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

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

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

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

فصلنامه آرمان زیر نظر شورای دبیران اداره می شود. مسئولیت محتوای 
ه عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.نوشته ها ب  

 تماس با شورای دبیران:
310-940-7768 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

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

۱۰۰چهار شماره: $آبونمان و هزینه پست برای   
 تماس برای آبونمان آرمان:

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

 همراه نام و نشانی کامل و شماره تماس.
 

 

 

 

http://www.armanfoundation.com/
mailto:shirindokht1@gmail.com
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 ۴۱ فهرست آرمان
 ۴  آغازینسخن 
  بهار محمدتقی های افق با امروز گوهایگفت   ویژه: ۀپروند

  ۵ ها افق گفتگوی و نقد : دقیقیان شیریندخت  - سردبیر یادداشت

    ۸ نایرا سیاست سپهر در دشتی و بهار :یوسف ابن حسین محمد

 ۳۳ سحر مرغ کتاب انتشار مناسبت به بهار پروانه با مصاحبه :بهار مژده

 ۳۷ !کن سر ناله سحر مرغمرتضی حسینی دهکردی: 

 ۴۵ بهار الشعرای ملک ۀدماوندی  :بهار هادی

 ۵۸ سپندان مهر آذرباد ۀزنامردان نظم و بهار پژوهش :سراج شهین پروفسور

 ۹۰  بهار الشعرای ملک از یادی  :لطفعلیان اردشیر

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

۱۰۸ رندی آیین و حکمت ۀکتابچ ۀدربار هایی یادداشت ؛مرتضی حسینی دهکردی - میرزایی غفور  

  ۱۱۱ اول بخش -رندی آیین و حکمت ۀکتابچ متن:  دیان ئلسامو

    ۱۱۶ عدیاس غالمحسین از من های یادمانده :جوادی سنح پروفسور

۱۳۸ حییم سلیمان رگداشتبز در سخنرانی متن :فر صداقت جهانگیر  

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

 ۱۴۵ دوستی و عشق ،معنا درجستجوی نوآور ای خواننده :طوطیان امید

 ۱۴۸ شیکاگو در مهاجرت نسل به مادری زبان آموزش ۀتجرب سال بیست از ای دلنوشته :سلیمی حوا

  ۱۵۴ هارونی جلیل حییم موسی هنری آثار پیرامون "ها صدف میان" مستند فیلم ۀسازند ربان شیرین

 ۱۵۷ ...بود کاروانی ،خود گل تیره ملیحه :سردبیر یادداشت

 ۱۵۸ فرسایی فهیمه نویس رمان معرفی – تردید ژرفای به مغاکی ،خود شناخت: گل تیره ملیحه

 تاریخ
  ۱۶۴ ها گل ۀبرنام مدآبرگشتی در دیار ترنم:  :احمد کاظمی موسوی

۱۷۹ هواپیمایی خاطرات و ایران هوایی نیروی  :جهانبانی مجید  

 ۱۸۹ بازار و کوچه مردم زبان به حکمت و ادب -طبع بلند و زندگی دشوار ،وحشی بافقی :زاده الیاس شهرام

  ۱۹۸ وکرونا من -رکنی سودابه: "داستان من"ن ستو

 فلسفه و عرفان
 ۲۰۷   چینیان و رومیان صورتگری: داستان مثنوی مولویبازنویسی داستان -مهدی سیاح زاده

 یادبودها
 ۲۱۷ دریابندری نجفبه نکوداشت یاد  - ۲۱۳ تاییدی فرزانهبه نکوداشت یاد 

 نقد، معرفی و بررسی کتاب
 ۲۲۳  دشتی علی سرخ شفق های مقاله از ای گزیده :یوسف بنا حسین محمد

 ۲۲۵ بهار گلزار :بهار هادی

  ۲۲۶ داستانی های مجموعه :زر و سیم پریوش

  :شعر
 ۲۲۸  فر صداقت جهانگیر ؛مجد نادر ؛کدکنی شفیعی محمدرضا  ؛وجدی شاداب
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 یادداشت شورای دبیران     

 

 سخن شورای دبیران

 

 

های بیشماری را به کام  انسان ۱۹بیماری همه گیر کوید خیر، ابا تاسف بسیار در ماه های 

 نیروی و جهانی همبستگی که باشد را دگرگون ساخت.  بشرزندگی  ۀو چهر نیستی کشاند

 .شود چیره بحران این بر علم ساز دوران

بنیانگذار بنیاد فرهنگی  دکتر دیان،همت علیرغم تعطیلی اغلب کارهای اجتماعی و فرهنگی، 

همراه آرمان، اعضای  هنرمندان و محققان ،زاده سیاح مهدی دکتر ،مسئول مدیر آرمان،

 ۀشمارمحققانی که در  دیگرخاندان محترم بهار، پروانه بهار، مژده بهار و دکتر هادی بهار  و 

مشارکت کرده اند،  ها بخش سایر و "گفتگوهای امروز با محمد تقی بهار" ۀدر پروند حاضر

 روزگار، روشن نگاه داشت. را در تیره دریای متالطم آرمانفانوس 

تر از  مفصل راحاصل بخشی از بهار و تابستان سال جاری  ،"آرمان"دهم چهارشمارۀ  اینک

 -به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم میمعمول 

جهت مطالعه موجود می باشند  ۱۴تا  ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان  داریم.  

  ، مقاله های همۀ شماره ها در دسترس است. "مقاالت"و در بخش 

 فرهنگی فعاالن از مجد طنشا خانم جوان فرزند ،دوانلو شهریار درگذشت خبر روزها این در

 اندوه در را ما ،آرمان همراه نویسندگان از و ارجمند موسیقیدان ،جدم نادر دکتر خواهر و

 .گوییم می تسلیت دوانلو و مجد خاندان به وسیله بدین و برد فرو

 .روشنتر روزهای به امید با
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 نقد و گفتگوی افق ها

 شیریندخت دقیقیان

 

 خط هر اندیشه که پیوسته اند 

 بر پر مرغان سخن بسته اند 

 نوخیز تر  ۀنیست در این بیش

 موی شکافی ز سخن تیزتر 

 نظامی گنجوی

سخنی است بر سخن دیگری و چنان که از شعر  ،نقد

 .موی شکاف بسو نظامی گنجوی بر می آید، سخن نیز، بال پرواز اندیشه هاست 

ادبی معاصر در کوشش برای بازنگری مناسبت میان نقد و اثر،  ۀنظری متفکرانروالن بارت از 

.  در ما با خواندنی ژرفتر و مجهزترناقد را خواننده ای می داند در میان خوانندگان دیگر، ا

ی امروز با هاگفتگو

 افق های 

  بهار محمد تقی

 )ملک الشعرای بهار (

 

 با مشارکت:

 پروانه بهار

 مژده بهار

 هادی بهار

 مرتضی حسینی دهکردی

 شهین سراج

 محمد حسین ابن یوسف

 اردشیر لطفعلیان

 شیریندخت دقیقیان 

 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

6 

 

 

گذشته ناقد، خواننده ای برتر و همه چیزدان قلمداد می شد: گونه ای جایگاه داوری که گاه ناقد  

را به پلیس قلمرو ادبیات و فردی ستیزه جو تبدیل می کرد که اختیار بردن نویسنده یا اثر به اوج 

در هم آمیزی با خشونت کالمی و رفتارهای توسعه  ،هیا فرود را داشت.  ناگفته نماند که این شیو

 ، به نقد در ایران آسیب بسیار رسانده است.اجتماعی نیافتگی

در زبان فارسی با تعریف سنتی و سالیان دراز و ما  ، کارآمد نیستپوزیتیویستی یا گرا اثباتنقد  

 -داشته درنظر را گانیواژ ۀریش البته که- "جداکردن سره از ناسره"همچون  نقد از فرهنگستانی 

داوری نیست، بلکه  جنس از تنها دیگر معاصر ادبی ۀنظری در نقد . یماافزوده  بر بحران نقد

 .هست نیزجستجوگری یی برای قلمرو

است،  langage- méta یا به زبان فرانسه "فراسخن"ادبی معاصر، نقد، گونه ای  ۀدر نظری

ادبیات را به  "ادبیات و فراسخن"یعنی سخنی بر سخن دیگر.  روالن بارت در نوشته ای با عنوان 

با شناختن خود می میرد، ولی در "قهرمان زن تراژدی راسین به نام اریفیل تشبیه می کند که 

ین اثر است که بارت در چند "نقد نوین".  این یکی از مبانی 1 "جستجوی خود زندگی می کند

 پانویس در شده ذکر مشخصات با آنها فارسی نومت به خوانندگان و خود به آن پرداخته است

  2. دارند دسترس

                                                 
1

 Barthes, Roland.: Literature et méta-langage.  Essais critiques. Edition de Seuil, 

1964, p107 

۲
در دسترس ادیبان و فارسی  زباناین یادداشت به  ۀنگارند ۀبا شرح و ترجم بارت روالن از اثر سه 

 :دانشجویان قرار گرفته است

  ۱۳۹۸ نهم چاپ ،مرکز نشر  .دقیقیان شیریندخت ۀترجم و شرح  .حقیقت و : نقد.روالن ،ارتب

 ۱۳۹۹ هشتم چاپ ،مرکز نشر .دقیقیان شیریندخت ۀترجم و شرح. امروز اسطوره  :.روالن ،بارت

 ۱۳۹۸ تمهف چاپ ،هرمس نشر .دقیقیان شیریندخت ۀترجم و شرح. نوشتار فرص ۀدرج  :.روالن ،بارت

 هرمس نشر .دقیقیان شیریندخت ۀترجم و شرح. نقد های مقاله  :.روالن ،بارت :انتشار دست در

 هرمس نشر .دقیقیان شیریندخت ۀترجم و شرح. نو نقد های مقاله  :.روالن ،بارت :انتشار دست در
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 ۀنظری -سویه های آنرا نمی دهد  ۀمجال بررسی هم ،که این مختصر -نقد معاصر مبانیاز دیگر 

گادامر، روالن  هانسامروز با افق های دیروز است که فیلسوف آلمانی  ۀخوانندناقد/گفتگوی 

 .نداه آن پرداختبارت، پل ریکور و جمعی از متفکران قرن بیستم به 

بارت بر آن است که هر نسلی این حق را دارد که میراث های فرهنگی گذشته را به میان بیاورد 

چنین بررسی هایی مرزهایی ظریف دارند:  البته و خوانش امروزی خود از آنها را مطرح کند.  

 ممکنی بشوند، این خطا ارزش داوری چنان که متون و اندیشه های گذشته با معیارهای امروزی

انسانی را به متنی و افقی در گذشته  ۀامروز جامعکه فهم و انباشت تجربه و خودآگاهی  دشو می

، فراموش کنیم که به قول هگل، هتحمیل کنیم و از مختصات تاریخی روزگار آن غافل شد

 خود را بازتاب می دهند. ۀخود هستند و روح زمان ۀفرزندان زمان ،متفکران

امروز از گذرگاه های بسیار عبور کرده  است.  برای نمونه، مفاهیم  ۀخودآگاهی شکل گرفت

 -پدیداری در عینیت های تاریخی و اجتماعی هستند و بنابرحاصل  ،آزادی، عدالت و دمکراسی

زمان و  با مولفه هایزمانمند.  در گفتگو با افق های دیروز چنانچه بخواهیم هر پدیده را  ،این

.  اما این بدان اهیم داشتخو diachronic نیم، رویکردی درزمانی یا ک تاریخ خودش بررسی

معنا نیست که نتوانیم خوانشی امروزین از میراث های گذشته به دست بدهیم و با رویکردی 

 گانرد پای دستاوردها یا شکست های امروز را در آثار گذشت cinsrhcnysهمزمانی یا 

 کنیم.  جستجو 

پس از چند ماه کار و هماهنگی  آرمان فرهنگی مطالعات ۀفصلنام دعوت هبدر مجموعه ای که 

که شماری از آنها از چهره های فرهنگی خاندان بهار  -به همت جمعی از محققان و ادیبان

جهان او  زیست ۀبا افق های محمدتقی بهار و ابعاد چندگانپدیدآمده به گفتگویی  -هستند

 خواهیم نشست. همچون ادیب، محقق، سیاستمدار و آزادیخواه

 

 شیریندخت دقیقیان  

    ۲۰۲۰جوالی 
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 دشتی                                              بهار              

و سیاسی  شخصیتآرمان در مورد ی نامه فصل ی از من خواسته شده بود که برای این شماره

با توجه به شباهت  .مطلبی بنویسم ،بهارمحمد تقی  اجتماعی یکی از نوادر ادب معاصر ایران،

اجتماعی و سیاسی ادبی، های  فعالیتها و  که بین دیدگاه و گاه اختالفات فاحشی های فراوان

که در  - علی دشتی ایران، ادب و سیاست معاصر نوادراین هم میهن نخبه و یکی دیگر از 

شفق »ای به چاپ رسیده و از آن میان سرمقاله ه بیشتر آثار ی سالهای گذشته افتخار مطالعه

  بهار و دشتی در سپهر سیاست ایران

  : محمد حسین ابن یوسفۀنوشت
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 بر آن شدم که این -ام  داشته بویژه خاطرات سیاسی ایشان را نشده و نوشته های منتشر« سرخ

های خود آنها و از آثار پژوهندگانی مانند: مهرداد بهار، دکتر  با استفاده از نوشته را نوشته

ی نامدار چهره  دو این ی مقایسه ناصرالدین پروین، دکتر شهین سراج و دکتر شروین وکیلی، به

و ارزیابی نقطه نظرها و عملکردهای سیاسی آنها، اختصاص  سیاست ایران سپهر در و محبوب

 دهم.

بین زمان عقد  ،سال ۱۲حدود  ی ر اواخر قرن گذشته چند پیشامد سیاسی مهم در فاصلهد

سخنور  و ادیب دو جوان میهن گرایِ، «دشتی»و « بهار» ،با بیگانگان ۱۹۱۹و  ۱۹۰۷قراردادهای 

های بین این دو  البته همانندی. سیاست کشور کشاند ی پرمخاطرهی  ایرانی را به جرگه

حوزوی و  ، تحصیالتسنو یا  به مراتب فراتر از موضوع اتفاقات سیاسی ذکر شدهشخصیت، 

و اختالفاتشان گسترده تر از آرزوهای سیاسی آن دو برای ایجاد نظام سیاسی  آنهادینی  پوشش

ود؛ بویژه در شرایطی که خط بندی های سیاسی چندان مشخصی در کشور خاصی برای کشور ب

شخصیت های سیاسی این دو  چهرهدر این مختصر که منظور بررسی  وجود نداشت. با این همه،

و  ها همانندی دیگر یادی از گذرا، ای گونه به توان نخبه و کلیدی معاصر است، تنها می

 .اختالفات داشت

 

 پیشینه ها:

ای متشرع  در خانواده ،۱۲۶۵آذر  ۱۸ ، دررا برگزید «بهار»که بعدها تخلص  ،صبوریمحمد تقی 

شاعری  «صبوری»پدرش حاج میرزا محمد کاظم متخلص به  د.در مشهد متولد ش ب دوستو اد

اش  هبزرگ او حاجی محمد باقر که پیشد. پدر ملک الشعرای آستان قدس رضوی بوو کارآمد 

به روش بافتن نوعی  ،برخالف دیگر نقاط ایران ،کاشان ی اوخاندانن طکه در مو - «بافی عرشَ»

بود و به گفته ی بهار  –حیوانات اطالق می شد  پشم و مو جای به ابریشم از گیری پارچه با بهره

 بود. کرده مکان نقل مقدس مشهد به بهار، پدر تولدِ از . او قبل«کدخدای صنف شَعربافان مشهد»

آخوند ی که در کربال مجاور شده بود و نوه مجتهد دشتی فرزند شیخ عبدالحسین  ،علی دشتی

، در ۱۲۷۳فروردین  ۱۱در  از بهار، هفت سال و نیم بعد ،دشتی ی مالعباس از روحانیان بنام خطه

 .چشم به جهان گشود این شهر
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های قدیمی زمان در مکتب خانه رایج بهار و دشتی هر دو تحصیالت ابتدایی خود را به رسم 

ی محیط ادبی خانه  د.و همچنین نزد پدران خود گذراندن ،مشهد و کربال محل زندگیشان،

دنیای او را به سوی  ،ثی هم بودهموروکه بدون تردید  نبوغ شاعرانه ی این نوجوان،پدری بهار و 

های حوزوی  راه پدران خود و گرفتن آموزش ی دشتی نیز به ادامه شاند.شعر و شاعری ک

  د.رهنمون ش

 باره درتهیه کرده، « خاندان و خانواده»در زندگی نامه ای که برای پدرش زیر برنام:  ،مهرداد بهار

خ.(  ۱۲۳۳ -۱۲۸۳هـ.. ق.  ۱۲۷۰-۱۳۲۲) حاج میرزا محمد کاظم صبوری ،خودپدربزرگ  ی

 :نویسد چنین می

به فراز  ،سالگی ۲۸حدود  خ.( در سنی ۱۲۴۶)قمری  ۱۲۸۴ید فطر سال او نخستین بار در روز ع»

 ۱۰مرسوم عید در حضور والی خراسان و نایب التولیه آستان قدس پرداخت و  ۀسرودن قصید

خود را که از سوی ناصرالدین شاه صدور یافته بود  ییفرمان ملک الشعراخ.(  ۱۲۴۶)سال بعد 

 ررواخ بیستمقدار  و تومان نقد چهل و چهار»دریافت داشت و از مزایای آن فرمان که مبلغ 

 «.همه ساله بهرمند شد ،بود «جنس در ازاء مواجب

 دریافت لقب ی جالب توجه اینکه مهرداد بهار درست قبل از توضیحی که در مورد زمان و نحوه

 :قید می کند ، چنینپدربزرگ خود نوشته

که ملک الشعرای دربار  .(خ ۱۲۷۳)د خان ملک الشعرای صبا وپس از درگذشت محم»

از محمد کاظم صبوری خواستند تا سمت ملک  ،فتحعلی خان صبا بودی ناصرالدین شاه و نوه 

ر ملک الشعرایی و افتخا ی برتافتصبوری رو ، ولیالشعرایی دربار ناصرالدین شاه را بپذیرد

 «، ترجیح داد.آستان قدس رضوی را بر ملک الشعرایی دربار ناصری

را از کودکی تشخیص داده بهار نخستین فرزندش  یبا اینکه ذوق شعر ،صبوری یملک الشعرا

دگرگونی های سیاسی سال های آخر سلطنت  ،او در این زمینه بودآموزگار بود و مشوق و 

ی را نشانه ای بر کسادی پیشه کشور کوشش های تجدد خواهان  ومظفرالدین شاه و اندیشه 

زندگی  ی را از ادامه ساله ی خود ۱۵فرزند بیند و سعی می کند تا  آینده می درمدیحه سرایی 

ها آنو تجارت پارچه های ابریشمی که در خاندان  ساخت ه ید و او را به حرفدارادبی بر حذر 

پدرش چشم از جهان فرو بست و  ،۱۲۸۲ال د. اما در سکنعالقه مند  ،دیرینه داشت ای سابقه
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ساله امیدوار بود برای یادگیری یک زبان خارجی و ادامه ی تحصیالت  ۱۷هرچند که این جوان 

خود ی خانواده ی ناچار به ماندن در ایران و اداره  در رشته ای از علوم تخصصی به خارج رود،

 :مهردادی پسرش و باز به گفته  .شد

قصیده ای سرود و برای مظفرالدین شاه فرستاد و شاه فرمان ملک الشعرایی آستان قدس را به »

 .....«له برایش فرستادصتومان  یکصدهمراه 

از شاه خبر درگذشت پدرش ملک الشعرای آستان قدس و تقاضای خود  ی خود قصیدهبهار در 

 د:گونه بیان می کن را اینجوان 

 ثنـا گسترد ل سال بُـوری آن که چهـصب»

 دش به رفاهن بُـان و تـت جتمرحم ظلّبه 

 مــر تسلیــا ســروی رض اد زــون نهــکن

 هداــفســواه  نــا روح مــان رضــبه آست

 چـــندارد هی ای هــاندخت ـدح توبه غیر م

 واهزنده است نامش در اف ز مدح تو همی

 ریـپس از او ا مانده استـار به جــبه یادگ

 هاـد به ذوق شنـتو را می کن دحر محکه ب

 ادـود دلشـه شــاف شــالطز که آن امیدش

 «لهف اـلط دـبع زدش ـوی اوست امیـه سک

با این همه، تنها چند سال بعد، بهار در زندگی نامه ی خودنوشته اش، نگاه کامالً متفاوتی به 

 مظفرالدین شاه و دربار او دارد و می نویسد:

اش با آزادی عمل و قانون پرستی امتزاج داشت  که نتیجه این حالت آنارشیستی».....

م متمایل بود زیک درخت کهن استبداد را از پای در انداخت ولی چون او به آنارشی

رس غنتوانست تصور کند که آیا پس از انداختن این درخت چه نهالی به جای آن باید 

ش به روی کار آمدند و کافرکیاعوان کرد و همان بود که باز پسر همان پدر با همان 

زیرا درباریان ناصرالدین شاه تا  .یران از اول هم بدتر شدضع امی توانم بگویم که و

این  ،زش نمودهیکرده و سیر شده بودند و نیز با مردم آم معیشت یک درجه کسب
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مظالم آنان را مسدود  از پنجرۀای  کاری یک روزنهکهنه خلق و  بای و آمیزش رسی

دیدند چندان در  عالوه چون ناصرالدین شاه را بی حال نمی به توانست کرد. می

 د.افراط نمی فزودن ربیدادگری افراط ب

را بر هم زده یک وضع الیگارشی  رب الیهودولی آمدن مظفرالدین شاه این وضع ش

ند و شد واردبه تهران  [هم والیتی های مظفرالدین شاه]از یعنی جمعی  آورد. پیش

خود با یک دنیا طمع و بی خبری و تسلط بر  ،پدری را بیرون کرده های نوکر کهنه

 ند.جای آنان را گرفت ،نفس شاه

متاسفانه در مجالس پادشاه   .تملق و تخته بازی و هرزگی را خوب بلد بودند [ها]این 

فوق  حۀنبود. اطرافیانش نیز به دردهای مشرو غبتنیز غیر از این متاع چیزی طرف ر

هدایای مظفری کشیدن و در  ۀزدن و در سلسل قوربجز بچه خوشگل گرفتار بودند و 

 در تحت زمامداری کلّیّته دولتی امور کردند. نمی اشغالچیزی را ].....[ حضور شاهش 

. بود گذارده را رفتار بنای مدارا به ]ایشان[ با و آمده در السلطان امین خان اصغر علی

و بلکه بر سفالت  ،ای به دست نیامد نتیجهت که از کشتن ناصرالدین شاه اس غرض این

 «زود.ایران نیز بیف پستی

بعد از مرگ پدر تحصیالت خود را  ،شده بودو شاعری دنیای شعر ی به راستی شیفته که بهار 

در پیوند با حوادث روز در رابطه  اما به دلیل دل مشغولی به مباحث سیاسی .ادامه داددر مشهد 

در محضر میرزا  ،نواب ی مدرسهدر  ،تنها برای مدت نسبتاً کوتاهی با انقالب مشروطیت،

که گاه کالس هایش مورد  ،مدرس و متشرع بنام ،شاعرادیب،  ،عبدالجواد ادیب نیشابوری

 .کرد آموزی در محضر اساتید دیگر، دانشو  ،طلبه بود ۳۰۰استقبال بیش از 

ی در مدارس علمیه و سپس یالت حوزوی خود را نزد پدر تحصجوان نیز ، طلبه ی نودشتی

در محضر علمای نامداری نظیر حاج سیدحسین فشارکی و حاج شیخ عبدالکریم حائری  عتبات،

 .ادامه داد ،قمی علمیه ه ی سس حوزؤم ،یزدی

به دلیل حمایت دولت عثمانی از آلمان در جنگ  ،در بین النهرین شدت عمل نظامی انگلیس

بسیاری از در نتیجه بود و آشفته و نابسامان به مراتب جدی تر و خونین تر از ایران  ،لجهانی او



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

13 

 

 

به  ،۱۲۹۵در پاییز  ،به همراه پدر و برادرانشساله  ۲۲و از آن میان دشتی  عتباتایرانیان مقیم 

 .ایران بازگشتند

در شرایطی که کشور درگیر بیماری  ،۱۲۹۷تا پایان جنگ جهانی اول در پائیز شتی شیخ علی د

در مناطق آنفولوانزا، خشکسالی و حضور نیروهای اشغالگر بیگانه بود، به مدت دوسال، به ناچار 

این بود که بر  او امیدرفت. شیراز و اصفهان و سپس به اقامت گزید  تنگستان و دشتستان ،دشتی

 ا فرهنگ شود. و ی عدلیهنهایتاً موفق به پیدا کردن شغلی در تهران در 

اصالحات گسترده و قابل  ،سی و هفتمین سلطان امپراتوری عثمانی دوم،هر چند که عبدالمجید 

 ۱۲۵۶در سال  ه بود و حتیآموزشی کشورش به وجود آورد ، نظامی وقبولی را در نظام قضایی

که  انانقالب مشروطیت ایر ه بود،اجرای انتخابات در سرزمین های تحت نفوذ خود را آغاز کرد

بود که  بیرون از دنیای غرب نخستین تحول سیاسی عظیم در تقریباً سه دهه بعد انجام پذیرفت،

مدارس به شیوه  در ایران نیز، تأسیس .دگرگونی های اجتماعی و ادبی فراوانی را به دنبال داشت

 فراوانی به این دگرگونی شتاب ،چاپ و رواج روزنامه نویسیدستگاه های ورود  ،نوینی 

 د. و همزمان شعرا، و از آن میان بهار، از دربار و دیگر مراکز قدرت فاصله گرفتند.بخشی

ی بین سرّ یقرارداددر عکس العمل به امضای کشور  درخواهان  مقاومت آزادی، ۱۲۸۶در سال 

در شمال و  شورهانفوذ این ک ی ایران به دو منطقه قسیمدولت های روسیه و انگلستان برسر ت

با  ،یک سال بعد و ،مشهور شد «۱۹۰۷قرارداد »رف در میان آنها که به ط ای بی طقهجنوب و من

 ،به توپ بستن مجلس به دستور محمد علی شاه، در پی استبداد صغیر در ایرانی  دورهآغاز 

 ،قراردادآن اجرای مفاد ی به بهانه  ،۱۲۸۸باعث شد که نیروهای نظامی روسیه در اردیبهشت 

در تبریز و  فجایعیمرتکب در کوتاه زمانی  . اشغالگرانندوش ایرانوارد جهت حمایت از شاه 

 تخریب و بی گناه مردم از صد ها تن و کشتنمشهد و از آن میان حمله به مسجد گوهرشاد 

بهار ملک الشعرایی آن بارگاه را داشت، شدند.  بهار  که رضوی، قدس آستان گنبد از بخشی

، چگونگی ورود خود را به پهنه ی سیاست این گونه «شاعرسرگذشت »بعدها در قصیده ی 

 توضیح داده است:

 انقالب از وس زادطی ناگه اندر شور و شرّ

 به شور و شر نبود غبتفکرت من نیز بی ر
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 برانگیختن راستای در دینی، ی زمینه ای با قصیده سرودن به پس از این حمله بود که بهار ناچار

به ی تازه از مفاهیمهمزمان و شد.  نیروهای نظامی روسیه علیه رضا، امام به مندان عالقه احساسات

 :بهره گرفتاین گونه های سنتی در شعر  جای مضمون

 اـاخ رضــه در کــد کــد و ببینیــنک بیایی

 ررـده شـتوپ ویرانگر روس است که افکن

 کاین بقعه و این پاک حریم د ایدونبنگری

 ند سرتاسروج زــون مـقتلگاهی است به خ

*** 

 مرد و زن از بومی و زوار و غریب هشتصد

 رــکاف ر روسِـورش لشکــان از یــداده ج

 

 ورود به سپهر سیاست از طریق روزنامه نگاری:

شماره ی  ۳در  -در دوران استبداد صغیر  -سالگی  ۲۲هار در بفعالیت های روزنامه نگاری 

با  ، نشریه ی مشروطه خواهان،«انجمن سعادت»وابسته به  ،خراسانی پنهانی روزنامه نخستین 

 شماره در که به صورت دو -به عنوان دبیر و نگارنده  ،«آبادی ،برابری ،آزادی ،برادری» :شعار

او دنیای روزنامه نگاری خود را این گونه  .آغاز شد - گشت چاپ و پخش میر مشهد د هفته،

 می شناساند:

 همسر شــدمگــر شــدم، بـا سـائسان  روزنــامه

 و اندر آن دوران کسم، زین سائسان همسر نبود

رسمی دولت، روزنامه ی  ،۱۲۹۸مرداد  ، دردر اصفهان  دشتی دو ماه از اقامتپس از گذشت 

نخست که کمتر از دو سال پس از آن تاریخ به  -طباطبایی  سید ضیاءالدینبه سرپرستی ، «رعد»

، به ۱۲۹۷آن از مرداد ه سرپرستی ک ،«ایران»رسمی نیمه  ی و روزنامه -مشهور شد  وزیر کودتا

ناشر  ۱۲۹۹ی تا زمان کودتاهر دو نشریه  مدت دو سال، عمالً به عهده ی بهار واگذار شده بود و

 ،«سر پرسی کاکس» نخست وزیر با ،بین وثوق الدوله یخبر امضای قرارداد ،افکار دولت بودند

 .کنند منتشر میرا  – استمشهور  «۱۹۱۹ قرارداد» به که - بریتانیا خارجه امور ی وزارت نماینده
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جالب توجه اینکه، به گفته ی دکتر ناصرالدین پروین، که بدون تردید بیش از هر پژوهنده ی 

در  ۱۲۹۷ایرانی در زمینه ی روزنامه نگاری در کشور تحقیق کرده است، بهار پیشتر، در آبان 

از افراد ملت آزاد است که آنچه به فکرش می  هریک»همین روزنامه ی ایران نوشته بود که: 

رسد یا به او تلقین می نمایند، به هر وسیله که در دست دارد؛ روزنامه، شب نامه، کنفرانس، 

در محیط »همیشه، بویژه « هرج و مرج فکری»و افزوده بود که: « صحبت و غیره انتشار بدهد.

رهان نیست، قهراً وجود داشته و خواهد فقیری چون ایران که فقر علمی و اخالقی او محتاج ب

داشت. مطبوعات نیز به همین تناسب، اگر عایقی و مانعی در برابر ببینند، بالطبع طرفدار هرج و 

این روزنامه قبالً نیز اعالم کرده بود که: « مرج فکری و زیاده روی های طبیعی خواهند رفت.

یست. زبان هیچ کس هم نیستیم و از زبان، روزنامۀ ما مربوط به هیچ حزب و دسته و متنفّذی ن»

عقیده و وجدان پاک خود حرف زده و با فکر روشن خود که مکرر امتحان روشنی و استقامت 

و حقانیت خود را داده است چیز می نویسیم. ما با دولت و رئیس دولت وجداناً و عقیدتاً 

ما و قلم ما از سالیان دراز تا  موافقیم. ما فقط طرفداران دولتیم، ولی منشی دولت نیستیم. فکر

افزون بر این، « کنون آزاد بوده و امپراتوری های عظیم هم نتوانسته اند آن را از ما بخرند.

