاوتی قطعی درباره آنها نمی رسم .گاهی میانه نوشتن و حتی
خواندن رهایشان می کنم .گاهی غبن می برم به برخی سطرها و معناهای آفریده شده و گاه
از آنچه می خواستم بگویم با آنچه گفته ام در حیرت می مانم .بنابراین همیشه در حرکت و
نوسانم میان جاهای پُرِخالی و پر شده های خالی .با این همه من زیست زنانه خویش را که
بایدها و نبایدها را جابجا کرده است نوشته ام ،چرا که آن را زیسته ام .در تمام زندگی ام در
برابر آنچه سنت و مذهب از من به زور ستانده ایستاده ام .هرگز نخواسته ام قربانی سازش و
تسلیم باشم و بازتولید زنانی که خود ضد زنانگی و زیست زنانه خویش و هم جنسان شان
بوده اند .از نوجوانی آموختم که «حق گرفتنی است» و همواره جنگیده ام .با سانسور ،با
تبعیض ،با خشونت و قوانین ضد زن در ایران.
ولی یکی از دغدغه های اساسی ام در زندگی برخورد و نگاه به موضوعیت «زمان» بوده
است .چرخه زمان در ذهن و زبان و زندگی من و جهانی که شامل من و درک من از آن
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می شود .زمانی که دربرگیرنده و شکل دهنده و در عین حال نابود کننده من و عینیت جهان
من است« .زمان» که به خودی خود تنها قادر مقتدر و توانایی است که در این جهان سه
بعدی می شناسیم و چون هنوز بعد چهارمی بر ما و سیاره ما متصور نیست ،این شدن پی در
پی که با خود ،سرخوشی و ناامیدی توامان می آورد ،همواره دغدغه اصلی من و بالطبع از
موتیوهای اصلی شعر من است .و تنها عنصری که شاخ این غول را می شکند «عشق» است و
عشق در شعر متجلی است .آرزوی نامیرا شدن که همواره در نهاد زندگی و پرسش بشری
نهفته بوده است و از این روست که در عشق ،زمان جذبه و معنای دیگری می یابد .معنایی
چون آرزوی ابدیت .از این روست که آرتور شوپنهاور می گوید":باالترین همه ى قوانین
عشق است ،و عشق شفقت است".
اما به قول موالنا « بهتر آن باشد که سرّ دلبران گفته آید در حدیث دیگران» از این رو ترجیح
می دهم من به عنوان شاعر ،سخنی درباره شعرهایم نگویم .تنها به بخش اندکی از دو نمونه
نقدهایی که بر کتاب «عکس فوری عشقبازی» نوشته شده است اشاره می کنم ،از جمله:
"شیدا محمّدی در مجموعۀ «عکس فوری عشقبازی» حرکت فرخزاد را به سمت
هرچه مجرد کردن تجربۀ عشق و در عین حال آشکار کردن حضور غریزه تنانۀ
زنانگی میکشاند و در معادلۀ عشق مبهمتر و دوسویهتر از دیگر همصدایان خود
میسازد".
(دکتر احمد کریمی حکاک ،به نقل از شهرگان ،نوامبر )۲۰۱۳
به عنوان شاعر کتاب «عکس فوری عشقبازی» که ضد سانسور فرهنگی ،کالمی و جنسیتی
نوشته ام  -نه تنها در درون مرزهای سرزمین ام بلکه بیرون از مرزهای ایران نیز از چنین
آسیبهایی مبرا نبوده ام -تنها به این نکته اکتفا می کنم که بیشتر شعرهای «عکس فوری
عشقبازی» پس از مهاجرت من از ایران اتفاق افتاده است و مهمترین رخداد برای شاعرش
عبور از خودسانسوری و سانسور تثبیت شده در فرهنگ ،سنت ،مذهب و حکومت ماست و
این دستاورد درخشانی است برای شاعری که زیر سیطره استبداد فرهنگی و قلمی رشد یافته
است.
با این وجود ملیحه تیرهگل همزمان با انتشار زیر زمینی این کتاب در ایران نوشت:
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«شیدا محمدی را در شعر «عصر بخیر جمعههای مخدوش» ،گُردآفریدی سراپا
مسلح در میدان نبرد میبینیم .منتها ،در هیئت یک «زن»؛ نه زنی که فردوسی ،زنیّتِ
او را در لباس مردانه پیچیده است… با این که هیچ یک از شعرهای این دفتر از
کنش اعتراض در برابر پلیدیها و کاستیهای فردی و قومی و نوعی خالی نیست،
اما اوج اعتراضِ پیکارگر این دفتر را مقاومت فمینیستی شیدا محمدی رقم زده
است .گرچه این اعتراض در برخی از شعرهای «عکس فوری عشقبازی» به عنوان
بنمایه عمل کرده است ،اما در جای جای بیشتر شعرهای این دفتر نیز ،به عنوان
یکی از درونمایهها خودنمایی میکند .در بیانی نمادین ،میتوان گفت که نابرابری
و ستم جنسی ،شعلهی نخستینی است که شاعر «عکس فوری عشقبازی» را سوزانده،
و افشاء معترضانی آن« ،عکس فوری…» را رویانده است« .جیبهای خالیی
کانگورو»« ،شوهر زنهای همسایه»« ،عصر بخیر جمعههای مخدوش» ،و «برگشتن از
کبودییتنم» ،مثالهای مشخص این پیکار هستند .به باور من ،به برکت تازگیهای
ساختاری در این دفتر ،هر یک از این نوع شعرها ،در عین زیبایی ،از دهها مقالهی
پژوهشی در انگیزش آگاهیهای جنسی در مخاطب (صرف نظر از جنسیت او)
مؤثرتر است .بدین ترتیب ،افزون بر حضور واژگان "ممنوعه" در این کتاب ،جای
شگفتی نیست که این کتاب به صورت «زیرزمینی» منتشر شده است.
(ملیحه تیره گل ،این مقاله به نام نگاهی به یک دفتر شعر :عکس فوری عشقبازی ،سروده
شیدا محمدی در شماره  ۲۲-۲۱پاییز – زمستان فصلنامه باران در سوئد منتشر شده است).
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در مجموعه «یواش های قرمز» به زبانی شخصی دست یافته ام .عشق ،دلتنگی ،نوستالژی،
طبیعت ،زیست و دنیای زنانه ،جنگ و اثرات آن ،بازتاب اعتراضات و قیام های اجتماعی-
بی آنکه دچار شعار زدگی شود -مفاهیمی است دربرگیرنده مجموعه «یواش های قرمز» و
«تا پلکم مژه می زند طاووس می شوی» می شود که شایدهیچ کدام این موتیوها و درون مایه
ها زیر این آسمان ادبیات تازگی نداشته باشد ،اما شیوه بیانش در تقابل این تاریکی و شتاب
برای یافتن روشنایی ،تازه است چنانچه حافظ عزیزمان می گوید« :یک قصه بیش نیست غم
عشق وین عجب /کز هر زبان که می شنوم نامکرر است» دست یافتن به زبانی چند الیه با
طنزی تاریک ،چرا که تاریکی پیرامون ما را فرا گرفته است .اما شاعر چون پیکارگران
اساطیری در جست و جوی روشنایی است و در هر تصویر به جامانده از زمانی که از میان ما
می گذرد تکه ی روشنی از خورشید را در عصر یخبندان ما می آویزد.
آرمان :امروزه شعر در میان نسل های جوان تر چه جایگاهی دارد؟ چرا شعر
خلق می شود و چرا خوانده می شود؟
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شیدا محمدی :در حقیقت همه هستی ما را «کلمه ها» پوشانده اند و هر جا فیلم و یا
موسیقی و یا حتی نقاشی ،زیبا و خالقانه جلوه می کند ما به آن صفت «شاعرانه» می دهیم.
یعنی زیبایی اغراق آمیز .زیبایی اندیشه گر ،اغواگر و خیره کننده .بنابراین شعر همواره بوده
است و خواهد بود چون زبانِ بیان احساسات است ،اگرچه نگاه سرمایه زده دورکننده و
اجتناب دهنده این زیبایی هاست و به نوعی کُشنده این طبیعت و طبیعت جاندار میان آن؛
ولی همچنان جان های مشتاق ،رهرو و جوینده این «کلمات» اند .آدورنو معتقد است که
گوهر اصلی کار هنری نفی است ،نفی مناسبات موجود .و از این رو هر اثر هنری همواره
عنصری از اعتراض ،نفی مناسبات موجود و طرح مناسبات دیگر در جامعه ای دیگر (حتا به
گونه ی یک آرمانشهر یا ناکجا آباد) را همراه دارد .شعر تغزلی وعاشقانه امروز و یا شعر
اروتیک ،در حقیقت بیان تناقضات میان فرد با همگان است .حتی در شعر عاشقانه شاعر می
کوشد جهان و یا معشوقی را به تصویر بکشد که سیستم جامعه و حکومت آن را از او گرفته
است و در حقیقت رویای محقق نشده آزادی در مناسباتی است که شاید در جوامع دیگر به
یک مسئله روزمره و عادی تبدیل شده است .اگرچه در عصر ما و آنچه پشت سرگذاشته ایم
«بازرسی ،بازپرسی و بازجویی» کلمات مایوس کننده بوده است چرا که متاسفانه گزینش و
جایگزین کردن این کلمات همواره در دست قدرت های خودکامه و مستبد و متحجری
بوده اند .اما جان های ناب ،کلمات ناب را می یابند .
البته من بیش از یک دهه است که در ایران نیستم و ادبیات بویژه شعر داخل ایران را از طریق
فضای مجازی و گاه کتاب و مجالتی که به دستم رسیده است دنبال کرده ام ،ولی آنچه
مسلم است این است که حکومت با تمامی قدرتی که در عرصه فرهنگی و هنری در این
چهل سال اعمال کرده سعی در بی محتوا کردن مضمون و در یک کالم سعی در همگون
سازی ادبیات کرده است و عده ای هم در طی این سالها سرخورده و مایوس شده اند و یا
برای گریز از سانسور همه جانبه ،سعی در نوشتن متنی «خنثی» کرده اند که بتواند از ممیزی
ها بگذرند .ولی در این میان هستند شاعران و نویسندگانی که راه جانکاه «ادبیات مستقل» را
یافته اند و ادامه می دهند .این همان بارقه روشنی است که طی اعصار ،بشر را جویا و خواهان
ادبیات و بعضا هنر ناب کرده است.
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آرمان :با آنچه از تاریخچه شعر نو در ایران می دانیم ،آیا امروز شاهد ادامۀ
همان شرایط در نسل های قبل هستیم؟ آیا فرقی در برخورد نسل ها با شعر نو
می بینی؟
شیدا محمدی :در ساختار هر متن هنری بافت دو سویه ای وجود دارد که اگر به بدعت و
نوآوری رسیده باشد ،تعامل سنت و مدرنیته را در آن می توان مشاهده کرد .در حقیقت هیچ
متن نوآورانه ای نیست که برساخته و رشد یافته در بافت های سنتی نباشد .لوتمان معتقد
است «هر اثر نوآورانه ای از مواد سنتی ساخته شده است .اگر متنی خاطره بنیان های سنتی را
زنده نگاه ندارد ،جنبه نوآورانه آن هیچ گاه درک نخواهد شد ».شعر نو نیز جدا از شعر
کالسیک ما نیست .نیما یوشیج هم با تسلط و دانشی که بر شعر کالسیک داشت توانست این
بدعت و نوآوری را در زبان شعر پدید آورد .اما مفاهیم انتقادی – اجتماعی و بیان آن به
زبان امروزی ،از دوران مشروطه آغاز شد و در حقیقت شعرهایی با مضامین انتقاد از مذهب
و خرافه های مذهبی و استبداد حکومتی از همین دوران وارد عرصه دیگری شد و تاثیر
روشنگری این اشعار و مقاالت و داستان ها را در انقالب مشروطه شاهد بوده ایم .در دوران
مشروطه آخوند زاده مخالف مشروعه کردن (شرع و یا دین) مشروطه و قانون اساسی است و
آثارش پرتوی از روشن بینی فراخ تر او در گستره ای است که روشنفکران تالش می کنند
در کنار روحانیون و در جلب رضایت آنها مفهوم قانون اساسی را به مشارکت دین و سیاست
تقلیل دهند .بنابراین در هر دوره ای ادبیات یا همسو با عوام بوده است از ترس رانده شدن،
یا فراتر از زمانه خویش بوده است و روشنگر بوده و هست .به گمان من ادبیات تولیدی در
«جمهوری سانسور» به نقل از ملیحه تیره گل عزیز ،ادبیاتی رسمیت یافته در قامت حکومتی
است که هیچ صدای معترضی را بر نمی تابد و احکام سنگین این چهار دهه و قتل عام
نویسندگان و شاعران و متواری کردن و به انزوا کشاندن آن صدای غالب اعتراض که سر
می زند از همگانی شدن ،از عمومیت یافتن استبداد زبانی ،کالمی و فکری ،محکوم به
سانسور و خودسانسوری بوده است .من نه تعمدانه بلکه با بینشی درونی پا در این راه نهادم
چرا که «آگاهی» از بن مایه تحجر مذهبی و تسلط سلسله وارش طی قرون بر اساس پیروی
بی چون و چرا ،روح عاصی و طغیانگر مرا بر آن داشت تا به سوی پرسش و پرسشگری بروم
که ذات ادبیات و فلسفه حقیقی است .در حقیقت حتی در شعرهای عاشقانه و یا تنانه و یا
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شعرهایی که زیست زنانه را در این زمانه نشان می دهد بخش نادیده ،ناگفته و به تصویر
نکشیده بخش عظیمی از جامعه است که همواره مستور و مسکوت بوده است .تولید انبوه
ادبیات زنان و ادبیات زنانه نشان از این جهش و تغییر بزرگ در ادبیات معاصر ماست که
شاید ادامه تحولی است که فروغ فرخ زاد و سیمین بهبهانی و دورترها پروین اعتصامی و
مهستی گنجوی و رابعه بلخی ...انجام داده اند .ادبیاتی که با مجوز منتشر می شود ادامه همان
«همگون و هماهنگ سازی» حکومتی است .بنابراین از دیدگاه من ،به نظر می آید تنها
خواننده یک شعر و یا یک داستانم از شدت شباهت مضامین و زبانی کم غنا و ناپخته و
خامکار .شاعران و نویسندگانی هم که دنباله همان تایید های درون مرزی یا خوانندگان چند
صدتایی در ایران ،باز هم همان زبان و معناهای محافظه کارانه را در آثارشان بازنشر می
کنند -بیش از کسانی که معذورند در ایران -تایید کننده و اشاعه دهنده استبداد فکری،
زبانی و سانسور هستند که بیش از آنان منفور و خاین اند به اصالت کلمه .اما هستند شاعرانی
که هنوز در ایران شعرهایی به مراتب انتقادی تر و اجتماعی تر از برون مرز می -نویسند با
زبانی شاعرانه و زیبا و گاه ساده .من همواره تمام قد به احترامشان می ایستم .چرا که آنان
روایتگر زمانه خویش اند با همه آرزوها و حسرت ها و رنج هایشان.

آرمان :پس برای شعر نقشی اجتماعی قائل هستی .به نظرت آیا شعر می تواند
در شکل گیری خودآگاهی یک اجتماع ،خواه رو به توسعۀ مدرن و خواه رو
به پس رفت ،شرکت داشته باشد؟
شیدا محمدی :نوشتن خود شیوه ای از اعتراض است .شاعر و یا نویسنده با نوشتن،
خودش را به جهان تنهایی و نافهمی همگانی تبعید می کند .ابزارش زبان است و در این زبان
موجودات و سرزمین هایی خلق می کند که از رانده شدگان و تبعیدیان سخن می گوید.
کسانی که کالمشان را ،احوالشان را و غم و شادی شان را دیگران در عبور از دیوارهای
روزمرگی نادیده و ناشنیده می گیرند .
باختین می گوید «هر اثر ادبی ای ذاتا و به طور ناخوداگاه اجتماعی است ».مشخصه ی اصلی
اثر هنری و اصالت آن این اعتراض و نفی است که به گونه ای اجتماعی شکل گرفته است.
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به عنوان نمونه در انقالب مجارستان در سال  ۱۹۱۸شاعر زنی با نوشتن شعری انقالبی که یک
سطرش در میان جمعیت به صورت پالکارد حمل می شد ،جریان اعتراض و درگیری را
تغییر داد و سربازان را هم ردیف مردم قرار داد .

"don’t shoot at us, my son, I will be there!" Zseni Várnai
از این نمونه در تاریخ اعتراضات مردمی ایران کم نبوده است .شعرهای احمد شاملو -شاعر
آزادی -که در تمامی تحصن ها و تظاهرات و حتی در زندان سروده می شود .شعر«من اگر
برخیزم ،تو اگر برخیزی ،همه بر می خیزند» حمید مصدق که در این دهه بسیار میان جمعیت
معترض شنیده ایم ،شعر «فریاد» و یا «تفنگت را زمین بگذار» فریدون مشیری ،نمونه ای از
ادبیات اجتماعی است که سعی در «آگاهی» و «دانایی» مخاطبش داشته است .صادق هدایت
در داستان هایی چون حاجی آقا ،توپ مرواری ،خر دجال...پیش از به قدرت رسیدن
حکومت اسالمی از آفت و گزند خرافات مذهبی سخن می گوید یا هوشنگ گلشیری در
داستان «انفجار بزرگ» و یا سیمین بهبهانی...از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که بیشتر
آثار آنها با مضامین انتقادی-اجتماعی دارای الیه های زبانی متفاوتی است و تاویل پذیر .در
مقابل نویسندگانی هم هستند همچون جالل آل احمد و علی شریعتی که با آثارشان در
جمود فکری و ذهنی و واپس گرایی مذهبی و خرافی جامعه ایران تاثیر عظیمی داشته اند.
خشونت در تاریخ ما هر کجا که دین به اریکه قدرت برآمده ،رواج یافته است .نمونه های
چنین سرکوب و خشونت سازمان یافته و دولتی را تاریخ ما از دوره مانویان ،مزدکیان و
سربداران ...بویژه از زمان غزنویان و خلفای عباسی تا دولت کنونی به یاد می آورد.
قتل های زنجیره ای و کشتار مترجمان ،نویسندگان و روشنفکرانی چون محمد مختاری،
محمد پوینده ،غفار حسینی ،احمد میر عالیی ،حمید حاجی زاده همراه پسر  ۹ساله اش
کارون ....نمونه های چنین استبداد فکری و خشونت بر صاحبان اندیشه و قلم بوده است.
حکم های سنگین حبس برای شاعران و نویسندگان (نمونه اش بکتاش آبتین ،رضا مهابادی،
کیوان باژن )...و فعالین مدنی ،زیست محیطی ،کارگری و فعالین حقوق زنان در این دهه
های پس از انقالب نشان از قدرت «کلمه» و «ادبیات» غیر دولتی است که حاکمیت سانسور
و ارعاب از آن سخت وحشت زده است و با تمامی کنترلی که از بدو پیدایش آثار تا سپردن
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آن به دست ناشر و انتشارش دارد باز هم هستند نویسندگان و شاعرانی که با وجود چنین
خفقانی می سرایند و حبس می کشند و تبعید می شوند و باز به قدرت کلمه ایمان دارند.
باری ،ترس از خودکامگان بی گمان نقش مهمی در ریای اندیشه دارد .ریا و ستیز با آن در
زبان و ادبیات ما از سده چهارم باال می گیرد و تا امروز جریان دارد .از این روست که غزالی
در نصیحت الملوک آورده است:
"اگر مردم نادان نبودند ،سیاستمداران هالک می شدند"
نمونه های این اشعار انتقادی را در دوره سامانیان و در دوره های بعد در اشعار انتقادی سنایی
از پادشاهان و فقیهان درباری و ریاکار و یا حافظ از زهد ریایی محتسب و واعظان و همچنین
در آثار خاقانی ،نظامی ،ناصر خسرو ،فردوسی ،عبید زاکانی ،ایرج میرزا ....می بینیم که هر
کدام در برابر بی عدالتی و فساد واکنش نشان می دهند.
فرخی یزدی می نویسد:
شهر خراب و شحنه و شیخ و شهش خراب
گویا در این خرابه به غیر از خراب نیست
تا به کی با پول این یک مشت خلق گرسنه
صبح عید و عصر جشن و شب چراغانی کنند
میرزاده عشقی می گوید:
ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران
بدبختی ایران و پریشانی ایران
عشقی بود ار نوحه گر امروز عجب نیست
خون می چکد از دیده ایرانی و ایران
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در جنبش مشروطه نیز شاعرانی چون فرخی یزدی ،الهوتی و میرزاده عشقی زبان منتقد زمانه
خویش اند و همچون هاللی جغتایی جان بر سر همین انتقاد نهادند.
اما نکته مهم و پایانی این است که اساسا جامعه ای که ادبیات پویا و آزاد ندارد ،جامعه ای
است زبان پریش که به سبب محدودیت ارتباطی از زبانی کم عمق و ناپخته برخوردار است
که متن نوشتاری اش نیز از زبانی خام با غنایی کمتر و وضوحی کمتر برخوردار است .از این
رو با ادبیاتی کم عمق و زبان پریش و بی بهره از شور عشق روبرو هستیم که تن به قدرت
حاکمه می دهد و کم کم از حساسیت های انسانی تهی می شود .در این دنیا یکنواختیِ
خردکنندهی زندگی با بدبینی همراه خواهد شد ،و از درون جامعه دچار یاس و تسلیم می-
شود چرا که حاکمان دینی که اشاعه دهنده تفکر قضا و قدری هستند و این احساس را که
زندگیِ انسانی همان است که باید باشد و همواره چنین خواهد بود و هیچ کس و هیچ چیز
قادر به تغییر آن نیست در مردم چون بیماری مسری سرایت می دهند .ادبیات مستقل چون
خنده و خندیدن ضد فراموشی است .ضد یکنواختی کسل کننده ای است که جامعه بی-
ادبیات مکتوب سعی در سرایتش دارد .ریشه های این سخن را می توانیم در فلسفه
زیباشناسی و ادبیات نویسندگانی چون فرانتس کافکا ،آلبر کامو ،جورج اوول ،گوگول و
میالن کوندرا بجوییم .کسانی که چون کانت اعتقاد داشتند اثر هنری اگر به معنای واقعی
«هنری» باشد نه فرمایشی ،می تواند در مخاطبش حسی از زیبایی و حساسیت به جهان
پیرامونش و وقایع سیاسی-اجتماعی بوجود آورد که این حساس شدن تنها در آیینه خویش
نگاه کردن نیست بلکه در آیینه زمان و زمانه خویش نگریستن است.
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دکتر بهرام گرامی
ویراستار مشاور در
دانشنامۀ ایرانیکا

درباره شب یلدا تا کنون مطالب بسیار گفته و نوشته شده ،گاه آمیخته با
اسطوره و افسانه و گاه با داستانهایی از برپایی رسم و آئین آن در مناطقی از
کشورمان .در این مختصر کوشش گردیده تا دور از داستانسرائی و افسانه
پردازی ،سابقه و اصالت یلدا و ارتباط آن با مسیحیّت در حد امکان روشن
گردد.
انبوه مطالب را خالصه میکنیم و موضوع را گام به گام پِی میگیریم:
یک .ابتدا ببینیم یلدا چه کلمهای و به چه معنایی است .یلدا واژهای است سُریانی (منسوب
به سورستان یا سوریه) به معنای میالد ،و سُریانی نام زبانی است که مردم سوریه و شمال
عراق از قبل از میالد مسیح تا چند قرن بعد از آن یعنی تا نزدیک ظهور اسالم به آن صحبت
میکردهاند و رابطه تنگاتنگ با زبان یونانی دارد .بعد از اسکندر ،به سبب مهاجرت یونانیها
زبان سوریانی با زبان یونانی آمیخت .میگویند هنوز برخی مردم آن مناطق لهجۀ سُریانی
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دارند .از این زبان برای تحریر و تحلیل موضوعات دینی و فلسفی استفاده میشده است ،با
بیتی از سنایی (درگذشتۀ ۱۱۵۵م):1
سخن کز روی دین گویی چه عبرانی چه سُریانی  /مکان کز بهر حق جویی چه جابلقا چه جابلسا

2

دو .حال این سئوال پیش میآید :میالد چه کسی؟ آنچه اکنون به نام شب یلدا معروف است
بلندترین شب سال در نیمکرۀ شمالی است و طبعاً در نیمکرۀ جنوبی مانند استرالیا و آرژانتین
کوتاهترین شب سال شب اوّل تیر یا  ۲۲ژوئن است .شاید کسی فکر کند که چون یلدا و بلند
هر دو حروف الم و دال را به همان ترتیب دارند ،البد به نحوی با هم مربوط میشوند! در هر
حال ،بلندترین شب سال مصادف است با کوتاهترین روز سال ،یعنی از فردای چنین شبی
روزها بهتدریج بلندتر میشود ،گوئی روز اول دی روز تولّد خورشید است و از آن روز به
بعد خورشید چون طفل نوزاد هر روز رشد میکند ،یعنی روزها بلندتر میشود ،و اگر در
سراسر عالم بگردیم میبینیم فقط خورشید است که هر جا متولّد شود همان جا روز است،
یعنی تولّدش نمیتواند شب باشد! ولی همچون مناسبت های دیگر مانند تولّد افراد،
سالگردها ،عید و چهارشنبه سوری که همیشه شب قبل از آن مناسبت را جشن می گیریم ،در
مورد یلدا نیز شب آن را جشن میگیریم .البته خواهیم دید که نام روز تولّد خورشید از ابتدا
یلدا نبوده است.
سه .حال این پُرسش مطرح میشود که چرا تولّد خورشید تا این اندازه مهمّ است .اهمیّت
خورشید نه چیز تازهای است و نه در آینده از آن کاسته خواهد شد .در مدرسه میخواندیم
که "خورشید سرچشمۀ انرژی عالم است "،ولی کمتر توضیح میدادند که چرا؟ یکی از
مهمترین پدیدههای طبیعت پدیدۀ فتوسنتز ( )photosynthesisیا کربنگیری است که طی
آن گیاهان سبز در برابر نور خورشید با استفاده از اکسیدِ کربن در هوا و آب ترکیبات اوّلیّۀ
کربوهیدراتها را میسازند که پایۀ مواد غذایی گیاهی میباشد .بنابراین بدون خورشید و
گیاهان سبز در چرخۀ حیات بر روی کرۀ زمین هیچ جانوری نیز وجود نخواهد داشت ،زیرا
در زنجیرۀ نیاز موجودات به یکدیگر جانوران گوشتخوار هم مجبور به تغذیه از جانوران
 ۱در این مقاله ،برای سهولت مقایسه ،همۀ تاریخها به سال میالدی داده میشود.
 ۲جابلقا = منتهای مشرق ،جابلسا = منتهای مغرب.
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علفخوار میشوند .البته قضیه بیش از اینها است و شامل تشکیل مواد سوختی فسیلی مانند
نفت هم میشود.