 عملکرد روزنامه ی ایران با این سروده ی زیبای بهار نیز کامالً در تضاد است که:

 ملـک را آزادی فکـر و قلــم فــزای

 ستخامۀ آزاد نافذتر ز نوک خنجر ا

تند در ی دو مقاله  ،اصفهان «میهن» ی نامه هفته در شماره های نخستین ساله نیز ۲۵ علی دشتی

او همچنین  د.پیوند گونه به دنیای سیاست می و این، می نویسدمخالفت با قرارداد وثوق الدوله 

و پخش شب نامه هایی  گارشبه نفعاالنه  در درازای سه ماه دیگری که در اصفهان اقامت داشت

که آن را پیمانی استعماری و منافی استقالل سیاسی کشور می دانست، الدوله  علیه قرارداد وثوق

 شود. میمشغول 

 

 نخستین تبعید ها و رویارویی بهار و دشتی:

با موضع سیاسی  ،«وسط» ی روزنامه ،۱۲۸۸خراسان در آبان ی سه ماه پس از بسته شدن روزنامه 

اما پس از درج مطلبی از سوی  ،تاسیس شد داز بهار بو و اشعاریحاوی مقاالت  کهضد روس 
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روزنامه به دستور حاکم  ،دهم دواردر مرگ اداو در همدردی و همراهی با ملت انگلیس 

سرانجام  از نو انتشار یافت. با این همه، ،طوالنی ی پس از یک دورهتنها خراسان توقیف شد و 

 ، طوس با۱۲۹۳در اواسط بهمن ی فعالیت های قلمی ضدروس نشریه،  در عکس العملی به ادامه

 .شد تعطیلبرای همیشه  ،دخالت سفرای روس و انگلیس

سوسیال « )عامیّون -وناجتماعیّ»را که ارگان حزب  «نوبهار»ی بهار روزنامه  ،چند ماه بعد

خواهان یگانگی و ،اخباری  ،سرگذشتی ،سیاسی ه ایستنام: »با شعار ،دشدر مشهد  (دموکراتها

 انتشار ،روس مخالفت با ، در«هوادار بزرگی و پیروزی ایران و ایرانیان و فزونی اسالم و اسالمیون

 داد و به مرور از عضویت در این حزب تا رهبری آن پیش رفت.

اندک اندک ار بهار اشع ،در آذربایجان و خراسان یهروسو تثبیت نیروی نظامی با قوت گرفتن 

ها در شعری  روساو به مستقیم  ی حمله گشت وی ات ملی به جای مضامین دیناصطالح حاوی

 :آغاز شد عبا این مطل «ایران مال شماست»نظیر 

 ستدر بالــایران ان! انــن ای ایرانیهــا

 تدستخوش نیکالس ،مملکت داریوش

که در آن زمان  وثوق الدوله،به درخواست روسیه از سوی نیز نوبهار ی روزنامه  ،۱۲۹۰در پاییز 

و بهار به همراه هشت تن از یارانش به تهران تبعید گردید توقیف  ،وزیر امور خارجه ایران بود

  .انتشار نوبهار ادامه پیدا کرد وبه مشهد بازگشت ماه  ۵پس از  او .شد

، که به مناسبت توقیف نوبهار و در عکس العمل به آن سروده، نه چندان «بثُّ الشکوی»بهار در 

نویس و  تواضعانه، خود را با مسعود سعد سلمان، سردار بنام دوره ی غزنویان، شاعر، خوشم

سال از عمر خود را به دلیل بدخواهی دشمنان و حسودان با  ۱۵کتابدار دربار، که دست کم 

 سختی فراوان در زندان های مخوف گذرانیده بود، همسان می شمارد:

 از کیــد مخنثــان، نیــم ایمـــن

 یــراک مخنثــی نمــی دانـــمز

 نــه خیــل عـــوام را سپهــدارم

 نه خــوان خــواص را نمکـدانم

 بر سیـرت رادمردمان، زین روی
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 در خــانۀ خــویشتن بــه زنـدانم

 یــک روز کنــد وزیــر تبعیـدم

 یک روز زنــد سفیــه بهتــانـــم

 ادانـــردم نــم زورم ــام خــدشن

 مـــدانــو سخنک هنــرور راــزی

 رمــده ــۀن یگانــه سخــرا بــزی

 مــد دورانــریفــر ــه هنــرا بــزی

 ـیدی معنــش بنــبه نق کراــزی

 ورق رانــمر ـــروح ب ــۀالبـــسی

 زیرا پس چند قرن چون خورشید

 قــرانــمان اــده از میــرون شــبی

 رـه نظم و نثـه و بــرا به خطابــزی

 مرانـش ایـبخ فــروغورشید ــخ

 زــف و شداید نیــه لطایـرا بــزی

 میـــدانـم ق و مــردوع رواــمطب

 که در هر گام گنـاه من،اینست 

 مد سلمانــور سعــو پــام چــناک

انتشار نوبهار در تهران در چند دوره ادامه پیدا کرد. در نخستین شماره از آخرین دوره ی نوبهار، 

، چاپ و پخش شد، بهار موضع ۱۲۹۹، بیست و دومین سالروز کودتای ۱۳۲۱اسفند که در سوم 

این روزنامه هوادار سوسیالیزم و »کند:  سیاسی خود را این گونه بیان می -ی خبری روزنامه

و به گفته ی دکتر « اصالحات اجتماعی و از میان رفتن وسائل نفاق و حسد و محنت بشر است.

گرایی و توجیه پاره ای از  بهار به چپ»ن دوره از فعالیت نشریه بود که: ناصرالدین پروین، در ای

 «روش های گذشتۀ خود پرداخت.

در که رهبری یکی از توانمند ترین گروه های سوسیالیست در خاورمیانه را بر عهده داشت، بهار 

دومین  برایسال به درازا کشید،  ۵به دنبال تعطیل شدن زودهنگام مجلس سوم که  ،۱۲۹۴سال 
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، اما با وقوع انقالب روسیه و تضعیف توان نظامی آن کشور در بجنورد تبعید شدبار و این بار به 

 ماه به تهران بازگردد. ۶ایران، توانست بعد از 

های فراوانی که از جهات مختلف بین بهار و دشتی وجود داشت و تاکنون به  هشابتعلی رغم 

و  «ایران»نیمه رسمی  ی روزنامهی مشخص و اعالم شده  ضعمو ،برخی از آنها اشاره شده

 ، و شخص قوام السلطنه، این۱۹۱۹در حمایت از قرارداد ، ۱۲۹۸در تابستان  ،آن بهار ی گرداننده

 .برای نخستین بار رویاروی یکدیگر قرار دادرا گرا  دو جوان ملی

با تشویق و نظارت  وق الدولهادامه ی مخالفتش به قرارداد وثشتی در دچند ماه بعد در تهران، 

، که هم در جامعه ی روحانیت و هم در مجلس از موقعیت مناسبی برخوردار سید حسن مدرس

مقاالتی تند در نگارش و توزیع شب نامه ها و  تهیهبه  شهم اندیشانگروهی از و همکاری  بود،

 ی ادی در زندان ادارهحبس انفر دستگیری،این اقدامات منجر به  د.مخالفت با قرارداد می پرداز

به ناچار  اود و یگرد  ۱۲۹۹هوای گرم اواخر بهار  عتبات دربه  دشتی آگاهی و سرانجام تبعید

 پیمود. با پای پیاده به قزوینرا سفر این ای از اولین بخش  عمده قسمت

و  ،قزوین ی قامت استعالجی در سربازخانهسه هفته ادومین بخش سفر دشتی پس از 

های ناموفق آزادی خواهان آنجا، همزمان با سقوط دولت وثوق الدوله و مخالفت  کوشش

اقامت  د. با این همه،گیر ست انجام میگاری پتا همدان با جایگزین او مشیرالدوله به آزادی وی، 

خواهان آن دیار  همدان فرصت مناسبی به گروهی از آزادیی در سربازخانه  دشتییک هفتگی 

به وی  و در عوض دنمانع تبعید او به خارج از کشور شو فراوانو پشتکار  می دهد تا با همت

 .شود که در کرمانشاه بماند میدستور داده 

با شگفتی فراوان، بهار که از  ،۱۹۱۹بعد از انتشار خبر انعقاد قرارداد  همانگونه که ذکر شد،

و جدید  قرارداددر تایید بود،  ۱۹۰۷مخالفان سرسخت نفوذ روسیه در ایران و مخصوصاً قرارداد 

سروده چنین مقاله هایی می نویسد و در بزرگداشت او  ،۱۲۹۸الدوله در سال  وثوقشخص 

 :است

 دینو دولت وثوق ی ا شاد باش

 زرگـرد بـار کـو را روزگـکه ت
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با این همه، این چگونگی تنها نشان دهنده ی حساسیت های موجود بر اساس تجارب شخصی و 

سرانجام به دنبال ن دو جوان روشن فکر و میهن دوست است و به همین دلیل، های ای یادگرفته

ی که خود با یبرای فرار از تنگناو  ۱۹۱۹با تغییر موضع در مورد قرارداد  ، بهارتبعید دشتی

به این بهانه که  ،ایجاد کرده بودیاد شده دوله و موافقت با قرارداد الدولت وثوق با همکاری 

بخشی از که از نظر مالی هم ناچار بود  ه است، وایران خشنود نبود ی دولت از کار روزنامه

د و به کن گیری می از مدیریت روزنامه کناره ،بپردازدخود را  ی ایران جاری روزنامه هزینه های

ی مخالفان قرداد  ه همهالدول گروه مخالفان قرارداد می پیوندد. البته شاید به این دلیل که وثوق

به غیر از مدرس را به زندان و یا به تبعید فرستاده بود، این تصمیم پس از سقوط دولت  ۱۹۱۹

 وثوق الدوله از سوی بهار اتخاذ شد.

و روی کار آمدن محمد ولی خان تنکابنی  ،۱۲۹۹دوله در آبان مشیرالبا سقوط دولت 

 گردد می باز تهران ماه دوری به ۶پس از  تبعیدش، لغو حکم کسبدشتی بدون اعظم(،  )سپهدار

زندانی برای دومین بار دستگیر و  مجدداً خودسرانه، اقدام انجام این دلیل به مدتی از پس و

 وساطت پس از چندی با شود، لیکنهمانگونه که قبالً قرار شده بود به عتبات تبعید تا  ،شود می

 .شود یم آزاد سنگلجی، طباطبایی محمد سید فرزند

پردازد و در روزنامه های پایتخت چاپ می کند و به دنبال  باره به نوشتن مقاالتی میدو دشتی

ی استثنا، به انزم نگاران آن دیگر روزنامههمانند  -حبس و جلب و  ۱۲۹۹کودتای سوم اسفند 

مجبور به خانه ، که به زندان نیفتادند و یا احیاناً تنها نظیر بهار شمار روزنامه نگارانی انگشت

در سومین  ،سیدضیاءالدین طباطبایی ی تا یک روز پس از پایان دولت سه ماهه -نشینی شدند 

شگفت انگیز اینکه در این مدت، حتی مدرس هم به  .ماند از نعمت آزادی محروم میحبس، 

 قزوین تبعید و زندانی شد!

که نخستین  -را  «ایرانستاره »ی دشتی سردبیری روزنامه  ،پس از رهایی از زندانچندی 

 ماه سه از پس اما گیرد، می عهده به -مبارزه با سیاست انگلیس در ایران بود در ملی  ی روزنامه

و « پایان دادن به هرج و مرج انفرادی»ی  که به بهانه سپه، سردار دستور به صبا بدنی تنبیه دنبال به

 .ورزد می امتناع کار ادامه ی اجرا شده بود، از« حفظ عالم مطبوعات»

و انگشت شماری از  یاری غالمرضا رشید یاسمینخست با تشویق و دشتی ، ۱۳۰۰در اسفند 

روح و  ، تهییجتولید انقالب افکار» :را با هدف «شفق سرخ»ی روزنامه  ،دیگر دوستان جوان خود
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در  کهدشتی  .کند منتشر می ،اجتماعی و ادبی ،انتقادی ،با ساختاری سیاسی، «بیداری جامعه

و آشنا شده  - که در آن دیار آموزگاری می کرد -رشید یاسمی در کرمانشاه با  شتبعید هنگام

که مقدمات آنرا پیش از برگشتن به ایران آموخته  - فرانسه  تی را در یادگیری بیشتر زبانشد او

  .داد اری میی –بود 

دشتی در دوران حصرش در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، یادداشت هایی 

شماره  ۱۵، نخست به صورت پاورقی در «ایام محبس»نوشت که در کم تر از یک سال با عنوان 

ی اول شفق سرخ چاپ و پخش شد. این مجموعه، چند ماه بعد به ضمیمه ی یادداشت های 

ین عنوان، به صورت اولین کتاب دشتی در دسترس عالقه مندان زمان نخستین تبعیدش، با هم

 قرار گرفت.

به مدت بیش از  ،۱۳۱۴فروردین ه با پایمردی و تمرکز دشتی تنها بر این روزنامه تا ک ،شفق سرخ

ی و متنوع بهار  های ارزنده در مقام مقایسه، کوشش توقیف شد.بارها  ،سال منتشر می شد ۱۳

های خراسان، طوس، نوبهار، تازه بهار، ایران،  گاری، در پیوند با روزنامهن در زمینه ی روزنامه

دانشکده، زبان آزاد و غیره، با مسئولیت های گوناگون و با تحمل دشواری ها و محرومیت های 

سال فعالیت است، که همزمان بهترین روش برای انتشار  ۸مشابه، در مجموع نمایانگر حدود 

ی توانا نیز بود. بهار نیز از زاویه دیگری به این موضوع  این سرایندههای  اندیشه ها و سروده

 نگریسته است و چنین می سراید:

 روزنامه نـویس بـودم من

 با افاضل جلیس بودم من

دیگر اینکه، دکتر ناصرالدین پروین، با همه ی ارادتی که به بهار دارد، از میان روزنامه نگاران 

 ۱۲۹۶، که در اول خرداد «عصر»ه )عبدالحمید ثقفی، مدیر روزنامه ی السلطن معاصر تنها از: متین

سالگی در تهران ترور شد( علی دشتی، عبدالرحمن فرامرزی، رحمت مصطفوی، حسن  ۳۱در 

به عنوان  -بدون ذکر نام  -ارسنجانی، اسماعیل پوروالی و احمد احرار و چند نفر دیگر 

، نام می برد. همچنین به نوشته ی او در «ر جدیدنویسندگان خوب مقاله در روزنامه های عص»

بهار سبک ویژه ای در روزنامه نگاری و »نگاشته است: « دلمشغولی های بهار»کتابی که با برنام 

 «اجتماعی نداشت و خود مقلد دیگران بود. -نگاشتن مقالۀ سیاسی
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 پشتیبانی و رویارویی با مراکز اصلی قدرت:

در بزرگداشت  ،شاه محمدعلیفرزندش آغاز سلطنت  و به دنبال درگذشت مظفرالدین شاه بهار

 :آنها چنین سروده بود

 ان رفتــاهی ز میــد و شــان آمــاهی به میــش

 شکر که این آمد و صد حیف که آن رفتصد 

 سروده ی ،کند پس از آن که محمدعلی شاه دستور به توپ بستن مجلس را صادر میاما 

و آن را در روزنامه ی  سراید را برای هواداری از مشروطه خواهان می« ایران با خداست کار»

 خراسان بدون قید نام سراینده، با این مطلع چاپ می کند:

 کار ایران با خداستآزادی سخن گفتن خطاستز شه ایران  با

پر از نیش و نوش  سرمقاله ای ،۱۳۰۱فروردین  ۱۶ در ،شفق سرخی در دهمین شماره  ،دشتیاما 

! در واکنش به رفتار خشن دولت در قبال مطبوعات، خطاب به مقتدر آقای سردار سپه: با برنام

 :گونه آغاز می کند اینترین فرد در کشور، 

اید کمتر این گونه  از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده زیرا به دقت هم بخوانید، د،بخوانی»

 .شما رسیده است معکلمات گرانبها به مسا

طبع مجامله کار ایرانی غیر از تقدیم کلمات تحسین و جمله های تمجید و تعریف نسبت به روسا 

روسا و  ،این خصلت مذموم است که زمامداران ۀو بزرگان چیز دیگر نمی تواند بگوید و درنتیج

 ویشخ ملتفت خطاهای وقتی و اند ط های مهلک گردیدهبوزرا و سالطین پیوسته دچار خ

 «است. بوده کوتاه چاره هر دامان از آنها دست که اند شده

مورد وثوق الدوله  در بیش از هر چیزدر آغاز بین بهار و دشتی اساسی اختالف نظر بدون تردید، 

 :الدوله ای که بهار او را وثوق ه است.بود

 الی حسنـصاحب اعظم وثوق دولت ع

 مثل در عاقلیبلی، ضرب الدر مق هرمشت

 :کند می معرفی چنین سرخ او را بیند و می خواند و دشتی در شفقمی 
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ضعیف النفس و حقیر  ای به عقیده من وثوق الدوله یکی از افراد عادی و به درجه»

 .است که حاضر است یک مملکتی را قربان مالیخولیای سیادت و جاه طلبی خود نماید

ضعیف ای به درجه  .شودلیره قانع می  ۱۳۰۰۰۰که به  ،النفس ای ضعیفبه درجه 

که با  ،ضعیف النفسای به درجه  .تواند عقاید مخالف خود را بشنود که نمی ،النفس

ضعیف ای درجه  به .کند دشمنان شخصی خود مثل یک جنایتکار اجتماعی رفتار می

آرمیتاژ  ،تصویب مجلس شورا که با وجود موکول کردن اجراء قرار داد به ،النفس

 .اسمیت را بر حسب میل انگلیس ها و برای جلب عطوفت دربار و لندن استخدام کرد

فرمانفرما و  ،عقیده من که بهای به درجه است  وثوق الدوله یکی از افراد خیلی عادی

و . خیلی در هوش و در فعالیت از او برترند )تیمورتاش( الدوله و سردار معظم تنصر

 «است. تسلیم صرف در مقابل مطامع اجانب ،ادچیزی که او را ترقی د

 

 مشاغل سیاسی:

 ایست نامه »با این معرفی که:  توقفنوبهار را پس از دو سال ی دوم روزنامه ی دوره انتشار  ،بهار

اسالم  فزونی و یگانگی خواهان» قید: بدون و این بار« اخالقی سرگذشتی، ادبی، علمی، سیاسی،

، که در معرفی دوره ی نخست روزنامه «ایرانیان و ایران نیرومندی و بزرگی هوادار و و اسالمیون

انتخاب بهار به اما انتشار روزنامه، تنها تا چند ماه بعد و  .کند آغاز می ،۱۲۹۲ دی آمده بود، در

سرخس  ،از سوی مردم کالتسالگی،  ۲۷در سن  ،سوم مجلس شورای ملی ی نمایندگی دوره

 .ادامه پیدا می کند ،و درگز

تصویب اعتبارنامه ی بهار به بهانه ی امکان فساد عقیده در برخی از مندرجات روزنامه ی نوبهار، 

، با مخالفت گروهی به سرکردگی شیخ محمد حسن گروسی و سید حسن ۱۲۹۴در فروردین 

مدرس مواجه می شود، لیکن سرانجام پس از حدود شش ماه مورد پذیرش مجلس واقع می 

جلس سوم پس از نزدیک به یک سال فعالیت، به دلیل آغاز جنگ جهانی گردد. با این همه، م

 اول تعطیل می شود.

و تهران  ، تبریزپنجم و ششم مجلس شورای ملی به ترتیب از بجنورد ،چهارمی بهار در دوره 

ب شد و کماکان با عبا و عمامه در جلسات مجلس شرکت می کرد و به خدمات خود در انتخا
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داد. او که از نوجوانی با حزب سوسیال دموکرات همراهی می  ادامه میگذاری  بخش قانون

ی چندانی هم به شاه و دربار نداشت، برخالف دشتی که سرسختانه خواستار رژیم  کرد و عالقه

جمهوری برای کشور بود، در دوره ی چهارم مجلس، نظیر اکثریت مردم و هواداران سیاست 

اد، و از آن میان سید حسن مدرس، نایب رئیس و رهبر های امنیت بخش سردارسپه در این نه

 جناح اکثریت مجلس، یکی از فعاالن این گروه و مخالفان جمهوری شد. 

به عبارت دیگر، بهار در دوران قدرت گیری و حتی در آغاز سلطنت رضا شاه در گروه 

یگر از روشن هواداران شاه و برنامه های مختلف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، که بسیاری د

خواه و از آن میان دشتی در درازای چند سال از طریق مقاله های گوناگون  فکران و افراد تجدد

پیشنهاد کرده بودند، قرار داشت. با این همه، پس از چندی او نیز پوینده ی راه مدرس شد و به 

ی از سالهای گروه اقلیت محافظه کار و مذهبی پیوست. سرانجام، بهار بدون هیچ اظهار رضایت

نمایندگی، با خروج موقت از سیاست، بیشتر به زندگی پر محتوا، چشم گیر و کم نظیر ادبی خود 

 پرداخت و چندین سال تمایل بیشتری به اندیشه های چپ گرایان ایران پیدا کرد. البته گروهی بر 

 
 سید حسن مدرس همراهمحمدتقی بهار در جمع فراکسیون اقلیت مجلس پنجم 

باورند که این تمایل هم بیشتر به جهت جلب حمایت گروه چپ، که در کشور از محبوبیت  این

 روزافزونی برخوردار بودند، از افکار و آثار بهار سرچشمه گرفته است.

اما بعد از نزدیک به دو دهه، بهار در دوره ی چهاردهم کاندیدای نمایندگی مجلس شد و چون 

 مجلس سرود و آنرا چنین معرفی نمود: توفیق نیافت قصیده ای در هجو آن
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 ساحتی کایتی از روز سعـادت بودی

 گشته تاریک تر از تیره شبانِ دیجور

*** 

 همه پستی و دنائت، همه نادانی و جهل

 همه تزویر و تقلب،همه تقصیر و قصور

*** 

 همه بی فضل و فضیلت، همه بی علم و سواد

 همه قلّاش و بخــوبر، همــه الـدنگ و شرور

بهار سرانجام در دوره ی پانزدهم مجلس مجدداً از تهران به نمایندگی انتخاب شد و برای 

پنجمین بار به مجلس رفت، هرچند که از بخت بد به علت بیماری تنها سه ماه در جلسات مجلس 

 کرد. حضور پیدا می

یکی از  دشتی در گفتار و نوشتار اوست وعفت کالم و صراحت لهجه از ویژگی های 

به  و آنهاست فراوان نگاران، فحاشی های روزنامه از ها و شکایت هایش از بسیاری گیری ردهخ

 است که: ی بهار سروده این یادآور او ی لهجه راستی صراحت

 این مردکای او ـارهـگفت ،ویدــح گــصری

 کماستحاز  حکمتاز امرا و به  تبه غیر

که خود در نوشتن  عفت کالمیبهار هم گله های مشابهی از همکاران خود دارد و بارها از 

محمد علی شاه، احمد شاه از  ی بهار،شعرآثار  در ،با این همه. کرده است دیا ،هایش دارد مقاله

رت که برادر وثوق الدوله بود و به بهار پست وزا -و رضا شاه گرفته تا احمد قوام )قوام السلطنه( 

رقیبان سیاسی و تا  -داده، راه او را برای ورود دوباره اش به مجلس شورای ملی هموار کرده بود 

بویژه بعد از به حاشیه ، اوهای  هجو، ستیز و دشنامدر برابر هیچ یک  ،عارف تااز دشتی  او، ادبی

  نبودند.ایمن ، ششم مجلس ی در پایان دوره دن سیاسیشش هراند

 مورد محمد علی شاه و فرزندش احمد شاه چنین می سراید:در  برای نمونه،

 نــداشت ملـــک رانــید ــامی ،ه نادانــن شــیز

 نـــداشت یانــم پاسبــچش زد،ون از دــست چه
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 ت و رشوه خوریو احتکار و خسّ نبب و جُکذ

 نــانی داشتــاج کیــا تـب ،تــد راســچ نایــهی

*** 

 نمای جو فروشین گندم ا ست امید خیر ازه

 نــانی داشتــگندم فش ،زمین قالیناچون به 

*** 

 از خریست شک بی و گرگ زاده عاقبت گرگ است

 نــی داشتــانـــربــم مهــچش ــرگ،د از گــوسفنــگ

 رستد به تخــت انــدر بدان مــاندرور ــن پــاه تــش

 نــانی داشتــک زرّرگ از ــن و بـــزی ده گــاویاــم

*** 

 شمشیر نیست ،پادشاهی را که بر روی زمین

 نـانی داشتــت از نصیب آسمـبی نصیب اس

 رد ملک راــگی ،د که با شمشیرـاه آن باشـش

 ــنانی داشتــگیرا ملک ،تـاهی نیســادشـپ

، هم چنین اظهار نظر «ملک گیر»و « شمشیر دار»با این همه، چندی بعد در مورد رضا شاهِ 

 کند: می

 چنگیز مغول زذشت از ستم بر ما نگهیچ 

 ستم گستر گذشت ستمکار خان رضاکز 

اما بهار در برابر این بی پروایی و جسارت، گاهی که در بند بوده ناچار به سرودن اشعاری پر 

مجامله و تملّق از این قبیل می شده است، که به هر روی داوری های این ادیب کم نظیر را 

 کند: پرسش برانگیز می

 دارد کس از ملوک و سالطیـنیاد ن

 شاهی چون پهلوی به عزّ و به تمکین

 فــرق بلندش دهد جمــال به فــرقـد

 پرّ کالهش دهــد فــروغ به پرویــن
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ی  گالیه های بهار از دنیای سیاست و سیاست بازان فراوان است. برای نمونه اظهار نظر او درباره

لی، نخستین دوره ای که به صورت کامل به دیگر نمایندگان دوره ی چهارم مجلس شورای م

 به نظر می رسد: هپایان رسانده بود، بسیار تند، گستاخانه و غیر منصفان

 گرچه جانم زین چهارم مجلس از محنت گداخت

 زان که یک جــو همگنـان را دانش اندر سر نبود

فرهنگی متفاوت به  با این همه، او با کوشش فراوان به نمایندگی از مردم تبریز با ویژگی های

مجلس پنجم و سپس به نمایندگی از مردم تهران به مجلس ششم می رود. تهرانی که گفته ی 

 خودش:

 سـوی ری رانـدم به خــواری از دربندخــوار

 کشوری دیدم که جز لعنت در آن کشور نبود

 مردمــی دیــدم یکایک از گــدا تا شــاه، زن

 ان معجر نبودمنتهــا همچــون زنــان بـر فرقش

 معشــری دیدم سراسر از جــوان تا پیـــر دزد

 لیک چون دزدان لبــاس ژنده شان در بر نبود

البته، اگر در آن زمان بانوان حق رای داشتند، بدون تردید پذیرای چنین گفتاری تحقیر آمیز 

 شدند. نمی

ی قوام السلطنه دوباره ، با یار۱۳۲۴بهار زمانی پس از خاموش شدن غائله ی آذربایجان در سال 

به دنیای سیاست روی آورد و به تاسیس حزب دموکرات جهت مقابله با حزب توانمند و فعال 

توده پرداخت و مجدداً وکیل مجلس و چند ماهی هم وزیر فرهنگ شد. اما بعد از خروج از 

 سراید: کنان چنین می کابینه، باز هم گالیه

 حدیث عهد و وفا شد فسانه در کشور

 کس درستی عهـد وفـا مجوی دگرز 

همانگونه که گفته شد، حمالت شعری بهار تنها متوجه دولتمردان نبوده است و بعضی از رقبای 

روزنامه نگارش هم در این زمینه سهمی داشتند که از آن میان به چند نمونه بویژه پس از کناره 

 گیری اجباریش از حرفه ی روزنامه نگاری اشاره می کنم:
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 و پشه و زنبورعنکبوت و خرمگس 

 وبهار گرسنهــو ن ــه سیــرندهم آن

 آنکه کند سفلگی شعـار، بود سیــر

 وآنکه کند راستی شعـار، گـرسنــه

 سکـۀ قلــب خـراب سیــر، ولیکـن

 شمــش زر کامــل العیـار، گرسنـه

 درنــروانی سیــی و زوار و شیــدشت

 هــرسنــار گــده و بهلیــک تقـی زا

 نـر ولیکـش و ایران غنی و سیکوش

 هـار گرسنـلی به هر کنــصد چو خلی

 سیر وآنکه همه عمرهست  د وطنزد

 رسنهــار گــان نثــده جور وطن بــبه

 در رابطه با دشتی:« جمهوری نامه»و این هم سروده ی بهار از منظومه ی 

 چو جمهوری شود آقای دشتی

 علمــدارش بــود شیطان رشتی

 سفیــه کهنــه مشتیتدیّــن آن 

 نشیند عصـرها در تــوی هشتی

 کند کور و کچل ها را خبردار

 ز حالج و ز روّاس و ز سمسار

 دریـغ از راه دور و رنج بسیــار

 داوری بهار در باره ی نامدارانی چون ایرج میرزا، عارف و عشقی نیز چنین است:

 بود ایرج پیرو قائم مقام

 وامکرده از او سبک و لفظ و فکر، 

 عارف و عشقی عوام
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جمعیت ایرانی »سازمانی به نام « حزب توده ایران»، ۱۳۲۹با اوج گیری جنگ سرد در بهار 

گیری بیماریش،  تاسیس کرد و بهار ریاست این نهاد را پذیرا شد، ولی شدت« هواداران صلح

ه نقل قول از مجالی برای فعالیت بیشتر در این زمینه به او نداد و شاید گفته ی حسین خطیبی ب

همه باید دنبال کار سیاست بروند و اگر کسی در این عرصه نباشد، مردم به او اعتنایی »بهار که: 

، در عمل از نظر بعضی از بهارشناسان، که گالیه های استاد از سیاست را بسیار جدی «کنند نمی

، که به راستی یکی از تلقی کرده اند، واقع بینانه تر باشد. با این همه، واپسین اثر شعری بهار

است که در تابستان همان سال، به « جغد جنگ»بزرگترین قصیده سرایان معاصر است، قصیده ی 

 اقتفای چگامه ی بلند و زیبای منوچهری دامغانی، با این مطلع سروده شده است:

 فغان ز جغـد جنگ و مرغوای او

 که تــا ابــد بریــده بــاد نــای او

د و دست کم در یک مورد بو دشتیی های بهار با رضاشاه به مراتب بیش از مخالفت ها و دشمن

، در شهربانی، که به دنبال جلوگیری از چاپ دیوانش ۱۳۱۲فحاشی او به شخص اول مملکت در 

ماه و سپس سومین تبعیدش به اصفهان  ۵اتفاق افتاد، منجر به بازداشت و زندانی شدن او به مدت 

کشید. ناگفته نماند که بهار درتمام عمر تنها دو بار و هر دوبار در شد که یک سال به درازا 

بود که یک سال طول  ۱۳۰۸دوران سلطنت رضا شاه به زندان افتاده بود. نخستین بار در سال 

کشید و درباره ی این دوره این بار در غزلی متواضعانه تر تنها زندان خود را مترادف با زندان 

 چنین سروده است: های مسعود سعد دانسته و

 من نیــم مسعود بــو احمــد ولی زندان من

 کمتر از زندان نای و قلعه ی مندیش نیست

دشتی، اما به نظم، به صورت کتابی « ایام محبس»بهار خاطرات دوران دومین زندان خود را نظیر 

بی بزرگی به شاه به برگزاری همایش ادرضاتصمیم خلق کرد. به دنبال « کارنامۀ زندان»با عنوان 

یشنهاد می کند پ شاه به ،نخست وزیر)ذکاء الملک( محمدعلی فروغی  ،مناسبت هزاره فردوسی

 عملاین انجام آنچه که به . گمارندرا از تبعید خارج کنند و به مدیریت این همایش ب بهارکه 

 در تعریف و تمجید از رضا« وارث طهمورث و جم»سرودن قصیده ای به نام  ،سرعت بخشید

در فروردین برای رهایی از تبعید، بهار  و سوگندی بود که عهد نامهشاه و همچنین تهیه وتنظیم ت

 نوشت: به محمدعلی فروغیبه این شرح،  ،۱۳۱۳
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 ه:شوکت وزراء عظام دامتمقام منیع ریاست »

 ه دراز مداخل دیداًاینجانب در ظرف مدتی که از امور سیاسی برکنار بوده است ش

معارف مشغول بوده  ۀوزارت جلیل ۀری داشته و به کارهای مرجوعسیاسیات خوددا

 ماز هر قس در آتیه نیز متعهد و ملتزم است که به همان دستور رفتار کرده و جداً .است

به جوید و از معاشرت و اختالط با جمعی که مربوط  رازسیاسی احت ۀرفتار و روی

بر طبق سوگندی که یک بار یاد  ند و از هر قسم اجتماعات پرهیز کند وه ات بودسیاس

 به نسبت کند می یاد قسم مجید قرآن به و طلبد می شهادت به را ، خداوندکرده است

جز خدمت  ،ته باشدنداش منظوری بوده راستگو و صدیق خود مفخم و متبوع شاهنشاه

 مردم از برخی در اواخر این در که اخالقی از مد نظر و خاصه .به دولت و ملت ایران

 دستاویز را دیگران بدبختی خویش، فرضی آسایش و نجات برای که است یافته رسوخ

 سوءظن صرف به فدوی در بارۀ که متمنی است اولیاء مقدس ساحت از دهند، می قرار

 «محمد تقی بهار .  سارت استج زیاده نفرمایند. رفتار

بیت سروده شده  ۷۲و بند  ۶بهار در مدح رضاشاه، که در « وارث طهمورث و جم»ترجیع بند 

 است، این گونه به پایان می رسد:

 بود خواهد زین قبل تا جاودان

 این سخــن ورد زبـان روزگار

 مالک الملک معظــم پهلــوی

 وارث طهمورث و جم پهلـوی

پنجم مجلس شورای ی در انتخابات دوره  سالگی ۲۹، در سن ۱۳۰۲دشتی در سال شیخ علی 

که طرفدار برقراری رژیم  - اوی اما اعتبار نامه  .از شهرستان ساوه به وکالت انتخاب شد ،ملی

نایب رئیس  پی ورزی و گروهی از وکالسرسختانه ی با مخالفت نیز  -جمهوری در کشور بود 

 در این مورد سرسختانه  که ،از آن میان بهار و ه رهبری گروه اقلیتک سید حسن مدرسمجلس، 

ششم ی در انتخابات دوره  ،۱۳۰۵در سال  ،او سرانجام ،با این همه. رد شد ردند،ک ت میمخالف

، در فروردین نهمی به مجلس راه پیدا کرد و این سمت را تا پایان دوره از سوی مردم بوشهر 

و زمانی که به خاطر تعریف نکردن از رضا شاه در اجالس کنفرانس بین المجالس در  ،۱۳۱۴



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

30 

 

 

. جالب حفظ کرد ضا شاه قرار گرفت و برای چهارمین بار زندانی شد،استانبول مورد غضب ر

 توجه اینکه در دوره ی ششم مجلس، مدرس، بهار و دشتی همزمان در مجلس حضور داشتند.

ی دماوند به مجلس باز گشت. در اواخر این دوره  دشتی در دوره ی دوازدهم به عنوان نماینده

رضا شاه مجبور به استعفا و خروج از ایران شد. نطق های رخ داد و  ۱۳۲۰بود که وقایع شهریور 

آتشین دشتی در مورد رسیدگی دولت به وضع جواهرات سلطنتی و جلوگیری از خروج 

احتمالی آنها از کشور و همچنین رسیدگی به دارایی های مشکوک خانواده ی سلطنتی تا به 

لطنت از دشتی به شمار می رود. و این امروز برجسته ترین گله ی مخالفان او، بویژه دوستداران س

تر کسی در مورد نوشته های بهار و حمالت او به رضا شاه، در در حالی است که برای نمونه، کم

 -که کوتاه زمانی پس از ایراد نطق های تند دشتی نگاشته شده است  –رابطه با قتل مدرس 

ی  سیزدهم ادامه داشت و در دوره ی سخنی بر زبان می آورد! این نمایندگی نیز تا پایان دوره

چهاردهم، دشتی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و برای هفتمین بار به مجلس 

، دشتی به دستور قوام السلطنه ۱۳۲۵اردیبهشت  ۳۰در پایان دوره ی چهاردهم مجلس، در رفت.  

 می شود و در این مدت، برای پنجمین بار بازداشت «تحریک علیه دولت»نخست وزیر، به جرم 

را که در هفته های پیش رو برای « خاطرات سیاسی چهار سال و نیم دعوی دموکراسی»نگارش 

 نخستین بار چاپ و پخش خواهد شد،آغاز می نماید.

 ۱۳۲۰دشتی در خاطرات سیاسی خود به تفصیل در مورد دالیل تأسیس حزب عدالت در آذر 

و ابراهیم خواجه نوری  –از مخالفین دستجات چپ  –که با حمایت همکارانی نظیر جمال امامی 

پا گرفته بود و مشکالت فراوان تشکیالت حزبی در ایران نوشته و سرانجام مبحث را چنین 

 ارزیابی کرده است:

کشانید که بعد از یک  «حزب عدالت»تمام این وسوسه ها ما را به ایجاد و تشکیل »

سال جان کندن و زحمت کشیدن و تحمل ناز و توقعات اشخاص و صرف وقت زیاد و 

 «ناچار آن را رها کردم. ،خستگی بی حد و حصر

برای کارهای  –به طوری که من خیال می کردم  –روی هم رفته عدم اقبال مردم »

و اختالفات شخصی، عدم انضباط و تقیّد افراد به پیروی از سیاست  تعارضحزبی 

ها تصویب کرده اند، پر تقاضایی و پر  عمومی حزبی و چیزی که اکثریت خود آن
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مرا  ،توقعی افراد از شخص من و از طرف دیگر تراکم گله و شکایت از شخص من

 «.وادار کرد که از حزب کناره گیری کنم

، سفیر ایران در مصر بود و پس از آن به عنوان وزیر مشاور در ۱۳۲۹تا اسفند  ۱۳۲۷دشتی از آذر 

، به ۱۳۴۲تا آذر  ۱۳۴۱کابینه ی چند ماهه ی حسین عالء حضور داشت. او همچنین از آبان 

به  ۱۳۵۷سفارت ایران در لبنان منسوب شد. سرانجام دشتی از دوره ی دوم مجلس سنا تا انقالب 

 سال به عنوان سناتور انتصابی در این نهاد قانونگذاری ایران حضور داشت. ۲۵مدت 

پس از انقالب، دشتی برای ششمین و هفتمین بار مجموعاً برای کمتر از دو ماه به زندان افتاد و 

، به همت ۱۳۶۰واپسین اقدام سیاسی او نگارش یادداشت هایی است که پس از مرگ او در دی 

 ، در تهران چاپ و پخش شد.«عوامل سقوط»وزی با برنام دکتر مهدی ماح

 دشتی دلیل نگارش این کتاب را چنین بیان می کند:

چهارده  م؛این یادداشت ها را فراهم آورد را نوشته ام، «پنجاه و پنج»به همان دلیل که »

معذلک  م،سال تمام تحت فشار بودم تا کتابی در ستایش خاندان پهلوی تدوین نمای

 ،اگر کسی حوصله تتبع داشته باشد ند.ن چیزی نیست که آنها می خواستآتاب این ک

از و گوشه هایی زده ام حرف هایم را  ،فشارهای اخالقی ۀمتوجه می شود که با هم

از سازندگی ها سخن  ،البته بیش از نارسایی ها ه ام.حوادث دوران پهلوی را نشان داد

 «ه ام....گفت

 که:و باز خاطرنشان می کند 

رعایت قانون  ،که پنداشتم با استقرار اساس سلطنت مرا نیز برای این نوشت« پنجاه و پنج»

سد مستحکمی در برابر  ،مردم ۀاحترام به اصول مشروطیت و تامین رفاه تود واساسی 

ناتوانی دستگاه  «سیاهکل ۀواقع»هرچند پس از  -نفوذ کمونیسم کشیده خواهد شد 

 .«دینامرئی کمونیسم ظاهر گردبا رشد  ۀدر مقابل هحاکم

، یعنی حدود دو ماه پیش از مرگش، با این ۱۳۶۰دشتی یادداشت های عوامل سقوط را در آبان 

 فرازمان به پایان رسانده است:
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نتیجه الآزادی و ب تر از عدالت وناپذیر هشدهیچ تبلیغی نیرومندتر و هیچ برهانی خ»

دم را به حکومت و کشور خود عالقه مند آسایش و اطمینان به زندگی نیست و مر ،رفاه

 ،ستهاسارت  وسالمی به آب و خاکی که در آن عبودیت  بشرنمی سازد و هیچ 

 رژیمیکه باید زمامداران کشورها با هر  ای است نکتهعالقه پیدا نمی کند و این همان 

 .«دنپاسدار آزادی و عدالت باش و هموارهبدان عمیقاً توجه کنند  ،که دارند

فشارهای سیاسی به بهار و دشتی، دو روزنامه نگار توانا و موفق و قانونگذار متعهد و دلسوز، و به 

حاشیه راندن آنها در عرصه ی سیاست کشور، در مقاطع مختلف زندگی پر بروبارشان از سوی 

ها  مسئوالن کشور، این دو نخبه ی ایرانی را به خلق آثاری متنوع و چشم گیر در بسیاری از زمینه

بهار « مرغ سحر»های فرهنگی ایران موفق ساخت. و برای نمونه، هنوز ترانه ی  ی ویژگی با همه

 دشتی، طنینی دارد.« دمی با خیام»الهام بخش است و هنوز 

به بیان دیگر، از زمانی که بهار و دشتی در سودای بهروزی وطن، قلم نقد سازنده و ادبِ روشنی 

ک قرن می گذرد. هنوز نوشته های ایشان پر طراوت است و بخش را برکشیدند، نزدیک به ی

برای اصالح امور، روشنگر و خواندنی. به راستی قلم هایی که تاریخ انقضا ندارند از یک خرد 

شاید در خواندن سرگذشت این دو نویسنده ی بنام اوایل قرن بیستم  گیرند. جاودان جوهر می

 -که آیا در بین سیاستمداران امروز خاورمیانه، میایران، برای بسیاری این پرسش مطرح باشد 

سراغ گرفت که بنویسند و ماندنی هم بنویسند؛ بنویسند و نسل  هایی -توان کسانی را با چنین قلم

 های بعدی نیز بخواهند و بتوانند آنها را بخوانند؛ و بنویسند و چراغ راه آینده باشند؟

 چشم و گوش ما هنوز در جستجو است.

 

  ۱۳۹۹خرداد  ۲۵

 مک لین، ایالت ویرجینیا
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  پروانه بهار دختر محمد تقی بهار           

پروانه جان خیلى خوشحالم که توانستیم  :1 مژده بهار

در مورد چاپ دوم کتاب  وقتى مناسب براى گفتگو

جهت  ،برگزیده اى از خاطرات زندگى شما ،مرغ سحر

 .پیدا کنیممطالعات فرهنگی آرمان  ۀانتشار در فصلنام

به چاپ رسید  ۲۰۰۳نخست در سال  "مرغ سحر"کتاب 

 و سپس خاطرات شما به زبان انگلیسى و تحت عنوان:

The Poet’s Daughter: Malak O’Shoara 

Bahar and the Immortal Song of 

Freedom 

  چه بود؟"مرغ سحر "شما براى تجدید چاپ  ۀبه چاپ رسید. انگیز ۲۰۱۱در سال 

خواهرم چهرزاد که از من وکالت تام دارد، تماس گرفتند و با او  جهان کتاب باپروانه بهار: 

قرارداد بستند. به نظرمن به ارزش این کتاب پى برده بودند و من هم با آنها با کمال میل همکارى 

کردم. در ضمن تمام نسخه هاى  چاپ اول هم به فروش رفته بود و احتیاج بود کتاب تجدید 

 .چاپ شود

م که جهان کتاب به اهمیت خاطرات شما پى برده است. آیا تفاوتى بین خوشحال مژده بهار:

 چاپ اول و دوم خواهیم دید؟

                                                 
۱

 مژده بهار، فارغ التحصیل رشته های زبان فرانسه، شیمی و وکالت و ساکن مریلند آمریکا است. 
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بله، من صفحاتى را اضافه کردم، خانم دکتر فاطمه کشاورز مقدمه اى براى کتاب پروانه بهار: 

زاده هراقتصادى نیا هم مقاله اى نوشته اند که در کتاب خواهید دید. خوانوشته اند، خانم سایه 

 .ترى شده استافشین معاصر کتاب را ویرایش کردند. به نظر من کتاب کامل هاى من، شیرین و

نوشتن خاطرات زندگی شما بی تردید، تصویر زنده اى از کودکی شما و پدرتان  مژده بهار:

که همزمان یکی از شخصیت های کلیدی دوران های مشروطیت و رضاشاه بوده و دهد می

آن دوران به خوانندگان می دهد.  در کنار بیان خاطرات، چه هدف ها و  همچنین مادر و شرایط

 انگیزه هایی شما را به نوشتن کتاب مرغ سحر رهنمون کرده است؟

طور که اشاره کردید، من در این کتاب از پدرم، مادرم و زندگى داخلى  همینپروانه بهار: 

 بى پرده در مورد بهار ننوشته، شاید چون هیچ خانواده ام می گویم. تا کنون هیچ کس این چنین

کس از زندگى داخلى ما با خبر نبوده است. من مى خواستم در مورد زندگى پدرم و فداکاری 

رونى، صحبت کنم. به نظر من زندگى یدیدى ب هاى مادرم، از درون خانه، نه از بیرون خانه و با

 .ما نیست ۀخانوادخانوادگى ما جزیى از تاریخ ایران است و فقط مال 

دختران با پدران، به  ۀصمیمان ۀگفته می شود که رابط یدر برخی نظریه های علم مژده بهار:

کار اجتماعی را در بزرگسالی این دختران نمایان ویژه با پدران اجتماعی و موثر، توانایی های 

داشتن پدری چون ملک می سازد.  شما تا چه حد این نظریه را با محک زندگی خود و با 

 الشعرای بهار درست می دانید؟

به نظر من این حرف درست است. پدر من مرا خیلى دوست داشت، من هم خیلى پروانه بهار: 

 -دوستش داشتم. افکار او در من خیلى تأثیر داشت تا آنجا که من تمام کارهایى که او مى

او بود که مرا به فکر آزادى انداخت،  خواست و برایم آرزو مى کرد را انجام داده ام. افکار 

آزادى خودم، آزادى زنان، آزادى سیاهپوستان... الزم است بگویم که عالوه بر تأثیر پدر، خود 

پدرم براى زن احترام خاصى قائل بود. من   .دختر هم باید کارى و بلند پرواز باشد تا موفق شود

ر پدرم، براى زمان خودش زنى تحصیل فکر می کنم که یکى از دالئل وجود مادرش بود. ماد

 .کرده و کتابخوان بود

پروانه جان شما به مهر پدر و احترام خاص او به زن اشاره کردید، آیا مثالى در این  مژده بهار:

 باره به خاطردارید؟
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داشت. بین بله، مثال هاى زیادى دارم. پدر من با دختران و پسرهایش یک رفتار پروانه بهار: 

ساله بودم، با پدرم براى درمان به سوییس  ۱۹-۱۸دخترها و پسرها فرقى نمى گذاشت. من وقتى 

رفتم. تمام پولش را به من سپرده بود و من همه جا براى همه چیز پول مى دادم. سعادتمند بودم 

م نزدیک ه که توانستم از او نگهدارى کنم. من با او همفکر بودم و از لحاظ روحى و روانى به

 .با این که سال ها از فوت او مى گذرد، روزى نیست که یاد پدرم با من نباشد  بودیم.

 تاریخی؟ ۀچه شد که از ایران به آمریکا مهاجرت کردید؟ در چه بره مژده بهار:

براى اینکه شوهرم به نمایندگى ایران در بانک  ۱۹۵۳کردم و در سال  ازدواجمن پروانه بهار: 

 .سال تمدید شد ۱۲جهانى انتخاب شده بود، به واشنگتن آمدم. ماموریت شوهرم شش دفعه یا 

در این دوران که من به آمریکا آمدم، همسر و مادر شدم، دیپلم، لیسانس و فوق لیسانسم را 

خالف پدرم، مخالف تحصیل زن بود. این داستان جالبى دارد گرفتم، درحالى که شوهر من، بر 

 .که امیدوارم در کتابم بخوانید

کمی درمورد تجربه های شخصی خود در مبارزات مدنی و حقوق سیاهپوستان  مژده بهار:

 آمریکا بگویید؟

من در خانواده اى آزادیخواه بزرگ شدم و از زندگى پدرم در مورد آزادى و پروانه بهار: 

تابستان به همراه شوهرم، پسرم و دخترم به فلوریدا رفته بودیم. پسرم که  ادگى یاد گرفتم. یکآز

سبزه است در استخر شنا مى کرد و من کنار استخر بودم. ناگهان صداى سوت و فریادى شنیدم 

 فهمیدم منظورش پسر من است! در آن  "این بچه سیاه را از آب بیرون بیاورید!"که مى گفت: 
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ان، سیاه پوستان حق شنا کردن در استخرهاى سفیدپوستان را نداشتند. من با مدیریت هتل زم

برخورد بدى کردم و از همان روز تصمیم گرفتم که در مبارزات مدنى شرکت کنم و حق سیاه 

 پوستان و سایر اقلیت ها از جمله زنان را بگیرم. در کتابم جزئیات این مبارزات را شرح داده ام.

 آیا نوشتن کتاب دیگری را در برنامه خود دارید؟ هار:مژده ب

ن با پدرم بنویسم. همچنین خیلى دوست دارم در ازودوست دارم در مورد سفر به لپروانه بهار: 

 .مورد مقام زن در شعر و نثر پدرم بنویسم

اشته خواننده باید به چه درونمایه هایی توجه ویژه د مرغ سحرپروانه جان در کتاب  مژده بهار:

 باشد؟

 تأثیر حکومت استبدادى در زندگى خانوادگى ما.۲ ن، وجود زن و استقالل زنز .۱پروانه بهار:

 ارزش هاى پدرم و ارزش هاى خانوادگى .۳

شما زندگى پر بارى داشتید، دختر، همسر و مادر بودید، بدون پشتیبانى همسر  مژده بهار:

کتابدارى تکمیل کرده اید، کنشگر حقوق زنان تحصیالت دانشگاهى را تا کارشناسى در رشته 

 چه آرزو و یا نصیحتى براى جوانان دارید؟ .و سیاهپوستان بوده اید، نویسنده و سخنران هستید

براى زنان جوان آرزو دارم که اول تحصیل کنند، راه خودشان را پیدا کنند و پروانه بهار: 

م یک جفت کفش پاشنه بلند زیبا خریدم و مستقل باشند. من بعد از دریافت اولین حقوقم، رفت

خودم را موفق ترین آدم مى دانستم. این احساس  ،اولین قسط یک ماشین نو را دادم. من آن روز

 .توانمندى را براى همه زنان آرزو دارم

 .با سپاس از این که چند ساعتى را با من گذراندید، پروانه جان  مژده بهار:
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الشعرا بهار آن را بر روی یکی از  ای است در دستگاه ماهور که ملک مرغ سحر، اثر جاودانه

دان و نوازنده نامدار تار در دوبند سروده است. حدود  ود، موسیقیداو درآمدهای مرتضی نی پیش

های چند  های ارس تا سواحل خلیج فارس، در زمزمه سال است که این ترانه زیبا، از کرانه ۱۰۰

های دراز هنوز لطافت و جاذبه و شور و  نسل از مردم ایران مترنم است و بعد از گذشت این سال

 دارد. را به طپش وا می ها ها و جان تأثیر آن، دل

 مرتضی حسینی دهکردی

 مرغ سحر ناله سر کن...
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های تاریخ ایران است و ترانه  تیرگی مداوم شب و چیرگی مستمر ظلم و ستم، همواره از مشخصه

ها انسان را برای دمیدن  مرغ سحر، فریادی است از اعماق این ظلمت دیرپا که آرزوهای میلیون

 رساند. سحر، به گوش می

 
 داوود نی خان مرتضی

تمام دوران سلطنت رضاشاه، اجرای بخش دوم این ترانه سرگذشت پرنشیب و فرازی دارد و در  

ها، بسیاری از خوانندگان بزرگ مانند قمرالملوک وزیری،  آن ممنوع بود. در طی این سال

الدوله، هلن، جمال صفوی، محمدرضا شجریان، نادر گلچین و هنگامه  ملوک ضرابی، ایران

کتاب ارزنده خاطراتی از اند. پرویز خطیبی در  اخوان آن را با هنرمندی بسیار اجرا کرده

 نویسد: شرحی به این مضمون می ،داوود داوود، برادر مرتضی نی هنرمندان به نقل از موسی نی

یک شب من و برادرم مرتضی و قمرالملوک وزیری در خانه تیمورتاش وزیر مقتدر 

گذاری کرده  دربار رضاشاه دعوت داشتیم. اواسط شب ناگهان رضاشاه که تازه تاج

رو شویم، تا حدودی دستپاچه  بود وارد مجلس شد و ما که انتظار نداشتیم با شاه روبه

حالی که شنل آبی خود را از دوش شدیم. شاه که متوجه این مسأله شد، در 

داشت، با صدای پرآهنگش خطاب به من و برادرم مرتضی گفت: ادامه بدهید و  برمی

ی آن که قصد خاصی داشته باشیم، ترانه مرغ سحر بما دستور شاه را اطاعت کردیم و 

الشعراء بهار  را نواختیم. مرغ سحر که آهنگش از مرتضی و من و اشعارش از ملک
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ای است که بهار آن را در مخالفت با دیکتاتوری رضاشاه سروده  واقع ترانه است، در

است و چه راهی بهتر و مؤثرتر از سرودن شعر روی آهنگی که از آن روزگار تاکنون، 

ترین  ترین و قشنگ به سینه حفظ شده و هنوز هم یکی از برجسته  زبان به زبان و سینه

ک تمام شد رضاشاه کمی با رجال حاضر در وقتی هنرنمایی قمرالملو .هاست ترانه

مجلس گفتگو کرد و بعد هم به سراغ ما آمد و قمر و مرتضی و مرا مورد محبت قرار 

ای برافروخته به مرتضی و من اعتراض  داد و رفت. پس از رفتن او، تیمورتاش با چهره

و کرد که چرا این آهنگ را اجرا کردیم؟ و قمرالملوک وزیری که همگان برای ا

داوود  احترام قایل بودند جواب داد که این پیشنهاد من بود و گناهی متوجه برادران نی

نیست و به این ترتیب ما را از یک مخمصه بزرگ نجات داد وگرنه ممکن بود که 

تیمور تاش من و برادرم را به زندان بیندازد. چند ماه پس از آن شب بود که ترانه مرغ 

 1..ها افتاد. سحر بر سر زبان

    
الشعراء بهار  سرای نامدار در کتاب قصه شمع، ملک به نوشته اسماعیل نواب صفا، شاعر و ترانه

این ترانه را به خاطر حوادث دوران محمدعلی شاه قاجار و بستن مجلس و بالتکلیفی مملکت 

اما گفتنی است که محمدعلی شاه قاجار در ساعت  .سرود و ارتباطی با مخالفت با رضاشاه ندارد

خورشیدی به سفارت روس در تهران پناهنده شد و از  ۱۲۸۸تیرماه  ۲۵صبح روز جمعه   ۸:۳۰

یا  ۱۲۷۹داوود سازنده این آهنگ، متولد  سلطنت خلع گردید و با توجه به این که مرتضی نی

سال نداشته  ۸ـ ۹ه بیش از خورشیدی است، در آخرین روزهای سلطنت محمدعلی شا ۱۲۸۰

به احتمال قریب به یقین،  .هنگی نداردهمااست و اظهار نظر استاد نواب صفا با واقعیت 

                                                 
.۱۹ـ  ۲۲خطیبی، صفحات خاطراتی از هنرمندان، نوشته پرویز  -۱
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هایی از  هایی که نشانه  خورشیدی، سال ۱۳۰۰الشعراء بهار، ترانه مرغ سحر را در حوالی سال  ملک

شد بر روی  ده میکم شنی دیکتاتوری در حال بروز و ظهور بود و صدای پای استبداد، کم

 داوود در دستگاه ماهور سروده است. درآمدی از مرتضی نی پیش

 
 وزیری الملوک قمر

کننده مشهور رادیو و تلویزیون، با استاد  در تأیید این نظر، سالها پیش ایرج گرگین گوینده و تهیه

پخش « امید ایران»داوود خالق آهنگ مرغ سحر، گفتگوئی انجام داد که در رادیو  مرتضی نی

 این گفتگو به شرح زیر است:شد. خالصه 

الشعراء بهار به من فرمودند:  روزی از روزهای خوب آن روزگاران، جناب ملک

آهنگ تازه چه داری؟ عرض کردم: دارم. فرمودند بزن ببینم. من امتثال امر نموده و 

هائی نمودند و چندبار تقاضا  آهنگ را نواختم و ایشان روی تکه کاغذی، یادداشت

زدم، با تار تکرار کنم. در آخر فرمودند که من  تی را که به آرامی میکردند که قسم

روی این آهنگ، شعری خواهم گذاشت و کاغذی که در دست داشتند به من نشان 

« نت»از عالئم مزبور پرسیدم. فرمودند این  .دادند. روی کاغذ عالئمی گذاشته شده بود

انرا دیدم، فرمودند سازت را ام. چندی بعد که ایش من است که در ذهن پرورانده

وقتی شعر را خواندند، من دیدم  بینم.بای؟ عرض کردم آری، فرمودند بزن  آورده



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

41 

 

 

درست جفت و جور آهنگ ابداعی من است و آن آهنگ مرغ سحر بود که دادم به 

انم قمرالملوک وزیری خواند و آنقدر مورد قبول عامه قرار گرفت که بر زبان خ

 1 .کوچک و بزرگ جاری شد

  
 نادر گلچین                                         ملوک ضرابی    

سرایی پویای ایران است و  کتاب ادبیات آهنگین ایران، بعد از شیدا که سرفصل ترانه ۀبه نوشت

سرایی  ترین چهره ترانه الشعراء بهار شاخص های ملی و میهنی است، ملک عارف که مبتکر ترانه

ترین اثری است که از وی به جا مانده و برای اولین بار به  سحر برجستهایران به شمار رفته و مرغ 

 وسیله ملوک ضرابی و قمر اجرا شده است.

های دوره بیداری ایرانیان دارای دو بند است. بند اول آن تغزلی است و  این ترانه مانند اکثر ترانه

عمومی معموالً بند تغزلی  دربند دوم به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است. در مجالس

جا که در خفا، امکان مطرح کردن عقاید سیاسی وجود داشت، بند دوم  شود و آن آن خوانده می

خواندند. کالم بهار در هر دو بند عظمت و جاودانگی دارد و اگر شعر را حتی بدون  را نیز می

 آهنگ و مستقل از موسیقی بخوانند، کوبنده و شنیدنی است.

های موسیقی ایران، از میان اجراهای متعدد  یقات شاپور بهروزی، مؤلف کتاب چهرهبراساس تحق

الدوله هلن و جمال صفوی، بر روی صفحه گرامافون  مرغ سحر، اجرای ملوک ضرابی و ایران

                                                 
داوود، نوشته مهندس احمد معتمدی. ای از استاد مرتضی نی كیهان لندن، خاطره - ۲
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های  اما از آن چه قمرالملوک وزیری در کنسرت .اکنون این آثار وجود دارند ضبط شده که هم

 در  ۱۳۶۹سال  در  را  محمدرضا شجریان این ترانه   در دست نیست.  خود خوانده است، اثری

 
 استاد محمد رضا شجریان

با  ۱۵۰های تازه شماره  دانشگاه برکلی آمریکا خواند )کنسرت سروچمان( و نادر گلچین در گل

های تازه شماره  تنظیم ارجمند استاد فرامرز پایور و باالخره خانم هنگامه اخوان این اثر را در گل

 با تار محمدرضا لطفی اجرا کرد. ۲۰۱

اندرکاران هنری رژیم پیشین، مرتکب خطا و اشتباه بزرگی شدند  چند سال قبل از انقالب، دست

آهنگ نهاده شد که با صدای پوران و  و به جای شعر مرغ سحر، شعر دیگری بر روی این

عبدالوهاب شهیدی، به صورت دوصدایی اجرا گردید. تغییر شعر بهار، آن هم کالمی تا این حد 

های سیاسی صورت  زیبا و فاخر و پرمفهوم که به تحقیق سند افتخار ملت ایران است، با انگیزه

 کس نیز آن را تحسین نکرد. هیچ گرفت که به هر روی، امری غیرقابل دفاع و نابخشودنی است و

توانست به  آخرین نکته گفتنی آن که چون تصنیف مرغ سحر، زبان دل مردم بود و هرکس می

 ها نشست و حتی برخی از کلمات و  ها و زبان سادگی و راحتی آن را درک کند، به زودی بر دل

نحو بسیار مطلوب و مناسبی تغییر یافت. از آن جمله  جمالت آن به وسیله مردم کوچه و بازار، به

 کند: الشعراء تعریف می ملک
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شام تاریک ما را سحر »گوید  تصنیف مرغ سحر را ساخته بودم و در آن قسمت که می

یک شب شنیدم که رهگذری به «. شام من شام من را سحر کن»ابتدا گفته بودم: « کن

من دیدم چه کلمات مناسبی این «. ا سحر کنشام تاریک ما ر»گوید  جای شعر من، می

رهگذر که سوادش هم معلوم نیست انتخاب کرده است. شعر را به همان طریقی که 

  1رهگذر زمزمه کرده بود اصالح کردم.

سال، مرغ سحر، بعد از سرود جاودانه ای ایران، محبوب ترین  ۱۰۰هنوز هم بعد از گذشت 

ترانه مردم ایران است و مفاهیم دل انگیزی که در این شعر بیان شده، همچنان بر تارک آرزو 

 2 های ملت ایران می درخشد.

 مرغ سحر

، ۱۳۰۴حدود  داوود، سال آفرینش شعر: محمدتقی بهار، دستگاه: ماهور، آهنگ: مرتضی نی

 الدوله، شجریان، نادر گلچین، هنگامه اخوان، فرهاد نده: قمر، ملوک ضرابی، ایرانخوان

 داغ مرا تازه تر کن!        مرغ سحر، ناله سر کن!

 بر شکن و زیر و زبر کن   زآه شرر بار این قفس را

                                                 
.۷۷الشعراء بهار، صفحه  بخش قهرمان، داماد ملك نقل از كتاب قصه شمع، خاطرات هنری اسماعیل نواب صفا، به نقل از یزدان ۳

 

را شنیده ام، آنچه با « مرغ سحر»به باور نگارنده این سطور که اغلب صفحات و اجراهای گوناگون  2

به وجود آمده، برترین و هنرمندانه ترین « محمد رضا شجریان»آوای گرم و لطیف و سحرآمیز 
 اجرائی است که از این اثر یگانه موسیقی معاصر ایران به جاودانگی رسیده است. 

افسون کننده، استاد شجریان موفق شده است تا مفاهیمی چون: شب، تاریکی، سحر، در این آوای 
روشنائی، قفس، آزادی و باالخره، ظلم و رهایی را با همان بار معنایی که ملک الشعراء بهار در کالم 
 ماندگار خود به کار برده است، به شنوندگان انتقال دهد. آنچه شجریان می خواند در حقیقت دادخواهی
مشترک میلیون ها ایرانی دردمند و رنج کشیده ای است که در شامی تاریک و دیرپا گرفتار آمده و 

 آزادی و سر بلندی ایران بر تارک آرزوهای آنها می درخشد. 

خورشیدی در اطراف و اکناف گیتی برگزار کرد،  ۱۳۶۹در کنسرت هایی که استاد بعد از سال 
پایان بخش همه برنامه های موسیقی وی به شمار رفته و « مرغ سحر»اجرای پی درپی و مکرر 

صدها و یا هزارها شرکت کننده ای که در این کنسرت ها حضور داشتند به پاخاسته و با دیده گریان و 
دلی لبریز از مهر ایران، به طور گروهی، استاد را در خواندن ترانه همراهی می کردند. صحنه های 

 همواره به یاد خواهد ماند.باشکوهی که در تاریخ ایران 
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 نغمه آزادی نوع بشر سرا                 بلبل پر بسته زگنج قفس درآ

 ، پر شرر کنپر شرر کن   وز نفسی عرصه این خاک توده را

 آشیانم داده بر باد  ظلم ظالم، جور صیاد

 شام تاریک ما را سحر کن ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

 شام تاریک ما را سحر کن ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

 ابر چشمم ژاله بار است   نو بهار است گل به بار است

 این قفس چون دلم تنگ و تار است

 دست طبیعت گل عمر مرا مچین شعله فکن در قفس ای آه آتشین

 بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن/  جانب عاشق نگه ای تازه گل، از این

 مختصر مختصر کن مختصر کن  مرغ بی دل، شرح هجران،

 بند دوم:

 عهد و وفا بی اثر شد عمر حقیقت به سر شد

 هر دو دروغ و بی ثمر شد ناله عاشق ناز معشوق

 قول و شرافت همگی از میانه شد راستی و مهر و محبت فسانه شد

 دیده تر کن بهانه شد       از پی دزدی، وطن و دین

 زارع از غم گشته بی تاب جور مالک، ظلم ارباب

 جام ما پر ز خون جگر شد ساغر اغنیا پر می ناب

 وز قوی دستان حذر کن  ای دل تنگ ناله سر کن

 دلکش بزن ای یار دلنشین یپرده  ساقی گلچهره بده آب آتشین

 ه بر آر از قفس ای بلبل حزیننال

 پر شرر شد، پر شرر شد  من  ی کز غم تو، سینه



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

45 

 

 

 
و بنیانگزار جلسات د بازنشسته و ساکن ایالت مریلن: دکتر هادی بهار، پزشک دربارۀ نویسنده

، «گلزار بهار»از وی تا کنون پنج کتاب منتشر شده است:  در این منطقه است. «عصرهای تاریخ»

 .«بدن انسان در امثال فارسی»، و «دل نامۀ بهار»، «برای همگانراهنمای پزشکی »، «عشقنامه بهار»

 

محمد تقی ملک الشعرای بهار: شاعر، ادیب، سیاستمدار، نویسنده، روزنامه نگار، تاریخ نگار و 

روشنی از تحوالت اجتماعی و سیاسی  ۀپژوهشگر معاصر ایرانی است. اشعار و مقاالت بهار، آین

یار مهم تاریخ ایران است. بهار سیاستمداری آزادیخواه، شاعری ایران در یکی از برهه های بس

شفیعی کدکنی، بهار یکی از شعله های  ۀادب پارسی است. به گفت شعر وبرجسته و استاد مسلم 

 پر فروغ قصیده سرائی در تمام تاریخ ادبی ماست.