چهار .بر این اساس ،مردمان عهد قدیم ،پیش از آیین زردشت ،خورشید را مقدّسترین
موجود میدانستند و آن را میپرستیدند ،و طبعاً این بلندتر شدن روزها مهمترین پدیده برای
آنان بشمار میرفته است .دو کلمۀ مِهر و میترا به معنای خورشید هستند و همۀ این چیزهائی
را که اینجا و آنجا از میترائیسم و آ ئین مِهر و مِهرپرستی و ایزد مِهر و معبد خورشید و هرچه
دیگر از این دست میشنویم همه از این باور دیرینه یعنی مقدّس بودن خورشید سرچشمه
گرفته است.
پنج .حال به ارتباط بین یلدا و مسیحیّت میپردازیم .مِهرپرستی یا میتراییسم از مرزهای ایران
فراتر رفت .در اروپا گسترش پیدا کرد و مِهرابههائی که پرستشگاه پیروان آئین مِهری بود در
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اروپا ساخته شد 1.پادشاهان روم به مِهرپرستی گرویدند و آئین مِهر برای چند قرن آیین
رسمی امپراتوری روم شد .رومیان تولّد مِهر را به زبان التینی" 2ناتالیسانویکتوس" natalis
 = noèl=birthیعنی"تولّد مِهر شکستناپذیر" مینامیدند و جشن میگرفتند و آن را آغاز
سال می دانستند .حتّی پس از گسترش دین مسیحیت ،باز کشیشان نتوانستند از گرفتن این
جشنها جلوگیری کنند .اولیای دین جدید پیبردند که برانداختن برخی سنّتهای آیین مِهر
مشکل است و یاد آن همچنان در خاطرها زنده میماند.
شش .تاریخ تولّد عیسی مسیح برهیچ کس معلوم نیست ،نه سالش و نه روزش ،و پُرواضح
است که اگر معلوم بود اختالف و کشمکش بر سر آن قرن ها ادامه پیدا نمیکرد .آن را
ششم ژانویه ،اول مارس ،پانزدهم سپتامبر و روزی هم در نوامبر گفتهاند .کنستانتین امپراطور
روم که به پدر کلیسا مشهور است در سال  ۳۱۴م آیین مسیح را رسماً جانشین میتراییسم
نمود .او در سال  ۳۲۱م آخرین روز هفته یا روز استراحت را  Sundayبه معنای روز
خورشید نامید و در سال  ۳۳۰م شهری در تنگۀ بُسفُر را بنام خود  Constantinopleنامید
که پس از  ۶۵سال پایتخت روم شرقی گردید و تا تشکیل دولت عثمانی در سال  ۱۴۵۳م بر
این نام باقی ماند.

3

کنستانتین میخواست دو جشن مسیحیان و یهودیان را که همزمان بودند از هم جدا نگاه
دارد .او با استفاده از ابهام در تاریخ تولّد عیسی و با این بهانه که مسیحیان عیسی را مظهر نور
میدانند ،عمال تولّد مِهر یا میالد ایزدمِهر را به میالد مسیح تبدیل کرد و تاریخ تولّد عیسی را
۱در حاشیه باید گفت کسانی بر این باورند که " َخرابات" (با فتح ا ّول) همان " ُخرابات" (با ض ّم
اوّ ل) یا "خورآباد" است و توجیهشان تبدیل حرف "ت" به "د" است ،مانند تُشک یا دُشک،
تُنبک و دُنبک ،یا زرتُشت و زردُشت.
 ۲زبان التینی از بین رفته و چون تغییر نمیکند ،برای نامگذاری جانوران و گیاهان ،آثار
طبیعی و جغرافیایی ،و وقایع تاریخی بهکار میرود ،مانند نام خلیج فارس یا سینوس
پِرسیکوسSinus Persicus .
 polis ۳در زبان یونانی به معنای شهر است (شهربانی =  )policeو آن را بهعنوان بخشی از
نام شهرهای مینیاپولیس ،ایندیاناپولیس ،اَکروپولیس و بهتر از همه پِرسپولیس یا تخت جمشید
می بینیم .کنستانتینپُل ،در اینجا با اِمالی  ،Constantinopleهم به معنای شهر کنستانتین
است که عربی آن "قسطنطنیّه" برای ما ایرانیان نامی آشناست .با برقراری امپراتوری عثمانی،
این نام به  Islampoleبه معنای شهر اسالم تغییر یافت که به سبب نبودن حرف " pیا پ" در
عربی ،آن را  Istanbulو اسالمبول مینامند.
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روز  ۲۲دسامبر تعیین نمود که بعداً به  ۲۵دسامبر تغییر یافت .نخستین بار در تقویم
 Philocalusدر سال  ۳۵۴م از  ۲۵دسامبر بعنوان روز تولّد مسیح نام برده شده است که
شاید این سه روز اختالف با یلدا ناشی از تبدیل دو تقویم یا محاسبات کبیسهگیری باشد .این
را هم بدانیم که در زمان ابوریحان بیرونی دیماه را "خورماه" به معنای خورشید ماه نیز
میگفتند و بعدها دِی با مفهوم آفتاب و روشنائی به شکل  dayبه معنای ساعات روشن روز
وارد زبان انگلیسی شد و امروزه به معنای  ۲۴ساعت به کار میرود .روز خورشید یا مِهرروز
( )Sundayیا یکشنبه را هم روز مقدس مسیحی قرار دادند .دائرۀالمعارف بریتانیکا به
شباهتهای آشکار بین میترائیسم و مسیحیّت اشاره دارد.
هفت .و پُرسش آخر آنکه نام یلدا از کجا آمده و چطور شد که این روز را یلدا نامیدند.
مسیحیان سُریانی میالد مسیح را در زبان خود یلدا نامیدند و ایرانیان که با سُریانی ها همجوار
و در ارتباط بودند این واژه را از آنان گرفتند و آن را برای نامیدن همان روزی که از قرنها
قبل به خاطر زایش خورشید برایشان مهمّ و مقدّس بود و حاال مناسبت تازهای هم پیدا کرده
بود و روز تولّد عیسی شده بود بهکار بُردند و این روز را یلدا نامیدند .بنابراین ،یلدا نامی
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است که مسیحیان سُریانی برای تولّد عیسی بهکار بردهاند و ایرانیان آن را برای روز تولّد
خورشید بهکار میبرند.
***
شاعران فارسی زبان از یلدا بسیار گفتهاند ،از جمله سه شاعر صاحب نام متعلق به نهصد تا
هزار سال پیش به ارتباط مستقیم یلدا و مسیح اشاره کردهاند .دو بیت متوالی زیر از
ناصرخسرو ( ۱۰۰۳تا  ۱۰۸۸م) است که در آن ترسا به معنای مسیحی و لیلِ قدر همان شب
قدر مسلمانان است:
گر زی تو قول ترسا مجهول است  /معروف نیست قول تو زی ترسا
یکشنبه است از او ز تو آدینه  /تو لیل قدر داری و او یلدا

دو بیت متوالی زیر از امیر معزی (درگذشتۀ  ۱۱۲۵م) است که در آن به مِهر و ترسا هر دو
اشاره دارد:
ایزد دادار مِهر و کین تو گوئی  /از شب قدر آفرید و از شب یلدا
زانکه به مِهرت بوَد تقرّب مؤمن  /زانکه به کینَت بوَد تفاخر ترسا

دو بیت متوالی زیر از سنائی (درگذشتۀ  ۱۱۵۵م) نیز معلوم میدارد که یلدا قبال وجود داشته
ولی با قرار دادن آن بهعنوان زاد روز عیسی معروفتر شده است:
چو علم آموختی ،از حرص آنگه ترس ،کاندر شب  /چو دزدی با چراغ آید گُزیده تر بَرَد کاال
بـه صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی  /که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا

حافظ (درگذشتۀ  ۱۳۹۰م) در بیت زیر مالل همنشینی با حاکمان (ستم پیشه) را به بلندی شب
یلدا تشبیه نموده و توکّل میکند که شبِ تاریک با طلوع خورشیدِ عدالت به پایان رسد:
صحبت حُکّام ظلمتِ شب یلداست /

نور ز خورشید خواه بو که برآید

در شعر فارسی ،بلندی گیسوییار را به شب یلدا مانند کردهاند ،با سه بیت به ترتیب از سعدی
(حدود  ۱۲۰۷تا حدود  ۱۲۹۴م) ،صائب ( ۱۶۰۷تا  ۱۶۷۰م) و خواجوی کرمانی ( ۱۲۹۰تا
 ۱۳۵۲م):
روز رویَش چون برانداخت نقاب از سرِ زلف  /گویی از روزِ قیامت شب یلدا برخاست
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میکُند زلف دراز تو به دلهای حزین  /آنچه با خسته روانان شب یلدا نکُند
هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک  /کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

معنای بیت باال :هر سال فقط یک شب یلدا دارد ،امّا کسی ندیده که در یک ماه دو شب یلدا
(با کنایه از رخسار همچون ماه و دو رشته موی سیاه) وجود داشته باشد.
دوران فراق و دوری از معشوق را هم که در چشم عاشق طوالنی مینماید به شب یلدا تشبیه
کردهاند ،با سه بیت به ترتیب از اوحدی مراغهای ( ۱۲۷۴تا  ۱۳۳۷م) ،سعدی (حدود  ۱۲۰۷تا
حدود  ۱۲۹۴م) و فروغی بسطامی ( ۱۷۹۸تا :)۱۸۵۸
شب هجرانت اِی دلبر شب یلداست پنداری  /رُخَت نوروز و دیدار تو عید ماست
پنداری
نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست  /شب فراق تو هر شب که هست یلدائیست
من از روز جزا واقف نبودم  /شب یلدای هجران آفریدند

***
در میان ما ایرانیان هنوز این رسم بر جای مانده که در بلندترین شب سال ،یا شب چلّه ،افراد
خانواده گرد هم آیند و آجیل و شیرینی خورند ،آنها که گرم مزاج هستند خنکی ،مانند
هندوانه و آنها که سرد مزاج هستند گرمی ،مانند خرما و انجیر و اردهشیره خورند تا طبع و
مزاجشان برگردد .با حرف و خاطره و فال حافظ تا دیرگاه و نزدیک سَحَر و گاه تا طلوع
آفتاب بیدار نشینند تا برآمدن آفتاب را نظاره کنند ...رسمی که در غبار زمان رنگ باخته و
نام و نشان از دست داده و آئینی که صدا و سیمایش در هیاهو و سیطرۀ مسیحیّت به سختی
شنیده و دیده میشود.
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در جستجوی راستی
خاطرات و زندگینامه
یوسف شاهری
از سرای امیر در بازار
تهران تا سردبیری مجله
شوفار در نیویورک
پژوهشی از پروفسور

آرمان :متودولوژی پروفسور گوئل کهن در

گوئل کهن

پژوهش و روایت نمونه های تاریخ شفاهی و
خاطرات ،استوار است بر مطالعۀ دقیق دوران

تاریخی مورد نظر ،ویژگی های جغرافیایی و محلی ،شناخت عمیق از شخصیت صاحب
خاطرات و کار مداوم و گفتگویی با او جهت گسترش درونمایه های روایت .در سال
های اخیر ،پروفسور گوئل کهن کتاب های بر بال خرد (خاطرات راو یدیدیا شوفط) و
بچه کاشی (خاطرات لرد داود آلیانس) را با این متودولوژی نگاشته و منتشر ساخته
است.
انتشار این اثر جدید را به پروفسور گوئل کهن و آقای یوسف شاهری ،از چهره های
درخشان مطبوعات مهاجرت ایرانیان در آمریکا ،تبریک می گوییم و سالمتی آقای
شاهری را آرزومندیم.

***
چه خوب که افراد و شخصیتهایی که هر یک به گونهای در زمینههای سیاسـی ،اجتمـاعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،صنعتی و حتی مذهبی و عقیدتیِ ایران معاصـر ،نقـشآفـرین بـودهانـد یـا
مشاهدات و اطالعات و ناگفتههای درسآموزی با خود دارند ،خویشتن را موظـف و متعهـد
بدانند که آنها را بیان کنند ،بنویسند و منتشر سازند .روشن است که آنان با این اقدام ،نه تنها
انبارۀ حافظۀ تاریخی را تقویت میکنند و دامنۀ اعتبار منابع تاریخیمان را گسترش میدهنـد،
بلکه چه بسـا بتواننـد در تالش برای پرهیزِ آینـدگان از تکرار تلخ تاریخ نیز سهمی و نقشی
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داشته باشند .از همین رو ،آمادگی و قبول مسئولیتِ «یوسف شاهری» برای بیان صادقانۀ زیر و
ن تجریبـات شخصـی بـا نسـل کنـونی و
بَم های زندگی طوالنی خود و بـه مشـارکت گذاشـت ِ
نسلهای بعد را میتـوان نـوعی تعهدپذیری و وظیفهمداریِ او در قبال جامعه به شــمار آورد
که بر آن باور داشته است .افزون بر این ،نباید فراموش کرد که کسی که به عرضۀ شفاف و

صادقانۀ سرگذشـت خـود مـیپـردازد و کارنامـۀ زنـدگیاش را آشـکارا بـه داوری دیگـران
ت در خـور تـوجهی نیـز برخـوردار اسـت .شـاهری در روایـت
میگذارد ،بی شـک از شـهام ِ
زندگی خود ،در دو بخش « -در ایران» و «در آمریکا»  -همچنان کـه از چگـونگی ورود بـه
دنیای کسب و کارِ خویش در سرای امیر در بازار تهران سخن میگویـد ،هـمزمـان مـا را بـه
عرصۀ فعالیت های فرهنگی در نهادی نوپا و متشکل از گروهی از جوانان پرشـورِ یهـودی در
تهران و در واپسین سالهای جنگ دوم جهـانی مـیکشـاند و گوشـهای از کوشـندگیهـا در
جامعۀ دیرپای یهودیان ایران را نیز نمایان میسازد .همسفری با شاهری در «سرای امیر» و بعد
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در دفتر کاری او در خیابان بوذرجمهری و در دیدارها و مباحثـات شـغلی و تخصصـی او در
کارخانههای صنایع نساجی در تهران و چند شهر دیگر ،باعث آشنایی مـا بـا «نحـوۀ کسـب و
کار وی» و با «رگه هـای نهفتـه در پیکـرۀ فرهنگـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی مـردم آن منـاطق»
می شود .آگاهی از تجربۀ سفرهای متعددِ کاریِ او به ژاپن و آمریکا و شناخت تفاوتهـا نیـز
برای هر خوانندهای آموزنده است .مهاجرت ناگهانی از ایران در اوج موفقیـت و زمـانی کـه
دیگران چندان نشانی از دگرگونیها و نابسامانیهای انقالبـی یکـی دو سـال بعـد را مشـاهده
نمیکردند ،حدیث مفصلی است از قاطعیت و موقعیتشناسـیِ آگاهانـه کـه بخـش دوم ایـن
کتاب به آن اختصاص یافته است .روایـت شـاهری از آغـاز یـک زنـدگی جدیـد در محـیط
ناآشنای آمریکا نیز نمادی دیگر از اتکـای بـه خـود و تـالشگـری ،پویـایی و جسـتجوگری
است :چه در بُعد «کسب و کار» و چه در ابعاد «مسئولیتپذیری و خدمات اجتماعی فرهنگی
و نهادسازی».
با نگاهی بر زندگینامه و خاطرات شاهری و آشنایی با فعالیتها و سیر تحوالت زنـدگی او،
این پرسش مطرح میشود که چگونه یک جوان شـاغل در بـازار سـنتی تهـران کـه بـا نـخ و
نساجی و پارچه و چُرتکه سر و کار دارد ،در سی سالگی ،به سرعت به سوی تکنولوژی نوین
میرود تا از مزایای آن برخوردار شود و سر از ژاپن در آوَرَد .او با هوشمندی و حوصله و بـا
استفاده از فرصتِ فراهمآمده میکوشد تا با درک اولویتها ،بـه رغـمِ غربـت یـک سـاله از
همسر و نوزاد نورسیدهاش ،به فوت و فنِ نخ و رنگ و ریسندگی و چاپ بر پارچه در مقیاس
پیشرفته سر دربیاوَرَد و دست پُر به ایران برگردد و زمینهسازِ الگوی تازهای در ایجاد و توسعۀ
ارتباطِ صنعت داخلی و صنایع نساجی ژاپن باشد .هموست که با تکیه بر اصل کیفیتپردازی
و راستکرداری ،آنچنان اعتماد به نفسی کسب میکند کـه بـیتوجـه بـه تنـگنظـریهـای
مرسوم در صحنۀ بازار و بازرگانیِ سنتی و رقابتهای تنگ و تاریک معمـول در آن محـیط،
ف
قیمت اقالم مورد فروش خود را بر پایۀ سطح خدمات و کیفیتی تعیین میکند که بدون خُل ِ
وعده و با پرهیز از گُندهگویی ،بـه مشـتریان ارائـه مـیشـود .همـین شـفافیت و صـداقت ،در
درازمدت ،سرمایۀ اصلی او در مراودات با کمپانیهای ژاپنی و صنایع و کارخانههای ایران را
تشکیل میدهد و به قول خودش« :اعتباری برایش ایجاد مـیکنـد کـه هـیچ بانـک و موسسـۀ

مالی ،توانایی خلق آن را ندارد» .از همین روست که شاید بتوان شـاهری را در پیونـد بـازار و

59

شماره ۱۲

آرمان

بازرگانی سنتی ایران به صنعت مدرنِ ریسندگی و بافندگی ،صاحبسبک به شمار آورد.
از مطالعۀ زندگینامه و خاطرات یوسف شاهری میتوان دریافت که او در دفـاع از حقیقـت،
بهشدت ایستادگی میکند و براساس اصل مسئولیتپذیری و امانـتداری ،بـیرو دربایسـتی،
موضعگیری میکند .او بیش از آنکه حرف بزند ،برپایه اعتقاد خود به مبـانی ایمـانی و نَـص
صریح تورات ،ابتدا شنوندۀ دقیقی است و آنگاه ،بـه عمـل مـیپـردازد و بـه جـای تکیـه بـر
گفتار ،بر رفتار گرایش دارد که نمایانگر واقـعبینـی و عمـلگرایـی یـا پراگماتیسـمِ 1اوسـت.
شاهری که قانونمند حرکت کرده ،در عین حال ،نه تنها بـرخالفِ واقعیـتهـا و سـیر تحـول
اجتماعی و فرهنگی ،موضع گیـری نکـرده ،بلکـه در آن جهـت ،پیشـگام هـم بـوده اسـت .او
میداند که «شخصیت» ،مولودِ «تشـکیالت اجتمـاعی» اسـت و اسـتعدادها و خالقیّـتهـا ،در
تشکیالت اجتماعی و فرهنگی ،امکان ظهور و رشد پیدا میکنند و شکوفا میشوند .بر همین
مبناست که با پیوستن به نهادهای فرهنگی و اجتماعی ،تالش میورزد که خود نیز در جهـت
ایجاد سازمانها و تشکیالت جدید ،نقشآفرین باشد .حضور او در دوران جوانی در «باشگاه
برادران» و «مجلۀ عالم یهود» در ایران و چهار دهـۀ بعـد در نیویـورک و عضـویت و فعالیـتِ
فراگیر در چند نهاد متفاوت ،نشان از اعتقاد و اتکـای او بـه جایگـاه و اهمیـت تشـکیالت در
رشد و توسعه اجتماعی و شخصیتپروری است.
با مطالعۀ روندِ تحوالت شـغلیِ او در ایـن کتـاب ،در مـییـابیم کـه شـاهری ،در برخـورد بـا
نامالیمات و نامهربانیهای گاه و بیگاهی که در اذهانِ کجاندیش برخی از دستانـدرکاران
صنعت و بازرگانی نسبت به خود در بازار و در شهرهای تهـران ،کاشـان ،اصـفهان ،سـمنان و
یزد و حتی در همسفری با هممیهن خود در ژاپن تجربه میکرده ،همواره با سالحِ «صحت و
صداقت» ،به دفاع از خویش و به زدودنِ زنگارهای ذهنی و نفرتپروریها میپرداخته است.
او در این کتاب آشکارا نشان میدهد که نه تنها در عرصۀ کسب و کار نوینی که در آمریکا
بر پا ساخت بلکه در زمانی که بخش عمدهای از اوقات خود را صرف فعالیتهای عامالمنفعه
و پیشبرد نهادهای جامعه ایرانیان یهودی مهاجر میکند ،همواره از «بنبستها» گریزان اسـت
و بیپروا ،با کسب آگاهی ،بر «راستیها» تکیه دارد و توقف را نیز نمیپذیرد :چه در مواجهه
1. Pragmatism.
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با خُلف وعده در همیاری و ایجاد کنیسا در نیویورک باشد و چـه در مرحلـۀ تصـمیمگیـری
برای اعطای کمک به یک بیمار نیازمند ،یا در برخورد با غفلتهـای خواسـته و ناخواسـته از
باورها و اعتقادات جمعی ،و چه کَـجرویهـای اداری در نهـادی فرهنگـی یـا حتـی در بیـان
واقعیتهای تلخ در باره همسرگزینی یک جوان و ذکـر مشـکلِ تفـاوتِ فرهنگـی و شـکاف
طبقاتی و تاکید بر ضربالمثلِ «کبوتر با کبوتر ،باز با باز»...
محتوای زندگینامۀ یوسف شاهری با برداشتهای کسانی که سالها ـ چه در ایران و چـه در
آمریکا ـ با او نشست و برخاست داشتهاند ،همخوانی دارد و بیانگر این واقعیت است که او با
«ریا» و «تظاهر» بیگانه است .افزون بر این ،وقت آدمی را ارزشمندتر از آن میداند که در راه
خودبینی و عیب جویی یا انکارِ دیگران صرف شود .با مطالعۀ کارنامۀ شاهری در مییابیم که
همانگونه که او در عرصۀ کسب و کار نشان داده ،در جایی که امور اجتماعی و فرهنگی و
اعتقادی جامعه مطرح باشد نیز هیچ مالحظهای را جایز نمیشمارد و با این که نقدِ سازمانهـا
و جهتگیریها و عملکردهای افراد را ضروری میداند اما از نکوهش و شٌبههپردازی فاصله
میگیرد .او ترجیح میدهد که بی واهمه ،جستجوگر و عملگرا باشـد تـا بـا تکیـه بـر چنـین
محوری ،ضمن «خوداصالح بودن» ،سـازندگیهـا را تعریـف کنـد و بـرای ارتقـای نهادهـای