 

 بهار در پوست گردو:

گی: مشهد و تهران، جایگاه ، پدر: محمد کاظم صبوری، محل زند۱۳۳۰وفات  ۱۲۶۵تولد 

خاکسپاری: آرامگاه ظهیرالدوله، تهران، دوران حکومت: مظفرالدین شاه و احمد شاه قاجار، 
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رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی، فرزندان: ملک هوشنگ، ماه ملک، ملک دخت، پروانه، 

 مهرداد و چهرزاد.

یک سال  ۱۳۰۸و تبعید رفت،  ، بارها به زنداندورهدر چند وزیر فرهنگ، نماینده مجلس : ۱۳۲۳

س رفت یسوی برای درمان سل به: ۱۳۲۷به اصفهان تبعید شد، : ۱۳۱۲ماه زندان،  ۵: ۱۳۱۱زندان. 

 اما درمان کامل نشد.

 آثار: 

زندگی  تاریخ احزاب سیاسی )دو جلد(. ** جلد(  ۳سبک شناسی )* دیوان اشعار )دو جلد(، * 

پهلوی *شرح متون * بخشی از تاریخ قاجاریه *ترجمه مانی * بخشی از تاریخ سیاسی افغانستان 

حال فردوسی براساس شاهنامه *تصحیح: تاریخ سیستان، تاریخ بلعمی، مجمل التواریخ و 

 القصص

م، باد صبا، شب وصل، ایران هنگام کار سحر، بهار دلکش، زمن نگار * ترانه های معروف: مرغ 

 است.

 

 دماوندیه دوم

 های خود راجع به این قصیده چنین می نویسد:شادروان بهار در یادداشت

شمسی گفته شد، در این سال به تحریک بیگانگان هرج و مرج قلمی و  ۱۳۰۱در سال 

اجتماعی و هتاکی ها در مطبوعات و آزار وطنخواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده 

هدف شاعر قرار گرفته این قصیده در زیر تاثیر آن معانی در تهران گفته شده و پایتخت،  بود

 است.

۱-  ای دیووو سووپید پووای در بنوود  

 

 ای گنبووود گیتوووی ای دماونووود  
 

 

۲-  خوود  از سیم به سر، یکوی کلوه   

 خوووووووووووووووووووووووووود

 

 ز آهن بوه میوان یکوی کمور بنود      

 

 

۳-  تووا مشووم بشوور نبینوودت روی  

 

 بنهفتوووه بوووه ابووور، مهووور دلبنووود 

 

 

۴-  توووا وارهوووی از دم سوووتوران 

 

 ویووون موووردم نحووود دیوماننووود 

 

 

۵- سووپهر بسووته پیمووان بووا شوویر     

 

 بووا اختوور سووعد کوورده پیونوود     

 

 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

47 

 

 

۶ - گشت زمین ز جور گردون چونم   

 

 سوورد و سوویه و خموووش و آونوود  

 

 

۷-  بنواخت ز خشم بر فلک مشت 

 

 آن مشت توویی توو، ای دماونود     

 

 

۸-  تو مشت درشت روزگاری 

 

 از گووردش قوورن هووا پوود افکنوود 

 

 

۹-  ای مشت زمین بر آسمان شو 

 

بتی منووودبووور ری بنوووواز ضووور    

 

 

۱۰

- 

 نی نی، تو نه مشت روزگاری

 

 ای کوووه نوویم ز گفتووه خرسووند   

 

 

۱۱

- 

 تو قلب فسردۀ زمینی

 

 از درد ورم نموووده یووک منوود    

 

 

۱۲

- 

 تا درد و ورم فرو نشیند

 

 کووافور بوور آن ضووماد کردنووود    

 

 

۱۳

- 

 شو منفجر ای دل زمانه

 

 وآن آتووخ خووود نهفتووه مپسووند   

 

 

۱۴

- 

 گوی خامخ منشین، سخن همی

یگو  

 

 افسرده مباش، خوش همی خند 
 

 

 

۱۵

- 

 پنهان مکن آتخ درون را

 

 زین سوخته جان شونو یکوی پنود    

 

 

۱۶

- 

 گر آتخ دل نهفته داری

 

ت بوه جانوت سووگند   سوزد جان و    

 

 

 

۲۴-  ای مادر سر سپید  بشنو 

 

 ایوون پنوود سوویاه بخووت فرزنوود    
 

 

۲۵-  بنشووین بووه یکووی کبووود اورنوود     برکخ ز سر این سپید معجر 

 

 

۲۶-  بگرای مو اژدهای گرزه 

 

 بخووروش مووو شوورزه شوویر ارغنوود 

 

 

۲۸-  از نار و سعیر و گاز و گوگرد 

 

خووره و گنوود باز دود و حموویم و    

 

 

۲۹-  از آتخ آه خلق مظلوم 

 

 و از شووووعلۀ کیفوووور خداونوووود  

 

 

۳۰-  ابری بفرست بر سر ری 

 

 هول و بیم و آفند بارانخ ز 
 

 

 

۳۴-  بفکن ز پی این اساس تزویر 

 

 بگسوول ز هووم ایوون نووژاد و پیونوود 

 

 

۳۵-  برکن ز بن این بنا که باید 

 

 از ریشوووه بنوووای ظلوووم برکنووود  

 

 

۳۶-  زین بیخردان سفله بستان 

 

 داد دل مردم خردمند 
 

 

 

 

 بیت از آن در پی نوشت آورده شده است. ۱۱بیت است که  ۳۶قصیدۀ دماوندیه دوم شامل 

 

 شرح و توضیح ابیات:

ر شمال ایران که بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و دماوند کوهی است د
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خاورمیانه است. دماوند در پارۀ مرکزی رشته کوه البرز در جنوب دریای خزر جای دارد. این 

 یجنوب یکرانه ها نیقم و همچن ن،یتهران، ورام یشهرهاکوه به هنگام هوای صاف و آفتابی از

 :آمده است نیدماوند در فرهنگ مع ۀورد واژاست. در م تیؤخزر قابل ر یایدر

 .دمه و دود و بخار یدارا یعنیآوند= دماوند  وندیدمه و بخار+ پ یعنی دم

 .هیو بهار هیحبس ه،یاست مانند مدح ینشانه صفت نسب هیدر دماوند «هی: »دماوندیه

 

 : ۱بیت 

۱-  ای دیووو سووپید پووای در بنوود  

 

 ای گنبووود گیتوووی ای دماونووود   
 

 

که مانند دیو سپید گرفتار و زندانی هستی و مثل بام جهان به باال سر کشیده و ای دماوند 

 برافراشته ای!

در اینجا دماوند مخاطب است و شاعر با او مثل یک انسان سر سخن را باز می کند. این 

صنعت شعری بسیار رایج که در آن شاعر یا نویسنده، شخصیت، رفتار و صفات انسان را به اشیاء 

« اشیاء جان بخشی به ۀآرای»یا « انسان انگاری« »آرایۀ تشخیص»نسبت می دهد  بی جان

(Personification.می نامند ) 

اصالً چرا شاعر سر سخن با دماوند را آغاز کرده است؟ شاید به این دلیل است که وی در 

سته است آن دوران کسانی را که شایسته گفتگو با خود باشند پیدا نمی کرده و بدین وسیله خوا

احساسات درونی و ناراحتی های فکری خود را از سینه برون بریزد و در نتیجه احساس آرامش 

 روانی کند.

: در اینجا اشاره ای است به داستان دیو سپید از هفت خان رستم در شاهنامه دیو سپید

ر را که فردوسی )جنگ رستم با دیو سپید(. این نوع اشاره کوتاه به حدیث، قصه و یا مثل مشهو

می نامند « تلمیح»شاعر یا نویسنده برای تقویت معنی مقصود و یا اثبات سخن خود به کار می برد 

است. تلمیح غیر از معنی اصلی آن که در عرصه « گوشه چشم نگریستن»که در لغت به معنی با 

یا  ادبیات است، در موسیقی نیز به کار برده می شود، مثال در موسیقی جاز، گاهی نوازنده

خواننده در جریان بداهه نوازی یا بداهه خوانی، به طور بسیار کوتاه اشاره به آهنگ مشهور و 
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 -آشنای دیگری می کند و چند نت آن را می نوازد یا می خواند و به این کار هم تلمیح می

ه در مورد اینکه چرا بهار، دماوند را تشبیه به دیو سپید کرده است و اصالً دیو سپید چ گویند.

 موجودی بوده است نظرات گوناگونی داده شده که خارج از حوصله این مقاله می باشد.

می باشد به معنی خدا به کار می رفته است و دیوها در اصل « دِو»دیو که معادل سانسکریت 

ایرانی اطالق می شده که از نیروی رزمی فوق العاده ای برخوردار  و بر گروهی از خدایان هند

 فظت از نظم و سامان گیتی برعهدۀ این خدایان بوده است.بودند و محا

دماوند را با گنبد گیتی برای بلندی و رفعت مقایسه کردن نیز صنعت بدیع دیگری است به 

 «.اغراق»نام 

کار برده  به« اغراق»و  «تلمیح»، «تشخیص»بنابراین در بیت نخستین این شعر، سه آرایه ادبی 

 شده است.

 : ۲بیت 

۲-   هبووه سوور، یکووی کلوو  از سوویم 

 خووووووووووووووووووووووووود

 

 ز آهن بوه میوان یکوی کمور بنود      

 

 

: نقره، استعاره از برف میان: کمر، کمر بند آهن: منظور سنگ ها و صخره های میانه کوه سیم

 است که رنگ تیره دارند.

: کاله خود، کاله جنگی آهنین که در هنگام جنگ به سر می گذاشتند. در این بیت کله خود

تن را به دماوند نسبت داده است و دوباره آرایه تشخیص و انسان انگاری را شاعر کاله سپید داش

به کار برده است. معنی بیت: ای دماوند، تو کالهی جنگی از جنس نقره )برف( بر سر نهاده ای 

بند آهنین )سنگ ها و صخره ها( به کمر بسته ای. شاعر، دماوند را رزمنده ای مسلح و کمر

به کار برده شده است، « مراعات نظیر»یا « تناسب»د است. در این بیت آرایۀ پنداشته که آماده نبر

 یعنی کلماتی به کار برده شده اند که به نوعی با هم تناسب و ارتباط دارند:

 سیم و آهن / سر و کله خود / سر و میان/ کله خود و کمربند/ میان و کمربند.

 

 : ۳بیت 

۳-  تووا مشووم بشوور نبینوودت روی  

 

ه ابووور، مهووور دلبنووودبنهفتوووه بووو   
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 بیندت روی: روی ترا نبینند ن« به دلیل اینکه»رف ربط به معنی تا: ح

 : روی، چهره، چشممراعات نظیر

نیز دیده می شود. حُسن یعنی زیبائی و تعلیل یعنی علت آوری. « حسن تعلیل»در این بیت آرایه 

اری یا پدیده ای علتی خیالی بدین معنی که شاعر علت واقعی امور را کنار می گذارد و برای ک

و غیر واقعی ولی جالب را ذکر می کند که اگر با لطافت و ظرافت همراه باشد، مورد پسند 

مخاطب قرار می گیرد. در این بیت شاعر علت پنهان شدن قله دماوند در پشت ابرها را، بیزاری و 

و مرج اجتماعی ساکت و  دوری کردن از مردم نادان می داند که در برابر اوضاع سیاسی و هرج

 بی تفاوت نشسته اند.

معنی بیت: چهره زیبای خود را در پشت ابرها پنهان کرده ای، زیرا نمی خواهی که چشم بشر، 

 روی ترا ببیند.

 

  : ۵و  ۴بیت 

۴-  توووا وارهوووی از دم سوووتوران 

 

 ویووون موووردم نحووود دیوماننووود 

 

 

۵-  بووا شوویر سووپهر بسووته پیمووان   

 

 بووا اختوور سووعد کوورده پیونوود     

 

 

 هستند.« موقوف المعنی»این دو بیت ارتباط معنائی با یکدیگر دارند و به اصطالح 

وارهی: رها شوی؛ دم: به معنای مجازی از هم صحبتی و هم سخنی؛ ستوران: چهارپایان: استعاره 

 نادان و فرومایه و بی تفاوت به مسائل کشور خویش. از انسان های پست و

 بیه کرده است.شاعر مردم نحس را به دیو تش

 است.« نحس»سعد: خوشبختی و متضاد آن 

 گویند. مشتری که آن را سعد اکبر نیز می اختر سعد: ستاره شیر سپهر: استعاره از خورشید؛

دوباره به کار برده شده است، زیرا شاعر می گوید که قلۀ دماوند « حسن تعلیل»آرایه  ۵در بیت 

پیدا کرده است که با آسمان پیمان ببندد و با مشتری پیوند به این دلیل باال رفته و چنین ارتفاعی 

 برقرار کند.
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و دیو صفت رهایی پیدا  هه از هم صحبتی و مصاحبت مردم سفیبرای اینک: ۵و  ۴معنی ابیات 

مشتری پیوند و ارتباط پیدا کرده ای. از بدان روی  ۀکنی، با خورشید پیمان بسته ای و با ستار

 دور شده ای که خود را به خوبان آسمان برسانی. زمین بیزاری و از آنها

 

 : ۷و  ۶ابیات 

۶ - مووون گشووت زمووین ز جووور   

 گووووووووووووووووووووووردون

 

 سوورد و سوویه و خموووش و آونوود   

 

 

۷- بنواخووت ز خشووم بوور فلووک    

 مشووووووووووووووووووووووووت

 

 آن مشت توویی توو، ای دماونود     

 

 

 این ابیات با یکدیگر پیوند معنائی دارند و به اصطالح موقوف المعانی هستند.

گردون: فلک و آسمان که در حال گشتن هستند، در اینجا یعنی روزگار آوند: معلق، واژگون؛ 

 جور: ستم

به کار برده شده است، بدین معنی که دلیل به وجود آمدن دماوند حسن تعلیل در اینجا باز آرایۀ 

 آن است که زمین از شدت خشم مشتی بر فلک زده و آن مشت همان دماوند است.

و « ت»، واج آرایی: تکرار صامت آرایۀ تشخیص و انسان انگارین زمین بر فلک: مشت کوبید

 ۷در بیت  «ش»

معنی بیت: وقتی که زمین از ظلم و ستم )روزگار(، سرد و سیاه و ساکت و واژگون و معلق شد، 

 از روی خشم مشت بر فلک زد. دماوند! تو، آن مشت هستی.

 

 : ۸بیت 

۸-  روزگواری  تو مشت درشوت  

روزگوووووووووووووووووواری   

 

گردش قورن هوا پود افکنود    از    

 

 

چیزی که از کسی پس افتاده و باقی مانده باشد، میراث از نظر دستوری این واژه  پس افکند:

ریده بحذف و « پس افکنده»ه ژوا در« ه»صفت مفعولی مرکب مرخم است. مرخم یعنی حرف 

 شده است.

 دماوند به مشت تشبیه شده است.« تو مشت هستی»: در مصراع اول تشبیه
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 «.ش»و « ت»: تکرار صامت اج آراییو

معنی بیت: ای دماوند، تو مانند مشت کوبنده خشم و اعتراض روزگار هستی که از گذشت ایام 

 به ما به ارث رسیده ای.

 

 : ۹بیت 

۹-  شوو  ای مشت زموین بور آسومان    

شوووووووو   شوووووووو شوووووووو  

 

 بوووور ری بنووووواز ضووووربتی منوووود 

 

 

ز ضربتی چند، به جای: بر ری در بعضی کتب درسی مصراع دوم را چنین نوشته اند: بر وی بنوا

 بنواز ضربتی چند.

نوشته شده است که کامال « بر ری»خورشیدی  ۱۳۳۵در حالی که در دیوان اشعار بهار چاپ 

دوباره « ری»دلخوری و ناخرسندی شاعر را از مردم نادان تهران در آن دوره نشان می دهد. واژه 

 ده است.آم« ابری بفرست بر سر ری»در مصراع دیگر این شعر 

 

 : ۱۱و  ۱۰بیت 

۱۰

- 

 روزگواری  نی نی، توو نوه مشوت   

 روزگوووووووووووووووووووووواری

 

م ز گفتوووه خرسوووند ای کووووه نوووی     

 

 

۱۱

- 

 توووو قلوووب فسوووردۀ زمینوووی   

 

 از درد ورم نموووووده یووووک منوووود 

 

 

 ورم: استعاره از برآمده بودن کوه دماوند است.   خرسند: راضی     نیم: نیستم  نی ، نی: نه، نه 

ت )درشت( روزگار و مظهر خشم و اعتراض مردم نیستی و مش معنی ابیات: نه، نه ای دماوند تو

من از گفته خویش راضی و خشنود نیستم. تو قلب یخ زده زمینی که از شدت درد و ناراحتی 

ورم کرده ای و برآمده ای. گویی شاعر دماوند را با دل خویش قیاس می کند که از درد و رنج 

 ورم کرده است.

 : ۱۲بیت 

۱۲- م فووورو نشووویندتوووا درد و ور   

 

 کووافور بوور آن ضووماد کردنووود    

 

 

ماده ای است خوش بو و سپید رنگ که از گیاهانی مانند ریحان و بابونه و چند گیاه  کافور:
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 دیگر به دست می آید و به عنوان مرهم آن را روی زخم یا موضع دردناک می مالیدند.

ردناک می مالند. )شباهت ضماد: داروهای مختلفی که به صورت خمیر بر روی زخم یا موضع د

  ضماد کردن: مالیدن ضماد بر روی زخم.  پُماد    جالبی بین این واژه، با واژه فرانسوی

 اینکه. تا: برای

 تناسب و مراعات نظیر بین درد، ورم، کافور دیده می شود.

یده معنی بیت: شاعر برف روی قله دماوند را به ضماد کافور تشبیه کرده است که بر روی آن مال

 اند که درد و ورم را التیام بخشد.

 

 : ۱۳بیت 

۱۳-  شوووو منفجووور ای دل زمانوووه 

 

 وآن آتووخ خووود نهفتووه مپسووند   

 

 

 استعاره از دماوند است. دل زمانه:

معنی بیت: ای دماوند که مانند دل زمانه هستی، منفجر شو و قیام کن )و علیه زورگویان اعتراض 

 و خشم درونی خودت را پنهان مکن. کن( و خاموش بودن خود را شایسته ندان

 -از این بیت به بعد شاعر گویا به روشنفکران و آزادی خواهان )و شاید هم به خود( خطاب می

 کند.

 

 : ۱۴بیت 

۱۴

- 

 گووی  یخامخ منشوین، سوخن همو   

گوووووووی گوووووووی گوووووووی   

 

 افسرده مبواش، خووش هموی خنود     
 

 

 

شود:  ه میت دیدجالب در این بی تضاددو   افعال امر از مصدر خندیدن و گفتن  خند و گوی:

 خامُش نشستن با سخن گفتن، افسرده بودن با خوش خندیدن.

معنی بیت: ای دماوند! سکوت و خاموشی را کنار بگذار )و علیه زورگویان اعتراض کن( و 

 دست از افسردگی بردار و از قیام خویش شاد و خوشحال باش.

 فشانی آماده می کند.اینجا شاعر زمینه را برای تشویق و ترغیب کوه دماوند به آتش
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 : ۱۵بیت 

۱۵-  پنهووان مکوون آتووخ درون را  

 

 زین سوخته جان شونو یکوی پنود    

 

 

 سوخته جان یعنی خود شاعر.

 رنج و خشم درون که ظاهر نشده است. آتش درون:

معنی بیت: در این بیت شاعر مانند روان پزشکی که با بیمار خود صحبت می کند، خطاب به 

اسات و ناراحتی ها و خشم درونی خود را پنهان مکن و آن ها را از دماوند می گوید که احس

جانم را سوخته، گوش کن و آن را بپذیر. پند  ،سینه برون ریز و به نصیحت من که آتش درون

 شاعر در بیت بعد بیان می شود.

 

 : ۱۶بیت 

۱۶-  گوور آتووخ دل نهفتووه داری   

 

ت بوه جانوت سووگند   سوزد جان و    

 

 

م به معنی گوگرد بوده و سوگند خوردن در قدیم خوردن آب آمیخته با در قدی  قسم  سوگند:

گوگرد بوده و برای تشخیص گناهکار از متهم بی گناه به کار برده می شده است. از این رو با 

 «.گفتن»به کار برده می شود و نه « خوردن»واژه سوگند همیشه مصدر 

به جانت )به خدا قسم( که جانت را  معنی بیت: اگر آتش و خشم درونی را پنهان کنی، قسم

خواهد سوزاند و همانطوری که جان مرا سوخت )و مرا سوخته جان کرد( ترا هم نابود خواهد 

و ترکیب  Do not bottle up your emotionsکرد. در زبان انگلیسی نیز جملۀ

Emotional ventilation  شاعر بدین معنی است. از دو بیت فوق چنین استنباط می شود که

دماوند را نمی پسندد و آروز دارد که او آتش نهان را پنهان نکند، به عبارت  اموشیخسکوت و 

 دیگر منفجر شود.

 

 : ۲۴بیت 

۲۴-  ای مادر سر سپید  بشنو 

 

 ایوون پنوود سوویاه بخووت فرزنوود    
 

 

منظور کوه دماوند است که برف سپید بر قله اش نشسته است و مانند مادری سپید  مادر سر سپید:
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موی و کهنسال است. و شاید در اینجا شاعر اشاره ای هم به آزادیخواهان و وطن پرستان کرده 

باشد. سیاه بخت فرزند: فرزند سیاه بخت )جای موضوف و صفت عوض شده است( و در اینجا 

 منظور خود شاعر است.

فرزند تیره بخت معنی بیت: ای مادر سر سپید، ای کوه دماوند )شاید ای آزادیخواهان( به پند این 

 گوش کن. پند در بیت زیر می آید.

 

 : ۲۵بیت 

۲۵- رعج برکخ ز سر این سپید مِ   

 

 بنشووین بووه یکووی کبووود اورنوود    

 

 

)اسم آلت بر وزن مفعل(: چارقد، روسری؛ اورند و اورنگ: تخت پادشاهی، مجازاً به معنی  معجر

 فر و شکوه و شوکت؛ کبود اورند: تخت تیره رنگ.

دماوند، روسری سپیدت را کنار بزن و دست از ناتوانی بکش و قیام کن و با  معنی بیت: ای

قدرت و شکوه خود بر تخت پادشاهی تکیه بزن، به عبارت دیگر قدرت خود را نشان بده و 

آتشفشانی کن. )شاعر از آزادیخواهان و روشنفکران می خواهد که عجز و ناتوانی را از خود 

ن بدهند و دست از بی تفاوتی در مقابل استبداد بردارند و قیام دور کنند و حرکتی از خود نشا

 کنند(.

 

 : ۲۶بیت 

۲۶-  بگرای مو اژدهای گرزه 

 

 بخووروش مووو شوورزه شوویر ارغنوود 

 

 

: گرایش کن، حمله ورشو، حرکت کن. گرزه: نوعی مار بزرگ و سمی. در این جا به بگرای

جناس دارد و فقط حرف اول « رزهگ»عنوان صفت به کار برده شده است. شرزه: خشمگین با 

 آنها مختلف است. اَرغند: خشمگین و دلیر.

معنای بیت: ای دماوند! مانند اژدهایی خشمگین و هراسناک جنگ و ستیز کن )با دیکتاتور( و 

 مانند شیری خشم آلود و دلیر به غرش در بیا و خروشی برآور.

 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

56 

 

 

 :۳۰و  ۲۹، ۲۸ابیات 

۲۸-   رداز نار و سعیر و گاز و گوگ 

 

خووره و گنوود ب دود و حموویم و  از   

 

 

۲۹-  از آتخ آه خلق مظلوم 

 

 و از شووووعلۀ کیفوووور خداونوووود  

 

 

۳۰-  ابری بفرست بر سر ری 

 

 بارانخ زهول و بیم و آفند 
 

 

 

، سعیر: آتش سوزان و فروزان، زبانه آتش؛ حمیم: آب بسیار داغ و بسیار سوزنده با  نار: آتش

 دشمنی؛ بخره: بخار و دود. حرارت بسیار زیاد؛ آفند: جنگ و

در این ابیات شاعر آن چنان خشمناک می شود که آرزو می کند که کوه دماوند منفجر شود و 

مردم مظلوم ابری پدیدار سازد که باران آه از آتش و گوگرد و بخار و دودهای گند و از آتش 

را آشفته کرده اند ببارد آن با هول و بیم و آفند بر سر دست اندرکاران تهرانی و کسانی که وطن 

 و آن ها را نابود کند.

 

  :۳۴بیت 

۳۴-  بفکن ز پی این اساس تزویر 

 

 بگسوول ز هووم ایوون نووژاد و پیونوود 

 

 

بگسل: فعل امر،   نژاد و پیوند: نسل و تبار؛    پایه و اساس؛ اساس تزویر: پایه های حکومت؛  پی:

 بن ویران کن.بفکن زپی: از بیخ و    پاره کن، جدا کن، نابود کن؛

فرمانروایان ستمگر را  معنی بیت: این بنای ظلم و ستمگری را از ریشه برکن و نسل دودمان این

 .نابود ساز

 

 : ۳۵بیت 

۳۵-  برکن ز بن این بنا که باید 

 

 از ریشوووه بنوووای ظلوووم برکنووود  

 

 

 از بن برکندن: نابودی کامل کردن    «.ب»: تکرار حرف (Alliteration) واج آرائی

ی بیت: این بنای ستمگری را از بنیان نابود کن، زیرا باید بنای ظلم را از ریشه برکند و نابود معن

 ساخت.
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 : ۳۶بیت آخر 

۳۶- فله بستانزین بیخردان سِ   

 

 داد دل مووووووردم خردمنوووووود 
 

 

 

 «.د»فله: پست و فرومایه. واج آرائی: تکرار حرف سِ

نا را از این حاکمان بی خرد و نادان و فرومایه معنی بیت: ای دماوند! داد دل مردمان خردمند و دا

 بگیر.

داد دل »و در جای دیگر « این مردم نحس دیو مانند»در این شعر، بهار در جایی گفته است 

مردم نحس دیو مانند همان مردم نادان و ناخردمند جامعه است. ولی گروه دیگر، «. مردم خردمند

 ی خواهد داد دل این گروه را بگیرد.هستند که بهار م مردمان خردمند و دردمند

 

 پی نوشت

 یازده بیت از قصیده که در این متن به آن پرداخته نشده است:

ــدی     - ۱۷ ــخت بن ــر ژرف دهانــت س  ب

 

 بـــر بســـته ســـپهر نیـــو پرفنـــد 
 

 

ــایم   - ۱۸ ــت برگشــ ــد دهانــ ــن بنــ  مــ

 

ــدم از بنــــد  ــایند بنــ  ور بگشــ

 

 

 از آتـــــش دل بـــــرون فرســـــتم  - ۱۹

 

 دهان بندبرقی که سوزد آن  
 

 

 

ــد      - ۲۰ ــه آی ــود ک ــنم و ب ــن ک ــن ای  م

 

نزدیــــک تــــو ایــــن عمــــل   

 خوشـــــــــــــــــــــــــــایند

 

 

 آزاد شـــــوی و بـــــر خروشـــــی  - ۲۱

 

ــو ج   ــدۀ دیـ ــتماننـ ــدسـ ه از بنـ  

 

 

ــد زالزل  - ۲۲  هــــــرای تــــــو افکنــــ

 

 از نیشابور تا نهاوند 
 

 

 

 وز بـــــرق تنــــــوره ات بتابــــــد   - ۲۳

 

الونـــد هز البـــرز اشـــعه تـــا بـــ   

 

 

مماثــــلترکیبــــی ســــاز بــــی     - ۲۷  

 

ــاز بـــی  ــد معجـــونی سـ هماننـ  

 

 

ــز    - ۳۱ ــرون ریـ ــکن در دوزخ و بـ  بشـ

 

 بـــادافره کفـــر کـــافری چنـــد 

 

 

ــاد    - ۳۲ ــۀ عـ ــر مدینـ ــه بـ ــه کـ  زانگونـ

 

 صرصــر شــرر عــدم پراکنــد    

 

 

  )پمپـــی( چونـــان کـــه بشارســـان  - ۳۳

 

ــان   اجـــل معلـــق افکنـــدولکـ  
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 پیشگفتار 

که  "ارمغان بهار"های بهار است تحت عنوان  موضوع این گفتار بررسی و نقد یکی از منظومه

م(  ۳۷۹-۳۰۹، )آذرباد مهرسپندانمنسوب به  "پارسیگ"ای به زبان پهلوی  بر اساس پندنامه

 ه است.از موبدان دوران ساسانی سروده شد

بهار یعنی پژوهش درباره زبان و   ی هدف عمده از این بررسی عرضه یکی از ابعاد دانش و اندیشه

 ادبیات پهلوی و به ویژه شناخت بازتاب این پژوهش در شعر اوست.
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دانند، پژوهش درباره زبانهای باستانی ایران و به  گونه که آشنایان با زندگی و آثار بهار می همان

 او   اندیشه تار و پود  با   که  بود  بهار   ی عمده  دلبستگیهای  از   پهلوی ادبیات   و  زبان    ویژه 

 
پیوندی ناگسستنی داشت. در این مقوله بسی کوشش نمود و به فراگیری پرداخت. سالهای 

هرتسفلد متمادی را بر سر پاسخگویی به کنجکاوی بیکران خویش گذاشت. نزد پرفسور 

برای شناختی گسترده تر فراگیری زبان پهلوی پرداخت و ( آلمانی به ۱۹۴۸-۱۸۷۹خاورشناس )

درباره این زبان به گردآوری و مطالعه آثار دیگر خاورشناسان و ویژه کاران این رشته پرداخت. 

های حائز اهمیتی همچون  پس از سالها پژوهش، خود نیز دست به آفرینش زده و در زمینه

سبک شناسی آثار نظم  ،(۱این زبان بر جای مانده ) تاریخچه زبان پهلوی و شناخت آثاری که از

( انتقال و دوام ۳)ی،های پهلو دگرگونی واژه ،(۲) یوزن شعر پهلو ی،و نثر در ادبیات پهلو

مقایسه متن  ،(۴) فردوسی خط و زبان پهلوی در زمان ،ادبیات پهلوی به دوران بعد از اسالم

نموده و آثار گوناگونی را به  ها گر پژوهش( و بسیاری دی۵) دقیقیبا شعر  ایاتکار زریران

اقدام نموده  جاماسب آساناوجود آورد. بهار همچنین به ترجمه سیزده متن پهلوی از مجموعه 

اندرزهای آذرباد ( و ۷) ه بهرام ورجاونداابر آمدن ش( و دو متن گیرای پهلوی یعنی ۶)

 ( را به نظم کشید.۸) مهرسپندان
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مهر، هار در زمان حیات، به همراه مقدمه و تفسیر و تاریخچه در مجالت ای از این آثار را ب پاره

ای دیگر تنها پس از درگذشت او اقبال انتشار  منتشر ساخت، اما پاره خاور و تعلیم و تربیت

 یافت.

شی رسا و همه وهای بهار در بر دارد، تاکنون کمتر کاو با وجود اهمیتی که این جنبه از پژوهش

میزان دانش آموختگی او در   رویکرد او به ادبیات پهلوی صورت گرفته است.جانبه در زمینه 

ش از دانش خاورشناسان بر ما روشن نیست. حسن و خطاهای او ا گیری این باره و به ویژه  بهره

در زمینه کار بر متون پهلوی آنچنان که باید سنجیده نشده و خدمات او در راه شناسانیدن این 

و زبان و شعر های ادبیات پهلوی بر ذهن  درونمایهده و از سوی دیگر بازتاب فرهنگ ناشناخته مان

 بهار هرگز موضوع پژوهشی گسترده نبوده است.

احمد های پهلوی یعنی  از نخستین ناقدان کار بهار در این مقوله همشاگردی او در درس

متنهای پهلوی نوشته بود  ها که بهار بر حاشیه ای از واژه ست که بر تعبیر و تفسیر پارهی وکسر

گیریهای کسروی، بهار نیز چنانکه  خرده گرفته و او را محکوم به بدفهمی نموده است. بر خرده

ای ادبی  ی اوست پاسخهائی نوشته که در نوع خود آموزنده و گیراست اما از حد مناظره شیوه

 (۹رود ) فراتر نمی

های او در گردآوری برگردانهای بهار از متون پهلوی بر  که کوشش محمد گلبنشادروان 

( یادآور ۱۳۴۷)تهران  مند متن پهلوی  ی ترجمهپوشیده نیست در پیشگفتار بر  یکس

و رویاروئی با  مهرداد بهارها را در اختیار نداشته و با کوشش و یاوری  شود که اصل نسخه می

ای موارد مشکوک را اصالح کند  شده توانسته پاره یادداشتهایی که در حاشیه متنها گذاشته

(۱۰.) 

های  بدین جنبه از کار پدر شاعر خویش کنجکاوی نشان داده و فراگیریمهرداد بهار شادروان 

 شود. کار بهار دیده نمی از ستاید. اما در میان یادداشتهای او نقدی جدی او را می

ان و ادبیات پهلوی، او را در این زمینه ضمن ستایش کوشش بهار در فراگیری زب جالل متینی

در پیشگفتار بر درخت آسوریک ترجمه بهار را از این  ماهیار نوابی( و ۱۱داند ) آماتور می

 ( ۱۲کند. ) متن ابتدایی و فاقد اهمیت تلقی می
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ای از حقیقت داشته باشند. اما هنوز ناتوان از  این داوریهای هر چند ممکن است در خود بهره

اند. تا دستیابی به دریافتی رسا و همه جانبه از کار بهار بر متون  مایی راهگشا در این زمینهدادن ن

 طلبد. ای را می پهلوی راهی دور و دراز در پیش داریم که شکیبایی پژوهشگرانه

توان سنجید: یکی در مقام  در حقیقت رویکرد بهار را به زبان و ادبیات پهلوی، از دو دیدگاه می

که در این باره به کاوش پرداخته، به شناختی دست یافته و از خود دارای فرضیه و  پژوهشگری

های خود را به صورت تألیفاتی درآورده است و دیگر در مقام شاعر و  نظریه شده و حاصل یافته

آن برای آفرینش الهام گرفته و با شعر خویش   ی ای که از آن جهان و ارزشهای ویژه آفریننده

ی بدان ادبیات نیاکانی بخشیده است.  دو دیدگاهی که در نزد بهار پیوندی تنگاتنگ ا جان تازه

ارمغان بهار و موشکافی در روش کار او بر این   ی دارند و غور رسی در چگونگی بافت منظومه

ای روشن و جاندار از چگونگی پیوند دو بعد پژوهشگر و شاعر به دست خواهد  متن کهن نمونه

 داد.

 کنیم:  را با طرح چند پرسش آغاز میاین کاوش 

 آشنایی بهار با این متن پهلوی چگونه حاصل شده و انگیزه او در گزینش آن چه بوده است؟

توان  ای زرتشتی گفته شده چگونه می کهن که از زبان نگارنده  ی شیفتگی او را بدین اندرزنامه

 توجیه نمود؟

های زبانشناختی  ی داشته است ویا پژوهش در جنبههای عقیدتی و ایدئولوژیک آیا انگیزه او ریشه

 اند؟ او بوده  ی بر انگیزنده  و ادبی

 او دانست؟  ی توان عالقه او به این متن را پاسخی به گرایش باستان دوستی زمانه آیا می

کسروی، پور داود، گرایشی که بر ذهنیت بیشتر پژوهشگران و نویسندگان آن زمان همچون 

و بسیاری دیگر غلبه داشت و هر یک به  هدایت، کاظم زاده ایرانشهرتقی زاده، صادق 

 (۱۳های نوین در این زمینه بودند؟ ) طریقی در صدد عرضه پژوهش

توان در صورت  دیگر آنکه در کار نظم این متن بهار تا کجا به مفاهیم آن وفادار بوده و آیا می

 مانه بهار پیدا نمود؟منظوم این پند نامه رنگی هم از گرایش به اخالقیات ز
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داریم باید از سبک بهار در نظم این اندرزنامه نیز سخن به میان  چون از بیان مفاهیم صحبت می

کاریهای شعر او را به داوری بگذاریم. زبان فخیم و صور خیال اشعار بهار  آورده ظرایف و ریزه

 کنند؟ ین این پندنامه میخورند و تا چه حد پیروی از مضام چگونه با سخنان آذرباد پیوند می

ارمغان بهار است. باید دید او   ی های پهلوی در منظومه دیگر نکته اما چگونگی نشست واژه

آورد،  ها را که نگاهبان فرهنگی کهن هستند در شعر خویش به گردش در می چگونه این واژه

را توانمندی نوین دهد و اینچنین زبان فارسی   بدانها در بستری از شعر و سرود بال و پر می

 بخشد. می

های آذرباد را در برابر شعر  ها و اندیشه ها ممکن نخواهد بود مگر آنکه گفته گشودن این گره

بهار قرار دهیم. پس از آنجا که طبیعت این بررسی بر اساس رویاروئی و مقایسه دو متن و دو 

کنیم. در نخستین بخش  قسیم میننده قرار گرفته این گفتار را بر دو بخش عمده تیزمانه و دو آفر

و در  می پردازیماو که سبب الهام بهار بوده است   ی به شرح حال آذرباد مهرسپندان و اندرزنامه

را مورد موشکافی   بخش دوم  صورت منظوم این متن و شکلی که این اثر در دست بهار یافته

 قرار خواهیم داد.

 

 نامه اوبخخ اول: درباره آذرباد مهرسپندان و اندرز

های شیوای اخالقی پهلوی و منسوب است  ای که اساس کار بهار قرار گرفته یکی از متن پند نامه

به آذرباد مهرسپندان که از موبدان و دانشمندان دوران ساسانی بوده است. برای پژوهش درباره 

ی عرضه اصل  ی توانیم آنها را در چهار رده زندگی و احوال او منابعی در دست داریم که می

 کنیم.

 رده نخست منابع زرتشتی :

در ادبیات  و متون زرتشتی اشارات مهمی به احوال و آثار آذرباد شده است که مهمترین آنان از 

(، زند ۳۳)فصل  بندهشن ،دینکرد های گوناگون از کتاب ، بخشزند اوستااینقرارند: 

 شایست و ناشایست(، ۱۰بند  ۱)فرگرد  (، ارداویرافنامه۲۵فقره  ۳)فصل  بهمن یشت

روایات داراب ( ۷۰  ی فقره ۱۰)فصل  شکند گمانیک وزار( ۱۶-۱۵فقرات  ۱۵)فصل 
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ها معجزات و کرامات گوناگونی  و بسیاری دیگر. در بیشتر این نوشته زراتشتنامه، هرمزدیار

 (۱۴بدو نسبت داده شده و به نقش او در تحکیم ارکان دین زرتشتی اشاره شده است. )

را ادبیات بعد از اسالم و یا منابعی که توسط مؤلفان اسالمی نوشته شده تشکیل  دوم  ی رده

یابیم برای نمونه پاره ای از سخنان او  دهد: در این منابع اشاراتی به احوال و سخنان آذرباد می می

-۴۵۰) نصیحه الملوک غزالی(، ابن مسکویهیا جاودان خرد ) الحکمه الخالدهدر کتاب 

 ) التوحیدی اثر البصائر و الذخائر(، ۷۳۰) گزیده حمداهلل مستوفی تاریخ(، ۵۰۵

بخشی از احوال  ،( آمده است. همچنین۳۸۴-۳۲۷) الفرج بعد الشده اثر التنوخیهجری(، ۴

مجمل التواریخ و القصص، تاریخ سنی الملوک االرض و االنبیاء حمزه او در کتاب، 

 سرح العیونکتاب  ،ابن حزم  ی هتنوشالفصل فی الملل و االهواء و النحل ، اصفهانی

 (.۱۵( و بسیاری دیگر نقل شده است )ابن نبابه المصری) 

ای در نگاهداری استنساخ و  باشد که نقش عمده هند می های پارسیان رده سوم آفریده

اند و بازسازی و ترجمه و انتشار بسیاری از آثار آذرباد را مدیون  زنده سازی ادبیات پهلوی داشته

 های بازمانده از آثار آذرباد یاد خواهیم کرد. آنان هستیم. از این رده اخیر در بحث از نسخه

جای  کاران در زبان و ادبیات پهلوی و ویژه در رده مهارم آثار خاورشناسان

گیرد که از نقطه نظرهای گوناگون همچون تاریخ عقاید و مذاهب، زبانشناسی، مفاهیم  می

 ادوارد وستاند. برای نمونه  اخالقی در ایران باستان و غیره به شخصیت و آثار آذرباد پرداخته

های خطی  ی او را از روی نسخهضمن پرداختن به شرح حال و آثار آذرباد متن اندرزها

اخالقی   ی ای از اندرزنامه آذرباد درباره فلسفه با ارائه ترجمه زینر(. ۱۶گوناگون بازسازی کرده )

به نقش او در بنیادی ساختن  کریستنسن(، ۱۷او در فرهنگ اخالقی زرتشی به بحث پرداخته )

یابی عقاید آذرباد به  در پی ریشه کاولی( ۱۸دین زرتشت در زمان ساسانیان اشاره نموده است )

را در  مانیتقابل عقاید آذرباد با  اولسن (.۱۹پرداخته ) احیقرمقایسه اندرزهای او با داستان 

برای تشخیص نصایح دینی و غیر دینی آذرباد به  شاکد (، ۲۰یادآوری نموده ) دینکرد سوم

  دو هارله  (. و۲۱اخته است )آورده شده پرد دینکرد ششماو که در های تجزیه و تحلیل گفته 

به فرانسه و آلمانی منتشر  ،برگردانهایی از اندرزهای او را همراه با تجزیه و تحلیلو مولر 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

64 

 

 

توان بسیاری دیگر را نیز افزود اما یادآوریشان سخن به درازا  بر این عناوین می (۲۲د  )ان کرده

 برد. می

ای جامع از آذرباد هنوز راه درازی در  زندگینامهی  با وجود در دست داشتن این منابع عرضه

او به  ی پیش دارد. این کمبود گاه ناشی از خوانش نادرست آثار و مدارکی است که درباره

زبان پهلوی باقی مانده و گاه به خاطر گزارشهای ناهمخوانیست که در کتب و رساالت تاریخی 

شاپوردوم بیشتر منابع او را موبدی در خدمت درباره او آورده شده ، برای نمونه در حالیکه در 

حمداهلل   ی گزیدهدرکتاب تاریخ  ،اند سنت مزدیسنائی دانسته  ی هدارندهاو نگ ساسانی

هجری( آذرباد به صورت مردی یاغی معرفی شده که در آذربایجان و به زمان  ۷۳۰) مستوفی

و اهل آن والیت نیز تابع او  شاپور دوم دعوی پیغمبری کرد و مردم را به ناشایست تحریض کرد

ها و سخنان او در ادبیات اخالقی ایران و اسالم بدون  از جانب دیگر بسیاری از گفته .(۲۳) شدند

و دیگران نسبت  شریح و یا بزرگمهریاد آوری نام او آورده شده و یا به بزرگان دیگر چون 

های تاریخی با افسانه و  ت( به هر حال زندگی او نیز مانند بسیاری از شخصی۲۴داده شده )

 توان چنین خالصه کنیم. در حال حاضر از او میدانیم را می حقیقت توأم است ولی آنچه 

در  کورانای به نام  بر اساس یادآوری کتاب دینکرد سوم آذرباد مهر اسپندان در دهکده

 ( m۲۱۹سیستان به دنیا آمده است )

به اوستیک از اسامی ایران قدیم است  atr-pataبه پهلوی  آترپات   adarbadنام او آذرباد 

 که به مفهوم پاینده آتش به کار رفته است.

به  marta spentaو ماترا اسپینتا  mahrspendنام خانوادگی او یعنی مهر سپند به پارسیگ 

 باشد. اوستیک به معنی دارنده سخن مقدس می

بیست و دو پشت به  او را تا آمده است که نبندهش درباره شجره نامه او بخشی در کتاب

 منوچهر نبیره فریدون میرساند.

زمان زندگی او را میان نیمه دوم سده سوم تا نیمه اول سده چهارم میالدی و به زمان پادشاهی 

... روایتی الفصل فی الملل و االهواءدر کتاب  ابن حزماند اما  شاپور دوم ساسانی دانسته

پیغمبر شرکت داشته و هم به فتوای او بوده مانی ای با  اظرهدر من آذربادآورده که بر طبق آن 

است که مانی را از میان برداشتند. درستی این روایت مورد تردید است. اگر چنین باشد آذرباد 
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(. به هر حال او در زمانی زندگی ۲۵( را نیز زیسته باشد )۲۷۶) بهرام اول ساسانیباید زمان  می

باال گرفته بود و ستون دین مزدیسنائی به خاطر نفوذ ادیان  کرد که کار مشاجرات دینی می

مانوی، مسیحی و زروانی ضعیف گردیده بود. ولی آذرباد با تدوین دوباره اوستا و مرتب کردن 

نسکهای آن توانست جانی تازه بر زندگی این دین بدمد. شاید از اینروست که او را آراینده دین 

 ( مندرج است:m ۴۱۳) دینکرد مهارماند. در  لقب داده

........ پس از آنکه آذرباد مهرسپندان به اوستا مراجعه کرد و نسکهای آنرا مرتب ساخت، "

از این پس گمراهی در دین نشاید و کسی به بی دینی مجاز  ":شاهنشاه شاپور پسر هرمز گفت

 "نیست...

که در اغلب متون زردشتی آمده است، آذرباد برای نشان دادن حقانیت خود به  یمطابق روایت

اقدام نمود. یعنی خواست که بر روی سینه او فلز مذاب بریزند و او از آن آزمایش  ورآزمایش 

 سالم برخاست.

دانیم، باز هم از راه یکی از اندرزهای او که آموزگاری به نام مهراورمزد  درباره آموزش او می

(  آذرباد را فرزندی بوده زرتشت نام و ۲۶های فرهنگ را فرا گرفته.) داشته وهم از او پایه

 زرتشت را پسری بود آذرباد نام که هر دو در زمان ساسانیان موبدان موبد ایران بودند.

درباره منش و کنش او نیز روایتی وجود دارد گاه به نظم که در آن شکیبائی و سپاسداری 

اند. پاره از این روایات به قلم بهرام پژدو شاعر قرن هفتم به نظم  گیری او را ستودهونرمش و آسان

یابیم  در آمده است. مانند روایت گفتار در سپاسداری آذرباد که آن را در روایات پهلوی می

(۲۷) 

 در چند بیت نخستین منش او را چنین توصیف کرده است:

 ز گفت راستان من  چنین دیدم خواندم کتابی باستانی من  همی

 کردی ز یزدان  به هر بد شکر می که آذرباد بن مانثره سفندان 

 بکردی ده سپاس از پارسائی  ک انائی یبه هر گاهی که دیدی 

 که این بد نی از این پتیاره بدتر...  زدل گفتی سپاس این ز داور 
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 :های آذرباد پندها و نوشته

ها و  کار بزرگ او آنچنان که آوردیم به انجام رسانیدن طرح تدوین اوستا بود. ولی به او دعانامه

و غیره نسبت  دعای تندرستی، پتت پشیمانی، مادیگان سیروزههایی همچون  دستورنامه

 رود. دهند که هنوز در آداب مذهبی به کار می می

اندرز انوشک روان آذرباد به مانند  از آذرباد همچنین چندین اندرزنامه بر جای مانده.

های دیگر  و بسیاری گفتهنهخ میز گیتی و بیست و دو واژه  ،فرزندش، واژکی مند

و دیگر متون آورده شده، یکی  روایات پهلویو  دینکرد که در بخش های گوناگون کتاب

های او همان است که اساس کار بهار قرار گرفته که ما در اینجا به عرضه  از معروفترین اندرزنامه

 پردازیم. تاریخچه درونمایه و سبک نگارش آن می

ای خطی به  کنند، نسخه از این متن که معموال از آن به عنوان اندرز آذرباد به فرزندش یاد می

دستور ق به پژوهشگر پارسی لمتع MKلوی در دست داریم که در مجموعه ام ک زبان په

میالدی بر  ۱۳۲۲ترین استنساخ آن به سال  قرار دارد و تاریخ قدیمی جاماسب آسانا

 (.۲۸گردد) می

هیربد میالدی توسط  ۱۸۶۹ای به زبان گجراتی برای اولین  بار در سال  این متن با ترجمه

این ترجمه  شاپور ایدلجی ۱۸۷۰بمبئی به طبع رسید. سپس به سال  در شهریار جی دادابای

چاپ دیگری از  ۱۸۸۵به سال  پشوتن بهرامجی سنجانارا به زبان انگلیسی در آورد و دستور 

 (۲۹آن ارائه داد. )

پژوهشگر زبان و ادبیات پهلوی با بررسی سه دستنوشت کتابخانه  ادوارد وست ۱۸۸۷در سال 

در مجله  ۱۸۸۷ای به زبان فرانسه در سال  ن پند نامه برآمد و آنرا با ترجمهمونیخ به تکمیل ای

منتشر ساخت. با این وجود وست معتقد بود که این اندرزنامه به طور کامل به ما موزئون 

های دیگر )مانند  نرسیده و پاره میانی آن یعنی تقریبا یک چهارم متن افتاده و به جایش پاره

( متنی که اکنون ۳۰افزوده گردیده است. که پیوندی با این اندرزنامه ندارد )چگونگی روزها( 

 به دست ما نرسیده اند. ۱۵۴و  ۱۱۸بندهای میان   بند است. ۱۲۳در دست ماست تنها دارای 

 ماکد مولرای نفیس به زبان آلمانی در دست داریم که توسط  از این پند نامه همچنین ترجمه

 .است گرفته صورت(  ۱۸۷۴ – ۱۸۰۹)
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شود باید گفت که تا پیش از اواخر قرن  در آنچه که مربوط به برگردان ان به زبان فارسی می

نوزده میالدی ترجمه کاملی از این متن در دست نداشتیم. بخشی از سخنان آذرباد در کتاب 

ن ای از سخنا الحکمه الخالده یا جاودان خرد و ترجمه فارسی آن آورده شده که تنها گزیده

 اوست.

شاعری پارسی در قرن هفدهم  نداراب پهلبرگردانی از آن به نظم در دست داریم که توسط 

میالدی صورت گرفته. در واقع او پیش از ملک الشعرای بهار به نظم اندرزهای مارسپندان 

شود که کار نظم را از روی متن پهلوی انجام  خویش یادآور می  ی پرداخته و در پایان منظومه

 است:  داده

 در دانش به سلک عقل سفته  همه این پند آذرباد گفته 

 ام آن پند سامی  به نظم آورده همی در پهلوی دیدم تمامی 

 نیفزودم در آن و نی از آن کاست ام راست ام به نوشته ه دیدهچر آنه

در بمبئی به چاپ  ۱۹۲۴در سال  جی مودیتوسط  فرضیات نامهاشعار این شاعر در ذیل 

 (۳۱رسیده است. )

ی کاملی به زبان فارسی از این اندرزنامه  ترجمه خدایار دستور شهریار ایرانی ۱۸۹۹در سال 

برگردان  ۱۹۳۰( و سپس در سال ۳۲در مجموعه چند اندرزنامه دیگر پهلوی منتشر کرد. )

ملک  ۱۳۱۲/۱۹۳۳ه سال ( و ب۳۳از این پند نامه صورت گرفت. ) قلم دینشاه ایرانیدیگری به 

سعید ( ۳۴. )ماهیار نوابیای دیگر به دست داده و آن را به نظم کشید.  الشعراء بهار ترجمه

های دیگری از این متن به زبان  ( در دورانی نزدیکتر به ما ترجمه۳۶) رهام اشه( و ۳۵) عریان

 اند. کار گرفته شده های گوناگون به اند که در کار ما در امر مقایسه نسخه فارسی عرضه کرده

 

 سبک نگارش ونمایه ودر

برای تربیت فرزند دهند که  متنوعی از اندرزهایی تشکیل می  ی درونمایه این متن را مجموعه

 شود. ها چنین آغاز می آذرباد پرداخته شده اند و تقریبا در تمام نسخه
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افستان به یزدان کرد. دیری نیامد که این پیدا بود که آذرباد را فرزند تنی زاد نبود و از آن پس  "

آذرباد را فرزندی شد. از بهر درست خیمی زردشت، نامش را زردشت نهاد. روزی گفت پسرم 

 "برخیز تا تو را فرهنگ بر آموزم...

 رسد  و بند آخر این پند نامه چنین به پایان می

 "و ترا گویم ای پسر که خرد به مردم بهترین بختیاری است "

آغازین آذرباد در لزوم فراگیری فرهنگ است و سخن پایانی او را ستایش خرد پس سخن 

سازد. بدین معنا که فرهنگ که همان آموزش و پرورش است زیر بنا و پایه دستیابی به خرد  می

سازد چیز دیگری جز خرد نیست که  بوده و از جانب دیگر آنچه که بختیاری انسان را می

 بدان است.آموزش و پروش شرط دستیابی 

ها فاقد  پس از این فراخوانی به دریافت فرهنگ، پندهای آذرباد آورده شده که در بیشتر نسخه

توان در آن به  آورد. اما می ای را به دنبال می ترتیب موضوعی است. یک مضمون مضمون تازه

همچون های اخالقی دوران اسالمی  ای دست یافت. مفاهیمی که در بیشتر نوشته پنج مفهوم پایه

 قابوسنامه، کیمیای سعادت، اخالق ناصری و بسیاری دیگر بازآوری شده.

 رابطه انسان با خدا و لزوم خداپرستی -۱

 بینش از دین و دین باوری -۲

ای که او از باور به ناپایداری این جهان  رابطه انسان با هستی و نگرش به کائنات و بهره-۳

 برد می

ر شمردن فضائل انسانی که سبب زیستن در آرامش برخورد با خویشتن خویش،  و ب-۴

روان پرسیداری،  ،شود. مانند بردباری، فروتنی، راست گوئی و یگانگی، پرهیز از فریب می

 خویشکاری و غیره.

بند های این اندرز نامه را به خود اختصاص داده متوجه تنظیم  نبخش پنجم که بیشتری-۵

در جست و جوی به  باستانیاندرزگوی  این موارد باشد. در این رفتار انسان در جامعه می

دست دادن ارزشها و روشهائیست که نیکبختی انسان را در گیرودار زندگی روزمره فراهم 

کند. از آنرو که هدف اصلی از کاربرد آنها دستیابی به نیک روزگاری و خوب زیستی  می
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ستی آمده است و از برای آن است. انسان در این جهان نه از بهر رنج بلکه از برای نیک زی

توانیم به موارد زیر اشاره  باید منش و کنشی درست در جهان داشته باشد. از این رده می

 کنیم:

در چگونگی رفتار با قدرتمندان پادشاهان و دانایان، در سلوک با زبردستان و زیر دستان، احترام 

فرزندان، در آئین تمیز دوست  بر پدر و مادر و خویشان، آموزش و پرورش و فرهنگ آموزی به

از دشمن، آداب سخن گفتن، نشست و برخاست در مجامع، در آداب خورن شراب و غذا، در 

رازداری و پیامبری، و همچنین دستوراتی در رابطه با لزوم کار و کوشش، آئین درست مالکیت، 

 دیگر. یخرید و فروش، دادن و ستاندن وام و بسیار

از سادگی و روانی برخوردار است. در القاء دستورات زندگی، سبک نگارش این پندنامه 

گویش نویسنده گاه بر امر و گاه بر نهی گذاشته شده. در این راستا او گاه خود را ملزم به 

بیند و گاه تنها به همان حکم  شود می آوردن نتایجی که از اعمال نیک یا بد حاصل انسان می

ه و روشن است. در آن تمثیل به ندرت به کار رفته و اکوت ها همه کند. اما جمله کلی قناعت می

به جز در چند بند از کنایه و تشبیه استفاده نشده است. مانند تشبیه مال دنیا به مرغی که از 

( یا تشبیه مرد تند زبان و بیهوده ۸۶پاید )بند  نشیند و به هیچ درخت نمی درختی به درختی می

که هم مرغان و ماهیان را بسوزاند و هم جانداران موذی را  گوی به آتشی که در نیستان افتد

 (.۹۲)بند 

 از این موارد در هنگام رویارویی دو متن یاد خواهیم نمود.

 

 بخخ دوم: پندهای آذرباد مهرسپندان و شعر بهار 

اش و آنچه در پیش رو  آنچه تاکنون آوردیم گزارش کوتاهی بود در باره آذرباد و پند نامه

  ی این اندرزگو. در این پاره از گفتارمان به چند نکته  ی برخورد بهار است با زبان و اندیشهداریم 

 ،آن  ی ای که به نظم در آورده و نویسنده اصلی خواهیم پرداخت. پژوهش بهار درباره اندرزنامه

در  هماهنگی یا ناهمانگی میان سخنان آذرباد و شعر بهار و ،قالب و ساختاری که بدان بخشیده

 پایان سبک سخن شاعر.
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 شناخت و پژوهخ، مگونگی آشنایی بهار با این اندرزنامه:-۱

 

بهار درباره مترجمان کتب پهلوی در   ی گسترده پژوهشتوان گفت که  در یک نگرش کلی می

صدر اسالم، در آشنایی او با درونمایه ادبیات پهلوی که از راه ترجمه به زبان عربی و گاه فارسی 

انتقال ادب پهلوی به دوران   ی تاثیر نبوده است. تعلق خاطر او نسبت به تاریخچه سیده بیبه ما ر

هم از این روست که در   انجام دهد.اسالمی او را بر آن داشت که پژوهش جامعی در این باره 

همچون ابن مقفع، علی ابن زیاد ( فهرستی از آثار مترجمانی ۱)ج سبک شناسیکتاب 

ل، بالذری احمد بن یحیی بن جابر، جبله بن سالم ،جاحظ، تیممی، حسن بن سه

ی آثاری که از این مترجمان بر جای مانده  دهد و در باره و غیره به دست می یخاندان نوبخت

 پردازد. به بحث می

معلم هرتسفلد های مارسپندان به زبان پهلوی از طریق درسهای  اما آشنایی بهار با متن اندرزنامه

توان پی  هایی که از این دوران فراگیری باقی مانده می شد. از جزوات و دستنوشته پهلوی او آغاز

در نزد  ستز)متون پهلوی(برد که بهار متن مزبور را به همراه دیگر متون مندرج در پهلوی تک

 د:سینو هرتسفلد فراگرفته است. شادروان مهرداد بهار در این باره می

در دهه  کسرویاحمد مینوی و مجتبی  اسمی، ، رشید ی.... گروهی مرکب از پدرم"

رفتند. هرتسفلد آن موقع در  به کالس خصوصی هرتسفلد می ۱۳۲۰و   ۱۳۱۰دوم قرن ما، بین 

کرد. ایرانشناسی بزرگی بود و در تخت  یک کوچه فرعی جنوبی میدان بهارستان زندگی می

ماند این  و در تهران میکرد  هائی که کاوش نمی کرد.... در فصل جمشید حفاری و تحقیق می

آموختند....کارهای پهلوی پدر از آن دوران در دست  رفتند پیش او و پهلوی می چهار نفر می

است، روی بندهش کار کرده بودند. در حدود شصت هفتاد صفحه از بندهش را خوانده بودند. 

مطالعه پهلوی  را هم دیده بودند. عالقه پدر به تیادگار زریران و متن های کتاب پهلوی تکس

 (۳۷) "بیشتر از بقیه بوده است و بیش از دیگران هم روی این متن ها کارکرده است ....

را در اختیار داشته که ظاهرا  تزای از کتاب پهلوی تکس کند که بهار نسخه مهرداد بهار اضافه می

توانست  بهرام گور انکلساریااز کسروی به عاریت گرفته بود ولی بعدها به یاری پرفسور 

 مستقلی برای خود تهیه کند.  ی نسخه
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کند. بهار هنگام کار بر  غیر از این نسخه که به زبان پهلویست و مهرداد بهار نیز بدان اشاره می

نی آن دینشاه ایرااین متن دو برگردان هم به زبان فارسی در زیر دست داشته است. یکی از 

ا عنوان کرده و تعبیر و تفسیر خویش را از که چندین بار در میان یادداشتهای خویش آنر ست

باشد  دیگری به قلم خدایار شهریار ایرانی می ( و آن۳۸کند ) ای از بخشها با او مقایسه می پاره

که به یقین از کار او بهره فراوان گرفته و گواه ما بر این مدعا همخوانی گاه عین به عین 

 نامبرده است.  ی برگردانی فارسی او با نسخه

گمان آشنایی بهار  شود بی ر آنچه که مربوط به پژوهش درباره آذرباد مهرسپندان و آثار او مید

نخست این گفتار یاد کردیم   ی با منابع تاریخی ایرانی و اسالمی که از بخشی از آنها در پاره

 راهنمای او در این زمینه بوده است.

شخصیت تاریخی راه داشته است. بهار های نوین خاورشناسان نیز در شناخت او از این  پژوهش

با پژوهش های ادوارد وست بر متون پهلوی آشنائی داشته و از کار او بهره برده است. کتاب 

نیز معیار کار او برای شناخت بیشتر این  ایران در زمان ساسانیان اثر آرتور کریستنسن

وهشگران همدوران بهار عهد و به ویژه نقش موبدان در احیای دین زرتشتی بوده است. از پژ

بر زندگی و احوال آذرباد آگاهی داشته و در کتاب  ابراهیم پور داودبیش از هرکس استاد 

های او را به کار  به نقش او در تدوین اوستا پرداخته است و بهار نیز یافته گاتهاو  خرده اوستا

 (.۳۹گرفته است )

یش از دست یازیدن به کار نظم متن به هر حال آنچه بر ما روشن است آنست که این شاعر پ

مورد بررسی ما، پژوهشی درباره نویسنده آن، مقام و جایگاه او در میان دیگر موبدان ساسانی و 

های او انجام داده است و گواه ما بر این گفتار اشاراتیست که بهار در کتاب سبک  آثار و نوشته

های زیر را که در  توان گزیده می کند.  از آن میان شناسی و دیگر آثارش بدین شخصیت می

 سبک شناسی آورده شده برای شناخت برداشت و پژوهش بهار ارائه داد:

.... خالصه قسمتی از اوستا درزمان شاپور اول به دست آمد، و در عصر شاپور دوم آذرباد "

مارسپندان که موبدی بزرگ و سخنگوئی گرانمایه بود و بعضی مورخان عرب او را زرتشت 

ثانی نامیده اند و واقعه ریختن مس گداخته بر سینه منسوب به اوست، خرده اوستا را آورده و 

 (۴۰) "رسد که تمام اوستا را اینچنین به دست آورده اند.... چنین به نظر می
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.... آذرباد مارسپندان ظاهرا از اعقاب زردشت بوده است و یکی از بزرگان این عهد است و در "

ی او مشهور  قسمت مهمی از اوستا و خرده اوستا را گردآوری کرد و اندرزنامه زمان شاپور دوم

 (۴۱) "است ....