اجتماعی  -فرهنگی تـالش بـوَرزد .برمبنـای ایـن ویژگـی اسـت کـه بایـد گفـت عنـوا ِن «در
جستجوی راستی» بر این کتاب ،چه بسا توجیهکننده و بیانگر بخشـی از همـین واقعیـتهـا در
زندگیِ چندگانۀ او باشد.
از البهالی روایت یوسف شاهری چنین بر میآید که او چه در مورد خود و چه در مواجهه با
دیگر افراد یا سازمانها ،زمانی که بر مبنای «آگاهی و درک خویش از یک موضوع یا یـک
پدیده» به مرحلۀ «شناخت» میرسد ،با قاطعیت عمل میکند .نمونـۀ بـارزِ ایـن قاطعیـت را بـه
طور شفاف ،در تصمیمگیری او در خروج از ایران میتوان مشاهده کـرد و آن زمـانی اسـت
که شاهری در اوج موفقیتِ کاری در ایران ،برخالف نقطهنظر و اصرار اطرافیان و همکـاران
در بازار و در صنعت و بازرگانی ،همینکه در مییابد بهناگزیر بایـد تـن بـه غربـت دهـد ،در
مقابل چشمان شگفتزدۀ آنان ،همه چیز را پشت سر وا مینهد و راهی آمریکا میشود.
به این ترتیب او بار دیگر نشان میدهد که چگونه با استقامت و تکیه بر خود ،در غربـت نیـز،
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در فضایی به کلی متفاوت از بازار ایران ،زمینهسازِ زندگیِ تازهای میشود و کسـب و کـاری
را به راه میاندازد که اصل بنیادین آن همچون گذشته ،دقت و شفافیت و جستجوی درسـتی
در کارها و مراودات باشد و اعتقاد به «سودِ کم» و «حجم بــاال» در معامــالت تـا هـم خـود،
جمعیت خاطر و آرامش ذهن و روان داشته باشد و هم طرفهای کسـب و کـار او راضـی و
استوار بمانند .شـگفتـا که شـاهری ـ چه بسـا ناخودآگاه ـ با راهبــٌرد یا استراتژیِ 1مشهورِ «بُرد
ـ بُرد» 2حرکت می کند یعنی رسیدن به نتیجه یا حاصلی برای هر دو طرف ،که ضمن بهینه یـا
«بهترین حالت» 3بودن ،پایدار است و اعتمادبرانگیز .از ایـن رو ،در ایـن کتـاب بـا شخصـیتی
مواجهیـم که همـواره به مقتضیات زمان و نیازهای ضروری در روابط اجتماعی پی بـرده و از
روی طبیعتِ آن مقتضیاتِ اجتماعی و مناسبات موجود در سطوح گوناگون جامعـه ،جایگـاه
خود و تغییر و تحوالت را پیشبینی میکنـد و در آن مسـیر عمـل مـیکنـد؛ بـه همـین دلیـل
توانسته است در بستر تاریخ جامعۀ خود ،عامل موثری باشد.
یوسف شاهری در نخستین بخش از روایت زندگی طوالنی و رنگارنگ خود در این کتـاب،
پس از شناخت تاریخیِ شهر اصفهان و آشنایی با روندِ شکلگیری و ابعاد فرهنگی ،اجتماعی
و سنتی یهودیان آن دیار ،از پیامدهای قحطی و کوچ اجباریِ جـدِّ پـدریاش از اصـفهان بـه
تهران خبر میدهد و صادقانه صحنههایی از تنگدستیها و کمبودهای زمانـه در آن خـانواده
را ترسیم میکند تا نشان دهد که چگونه «سختکاری و مسئولیتپذیری» میتواند وضـعیت
خانواده ای محروم و مهاجر به محیط ناآشنای پایتخـت را ارتقـا بخشـد .او در بیـان خـاطرات
خود ،از چگونگی تالشهای پدر در تهران ـ که اینک صـاحب زن و فرزنـد شـده ـ نیـز یـاد
میکند و با تشریح نحوۀ خانـهدار شـدن او ،خاطرنشـان مـیسـازد کـه وی ضـمن قاطعیـت و
هدفمندی ،با تکیه بر حرمتها و اعتقادات مذهبی ،خود و فرزندانش را به موقعیتی در خور
توجه رهنمون میشود؛ چندانکه به فاصلۀ یک نسل ،فرزند ارشـدش ـ یوسـف شـاهری ـ بـه
عنوان فردی معتبر و موفق در حرفهای مناسب ،ظاهر میشود تا رفتهرفته ،نه تنهـا در کسـب و
کار ،بلکه در عرصۀ فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز نقشآفرینی کند.
1. Strategy.
2. Win – Win.
3. Optimize.
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بنیانگزاری ،مدیریت و سردبیری مجله شوفار را باید نقطه عطفِ تالشهای فرهنگیِ یوسف
شاهری به شمار آورد .از این رو ،ما «در جستجوی راستی» ،در مقطعی از یک سفر طـوالنی،
با چگونگی راه پرپیچ و خم ایجاد نشریهای آشنا میشویم که شاهری آن را ابتدا بـه صـورت
تک ورقِ چهار صفحهای با دستخطِ خود منتشر کرد .آنگاه شاهد تحول در حروفچینـی
و چاپ هر شمارۀ آن در بیش از صد صفحه خواهیم بود تا گام به گام و صـفحه بـه صـفحه،
انبوهی از مطالب متنوع آن را طی سی و دو سال انتشار بیوقفـه ورق بـزنیم .شـاهری در ایـن
بخش از روایت زندگی خود ،ما را به دو جشن سیزده سالگی و بیست و شش سـالگی مجلـه
شوفار میبَرَد تا در نهایت ،برخالف کارنامۀ درخشان آن ،به علت ناتوانی جسمی و با تاسـف
بسیار ،از اقدام به واگذاری ماهنامۀ شوفار به «دیگری» یاد کند که منجر به توقف ناگهـانی آن
شد؛ اقدامی که او اکنون با افسوس ،آن را خطایی بزرگ در زندگی خویش قلمداد میکند.
بخــش دوم ایــن کتــاب ،شــرح گوشــهای از اقــدامات و کوشــندگیهــا ،امــور خیــر و
یاریرسانیهای شاهری در زمینههای گوناگون است کـه همـراه بـا ذکـر تـالشهـای مشـابه
دیگران در یک دورۀ چهل ساله در نیویورک ،نـه تنهـا چگـونگی مهـاجرت بـزرگ جامعـۀ
ایرانیان یهودی در اثر روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران را نمایان میسـازد بلکـه بـه
شناخت و تشریح نهادها و فعالیتهای گستردۀ بخشی از پیکرۀ چند میلیونی مهـاجران ایرانـی
در تاریخ معاصر نیز میپردازد .امتیاز کتاب زندگینامه و خاطرات یوسف شاهری ،شاید این
باشد که هم روایت دست اولی از زندگی یک فـرد تالشـگر اسـت و هـم مسـتندی اسـت از
شاهد و راوی رویدادهای پیرامونی و عوامل محیطی تاجری که روزنامهنگاری هم میکنـد و
عمل گرایانه و مستقیم وارد گردونۀ فعالیتهای فرهنگی نیز میشود و دسـتی هـم بـر چرخـۀ
امور اجتماعی دارد .این نقشآفرینیِ چندگانهای که از «حجرۀ بازار و چُرتکه و پارچه و نـخ
در تهران» و «کاغذ و کامپیوتر در نیویورک» تا ترجمه و نگارش و غلطگیری و صفحهبندی
اخبار و مقاالت و امور اداری و مُعضلِ توزیع یـک مجلـه را در بـر مـیگیـرد ،بـه نوبـۀ خـود
پدیدهای است کمنظیر و بسیار جالب.
نکتۀ دیگر این که به رغم حجم باالی انتشار زندگینامهها و خاطرات افراد و شخصـیتهـای
سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی ،عقیدتی و هنری در چهار دهۀ اخیـر ،سـهم کتـابهـای خـاطرات
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ایرانیانِ دست اندرکار حوزۀ اقتصاد و صنعت و بازرگـانی و کـارآفرینی بسـیار انـدک بـوده
است .این وضعیت در مورد صنعتگران ،بازرگانان و کارآفرینـان متعـدد در جامعـۀ ایرانیـان
یهودی در دوران معاصر نیز صادق است.1
همین کمبود ،به نوبۀ خود ،بیانگر لزوم انتشار زندگینامه و خاطرات یوسف شاهری است که
از تجارت پارچه و نخ در سرای امیر بازار تهران تا راهاندازی و پیشبردِ یک کمپانی پیشرو در
صنعت و تجارت کاغذ در نیویورک ـ و در عین حال ایجاد و سردبیری و مـدیریت مجلـهای
موفق و هدایت یا حمایت از چندین نهاد اجتماعی و فرهنگی نوبنیاد ـ را به موازات هم دنبـال
کــرده اســت .بــر ایــن مبناســت کــه ایــن کتــاب را بایــد روایتــی از زنــدگی یــک «بازرگــانِ
روزنامهنگار» با یک «فرهنگیِ کارآفرین و نهادساز» در دوران معاصر به شمار آورد که حتی
در آستانۀ یکصد سالگی ـ و کهولـت و کـمتـوانی ـ همچنـان در ایـن دو عرصـۀ متفـاوت،
حضوری فعال دارد.
«در جستجوی راستی» بر مبنای الگو یا روش ابداعیِ پروفسور کهـن یعنـی« :خـاطره پـردازیِ
پژوهشی» که پیشتر در تالیف و انتشار چند زندگینامه و کتاب خاطرات به کار بـرده 2شـکل
گرفته است .از این رو ،افزون بر عرضۀ یافتهها ،در جایجای روایتها از زبان شاهری در این
کتاب ،تالش به عمل آمده تا با توضیحات مناسب و ذکر منـابع تکمیلـی ،خواننـدۀ کنجکـاو
 . ۱پیش از این ،کتاب خاطرات لرد داود آلیانس از جامعه یهودیان کاشانی که او نیز از سرای امیر
برخاست و چند سال بعد در عرصۀ صنعت و کارآفرینی جهانی ،به «سلطان صنایع نساجی انگلستان»
شهرت یافت ،به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد:
A Bazar, Life, The Autobiography of Lord David Alliance, The
Robson Press, 2015.
بچه کاشی :زندگینامه و خاطرات داود آلیانس ،ترجمه گوئل کهن ،لندن.۱۳۹۶ ،
 .۲کتابهای زیر با بهرهگیری از همین روششناسی ( )Methodologyمنتشر شده است:
ـ حدیث یک فرهنگ :زندگینامه و خاطرات ماشاهللا فریور مدیر نخستین مدرسه دولتی کلیمیان شیراز،
پژوهشی از گوئل کهن ،بنیاد آموزشی فریور ،لسآنجلس.۲۰۰۷ ،
A Tale of a Culture, Memoires of M. Farivar, Researched by Goel
Cohen, J. F. Educational Foundation, Los Angeles, 2008.
ـ همراه با فرهنگ :زندگینامه و خاطرات الیاس اسحاقیان ،مدیر و دبیر مدارس اتحاد در تهران،
اصفهان ،یزد و سنندج ،پژوهشی از گوئل کهن ،لسآنجلس.۲۰۰۸ ،
ـ بر بال خرد :زندگینامه و خاطرات حاخام یدیدیا شوفط :تاریخ هفتاد سال رهبری مذهبی ،پژوهشی از
گوئل کهن ،لسآنجلس.۲۰۱۰ ،
ـ بر آب و آتش :زندگینامه و خاطرات دکتر فریدون هژبری استاد و معاون دانشگاه صنعتی آریامهر
(شریف کنونی) ،پژوهشی از گوئل کهن ،کالیفرنیا ۲۰۱۳ ،و چاپ دوم :انتشارات کویر ،تهران،
.۱۳۹۶
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هدایت شود.
امید میرود «در جستجوی راستی» زمینهساز پـژوهشهـای بیشـتر و تشـویق و ترغیـب دیگـر
شخصیت های اثرگذار در روند تحـوالت اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و صـنعتی و حتـی
عقیدتی ایرانیان ـ به ویژه ایرانیان یهودی ـ باشد برای ارائه تجربیات و بـه مشـارکت گذاشـتن
دیدگاهها و دانستههای خود با نسل کنونی و آیندگان و گشایش دریچههای دیگـری جهـت
فهم و درکِ زمانه و رشد و ارتقای منابع تاریخیِ معاصر ایران.
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تازه های باهَمِستان

1

برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم -نهاد ایرانیان

برگزاری جشن مهرگان
با همکاری گروه های
فرهنگی ایرانی
در منطقۀ واشنگتن

برگزاری جشن باستانی مهرگان با همکاری چندین

بزرگ

گروه فرهنگی ایرانی در منطقۀ واشنگتن بزرگ برای
نخستین بار با همکاری و هماهنگی چندین گروه
فرهنگی فعّال ایرانی در منطقۀ واشنگتن بزرگ :کانون

گزارش از بنیادفرهنگی

دوستداران فرهنگ ایران ،بنیاد فرهنگی دماوند ،جامعۀ

دماوند

مندایان ،یاران "هما" (همکاری ما ایرانیان) و کارگاه
هنر ،روز یکشنبه بیستم اکتبر جشن بزرگداشت آیین
باستانی مهرگان با حضور جمع انبوهی از ایرانیان مقیم

 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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منطقه با ارائۀ برنامه ای متنوع و پر محتوا ،شامل سخنرانی دربارۀ تاریخچه و خاستگاه جشن
مهرگان ،موسیقی و رقص محلّی ،همسرایی خرد ساالن و بزرگساالن و موسیقی نو و سنتی
ایرانی در تاالر بزرگ دبیرستان جیمز مدیسن در شهر وینا ،ویرجینیا ،برگزار گردید.
بخش نخست برنامه با سخنان اردشیر لطفعلیان دبیر بنیاد فرهنگی دماوند آغاز شد که طی آن
سخنران ضمن تشریح خاستگاه تاریخی جشن مهرگان به شرح باز تاب این جشن در ادبیات
و منظوم منثور ما با ارائۀ نمونه هایی از شعر سرایندگان متقدم و معاصر پرداخت .در نوبت
بعدی آواز جمعی دانش آموزان کالس های فارسی و همسرایی گروهی از بزرگساالن
وابسته به کارگاه هنر ،با شرکت خانم ها فیروزه فیروزآبادی،مهوش وطنخواهی ،شیرین
زهدی ،شهناز لبافی ،زهره بخشی زاده ،آذرنوش اعتمادی و آقایان عباس منشی ،کامبیز
فخرایی ،کامل کی منش ،جمشید منش سین ضیا با نوازندگی آقایان داراب شباهنگ (کی
بورد) بهمن ظهیری (ویلن) و مهدی مشگریز (دف) اجرا گردید .این بخش رقص ایرانی به
وسیلۀ خانم امیری و موسیقی ایرانی با شرکت آقایان علی بلوریان(کی بورد) و بهمن امین
(آواز) را دربر می گرفت.
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در بخش دوم آقای فریدون جیزان گروه "همکاری ایرانیان" (هما) را معرفی کرد و به طور
فشره به تشریح هدفهای آن پرداخت .پس از اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی ایران با شرکت
آقایان حسین کشاورز (آواز) و داراب شباهنگ (سه تار) ،رقص محلِی دیگری توسط خانم
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امیری اجرا شد .این بخش با هنرنمایی آقای ناصر کمالی که با صدای گرم خود نوازندگان
موسیقی محلّی آذری را همراهی کرد و همچنین اجرای چندین آهنگ جذاب محلی
خوزستان توسط گروه "شرجی" در میان تشویق پرشور و کف زدنهای ممتد حاضران پایان
یافت.
گروه های سازمان دهندۀ این جشن با استفبال پرشوری که توسط هم میهنان فرهنگ دوست
منطقه از نخستین کار دستجمعی آنها به عمل آمد ،قصد دارند همکاری خود را به منظور
برپا داشتن هرچه پر شورتر دیگر جشنها و آیین های ملّی ایرانیان مانند یلدا و نوروز ادامه
دهند.
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اردشیر لطفعلیان
به مناسبت جشن مهرگان

مهرگان در شعر فارسی

جشن مهرگان ،جشن نیایش بـه پیشگاه «مهر ایزد» ایزد روشنایی و نو کردن پیمان دوستی و
محبت است .مردم در پهنۀ وسیعی از جهان از هند و آسیای مرکزی گرفته تا آسیای صغیر و
اروپا ،این جشن را از چند هزار سال پیش به هنگام اعتدال پاییزی در اولین روز مهرماه یا در
شانزدهم این ماه که در ایران باستان مهر روز نام داشته ،برگزار کرده اند .مهرگان بعد از
نوروز مهمترین جشن ایرانیان و اقوامی که در حوزۀ نفوذ فرهنگ ایرانی می زیسته اند بوده
است .بزرگداشت آیین مهرگان در دوران هخامنشیان و اشکانیان از نخستین روز مهرماه آغاز
می شده ،ولی در عهد ساسانیان از شانزدهم مهر ماه آغاز و در بیست و یکم آن ماه پایان می
یافته است.
همان گونه کـه ایرانیان ،نوروز را بواسطه پایان سرما و آغاز بهار جشن می گرفتند و همچنان
می گیرند ،جشن مهرگان را در نیمه سال ،با پایان فصل گرما و آغاز سرد شدن هوا برپا می-
داشتند و بزرگداشت این آیین دیرسال همچنان ادامه دارد .مهرگان و نوروز درکنار یکدیگر
هزاران سال اسـت کـه دو ستون محکم و استوار هویت و فرهنگ ایرانی شمرده می شوند.
همانطور کـه برپایی نوروز را به پادشاه افسانه ای ایران جمشید نسبت می دهند ،مهرگان را
هم بـه پیروزی فریدون قهرمان افسانه ای دیگر ایرانی بر ضحاک مار بر دوش گره می زنند و
قیام کاوۀ آهنگر را در برابر ضحّاک با روز مهرگان مقارن می دانند .بدینسان مهرگان که

70

شماره ۱۲

آرمان

معنای لغوی آن به مهر پیوستن ،دوری از دروغ و پیمان شکنی است ،معنای عمیق دیگری
پیدا می کند که همانا به پا خاستن دربرابر ستمگری وجانفشانی برای سرنگونی حکمرانان
ظالم و خودکامه و احیای آزادی و دادگری است .این پیام مهرگان امروز که وضع کشور
مان بی شباهت به روزگار ضحّاک نیست ،برای ما اهمیت بیشتری پیدا می کند و به ما برای
ایستادگی به خاطر حق و عدالت و استقالل و حاکمیّت ملّی انگیزه می بخشد .پادشاهان
هخامنشی و اشکانی و ساسانی در روز مهرگان جامۀ ارغوانی می پوشیدند ،با مردم درمی-
آمیختند ،باده می نوشیدند و به رقص و پایکوبی می پرداختند .به اعتقاد پارسیان باستان در
روزمهرگان یزدان زمین را بگسترانید و در اجساد روح دمید .از آنجا مهرگان در آسیای
صغیر که ترکیۀ امروز را دربرمی گیرد نیز جشن گرفته می شد .این آیین همراه با مهرپرستی
(میتراییسم) از آنجا به اروپا رفت.
مهرگان در شعر فارسی
مهرگان در ادبیات منظوم و منثور ما بازتاب گسترده ای یافته است .البته این بازتاب را در
شعر شاعران متقدم به مراتب بیشتر می یابیم چون بعد از سربرداشتن دودمانهای پادشاهی
ایرانی از پس دویست سال سلطۀ مطلق تازیان یا به قول زنده یاد استاد عبدالحسین زرّین
کوب" ،دو قرن سکوت" ،کوششهای شایسته ای در زنده کردن جشن ها و آیین های ایران
پیش از اسالم مانند نوروز و سده و مهرگان نمایان گشت .امّا در روزگاران بعدی مهرگان
بتدریج در برابر نوروز رنگ باخت و تداوم و رونق پیشین خود را از دست داد .خوشبختانه
در چند دهۀ بعد از انقالب ما بار دیگر شاهد بر پا داشتن پرشور جشن ها و آیین های باستانی
هستیم و این نیست مگر مقاومت مردم ما در برابر استیالی تازی زدگان بر دستگاه قدرت و
سعی آنان در از میان بردن یا کمرنگ ساختن جلوه های اصیل و راستین فرهنگ ایرانی.
رودکی پیشاهنگ شعر فارسی که در اوج اقتدار دودمان سامانی می زیسته سروده ای در بارۀ
جشن مهرگان دارد که چنین آغاز می شود:
ملکا جشن مهرگان آمد
جشن شاهان و خسروان آمد
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تو جوانمرد و دولت تو جوان
می بر تخت تو جوان آمد ...

فردوسی حماسه سرای بی مانند که زنده ماندن زبان پارسی تا حد زیادی مرهون سی سال
کار بی وقفۀ او در آفریدن شاهنامه است ،چگونگی برپایی نخستین جشن مهرگان را با
پیروزی فریدون بر ضحّاک و تاجگذاری او را به شیوایی تمام بیان می کند.
فریدون چو شد بر جهان کامگار /ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مِهی /بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهر ماه  /به سر بر نهاد آن کیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی  /گرفتند هرکس رهِ بخردی
به آیین یکی جشن نو ساختند  /دل از داوری ها بپرداختند
نشستند فرزانگان شادکام  /گرفتند هریک ز یاقوت جام
می روشن و چهرۀ شاه نو  /جهان نو ز داد از سر ماه نو
بفرمود تا آتش آفروختند  /همه عنبر و زعفران سوختند
اگر یادگار است از او ماه مهر  /بکوش و به رنج هیچ منمای چهر

اسدی توسی ،شاعری که بیش از نیم قرن بعد از فردوسی می زیسته و اثری به نام
گرشاسب نامه از خود به جا گذاشته نیز به این موضوع پرداخته است.
همان سال ضحّاک را روزگار  /دژم گشت و شد سال عمرش هزار
بیامد فریدون به شاهنشهی  /وز آن مار فش کرد گیتی تهی
سرش را به گرز کِیی کوفت خُرد  /به بستش ،به کوه دماوند برد
چو در برج شاهین شد از خوشه مهر  /نشست او به شاهی بر افروخت چهر
به آرایش مهرگان جشن ساخت  /به شاهی سر از چرخ گردون فراخت /

بزرگداشت آیین مهرگان در عهد پادشاهان ترک تبار مانند غزنویان و سلجوقیان نیز به
طورمنظم و با آب و تاب هرچه بیشتر تداوم یافت.
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ابوالفضل بیهقی ،تاریخ نگار و نویسندۀ نامدار دوران غزنوی در تاریخ مشهور خود که معبتر
ترین سند دربارۀ رویدادهای آن روزگار است ،برگزاری جشن مهرگان را در سال ۴۲۸
هجری قمری در حضور سلطان محمود غزنوی چنین گزارش کرده است:
[سلطان] روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال  ۴۲۸به جشن مهرگان نشست و از
آفاق مملکت هدیهها که ساخته بودند پیشکش را ،در آن وقت بیاوردند و اولیاء و
حشم نیز بسیار چیز آوردند .و شعرا شعر خواندند و صِلت یافتند .پس از شعر به سر
نشاط و شراب رفت و روزی خرم به پایان آمد.
ادیب صابر
تویی که مهر تو در مهرگان بهار من است
که مهر تو چو گلستان و الله زار من است
بهار و سرو و گل و الله ای بهارستان
چو در کنار منی جمله در کنار من است

ناصر خسرو
خزان از مهرگان دارد پیامی
سوی هر باغ و دشت و جویباری

قطران تبریزی
آدینه و مهر مه و سال نو
بادند خجسته هرسه بر خسرو

رشیدالدین وطواط (دهه های پایانی دوران سلجوقیان و بخشی از دوران
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خوارزمشاهیان)
بجوی مهر من ای نوبهار حُسن که من
به کارت آیم همچون به مهرگان آتش

بدون ارائۀ نمونه هایی از شعر سرایندگان معاصر این گزارش کامل نخواهد بود .از
این دست شعر زیبایی از شاعر توانای معاصر ،هوشنگ ابتهاج (سایه) را به شما
ارمغان می کنیم:
بگشاییم کفتران را بال
بفروزیم شعله بر سر کوه
بسراییم شادمانه سرود
وین چنین با هزار گونه شکوه
مهرگان را به پیشباز رویم
رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها
زیر پرواز کفتران سپید
شادی آرمیده گام سپهر
خنده نو شکفته خورشید
مهرگان را درود می گویند
گرم هر کار مست هر پندار
همره هر پیام هر سوگند
در دل هر نگاه هر آواز
توی هر بوسه روی هر
لبخند بسراییم
مهرگان خوش باد

در جستجویی که برای فراهم آوردن این مقاله در اینترنت داشتم به شعری درخور
توجه برخوردم که توضیحی در بارۀ آن ضرورت دارد .دو بیت نخستین وامی از
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شعر مهرگانی رودکی است که در آغاز همین مقاله آمده ،ولی سراینده که نام خود
را "ادیب" ذکر کرده هیچ اشاره ای به این وام نکرده است .در ضمن هویت دقیق
این "ادیب" هم مشخص نیست .البته به کار گرفتن برخی واژه ها و لحن کلّی شعر
جای شکّ باقی نمی گذارد که سرایندۀ آن از همعصران ما است ولی از میان
شاعران معاصر تنها ادیب برومند بود که شهرتی نسبی داشت و گویا دکتر مصدق به
او لقب "شاعر ملّی" داده بود ،نگارنده  ،شاعر درخور ذکر دیگری را به این نام
نمی شناسم .و این است آن شعر:
ملکا جشن مهرگان آمد  /جشن شاهان و خسروان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوان  /می بر تخت تو جوان آمد
سوی جالیز بین که میوه و گل  /در طراوت چـه همعنان آمد
اعتدال هوا بـه رقص آورد  /سرو را کز طرب روان آمد
رخت بستند جیرجیرکها  /درچمن مرغ نغمه خوان آمد
مهر بر مـا فشاند آن نوری  /که از او تیرگی نهان آمد
رفع افسردگی شد از گرما  /تا نسیم خزان وزان آمد
مهر مـا را دهد فراوان سود  /سودمندیش بیکران آمد
تابود نور باقی اندر مهر  /بر بقای زمین ضمان آمد
مهر مـا رابه مهربانی خواند  /کاین پیام آور از جنان آمد
دوستی ارمغان پردیس اسـت  /که بهین گونه ارمغان آمد
هر که از مهر بهره ای کم داشت  /بر تن از بهر او زیان آمد
مهر سرچشمۀ محبت هاست  /کابش از خیر نوش جان آمد
مهر ورزد ادیب تا زندهست  /کاین بهین شیوه در جهان آمد

در پایان بد نیست به این نکته اشاره شود که نظامی گنجوی در منظومۀ "خسرو و
شیرین" از لحن "مهرگانی" یاد می کند که لحن بیست یکم از لحن های سی گانۀ
باربَد موسیقیدان بزرگ عهد خسرو پرویز بوده است :چو نو کردی نوای مهرگانی /

ببردی هوش خلق از مهربانی.
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فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی ،مراسم گرامیداشت زنده یاد پرفسور ایرج الله زاری را
در روز  ۲۷اکتبر  ۲۰۱۹در شهر لس آنجلس برگزار کرد .فرزندان ،خواهر و بقیه افراد
خانوادۀ آن زنده یاد از شهرهای مختلف آمریکا برای عرض احترام در این مراسم
بزرگداشت فرهنگی شرکت کردند.
پروفسور ایرج الله زاری دانشمند سرشناس ایرانی در  ۳۱جوالی  ۲۰۱۹در شهر بولدر
کلرادو چشم از جهان فروبست .او در سال  ۱۹۳۰در شهر همدان متولد شد و در سال ۱۹۵۱
پس از اخذ درجه دکترای داروسازی از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت
نمود.
در سال  ۱۹۵۳درجۀ پی اچ دی از دانشگاه سوربن در فرانسه دریافت کرد .فعالیت های
برجستۀ او در این دانشگاه مدال با ارزش الوازیه را نصیب او ساخت.
در سالهای  ۱۹۵۸-۷۹دکتر الله زاری در سمت محقق ،استاد و ریاست دانشکده داروسازی
مشغول خدمت بود .بسیاری از همکاران ،او را پدر شیمی آلی در ایران نامیده اند ،زیرا اولین
دانشمندی بود که به تاسیس البراتوآر شیمی آلی همت گماشت .او همچنین از جمله
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پیشتازان طبقه بندی علمی گیاهان دارویی ایران زمین بود .پروفسور الله زاری در ازای
خدمات برجستۀ علمی خود ،از پادشاه ایران نشان "تاج" دریافت کرد و از معدود دانشمندان
ایرانی شد که در فرهنگستان شاهنشاهی علوم عضویت داشتند.

مدال الوازیه اعطاشده به زنده نام پروفسور الله زاری

پس از مهاجرت به امریکا در سال  ۱۹۷۹تا بازنشستگی در سال  ۲۰۰۶پروفسور الله زاری با
شور و عالقه در سمت ریاست البراتوار مرکز پزشکی مونت فیوره و دانشکده پزشکی
آلبرت آینشتاین به تحقیقات علمی خود ادامه داد .درگذشت این دانشمند که یکصد و
پنجاه مقاله علمی و یازده اکتشاف به انتشار و ثبت رساند ،فقدان بزرگی برای همه ایرانیان
بخصوص جامعۀ یهودیان و جوامع علمی می باشد.
در مراسم بزرگداشت پروفسور ایرج الله زاری ،خانم سوسن عزیززاده ،ریاست فدراسیون
یهودیان ایرانی آمریکایی ،ضمن خوشامد به بیش از  ۳۵۰نفر شرکت کننده به قدردانی از
این شخصیت بی همتای علمی پرداخته ،پیام تسلیت شهبانو فرح پهلوی را که همراه تاج گلی
برای مراسم فرستاده بودند ،روخوانی کردند .فیلم مستندی از زندگی مرحوم پروفسور الله
زاری ساختۀ آقای عباس حجت پناه ،فیلمساز و کارگردان ،در مراسم پخش شد .آقای فریار
نیکبخت مجری برنامه ،پروفسور یعقوب آینه چی و مهندس مهرداد مبصری از خدمات
ارزندۀ آن زنده نام و خاطرات نزدیکشان سخن گفتند .قطعه شعری از آقای جهانگیر
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صداقت فر به همین مناسبت با صدای شاعر از راه دور به صورت مجازی پخش شد .آقای
رامین الله زاری از خصوصیات پروفسور الله زاری به عنوان یک پدر نمونه گفت که موجب

برانگیختن احساسات حاضران شد .خاندان الله زاری که در تنظیم و اجرای این برنامه
مشارکت فعال داشتند ،به یاد پدر ،موقوفه ای سخاوتمندانه برای تامین کمک تحصیلی
دانشجویان به صندوق اضطراری فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس هدیه
کردند .یاد پروفسور ایرج الله زاری گرامی باد.

گزارش به قلم الهه بروخیم  -ارسالی توسط فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی
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گلناز هاشمزاده

رمان نویس جوان
ساکن سوئد

برندۀ جایزه ادبی صلح
دیتون در آمریکا
هیئت داوران جایزه ادبی صلح دیتون در آمریکا ،روز چهارشنبه ۱۷ ،مهر ،برندگان سال
 ۲۰۱۹را در دو بخش داستان و غیرداستان اعالم کرد :رمان «این ما بودیم» نوشته گلناز
هاشمزاده در بخش داستان؛ کتاب «برخاسته از نفرت» نوشته الی ساسلو ،روزنامهنگار
آمریکایی ،برنده بخش غیرداستان این جایزه.
گلناز هاشمزاده – بونده ،نویسنده  ۳۸ساله ایرانی سوئدی است که از  ۳سالگی در این کشور
اقامت دارد.
گلناز هاشمزاده «این ما بودیم» ،دومین رمان خود را به زبان سوئدی در سال  ۲۰۱۸منتشر
کرد و با اقبال گستردهای نیز روبهرو شد .نخستین رمان او «او من نیست» نام داشت که آن را
نیز در سوئد ،در سال  ،۲۰۱۲منتشر کرده بود.
آرمان این موفقیت را به گلناز هاشم زاده ،نویسندۀ جوان ،تبریک می گوید.
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بازتاب مقاله ای از
آرمان شماره ۱۱
مرتضی حسینی
دهکردی
سخنی بر مقالۀ
محمد حسین ابن یوسف
با عنوان

دربارۀ گزیده ای
از مقاله های

در شمارۀ  ۱۱فصلنامه گرانقدر آرمان ،نوشته ای پر
بار و محقّقانه ،در بارۀ زندگی و مبارزات سیاسی و
آثار ادبی ،اجتماعی و سیاسی «علی دشتی» ادیب،
نویسنده ،منتقد ادبی ،هنرشناس و روزنامه نگار

روزنامه شفق سرخ

برجسته و از رجال نامدار معاصر ،به قلم آقای

به سردبیری

«محمدحسین ابن یوسف» منتشر شده که به نحو

زنده یاد علی دشتی

همهجانبه ای سیمای این مرد بزرگ و تاثیری که در
تاریخ معاصر به جا نهاده ،مورد بحث و گفتگو قرار
گرفته است.