.......چهار یک این رساله ـ اندرز آذرباد مهرسپندان ـ از میان رفته است. به نظر دکتر وست "

شد. وست کتاب خاصیت روزها  کلمه می ۳۰۰۰نسخه کامل آن اگر دردست باشد شامل تقریبا 

 (۴۲) "با این رساله همراه است نیز در ذیل همین عنوان یاد کرده است... را که

هایی دارد که در مقاالت گوناگون خود بدان  درباره سبک نگارش این پند نامه هم بهار پژوهش

 نویسد:  اشاره کرده و از آن جمله در سبک شناسی در این باره می

دشت و سخنان بودا و برهمنان صاحب ویدا و دانیم که سخنان بزرگان قدیم مانند زر .... می"

سخنان هر کسی که خواسته است شریعتی و ملتی پیدا آورد و دل مردم را به سوی خود و گفتار 

سخنانش هر چند از وزن و قافیت تهی است شعر است نه نثر.... همین قاعده تا  ،خود فرو کشد

و اشعار او با سخنان آذرباد مارسپندان و  زمان ساسانیان بر قرار است و فرقی که میان سخنان مانی

های هخامنشیان است که آن  شود مانند تفاوت گاته با کتیبه های شهنشاهان ساسانی دیده می کتیبه

عید و تجسم معانی در داستان خلقت جهان و ویکی پر است از احساسات و تشبیهات و وعد و

کارهای شاهنشاه و یا دستورهای مختصر  غیره و این یک سخنانی است ساده و بی پیرایه در بیان

 (۴۳) "اخالقی ....

ای که بر این منظومه گذاشته نیز  بهار در بیان انگیزه خود در نظم اندرزهای مارسپندان، در مقدمه

کند که نشان از آشنایی اوست از پایگاه این اندرزگوی در ادبیات اخالقی  اشاراتی به آذرباد می

 نویسد: ما، می

ابستان گذشته تنهایی و فراغتی دست داد، در آن تنهایی و دربستگی بیکار ننشستم و ... در ت"

بال به نظم اندرزهای انوشه روان آذرباد ماراسپندان پرداختم.  غدربستگی را غنیمت شمرده با فرا

اندرزهای این مرد بزرگ که بایستی وی را از روی حقیقت بزرگترین مجدد دین مزدیسنا شمرد 

سقراط و لقمان و کنفسیوس دانست مکرر به پارسی ترجمه شده، لیکن غالبا این  و در شمار

ها درست و مطابق با متن نیست و در اکثر آنها به اختصار پرداخته و لطایف اصلی و احیانا  ترجمه
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اند. پس نخست به تکمیل ترجمه به نثر پرداختم و پس از فراغت  مراد گوینده را زیر و زبر ساخته

 (۴۴) "نظم در آوردم....آنرا به 

او در نظم این اندرزنامه بیشتر انتقال   ی آید آنست که انگیزه پس آنچه از گفته بهار بر می

اخالقی آذرباد بوده و در راه دستیابی بدین آرمان نخست به پژوهش و غوررسی در   ی اندیشه

ن متن پیشگام بوده اند شناخت پایگاه و اندیشه او پرداخته. آثار کسانی را که در برگردان ای

گردآوری نموده و سپس توان خویش را به عنوان شاعر به کار گرفته و به نظم سخنان آن مغ 

 اندرزگوی پرداخته است که ما بدان خواهیم پرداخت.

 قالب و ساختار-۲

 کنیم. از قالب و ساختار این منظومه آغاز می

سروده شده به بحر متقارب که شاعر عنوان اندرزهای مارسپندان در دیوان بهار به صورت مثنوی 

 را بر آن نهاده است. "ارمغان بهار"

بخشیده  شود که شاعر بدان عنوان آیین زرتشت را  ارمغان بهار با پیشگفتار منظومی آغاز می

ای تعلیمات اخالقی زرتشت سروده  (. این پیشگفتار که نوزده بیت دارد با الهام از پاره۴۵است )

ن گمان برد که هدف بهار از آوردن آن برقراری پیوندی معنوی و تاریخی میان توا شده و می

های زرتشت و سخنان آذرباد بوده است. در این پیشگفتار بهار از مرکزیت باور به راستی  آموزه

و درستی گفتار و کردار و پندار نیک و اهمیت کار و کوشش سخن گفته و ذهن خواننده را 

سازد. برای نمونه چند بیت از این  که در پند نامه خواهند آمد آماده می برای آموزش هایی مشابه

 کنیم. پیش گفتار را بیان می

 

 که بر دیو ریمن نمائید پشت چنین گفت در گاتها زردهشت

 ابا هر بدی دست در گردنا دروغ است همدست اهریمنا

 کزین دو به نیکی گراید کنش ش نیک دارید و نیکو منشوِگو

 شود بی گمان کار و کردار خوب پندار شد خوب و گفتار خوبچو 

 بیارای خود را چو خرم بهشت ... شت و کنشتوبه نیکو منشت و گو
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کند. از نظر ساختار و به  را پندهای آذرباد به فرزند خویش دنبال می "آئین زرتشت"گفتار پیش

یشنهاد نموده دائر بر جدا آوری دنبال هم آوری پندها، بهار، همان ترتیبی را که ادوارد وست پ

حقیقت روزها پذیرفته و هر چند این بخش را نیز به نظم کشیده ولی آنرا تنها در پایان پندنامه و 

 آورده است. "آذرباد مهر سپندان  ی منظومه سی روزه"با عنوان 

فرهنگ آغاز  ارمغان بهار نیز پندها با فراخوانی آذرباد فرزند خویش را به فراگیری  ی در منظومه

 گیرد. این دو بند را بهار چنین آورده است. شود و به ستایش خرد پایان می می

 بنالید زی داور دادگر  شنودم که دانا نبودش پسر 

 یکی خوب فرزند دلبند یافت  بزودی یکی خوب فرزند یافت 

 مگر خیم زرتشت گیرد پسر  بفرمود زرتشت نامش پدر 

 بدینگونه فرهنگ او کرد ساز  چون هنگام فرهنگش آمد فراز 

 گوید: در پایان و در ستایش خرد می

 خرد جوی تا کام یابی ز وی  تراگویم ای پور فرخنده پی 

 خرد از دهشها به اندر نهان  که مرد دهشیار را در جهان 

 به دیگر کسان نیز یاری کند   که خود زان خرد کامکاری کند 

 

 هماهنگی مفهومی -۳

آورد و اینچنین برای خواننده امکان  در ارمغان بهار هر پندی، صورت منظوم خود را به دنبال می

بدایعی شود. شیوه بهار را ازین نقطه نظر شاید بتوان با آنچه که  دسترسی به متن اصلی فراهم می

( در آنجا نیز ۴۶د )انجام داده مقایسه نمو ی انوشیروان پندنامهشاعر قرن پنجم بر  بلخی

دهند به همان  شاعر خود را مقید دیده که همه جا عین نصایحی را که به انوشیروان نسبت می

بیت از برای هر پند( در برگیرنده  ۴عبارت اصلی در گفتار خود جای دهد و در ذیل آن نظمی )

 آن مفاهیم قید نماید.

نگرش کلی باید گفت که تمامی پندهای از نظر در برگیری سخنان آذرباد در شعر بهار، در یک 

بیت شعر سروده است.  ۲۲۳پند بهار  ۱۲۳این اندرزگوی در ارمغان بهار آورده شده اند به ازای 
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ماند که ببینیم آیا همواره میان متن پهلوی و صورت منظوم آن هماهنگی مفهومی وجود  حال می

 دارد یا خیر؟

 کنیم. رده گوناگون برخورد می سه هدر این رابطه در منظومه ارمغان بهار ما ب

اشعاریست که کمابیش گزارنده و رساننده همان مفهومی است که در متن پهلوی  رده اول:

های زیر را به عنوان شاهدی  آورده شده و شاعر بر آن تعبیر و تفسیر دیگری نیفزوده است. نمونه

 م:یآور اد و سپس شعر بهار را میتوان ذکر کرد. در هر مورد ابتدا پند آذرب از این هماهنگی می

 : آن گذشته فراموش کن، و آن نآمده را بیش و تیمار مبر.۳بند 

 مبر بیش و تیمار نآمده فراموش کن چیزهای شده    

 : هر چه به تو نه نیکوست تو نیز به دگر کس مکن5بند 

 به دیگر کسانش مکن آرزو  هر آنچیز کان زی تو نبود نکو 

 ا  تو به خشم و کین رود، هر آینه از وی دور باش: هر که او ب۸بند 

 از او دور باش و به رویش مبین  رود هر که با تو به خشم و به کین 

چون نیکوئی به تو رسد بسیار شادی مکن و چون سختی و بدبختی رسید بسیار به غم  -۱۴۹بند 

نیست کش نشیب نه از مباش،  چه نیکی زمانه با سختی و سختی زمان با نیکوئی است وهیچ فراز 

 پیش و هیچ نشیب نیست کش فراز نه از پس.

 از اندازه بیرون مشو شادمان  چو نیکی رسد بهرت از آسمان 

 مشو نا امید از سرانجام کار  چو زشتی رسد نیزت از روزگار 

 بسا بد که نیکی همال وی است  بسا نیکیا کش بدی از پی است 

 همیدون بود آشکار و نهان نشیب و فراز است کار جهان

ن شاعر ضمن آوردن سخن اصلی تا حدی بسط مقال آشود که در  : شامل اشعاری میرده دوم

ای اما در جهت افکار آذرباد افزوده است. این موارد را اغلب پندهایی  داده و از خود نیز نکته
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هار جای بیشتری داشته و دهند که از نظر درونمایه و پیامی که در بردارند در ذهنیات ب تشکیل می

او به اقتضای مطلب گاه یک یا دو بیت و گاه بیشتر در پرورش مفهوم آورده است. مانند 

های آذرباد در باره راستی و درستی، بزرگ منشی، فروتنی، مردمان دوستی و نیک منشی،  توصیه

ز باورهای اخالقی و احترام به دبیران و دانشمندان و پرهیز از آزار و دشمنی با این گروه، که ا

اجتماعی بهار بوده و همواره در دیگر اشعار اندرزی خویش بدان اشارت دارد. برای نمونه 

توانیم چند بیت را در رابطه با احترام به دانایان، فضیلت فروتنی و ارزش و اهمیت مردم  می

 در اینجا ذکر کنیم. دوستی که در سخنان آذرباد آمده و بهار بدانها بال و پر بیشتری داده است را

 : پیشگاه مرد دانا را گرامی دار و از وی سخن پرس و سخنش بشنو۳۶پند 

 سخن پرس و دیگر همه گوش باش  بر مرد داننده خاموش باش

 نگر تا چه گوید به بیگاه و گاه  خردمند استاده در پیشگاه 

 : با دبیر مرد همیال )دشمن( مباش۳۴بند 

 به پرهیز از خشم مرد دبیر  سخنگوی داننده را دوست گیر 

 مهل تات دشمن شوند این گروه  مزن پنجه با مرد دانش پژوه 

: خردتن )فروتن( باش که بسیار دوست شوی. بس دوست باشد که نیکنام شوی. ۷۶بند شماره 

 نیکنام باش که خوش زیست باشی.

 فروتن فزون جست یارکه مرد  فروتن شو ای دوست در روزگار

 زنام نکو شاد و پدرام زیست فزون یار مردم، نکو نام زیست

 فزون یارگی از نکو کارگیست زندگانی فزون یارگیست درِ

  

 : مردم دوستی از بنیک منشی، به شاید دانستن. و خوب خیمی از خوب آوازی.۱۵۳

 نگر تا خداوند این خوی کیست  سرخویها، مردمان دوستیست 

 بن و بیخ کار جهان یاد داشت  کسی کش منش ره به بنیاد داشت 

 ای  نبیند درآن خانه بیگانه ای  جهان است پیشش یکی خانه

 زن و مرد پیوستگان ویند  همه مردمان بستگان ویند 
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 که از مهر پیوند نبود گزیر  به جوید دلش مهر برنا و پیر 

 ن از آوازشان توان راه برد به خوی خوش مردم و رازشان 

( خور، چه هر که او شراب بی پیمان خورد بسا گنه که از وی به اندازهشراب به پیمان ) -۱۱۲بند 

 آید.

 به آئین مردان فرزانه نوش اگر باده نوشی به پیمانه نوش

 بروید، چو از تند باران گیاه کز افزونی می ز دلها گناه

 می گزند آیدتمخور می که از  من پسند آیدت  ی و گر گفته

 زیانش ز تو، سودش از می فروش بود سوزیان این می لعل پوش

های بهار بر سخنان آذرباد  کند، آنست که گاه در افزوده آنچه که در این رده جلب نظر می 

 یابیم. برای نمونه پند رنگی هم از حال و هوا و شرایطی که ارمغان بهار در آن آفریده شده می

دهد که هرگز مرد ناآمرزیده را متولی  است. که از خالل آن آذرباد فرزند را پند می ۵۷ شماره

بهار که خود، آنچنان  زندان مکن و بر زندان همواره مردی بزرگ و گزیده و هوشیار بگمار. 

که میدانیم، در این زمان اسیر زندانبانان نا آمرزیده و نا هوشیار بوده و این پند نامه را نیز در 

دان سروده است، بدین بند رنگی از درونیات خود داده و گوئی از طریق آن با مسببان        زن

 گوید. دربستگی خویش سخن می

 میفکن نهال برومند را به زندان مکن آبرومند را

 به زندان مر او را نگهبان مکن جوان گنه کاره دربان مکن

 نیز پاسندارد ترا بی گمان  کسی کاو ندارد زیزدان هراس

 نبزرگ و هشیوار و پاکیزه دی به زندانت بگمار مردی گزین

گیرند که میان آنها و متن پهلویشان از نقطه نظر مفهومی  اشعاری را در بر میرده سوم: 

کند. این  اختالف وجود دارد. به عبارت دیگر شعر بهار تعبیر دیگری از سخن آذرباد عرضه می

ای نادرست کار  ای از موارد از روی نسخه یا ترجمه ه بهار در پارهمساله شاید ناشی از آن باشد ک

آذرباد  ۸۱کرده و همان خطاها را در کار خود تکرار کرده است. برای نمونه : در پند شماره 

 گوید:  می

 ) ملکوتی ( شوی. )گروزمانی در متن بهار(، مانینیشتار باش که گرو
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 این پند در شعر بهار چنین آمده: 

 و دهش جاودانی شوی                   جز این گر کنی زود فانی شودز داد 

 یشتارباید گفت بهار نیز مانند دیگر مترجمانی که تا آن زمان به این پندنامه پرداخته بودند واژه 

را در ترجمه به معنی داد و دهش گرفته، حال آنکه این واژه به مفهوم دعا گو وکسی است که 

و بنا براین کاربرد داد و دهش برای این واژه، برگردان این بند را از پیام  کند پرستش و یزش می

 (۴۷)کند. آن دور می

 باشد. آذرباد گوید: می ۲۵نمونه دیگر پند شماره 

 ها، حکم دروغ مهر مزن  اندر معاهده

 این پند در شعر بهار بدین صورت عرضه شده:

 نگر تا نگوئی بدیشان دروغ      چو پیدا شدت نزد پادشاهان فروغ                

 سخن جز به آئین دانش مگوی                        که نزد شهان باشدت آبروی

شده. این واژه در  پادخشیردر این پند برداشت نادرست به خاطر برگردانیست است که از واژه 

این واژه را به جای  زبان پهلوی به مفهوم پیمان و عهدنامه آمده ولی بهار و مترجمان پیش از او

اند و از آنرو مفهومی دیگر را در این بند  به مفهوم پادشاه و یا فرمانروا گرفته پادخشیان

 اند. آورده

 این مقال  از ایندست آمده که ما به خاطر کوتاهی دگر خوانیهائی ای  در پندهای دیگر نیز پاره

 (۴۸کنیم. ) از یاد آوری آنها خودداری می

 

 سبک سخن -۴

ر بیان از سبک نگارش این اندرزنامه در متن پهلوی آن یادآور شدیم که سبک آن از سادگی د

های کوتاه بیان شده و تشبیهات و صور  و روانی برخوردار است و اندرزها بیشتر در قالب جمله

 خیال نیز در آن کمتر بکار رفته است.



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

79 

 

 

ی را در شعر خویش پاس داشته و بهار نیز بیش از هر چیز بر آن بود ه که همین سادگی و روان

پیرایه بگوید. او با فراست  اخالقی نزدیک سازد و  سخنی بی  ی سبک خویش را به نهاد این رساله

و دانش سبک شناسانه و غوررسی در ادبیات اندرزی، دریافته بود که زبان به هنگام اندرزگویی 

سپاری در اینگونه ادب   و که بخاطرـتر خواهد بود. از آنرروانتر باشد فراگیری آن  هر چه ساده

جهت سادگی و روانی نخستین ویژگی است که هنگام بررسی شعر بهار  پایه و هدف است. بدین

خورد. اما برای دستیابی بدین شیوه بهار چند شگرد  در برخورد با نظم این پندنامه به چشم می

 بکار برده است.

کارگیری واژگان پهلوی  ز ذهن دوری جسته و بهنخست آنکه، از کاربرد واژگان سنگین و دور ا

را نیز با هوشمندی انجام داده است. در این راستا از سوئی تا توانسته زمینه و بستری فراهم آورده 

های  گیری از واژه نامه تا دستیابی مفهوم برای خواننده آسان باشد و از سوی دیگر با بهره

شوند، یاری  اتی که کمتر در زبان امروزین ما یافت میگوناگون به راهبرد خواننده به مفهوم کلم

توانیم همه واژگانی را که در شعر بهار به کار رفته بر  رسانیده است. روشن است که در اینجا نمی

 کنیم. مثال :  شمریم، تنها به چند نمونه که گواه روشنی است بر این ویژگی اشاره  می

 که اندیشد می کاری به که کسی یعنی اندیش کرفه و باشد می ثواب مفهوم به( ۲بند در) – کرفه

 سازد. و این واژه را بهار این چنین به کار گرفته: می نصیب مینوی ای بهره را او

 بی آزار و بهدین و خوش کیش باش که جان پدر کرفه اندیش باش 

 نگر تا به مینو چه بایسته تر  چو باید شدن زین جهان ای پسر

 همان مینوی کرده ماند به جای نباشد کس اندر جهان دیر پای 

دهد و کنایه از ربح و تنزیل است و در شعر بهار  نمو و زیاد شدن را معنی می ۲۲در بند  -وخخ

 چنین آمده:

 چو دادی بر آن خواسته دل منه  به بد گوهران وام هرگز مده 

 وخشی گرانمکن وام،کش هست  هم از بد نژدان و بد گوهران 

 پیمبر فرستد همی در برت پی زر در استد همی بر درت 

 مکن وام از مرد بد گوهرا زیان ها بسی هست از ایدر ترا
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دهد و این واژه را در منظومه  ( معنی دور باد، یا خدای ناخواسته را می۱۰۴)بند  - پرگست 

 یابیم. ارمغان بهار چنین می

 و تر ورا از خرد چیز نیست نک کسی کاو به گیتی دهشیار زیست 

 زر و چار پا نیزش از دست شد که گر مایه از دست پرگست شد 

 به ناز کسان کی نیاز آیدش چو باشد خرد، رفته باز آیدش 

آورد.  بزرگمنشی آورده شده و بهار آنرا با جناسی زیبا چنین می معنای واالیی و  به   -فرارون

 (۶۵بند )

 به وارونگی کی فرارون شوی  مکن خودستایی که وارون شوی 

 ( چنین آورده شده. ۱۰۷را میدهد و در بند ) کار و کوشش فردی مفهوم    -خویشکاری

 که بی خویشکاری شود نام پست مهل نام را خویشکاری ز دست 

 به مینو خوش و در جهان شاد خوار دو گیتی است با مردم خویشکار 

و همچنین افسوس که در معنای کهن این واژه  -به مفهوم نوجوانان  :افسوس و   ریدکان

 اند:  چنین آمده ۵۶یعنی بر کسی خندیدن و او را خرد کردن گرفته شده و هر دو واژه در بند 

 بویژه به مه سال مرد کهن به مردم بر افسوس و خواری مکن

 ن هژیر همان بینی از ریدکا که روزی تو مه سال گردی و پیر  

که ) هوی و هوس دار را معنی  ریژخویباشد و  می -به مفهوم زورمندی   پادیاوندی

برای برشمردن صفات دژآگهان آورده شده و بهار با لحنی  ۱۵۲در بند    دهد.( و هر دو واژه می

 گیرد. کار می ها را چنین به پر طنین این واژه

 و جان خود  کند دشمنی با تن دژ آگه چهار است کز خوی بد  

 به هر کار و هر چیز زور آزمای یکی پادیاوند مردم گزای 

 که با مهتر خویش جوید نبرد  دگر نره درویش با دار و برد 

 هنگام پیری شود جفت جوی سه دیگر کهن ساله ریژخوی که 

 شود جفت پیره زن ریمنی ... چهارم جوانی که جوید زنی
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ای نکات دستوری و به  شگرد دوم بهار را در راه وفاداری به ساختار این پندنامه در کار برد پاره

شود.  دستی در مورد کاربرد افعال دیده می ویژه افعال باید دانست. در متن آذرباد یک نوع یک

یت کرده. اما باید اند. بهار نیز تا توانسته این نکته را رعا اندرزها یا به امر و یا به نهی آورده شده

ای از افعال را به حالت مصدری و  گفت که گاه نیز از خود ابتکاراتی بخرج داده است و پاره

های ندائی و دعائی و آرزوئی به  کند. و برای برخی دیگر ترکیب صورت حکم کلی بیان می

سپار باش  و جانبرد. برای نمونه بر جای آنکه بگوید: به چیز یزدان و امهراسپندان توخشا  کار می

 گوید:  می

 بود مینوی توشه اندوختن به گیتی ره ایزدی توختن     

 گوید: ( می۱۳یا بر جای آنکه بگوید زن و فرزند خویشتن جدا از فرهنگ به مهل، )بند

 زن و کودک مردم پارسا مبادا ز فرهنگ و دانش جدا   

آذرباد را باید در چگونگی کاربرد   ی پندنامه لحن  اما سومین ویژگی سبک بهار در وفاداری به 

ها و  تشبیهات و استعارات و صور خیال جستجو کرد. شعر بهار که همواره نگارستانی از نقش

که بهار از  ۱۱۲و  ۸۶دهد. جز در دو بند  غنی را نشان نمی  ی هاست در این منظومه نمونه رنگ

یگر بندها به آنچه که در متن اصلی آمده اندرزگوی افزوده، در د  ی خود تصاویری بر گفته

 گوید: آورد و می اندرزگوی باستان حکمی کلی را می ۸۶وفادار مانده است. برای نمونه در بند 

عالی به دش چهر یا آدم بد گهر و بد ذات مگوی. بهار در برگردان این بند به شعر، تشبیه   سخن

اک را همچون بادی دانسته که چراغی روشن زیبائی به کار برده و دانش و سخن آموختن به ناپ

 کشاند:  را به خاموشی می

 که دانش چراغست و نا پاک باد پاکزاد میاموز دانش به نا

گناهانی که از افزونی می خواری از انسان   ی ی آذرباد در باره برای بیان اندیشه ۱۱۲و یا دربند 

زند، می خواری را به تند بارانی تشبیه کرده و گناه را همچون گیاهی که از پی آن تند  سر می

 روید: باران بی شمار می

 به آئین مردان فرزانه نوش اگر باده نوشی به پیمانه نوش
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 بروید، چو از تند باران گیاه  لها گناهکز افزونی می ز د

به طور کلی کوشش بهار در نظم این متن بیش از هر چیز بر این متمرکز شده که بتواند به همان 

سازی کالم و  تشبیهات و صور خیالی که در پندها بکار رفته نشستی دلپذیر بخشد. خوش آهنگ

بخشد جای دیگر ظرایف این فن را در  می کاربرد صنایعی که به شعر لحن و آوائی به یاد ماندنی

 این منظومه گرفته است.

آوریم که در آن تصاویر  برای نمونه در اینجا و پیش از پایان سخن دو بند از این اندرزنامه را می

 و تشبیهاتی بکار رفته و بهار همانها را در شعر خویش با آهنگ و لحنی خوش همراه کرده است.

گوی گفته شده و مرد تند زبان به آتشی تشبیه شده که چون   تند و هلکدر سرزنش زبان  ۹۳بند 

 در نیستان افتد هم مرغان و ماهیان را بسوزاند و هم جانوران موذی را.

 بهار این تصویر را چنین بیان کرده است.  

 که تندی درخشیست خرمن گرای مشو در سخن تند و زنجیر خای

 چیزی نماند به نیز که در بیشه بود آتش تیز گفتار تیز

 ورمچه چه مرغ و چه ماهی چه مار و بسوزد تر و خشک و نزدیک و دور

 در سرزنش دلبستگی به خواسته و مال دنیوی گفته شده:  -۸۹بند 

به خواسته و چیز گیتی گستاخ مباش، چه خواسته و چیز گیتی ایدون همانا چون مرغی است که 

 هیچ درخت نپاید. از این درخت بر آن درخت نشسته و به

 که کاالی گیتی نپاید دراز به گنج و به کاالی گیتی مناز

 جهان چون یکی باغ آراسته چو مرغی است گنج و زر و خواسته 

 به یک شاخ هرگز نپاید همی  ز شاخی به شاخی بر آید همی 

 فرجام سخن: 

درآغاز این گفتار آوردیم، هائی که  و حال آنچه را که از برای فرجام سخن و پاسخ  به پرسش

  کنیم : میتوانیم اینچنین خالصه می

ی بهار، کشفیات خاورشناسان و توجه درس خواندگان  پیرامون و زیر بناهای فرهنگی زمانه

ایرانی نسبت به تاریخ و زبان و ادبیات کهن ما، در رویکرد این شاعر پژوهشگر به زبان و ادبیات 
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ولی شیفتگی او بدین میراث بزرگ، همچنین از آگاهی او بدین پهلوی بی تأثیر نبوده است. 

  ی زبان و ادبیات فارسی بدون آگاهی از ریشه  ی گیرد که پژوهش در باره واقعیت سرچشمه می

سبک شناسی گویاتر از   ی ها و ادبیات باستانی ما ممکن نیست. این نکته را خود او در مقدمه زبان

 :هر کس بیان کرده است

بیات فارسی تا سی چهل سال پیش دو پایه بیش نداشت یکی علوم مقدماتی زبان .. اد"

عرب، دیگر تتبعات و مطالعات در متن زبان فارسی و فراگرفتن قواعد ناقص زبان و 

تاریخ لغت..... از یک قرن قبل به واسطه ی قرائت کتیبه ها و شیوع تواریخ یونان و روم 

بری و مسعودی و یعقوبی و دینوری و غیره و کمکی و نشر تواریخ قدیم  مانند تاریخ ط

که حفریات و علوم باستانشناسی به مجموع این وسایل کرد، تاریخ شرق دگرگون 

شناختن ادبیات و تاریخ و  -۱گردید... بر این پایه ایران شناسی نیز دو پایه پیدا کرد:

رسی  و تاریخ قبل شناختن ادبیات و صنایع فا -۲صنایع خود ایران طبق قاعده ی قدیم 

از اسالم از مادی و هخامنشی و اشکانیان و ساسانیان طبق منابع عربی و فرنگی و آشنا 

شدن با اوستا و زند و پازند و یاد گرفتن زبان و خطوط قدیم و آشنا شدن با آداب 

مزدیسنی و شناختن زرتشت و مانی و ریشه زبان دری و پهلوی جنوبی و شمالی و زبان 

ر شاخه های زبان ایرانی ... تا پنجاه سال قبل ادبای ایران فقط قسمت اول سغدی و سای

از ایران شناسی را می شناختند و مورخین نیز سوای معدودی از اهل فضل تنها از قسم 

قدیم آگاه بودند و از قسم دوم بی خبر..... ولی امروز دیگر با آالت فنی فرهنگ و 

دانست مگر  "ادیب"ارسی به معنای واقعی ادب قدیم نمی توان کسی را در زبان ف

آنکه به تمام تحقیقات قدیم و جدید واقف بوده ایران را از لحاظ تاریخ و زبان و 

 (۴۹) "عادات و صنایع و نظم و نثر و رجال و کتاب بشناسد ....

از جانب دیگر تحسین و ستایش بهار از آذرباد مهرسپندان نیز که سبب بر انگیختن او به نظم 

ایده ئولوژیکی داشته و نه برتری دادن آئینی بر آئین   ی ما، نه انگیزه  ی سخنانش شده به دیده

دیگر موجب آن بوده است. گزینش این اندرزنامه را باید با پیامی که در آن آورده شده توجیه 

از  ارزشهای پایدار و مانای اخالقی ایرانی است که بهار خود  ی پیامی که دربرگیرنده  نمود.

توان آورد.  آید. بر اثبات این داعیه از دیگر آثار بهار شواهد بسیاری می باورمندان آن به شمار می

که در ستایش از سنت پندگوئی و پند شنوائی نوشته و همچنین  "اندرز"  ی نگاهی به مقاله
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عمیق های اندرزی که در دیوانش موجود است، نمودارهائی دیگرند بر باورمندی  بیشمار سروده

 (۴۹او نسبت به ریشه داری ادبیات اندرزی در فرهنگ ایران زمین. )

بزرگترین ویژگی کار او بر این متن آنچنانکه آوردیم آمیختگی پژوهش از جانبی و آفرینش 

  ی شاعرانه از جانب دیگر است. نظم روان او نمودار چیرگی اوست بر احوال و اندیشه

ظم کشیده است و این نیز حاصل غوررسی و پژوهش او در اندرزگوئی که بهار سخنانش را به ن

 این وادیست.

دارد که  جان کالم آنکه داوری در بر خورد بهار با ادبیات پهلوی از پایگاه شاعر ما را بر آن می

گویی همچون رودکی، دقیقی، ابو شکور بلخی،  دیگر شاعران پارسی  ی او را در زنجیره

اسعد گرگانی، قرار دهیم که متون پهلوی و به ویژه  فردوسی،بدایعی بلخی، فخرالدین

های ادب پهلوی را به نظم کشیدند و این چنین میراثی بزرگ را از دستبرد آفات زمانه  اندرزنامه

 *دور نگاه داشتند.

 یادداشت ها :

 بخش اول. ۱نک، محمد تقی بهار، سبک شناسی، ج -۱

نک، به سلسله مقاالت شعر در ایران، سبک شعر قبل از اسالم، بهار و ادب و فارسی به کوشش محمد -۲

حاجی   ی های: شعر دوازده هجائی مانی، کتیبه . به ویژه به بخش۱۳۴تا  ۷۴، ص ۱۳۷۱گلبن، تهران، جیبی 

 شاه بهرام، سرود کرکوی و غیره.  ی آباد، ایاتکار زریران، درخت آسوریک، چامه

 .۲۷۴تا  ۲۶۹، و گفتار هشتم ۱۴۸تا  ۱۴۳و گفتار چهارم  ۱۴۱تا  ۱۰۱ص گفتار سوم،  ۱سبک شناسی: ج -۳

 .۱۱۱تا  ۹۶، مرکز نشر سپهر، ص ۱۳۴۵فردوسی نامه، به کوشش محمد گلبن، تهران -۴

 و همچنین به یادداشتهای بهار بر ایاتگار ۱۲۲تا  ۱۱۱در فردوسی نامه ص  "دقیقی و فردوسی"نک به -۵

و بخش ایاتگار زریران در سلسله  ۷۹تا  ۵۵، مرکز نشر سپهر ۱۳۴۷زریران، در ترجمه چند متن پهلوی، تهران 

های پهلوی در ویس  واژه  ی ، بهار پژوهشی نیز در باره۸۲ص  ۱مقاالت شعر در ایران، بهار و ادب فارسی، ج 

 .۱۲۶تا  ۱۲۲نک فردوسی نامه ص و رامین فخرالدین اسعد گرگانی انجام داده که در خور توجه است، 

ها از این قرارند: منظومه درخت  نک ترجمه چند متن پهلوی یاد شده. عنوان مهمترین این ترجمه-۶

آسوریک، گزارش شترنگ و نهادن وینرد شیر، اندرزهای آذرباد مارسفندان، داروی خرسندی، یادگار 

داد، داستان ریدک خوش آرزو، چیدک اندرز زریران، در آمدن شه بهرام ورجاوند، ماه فروردین روز خر

 پوریوتکیشان، اندرز خسرو کواتان، اندرز بهزاد فرخ پیرور، نهش چیز گیتیّ، سخنان بخت آفرید.