بن مایۀ نوشتۀ آقای ابن یوسف ،مقالۀ تاثیر گذاری است با برنام« :آقای سردار سپه» ،که دشتی
آنرا حدود  ۱۰۰سال قبل در روزنامۀ «شفق سرخ» انتشار داد و بسیاری از رویدادهای سیاسی و
اجتماعی ایران در آن ایام ،در این نوشته بازتاب یافته است.

1

 ۱مقالۀ محمد حسین ابن یوسف دربارۀ زنده یاد علی دشتی را در این لینک ،آرمان شمارۀ  ،۱۱بخوانید:
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نگارنده این سطور در  ۱۲ - ۱۳سالگی با خواندن کلیات «میرزاده عشقی» با نام «علی دشتی»
آشنا شدم .یکی دو سال بعد ،وقتی شعر «زهره و منوچهر» ،اثر ماندگار «ایرجمیرزا» را خواندم،

متوجه شدم که دشتی باید مرد بزرگی باشد که ایرج میرزا نام او را به همراه نام هنرمندان
نامداری چون «قمرالملوک وزیری»« ،غالمحسین درویش» و «کلنل علی نقی وزیری» ،در این
قطعه ذکر کرده است.
در سال  ۱۳۲۵که در اصفهان تحصیل می کردم ،اغلب عصرها به کتابخانه فرهنگ واقع در
خیابان چهارباغ می رفتم .روزی از کتابدار خواستم تا برخی از آثار علی دشتی را برایم
بیاورد .وی کتاب های« :ایام محبس»« ،فتنه» و «جادو» را به من داد که آنها را طی دو هفته
خواندم .از فتنه و جادو خاطرهای برایم نماند ،ولی مطالب بدیع و رمانتیک و در عین حال
سیاسی «ایام محبس» ،مرا عمیقاً تحت تاثیر قرار داد .کتابی که هم محتوای سیاسی و اجتماعی
و رئالیستی داشت ،و هم لطافت و دلنشینی یک اثر رمانتیک در آن موج میزد .تا آن زمان
من نوشته ای بدان حد لطیف و پر از احساس و لبریز از ارزشهای عاطفی و انسانی نخوانده
بودم ،تا حدی که پس از گذشت  ۷۰سال هنوز برخی از مباحث آن را به یاد دارم .با خواندن
http://armanfoundation.com/wpcontent/uploads/2019/09/Arman_Magazine_11.pdf
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این کتاب من برای نخستین بار با مفاهیمی چون ظلم و ستم حکومت گران و رنجهایی که
انسانها در حکومتهای استبدادی متحمل می شوند ،آشنا شدم .از آن پس گهگاه دیگر
نوشته ها و ترجمه های این نویسنده را که اغلب در بارۀ شعر پارسی و موسیقی ایرانی بود
میخواندم و همواره با آثار این نویسنده ،پیوند داشتم.

سخنی چند دربارۀ زندگی و آثار ماندگار علی دشتی و روزنامۀ «شفق سرخ»
بعد از شهریور  ۱۳۲۰برای سالهایی چند (از سال  ۱۳۲۰تا  )۱۳۳۲فضای باز سیاسی در مملکت
ما شکل گرفت .در اندک مدتی گروه های سیاسی و عقیدتی گوناگونی در گوشه و کنار
ایران اعالم موجودیت کردند که مهمترین آنها «حزب توده ایران» بود که بسیاری از مردم ،به
خصوص جوان ها را به خود جلب نمود .به علت فقر فرهنگی جامعه و عدم آشنایی مردم با
دموکراسی های مغرب زمین ،به زودی فضای ملتهب و ناآرام و جوشان و خروشانی بر همه
شئون مملکت تسلط یافت و ادبیات سیاسی جدیدی در ایران شکل گرفت .ادبیاتی در حد
شعارهای تند و انقالبی ،ناسزاگویی ،اتهام زنی های بی پایه و مایه ،زنده باد و مرده باد گفتن و
امثال آن ها.
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به منظور تلطیف و تعدیل این فضای پر التهاب و غیر مدنی ،برخی از رجال و سیاستمداران
محافظه کار مانند علی دشتی ،حزبی به نام «عدالت» بر پا کردند که علیرغم همه تالش ها،
مورد استقبال جامعه قرار نگرفت و به زودی منحل شد.
بعد از حوادث  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲گرچه دیکتاتوری دیگری بر ایران تسلط یافت ،ولی به
تدریج آرامش حاصله از این شیوۀ مملکت داری ،موجب شد تا محیط مناسبی برای رشد و
شکوفایی فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی که با سیاست پیوند نداشت فراهم آید .در
دنیای شعر ،نامدارانی مانند« :نیما یوشیج»« ،فریدون توللی»« ،دکتر پرویز ناتل خانلری»،
«مهدی اخوان ثالث»« ،فروغ فرخزاد»« ،سیمین بهبهانی»« ،احمد شاملو»« ،هوشنگ ابتهاج»،
«نادر نادرپور»« ،فریدونمشیری» و دیگر سخنوران برجسته ،تحول جدیدی در شعر فارسی به
راه انداختند.
«داوود پیرنیا» ،برنامه موسیقی گلها را بنیاد نهاد و موسیقی ایران حیات جدیدی را آغاز کرد.
معماران برجسته ای چون «هوشنگ سیحون» و «عباس امانت» آثار جاودانه ای چون آرامگاه
های فردوسی ،خیام ،بوعلی ،نادر شاه افشار و برج شهیاد را بنا نمودند و علی دشتی توفیق
یافت تا آثار ماندگاری مانند« :نقشی از حافظ»« ،سیری در دیوان شمس»« ،خاقانی ،شاعر دیر
آشنا»« ،دمی با خیام»« ،کاخ ابداع»« ،در قلمرو سعدی» و «تصویری از ناصر خسرو» را به دنیای
ادبیات ایران هدیه کند.
گرچه پیش از دشتی ادبای نامداری مانند« :دکتر ذبیح اهلل صفا»« ،دکتر رضازاده شفق»،
«بدیع الزمان فروزانفر»« ،جالل همایی» و بسیاری دیگر از فضال و مورخین عالی مقام کتب
ارزشمندی دربارۀ تاریخ ادبیات ایران انتشار دادند ،که الحق جای ستایش و سپاس دارد ،ولی
هیچ یک از آنها ما را با اکسیر نابی که آثار خیام ،حافظ و سعدی را به جاودانگی پیوند داده
است ،آشنا نکردند .در آثار این بزرگان فقط به شرح احوال شعرا ،مختصری از شرایط
اقتصادی و اجتماعی دوران آنها و چند نمونه از آثار شان بسنده شده ،ولی تعبیر و تفسیری که
ما را با ویژگی های ممتازو پر رمز و راز کالم این سخنوران آشنا سازد ،در نوشته های آنها
دیده نمیشود .برای اولین بار دشتی با قلم بهشتی خود موفق شد تا بسیاری از تخیّالت ،اوهام
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و ایهام های شاعرانه و صور خیال نهفته در آثار شعرای نامبرده را به نحوی دلپذیر به
خوانندگان کتاب های خود انتقال دهد و شیوۀ بدیعی را در نقد ادبی پایه ریزی کند.
از دیگر آثار مشهور و ماندگار و غوغا برانگیز دشتی می توان از دو کتاب زیر یاد کرد:
یکی اثر فلسفی «تخت پوالد» که به نظر می رسد دشتی اندیشۀ نوشتن آن را از ایام جوانی،
هنگامی که برای چند ماهی در اصفهان اقامت داشت ،در سر می پرورانده است (تخت پوالد،
نام گورستانی بزرگ و قدیمی در اصفهان است) .در این نوشته به نحوه موشکافانه و تا
حدودی رندانه ،باورهای خرافی جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از آنجا که امکان
داشت انتشار این مطالب در محیط پر از تعصبات گوناگون ،موجب بروز مشکالت دردسر
آفرین شود ،در آن زمان از انتشار آن خودداری کرد.
نگارنده این سطور تخت پوالد را برای نخستین بار در سال های نخستین دهه  ۱۳۵۰در سلسله
مقاالتی که در مجلۀ مشهور «خواندنیها» منتشر میشد خواندم و عمیقاً تحت تاثیر بینش فلسفی
نویسنده قرار گرفتم .چون این مقاالت بدون ذکر نام نویسنده منتشر می شد ،به این نتیجه
رسیدم که یکی از علمای بزرگ ،دانشمند و روشنگر مذهبی آن را نوشته است ،ولی از بیم
تکفیر همقطاران ،نام خود را مکتوم نگه داشته است.
دیگری کتاب درخشان و غوغا برانگیز « ۲۳سال» بود که اثری است تحقیقی و تاریخی دربارۀ
زندگی خصوصی پیامبر اسالم و دشتی آن را برای نخستین بار در «مجله کاوه» که در کشور
آلمان به سردبیری «محمد عاصمی» منتشر میشد به چاپ رسانید و مطالب آن بین متعصبین
مذهبی ،ولوله ای برپا کرد .من کتاب  ۲۳سال را هنگام اقامت در آمریکا خواندم و از
تحقیقات گسترده ای که برای تدوین آن صورت گرفته ،شگفت زده شدم.
موضوعی که همواره ذهن مرا به خود مشغول می کند آن است که دشتی عالوه بر عضویت
در مجلس شورا و سپس سنا ،چون مردی بسیار هنر دوست و اجتماعی بود ،بخشی از اوقات
زندگیش در همنشینی و مصاحبت هنرمندانی چون «داوود پیرنیا»« ،رهیمعیری»« ،حسن
شهباز»« ،ابوالحسن صبا»« ،علی تجویدی»« ،کلنل علی نقی وزیری»« ،مرتضی محجوبی»،
«غالمحسین بنان»« ،اشرف السادات مرتضایی» (مرضیه)« ،پرویز یاحقی» و امثال آنها می-
گذشت و برخی از مقدمه های جذاب و دلنشین برنامه های گلها را با قلم سحّار و بهشتی خود
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تهیه میکرد .بعالوه هفته ای یک روز هم بار عام می داد و در خانۀ خود از دوستدارانش
پذیرایی می نمود ،در شگفتم که با این همه مشغله ،کی فرصت آن را پیدا می کرد تا به خلق
چنین تالیفات گرانقدری بپردازد؟ در برخی از منابع مانند «دانشنامۀ ویکی پدیا» ،تعداد کل
تالیفات دشتی که دربارۀ ادبیات فارسی ،علوم اجتماعی ،ترجمه ،داستان و دیگر پژوهش ها به
چاپ رسیده ۴۰ ،جلد ذکر شده است (این رقم شامل مقاالت بی شمار او در شفق سرخ
نیست).
بعد از انقالب سال  ،۵۷دشتی بازداشت شد و مورد شکنجه و آزار بسیار قرار گرفت تا حدی
که از دوستانش تقاضا کرد هرطور شده ،مقداری سیانور به وی برسانند تا خود را از این همه
رنج و عذاب برهاند .گو این که بعضی قصد اعدام وی را داشتند ،ولی اعدام نشد و در ۲۶
دیماه سال  ۱۳۶۰به ابدیت پیوست.

مقالۀ آقای ابن یوسف در مجلۀ آرمان:
یادآور راه دشوار روزنامه نگاری
همانطور که قبال نوشته شد در یکصد سال گذشته به جز دورانی محدود ،کشور ایران با شیوۀ
استبدادی اداره میشد و استمرار این شیوۀ سیاسی موجب گشت تا به تدریج فعالیتهای
آزادیخواهانه گذشتگان به فراموشی سپرده شود و گوهر نابی به نام آزادی به خواب و خیال
بپیوندند .از آن جمله مبارزات سیاسی و نوشته های استوار و تاثیرگذار نوابغی چون علی
دشتی ،به تدریج از اذهان مردم به فراموشی سپرده شود.
انتشار مقالۀ آقای ابن یوسف در مجلۀ آرمان و بازخوانی نوشتۀ بدیع و استوار «آقای سردار
سپه» اثر درخشان علی دشتی ،به یادمان می آورد که دنیای روزنامهنگاری ایران در گذشته،
چه مسیرهای سخت و دشواری را طی کرده است.
مقالۀ «آقای سردار سپه» که حدود یک قرن قبل انتشار یافته به حدی زیبا ،روان ،بلیغ ،موثر و
استوار است که خوانندۀ امروزین به راستی شگفت زده می شود .مثل اینکه نویسنده آن را
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هفته قبل نوشته است .اینک متوجه میشویم که ایرج میرزا به چه دلیلی از سحر کالم دشتی
یاد می کند و نوشته هایش را بازتابی از بهشت می داند:
بر قلمش روی بهشتی دهم

گاه قلم در کف دشتی دهم

و این در حالی است که مقاالتی که  ۲۰ - ۳۰سال قبل در جراید منتشر شده است برای
خوانندگان امروزی بوی کهنگی می دهد و کمتر کسی به خواندن آنها رغبت پیدا می کند.
صرف نظر از بالغت کالم ،منطق و استدالل استوار ،و مایه های زیبایی شناسی که در نوشته
های دشتی می درخشد ،ما به خوبی متوجه می شویم که انتشار چنین مطالبی در آن روزگار
پرآشوب ،که از هر طرف تیر فتنه می بارید و هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشت و سردار
سپه کمترین انتقاد و سخن درشتی را برنمی تافت ،تا چه حد بیباکی ،تهور ،شهامت ،ایمان و
از خودگذشتگی طلب می کرد.
در این نوشته به راحتی می توان از اندیشه های روشن ،بیان فاخر ،صراحت کالم ،تهور
فراوان ،دوری از هرگونه تظاهر و ریا ،و باالخره تسلط بی چون و چرای نویسنده به ادبیات
پارسی ،آشنا شد.
از نخستین کلمۀ این مقاله ،نویسنده با لحنی پر غرور ،مقتدرترین و مغرورترین حاکم آن
روزین را مورد خطاب و عتاب قرار داده و مانند آموزگاری با جذبه که به کودکان دبستانی
تکالیف شبانه میدهد ،محدوده وظایف و مسئولیتهای سردارسپه را به او یادآور میشود و
در تمام این نوشتۀ عبرت آموز ،کلمه ای سخن زشت و هرزه به کار نرفته است .به نخستین
جمالت این مقاله توجه فرمایید:
«آقای سردار سپه ،بخوانید و به دقّت بخوانید .زیرا از وقتی که وزیر جنگ شده اید
این گونه کلمات گرانبها کمتر به مسامع شما رسیده است .طبع مجامله کار ایرانی،
غیر از تقدیم کلمات تحسین آمیز و جمله های تمجید و تعریف به روسا و سایر
بزرگان ،چیز دیگری نمیتواند بگوید و در نتیجه این صفت مذموم است که
زمامداران ،روسا ،وزرا و سالطین پیوسته دچار خبط های مهلک گردیده ،و وقتی
ملتفت خطاهای خویشتن شدهاند که دست آنها از هر چاره کوتاه بوده است».....
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این نوشته از آغاز تا پایان به حدّی ساده ،روان ،عبرتآموز و تاثیرگذار است که به راستی
می توان آن را حد بالغت در نویسندگی دانست .بعد از یکصد سال که از آن زمان میگذرد
اگر امروز ده ها نویسندۀ توانا بخواهند این گونه مطالب هشداردهنده را به حکومتگران
بنویسند ،باور نمی کنم که بتوانند سادهتر ،صریح تر و اثربخش تر از این نوشته ،مطلبی تهیه
نمایند.
گفتنی است که در بین روزنامه نگاران برجسته ایرانی از دوران مشروطیت تا کنون ،نام دو تن
درخشانتر و برجسته تر از دیگران است .یکی «علی اکبر دهخدا» و دیگری «علی دشتی» که
با حدود  ۲۰سال فاصله از یکدیگر ،در عرصۀ روزنامه نگاری و سیاست ایران ،به اشتهار
رسیدند و در نهایت با ورود به فعالیتهای فرهنگی ،به جاودانگی دست یافتند .در سال ۱۳۶۸
خورشیدی ،آثار ماندگار دهخدا که در دورۀ مشروطیت با برنام «چرند و پرند» در روزنامۀ
مشهور «صور اسرافیل» منتشر می شد ،وسیلۀ «استاد محمد دبیرسیاقی» جمعآوری و در دو
جلد در تهران به چاپ رسید که جای سپاسگزاری و خوشوقتی بسیار دارد.
مژدۀ جمع آوری و انتشار مجدد گزیده ای از مقاالت شفق سرخ دشتی نیز بدون تردید
مبارک فالی است ،به این امید که این نیت خیر برگردانده نشود و با همت واالی آقای ابن
یوسف این امر مهم تحقق یابد.
دشتی و موسیقی ایرانی:
به هنگام سخن گفتن از زندگی و آثار و کفایت های گوناگون «علی دشتی» ،اگر از
شیفتگی های او به هنر موسیقی یاد نکنیم ،بخش مهمی از زندگانی او را به فراموشی سپرده
ایم .او با همۀ وجود شیفته و شیدای موسیقی ایران بود و آهنگ و نغمه و ترانه ،مانند شعر
پارسی ،بخشی از وجود او به شمار می رفت .از جوانی با کلنل علی نقی وزیری موسیقی دان
بزرگ و بنیانگذار «مدرسه عالی موسیقی» ،دوستی داشت و در کنسرت های کلوپ موزیکال
آن مدرسه شرکت می نمود .در دهه  ،۱۳۲۰وقتی روح اهلل خالقی «انجمن موسیقی ملی» را
بنیاد نهاد ،دشتی همواره وی را یاری می داد و در کنسرت های انجمن حضور می یافت.
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نگارندۀ این سطور در اوایل جوانی مقالهای بدیع و دلنشین در خصوص ویژگی های ممتاز
نوازندگی استاد وزیری به قلم علی دشتی خواندم که مطالب آن همه وجود مرا تسخیرکرد و
موجب شد که برای همیشه ستایشگر موسیقی ایرانی باقی بمانم .در این نوشته دلپذیر و پر از
احساس ،از رمز و رازی که در ساز وزیری وجود دارد ،مطالب فراوانی انعکاس داشت .از
جمله دشتی ،طنین مضراب های تار وزیری را به طنین ناقوس کلیساها تشبیه کرده بود .تعابیر
دلپذیری که برای نخستین بار آنها را می خواندم و همواره به یادم مانده است.
گو اینکه در آن ایام من هنوز صدای ناقوس هیچ کلیسایی را نشنیده بودم ،ولی با خواندن این
نوشته در عالم خیال و رویا احساس کردم که طنین ناقوس ،صدای خداست و شباهت آن با
نوای بهشتی تار به معنای آن است که می توان با موسیقی عبادت کرد .مفهوم واالئی که بعد
ها وسیلۀ هنرمندانی چون« :خانم پریسا»« ،حسین قوامی»« ،محمد رضا شجریان» و «هنگامه
اخوان» بیان می شد و بر این نکته تاکید داشتند که با موسیقی می توان عبادت کرد .نوشتۀ دل
انگیز دشتی مرا با تاریخ موسیقی ایران پیوند داد تا حدی که سالها بعد ،در زمان آوارگی در
دیار غربت ،به نوشتن «تاریخ موسیقی معاصر ایران» پرداختم و هنوز که در واپسین دم حیات
به انتظار سفر برنگشتنی خویش به سر می برم ،از انتخاب خود پشیمان نیستم و بخش اعظم
زندگیم در خدمت این هنر متعالی می گذرد.
از یادمانده های استاد علی تجویدی درمورد زنده یاد علی دشتی:
در سال  ۱۳۸۲که نگارنده به ایران رفته بودم ،اغلب روزها به خانۀ استاد تجویدی ،آهنگساز
بزرگ می رفتم تا در زمینۀ تاریخ موسیقی ایران با او گفتگو کنم .روزی استاد خاطرۀ زیر را
برایم تعریف کرد:
سال ها قبل در محفلی که علی دشتی نیز حضور داشت« ،غالم حسین بنان» از روزگار شکوه
و شکایت بسیار داشت و از آن جمله می گفت :همۀ دوستان و هم دوره های من در مشاغل
اداری به موفقیت های بزرگ دست یافته و به ریاست و مدیر کلی رسیده اند ،ولی من هنوز
یک کارمند عادی باقی مانده ام .دشتی از شنیدن این سخنان به حدی متغیّر و خشمگین شد
که میخواست بنان را خفه کند و به او گفت :مرد حسابی ،تو هنری داری که در همۀ ایران
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نظیر ندارد و برای شنیدن دو دقیقه آوازت ،همه بزرگان ،وزرا و امرای نامدار سر و دست
می شکنند و تو بر همۀ آن ها برتری داری .مرده شور ببرد این مقامات ،عادیّات و مبتذالتی
که تو برای به دست آوردن آنها چنین شکوه و شکایت می کنی( .دشتی از امور حقیر و
زشت دنیا همواره با کلمات عادیات و مبتذالت یاد میکرد)
تجویدی گفت برای دقایقی طوالنی سکوت سرد و معناداری در مجلس ما برقرار شد و دشتی
جلسه را ترک کرد .روز بعد بنان را دیدم .از اظهارات شب قبل خود پشیمان بود و گفت حق
کامالً با دشتی است .من باید ترقی و موفقیت را در هنر جستجو کنم ،نه در این گونه حقارت
ها( .نقل به معنا)
خاطره ای از بیژن ترقی در مورد زنده یاد علی دشتی
در دیداری که با «بیژن ترقی» ترانه سرای نامدار داشتم ،وی خاطره شیرین زیر را برایم تعریف
کرد:
در سال  ،۱۳۳۵نخستین ترانه ام را که «می زده شب» نام داشت بر روی آهنگی از «پرویز
یاحقی» سرودم که با صدای «مرضیه» از رادیو تهران پخش شد ،به نحو شگفت انگیزی مورد
استقبال قرارگرفت و در هر محفل و مجلس و کوچه و خیابانی بر لب ها مترنّم بود .شبی به
همراه «استاد یاحقی» به مجلسی رفتیم که «علی دشتی» ،نویسنده نامدار نیز حضور داشت .وی
از یاحقی پرسید ،سرایندۀ این شعر زیبا کیست که دل ها و جان ها را چنین تسخیر کرده
است؟ پرویز مرا نشان داد و گفت« :بیژن ترقی» .در آن زمان من جوانی الغر اندام و ریز نقش
بودم .دشتی به من نگاهی کرد و گفت :به قد و قیافه ات نمی آید که چنین کلمات و جمالت
دلپذیری را گفته باشی و بعد شروع کرد به دکلمۀ اشعار «می زده شب»:
می زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو من به نیاز آیم

من مستم و بی خبرم

دلدادۀ رهگذرم هر نیمۀ شب

من با دل دیوانه

در گوشۀ میخانه می افتم

می خیزم بی تو چه سازم؟

بی تو چه سازم؟
شب ها در میخانه پیمانه به پیمانه

می افتم می خیزم
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بی تو چه سازم
من بر تو عاشقم بر تو عاشقم

در دنیای غم

هستم بهر تو

مستم بهر تو
می زده شب چو ز میکده باز آیم

از سر کوی تو من به نیاز آیم ........الی آخر

آرامگاه زنده یاد علی دشتی در امامزاده عبدهللا

در حالی که همۀ حضار و مجلس مسحور بیانات و دکلمۀ او بودیم گفت :جوان به نظرم تو
استعداد ادبی فراوانی داری .کارت را جدی بگیر و تا میتوانی دیوان شعرای کالسیک ایران
را مطالعه کن و با مضامین پر معنا و لطافت های سخن آنها آشنایی پیدا کن و آنها را در
آثارت بازتاب بده (نقل به معنا).
ترقی گفت من تصمیم جدی نداشتم که وارد دنیای ترانه سرایی شوم ،اما سخنان پر مهر
دشتی چنان بر من اثر کرد که از روز بعد بیشتر اوقاتم را به خواندن آثار شعرای بزرگ و
معروف کردم و چون اغلب روزها بسیاری از بزرگان شعر و ادب به کتابفروشی پدرم می-
آمدند و ساعت ها با یکدیگر گفتگو می کردند ،من نیز حضور آنها را غنیمت شمرده ،با
تحلیل های آن ها در مورد مضامین لطیف ادبی و صور خیال در شعر پارسی و ایهام های
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شاعرانه آشنا می شدم .اگر موفقیتی در زمینۀ ترانه سرایی به دست آورده ام ،من آن را مرهون
همنشینی این مرد بزرگ می دانم.
پایان کالم دربارۀ دشتی:
«استاد جالل همایی» ادیب بزرگ و مورخ نامدار بر این باور بود که انسان ها دو نوع حیات
دارند ،یکی جسمانی و دیگری روحانی .زندگی جسمانی با تولد شروع می شود و پس از طی
دوره های کودکی ،جوانی و پیری باالخره این مرحله روزی به پایان می رسد ،اما حیات
روحانی بعد از مرگ تن آغاز می گردد .اغلب مردم زندگی روحانی کوتاهی دارند که طول
آن از چند هفته و چند ماه یا حداکثر چند سال تجاوز نمی کند ،اما حیات روحانی بعضی از
انسان ها ممکن است به صدها سال یا بیشتر برسد.
تردید ندارم که نام نیکو و حیات روحانی بزرگوارانی چون «دهخدا» و «دشتی» برای سالیان
دراز در آسمان فرهنگ و هنر ایران خواهد درخشید و آثارشان به زندگی ایرانیان زیبایی،
صفا و معنا می بخشد.
سپتامبر ۲۰۱۹
ناکزویل ،ایالت تنسی – آمریکا
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که اشتهار خلق بند مُحکَم است
در ره ،این از بند آهن کی کم است؟
۱۵۴۶/۱

داستان بازرگان و طوطی
مثنوی معنوی ،موالنا جالل الدین محمد (مولوی)
(دفتر اول ،از بیت ) ۱۵۴۷

مهدی
سیاح زاده

بازرگانی ،طوطی زیبایی در قفـس داشـت .روزی قصـد
سـفر بـه هندوسـتان کــرد .از اهـل خانـه و غالمـان خــود
پرسید که دوسـت دارنـد چـه تحفـه ای از آن سـرزمین
برایشان بیاورد .هر کس چیزی گفت و بازرگان بـه همـه
وعده داد.
بود بازرگان و ،او را طوطی ای
در قفس محبوس ،زیبا طوطی ای
چون که بازرگان سفر را ساز کرد
سوی هندُستان شدن آغاز کرد
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هر غالم و هر کنیزک را ز جُود
گفت :بهر تو چه آرم؟ گوی زود
هر یکی از وی مُرادی خواست کرد
جمله را وعده بداد آن نیک مرد
۱۵۴۷/۱
تا این که به طوطی رسید .از او نیز همین را پرسید .طوطی درخواست شگفتی کرد .او گفت:
«در هندوستان طوطیان بسیارند .وقتی آن ها را دیدی شرح حال مرا برایشان بازگو کن و بگو
طوطی ای در قفس دارم که سخت مشتاق و آرزومند دیدار شـما اسـت .از شـما دادخـواهی
می کند و راه چاره می جوید .آیا این روا است که من در فراق دیـدار شـما اینجـا و درایـن
زندان بمیرم و شما آزادانه ،در جنگل و صحرا گردش کنید؟ آیا رسم دوستی این اسـت کـه
من در این زندان بپوسم و شما در باغ و گلستان خوش باشید؟»
مرد بازرگان پذیرفت که این پیام را به طوطیان هند برساند .وقتـی بـه هندوسـتان رسـید و در
صحرا طوطیان بسیاری دید ،آن پیام را به آنان بازگو کرد .ناگهـان یکـی از طوطیـان نخسـت
لرزید ،و بالفاصله افتاد و مرد .بازرگان با دیدن این صحنه ،به شدت شگفت زده شد .چطور
ممکن است پیغام یک طوطی ،باعث مرگ طوطی دیگر بشود؟ شاید این دو با هم خویشاوند
بودند .بازرگان خود را به شدت سرزنش می کرد که« :چرا این کار را کردم؟ چرا این پیغـام
را رساندم؟ چرا باعث مرگ این پرنده ی بیچاره شدم؟ کاش زبانم الل شده بود!»
شد پشیمان خواجه از گفتِ خبر
گفت :رفتم در هالک جانور
این مگر خویش است با آن طوطیک
این مگر دو جسم بود و روح یک؟
این چرا کردم؟ چرا دادم پیام؟
سوختم بیچاره را زین گفتِ خام
۱۵۹۰/۱
پس از این که بازرگان کار تجاری خود را در هندوستان به پایـان رسـاند ،و بـه شـهر و دیـار
خود بازگشت ،هدیه های غالمان وکنیزکان خود را داد.وقتی به طوطی رسید ،ماجرا را بـه او
بازگفت:
گفت طوطی :ارمغان بنده کو؟
آنچه گفتی ،و آنچه دیدی بازگو
گفت :نی من خود پشیمانم ازآن
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دست خود خایان 1و انگشتان گزان
۱۶۵۱/۱
من از رساندن این پیغام تو به طوطی چنان پشیمانم که دست خود را گاز می گیرم و انگشـتم
را از ندامت با دندان می گزم .با خود همواره می گویم« :چرا بی تدبیری و دیوانگی کـردم و
پیغام ترا به طوطیان رساندم؟»
من چرا پیغام خامی از گزاف
2
بردم از بی دانشی و از نَشاف
۱۶۵۳/۱
طوطی علت پشیمانی بازرگان را پرسید .بازرگان ماجرا را گفت که وقتی پیغام ترا به طوطیان
رساندم ،یکی از آنان لرزید و افتاد و مرد .به محض این که بازرگان ماجرای مردن طـوطی را
گفت ،طوطی زیبای او نیز لرزید و بر کف قفس افتاد .وقتی بازرگان این را دیـد ،از شـدت
خشم و اندوه ،کاله خود را بر زمین زد ،گریبان خود را درید و شروع به نوحه سـرایی بـرای
طوطی محبوب خود کرد:
3
گفت :ای طوطیّ ِ خوب و خوش حَنین
این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟
ای دریغا مرغ خوش آواز من
ای دریغا همدم و همراز من
ای دریغا مرغ خوش الحان من
4
راح روح و روضه و ریحان من
۱۶۹۴/۱
و آنگاه زبان نافرمان خود را سرزنش کرد:
ای زبان ! تو بس زیانی مَر مرا
چون تویی گویا ،چه گویم من تو را؟
ای زبان ! هم آتش و هم خرمنی
چند این آتش در این خرمن زنی؟
در نهان ،جان از تو افغان می کند
گرچه هرچه گوییش ،آن می کند
 -۱۲دست خایان :در حال گاز گرفتن دست.
 َنشاف :دیوانگی ،جنون. -۳۱خوش حَ نین :خوش آواز.
 -راح :شراب .روضه :گلستان ،باغ .ریحان :سبزی و خرمی.
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ای زبان ! هم گنجِ بی پایان تویی
ای زبان ! هم رنجِ بی درمان تویی
۱۶۹۹/۱
بازرگان دقایقی خود گم کرده ،آه و ناله کرد و سرانجام طوطی را از قفس گرفت و به بیرون
انداخت .ناگهان طوطی پرید و بر شاخه درختی نشسـت .بازرگـان کـه بـه هـیچ وجـه انتظـار
چنین واقعه ای را نداشت ،حیران طوطی را برشاخه درخت نگاه می کرد و مبهوت مانده بود.
وقتی به خود آمد از او پرسید« :این چه سِرّی بود؟ آن طوطی چه پاسخ به پیام تو داد کـه تـو
این چنین مرا خام کردی و از قفس پریدی؟»
گفت طوطی :کاو به فعلم پند داد
1
که :رها کن لطف و آواز و وِداد
زآن که آوازت تو را در بند کرد
2
خویشتن ،مُرده پی این پند کرد
یعنی :ای مطرب شده با عام و خاص
مرده شو چون من ،که تا یابی خالص
۱۸۳۰/۱
آن طوطی هندوستان ،با عمل خود به من پیام فرستاد که ای مرغ در بند ،سخن گفـتن و آواز
و دوستی را رها کن .زیرا این لطافت سخن گفتن و آوای تو است که تو را دربنـد کـرده .او
مُرد ،تا بتواند چنین پیامی را به من برساند .او با مرگ خود به من پیام فرستاد کـه« :ای پرنـده
در بند که اسباب عیش و طرب دیگران را فراهم می کنی ،مانند من بمیر تا از زندان خـالص
شوی .تا وقتی که خود نمایی می کنی ،همواره در رنج و عذاب و در زندان خواهی بود».
طوطی چند پند دیگر به بازرگان داد و وداع کرد و پَر زد و رفت .بازرگان باخود گفت :ایـن
کار طوطی پند من است .راه رهایی ،راه اوست».
جان من کمتر ز طوطی کی بُوَد ؟
جان چنین باید که نیکو پی بُوَد
۱۸۴۸/۱

 -۱۲کاو به فعلم پند داد :که او با کاری که کرد ،مرا پند دادِ .وداد  :دوستی.
 -خویشتن ،مُرده پی این پند کرد :برای این پند مرد.
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها
در آخر داستان پیش(رسول روم و خلیفه ی دوم) ،مولوی ما را به نکته ی مهمی توجـه مـی-
دهد و آن این که انسان مانند پرنده ای ،زندانی نفس خود است و عین نـادانی اسـت اگـر در
پی رهایی از این زندان نباشد.
مرغ ،کو اندر قفس زندانی است
می نجوید رَستَن ،از نادانی است
۱۵۴۱/۱
اکنون در این داستان بازرگان و طوطی ،شاهد مثالی در این زمینه می آورد.
طوطی به سبب سخن گفتن شهرت دارد .و همین شهرت ،بسیاری از طوطیان را در قفس اسیر
کرده است .در این داستان طوطی نماد انسان است .بزرگترین وجـه تشـابه طـوطی بـا انسـان،
سخن گفتن او است .بنابراین در بیشتر موارد ،در داستان های مثنوی ،طوطی نماد انسان است.
حاال این انسان در قفس نفس خود اسیر است و راه نجات نمی یابد .آن وقت به طوطیان هند
پناه می برد و از آن ها چاره جویی می کند .این طوطیان ،انسـان هـای کامـل و پیـر و مرشـد
هستند که راه «درخود مردن» را نشانش می دهند.
این شیوه نجات ،یعنی مردن مجازی ،از حدیث نبوی بهره گرفته شده است کـه مـی فرمایـد:
«مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتُوا ».یعنی «بمیرید ،پیش از آن که بمیرید ».قبل از آن که مرگ واقعی بـه
سراغتان بیاید ،در خود بمیرید و این نفس را در خود بکشید .درواقـع «خـود» کشـی کنیـد.
بدین سبب است که مولوی همواره از این مرگ مجازی سخن می گوید:
بمیرید ،بمیرید ،در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید ...
بمیرید ،بمیرید وز این نَفس ببرید
که این نَفس چو بند است و شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان
چو زندان بشکستید ،همه شاه و امیرید...
غزلیات شمس ۱۴۵۳۴/۳
پیر و مراد این طوطی اسیر (طوطی هند) نیز همین پیام را به او داد .مولوی می گوید:
معنی مُردن ز طوطی بُد نیاز
در نیاز و فقر ،خود را مُرده ساز
۱۹۰۹/۱
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طوطی تا هنگامی که خوش سخن می گفت ،تا هنگامی که شهرت داشت ،خود را دارا می-
دانست و به این دارایی سخن و آوای خود ،فخر می کرد .امـا ایـن ثـروت ،همـان دامـی بـود
برای در بند شدن .قفسی بود برای اسیر بودن .پس مردن در او یک نیـاز بـود بـرای از دسـت
دادن این شهرت و دارایی .و به سبب همین دارایی بود که دنیا رهایش نمی کرد .پس نیـاز او
این بود که دارایی خود را از دست بدهد .یعنی فقیر شود .فقیر نه بی معنی نادار ،بلکه به معنی
دور شدن از شهرت کاذب دنیا .این است که مولوی می گوید:
معنی مردن ز طوطی بُد نیاز
در نیاز و فقر ،خود را مرده ساز
وقتی از این دارایی دنیوی خود دست کشیدی و فقیر شدی ،یعنی مانند حضـرت سـلیمان در
عین ثروت و مقام و شهرت و شوکت ،خود را «مسکین» دانستی 1.وقتی مانند طوطی مُـردی،
آن هنگام است که دَم حیات بخش عیسی تو را دوباره زنده می کنـد .همـان گونـه کـه «پیـر
چنگی» در خود مُرد و با دم حضرت حق زنده شد و بـه بیـداری رسـید( .موضـوع داسـتان
2
بعد)»
***
این قصه از نظر اجتماعی و روانشناسی نیز یکی از پربار ترین داسـتان هـای مثنـوی اسـت .در
این حکایت ،مولوی به ما توجه می دهد که یکی از بندهای مهلک روانی که مرغ جان انسان
را در قفسِ نَفس اسیر می کند ،شهرت طلبی است .این بند نـامرئی کـه بسـیاری از انسـان هـا
اسیر آن هستند و خود نمی دانند ،کمتر از بندهای واقعی آهنین نیست که پای زنـدانیان بینـوا
را می بندند و آزادی را از آنان سلب می کنند.
که اشتهارِ خلق بندِ مُحکَم است
در رَهِ این از بند آهن کِی کم است؟
۱۵۴۶/۱
و شگفتا ،انسان هایی که گرفتار این بیماری اند ،بـا اشـتیاق در ایـن بنـد و زنـدان هسـتند و از
بودن در آن لذت می برند.
بیماری شهرت طلبی چگونه در انسان به وجود می آید؟ مولوی مانند همه روانشناسـان یکـی
از عوامل اصلی آن را «تعظیم خلق» می داند .وقتی کسی «دانـه» و «غنچـه» ای مـورد پسـند
 -۱سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،مسکین و فقیر» .ص ( ۴۷۹تهران ،انتشارات
مهراندیش)۱۳۹۴ ،
 -۲سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ» .ص
( ۶۱۳تهران ،انتشارات مهراندیش)۱۳۹۴ ،

99

شماره ۱۲

آرمان

مرغکان و کودکان داشت ،وقتی کسـی زیبـایی جسـم ،دانـش ،هنـرو همـه ی توانـایی هـای
جسمی و روانی خود را به مزایده و فروش گذاشت( .در مَزاد گذاشت)
هرکه داد او ،حُسن خود را در مَزاد
صد قضای بَد ،سوی او رو نهاد
۱۸۳۵/۱
چنین کسی« ،قضا»هایی ،به سراغش می آید .وقتی کسی مدام در پی نشان دادن توانایی های
خود به حد افراط باشد ،گرفتار «قضای» مربوط به آن می شود .قضا آن مقتضـیاتی اسـت
که اگر در یک جا جمع بشوند ،حتماً واقعه ای را بوجـود مـی آورنـد کـه از قبـل (در طـرح
آفرینش) پیش بینی شده است .یعنی همین «قوانین علمی» که ما نام آن را «قوانین الهی»
گذارده ایم« .مقتضیات» شهرت ،نخسـت تعظـیم خلـق و سـپس رشـد منیّـت و خـودبینی ،و
«قضای» آن «سقوط» است .این مراحل حتمی شـهرت طلبـی اسـت .ایـن «قضـا» ی شـهرت
است .به قول مولوی ،شهرت و سپس منیت در انسان این گونه رخ می دهد :این یکـی ،بـه او
می گوید :در همه دنیا کسی به زیبایی ،دانش ،به کرم و بخشـش تـو یافـت نمـی شـود .و آن
یکی به او می گوید :تو چنان انسان با وجودی هستی که هم عالم مـادی و هـم عـالم معنـا و
همه ی جان و روان ما در اراده و در اختیار تو قرار گرفته است:
اینش گوید :من شوَم همراز تو
1
وآنش گوید :نی ،منم انباز تو
اینش گوید :نیست چون تو در وجود
در جمال و فضل و در احسان و جود
آنش گوید ،هر دو عالَم آن توست
جمله جان هامان ،طفیل 2جان توست
۱۸۵۰/۱
وقتی چنین دید« ،منیت» او رشد می کند:
او ،چو بیند خلق را سَرمَست خویش
از تکبر می رود از دست خویش
۱۸۵۴/۱
این وقت است که شهرت برای «شهرت طلب» یک نیاز تسکین ناپذیر می شود .ایـن وقـت
است گرفتاری های این بند آشکار مـی گـردد .مولـوی مـی گویـد :چاپلوسـی و مِهـر مـردم
 -۱۲اینش :این یکی - .وآنش :وآن یکی - .نی :نه - .انباز :همراه ،شریک.
 -طفیل :وابسته .کسی که وجودش وابسته به وجود دیگری است.
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مکارجهان  ،لقمه دلچسبی است ،اما در درون آن آتشی سوزان نهفته است که در پایـان کـار
(یعنی دوره ی سقوط) دودش ظاهر می شود.
لطف و سالوس جهان خوش لقمه ای است
کمترش خور ،کآن پرآتش لقمه ای است
آتشش پنهان و ذوقش آشکار
1
دود او ظاهر شود پایان کار
۱۸۵۵/۱
برخی کسان ،گمان می کنند هیچگاه تحت تأثیر این تملق ها و مدح های مـردم فریـب قـرار
نمی گیرند .زیرا فوراً به مکر و حیله ی چاپلوسان پی می برند .برای این که بـدانیم آیـا ماننـد
طوطی در این داستان ،گرفتار قفس چاپلوسی و تملق شده ایم یا نه ،مولوی نسخه بسیار ساده
ای به ما می دهد .می گویـد :اگر از تعریف مـردم خوشـحال و از بـدگویی آنـان
غمگین و خشمگین شدی ،بدان که در قفس تملق و چاپلوسی گرفتـار گشـته
ای:
تو مگو آن مدح را من کی خورم؟
از طَمَع می گوید او ،پی می برم
2
مادِحَت گر هَجو گوید بَرمال
روزها سوزد دلت زان سوز ها
گرچه دانی گو ز حرمان گفت آن
کآن طمع که داشت از تو شد زیان
آن اثر می مانَدَت در اندرون
3
در مَدیح این حالتت هست آزمون
۱۸۵۷/۱
اگر کسی که همیشه تعریف تو را می کرد ،یکبار از تو انتقاد و بدگویی کند ،روزهای بسیار
از حرف او می سوزی .با آن که شاید بدانی او از سر حسادت و یا محروم شدن از سودی که
 -۳آیا این فرایند تملق و چاپلوسی و در پی آن رشد منیت و تکبر و سرانجام سقوط دردناک برای ما
آشنا نیست؟ برخی از جوانان این دیار (لوس آنجلس) در کالس های مثنوی و غزلیات شمس می پرسند
آیا خواندن یک اثر  ۸۰۰سال پیش ،در این دوران سراسر علم و تکنولوژی و پیشرفت ،به چه کار مان
می آید .آیا وقت تلف کردن نیست؟ پاسخم همواره شرح و تفسیر این داستان ها است.
 -۱مادِحَ ت :مدح کننده ی تو ،کسی که تعریف تو را می کند - .هجو :بدگویی کردن ،برشمردن معایب
کسی - .برمال :آشکارا.
 -۲مدیح :تعریف کردن.آزمون :امتحان.
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ممکن بود از تو ببرد ،بدگویی کرده ،باز هم زهر این بدگویی روزهای بسـیاری در تـو بـاقی
می ماند .در حالی که تعریف او را خیلی زود از یاد می بری .این است که مولوی هشدار می
دهد،وقتی به شهرت رسیدی بدان وآگاه باش که:
دانه باشی ،مُرغکانت بر چَنَند
غنچه باشی،کودکانت بر کَنَند
دانه پنهان کن ،بکلی دام شو
غنچه پنهان کن،گیاه بام شو
۱۸۳۳/۱
چرا باید دانه را از مرغکان و غنچه را از کودکان پنهان کرد و خود را گیاه بـی ارزش پشـت
بام ها نشان داد؟ زیرا که اگر شهرت بیابی ،آن وقت حیله ها و خشم ها و حسد ها مانند آبی
که از مَشک ها می ریزد ،بر سرت خواهد بارید.
حیله ها و خشم ها و رَشک ها
بر سرش ریزد چو آب از مَشک ها
۱۸۳۶/۱
و در این دنیای سراسـر«مـن» ،از دشـمنان و دوسـتان دنیـا پرسـت،
روزگارت سیاه می شود:
دشمنان ،او را ز غیرت می دَرَند
1
دوستان هم ،روزگارش می بَرَند
۱۸۳۷/۱

 -۱سیاح زاده ،مهدی ،و چنین گفت مولوی ،چاپ سوم« ،تعظیم خلق» ،ص ( .۶۱۱تهران ،انتشارات
مهراندیش)۱۳۹۴ ،
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فشرده و بخش های این جستار:
خردورزان ِ فرهنگ ایران ،قرن ها پیش از
پژوهشگران مدرن که به تازگی به نقش داستان
گویی در راهبری مدنی ،جنبشی و سیاسی
پرداخته اند ،در سطح زبان ،ارتباط میان نیکی
گستری را با واژۀ "همداستانی" جا انداخته
بودند" .همداستانی" در پویش های اجتماعی
ایران ،چنان که داستان های آنرا از پیشینیان
شنیده ایم ،به بهروزی و خیر بیشترین آحاد
اجتماع انجامیده است.
در "داستان گویی" نیرویی نهفته است .داستان ِ برآمده از فرهنگ جمعی و در ارتباط با
هستی تک تک ِ انسان ها ،همداستانی پدید می آورد و راهگشای سرمنزل های روشنتر می-
گردد .به بیانی امروزی ،همداستانی برپایۀ خودآگاهی سوژه و در همبستگی بیناسوژه ای،
زمانی شکل می گیرد که نخست ،درک و تجربه ای زیسته از هدف یا دردی مشترک در
یک محله ،شهر یا ملت وجود داشته و "داستان" آن در دل ها و بر زبان ها باشد؛ دوم ،عهد یا
قراردادی اجتماعی به آن داستان ،چهارچوب داده باشد؛ و سوم ارادۀ کنشگری آگاهانۀ
فردی و جمعی بر پایۀ آن فعال شود.
نه این که هر جا یک گروه ،توده و لشکری با یکدیگر "همدست" شده اند ،حتما بر خیر
عمومی افزوده اند .گردشدن جمعی برای بردار کردن حسین بن منصور حالج یا قتل عام

103

شماره ۱۲

آرمان

های سیاسی تاریخ اخیر ایران "همداستانی" نبوده اند .آنها "همدستی" بوده اند در مجموعه
ای از ارتکاب به جنایت ،حق کشی و دیگرآزاری ،الپوشانی ،تشویق ،سکوت ،بیتفاوتی یا
بیعملی از سوی شمار قابل توجهی از مردم .راهزنان و تبهکاران نیز می توانند همدست
شوند .توده های ناآگاه و فردیت زدوده نیز می توانند در پی "ناداستان" هایی که برایشان
می گویند ،همدست جباران بشوند .آگاهی رسانی پیرامون داستان گویی می تواند جامعه را
در تمیز دادن همداستانی های توانمندساز از همدستی های پوپولیستی ،پرووکاسیون و
هیستری های بنیادگرایی دینی و ایدیولوژیک یاری دهد.
در پیشگفتار به کنش داستان گویی و ویژگی های آن پرداخته می شود" .لحظۀ همداستانی"
اصطالحی است که به این مناسبت ساخته ام تا در بخش اول ،با تحلیل ساختاری از حماسۀ
کاوۀ آهنگر به روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی ،لحظه های همداستانی برای رهایی را
مشخص کنم .در بخش دوم به آراء دو فیسلوف ،جاناتان ساکس و مایکل والزر ،در مورد
انگارۀ راهبری موسی در داستان خروج بنی اسرائیل از مصر و اهمیت داستان موفق در هویت
یابی می پردازم .سپس مروری می شود به نظریه های جدید راهبری و دیدگاه های هاوارد
گاردنر در مورد راهبران ِ موفق و اهمیت داستان گویی .از آنجا که بدون توانمندسازی
شهروندی در سطوح گسترده ،توسعۀ دمکراتیک ممکن نمی شود ،به نقش داستان سرایی و
همداستانی در مشارکت شهروندی توجه خواهم داشت.

1

باشد که هر فرد ،داستان خود را بازگوید تا در این رهگذر با هم داستان هایش" ،همداستان"
شود.

شیریندخت دقیقیان
نوامبر ۲۰۱۹
1هرچند این نوشته بخش دوم نوشتاری نیست که در سال  ۲۰۱۷با عنوان مقدمه ای بر توانمندسازی
شهروندی نگاشتم ،اما تعریف ها و زمینه سازی های آن نوشته راهنمایی برای بحث کنونی خواهد بود.
نگاه کنید به:
دقیقیان .:شیریندخت .مقدمه ای بر توانمند سازی شهروندی .آرمان شماره ۹
http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2019/04/Arman_Magazine_9.pdf
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کنش داستان گویی
داستان گویی از انسان پارینه سنگی تا امروز پیوستگی داشته است .از بشر نخستینی که بر
دیوار غار ،صحنۀ غلبه بر گاو وحشی را کشید تا اسطوره های ملل ،گواه گرایش انسان به
داستان گویی هستند .داستان ،برخالف داده های علمی در حافظه نقش بسته ،قابل انتقال
کتبی و شفاهی می گردد .داستان گویی از اندک فرصت هایی است که شناخت ،حکمت و
عاطفه درهم آمیخته ،در زندگی روزمره جاری می شود.
از هزاره ها پیش ،سویه های آموزشی و تربیتی داستان گویی ،انتقال تجربۀ بینانسلی و
کارکرد امیدبخش آن ،بر آدمیان آشکار بوده است .داستان ،توانایی های گفتاری و شنیداری
را همزمان گسترش داده ،بر دامنۀ تمرکز می افزاید .داستان گویی هم قلمرو فردی ترین
کنش آفرینش هنری است و هم بستر خالقیت جمعی در پردازش فولکلور توسط مولفان
گمنام 1 .داستان مشترک ،اشتراک هویتی پدید می آورد .داستان ،پلی است از گذشته به
حال تا آینده .انسان داستان را می سازد و داستان ،انسان را.

2

تحلیل اسطوره ها که داستان های خدایان و مناسبت آنها با انسان فرودست و اسیر چنگال
سرنوشت هستند ،مجال جداگانه ای می خواهد .آنچه در این نوشتار ،لحظۀ همداستانی
نامیده ام در ژانر داستان حماسی -که در مرکز آن ،نه خدایان ،که انسان های خردورز و
مختار قراردارند  -به گونه ای چشمگیر قابل بررسی است.

 1نگاه کنید به :یاکوبسن .:رومن .ترجمۀ شیریندخت دقیقیان .هنر فولکلور همچون شکلی ویژه از
خالقیت .زیبا شناخت ،شماره دوم .۱۹۹۸ ،تهران
 2در زمینۀ پروتوتیپ های دنیای واقعی در خلق شخصیت های داستانی نگاه کنید به:
دقیقیان .:شیریندخت .پژوهشی در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش هنری -شخصیت پردازی در ادبیات
داستانی .چاپ دوم .نشر مروارید .تهران ۲۰۱۹
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لحظه های همداستانی در حماسۀ فریدون و کاوۀ آهنگر
در یک تحلیل ساختاری

1

از داستان فریدون و کاوۀ آهنگر در شاهنامه ،چند لحظۀ

همداستانی قابل بازشناسی هستند .روایت با اطالع از شیوۀ کشورداری ضحاک آغاز می
شود:
چو ضحاک شد بر جهان شهریار /برو سالیان انجمن شد هزار
 ...نهان گشت کردار فرزانگان  /پراگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد جادویی ارجمند  /نهان راستی آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز  /به نیکی نرفتی سخن جز به راز

2

افزون بر شرایطی که فردوسی نام می برد و برای انسان مدرن با واژه های خودکامگی،
خرافه و دروغ ساالری ،سانسور و سرکوب شناخته شده اند ،فاجعه ای در دربار ضحاک
اژدهادوش جریان دارد:
چنان بد که هر شب دو مرد جوان  /چه کهتر چه از تخمۀ پهلوان
خورشگر ببردی به ایوان شاه  /همی ساختی راه درمان شاه
بکشتی و مغزش بپرداختی  /مران اژدها را خورش ساختی
لحظۀ همداستانی  :۱پس از این زمینه چینی که نشان از اسارت یک سرزمین در ظلمی
بزرگ دارد ،نخستین لحظۀ همداستانی روایت می شود:
دو پاکیزه از گوهر پادشا  /دو مرد گرانمایه و پارسا
یکی نام ارمایل پاکدین  /دگر نام گرمایل پیشبین
چنان بد که بودند روزی به هم  /سخن رفت هر گونه از بیش و کم
ز بیدادگر شاه و ز لشکرش  /وزان رسمهای بد اندر خورش
 ۱منظور ،روش تحلیل ساختاری متن است که توسط روالن بارت و کلود لوی اشتروس بنیان گذاشته
شد .برای خواندنی های بیشتر نگاه کنید به:
بارت .:روالن .اسطوره امروز .ترجمه و شرح شیریندخت دقیقیان .نشر مرکز چاپ دهم۱۳۹۸ .
 ۲متن داستان کاوۀ آهنگر از شاهنامه فردوسی .گنجور.
https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/zahak/sh1/
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یکی گفت ما را به خوالیگری  /بباید بر شاه رفت آوری
وزان پس یکی چارهای ساختن  /ز هر گونه اندیشه انداختن
مگر زین دو تن را که ریزند خون  /یکی را توان آوریدن برون
حاصل لحظۀ همداستانی میان دو انسان نیک اندیش ،نجات هر یک جوان از میان دو جوان
در کشتارپزخانۀ ضحاک است .اینک زنان و مادران دو جوان ،زاری کنان سررسیده ،آزادی
آنها را از خوالیگران تمنامی کنند ،اما این آشپزان ناچار به انتخابی جانگدازند :گزینش یکی
از دو جوان .از آن دست که بعدها در ادبیات جهان ،مادر ِ برتولت برشت و در واقعیت
تاریخی ،اسیران اردوگاه های مرگ نازی با چنین ناانتخاب هایی روبه رو شدند.
زنان پیش خوالیگران تاختند  /ز باال به روی اندر انداختند
پر از درد خوالیگران را جگر  /پر از خون دو دیده پر از کینه سر
همی بنگرید این بدان آن بدین  /ز کردار بیداد شاه زمین
از آن دو یکی را بپرداختند  /جزین چارهای نیز نشناختند
برون کرد مغز سر گوسفند  /بیامیخت با مغز آن ارجمند
یکی را به جان داد زنهار و گفت  /نگر تا بیاری سر اندر نهفت
یک همداستانی ِ تلخ و نهانی که با این حال ،همچون نخستین ِ نت های یک سمفونی بزرگ،
سکوت را می شکند...
در این میان ،همان کابوسی که در اوج قدرت به سراغ هر ستمگر می آید ،خواب ضحاک
را نیز برمی آشوبد :دوران او به سرخواهد رسید .در کابوس ضحاک ،سه سوار از راه می-
رسند و بر گردن او پالهنگ نهاده ،با گرز آهنین مهیبی او را کشان کشان در کوه دماوند به
بند می کشند .ضحاک نعره کشان از خواب می پرد .ارنواز دختر شاه جمشید که با زور به
همسری ضحاک درآمده بر بالین او شتافته ،قدرت بی رقیب او را یادآور می شود ،اما توصیه
می کند که ضحاک ،بهترین جادوگران و خوابگزاران را فرابخواند تا به هویت دشمن پی
برده ،چاره جویی کنند.
موبدان می آیند اما از بیم جان نه می توانند یافته های خود را بگویند و نه پنهان کنند ،تا آنکه
کسی از آن میان به خود جرات می دهد:
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بدو گفت پردخته کن سر ز باد  /که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
جهاندار پیش از تو بسیار بود  /که تخت مهی را سزاوار بود
فراوان غم و شادمانی شمرد  /برفت و جهان دیگری را سپرد
اگر بارۀ آهنینی به پای  /سپهرت بساید نمانی به جای
کسی را بود زین سپس تخت تو  /به خاک اندر آرد سر و بخت تو
کجا نام او آفریدون بود  /زمین را سپهری همایون بود
این اطالع داده می شود که فریدون هنوز به دنیا نیامده است .ضحاک می پرسد که او
کیست و چه دشمنی با من دارد؟
بدو گفت ضحاک ناپاک دین  /چرا بنددم از منش چیست کین
دالور بدو گفت گر بخردی  /کسی بیبهانه نسازد بدی
برآید به دست تو هوش پدرش  /از آن درد گردد پر از کینه سرش
ضحاک فقط اگر دست از کشتار بردارد از سرنوشت محتوم نجات خواهد یافت ،زیرا دیگر
فرزندی به کین خواهی پدر برنخواهد خاست .اما این سختدل از ترس مرگ از هوش می-
رود و چون به هوش می آید ،دستور به یافتن و نابودی فریدون می دهد .در مورد فریدون
گفته می شود:
کجا نام او آفریدون بود  /زمین را سپهری همایون بود
هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد  /نیامد گه پرسش و سرد باد
چو او زاید از مادر پرهنر  /بسان درختی شود بارور
به مردی رسد برکشد سر به ماه  /کمر جوید و تاج و تخت و کاله
سرانجام رخ می دهد آنچه همیشه به شکل پیشگویی در داستان پردازی ِ باستان می آید .اما
به گمان من خواب ها و پیشگویی های هشداردهنده در سبک باستان ،گوشزد هنرمندانه ای
هستند به نتیجۀ منطقی اعمال و روال جهان در پاسخ دادن عمل با عکس العمل .در وجدان ِ
جمعی بشر ،این کابوس ها فرصت هایی هستند برای ستمکار تا از ستم دست بکشد .اما
ضحاک حتی برای حفظ جان خود هم تغییر رویه نداده ،به کشتار ادامه می دهد .سرانجام،
مردی جوان به نام آبتین از "تخم کیان و تبار طهمورس پهلوان" ،قربانی ضحاک می شود.
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همسر او فرانک که از تبار او نمی دانیم اما "خردمند" توصیف می شود ،آبستن فرزند ،می-
گریزد و او را که فریدون نام دارد در یک مرغزار نزد باغبانی که گاوی شیرده دارد ،می-
سپارد.