این متن   ی در باره ۸۷ص  ۱. همچنین بهار و ادب فارسی ج ۶۱۴ص  ۱، ج ۱۳۶۵نک دیوان بهار، توس -۷

و از خالل آن بر ترجمه و تفسیر پرفسور بیلی که صادق هدایت  ای نوشته به نام یک قصیده پهلوی بهار مقاله
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شهریور  ۸دوم شماره   ی سخن، دوره  ی آن را به فارسی برگردانده بود ایراداتی وارد ساخته است. نک، مجله

 .۵۸۱-۵۷۷، ص ۱۳۲۴

 .۱۱۳۸تا  ۱۱۱۲ص  ۲و دیوان، ج  ۵۳تا  ۱۸چند متن پهلوی،   ی ترجمه-۸

  ۲۰۷تا  ۱۸۶ص  ۲و برسری، بهار و ادب فارسی، ج مکتوب   ی نک مقاله-۹

ها  محمد گلبن، ترجمه چند متن پهلوی، مقدمه. غیر از توضیحات در مقدمه آقای گلبن در حاشیه متن-۱۰

اند که خواننده را نسبت به شرایطی که بهار در آن دست به کار ترجمه متون  یادداشتهائی از بهار آورده

ماه فروردین روز  "ازد. برای نمونه نک به یادداشت بهار در پایان متن س پهلوی زده است، روشن می

 .۹۵ص  "خورداد

 ۳۹یادداشت  ۵۹۱، ص ۱۳۶۶چهار تابستان   ی بهار سال پنجم شماره  ی جالل متینی، ایران نامه، ویژه نامه-۱۱

 ، مقدمه.۱۳۴۶ماهیار نوابی، درخت آسوریک، تهران -۱۲

( را ۱۳۱۰( و خرده اوستا )بمبئی ۱۳۰۵در همین دوران، برای نمونه ابراهیم پور داود کتاب گاتها )بمبئی -۱۳

(، مجتبی مینوی ۱۳۱۳منتشر ساخت، رشید یاسمی برگردانی از اندرز اوشنر داناگ به دست داد )تهران 

ن و صورت منظوم آنرا تحت انوشیروا  ی (، سعید نفیسی اندرزنامه۱۳۱۱تنسر را عرضه کرد )تهران  ی نامه

، ۱۳۱۸(. صادق هدایت به ترجمه کارنامه اردشیر بابکان ۱۳۱۳عنوان راحه االنسان در مجله مهر چاپ نمود )

دست  ۱۳۲۵، و زند هومن یسن ۱۳۲۳، یادگار جاماسب ۱۳۲۱، شهرستانهای ایران ۱۳۱۸گجستک ابالیش 

زاده و تربیت و غیره  زاده ایرانشهر،    جمال کاظمزاده،  یازید، از جانب دیگر کوشندگانی همچون حسن تقی

زبان و ادبیات و فرهنگ ایران باستان در مجالت کاوه، ایرانشهر و   ی با ترجمه و نشر آثار خاورشناسان درباره

 فرنگستان( به پیشرفت این زمینه از پژوهش کمک شایانی نمودند.  ی نامه

 برای آگاهی بیشتر نک به:  -۱۴

  ۴۱تا  ۳۰، ص ۱۳۱۰ابراهیم پورداود، خرده اوستا، بمبئی 

و ۱۳۴، ۶۶، ص ۱۳۷۶، تهران آموزگاراحمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، به کوشش ژاله 

  ۱۶۸و  ۱۸۳، ۱۳۶

  ۲۸تا  ۵ ص  ۱۳۷۹رهام اشه، شهین سراج، آذرباد مهرسپندان، تهران، انتشارات فروهر، 

 باشند: مشخصات این منابع به ترتیب از این قرار می -۱۵

،  ۱۹۵۲ عبدالرحمن بدوی، قاهره  -جاویدان خرد -ابو علی احمد بن محمد مسکویه، الحکمه الخالده  -

 همچنین نک به برگردانهای فارسی از این کتاب. ۶۷و  ۲۷، ۲۶ص 

  ۷۳، ص ۱۳۵۹ دانش پژوه تهران، -قرن هفتم  -شرف الدین عثمان ابن محمد قزوینی 

. تقی الدین ارجانی شوشتری به کوشش بهروز ثروتیان، تهران ۱۱۵تا  ۱۱۲ص  ۱۲۹۴درویش فانی بمبئی 

  ۶۲ص ۱۳۵۵

 ۲۲۴، ص ۱۳۵۱نصیحه الملوک ، به تصحیح جالل الدین همائی، تهران ،امام محمد بن غزالی توسی -

 ۶۷، ص ۱۳۶۴ نوایی، تهران امیرکبیر،  ، تاریخ گزیده، حمداهلل مستوفی -

  ۶۷۳، المجلد الثالث ص ۱۹۶۴البصائر و الذخائر دمشق  ،حیان التوحیدی واب -
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، ترجمه ی فرج بعد از شدت، حسین اسعد ۳۸، ص ۱۹۰۳الفرج بعد الشده، ، مصر،  ،تنوخیالقاسم  -

 ۱۳۳۵دهستانی، تهران 

 ۶۷و  ۵۱ص  ۱۳۱۸مجمل التواریخ و القصص، به تصحیح محمد تقی بهار، تهران،  -

  ۵۳، ص ۱۹۶۱کتاب تاریخ سنی ملوک االرض و االنبیاء، چاپ بیروت، فهانی، حمزه اص -

 ۳۷و  ۳۶هجری، ص  ۱۳۱۷ قاهرهواالهواء و النحل، فی الملل کتاب الفصل ابن حزم،  -

، نک همچنین به افشاری شیرازی متون عربی و ۱۲۹۰سرح العیون، ، االسکندریه ، ابه المصریبابن ن -

 ۲۸۸ص ۱۳۲۵ت، تهران فارسی در باره مانی و مانوی

16- West , E.W .: Notes  sur  quelques   petits   textes    pehlevi " Le muséon 

,1887  pp263- 72 
17- Zaenher,  R.C .:The Teaching  of the Magi . A compendium of 

Zoroasrtian, beliefs, London, 1956.18- Christensen, A : Iran sous les 

Sassanides, Copenhagen. 1944. 
19- Cowley, A.: Aramaic papyri of the fifth century BC, Oxford, 1923 

20- Olsson, T.: “The Refutation of Manichaen Doctrines in Denkard 3.200 

“Manichanica Selecta. Studies presented to J. Ries, A. Von Tongerloo and S. 

Giveresen (e.d), Lovanii, 1991, p 273-83. 

21- Shaked, Sh:The Wisdom of the Sasanian Sages (Denkard VI), Westview 

press, 1979 

22- de Harlez, C: Livre des conseilles d’Aterpat-i- mansarspendan,Ttraduit du 

Pehlevi, Louvain, 1887 Le muséon, VI, P 66-78. 

- Muller, F.: VIII Beitrage zur Textkritik und Erklarung des Andars i Âturopât i 

Mahraspandân (Sitzungasbrichte der kais. Akademie der Wissenschaten in Wein, 

1897.) 

 ۱۰۷نک، تاریخ گزیده یاد شده، ص  -۲۳

باب و  ۲۵( دینکرد آمده و در آن امور گیتی به   DIAدرکتاب ششم )مانند یکی از اندرزهای آذرباد که -۲۴

دسته تقسیم شده است و هر دسته به یکی از عوامل یعنی بخت، عمل، خوی، جوهر و ارث منسوب  ۲۵سپس به 

و گاه با  ۶۷۳، و توحیدی، ۶۷آذرباد در کتاب ابن مسکویه ص  به شده است. تحریرهائی از این پند بدون انتساب

( در ادبیات اخالقی بعد از اسالم آمده است. همچنین نک به التنوخی  ص ۶۵ساب به بزرجمهر ) تاریخ گزیده انت

 .۲۵۴و التوحیدی ص  ۳۸

 .۳۷و  ۳۶ص  ۱۵نک به ابن حزم یاد شده در شماره -۲۵

ادبیات  روایات پهلوی آورده شده، تاریخ ۶۲که در فصل  "بیست و دو واژه آذرباد "ی نک به تفضیل درباره-۲۶

 ۱۰۸، و نک رهام آشه، شهین سراج، آذرباد مهرسپندان، ص ۱۸۳ایران پیش از اسالم، ص 

 .Supplگفتار اندر سپاسداری، از زرتشت بهرام، نک روایات داراب هرمزدیار نسخه کتابخانه ملی پاریس: -۲۷

Persan 46 ff.311a-311b  ۳۱۱، صفحه 

  ۳۲۸های خطی پهلوی، ص  سالم، نسخهنک تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از ا-۲۸

 نک به مقدمه بهرام تهمورث انکلساریا بر متون پهلوی:-۲۹
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Pahlavi Texts edited by the late Dastur Jamasp- Asana with An Introduction by 

Behramgore Tahmuras Anklesaria Bombay 1913 

 ۲۷۲وست یاد شده ص -۳۰

31-Modi JJ. The Persian Farziat Nameh and Kolaseh-  Din of Dastur Darab 

Pahlan, Bombay 1924 p 29-32. 

32-Irani,  KH, D, Sh:. The Pahlavi texts, With transliteration in Avesta  character 

and in Persian, Bombay 1899. 

،  ۱۳۶۱رم، سازمان انتشارات فروهر، بمبئی، چاپ چها ۱۳۰۹دینشاه ایرانی، اخالق ایران باستان، چاپ اول  -۳۳

 ۱۰۲ -۹۸ص 

 ۴۸۳-۴۷۳. ص ۲۵۳۵شیراز  ۱مقاالت، ج   ی نوابی ماهیار، مجموعه -۳۴

 ۱۱۰تا ۱۰۰، ص ۱۳۷۱سعید عریان، متون پهلوی، تهران  -۳۵

 ۸۴-۶۹ص  ،۱۳۷۹تهران،فروهر،شهین سراج، آذرباد مهرسپندان، -رهام اشه نک رهام اشه -۳۶

 . ۱۸۷، ص ۵۴، ش ۱۳۷۳از گفتگو با مهر داد بهار، کلک شهریور  -۳۷

، ص ۱۳۲۷اول و دوم، شهریور و مهر   ی یادگار، سال پنجم، شماره  ی هرتسفلد و کشفیات او نک مجله  ی در باره

 و ۷۶ -۷۴، ص ۱۳۲۷و شماره سوم آبان  ۱۱۴تا  ۱۱۱

 ARS Islamica the department of fine arts, university of Michigan vols XV-XVI  

P 261-266 

توان پی برد که باور و ایمانی راسخ به کار هرتسفلد داشته است و از او همواره به  از خالل یادداشتهای بهار می

کند. بهار، از  پدری داشته یاد می عنوان استاد بزرگوار، عالمه شهیر و کسی که بر او سمت استادی و حتی

ها بهره فراوان برده. و در آثار خود بارها به  واژه یابی  های هرتسفلد در کار نسخه شناسی، و چگونگی ریشه آموخته

کند. برای نمونه در پیش درآمدی که بر برگردان متن  مقاالت و رد و بدلهای خود با این خاورشناس اشاره می

 نویسد :  ده میایاتگار زریران آور

))..... این نسخه از یادگار زریران که نزد این جانب بود هشت صفحه از آغازش کمبود داشت و از اینراه که 

خواستم آن را به پارسی امروزین برگردانم ناچار شدم که کمبود آغاز آن را از روی نسخه دیگری بنویسم.  می

تسفلد که استادی بزرگوار و حق پدری در باره من دارد آن اینک اجازه یافته و از روی نسخه آقای پرفسور هر

کمبود را یادداشت و برجای نوشته و امیدوارم به یاری خدای از ترجمه آنهم خوب بر آمده به کامیابی انجام چنین 

 ۵۵یادگاری برسم....(( نک ترجمه چند متن پهلوی ص 

بایست با بینش  بهار از هرتسفلد و دیگر خاورشناسان، میهای  این مقال بدین گونه یادآوری  ی نگارنده  ی به دیده

های  ژرفتری نگریست و خاطر نشان ساخت که برای ادیبی چون بهار که از آموزشی سنتی به جهان پژوهش

ای بس کارساز و شگفت انگیز بوده و به یقین در  تجربهامروزین راه یافته بود، برخورد با دانشمندی چون هرتسفلد 

 وش پژوهشی او تأثیری بزرگ بر جای گذاشته است. دگرگونی ر

 ۱۱۳۶ص  ۱و شماره  ۱۱۳۵ص  ۳نک به یادداشت شماره  -۳۸

آشنائی بهار با آثار پور   ی . درباره۳۱و  ۳۰مقایسه کنید با بیوگرافی آذرباد در پور داود، خرده اوستا، ص  -۳۹

ارزشمند متنهای اوستائی که توسط   ی نیز ترجمه )) .... نویسد: می ۳۱داود، مهرداد بهار در دیباچه دیوان ص 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

88 

 

 

شادروان پور داود انجام یافته بود، مبنای آشنائی وی با زبان و ادبیات اوستا قرار گرفت، و چه بسا یادداشتها که در 

آثار  های خود به بهار خود نیز در پژوهش دو جلد کتاب یشتها نوشته است ....((  ی پی مقابله با متن اوستا در حاشیه

 ۷۷تا  ۷۵ص  ۱کند. نک شعر در ایران پیش از اسالم، بهار و ادب فارسی ج  پور داود اشاره می

در  ۲۶۷ص  ۱همچنین نک بهار، سوگند در ادبیات فارسی، بهار و ادب فارسی ج  ۱۲ص،  ۱سبک شناسی، ج

 آزمایش ور.  ی باره

 ۵۱همان، ص 

 ۴۶همان، ص 

 ۲۳۰ص  ۲همان، ج  -۳۸

نظم این پند نامه   ی ( در باره۸۵۵زندان )ص   ی . همچنین در کارنامه۱۱۱۳ص  ۲مقدمه اندرزها دیوان ج  -۳۹

 آورده است:

 به سوی شاعری کشید خیال ....اندرین حال بهر دفع مالل 

 ام اینجا طبع را آزموده ام اینجا  سه قصیده سروده

 هزار که رسیده است شعر ها به ام بسیار غزل و قطعه گفته 

 که به از آن کسی ندارد یاد نیز اندرزهای آذرپاد

 ام به یک چامه سر به سر گفته به گزارش ز پهلوی نامه

 دفترم از نظیرش آکنده است  دیدم این شعرها پراکنده است 

 ای درست کنم ...... دفتر تازه به که خامه به نظم چست کنم 

 صورت گرفته وجود ندارد.  ۱۳۳۶که به سال این پیشگفتار در چاپ اول دیوان بهار  -۴۵

 ۲۰تا  ۱، ص ۱۳۱۳سال دوم مجله مهر   ی انوشیروان یا راحه االنسان، سعید نفیسی، ضمیمه  ی پند نامه-۴۶

 را آقای رهام اشه یادآوری نمودند. از یاریشان سپاسگزارم. ۲۵و همچنین  ۸۱بر گردان درست بند -۴۷

 های زیر بدینصورت آمده:  در ترجمه  ۸۱بند 

 (۶شوی )ص گروثمانی خدایار شهریار ایرانی: دادار باش که

 ( ۱۰۰دینشاه ایرانی: سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی )ص 

 ۱۱۲۷بهار: دادار باش که گروزمانی ) ملکوتی ( شوی ص 

 (۵۲۲ی (. ) صماهیار نوابی: ) به راه( دادار باش تا گرزمانی )= عرش آشیان باش

 ( ۱۰۴سعید عریان: بخشنده باش تا گرودمانی باشی.) ص 

 ۸۰باشی. ص  تمامیکند( باش تا که گرو رهام آشه: یشتار )= کسی که پرستش و یزش  می

 در برگردانهای فارسی بدینصورت آمده:  ۲۵بند -۴۸

  ۳خدایار شهریار ایرانی: اندر پادشاهان وجر به دروغ مخواه. ص 

 ۹۹انی: از پادشاهان فرمان ناحق مخواه. ص دینشاه ایر

 ۱۱۱۸بهار: اندر پادشاهان وژیر ) گریز و چاره و تدبیر ( به دروغ به پایان مبر. ص 

 ۵۱۹ماهیار نوابی: اندر فرمانروائی وجر )= فتوی، حکم( به دروغ مهر مکن. ص 
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 ۱۰۱سعید عریان:اندر پادشاهان گزارش دروغ مهر مکن. ص 

 ۷۸ها، حکم دروغ مهر مه زن. ص  عاهدهرهام آشه: اندر م

آقای دبیر سیاقی زمانی از بهار در خواست نموده بود که به رسم یادگار، مطلبی در دفتر ایشان بنویسد. بهار به -۴۹

گیری آقای عباس اقبال آشتیانی بر اندرز و اندرزگویان که در همان دفتر نوشته شده بود این مقاله را  دیدن خرده

 .۳۶۱ص  ۲نک به بهار و ادب فارسی، ج نگاشته است.

مفاهیم اندرزی در دیوان بهار از موضوعاتی است که هنوز مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است فارغ از اندرزهای 

پندنامه و اندرزهائیست که خطاب به نو باوگان   ی سیاسی او به پادشاهان و قدرتمندان وقت، دیوان او در برگیرنده

ی نوشته شده و در بسیاری از آنها اهمیت آموزش و پرورش و کار و کوشش، راستی و درستی و و جوانان ایران

 ۲، و کارنامه زندان ج ۶۹۱، نثار به پیشاهنگان ۵۷۶زندگی سخن رفته است. نک برای نمونه. سرود مدرسه،

، در ۸۶۰، در فضیلت شاگردی ۸۵۷، در صفت استاد و در فایده علوم ۸۴۶،۸۴۸های تمثیلی کارنامه زندان  بخش

دکتری   ی نامه و بسیاری دیگر. نگارنده این مقال بخشی از این مفاهیم را در پایان ۸۶۷دین و آئین و صفت وجدان 

 خود ) مفهوم گوناگون وطن در شعر بهار( آورده است.

 نک: 
Helene Saraj, La Notion de Patrie a travers la Poésie de Bahar, Thèse pour le 

Doctorat sous la direction de  Ch-H de Fouchécour  Université de la Sorbonne 

Nouvelle paris III, juin 1996, p 323-340 
و نظر به اهمیت این درونمایه در شعر بهار در نظر دارد در سالهای آینده این مبحث را به صورت موضوعی 

 جداگانه مورد پژوهش قرار دهد.

ژوهش هرگز بدون یاری دوست دانشمندم آقای رهام اشه  پژوهشگر در زبان و ادبیات پهلوی، انجام این پ*

آذرباد مهرسپندان و   ی بینم از راهنمائی ایشان برای یافتن منابع پژوهش در باره گرفت. بر خود الزم می نمی

 های پهلوی سپاسگزاری کنم. همچنین واژه
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ری برابر با بیستم آذرماه قم ۱۳۰۴دوازدهم ربیع االوّل محمّد تقی بهار ملقّب به ملک الشعرا در 

شمسی از پدری شاعر و مادری گرجی تبار در شهر مشهد پا به عرصۀ وجود گذاشت. او  ۱۲۶۵

در کار شاعری که تنها یک وجه از استعدادهای گوناگونش بود به جایگاهی رسید که تنها 

تولد شعر فارسی تا کنون به آن دست  معدودی از بزرگترین سرایندگان پارسی گوی از آغاز

یافته اند. پدرش محمود خان صبوری، ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود و با آنکه راه 

ترجیح داد که همچنان ملک  ،بار ناصرالدین شاه به رویش گشوده شدملک الشعراییِ در

ط کامل بر انواع قالب الشعرای آستان قدس باقی بماند. از وی دیوان شعری به جا مانده که از تسلّ

 های شعر کهن خبر می دهد. برای نمونه چند بیتی از یک غزل او در زیر نقل می شود:

 سوی ما دیگر به ناز آن دلنواز آید نیاید

 عمر بود و رفت، عمر رفته باز آید نیاید

 نشکفد دل تا نبیند از دهانش یک تبسّم

 یارب از باغ مراد این غنچه باز آید نیاید

 از سِرِّ دهانش یافت رمزی بست لب راهرکه 

 این حدیث اندر زبان اهل راز آید نیاید
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 مطرب اَر پردۀ عُشّاق ننوازد نوایی

 خاطر افسرده در سوز و گداز آید نیاید

 صبر را با عاشقی آمیزشی نبود صبوری

 1آبگینه هیچگه با سنگ ساز آید نیاید

ا شاهنامه و بعضی دیگر از دیوان های استادان محمّد تقی از اوان خردسالی در پرتو هدایت پدر ب

، شاعر و زبان شناس قرن هفتم هجری از آثار منظوم رشید الدین وطواط "صد کلمه"کهن مانند

. او در هفت سالگی آشنا شد و خواندن سروده های آنان قریحۀ شاعری اش را تحریک کرد

ین شعر تمی یافت. نخسیات آن را درشاهنامۀ فردوسی را به راحتی می خواند و معنای بیشتر اب

 خود را در همان هفت سالگی سرود و آن بیتی به این شرح بود:

 بیامد به میدان چو شیر ژیان تهمتن بپوشید ببر بیان

هنامه نوشته شده بود دید کودک پدرش وقتی این شعر را که او در حاشیۀ یکی از صفحات شا

 اد.تشویق کرد و به او ده پول سیاه جایزه درا

امّا آنچه به عنوان نخستین شعر بهار در یاد خراسانیان مانده چیز دیگری است. هنگامی که او ده 

ساله شده بود پدر و مادرش قصد زیارت کربال می کنند و دو کودک دیگر خانواده یعنی 

خواهر شش ساله و برادر دوسالۀ محمّد تقی نیز همراهند. کجاوۀ حامل آنها شب را در 

یی در پای کوه بیستون توقف می کند.  بهتر است این داستان را از زبان خود شاعر کاروانسرا

شب پدرم در اطاق سیگار می پیچید، من و مادرم در غرفه نشسته بودیم. ناگاه عقرب "بخوانیم: 

سیاه درشتی از روی دست من و صورت برادرم که شیر می خورد و زانوی مادرم عبور کرد و 

 رب را کشتند و من به شوخی این شعر را گفتم:آسیبی نرسانید. عق

 فرهاد است 2اگر غلط نکنم از لیفند  به بیستون که رسیدیم یه عقربی دیدم

                                                 
1

بر گرفته از مقالۀ مهرداد بهار فرزند شاعردر جایگاه اینترنتی رسمی ملک الشعری بهار. این سایت   

از مقاالت متعددی ترکیب یافته که یکی از آنها مقالۀ دکترمهرداد بهار زیر عنوان "خانه و خانواده 
 است.

2

 د" به نقل از خود ملک الشعرا چنین آمده است:                                             همان مقاله. در توضیح واژۀ "لیفن  

ها غالباً لغاتي را كه آخرش مفتوح  خراساني  شلوار بند باشد. هاي كمر  كه چین لیفند همان لیفه است"  
، لیفه را لیفند، و  را یخندكه یخه  كنند. چنان است و هاء غیر ملفوظ دارد، به اضافة نون و دال تلفظ مي
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طبع محمّد تقی در سایۀ تشویق های پدر هر روز به شکوفایی بیشتری می گرایید. این تشویق ها 

آرامی های ناشی از انقالب مشروطه و تا پانزده سالگی او از سوی بی وقفه پدر ادامه داشت امّا نا 

از رونق افتادن بازار مدیحه سرایی خاطر وی را سخت فراهم ساخت  چون به این نتیجه رسید 

که از آن پس شغل شاعری نمی تواند معیشت پسرش را تأمین کند و او باید به فکر حرفۀ 

خان صبوری که تبار  دیگری باشد. باید این نکته نیز افزوده شود که پدر و نیاکان محمود

کاشانی داشتند همه در کار تجارت بودند و خویشاوندان  بهار هم در مشهد در همین رشته 

فعالیت داشتند. شدت نگرانی پدر بهار بدانجا رسید که موجب شد محمّد تقی مدرسه را ترک 

 کند و در مغازۀ بلور فروشی دایی تاجرش کار مشغول شود.

خود خاطرۀ خوشی ندارد و در چهار پارۀ زیبایی که شاعر به آن  وی از این مرحله از زندگی

 -او وارد شده اشاره میبر روح  یک رنگ عمیق فلسفی  داده است، به آسیبی که از این رهگذر

سهم توارث )تأثیرات ژنتیک( در کند. پرسش فلسفی و هستی شناسی در این شعر مربوط 

در رقم زدن به آن سرنوشت خویش ازسوی دیگر  سرنوشت انسان از یک سو و سهم خود او

است. از آنجا که این شعر ملک الشعرا به کمتر انتشار عام یافته، حیف است که خوانندگان 

آرمان با آن آشنایی پیدا نکنند. از این رو صورت کامل آن که از دوران دبیرستان در حافظه 

 نگارنده محفوظ مانده است در زیر آورده می شود:

 زیر این گنبد مینای بلند  رِ این کُرۀ پست حقیراز بَ

 من چرا بیهُده باشم خرسند نیست خرسند کس از خُرد و کبیر

 رفته تا سرحد اسرارِ وجود  شده ام درهمه اشیا باریک

 وندر آن نقطۀ شکّی موجود چیست هستی افقی بس تاریک

 نیست در این افق تیره فروغ  جز این نقطۀ نورانی شکب

 راست گویم همه وهم است و دروغ بستم به حقایق یک یکعشق 

 زشت و زیبا، خوش و نا خوش، بد و خوب  غیر وهمیم نیاید به نظر

                                                                                                                         
گویند. و این قاعده سماعي است نه قیاسي، زیرا بچه را بچند و ننه را ننند  كیسه را كیسند مي

 گویند." نمي
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 در برم جلوه، نه تشییع غروب  نکند کوکبۀ صبح دگر

 ای خدا پس من بدبخت کی ام؟ روح من گر زنیاکانِ من است

 ام؟ بستۀ بند وراثت ز چه وگر این روح و خِرد آنِ من است

 یک نیا لشکری و دیوانی  یک نیا عابد و عارف مسلک

 شاعر و لشکری و روحانی پدرم شاعر و من زین سه نَسَب

 در من آهنگ تجارت فرمود             جدِّ من تاجر و زان روی پدر

 لیک برروح من آسیب فزود  اثر تربیتش رفت هَدَر

 من نه تاجر نه محاسب نه ندیم من نه شاعر نه سپاهی نه ظریف

 به همه باب علیم و نه علیم مه کار حریف و نه حریفبه ه

 هر دمم برجگر افکنده خدنگ راست چون سنگ و سپهر غمّاز

 نقطه ای سرخ نشانیده به  سنگ.  گویی از بهر نشان تیر انداز

 دیری نپایید که پدر در گذشت. بهار خود در ارتباط با ادامۀ تحصیالتش چنین می نویسد: 

داشتم.  در نزد پدرم آموخته بودم. به هنگام مرگ وی هیجده سال را من اصول ادبیات "

که از ادبا و شعرای مشهور  در این وقت تحصیالت خود را در نزد ادیب نیشابوری 

کردم و مقدمات عربی و اصول کامل ادبیات فارسی را نخست در  مشهد بود، دنبال

ل نمودم و خالصه خدمت اساتید آن فن تکمی پیش پدر و سپس در مدرسۀ نواب در

"توانم بگویم که تحصیالت من از هیجده سالگی، بعد از مرگ پدرم شروع شد می
1 

پس از مرگ محمود خان صبوری لقب ملک الشعرایی از جانب مظفرالدین شاه قاجار به پسرش 

شرح ماجرا از این قرار  محمّد تقی هیجده ساله تفویض شد و آن تصمیم بدون دلیل و مبنا نبود. 

از هنگام سرودن نخستین شعرهایش تخلّص بهار را برای خود برگزیده که محمّد تقی  که است

که به قصد احراز  داشت قصیدۀ غرّایی رامشهد  شاه ازمظفر الدین بود، در جریان دیداری که 

                                                 
1

 از همان مقاله در وبسایت رسمی ملک الشعرای بهار -  
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لقب ملک الشعرایی آستان قدس رضوی بعد از پدر سروده بود در حضور شاه خواند. قصیده 

 بود با مطلع زیر شروع می شد.ی که در نهایت پختگ

 رسید موکب فیروز خسرو ایران

 ؟یا خراسان دیگر چه خواهی از یزداناَ

باور   که  این چکامه شاعر جوان ضمن بیان آنچه که الزمۀ مدح پادشاه بود به کسانی هم  در

باشد  و  کردند شعرهایی که از او می شنیدند از طبع خودش با آن کم سن و سال تراویده نمی

 گمان داشتند که از سروده های پدر او است، تاخته بود:

 چرا ز بی خردی بر نهیم این بهتان  تو سبک من نشناسی ز شاعران دگر

 به هدیه به جای متاع بازرگان برد  پس از صبوری اینک منم که شعر مرا

 که سالخورده سخندان سرودنش نتوان  به خردسالی آن سان چکامه بسرایم

تنی چند از ادبای شهر کفایت تا داده می شود  مانرقرار می گیرد و فشاه امه خوشایند آن چک

وی را در کار شاعری آزمون کنند تا پس از تأیید آنان لقب ملک الشعرایی آستان قدس به 

 جانشینی پدر به  محمّد تقی بهار تفویض شود. 

 واژهبا چهار می بایست ود که شاعر آزمون به صورتی ببه طوری که در مقالۀ مهرداد بهار آمده 

 :رباعی بسازدکه هیئت آزماینده چند بار تعیین می کرد به صورت فی البداهه 

بود و شاعر جوان با آن واژه ها رباعی زیر را نار چو  نمک چراغ، تسبیح،نخست چهار واژ 

 ساخت:

 انوارگفتا ز چراغ زهد ناید            با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار

 کس میوه نچیده است از شاخ چنار       کس شهد ندیده است در کان نمک

تعیین شد و این بارحاصل طبع آزمایی  و سنگ انگور درفش، خروس،برای بار دوم چهار واژۀ 

 بهار چنین بود:

 خون دل انگور فکن در رگ و پوست       برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست

 صحبت سنگ است و سبوست جور تو و دل،    است و درفشعشق من و تو قصّه ی مشت 
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هیئت آزماینده که گویا هنوز به مهارت و توانایی بهار در کار شاعری قانع نشده بود برای 

و حاصل طبع  الله و کشک سیگار، گل رازقی،آخرین بار چهار واژه به این شرح پیشنهاد کرد: 

 :آزمایی بهار با آن واژه ها این رباعی بود

 ز دود سیگار تو اشک چشم فلکدر       ی برده گل رازقی از روی تو رشکا

 دهم کام دلت،یعنی کشکب گفتی     گفتم که: چو الله داغدار است دلم

بر می خیزد و با گفتن  کسین میان آدر بهار جوان گمان می کند که دیگر کار تمام است، امّا 

تعیین واژه ها تبانی شده باشد، از وی می خواهد تا  این که هنوز قانع نشده، چون ممکن است در 

فی الداهه رباعی دیگری با چهار واژۀ آینه، ارّه، کفش و غوره بسازد.  بهار خود آن شخص را 

طنّاز و خودساز که از رعنایی رعونت ساخته و ازشوخی به شنگی  "چنین توصیف کرده است

"پرداخته
 ب او می سراید:و بی درنگ رباعی زیر را به قصد تأدی 1

 چون ارهّ به خلق تیز گشتی، احسنت       چون آینه نور خیز گشتی، احسنت

 غوره نشده مویز گشتی، احسنت      در کفش ادیبان جهان کردی پای

 -و تیزدر اینجا برای هیئت ممتحن چارۀ دیگری جز این که  در برابر آن همه مهارت شاعرانه 

می ماند و در پی این آزمون بهار هیجده ساله به لقب ملک طبعی سر تسلیم فرود آورد باقی ن

 الشعرایی مفتخر می شود. 

شمارۀ حاضر خود را به ملک الشعرای بهار اختصاص  ۀپروندبا توجه به این که فصلنامۀ آرمان 

داده است، نویسندگان شرکت کننده بی شک هرکدام دربارۀ ابعاد گوناگون فعالیت های 

ه اند.  پس در این مقاله تنها به سخن کوتاهی دربارۀ مراحل اصلی شادروان بهار به تفصیل نوشت

فعالیت های بهار به عنوان روزنامه نگار، شاعر، مردسیاست و پژوهشگر و استاد دانشگاه و نگاهی 

 تحلیلی به دو شعر آن سرایندۀ بزرگ بسنده خواهد شد. 