لحظۀ همداستانی  :۲پس از سه سال فرانک ،فرزند را از باغبان می گیرد و گریزان او را
از "جادوستان" به کوه البرز نزد "مردی دینی" می برد .تازه در اینجا لحظۀ همداستانی دوم
شکل می گیرد .زیرا برخالف هنگام سپردن فرزند به باغبان که فرانک هیچ توضیحی به او
نمی دهد ،این بار با مرد دینی راز خود را در میان می گذارد؛ یا به بیانی دیگر با او همداستان
می شود.
نکتۀ چشمگیر داستان آن است که هر دم ،نقش آفرینان جدیدی از تبارهای گوناگون و
طبقات اجتماعی به چاره جویی و همداستانی می پیوندند ،به ترتیب ورود :تبار شاهی،
پهلوانی و کیانی ،مادران و زنان ،کهتر و مهتر ،گله بان و باغبان ،مرد دینی ،و جلوتر که
خواهیم دید ،پیشه وری چون کاوۀ آهنگر ،مردم کوی و برزن ،لشکریان ،زنان حرم و مردم
دیار تازیان.
اینک ضحاک از راز مرغزار و گاو باخبر شده ،به آنجا هجوم می برد ،اما فریدون را نمی-
یابد .زمان می گذرد و فریدون در هشت سالگی از کوهسار نزد مادر می رود.

لحظۀ همداستانی  :۳فریدون با شنیدن راز خود از زبان مادر می خروشد:
فریدون چو بشنید بگشادگوش /ز گفتار مادر برآمد به جوش
دلش گشت پردرد و سر پر ز کین  /به ابرو ز خشم اندر آورد چین
چنین داد پاسخ به مادر که شیر  /نگردد مگر ز آزمایش دلیر
کنون کردنی کرد جادوپرست  /مرا برد باید به شمشیر دست
بپویم به فرمان یزدان پاک  /برآرم ز ایوان ضحاک خاک

109

شماره ۱۲

آرمان

فرانک پسر را از اقدام فردی بازمی دارد با این استدالل که ضحاک قدرت دارد و فریدون
نباید جوانی کند:
بدو گفت مادر که این رای نیست /ترا با جهان سر به سر پای نیست
جهاندار ضحاک با تاج و گاه  /میان بسته فرمان او را سپاه
چو خواهد ز هر کشوری صدهزار  /کمر بسته او را کند کارزار
جز اینست آیین پیوند و کین  /جهان را به چشم جوانی مبین
که هر کاو نبید جوانی چشید  /به گیتی جز از خویشتن را ندید
بدان مستی اندر دهد سر بباد  /ترا روز جز شاد و خرم مباد
همداستانی میان فرانک و فریدون پدید آمده ،اما مادر ،کنش فردی را صالح نمی بیند.
روایت دوباره به کاخ ضحاک برمی گردد :همچنان ،مغز جوانان به خورد ماران داده می-
شود و ضحاک در جستجوی فریدون است .تا این که ضحاک برای مهار وحشت خود،
سیاست عوامفریبی و دروغ در پیش گرفته ،مهان را گرد می آورد تا محضری بنویسند که
ضحاک جز به "دادگستری" با مردم رفتار نکرده است .دیوانیان در این دروغ" ،همدست"
ضحاک شده ،در حال امضای شهادتنامه هستند که ناگهان ،مردی خروشان وارد بارگاه می-
شود :او آهنگری است که دو پسرش را برای کشتار برده اند:
بر آن محضر اژدها ناگزیر  /گواهی نوشتند برنا و پیر
هم آنگه یکایک ز درگاه شاه  /برآمد خروشیدن دادخواه
ستم دیده را پیش او خواندند  /بر نامدارانش بنشاندند
بدو گفت مهتر بروی دژم  /که بر گوی تا از که دیدی ستم
خروشید و زد دست بر سر ز شاه  /که شاها منم کاوۀ دادخواه
یکی بیزیان مرد آهنگرم  /ز شاه آتش آید همی بر سرم
تو شاهی و گر اژدها پیکری  /بباید بدین داستان داوری
که گر هفت کشور به شاهی تراست  /چرا رنج و سختی همه بهر ماست
شماریت با من بباید گرفت  /بدان تا جهان ماند اندر شگفت
مگر کز شمار تو آید پدید  /که نوبت ز گیتی به من چون رسید
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که مارانت را مغز فرزند من  /همی داد باید ز هر انجمن
ضحاک فرصت را برای عوامفریبی غنیمت می شمرد ،پسران کاوۀ آهنگر را به او می بخشد
و در عوض از او می خواهد که آن محضر و گواهی دروغ را امضا کند.

لحظۀ همداستانی  :۴کاوۀ آهنگر دست رد به این عوامفریبی می زند و گفتن چنین
دروغی را برنمی تابد .کاوه می داند که داستان به همین جا ختم نمی شود و فرزندان ِ
همداستان های ِ او همچنان قربانی خواهند شد:
بفرمود پس کاوه را پادشا  /که باشد بران محضر اندر گوا
چو بر خواند کاوه همه محضرش  /سبک سوی پیران آن کشورش
خروشید کای پای مردان دیو  /بریده دل از ترس کیهان خدیو
همه سوی دوزخ نهادید روی  /سپر دید دلها به گفتار اوی
نباشم بدین محضر اندر گوا  /نه هرگز براندیشم از پادشا
خروشید و برجست لرزان ز جای  /بدرید و بسپرد محضر به پای
گرانمایه فرزند او پیش اوی  /ز ایوان برون شد خروشان به کوی
بیرون شدن کاوه به کوی و بازار ،آغاز لحظۀ همداستانی چهارم است:
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه  /برو انجمن گشت بازارگاه
همی بر خروشید و فریاد خواند  /جهان را سراسر سوی داد خواند
ازآن چرم کاهنگران پشت پای  /بپوشند هنگام زخم درای
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد  /همانگه ز بازار برخاست گرد
خروشان همی رفت نیزه بدست  /که ای نامداران یزدان پرست
کسی کاو هوای فریدون کند  /دل از بند ضحاک بیرون کند
بپویید کاین مهتر آهرمنست  /جهان آفرین را به دل دشمن است
فراخوان کاوۀ آهنگر به مردمی که داستانی دارند همانند او پر آب ِ چشم و خون ِ دل،
همداستانی ِ فراگیرتری را برمی انگیزد .اینک همداستانی ها چون جوی های کوچک به هم
پیوسته ،خروشان شده ،نمادی مشترک می یابند :چرم آهنگری کاوه.
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بدان بیبها ناسزاوار پوست  /پدید آمد آوای دشمن ز دوست
همی رفت پیش اندرون مردگرد  /جهانی برو انجمن شد نه خرد
لحظۀ همداستانی  :۵اینک مردم کوی و برزن و شهر به سرکردگی کاوۀ آهنگر به
جستجوی فریدون می روند .فردوسی ،روال مشروعیت زدایی از ضحاک ،مشروعیت یابی
فریدون و برقراری عهد و قرارداد اجتماعی میان راهبر و مردم را به تصویر می کشد .مردم به
دادخواهی نزد فریدون رفته ،میان آنها عهدی برقرار می گردد .این اصل مدرن که حاکمان،
مشروعیت خود را از مردم می گیرند ،در این فراز بیان می شود .فریدون و مردم ،همداستان
می شوند .این همداستانی ،تجسم نمادین خود را آن لحظه می یابد که فریدون به نوبۀ خود بر
آن چرم ِ کار و زحمت ،گوهران ِ تابان می آویزد و "اختر ِ کاویانی" شکل می گیرد:
بیامد بدرگاه ساالر نو  /بدیدندش آنجا و برخاست غو
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی  /به نیکی یکی اختر افگند پی
بیاراست آن را به دیبای روم  /ز گوهر بر و پیکر از زر بوم
بزد بر سر خویش چون گرد ماه  /یکی فال فرخ پی افکند شاه
فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش  /همی خواندش کاویانی درفش
از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه  /به شاهی بسر برنهادی کاله
بران بیبها چرم آهنگران  /برآویختی نو به نو گوهران
ز دیبای پرمایه و پرنیان  /برآن گونه شد اختر کاویان
در لحظۀ همداستانی  ،۵خود ِ ساختار ِ درفش ِ کاویانی – چرم کار و گوهر سروری  -نشانی
است از مشروعیت و عهد مردم ِ کار با حاکمیت .گرز آهنینی که به کابوس ضحاک آمد،
پس از همراهی فریدون با کاوۀ آهنگر و رفتن به بازار آهنگران ،پدیداری می یابد .فریدون
گرز را برداشته ،در جستجوی ضحاک به سرزمین تازیان و کاخ او می رود.

لحظۀ همداستانی  :۶فریدون ،زنان اسیر در کاخ ضحاک را آزاد می کند .آن میان،
ارنواز دختر شاه جمشید که همراه خواهرش اسیر است با پی بردن به هویت فریدون ،داستان

112

شماره ۱۲

آرمان

اسارت خود را بازگفته ،با او همداستان شده ،مکان ضحاک را که برای قتل و غارت به
هندوستان رفته ،فاش می سازد.
چو بشنید ازو این سخن ارنواز  /گشاده شدش بر دل پاک راز
بدو گفت شاه آفریدون تویی  /که ویران کنی تنبل و جادویی
کجا هوش ضحاک بر دست تست  /گشاد جهان بر کمربست تست
ز تخم کیان ما دو پوشیده پاک  /شده رام با او ز بیم هالک
همی جفتمان خواند او جفت مار  /چگونه توان بودن ای شهریار
فریدون چنین پاسخ آورد باز /که گر چرخ دادم دهد از فراز
ببرم پی اژدها را ز خاک  /بشویم جهان را ز ناپاک پاک
بباید شما را کنون گفت راست  /که آن بیبها اژدهافش کجاست
برو خوب رویان گشادند راز  /مگر که اژدها را سرآید به گاز
بگفتند کاو سوی هندوستان  /بشد تا کند بند جادوستان

لحظۀ همداستانی  :۷کندرو نامی از کدخدایان ضحاک در ظاهر ،فریدون را مشغول
بزم و پذیرایی می کند تا نهانی به ضحاک خبر دهد که غریبه ای در کاخ انتظارش را می-
کشد .ضحاک نشانه های انکارگری مرسوم همۀ دیکتاتورهای بیدرمان را بروز داده ،به
گمانه زنی های خوش خیاالنه در مورد هویت غریبه می پردازد؛ اما سرانجام می پذیرد که
خطر در کمین او است.
اینک نوبت رسیده به لحظۀ همداستانی در سرزمین تازیان و با مردمی دیگر ،اما به جان آمده
از ستم ضحاک.
سپاه فریدون چو آگه شدند  /همه سوی آن راه بیره شدند
...همه بام و در مردم شهر بود  /کسی کش ز جنگ آوری بهر بود
همه در هوای فریدون بدند  /که از درد ضحاک پرخون بدند
 ...به شهر اندرون هر که برنا بدند  /چه پیران که در جنگ دانا بدند
سوی لشکر آفریدون شدند  /ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند
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...نخواهیم برگاه ضحاک را  /مرآن اژدهادوش ناپاک را
تا پیش از اسارت ِ نهایی ِ ضحاک ،دو بار یک "سروش خجسته" -که می تواند یا ندای
درون فریدون برای پرهیز از خشونت بیجا باشد یا ندایی اهورایی -فریدون را از خرد کردن
ضحاک با گرز پوالدین باز می دارد ،با این استدالل که بدترین کیفر ِ ضحاک همانا دوری
از تختگاه و به بند کشیده شدن در غار دماوند است 1 .چنین می شود .فریدون در بازگشت
از دماوند ،مردم ِ همداستان با خود را پند می دهد که دیگر سالح ها را کناربگذارند ،پیشه
وران به کار و هنر و لشکریان به وظایف خود بازگردند ،تا زندگی صلح آمیز از سر گرفته
شود:
بفرمود کردن به در بر خروش  /که هر کس که دارید بیدار هوش
نباید که باشید با ساز جنگ  /نه زین گونه جوید کسی نام و ننگ
سپاهی نباید که به پیشهور  /به یک روی جویند هر دو هنر
یکی کارورز و یکی گرزدار  /سزاوار هر کس پدیدست کار
چو این کار آن جوید آن کار این  /پرآشوب گردد سراسر زمین
به بند اندرست آنکه ناپاک بود  /جهان را ز کردار او باک بود
شما دیر مانید و خرم بوید  /به رامش سوی ورزش خود شوید
در لحظۀ همداستانی  ۶عهد ِ "داد و دهش" فریدون با مردم استوار می شود .همان عهدی
که فردوسی در جای دیگری در شاهنامه به آن اشاره خواهد کرد:
فریدون فرخ فرشته نبود  /به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این نیکویی  /تو داد و دهش کن فریدون تویی
لحظه های همداستانی در روایت کاوۀ آهنگر را بیانی رسا از پویش های انسانی می یابیم که
فرایندوار با گزینش های فردی/جمعی و انباشت ِ خودآگاهی شکل می گیرند و شاهدی بر
سترونی ِ رادیکالیسم ِ نجات گرا یا آخرزمانی هستند.

 ۱فیلسوف خشونت پرهیزی ،رامین جهانبگلو ،تاکید به یافتن نمونه های خشونت پرهیزی در فرهنگ
ایران دارد .شاید این نمونه ای صادق باشد.
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بخش دوم :دو فیلسوف معاصر و داستان آزادی از بردگی ِ مصر
گفته می شود که رهبران ِ موفق ِ تاریخ ،قادر به گفتن داستان های موفق بوده اند .جنایتکاران
تاریخ نیز ناداستان های کارسازی داشته اند ،مانند فضای حیاتی و نژاد خالص ،جامعۀ بی طبقه
توحیدی ،هژمونی پرولتاریا ،خالفت مذهب و از این دست.
تفاوت داستان های موفقی که بشریت را پیش برده اند با ناداستان های ویرانگر در این است
که ناداستان ها با ترفند فریب ،استفاده از ناآگاهی و سیاهروزی توده ها ،فردیت زدایی
توتالیتر و هیستری های جمعی و اختالل های روانی سرایت یابنده shared psychotic
 disorderگسترش می یابند .اما داستان های سازنده ،حاصل پویش های خودآگاه ،عهد ِ
اجتماعی ِ قوام یافته و به تعبیری هگلی ،انباشت ِ خردورزی در تاریخ بوده اند ،مانند انقالب
های آمریکا و فرانسه ،جنبش مشروطیت ،نهضت حقوق مدنی مارتین لوترکینگ ،جنبش
ضدآپارتاید ،جنبش های رهایی بخش ملی هند ،استقالل اسرائیل و الجزایر و دیگر نمونه ها.
داستانی که کوروش کبیر در منشور آزادی برای ایرانیان به جا گذاشته ،فرازهای یک داستان
موفق برای امروز را دارد.
اینک به دیدگاه دو فیلسوف پیرامون داستان خروج بردگان از مصر می پردازیم :جاناتان
ساکس و مایکل والزر.
جاناتان ساکس :جاناتان ساکس ،فیلسوف معاصر انگلیسی ،از شاگردان سر آیزایا برلین در
آکسفورد و عضو مجلس لردهای برتیانیا ،پیرامون اهمیت داستان گویی و با اشاره به نظریۀ
هاوارد گاردنر می نویسد:
 ...آنچه یک رهبر را می سازد ،توانایی ِ گفتن ِ یک داستان خاص است –
داستانی که بتواند وضعیت ما را برای خودمان تشریح کند و یک دورنمای
جمعی را قدرت بخشیده ،پذیرفتنی سازد .به این ترتیب ،چرچیل داستان
شهامت ِ شکست ناپذیر در نبرد برای آزادی را گفت .داستان ِ گاندی
دربارۀ حرمت ِ هند و اعتراض خشونت پرهیز بود .مارگارت تاچر از
اهمیت فرد دربرابر دولت ِ همیشه کنترل کننده گفت .مارتین لوترکینگ
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گفت که چگونه ملتی بزرگ دچار کوررنگی است .داستان ها به گروه،
هویت مشترک و هدفمندی می دهند .فیلسوف ،السدایر مکینتایر نیز بر
اهمیت داستان در زندگی اخالقی تاکید کرده است .او می نویسد:
"انسان اساسا در کنش ها و رفتارها ،همچنین در آفرینندگی های خود،
یک حیوان داستان گو است .از راه روایت ها است که می فهمیم که
هستیم و چگونه باید رفتار کنیم .کودکان را از داستان محروم کنید ،آن
گاه در رفتار و گفتار خود بی سر و زبان ،مضطرب و بیان گسیخته بر جای
می مانند".

1

برای آنکه بدانیم که هستیم ،باید بدانیم بخشی از کدام

داستان یا داستان ها می باشیم .پرسش های بزرگی چون :ما که هستیم؟
چرا اینجا هستیم؟ کار ما چیست؟ اینها به بهترین شکل با گفتن داستان
پاسخ داده می شوند .به قول باربارا هاردی" :ما در روایت گویی ،رویا
می بینیم ،آرزوپردازی می کنیم ،به یاد می آوریم ،پیشدستی می کنیم،
امید می بندیم ،نومید می شویم ،باور می کنیم ،شک می ورزیم ،برنامه
ریزی می کنیم ،بازبینی می نماییم ،نقد می کنیم ،می سازیم ،شایعه می
پردازیم ،می آموزیم ،نفرت و عشق می ورزیم".

2

جاناتان ساکس می افزاید که تورات نه یک رسالۀ الهیات است و نه یک سیستم متافیزیک،
بلکه مجموعه ای است از داستان های به هم پیوسته که طی زمان ،از سفر ابراهیم و سارا از
بین النهرین تا موسی و سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان گسترش می یابند .ساکس که سال ها
ربای اعظم بریتانیای کبیر بوده می افزاید:

Alasdair MacIntyre, After Virtue , University of Notre Dame Press, 1981.

Sacks:. Jonathan. Covenant and Conversation. A Nation of Storytellers.

1

2

http://rabbisacks.org/ki-tavo-5779-nation-storytellers/
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برای یهودیت ،حقیقت ،یک داستان است نه یک سیستم .و ما بخشی از
داستان هستیم .یهودی بودن یعنی همین .بخش بزرگی از کار موسی در
سفر دواریم [تثنیه] بازگویی این داستان است به نسل بعدی و یادآوری
آنچه خدا برای پدران آنها انجام داد ،نیز برخی خطاهای پدران آنها.
موسی درحالی که رهایی بخش بزرگی است ،داستان سرایی برجسته
است.
جاناتان ساکس دستور موسی به بنی اسرائیل برای بازگویی داستان خود برای نسل های بعد
را تعهدی می داند که آنها در آینده ملتی از فرد فرد ِ داستان گویان باشند:
تفاوتی اساسی میان تاریخ و خاطره وجوددارد .تاریخ" ،داستان ِ او"
است ،روایتی از رویدادها که زمانی دیگر برای فرد دیگری اتفاق افتاده
است .خاطره" ،داستان ِ من" است .گذشته ای است که درونی شده و به
بخشی از هویت من بدل گشته است.
او همچنین اشاره می کند به متنی که هر یهودی ،هر جای دنیا در سالگرد خروج از مصر،
جشن آزادی و عبور [ پسح] می خواند تا هویت از نسلی به نسل دیگر سپرده شود:

پدرم یک آرامی ِ صحراگرد بود و به مصر پایین رفت و آنجا زیست و
آنها از شماری اندک تبدیل به ملتی بزرگ ،نیرومند و پرشمار شدند .اما
مصریان بدرفتاری کرده ،ما را آزار داده ،به کار ِ گِل گماشتند .آن گاه به
درگاه خداوند ،خدای اجدادمان ،زاری کردیم و خداوند صدای ما را
شنید و ستم و مصیبت و زحمت ما را دید .پس خداوند با دست قدرتمند
و ید افراشته با هیبت عظیم ،نشانه ها و اعجازها ما را از مصر نجات داد.
تردیدی نیست که این داستان گویی از عوامل بقای یهودیان در طول سه هزاره تبعیض و
کشتار بوده است .به نظر ساکس نباید فقط فرد راهبر یا برخی نخبگان برای یادآوری گذشته
آموزش ببینند ،بلکه این وظیفۀ هر فرد است .او پیرامون تفاوت جامعۀ آمریکا با انگلستان می
افزاید:
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 ...همان گونه که در کتابم به نام The Home We Build
[ Togetherخانه ای که با یکدیگر می سازیم] نوشتم ،اگر به دیدن
مجسمه های یادبود ریاست جمهورهای آمریکا در واشنگتن بروید ،می-
بینید که زیر هر یک ،سخنان خود آنها حک شده است :از جفرسون" :ما
این حقیقت را خودبسنده می دانیم"؛ از روزولت" :تنها چیزی که باید از
آن بترسیم ،خود ِ ترس است"؛ از لینکلن در گتیسبرگ و دومین مراسم
تحلیف او" :بد ِ هیچ کس را نخواهیم و خیر ِ همگان را خواستار باشیم"...
هر یک از این مجسمه های یادبود ،داستانی را بازگو می کنند.
لندن هیچ جایی از این دست ندارد .در این شهر یادبودها و مجسمه های
بسیاری هست که هر یک زیرنوشتی دارد در این باره آنها که بودند ،اما
هیچ سخن یا گفتاوردی نوشته نشده است .از داستان هیچ خبری نیست.
حتی در پای ِ بنای ِ یادبود چرچیل که سخنرانی هایش به لندن شوک ِ
قدرت بخشید ،تنها یک کلمه دیده می شود :چرچیل.
آمریکا یک داستان ملی دارد ،زیرا جامعه ای است استوار بر ایدۀ عهد.
روایت در قلب ِ سیاست ِ عهدمحور قراردارد ،زیرا هویت ِ ملی را در
مجموعه ای از رویدادهای تاریخی جای می دهد .یاد آن رویدادها
یادآور ِ ارزش هایی است که پیشینیان ما برای آنها نبرد کردند و ما
محافظان آنها هستیم.
یک روایت استوار بر عهد همیشه همه را دربردارد و متعلق به ِ همۀ
شهروندان ،از تازه واردان تا زاده های سرزمین ،است .روایت برای همه،
صرفنظر از طبقه یا اعتقاد ،می گوید که ما که هستیم .روایت ،هویت
مشترکی پدید می آورد که دیگر هویت ها را تعالی می بخشد .از این رو
است که برای نمونه ،مارتین لوترکینگ توانست روایت را با آن
تاثیرگذاری عظیم در برخی از مهمترین سخنرانی هایش به کار ببرد .او
به هموندان آفریقایی-آمریکایی اش می گفت که خود را بخشی مساوی
از ملت ببینند .همزمان ،او به سفیدپوستان آمریکایی می گفت که وفادار
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باشند به تعهد خود نسبت به اعالمیۀ استقالل و این جمله در آن که "همۀ
انسان ها با هم مساوی هستند".

1

جاناتان ساکس در زمینۀ مفهوم عهد در داستان خروج بردگان به رهبری موسی زیر تاثیر

فیلسوف آمریکایی مایکل والزر است که در دهۀ هشتاد در کتاب Exodus and
 ،Revolutionخروج از مصر و انقالب ،این رویداد را کمابیش ،پروتوتیپ ِ خطوط ِ
اصلی ِ انقالب های تمدن بشر دانست.
مایکل والزر :مایکل والزر در خروج از مصر و انقالب ( 2 )۱۹۸۵در نهایت ِ حیرت ِ
خواننده ای که گمان می برد انقالب های آمریکا ،فرانسه ،روسیه و نهضت های قرن بیستم از
انگاره ای بی ارتباط با ادیان پیروی کرده اند ،نشان می دهد که سیر گسترش آنها از مدل
خروج بنی اسرائیل از مصر متاثر است.
طی هزاره ها پیرامون روایت خروج در تورات از دیدگاه های فلسفی ،عرفانی ،انسان شناسی
فرهنگی ،و حقوقی بحث شده که شرح آنها بررسی جداگانه و گسترده ای را طلب می کند.
اما مایکل والزر این روایت را از منظر فلسفۀ سیاسی مدرن مورد بررسی قرار داده است .در
شرح دیدگاه های والزر ،چکیده وار می توان گفت که هر روزگار انقالبی ،مانند داستان
مصر و بنی اسرائیل ،اسارت ها ،فرعون ها ،توده های نامتشکل و عصیانگر ،همداستانی ها،
قانونگذاری ها ،عهد میان رهبران و پیروان ،رقابت های درون جناحی و بیابان های خشک و
پرخطر خود را دارد .کدام انقالبی ابتدا از خطرکردن بیفرجام چند پیشاهنگ ناآزموده آغاز
نشد؟ آن گونه که موسی تاب دیدن خشونت با بردگان را نیاورد و به اقدام قهرآمیز فردی
دست زد ،به مرگ محکوم شد و گریخت تا از تبعید با برنامه ای دربرگیرندۀ آحاد قوم
بازگردد؟ آیا این انگاره را در انقالب آمریکا ،فرانسه و روسیه هر یک به درجاتی نمی بینیم؟
کدام انقالب از مسیر نافرمانی مدنی نگذشته ،آن گونه که در داستان خروج از مصر ،قابله
های بنی اسرائیل از کشتن نوزادان ذکور سرباز زده ،آنها را پنهان می کنند؟ آیا تسویه
حساب ها و اختالف های خونین درون انقالب ها یادآور شورش قورح [قارون] در بیابان
ibid
)Walzer:. Michael. Exodus and Revolution. Basic Books ( New York, 1985
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علیه موسی نیستند؟ آیا عهد و قانون که در مرکز داستان آزادی بردگان از مصر است،
حکایت فراگیر هر جنبش پیروزمندی نیست؟
مایکل والزر دو نمونۀ انقالب آمریکا به راهبری تاماس جفرسون و جنبش حقوق مدنی
سیاهپوستان به راهبری مارتین لوترکینگ را بیش از همه در همخوانی با مدل خروج از مصر
می داند .تردیدی نیست که پیش زمینه های مسیحی این دو رویداد که رهبران آنها را به متن
تورات همچون بخش جدایی ناپذیر کتاب مقدس مسیحیان پیوند می دهد ،نقش مهمی در
این همخوانی داشته اند .در یک نگاه کلی ،راهبران این دو رویداد ،مانند راهبر آزادی
بردگان ،داستان های نیرومندی برای ارتباط گیری با مردم خود گفته اند و "عهد" فراگیر آن
داستان ها ،نقش چشمگیری در پیروزی داشته است.
لوترکینگ در آوریل  ۱۹۶۳در نامه ای از زندان بیرمنگام ،خطوط داستانی فراگیر را ترسیم
کرد .او نوشت" :بیعدالتی در هر جا تهدیدی برای عدالت در همه جا است" .این جمله نه
تنها برای سیاهپوستان ،داستانی نیرومند می گفت ،بلکه فراخوانی بود برای رهبران دیگر در
آمریکا .چنان که پس از آن ،هنرمندان ،ورزشکارانی چون محمدعلی کلی ،جاشوا آبراهام
هشل فیلسوف و ربای آمریکایی ،رهبران لیبرال مسلمانان آمریکا و دیگر اقلیت های ملی و
نژادی ،بازو به بازوی کینگ در صف نخست تظاهرات قرار گرفتند .مارتین لوترکینگ
داستانی گفت که بسیاری خود را با آن همداستان یافتند.
بخش سوم :نقش داستان گویی در راهبری و توانمندسازی شهروندی
راهبر یا لیدر ِ دمکراتیک کسی است که گروهی را برای انجام کاری مشخص هماهنگ و
توانمند میکند .چنین فردی ،نخست باید خواستِ راهگشایی داشته باشد و از ویژگیهایی
چون صداقت ،درستکاری ،اعتماد به نفس ،هوش عاطفی و مجرد ،خالقیت ،دورنمای ذهنی،
بیان شیوا و نیز دانش کافی برخوردار باشد .او با خطاهای ذهنی و شناختی ،آگاهانه رو به رو
می شود و از شنیدن و ادراک گزینشی ،یا تفسیر نظر دیگران بر اساس انتظاری که پیشاپیش
از آنها دارد ،پرهیز میکند.
هاوا رد گاردنر ،روانشناس و متخصص تعلیم و تربیت معاصر آمریکایی بیشتر با نظریۀ "هوش
های چندگانه" شناخته شده است که بر اساس آن یک عامل را نمی توان به نام هوش اندازه
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گیری کرد و چندین نوع هوش وجود دارد ،از آن جمله هوش عاطفی .اما در این نوشتار به
دستاوردهای او در کتاب  [ Leading Mindsذهن های رهبری کننده] می پردازیم که
در سال  ۱۹۹۵با مشارکت اما السکین منتشر شد .عنوان دوم این کتاب An Anatomy
 of Leadershipیا کالبد شناسی راهبری بود؛ تحقیقی پیرامون خالقیت و تاثیر
گذاری در مدرسۀ تعلیم و تربیت هاروارد.

1

برخی از شارحان گاردنر از جمله وارن بنیس برآنند که کشف او در زمینۀ ارتباط
میان داستان خوب با بازدهی باال در تدریس و راهبری ،بازتابی است از هنر تدریس
خود او .گاردنر نظریۀ راهبری خود را نه در قالب متن های پر از حروف ایتالیک،
گیومه و اصطالح های دشوار ،بلکه در یازده زندگینام ۀ کوتاه از رهبران قرن بیستم
ارایه می کند :از مارگارت مید تا مهاتما گاندی .بنیس پیرامون اهمیت نظریۀ
راهبری گاردنر می نویسد:
بشریت امروز در دنیا سه تهدید مهیب پیشارو دارد :خطر ویرانی
در اثر یک اتفاق یا جنگ هسته ای؛ تهدید مصیبتی فراگیر یا
فاجعه ای زیست بومی؛ و بحران تشدید شوندۀ راهبری در بیشتر
نهادهای ما .بحران راهبری ،برخالف امکان یک مصیبت یا نابودی
سراسری نمی تواند موضوع فیلمی پرفروش باشد ،بلکه به دالیل
بسیار ،فوری ترین و خطرناک ترین تهدید امروز ما است ،فقط از
این رو که به اندازۀ کافی شناخته نشده و درک اند کی از آن
وجود دارد.

2

نظریۀ گاردنر در مورد راهبری ِ کارآمد ،نه فقط سیاست ،بلکه تجارت و صنعت،
دولت و فضای مدنی را دربر می گیرید .راهبر ِ کارآمد " با سخنان یا نمونۀ فردی
Gardner:. Howard E. Laskin:. Ema. Leading Minds, an Anatomy of Leadership.
Basic Books, 1995
1

–Bennis:. Warren. The Leader as Storyteller. Leadership Magazine, January
February 1996. issue of Harvard Business Review.
2
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زندگی خود بر روی رفتارها ،افکار و احساسات شمار چشمگیری از انسان های
مخاطب او به جا می گذارد "  .گاردنر برای پس زدن مفاهیم زیانبار در واژگان ِ
بدنام ِ " رهبری " و " پیروی "  ،به جای " پیروان " یا followers

استفاده از

" مخاطبان " یا  audienceرا پیشنهاد می کند .از دید او طیفی وجود دارد از
راهبران غیرمستقیم که کار تحقیقی ،هنری و ارتباطی ارایه می دهند تا راهبران
مستقیم از طریق سخنرانی و کنش اجتماعی و سیاسی .گاردنر ،راهبران را از نظر
دامنۀ تاثیر نیز طیف بندی می کند :تاثیر در محافل محدود ،مانند محافل آکادمیک
و روشنفکری و تاثیر بر جمعیت های بزرگ چون پاپ ِ کلیسای کاتولیک .او
راهبران را از نظر خالقیت نیز درجه بندی می کند .
گاردنر این چهار ویژگی در یک راهبر را ضروری می داند  .شناخت آنها می تواند
در فضای عوامفریبی و شهرت های حباب وار از فریب خوردن مر دم جلوگیری
کرده ،توهم های خودرهبربینی را مهارسازد:
 -۱فرد باید با یک جامعه یا دسته ای از مخاطبان ،پیوند تنگاتنگ داشته باشد.
 -۲ریتم زندگی او ترکیبی از زندگی شخصی و حضور در میان مردم باشد.
 -۳میان داستانی که فرد راهبر برای مخاطبان خود می گوید با زندگی و خطوط شخصیتی
خود او باید همخوانی وجود داشته باشد.
 -۴با گزینش مردم به قدرت رسیده باشد و نه با استفاده از زد و بند و خشونت.
با بازگردد به مفهوم همداستانی در ابتدای این نوشته ،می توان افزود که راهبر در جوامع و
نهادهای مدنی ،همواره داستانی برای گفتن دارد ،برخاسته از همداستانی ِ شهروندی .اما باید
جوهر این داستان در وجود و زندگی خود او به آشکاری بازتاب یابد .نمی توان فحاش،
ناروادار ،خشونت مدار و اقتدارگرا بود و ادعای روشن شدگی و روحانیت داشت .نمی توان
ادعای رهبری ِ فمینیستی داشت و سد ِ پیشرفت اطرافیان زن شد .نمی توان اصالح طلب بود و
رشوه گرفت یا به ژن برتر اعتقاد داشت .نمی توان از عدالت گفت و دکل دزدید.
گاردنر بر آن است که هر داستان ،حامل پیام برای ایجاد یک دگرگونی است .راهبران ،بسته
به پختگی مخاطبان ،یا "داستان را میگویند) (Tellingیا آنرا تبلیغ کرده ،به اصطالح می-
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فروشند) (Sellingیا داستان را با مشارکت راهروان جلو میبرند) . (Participatingآنها
در پیشرفته ترین حالت ،نقشهای داستان را به افراد کارآمد و شایسته وامی گذارند
).(Delegation
گاردنر از گرفتن جانب ِ یک سویه از تقابل های ِ دوتایی پرهیز می کند .آیا راهبران ،ساختۀ
روح زمانۀ خود هستند یا با ویژگی های فردی خاصی به موقعیت خود در تاریخ دست می-
یابند؛ ژن موثر است یا محیط زیست؟ آیا راهبران خوب فقط فرصت را در هوا می زنند یا
دارای ایده ال هستند؟ گاردنر از گزینش یکی از این دوتایی ها سرباز می زند و حتی آنها را
با هم آشتی می دهد .او طرز فکر "یا این یا آن" را متعلق به توانایی ِ ذهنی ِ کودک ِ پنج
ساله می داند.
گاردنر در بیوگرافی های کوتاه راهبران موفق ،نشان هایی می یابد که همچنین برای تحقق
توانمندسازی شهروندی ضروری هستند :آنها شنوندگان توانایی بوده اند؛ دامنۀ تمرکز باال
داشته اند؛ سخنرانانی خوش بیان و توانا بوده ،با داستانی گیرا با مخاطبان ارتباط گرفته اند؛
اعتمادبرانگیز بوده اند؛ در زندگی آنها سفر ،مهاجرت و تبعید [شاید برخی تجربه های زندان]
نقش مهمتری داشته تا تحصیالت آکادمیک ،مانند نمونه های گاندی و رونکالی؛ آنها قادر
به برانگیختن امید و حرکت در جوامع ناامید و خاموش بوده اند .راهبرانی که اقتدارگرا
نبوده اند ،سفرهای بیشتری داشته ،سلوک های درونی و تحول های وجدانی/روحی بیشتری
را تجربه کرده اند تا رهبران اقتدارگرا .النور روزولت که مدافع جنبش برابری حقوق زنان با
م ردان در آمریکا بود ،همدم ِ مهربان ِ شوهری فلج بود که عشق زن دیگری را در دل داشت.
بررسی های گاردنر از بیوگرافی های راهبران موفق ،می تواند راهنمایی برای کنش اجتماعی
ما ایرانیان باشد.
کوتاه سخن آنکه بر محور داستان های برآمده از مشارکت مدنی و جنبش دمکراسی خواهی
است که شهروندان می توانند در همیاری و رفع مشکالت آنی و بلندمدت جامعه بکوشند،
مطالبات گوناگون را پیش ببرند ،آگاهی برسانند ،صدارسان بیصدایان باشند ،بر توانمندی
شهروندی خود بیفزایند ،افق آزادی ها را گسترش دهند و رو به سوی آینده ای روشنتر،
لحظه های همداستانی را نقش بزنند  ...شیریندخت دقیقیان  -نوامبر ۲۰۱۹
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معرفی و بررسی
تازه های کتاب
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صمصام کشفی

صمصام کشفی شاعر امروز ماست که از احساسات و
رویدادهای روزمره با نگاه و زبانی نوشناخته ولی واال
حرف می زند .او تاکنون شش دفتر شعر به فارسی و
یک مجموعه به انگلیسی منتشر کرده است .او نوشته ها
و گفتارهای بسیاری در نقد ادبی و شناخت شعر دارد ،و
سالیان درازی است که صفحۀ شعر نشریۀ ایرانیان را با
برگزیده های خوبی از اشعار نو و کهن فارسی اداره
می کند .او دربارۀ شعر و شاعران امروز بسیارسخن
گفته است ،اما سخن دربارۀ شعر خودش را من کمتر از
دیگران شنیده ام .یک بار – شاید ده سال پیش-
شادروان دکتر رضا قنادان در شب های شعر واشنگتن
ساعتی را به بررسی شعر صمصام اختصاص داد ،و تا
آنجا که من به یاد دارم شعر او را مدرن – فارغ از بد یا
خوب بودنش – معرفی کرد .معیار مدرن بودن شعر را
دکتر قنادان در اینجا دخالت رؤیا و بیان رؤیایی شعر
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دانست .برای نگاه کردن و درک شعر صمصام بهتر است ما فعال همین عنصر رؤیایی دیدن و
رؤیایی گفتن را سکوی نگرش خود قرار دهیم.
شعر صمصام پیوند نزدیک با رؤیا دارد .مضمون آن ،اگر هم رؤیایی نباشد ،ترتیب واژگان
آنرا به رؤیا می رساند .این کار آسانی نیست که هنر امروز آنرا به دوش شاعر گذاشته است.
شاعر مجبور نیست که مرتب رؤیا داشته باشد یا جهان را رؤیایی ببیند ،ولی باید رؤیایی
حرف بزند .دورۀ سخن گویی با موازین مشخص سپری شده است .جهان مدرن خسته از
سیطره – اگر نه استبداد  -علم و تکنیک ،به رؤیایی کردن شعر و نقاشی روی کرده است.
موسیقی خود از بنیاد وا رسته از قید و بند بود .شعرهای صمصام بیشتر در این وادی گام می-
زنند .من فرصت دسترسی به دو کتاب صمصام :حاال دوباره صدا ( ۱۳۸۱-۱۳۹۷خورشیدی)
و قافیه ی آبی ( )۱۳۸۷-۱۳۸۴را بیشتر داشتم ،و در مجال خودم توانستم با شعر آنها انسی
بیابم .در اینجا بخش های کوچکی از دو غزل واره ی این دو کتاب را می آورم که گویای
سبک و ذهنیت صمصام باشد .پیشاپیش باید یادآوری کنم که برخالف عنوان ها و واژگان
بدیع و گاه غریبی که صمصام به کار می برد ،توالی مضمون ها و صحنه های صمصام اغلب
متناسب و معناپرور – حتا گاه منسجم  -به نطر می رسند.
هزار صدف شکافتم
صدای حبسی دریا
رها نشد که نشد
هزار کرانه زیر پا گذاشتم
اما
دلِ دریا
رضا نشد که نشد
(از مجموعه ی به قافیه ی آبی)۲۰۰۵ ،
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شاعر همین ریتم را با تغییر مضمون در بقیه ی شعر ادامه می دهد .بگذریم از ردیف و قافیه
ای که در شعر جور شده و ادامه یافته ،مهم جستجوی راه فرار از همهمه ی دریاست که
شاعر را به تصویر دوندگی هایش واداشته است" .شکافتن صدف" وصف خوبی است از
تالش ،به هرمقصودی که می خواهد باشد .رها نشدن صدای دایم دریا با وصف "حبسی"
آمده که شعر را به گوش فارسی زبان امروز ضعیف می کند مگر آنکه در لهجه ی محلی یا
بندری توجیهی برای آن بیابیم .می توانست همان وصف "دایم" به جای آن بنشیند که البته
از واالیی زبان شعر می کاست ولی به معنا زودتر راه می برد .یا از پری های دریا کمک
گرفته می شد که البته تناسب موجود شعر را بهم می زد ،اما چه بسا تناسب دلنشین تری پدید
می آورد.
اگر در فضای اشعار صمصام گشتی بزنیم با بارقه های شعری بسیاری در ابتدای اشعار بر می-
خوریم که سپس با تعهدی که بر فضای شعر سنگینی می کند به سمت خاموشی و ابهام
می روند .این تعهد ،پای بندی به مدرن سخن گفتن است که روال طبیعی احساس را گاه به
تصنٌع و پراکندگی می کشاند .نگاه کنیم به شعر "گیسو واژه":
در خیمه ی گیشوانش نشسته بود
درواچه ای بیش نبود در برابرش
آرام آرام
از همان درواچه
هی جهان را نگاه کرد و
هی گیسو برید
و بی آنکه نقطه بگذارد
سطر سطر ما را نوشت
(از کتاب حاال دوباره صدا)۲۰۰۱ ،
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شعله ی شعر و تصویر را به خوبی در مصرع اول می بینیم که در مصرع یا سطر دوم به
خاموشی می گراید و آراام آرام به هی هی برش های بیانی می رسد.آنگاه بادی از راه می-
رسد و بال خیمه را باال می زند و واژه واژه ی سطرهای ما را از همان درواچه به روی جهان
شما می پاشد و بعد هر واژه درواچه ای شد و رو به جهان دیگری وا شد.
می بینیم که شعر با همۀ پراکندگی بین "ما و شما و گیسوانش" از تناسب های الزم برای
مرتبط کردن چند ایده برخوردار است .برآورد نهائی از "حرفِ شعر" البته بستگی به زمینه و
ذوق خواننده دارد؛ از خیمه ی گیسوان لعبتی طناز و شهرآشوب گرفته تا عرش الهی را
می توان برای ایدۀ شعر در مصرع اول تصور کرد .البته شعر لزوما نیاز ندارد که حرفی داشته
باشد ،اما شعرهای صمصام اغلب تناسب و تداوم های الزم برای القاء یک حرف یا حرف
هایی را دارند .مشکل این شعر و برخی دیگر از اشعار صمصام افتِ زبانی و کم توجهی به
موسیقی کناری شعر است که به نظر من با تعهدی که شاعر به "دگرسان گویی یا مدرن
گویی" به گردن گرفته ،زبان آوری شعر خود را محدود کرده است .ما می توانیم برای
کاربرد "درواچه" به جای دریچه یا دروازه چند دلیل زبان شناسیک بیاوریم ،اما "هی" را
چه کار کنیم؟ به گوش من این "هی" یک هجای تناسب شکن است نه تنها ریتم شعر را
عوض کرده ،که از واالیی زبان آن کاسته است .اگر برای تکرار و تأکید به کار رفته باشد،
می دانیم که شاعر راه های دیگری در اختیار داشته است .چه بسا تکرار همان عبارت شاعرانه
تر به نظر آید" :جهان را نگاه کرد و نگاه کرد" .مشکل پای بندی شاعر به دگرسان گویی
ست که جلوی جریان بیان طبیعی را گرفته است .این درست است که شاعر امروز از همۀ
شیوه ها و رویه های زبان برای بیان احساس خود بهره می گیرد ،اما به هرحال معیار شناخت
شعر بیش از هرچیز شعریت بیان است که باید زبانی فشرده و آهنگین داشته باشد .جمله ی"
هی جهان را نگاه کرد و" اگر هم آهنگین ادا کنیم باز سستی و رخوتی در بطن خود دارد
که با واالیی زبان شعر نمی خواند .می دانیم که تعهد اول شعر به زیبایی و هنر است و باز
می دانیم که هر دوی این مفاهیم نسبی و تعرف ناپذیرند .شعر تعهدی به واژه سازی و
تصویرگری و روایتگری ندارد ،اما همۀ این عناصر را ،وقتی که به مرز زیبایی و هنر (در بیان
احساس) می رسد ،به کار می گیرد .صمصام در بسیاری از قطعات شعری خود این کار را
کرده است .بنگریم به غزلواره ی دوازدهم از کتاب حاال دوباره صدا:
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نگاهش در نور شمع
دریا را به آتش کشید
و ماه حسود
به بهانه ی حضور ابر بی تاب
ندید که چه ها کرد آن آتش
حاال ،دو چشم سبز
آتش بارش مهتاب بر جایی که دریا نیست
یعنی خیره در نور شمع
در جایی دست را تکیه گاه سر کرده است (نوامبر )۲۰۰۰
می بینیم که شعر با تصویر خوبی از به آتش کشیدن دریا در پرتو شمع و نگاه شروع می شود
و تدریجاٍ به ابهام می رود ،و دست آخر با " دست را تکیه گاه سر کرده است " به انسانیتش
بر می گردد .نمی دانم چرا "دست را تکیه گاه سر کرده است" از " ندید که چه ها کرد آن
آتش" به نظرم شاعرانه تر می رسید .از دیگر سروده های صمصام کشفی "با خود ببر مرا"،
"رقصی چنین"" ،ما مانده ایم و کالسکۀ تهی" و "آن پرسش یگانه" به نظرم دلنشین و
اندیشه برانگیز آمدند که مجال دیگری برای شرح و احیاناً نقد می طلبند.
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بر این باورم که موسیقى هر دوپایش در آسمان است
و شعر همیشه یک پایش در زمین .چرا که شعر اسیر
زبان است ،با زبان سروکار دارد ،و مفهوم سازى یک
پایش را به زمین مى بندد .موسیقی ،خارج از خودش
را توضیح نمی دهد و معناش در فرم و ساختارش
نهفته است .ازین رو ما ناخودآگاه شعرهایى را بیشتر
دوست می داریم که به موسیقى نزدیک ترند .در این
رابطه عناصرى چون وزن ،قافیه ،تشبیه ،استعاره ،ایماژ
و غیره نقش مهمى را در شکل دادن به شعر دارند .اما
بنیاد شعر ،چون موسیقى ،بر "تخیل" است .در یک
قطعه ى موسیقایى ما هرگز به معناى آن نخواهیم
رسید ،زیرا معنا همواره به تاخیر مى افتد .ما حسش
می کنیم .شعر نیز باید شورانگیزاننده باشد؛ توضیح
ندهد و ما را با تصوراتمان تنها بگذارد.
شعر یعنى از منطق معمولى گفتار و از اندیشیدن مطلق منطقى دور شدن؛ شعر یعنى به شکل
هاى خیال رسیدن .خیال دعوت مى کند ،بر مى انگیزاند ،جان مى دهد ،و حرکت مى دهد.
به یک کالم شعر کالم مخیل است سایر عناصر از مصنوعات شعر هستند و نه اساس آن.
شعر صمصام کشفی سرشار است از مضامین نو و تصویرهای بدیع و صور خیال .در شعر "
ما مانده ایم و کالسکه ای تهی" زبان تلویحی شعر ما را به افق های تازه می برد .این شعر
سوگسرودی است در رثای خواهر شاعر.
ناگاه
صدای خیلی از پرندگان رسید به گوش
آسمان در هم کشید رو
صدا صدای غریبی شد
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و دیو پلشتی تنوره کشان،
یک پاش بر زمین ،یک پاش در هوا،
از راه رسید و تو را در ربود و گریخت!
در این عبارت شعری ما با زبان استعاره ای روبرو هستیم .صمصام تالش دارد با انتخاب
تصویردیو ،تصور ما را از چیزی غیر از دیو به سرزمین خیال بکشاند .هیوالیی که مرگ
است و زندگی را می رباید .و با این کار کیفیت احساسی زبان را در شعر خود می شکوفاند
و رابطه ی مخاطب را با زبان تلویحی و مجازی شعر رنگین می کند.
به پاره ای دیگر از این شعر صمصام نگاه می کنیم.
همبازیان تو
 دخترکان شاه پریان-صیحه زدند و گریستند
و مای کیش خورده،
به گرد پای دزد نرسیدیم ،نه ،نرسیدیم
در این جا دیو به دزد بدل می شود و دوستان دختر خواهر شاعر به دخترکان شاه پریان.
تلخی و پلشتی مرگ در زبانی رستاخیزی به تصویر کشیده می شود.
مگر قرار نیست شعر ،به گفته ی فرمالیست های روسی حادثه ای در زبان باشد؟ یا آنچه را
که عالمه حلی "عرضی در لفظ" می نامد؟ صمصام توانسته است به خوبی زبان را به
رستاخیز واژه ها ببرد و از نظام معمولی گفتار دور کند .او با تصرفات ذهنى خود در گره
زدن ماده و روح ،یعنى واقعیات مادى و معنوى ،مخاطب را به لذتی می کشاند که ناشی از
آشنایی زدایی در چارچوبی زیبایی شناسانه است .به عنوان مثال نشاندن " مای کیش
خورده" به عوض ” مای کیش شده" خود از شیطنت های زبانی است و کمتر دیده ام که
شعرای معاصر توان این کار را داشته باشند و اینگونه با شگردهای زبانی آنچنان که صمصام
به آن دست یافته است مانوس باشند.
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در شعرِکوتاه "در مسیر پروانه ها" ،صمصام کشفی این شگردهای زبانی را به بازی با حروف
می کشاند تا خیال پردازی کند.
پروانه های دامن اش
پَر کشیدند از دستِ باران
پشت پا زدند به گل بوته ها و تیراژه ها
جا گذاشتند "از" را وُ
می گردند دور گردن اش
تا برسند به "تا"
در زیر چتر گیسوان اش.

یعنی:
با بارشِ با
پر در می آورد نگاه
گم و گور می شود گاف و الم در گُل ها
تکه تکه می شوند حرف های تیراژه
زمینه ی دامن تهی می شود از پروانه وُ
پرپر می زند
"پ" پرواز در کهربای چشمان اش.
این شعر موسیقی ویژه ی خود را دارد .ضرباهنگ واژه ها با ترکیب صداهای "ش" و "س
"و گ" و "ک" از یک سو و همخوانی نزدیک میان "پ" و "ب" و "ت" و "ر" و "ز"
از سوی دیگر موسیقی کالم را به احساس عاطفی شعر گره می زند و آنرا در رابطه ای
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تنگاننگ به مفهوم شعری می آمیزد که خود اوج شاعرانگی است .و یادمان باشد که در
نبود وزن و قافیه ی معمولی ،کار شاعر در آفرینش زیبایی چه دشوار تر خواهد بود ،چرا که
او باید لذت ناشی از عادات دیداری وشنیداری را جبران کند.
در این شعر معنا به تاخیر می افتد و مخاطب در کشمکشی دیالکتیکی تالش به دست یابی در
مفهوم سازی می کند .البته من قصد باز کردن معنای این شعر ندارم چرا که کار بیهوده ای
خواهد بود .برداشت خوانندگان از یک شعر به یقین متفاوت است و رسیدن به معنای یک
شعر از آنجا که با زبان جهان شمول و مجازی ،و نه مشخص و معین که وظیفه علم است و نه
هنر ،سروکار دارد بسیار دشوار است .اما سعی میکنم به پاره ای از مفاهیم کلیدی شعر
اشاراتی داشته باشم.
آیا راوی سعی دارد با بارش باران پروانه های دامن معشوق را بشوید ،او را برهنه کند ،و به
تماشایش بنشیند؟ و در این راه حضور گل های مزاحم نیز الزم نیست و باید گورشان را گم
کنند؟ گاه اثر هنری مولف خود را پشت سر می گذارد و به قول فروید قسمت عمده ی کار
هنری در ناخودآگاه شکل می گیرد .من گاه در بداهه نوازی های خود متوجه می شوم که
چگونه ساز مرا با خود می برد .به عبارت دیگر این ملودی ها هستند که حکم می کنند مرا
چگونه بنواز .در شعر ناب نیز واژه ها و زبان شاعر را به دنبال خود می کشانند.
اصال چه لزومی دارد که به معنا برسیم؟ مگر معنایی برای زندگی می توان قایل بود؟ تنها
خود خیال است که لذت بخش است .صمصام خیال را از تصویر می رویاند .تصاویر،
تصاویر دیگر را به دنبال دارند و تصاویر ،ایده ها را برمی انگیزاند .مفهوم سازی شعری ،اما،
منطق زیبایی شناسانه دارد و نه عقالیی .اصوال درک منطق زیباشناسانه به مراتب دشوار تر
است؛ بویژه اگر شعربا زبان تمثیلی همراه باشد.
در شعر فوق شاعر از گل های دامن در پاراگراف اول سفری دارد به نگاه .نخست پروانه
های دامن پر می کشند و در بخش انتهایی به پرواز نگاه تبدیل می شوند .پروانه های دامن
در دور گردن و زیر چتر گیسوان معشوق خانه می گیرند .این سفر با "از"  ...آغاز و به "تا"
 ....ختم می شود .سفری از "دامن" به "گردن" که خود قافیه ی زیبایی از نظر موسیقایی
دارد .و چنین است باز قافیه ی میان گیسوان اش و چشمانش.

133

شماره ۱۲

آرمان

این ایهام "از" تا به "تا" ،که خود که مبین سفر هست ،چرا که همیشه می گوییم من "از"
فالن جا "تا" فالن جا رفتم ،خیال آفرین است و برای خواننده موجبات لذت فزاینده فراهم
می کند .و هم چنین است هنگامی که نگاه شاعر با "پ" پرواز در می آمیزد و پرپر می زند
در کهربای چشم معشوق .به عبارت دیگر پروانه های دامن در یک متامورفیسم کالمی تنها
به یک "پ" در پروازسرریزمی کنند که تازه وخیال برانگیز است.
در حقیقت شاید بتوان رمز این شعر را با سه حرف اضافه "با"" ،از" و"تا" که نقش کلیدی
دارند گشود .راوی از باران که عامل اصلی این پرواز می باشد؛ یعنی از باران که پروانه ها را
از دامن معشوق به پرواز می کشاند و سرانجام می شوید؛ شکرگزار است .چرا که به پرواز
نگاه شاعر می انجامد .در عین حال با ناپدید شدن گل ها و تکه تکه شدن حرف های تیراژه،
که می تواند نمادی برای محو شدن رنگین کمان در آسمان باشد و باز باران که عاملی برای
شسته شدن پروانه های دامن است ،نگاه شاعر و معشوق در هم می آمیزند.
اگر فرجام هنر ،آفرینش زیبایی و واالیی باشد و نه معنا ،صمصام کشفی شاعری است موفق
و سربلند در این راستا .او بخوبی توانسته از روند حرکت واژه ها و تمپوی (سرعت) کالم در
شعر خود به زیبایی دست بساید و در زبانی تمثیلی مقوالت عادی را به شعر تبدیل کند.
ظهور و انعکاس تصاویر طبیعت در خیال شاعر و از شاعر به مخاطب در اشعار صمصام
حضوری جانانه دارند و شاعرانگی جز این نیست.

نادر مجد ،اشبرن  -بیست و نهم نوامبر دوهزار و نوزده
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صمصام کشفی شاعری است غربت نشین .باآن که
سال ها از میهنش دوراست ،اما تخیل و زبان شاعرانه
او بر بستر فرهنگ ایرانی وتوانایی او در استفاده
ازکالم فارسی به قدرت و قوّت خودباقی است.
کشفی درفاصله ی سال های  ۷۳تا  ۸۴هفت مجموعه
شعر با بیش از  ۲۰۰شعر بلند به چاپ رسانده است.
کشفی برای سرودن شعرش سراغ داستان ها و پدیده
های بسیار آشنا می رود :قصه ی شهرزاد ،داستان
اسفندیار ،داستان هبوط آدم،آینه ،خط؛ راه ،آتش،
خرابه .....ولی در همه ی آن ها جلوه ای دیگرمی-
بیند و به همه ی آن ها جوردیگری نگاه می کند .و این یعنی خالقیت در سرودن شعر.
اشعارکشفی از این دیدگاه بسیار خالقانه ،هنری و نوآورانه است وخواننده از اشعار او به
دلیل کهنگی مضمون یا تکراری بودن آن خسته نمی شود .اما کشفی به این مقدار بسنده
نمی کند ،بلکه تقریبن در همه ی اشعارش سه تالش دیگر به چشم می خورد :آشنایی زدایی
از صرف و نحو زبان فارسی ،ابداع واژگان جدید و بازی های زبانی.کشفی دراین سه
کار،گاه موفق وگاهی ناموفق است .به چند نمونه نگاه می کنیم:

الف  -آشنایی زدایی ازصرف و نحو:
 و حاال ،رفتن ،راه را خسته تر کرده ست از راهی نه آن که آب از شقیقه ى من گذشته باشداین شقیقه ى من است که از آب می گذرد
 آبى از درون سنگسنگى از درون آب جارى می ىشود
 -جنگل ،همان که می دود میان بچه آهوها
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ب  -ابداع واژگان:
سپاس بوسه ،آتش باد  ،طبلیدن  ،بارانیدن  ،گُرّیدن ،غم پیچه ،خاموشعله
به وضوح می توان دید که برخی ازاین کلمات صرف نظرازآن که قواعد سالم واژه سازی
درزبان فارسی رارعایت نمی کنند ،ازنظرزیبایی شناسی و تناسب بازبان شاعرانه نیز ترکیبات
مناسبی نیستند« .گُرّیدن» « ،غم پیچه»و«خاموشعله» ازاین دست ترکیبات هستند.
ج -بازی های زبانی
این بازی ها -یا به قول قدما " صناعت ادبی"  -درتعداد قابل توجهی ازاشعارکشفی به چشم
می خورد:
"ر" از رها بگیر و
"واو" از ول و
"یا" از یله
"آ" را هم
البد ازچیزی شبیه آزادی
(برای رویا و بادبادکش)

شبِ مهتاب،
زیر نور ماه ایستاده باشی،
"میم" را در مشت گرفته باشی،
پا را در حلقه ی "ه" گذاشته باشی،
خود را از قامت "الف" باال کشیده باشی ،
و انگار خودِ ماه
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روشنِ روشنِ روشن شده باشی
(شبِ مهتاب)
این بازی های زبانی هرچنددرپاره ای موارد زیبا وخالقانه است ،ولی متاسفانه درتعدادی از
اشعار به صورت تقریبن مشابه تکرارمی شود.
برخی ازاشعارکشفی آن قدر زیبا هستند که در انسان حس شاعرانه به وجود می آورند و
شوق سرایش شعر را در خواننده ی باذوق برمی انگیزند:
هزار صدف شکافتم
صدای حبسی ی دریا،
رها نشد که نشد
هزار کرانه زیرِ پا گذاشتم
اما،
دل دریا،
رضا نشد که نشد
ویا آن جا که می گوید:
حاال
اگرکسی به ژرفنای زمین سفرکند
چشم های باز بسیاری را می بیند
که هیچ نمی بینند
جز
شبی سیاه وخاک
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ایراد بزرگ شعرکشفی – که شاید تا حدودی موجب عدم اقبال شایسته از آن شده باشد-
شعرهای طوالنی اوست .این اشعاردرعین حال که قصه ای را بیان نمی کنند(مانندشاعران
کالسیک ویا حتا مانند قصه گویی های مهدی اخوان ثالث) ،فقط با تکرار تصویرسازی ها
وتشبیهات وتمثیالت در روایت یک دیدارعاشقانه یا مشاهده ی یک صحنه یا تک گویی
شاعردرتوصیف خود یا معشوق ،موجب طوالنی شدن بی حاصل شعرمی شوند .درزمانه ای
که به دلیل گسترش رسانه های جمعی وحجم بسیار باالی مطالب خواندنی و صوتی
وتصویری ،خواننده ها به خواندن مطالب «فست فودی» گرایش پیداکرده اند ولذا «ایجاز»
که همیشه یکی از ارکان مهم شعری به حساب می آمده  ،امروز از اهمیت بسیار بیشتری
برخوردارشده است ،طوالنی بودن اشعارموجب قطع ارتباط خواننده (به ویژه خواننده جوان)
باشعر و روی برگرداندن ازآن می شود( .نگاه کنیم به شعر"باچشم تودیدن" ازکتاب "از زنی
که توای"و یا شعر"از این سوی گسل" ازکتاب"و من که این سوی گسل ام")
شاید یکی از دالیل فراگیرشدن و محبوبیت اشعارشاعرانی چون "شمس لنگرودی" و
"سیدعلی صالحی" کوتاهی اشعارآن هاست که دردنیای شتاب زده ی امروز به راحتی
خوانده می شوند ،به طورموثری بر دل می نشینند ،و به سهولت در ذهن و جان مردم جای
می گیرند تا در لحظه ای که الزم است و در بستر مناسب امروزی (کنار یک عکس
دراینستاگرام ،دریک متن تلگرامی ،برتارک نوشته ای درفیس بوک )...،دوباره به اجتماع
برگردند ودست به دست شوند.کارکردی که متاسفانه اشعارطوالنی و سرشار از تصویرسازی
های مکرر کشفی نمی توانند داشته باشند .اشعارکشفی هرچه که کوتاه ترمی شوند،
خواندنی تر ،شاعرانه تر وتاثیرگذارترمی شوند .به دو نمونه ازآن ها نگاهی می اندازیم:
چشمى ابر
چشمى هنوز دریا
و دلى که رود یاد تو
مى خروشد درآن
............
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زمستان
یکشنبه
ساعت چهار پسین
هوای گــریستن
جرقه ی یادتو
وباروت بغض من
اشعارکشفی -به جز چند مورد استثنا -ازمضامین اجتماعی وسیاسی تهی ست .البته درست
است که دوران اشعار سیاست زده ،ایدیولوژی زده وشعارگونه گذشته است ،ولی جامعه ی
ملتهب ودرحال گذار ازسنت به مدرنیته ی ایران که هرروز درآن چالشی عظیم وچندجانبه
درجریان است آن چنان ازمضامین نو برای سرودن اشعارچندصدایی که روح زمانه را بازتاب
دهد سرشاراست که حیف است شاعرتوانایی چون کشفی نگاه خلّاق وشاعرانه خودرا به آن
ها ندوزد وآن هارا بازبانی هنرمندانه نسراید .شخصی بودن اشعارکشفی و زبان سورریال آن
علت عمده ی دیگری درعدم اقبال عمومی از اشعارکشفی علی رغم زبان محکم ،تخیل
شاعرانه ،وزن وآهنگ مناسب و تصویرسازی های زیبا ی آن هاست .با این همه خواندن
اشعار کشفی که تقریبن تمامن در قالب شعرنو سروده شده اند در زمانه ای که شعر نوی ناب
و اصیل کم تریافت می شود ،غنیمتی هستند.
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رقصی چنین
دیده دوخته ام به نقطه یی در دلِ شعله
که آبی بنفش سرخْ زردِ رقصانش
بر زانوانِ هیمه
می گـُرَّد.
و سر،
همین سرِ به هوا،
پرِ این خیال میشود که:
ـ " چشم اگر گُم میشد،
اسفندیار میماند شاید؛
و تیر نداشت جایی
تا شانه بر زمین نهد
و شانه راه زمین را نمی شناخت شاید ".
حاال که چشم هست و اسفندیار هم نیست،
راه دیگری هم میرود این خیال،
تا سرِ به هوا
پر میشود از "ای کاش"
ـ "کاش به سیستان نرسیده،
غزالی کشانده بودش در پی ی خویش؛
یا سیه چشمی،
یا صبر آمده بود،
وقتی که مادرش لباس رزم آورده بود از براش".
حاال که چشم هست
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و اسفندیار هم نیست
من سپرده ام دو چشم
به چشمی که سرخْ بنفش آبی زرد
از دلِ شعله
خیره می نگردم.
رقص هم
که راه نمیدهد تا خیال
در سرِ به هوا ،
راهِ خانه بگیرد.
رقصی چنین
در بازوانی که گـُر میزنند به جان،
رقص میانه ی میدان را
می آورد به یاد.
با زرد سرخْ بنفش آبیای تن نماش
و رقصی در میانه ی میدانِ بی اسفندیار
آیا چه خواهشی دارد از چشمِ من
این خیال ،
که تا بسته میشود چشم و
گشوده میشود راهش
هی گم میشود در میانِ دو بازو؟
هم در دلِ سر ،هم در سرِ سر
سری که رو به هواست،
غم پیچه،
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پیچ میخورد به قامتِ آه
کای یادِ بی خیال
از یادِ من نرو که خشت خشتِ خانه ی زین
فریاد میزنند:
ای وای اسفندیار
ای وای اسفندیار،
و زانوان هیمه شل میشود
ای وای اسفندیار. . .
در مقاله "نوعی برداشت از نوعی تعریف" 1صمصام کشفی شرح و بسطی در خور توجه از
تعریف اسماعیل خویی از شعر "گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و
آهنگین" ارایه میدهد .کشفی گره خوردگی را به یکی شدن یا ترکیب اندیشه (شعور) با
خیال (جنون) تعبیر میکند به این معنا که در شعری با این تعریف ،شعری حقیقی و ناب ،دیگر
نمیتوان آن دو را از هم جدا کرد .جدایی شان مانند جدایی روح از جسم است یعنی از بین
رفتن و مرگ.
به جرات میتوان گفت که شعر "رقصی چنین" کشفی مصداق خوبی برای تمام حرفهایی
است که کشفی در آن مقاله خود مطرح میکند .در این شعر شگفت عناصر اندیشه و خیال با
هم آمیخته اند و معنای نمادین شعر هم ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ ما دارد .فرهنگی که از
یک سو به اسطوره رستم و اسفند یار بند است و از سوی دیگر به شعر موالنا .در آن هم
پهلوانی و جوانمردی هست هم خدعه و نیرنگ .هم حسدورزی و پسر کشی هست هم عشق
مادرانه .البته این عواطف انسانی مختص فرهنگ ایران نیست ولی فرهنگ ما زمینه پر باری
برای بیان شاعرانه احساسات عمیق و همگانی و همیشگی انسان فراهم کرده است.
با چشم دوختن به شعله ای که از هیمه ای بر میخیزد در سکوت و آسایش اتاق نشیمن خانه
اش ،در دل شبی تیره و سرد درکنارجاده ای دور ،در فکر یک ایرانی دردمند و شاید دور
۱

کتاب جان دل شعر صفحه ۱۶۶-۱۵۳
http://kashfis.com/SK-200-Books-Jaan-Del-e-Sher.pdf

142

شماره ۱۲

آرمان

افتاده از وطن چه میتواند بگذرد؟ چنان که در این شعر میخوانیم ،خیاالت بسیاری ،آنچه دل
او را به درد می آورد یا پر از شوق و امید میکند .در این شعر ،در بستر اسطوره های فرهنگ
ما ،شاعر ما را به دنیای خیالی خود می کشاند .او به نقطه ای در شعله می نگرد .آن نقطه نیز
گویی همچون چشمی از درون شعله به او می نگرد ،چشمی که با رقص شعله در حرکت
است ،باال و پایین میرود ،و گاه گم میشود .سپس او شاید لحظه ای چشم می بندد و خیالش
اوج میگیرد و از جاهایی دور و ناشناخته سر در می آورد .او که تمام آن روز و شاید روز
های پیشین به اسفندیار و و سرنوشت غم انگیز او می ا ندیشیده ،اکنون در این خیال است
که اگر چشم اسفندیار هم مانند آن چشم شعله در مقابل دیده رستم گم میشد ،تیر رستم به
هدف نمیخورد و اسفندیار زنده می ماند .اما اسفندیار زنده نماند .او در نبردی باطل با رستم
کشته شد.
در روایات آمده است که اسفندیار فره ایزدی داشت زیرا زرتشت او را وقتی که نوزاد بود
در آب مقدس شست و این سبب رویین تنی او شده بود .اسفندیار در آن شستشو چشم
هایش را بسته بود .آن دیده بستن او را مانند همه انسانها آسیب پذیر کرد و سرنوشت غم
انگیز او را رقم زد .او ندید و ندانست که پدرش ،گشتاسب ،در صدد کشتن اوست .بند اول
این شعر با ایجاز رویارویی جهان پهلوان جوان و تهمتن پیر ،بزرگترین و طوالنی ترین
داستان شاهنامه را در خاطر ما تداعی میکند:
گشتاسب پادشاه کیانی به فرزند خود بدگمان بود و در این تصور که اسفندیار قصد بر
انداختن او را دارد .او اسفندیار را با دادن وعده تاج و تخت روانه جنگ با رستم کرد گرچه
میدانست که از آن مصاف اسفندیار زنده بر نخواهد گشت .اسفندیار بی اعتنا به التماس مادر
خود کتایون که مخالف این سفر او بود روانه سیستان می شود تا رستم را به بند کشیده و به
حضور پدر بیاورد .رستم در مصاف اول با اسفندیار از او شکست میخورد و از او میخواهد
که تا صبح روز بعد به او فرصت بدهد .روز بعد رستم که نمیتوانست خواری به زنجیر کشیده
شدن را بپذیرد به توصیه سیمرغ چشم اسفندیار را هدف قرار میدهد و او را می کشد .سفر
بی فرجام اسفندیار که شاید او خود به محتوم بودن سر نوشت خود آگاه بوده این چنین پایان
می یابد.
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داستان تراژیک اسفندیار علیرغم تالش نافرجام او برای به بند کشیدن رستم  -بزرگترین نماد
پهلوانی فرهنگ ما  -از او یک شخصیت منفی نمی سازد بلکه دل را به درد می آورد و
احساس همدردی با او را برمی انگیزاند .کیست که از کشته شدن جوانی برومند دلش پر
خون نشود؟ اینجاست که به همراه شاعر این خیال را در سر می پرورانیم که:
"کاش به سیستان نرسیده،
غزالی کشانده بودش در پی خویش"
تا اینجا شعر ما را به فکر اسفندیار و مرگ نا بهنگام و درد آلود او و ظلم زمانه و خیاالت
دیگردر ارتباط با زمان و مکان خودمان وا میدارد.
لحظه ای بعد چشم میگشاییم و باز به چشمی که از دل شعله به ما خیره است و به رقص شعله
می نگریم .حال معشوق را با آن "زرد سرخْ بنفش آبیای تن نماش" می بینیم و آن "خیال
در سر به هوا" رقصی دیگر را" ،یک دست جام با ده یک دست جعد یار  /رقصی چنین
میانه میدانم آرزوست " ،به خاطر می آورد .آیا این خیال دنباله منطقی همان خیال در باره
اسفندیار است؟ شاید .و یا شاید در ذهن ما ،خیال دیگری در گذر بود .مهم آن است که در
هر دو حال ما ،شاید به علت نظم منطقی جهش های خیالی شاعر ،خیاالت دیگر خود را
موقتا به کنارمی گذاریم و همچنان که معنای نمادین آن را در سر داریم همراه او میشویم.
گویی که ما خود شاعر این شعر هستیم .اکنون که به فکر آن رقص "در بازوانی که گـُر
میزنند به جان" افتاده ایم باز لحظه ای چشم می بندیم و راه خیال دوباره باز میشود .خیالی
که تمنا دارد که اسفندیار را به یاد بداریم چه آن رقص در میانه میدان رقصی است غمبار،
بدون اسفندیار .صد افسوس.
"هم در دلِ سر ،هم در سرِ سر
سری که رو به هواست،
غم پیچه،
پیچ میخورد به قامتِ آه"
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و ما نمیتوانیم و نمی خواهیم مرگ اسفندیار را فراموش کنیم .در اینجا هم شعر و هم خیال
ما در چرخشی کامل باز به اسفندیار و مظلومیت او بر میگردد" ،زانوان هیمه" همچون زانوان
اسفندیار پس از اصابت تیر به چشمانش شل میشود ،شعله ی روبه رویمان رو به خاموشی
میرود و صدای ضجه همه مادران فرزند از دست داده به گوش میرسد:
"ای وای اسفندیار
ای وای اسفندیار"
بدین گونه شعر و تجربه شاعرانه ما به پایان می رسد .آن معناهای نمادین البته همچنان به
زندگی خود در سر ما ادامه میدهند.
زبان شعر زبانی رویایی ،فشرده ،و آهنگین است و برخوردار از همه عنا صری که درآن مقاله
کشفی آمده .تنها ایراد من به عبارت محاوره ای "صبر آمدن" (در بند " ـ "کاش به سیستان
نرسیده") و معنای خرافی آن است که به نظر من با فضای اسطوره ای شعر همخوانی ندارد و
از قدرت آن بند میکاهد .بد شگونی البته در داستانهای قدیم ما آمده است و شاید استفاده از
تصویر دیگری میتوانست آن مفهوم را بهتر برساند.
یکی از نکات شایان توجه در این شعر استفاده از واژه چشم و مفاهیم گوناگون آن است:
چشم اسفندیارکه یاد آور مرگی ناحق است؛ چشمی که از دل شعله ،گویی از دل فرهنگ
ما ،به ما خیره شده و یاد آور گذشته ما است؛ چشم دوختن ما به شعله به مثابه اندیشیدن و
دیدن آنچه که میگذرد ،و چشم بستن به معنای راه به خیال دادن و تصور کردن.
شک نیست که هر شعر ماندگاری خیال بر انگیز است .برای مثال وقتی فروغ به سادگی
میگوید " دلم برای باغچه میسوزد" در ذهن ما تصورات و معنا های نمادین ورای آنچه در
شعر بیان شده شکل میگیرند .شعر "رقصی چنین" کشفی نیز این کار را میکند .به نظر من
در آغازی بسیار زیبا تصور آنچه گفته نشده به عهده خواننده گذاشته میشود .آنکه چرا شاعر
به اسفندیار می اندیشیده در شعر نیامده است و شاعر گویی ما را ناگهانی و از نیمه راه
شریک افکار خود میکند.
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با این همه کار اصلی این شعر گویا شریک کردن ما در تجربه شاعرانه است نه به پرواز در
آوردن خیال ما .در بند های بعدی شاعرچگونگی شکل گرفتن شعر و جهش های خیالی
خود را به ما می نمایاند .برای مثال در بند دوم میخوانیم:
"حاال که چشم هست و اسفندیار هم نیست،
راه دیگری هم میرود این خیال،
تا سرِ به هوا
پر میشود از "ای کاش"
این بند به راحتی میتوانست در شعر نباشد و پروراندن آن خیال هم به عهده خواننده گذاشته
شود.
به عبارت دیگر چند الیگی این شعر ماندگار و معانی متنوع آن در ذهن بیشتر مدیون جهش
های خیالی خود شاعر است تا جهش های خیالی ما .گویی شاعر دست ما را گرفته و با خود
به سفری رویایی میبرد که در آن چنان شیفته دنیای خیالی او میشویم که کمتر خیالی ورای
آنچه در فکر او گذشته میکنیم .حتی به فکر می افتیم که همه آنچه را که شاعر اندیشیده و
خیال کرده ،ازجمله معنای اجتماعی و سیاسی آنرا ،کامال در نیافته ایم .و ناخودآگاه می-
کوشیم آن گره خیال و اندیشه در شعر را بگشا ییم .کاری بی حاصل و نا الزم .کار ما
شاید آن است که به گفته سهراب در افسون این شعرشناور باشیم.
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طفلی به نام شادی ،دیریست گم شده ست!

با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند به باالی آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را خبر کند

این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس،
سوی دگر ،خزر ...
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شعری دوزبانه از مجید
نفیسی
عاشق یا فارغ؟
In or Out of
Love?
In or Out of Love?
Am I in love
Or done with it?
The soul says: in love
The body says: done.
The body is tired
Of blindness, eczema, and backpain
Of old age, solitude, and fear of death.
The soul is done with self
And goes with the cane of the body
To visit its beloved.
November 3, 2019

عاشق یا فارغ؟
عاشقم من یا فارغ؟
 عاشق:جان میگوید
. فارغ:جسم میگوید
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جسم خسته است
از کوری ،کهیر و کمر درد
از پیری ،تنهایی و بیم مرگ.
جان از خود فارغ است
و با عصای جسم
به دیدار دلدار میرود.

سوم نوامبر دوهزارونوزده
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برای اسماعیل خوئی
و چمدانش
سعید یوسف
سعید یوسف

بگو هنوز چه در یاد داری از میهن؟
به غیر شعری و تصویر تاری از میهن؟
کجا نهفته ای آن سال های گمشده را؟
بگو که در چمدانت چه داری از میهن؟
به لحظه لحظه آن سال ها چو دل بندی
چه ای تو؟ ساعت شماطه داری از میهن
چقدر خیره بر این کفش کهنه می مانی
هنوز مانده بر آن گر غباری از میهن؟
گمان بری که اگر بستری زکفشت گرد
گناه کرده ای و شرمساری از میهن
به غربت آمدی اما چه با خود آوردی؟
زسوگ و اشک و غمش ،کوله باری از میهن
به یاد یار و دیاری ،ولی دیار کجاست
جز آن دیار که آنجاست یاری از میهن؟
چنار لندنی ات سایه سار امن تو شد
بگیر در بغلش چون چناری از میهن
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غزل:
حکایت
دکتر کریم سهرابی

نمی دانم که دیداری مُیسَر می کنُی ؟ یانه
هوا را از گُلِ سوری معطر می کنی ؟ یا نه
نمی دانم برایم می نویسی از خودت ،یک روز ؟
در ،و دیوارِ روزم را  ،مُصوَر می کنی یا نه
سَرِ پیری ،نه تنها دل ،که دستم نیز می لرزد
از این ،پَس لرزه ها ،من را سبک تر می کنی یا نه
نمی دانم که یادی می کنی از خاطراتِ دوُر
میانِ یاد هایت ،ساعتی سَر می کنی یا نه
نوازش های دستان و حریمِ بازوانت را
برایِ خواب هایم باز ،بسَتر می کنی یا نه
دوباره،می روَم هرجا ،که با هم ،راه می رفتیم
همین کارم شده ،هر عصر ،باور می کنی یا نه
برایت می نویسَم باز ،یاغی سخت دلتنگ است
دلی را شاد از دیدارِ دیگر  ،می کنی یا نه.
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جهانگیر صداقت فر

 - ۱قضیه :
زیبایی را
در شکوهِ پدیدهی هستی
دوست میدارم؛
آن رابطهی لطیفِ عاطفه
با حواسِ نهادینه در گوهرِ حیات،
آن حسّ لذتِ سحر آمیز را
که تن میزند از پذیرشِ تشریح،
بس دوست میدارم.
***
 - ۲تبیین :
توازنِ منظرِ کهسار وصخره وآبشار ؛
و تناسبِ بدر
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بر گنبدِ شب،
در متنِ مخمل و
پولکِ نقره؛
و طراوتِ عطرِ یاس
در پگاهِ گلدانِ سفالینِ مهر ماه؛
و شلختگیِ برگی خزان زده در رقصِ وحشیِ رنگ؛
و ماللِ نم نمِ بارانِ یک غروب
در کوچهی سردِ تنهایی؛
و کمالِ هندسّیِ طیفِ بلور
در طرحِ تیراژه؛
و لونِ مالیمِ گلِ یخ بر بومِ برف؛
و نشاطِ ترانهی گنجشگ
در خروسخوانِ فرودین؛
و نازِ شقایق
با زمزمههای غزلوارِ نسیمِ شوخ وش؛
آری ،آری-
این همه جلوه را جملگی،
بس بسیار دوست میدارم.
***
 - ۳الحاقیه :
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اما ،به راستی
استعارهی طعمِ سیبِ سرخ گونهیی به شاخسارِ هوس نیز
شگفت انگیزانه زیباست؛
پس
زن را هم
 با تجلیِ حسنِ فریبندهاش ز آغازهی خلقت -بس بسیار تر
دوست میدارم،
که لمسِ جای جایِ پرنیانِ تن اش
ادراکِ غایتِ زیبایی ست.
تیبوران ۲ -نوامبر ۲۰۱۵
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