  

 نگاهی  به شعر بهار 

 اوو تحلیلی از دو نمونه از سروده های 

                                                 
1

 رجوع شود به همان مقاله -  
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از محمّد تقی بهاردر اوان جوانی و کوتاه مدتی پس از اعطای لقب ملک الشعرایی آستان قدس 

جانب مظفرالدین شاه به جانشینی پدرش قصایدی در مدح آن پادشاه سرود، ولی با آغاز جنبش 

مشروطه خواهی بی تأمّل به صف آزادیخواهان و مخالفان دربار منحطّ قاجار پیوست. از آن پس 

ا پایان عمر شعرهای وی همواره بازتاب روح زمانه بود و همنوایی با خواستهای تودۀ مردم را به ت

 روشنی در آنها می توان یافت:

 از وصل تو روی بر نگردانم      ای آزادی، خجسته آزادی

 یا آنکه ترا به پیش خود خوانم     یا آنکه مرا به پیش خود خوانی

شعر فارسی زبردست و توانا بود ولی در قصیده سرایی تسلّطی به او گرچه او در سرودن انواع 

مراتب بیشتر داشت و در اکثریت موارد این شیوه را برای بیان خواستها و ادای پیام های خود در 

دفاع از آزادی و برابری و ابراز خصومت سرسختانه با ارتجاع مذهبی و خرافاتی که دستاربندان 

م ساده دل و ادامۀ سواری گرفتن از آنها ترویج داده اند، برگزید.  او از دیرباز برای تحمیق مرد

با وجود روی آوردن به قالب های کهن، برخالف شاعران دیگری در محدودۀ آن قالب ها شعر 

 می گفتند، میان نظم و شعر تفاوت قائل بود.  به چند بیت زیر توجه کنید:

 اعر آن افسونگری کاین طرفه مروارید سُفتش     شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل

 ای بسا ناظم که نظمش نیست الّا حرف مُفت     صنعت و سجع و قوافی نظم هست و شعر نیست

 باز بر دلها نشیند هرکجا گوشی شنُفت     لب شعر آن باشد که جوشد از دل و ریزد ز

 و در عمر خود شعری نگفتوی بسا ناظم که ا     ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت

قدرت را قبضه کند  ۱۲۹۹پیش از آن که رضا خان میر پنج با کودتای چنانکه اشاره رفت، بهار 

ت از قاجاریه به خویش وادار و سپس مجلس پنجم را به زور تهدید و ارعاب به انتقال سلطن

دی و استقرار ، چه در کسوت روزنامه نگار و چه در لباس نمایندۀ مجلس در راه آزاسازد

او با استبداد جدید نیز پیش از تثبیت آن همراه با دموکراسی صمیمانه جنگیده بود. 

بار به زندان رضاشاهی افتاد  آزادیخواهانی مانند میرزاده عشقی سرسختانه به مبارزه پرداخت، دو

غی او را و نزدیک بود جان خود را نیز بر سر آن بگذارد. سرانجام بزرگانی چون محمّد علی فرو

متقاعد ساختند که با سرودن دو سه مدیحه برای رضا شاه  خود را از مرگ برهاند، چون آنان بر 
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این باور بودند که زنده ماندن بهار برای آیندۀ فرهنگ ایران و اندیشۀ آزادی از مردنش سودمند 

 تر است. خود بهار در جایی به این موضوع اشاره می کند:

 نه چون دگران در پی زر می گویم      شر می گویمگر مدحی از از ابنای ب

 من مدح پی دفع ضرر می گویم       آنان پی جلب نفع گویند مدیح

در ارزیابی کار شاعری ملک الشعرا مقاالت بی شماری به رشتۀ تحریر در آمده است، ولی نقل 

د دانشگاه، حق بخشی از نوشتۀ استاد شفیعی کدکنی شاعر و پژوهشگر نامدار معاصر و و استا

مطلب را چنان خوب در بارۀ بهار ادا کرده که ما را از رجوع به هر نوشتۀ دیگری در این زمینه 

 بی نیاز می کند:  

در دیوان هیچ شاعر قصیده سرایى )با همه عظمت و بیکرانگى شعر سنایى و استوارى "

وان بهار تنوع ساخت و انسجام فکرى ناصرخسرو و تصاویر بدیع خاقانى( به اندازه دی

اغراض وجود ندارد و این یکى از سعادت هاى بهار بوده است که قصیده را در 

روزگارى به خدمت شعر خویش درآورده که تاریخ اجتماعى ایران و جهان هر روز 

گونه و رنگ تازه اى به خود گرفته و او تجارب شعرىِ قدما را به خدمت اندیشه هاى 

ر، درآورده است این چنین امکانى براى خاقانى و خویش، در ارتباط با حوادث عص

در شعر بهار ساخت و صورت هاى قدمایى، در اثر .ناصرخسرو و سنایى نبوده است

ترکیب با عوالم روحى انسان عصر جدید، بافت تازه اى به خود گرفته که در مجموع 

 را در شعر او به وجود آورده است و این Individual Styleنوعى سبک شخصى 

ن توان مهم ترین امتیاز اوست. البته سبک شخصى، به معنى دقیق کلمه، شاید بر آ

نیما  در روزگاراطالق کرد زیرا سبک شخصى در تاریخ شعر فارسى، چیزى است که 

 بسیار اندکیاب است.

اگر بخواهیم سفینه اى از شعر سنتى صد سال اخیر ایران فراهم آوریم و از همه انواع "

نه بیاوریم: از طنز اجتماعى و وصف طبیعت تا سیاست و اخالق و شعر در آن نمو

وطنیات و حتى اخوانیات و دیگر نمونه ها از قبیل شعرهاى ساده تعلیمى براى کودکان 

و نوجوانان و تصنیف هاى سیاسى و...، تصور من بر آن است که سهم بهار بیش از هر 
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دیگر نمونه هاى شعرش پایه  کسى است، جز در قلمرو غزل که غزل هاى او در قیاس

"...اى فروتر دارند
1 

 -بعد از آنچه که در باال گذشت مقاله را با تحلیلی از دو نمونه از سروده های بهار پایان می

گونه که در نوشتۀ استاد شفیعی دیدیم، بهار در همۀ انواع شعر فارسی طبع آزمایی  بخشیم. همان

 کرده و یکی از این انواع طنز اجتماعی است. او طنز اجتماعی را در مواردی به کار برده که 

پرداختن به آن موضوع با لحن جدّی با محظوراتی مواجه بوده و یا حتی برای شاعر خطر جدّی 

پدید می آورده است. یکی از آن موضوعات خرافات مذهبی و دروغ های حیرت آوری است 

 که دکانداران دین در ارتباط با بهشت و جهنّم رواج داده اند. 

هنّم و به تصویر کشیدن شکنجه های مهیبی که در هر شعر طنز آلود و استادانۀ بهار در بارۀ ج

گوشه و کنار آن بر اساس قول واعظان و علمای معتبر شیعه جریان دارد  براستی یکی از شاهکار 

های شعر فارسی است. شعر ظاهرا از قول یکی از همان علما که جز شیعیان بقیۀ خدا پرستان را 

می شود. تازه به گفتۀ همان دستار بند که خود را  سزاوار سوختن در آتش دوزخ می داند روایت

معرفی کرده، از میان شیعیان نیز جز خود وی و تعدادی از هم کسوتانش، بقیه، از  "علما"از 

به آخوند ها نمی دهد  "ردِّ مظالم"روزنامه نگار و وکیل مشروطه طلب گرفته تا تاجری که پول 

د این شعر را ابتتدا در چند بخش از نظر بگذرانیم، مستوجب بدترین عذابهای جهنّم اند. بگذاری

 تمامی آن را هم در پایان این بر رسی یکبار دیگر از نظر شما بگذرانیم.

بعد از خواندن این شعر شخص دچار این شگفتی می شود که خدایی که همۀ سوره های قرآن  

ه شکنجه برای مجازات با وصف رحمن و رحیم بودنش آغاز می شود چه نیازی به اِعمال این هم

بندگان، انداختن انواع گزندگان هول انگیز به جان آنها و فرو ریختن آتش و گوگرد گداخته بر 

و مالک عذاب با آن عمود گرانش آغاز   سرشان دارد. شعر با ابراز وحشت از آتشفشان جهنم

 شود: می

 وان مالک عذاب و عمود گران او  ترسم من از جهنّم و آتشفشان او

 گاه نوبت به اژدهایی با دم صد ذرعی و آدمی که در میان دهان اوست می رسد:آن

                                                 
1

د شفیعی این مقاله را برای درج در مجلّۀ این نوشته نیز در همان وبسایت نقل شده است. استا -  

 "آینده" به مدیریت شادروان ایرج افشار تهیه کرده بوده است
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 وان آدمی که رفته میان دهان او آن اژدهای او که دمش هست صد ذراع

در آنجا درخت آتشینی روییده که میوه های آن شبیه به سراهریمنان است و بر یکی از شاخه 

سته است. با این وصف درخت دوزخ های آن کرکسی که تنش به عظمت کوه قاف است نش

 باید صدها برابر کوه قاف باشد:

 وان میوه های چون تن اهریمنان او  آن آتشین درخت از آتش دمیده است

 بر شاخۀ درخت جحیم آشیان او  وان کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف

می دهد و در جهنّم رود آتشینی جاری است که آب آن را مایعی گداخته و شعله ور تشکیل 

شراب تلخی به دوزخیان عرضه می شود که هرکس یک جرعه از آن بنوشد، از ناف تا زبانش 

 آتش می گیرد.

 وان مار هفت پا و نهنگ کالن او  آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر 

 از ناف مشتعل شودش تا زبان او آن کاسۀ شراب حمیمی که هر که خورد 

آنچنان جانگزا وجود دارند که خلق از وحشت آن نیشها به مارها در آنجا عقرب هایی با نیشهای 

پناهنده می شوند و در همین حیص و بیص گرز آتشینی از هوا بر سر افراد عاصی و منکر خدای 

هنوز رضایت نمی دهد، بلکه به گنهکارانی که زیر شکنجه های  خداشیعیان فرود می آید. تازه 

ند هردم جان تازه ای می بخشد، تنها با این هدف که لحظۀ دیگر جانشان گوناگون جان می ده

را زیر شکنجه های بدتری دوباره و چند باره  بستاند. در این حال خدا به موجودی شباهت پیدا 

 می کند  که به بیماری آزار رسانی )سادیسم( مبتال است و از دادن این آزارها لذت می برد:

 تا هر دمی از او بستانند جان او  کار هر دمی جان می دهد خدا به گنه

 از زخم نیش جان شکر جان ستان او  آن عقربی که خلق گریزند سوی مار

 بر مغز شخص عاصی و بر استخوان او  آن گرز آتشین که فرود آید از هوا 

بقۀ هنوز به پایان این شکنجه ها و آزارها نرسیده ایم. حاال نوبت به چاه ویل می رسد که در ط

تابوت دشمنان علی در آن قرار دارد. نام پل صراط را نیز همه باید شنیده هقتم دوزخ واقع شده و 

باشیم که از مو نازکتر و از تیغ تیز تر است و از روی پرتگاه هولناکی می گذرد. تنها شیعیانی که 

 سند:در عمر خود گناهی نکرده اند می توانند از روی آن بگذرند و به ساحل نجات بر
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 آن پل که داده اند به دوزخ نشان او  از مو ضعیف تر بود از تیغ تیزتر 

بیان می کند و آن این است که تنها او و چندتن از علمای  راجان کالمش  خودخواهحاال راوی 

ولی  بقیۀ کائنات در لجۀ  ،همقطار و همدستش قادر خواهند بود از آن ورطه به سالمت بگذرند

نابود می شوند. به گفتۀ همین شخص،  غیر از شیعیان جای همۀ خدا  آتشفشان جهنّم غرق و

 عمق  دوزخ خواهد بود: گر دریرستان دپ

 هستند غرق لجّۀ آتشفشان او  جز چند تن زما علما جمله کائنات 

 در دوخ است روز قیامت مکان او جز شیعه هرکه هست به عالم خداشناس 

رخشانش می رسیم، چون از قول همان جناب شیخ اینجا به اوج شیرین کاری بهار در طنزیۀ د

مشخص می کند که تازه همۀ شیعیان هم از فرو افتادن در آتش دوزخ معاف نیستند. در صدر 

آن بی نوایان شیعیانی هستند که فکل می بندند و لباس شیک می پوشند. جای این دسته از 

م است. بعد از آنها نوبت سوختن شیعیان  در روز  قیامت پیشاپیش ذخیره شده است و آن ته جهنّ

در آتش جهنّم به شیعیانی می رسد که در زندگی به فعالیتهایی از این قرار زیر دست زده اند: 

نخست کسانی که به کار در ادارات دولتی مشغول بوده اند. روان این پیچارگان بی هیچ ترّحمی 

ان نیز در روز قیامت گرفتار خواهد در پشت میز جهنّم سوخت. حتی بعضی از علما و روحانی

عذاب های دوزخ می شوند و آنها کسانی هستند که به خدمت مشروطه بسته کمر بسته بودند. 

جان و تن ناتوان اینان نیز که معموال آدم های سالخورده ای هستند در روز حشر طعمۀ آتش 

م بوده اید، به دوزخ خواهد شد. اگر شما کیش شیعی داشته اید ولی روزنامه نویس و چیز فه

گفتی آخوند راوی مرتکب گناه کبیره ای شده اید و روز قیامت نه  تنها خودتان جهنمی خواهید 

بود، بلکه قلم و دفتر شما نیزدر آتش دوزخ خواهد افتاد. کسی هم که وکیل مجلس شده و در 

ن او تبدیل دفاع از مشروطه حرفی زده باشد سرنوشت بهتری پیدا نخواهد کرد و دوزخ به پارلما

 خواهد شد.

 سوزد به پشت میز جهنّم روان او  آن کس  که کرد کار ادارات دولتی 

 سوزد به حشرر جان و تن ناتوان او  آن عالمی که کرد به مشروطه خدمتی 

 آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او هرکس که روزنامه نویس است و چیز فهم 
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 دوزخ بود به روز جزا پارلمان او هرکس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد 

به این کوتاهی نیست. افسار کاسب  انلطفا اندکی صبر داشته داشته باشید چون فهرست دوزخی

فضولی را هم که به گفتۀ راوی پاالنش کج است یعنی به کارهایی که در نظر این عالِم 

کشند و به وسط مشکوک جلوه می کند دست زده در روز جزا  می گیرند و به سوی جهنّم می 

مار هفت سر و عقرب هولناک و رود آتشین می افکنند. حاال به تاجری می رسیم که مرتکب 

برای تلکه کردن  "ردِّ مظالم"گناهی نابخشودنی شده، یعنی از بابت چیزی که آخوندها به نام 

کاروان حامل ثروتمندان اختراع کرده اند پولی به آنها نداده است. این تاجر بیچاره نیز همرا با 

دوزخ سرنگون خواهد شد. حاال نوبت به آخوندی می رسد که موی  کاالهای تجاری اش به قعر

سر خود را از بیخ نمی تراشد و عمامه اش را روی مویی که کوتاه نشده می گذارد. این شخص 

ای نیز از عذاب دوزح در امان نیست بلکه روز قیامت مندیلش )بخشی از پارچۀ  مورد استفاده بر

عمّامه که که بعد از پیچیدن آن از پشتش بیرون میزند( را می گیرند و به سوی دوزخ یا دَرَک 

 روانه اش می کنند. 

 فردا کشند سوی جهنّم عنان او  آن کاسب فضول که پاالن او کج است 

 مسکن کند به قعر سقر کاروان او  آن تاجری که ردّ مظالم به ما نداد 

 مندیل او است سوی دَرَک ریسمان او موی سر گذاشت هر کس که با عمامۀ سر 

حاال به انحصار طلبی آخوندی که به این ترتیب دارد دوزخ را توصیف می کند توجه کنید، 

چون او به رفیق و هم پالکی خود مژده می دهد که به گمان او مشکل است کس دیگری جز آن 

ین دوزخ به سالمت بجهاند. چون خدا خلد دو نفر بتواند مادیان خود را در روز جزا از گود آتش

برین و آن چمن سرسبز و بی منتهایش را تنها برای آن دو درست کرده است. بعد از آن،  وی 

به سایر نعماتی که در بهشت انتظار آنها را می کشد تجسّم می بخشد و موجب می شود که آب 

ه ای است که از طرف خداوند از لب و لوچۀ شنونده جاری شود. از نظر او بهشت برین موقوف

تنها به نام آن دو ثبت شده است. به راستی خوش به حالشان، چون وارد باغهای پرگلی می شوند  

که هر سوی آنها چشمه های آب روان جاری است و قصرهای عالی است ازهر طرف باال رفته 

پر از زعفران اند.  آنجا هم گلّه ای حور و غلمان در خانه های خلوت و هم بشقاب های 

انتظارشان را می کشند. کمی دورتر حوض انگبینی قرار گرفته که علما همیشه در توصیفشان از 
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بهشت به آن اشاره می کنند. این دو آخوند شکمباره و شهوتران پس از بهره گرفتن از همۀ 

نعماتی که ذکرشان رفت و رسیدن به وصال چندین حوری، دو پایی در میان آن حوض جفت 

زنند. خالصه کار دنیا و عقبی هر دو به کام آنها است و مغبون و بدبخت آن کسی است که  می

 از امتحاناتی که بر سر راه رسیدن به بهشت گذاشته اند با موفقیت نگذشته باشند.

 زان گود آتشین بجهد مادیان او مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی 

 د برین و آن چمن بیکران اوخل  تنها برای ما و تو ایزد درست کرد 

 کردست وقف واقف جنّت مکان او              موقوفۀ بهشت برین را به نام ما 

 وان قصرهای عالی و آب روا او  آن باغ های پر گل و انهار پر شراب 

 وان قاب های پر ز پلو زعفران او آن خانه های خلوت و غلمان و حور عین 

 بدبخت آنکه خوب نشد امتحان او  است القصّه کار دنیی و عقبی به کام م

 وان کوثری که جفت زنم در میان او  فردا من و جناب تو و حوض انگبین 

ولی کمی دیگر هم صبر کنید چون آخوند انحصار طلب در بارۀ بهار هم سخنی دارد. برای او 

به عقوبت جای هیچ شکی باقی نیست که بهار روانۀ دوزخ خواهد شد. امّا به عقوبت چه گناهی؟ 

 این گناه بزرگ که او گمان خوبی نسبت به او و هم لباسی های محترمش ندارد:

 زیرا به حق ما تو بد شد گمان او  باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار 

 و آخوند جهنم را این گونه توصیف می کند:

 وان مالک عذاب و عمود گران او  ترسم من از جهنّم و آتش فشان او 

 وان آدمی که رفته میان دهان اوآن   آن اژدهای او که ُدمش هست صد ذراع       

 وان میوه های چون سر اهریمنان او      آن آتشین در خت کز آتش دمیده است    

 برشاخۀ درخت جحیم آشیان او آن کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف 

 ا و نهنگ کالن اووان مار هفت پ   آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر 

 از ناف مشتعل شودش تا زبان او آن کاسۀ شراب حمیمی که هر که خورد 

 تا هر دمی از او بستانند جان او  جان می دهد خدا به گنهکار هر دمی 

 از زخم نیش جان شکر جان ستان او  آن عقربی که خلق گریزند سوی مار
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 ی و بر استخوان اوبر مغز شخص خاط  آن گرز آتشین که فرود آید از هوا 

 تا هر دمی از او بستانند جان او  جان می دهد خدا به گنهکار هر دمی 

 هستند غرق لجّۀ آتشفشان او  جز چند تن زما علما جمله کائنات 

 آن پل که داده اند به دوزخ نشان او  از مو ضعیف تر بود از تیغ تیزتر 

 ن علی در میان اوتابوت دشمنا آن چاه ویل در طبقه ی هفتمین که هست 

 در دوخ است روز قیامت مکان او جز شیعه هرکه هست به عالم خداشناس 

 سوزد به نار پیکر چون پرنیان او از شیعه نیز هرکه فکل بست و شیک شد 

 سوزد به پشت میز جهنّم روان او  آن کس  که کرد کار ادارات دولتی 

 جان و تن ناتوان اوسوزد به حشرر   آن عالمی که کرد به مشروطه خدمتی 

 آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او هرکس که روزنامه نویس است و چیز فهم 

 دوزخ بود به روز جزا پارلمان او هرکس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد 

 فردا کشند سوی جهنّم عنان او  آن کاسب فضول که پاالن او کج است 

 کند به قعر سقر کاروان اومسکن   آن تاجری که ردّ مظالم به ما نداد 

 مندیل او است سوی دَرَک ریسمان او هر کس که با عمامۀ سر موی سر گذاشت 

 زان گود آتشین بجهد مادیان او مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی 

 خلد برین و آن چمن بیکران او                    تنها برای ما و تو ایزد درست کرد 

 کردست وقف واقف جنّت مکان او  به نام ما  موقوفۀ بهشت برین را

 وان قصرهای عالی و آب روا او  آن باغ های پر گل و انهار پر شراب 

 وان قاب های پر ز پلو زعفران او آن خانه های خلوت و غلمان و حور عین 

 بدبخت آنکه خوب نشد امتحان او  القصّه کار دنیی و عقبی به کام ماست 

 وان کوثری که جفت زنم در میان او  فردا من و جناب تو و حوض انگبین 

 زیرا به حق ما تو بد شد گمان او  باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار 

 

 تحلیل شعر کبوتران من:

و امّا دومین شعری که از بهار برای تحلیل برگزیده ایم کبوتران من نام دارد. گرچه مک الشعرا 

ود را در قالب قصیده سروده، ولی او چنانکه در چند سطر نقل شده از استاد بیشتر شعرهای خ
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شفیعی کدکنی هم اشاره شده است، در انواع شیوه های دیگر شعر فارسی نیز با مهارت دست 

آزموده است. در آغاز حرکت تجدد ادبی در آغاز قرن بیستم، یکی از اشکالی که سخت مورد 

شکل چهار پاره بود. در این شکل ابیات دو بیت دو بیت با هم توجه شاعران نوجو قرار گرفت 

قافیه می شوند، امّا در ابتدای رایج شدن این شیوه قافیه سازی در دو بیتی ها به شکل چلیپایی 

صورت می گرفت ، بدین معنی که افزوده بر هم قافیه بودن مصرع دوم چهارم هر دو بیت، 

می شدند.  بهار در این شیوه چندین شعر دارد که  مصرع اوّل و سوم نیزبه یک قافیه ختم

است. در این سروده طبع صلجوی  "کبوتران من"معروفترین و لطیف ترین آنها همین شعر 

شاعر، دلبستگی او به طبیعت و احساس دوستی اش نسبت به جانداران دیگر و بیش از همه به 

او در خانۀ خود از یک گروه کبوتران  کبوتران، نمایان می شود. از این شعر چنین بر می آید که

سفید نگهداری می کرده و خود مراقبت از آن پرندگان و آب و دانه رساندن به آنها را به عهده 

 داشته است.

نگارنده، در ارتباط با این شعر داستانی هم از روزگاران بسیار دور یعنی سال های تحصیل در 

ها ضمن دنبال کردن درس دانشگاهی خود، با دانشکدۀ حقوق به یاد دارم.  من در آن سال

مطبوعات نیز همکاری داشتم و این برایم به اصطالح هم فال بود و هم تماشا. یعنی هم در آمدی 

برایم داشت که سخت به آن نیاز داشتم  و هم عطشی و عالقه ای  را که به نوشتن و محشور 

تر این دوره در همکاری با هفته نامۀ بودن با اهل قلم و مطبوعات داشتم  ارضاء می کرد. بیش

فردوسی به سردبیری دکتر محمود عنایت که بهترین مجلۀ روشنفکری آن روزگار بود )پیش از 

افتادنش به ابتذال دورۀ سردبیری عبّاس پهلوان( گذشت. در آن سالها احمد شاملو شاعر 

پرداخت و با صفحۀ سرشناس نیز در فردوسی مطلب می نوشت ولی بیشتر به کار  ترجمه می 

 -شعر کاری نداشت. صفحۀ شعر را محمّد زُهری که از شاعران مطرح آن دوران بود اداره می

کرد. شبی یک هفته که همکاران در چاپخانه برای دیدن نمونۀ نوشته هاشان جمع می شدند، گاه 

متر کسی را )به اتفاق می افتاد که با شاملو در زمینۀ شعر گفتگویی داشته باشم. او از معاصران ک

 -جز خودش( قبول نداشت و کسانی را هم که به سبک قدمایی شعر می گفتند اصال شاعر نمی

دانست، حتی ملک الشعرای بهار را با همۀ اعتبار و اهمیتی که کسب کرده بود. ولی در میان انبوه 

 بود. "کبوتران من"سروده های بهار تنها یکی  را استثنا می کرد و آن هم شعر 
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ر کبوتران من بیانی نرم و دل انگیز دارد که آن را از بیشتر سروده های بهار ممتاز می کند و  شع

در آن سیالن و لطافتی نهفته است که به دوستداران شعر لذتی درونی می بخشد. خطاب او در 

ی این شعر با کبوتران است و در آن دنیایی از مهر ودلبستگی نهفته است. در این شعر او کبوتران

را که بر فراز بام نشسته اند و بدن هایی به سپیدی کافور و پاهایی به سرخی شنگرف دارند 

دعوت می کند که از بام فرود آیند و چون دانه های برف گرد وی بنشینند.  شاعر در سپیده دم 

گشاید، این موجودات دوست  می که مرغ طالیی آفتاب پرهای خود را از باالی برج خاور

می بیند که از پشت شیشۀ در به قصد خودنمایی و شاید برای یاد آوری نیازشان به آب داشتنی را 

و دانه سرک می کشند و در حالی که دم به زمین می کشند ترنّمی لطیف را که از آن  نوید 

عشق می تراود و از پاکی و بیگناهی سرشار است سرداده اند. گویی دارند خود را برای آنکه درِ 

وده شود، آماده می کنند. در این هنگام صدای لطیف به هم خوردن بالهاشان در آشیانشان گش

فضا می پیچد.  وقتی که سرانجام آن در به رویشان باز می شود انگار که درِ چرخ برین گشوده 

 -شده است.  مانند فرشتگان بال می گشایند و بال در بال یکدیگر به سوی باال به پرواز در می

ستی این پرندگان زیبا را به صورت گروه هایی از فرشتگان می بیند، با این تفاوت آیند.  شاعر برا

که فرشتگان به روایت پیشینیان از فراز آسمان به  زمین فرود می آیند، ولی این فرشتگاه از زمین 

به سوی آسمان به پرواز در می آیند. از این فرشتگان زیبا حتی اگر زمانی دراز بی آب و دانه هم 

انند هیچ فریاد و قیل و قالی جز سرود دلکش عاشقانه به گوش نمی رسد. در این سروده شاعر بم

کبوتران خو را به چشم یاران نزدیکش می بیند و آنها را دعوت می کند تا رقص رقصان از فراز 

 بام فرود آیند و بر سطح آرام پیرامون گرد او بنشینند.  به آنها اطمینان می دهد که هیچ انسان

دیگری جز او در آنجا حضورندارد و از کسی آزاری نخواهند دید. این کبوتران برای شاعر 

رفیقانی وفادارند. شاعر با مالیم ترین لحن ممکن آنها را نزد خود فرا می خواند و صمیمانه به آن 

ن پرندگان می گوید که دیدار آنها را به مراتب به دیدن مردم کوی و برزن ترجیح می دهد. اکنو

 متن کامل این شعر دل انگیز را با هم مرور کنیم.

 

 کبوتران من

 بدن کافور گون پاها چو شنگرف  بیایید ای کبوترهای دلخواه

 به گرد من فرود آیید چئن برف              بپرّید از فراز بام ناگاه

 فشاند پر زروی برج خاور سحرگاهان چو این مرغ طالیی
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 کشیده سر ز پشت شیشۀ در  ببینمتان به قصد خودنمایی

 کشیده عاشقانه بر زمین دُم  فرو خوانده سرود بی گناهی

 نوید عشق آید زان ترنّم  به گوشم با نسیم صبحگاهی

 نواهای لطیف آسمانی  سحرگه سرکنید آرام آرام

 دمادم با زبان بی زبانی  سوی عشّاق بفرستید پیغام

 آشیان منکه بگشایم درِ آن   مهّیا ای عروسان نو آیین

 رود از خانه سوی کوی و برزن    خروش بالهاتان اندر آن حین        

 چو من بر رویتان بگشایم آن در             شود گویی در چرخ برین باز

 به گردون دوخته پر یک به دیگر      کنید افرشته وش یکباره پرواز      

 به زعم مردمان باستانی  شوند افرشتگان از چرخ نازل

 ج و گردید آسمانیبگیرید او  شما افرشتگان از سطح منزل

 وگر مانید بس بی آب و دانه  نیاید از شما در هیچ حالی

 بچز دلکش سرود عاشقانه  نه فریادی و نه قیلی و قالی

 کف اندر کف زنان و رقص رقصان  فرود آیید ای یاران ازآن بام

 من هیچ انسان که اینجا نیست جز  نشینید از برِ این سطح آرام

 من این جا بهرتان افشانم ارزن  بیایید ای رفیقان وفادار

 به است از دیدن مردان برزن  که دیدار شما بهر من زار

 

 یاد محمدتقی بهار گرامی باد.

 اردشیر لطفعلیان 

 ۲۰۲۰ماه جون 

 واشینگتن دی سی 
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  پژوهش های

 ادبی و فرهنگی
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 "دیحکمت و آیین رن " بر سخنی کوتاه

 مرتضی حسینی دهکردی

  

در بررسی تاریخ معاصر ایران به ندرت می توان افرادی را دید که عالوه بر اشتغال در امور 

و در این زمینه آثار ماندگاری  هپزشکی، در کارهای فرهنگی و ادبیات پارسی نیز صائب نظر بود

 به وجود آورده باشند. 

سال ها قبل برای نخستین بار با نام دکتر قاسم غنی، پزشک پرآوازه آشنا شدم که در دنیای شعر 

و ادب و فرهنگ ایران از صاحب نظران به شمار می آمد و پژوهش های ارجمندش درباره 

 جانسخن حافظ و مکاتب عرفانی از آثار مرجع محسوب می شد. دکتر شاهرخ احکامی نیز از 

 را منتشر می کند. «میراث ایران»ست که سال هاست در آمریکا مجله معتبر های شیفته ای ا

در آمریکا انتشار یافت، در نهایت ناباوری متوجه شدم که بانی خیر و « آرمان» فصلنامهوقتی 

است به نام دکتر ساموئل  سرشناسیرمحتوا، دندان پزشک پموسس و مدیر دانشمند این نشریه 

اق به شعر و ادبیات پارسی و تاریخ و فرهنگ و هنر ایران، به چنین کار دیان که به علت اشتی

ره »، «یادگار»، « دوحی»،«یغما»، «سخن»موفقی پرداخته است. نشریه ای در امتداد مجالت معتبر: 

، نشریات پربار و آموزنده ای «دفتر هنر»و « راهنمای کتاب»، «میراث ایران»، «روزگار نو»، «آورد

 .ماننده فرهنگ و هنر و ادبیات ایران، همواره باقی می که در گنجین

اثر « حکمت و آیین رندی»مجله آرمان، دفتر کوچکی به نام  ۱۳در بهار گذشته، به همراه شماره 

در این دفتر، نویسنده   دکتر دیان به دستم رسید که خواندن آن شگفتی فراوان مرا موجب شد.
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را در شعر حافظ و « رندی»و « رند« »مفاهیم هموفق شد دانشمند، به وجه بدیع و استادانه ای

ادبیات پارسی مورد بحث و گفتگو قرار داده و با ارائه شواهد ادبی و هنری گوناگون، مفاهیم 

 آشنا نماید. « حکمت و آیین رندی»پیچیده فلسفی را تشریح نماید و خوانندگان را با 

پارسی، برای کلمات رند و رندی معانی گفتنی است که در فرهنگ لغات و اصطالحات زبان 

، الابالی، دگوناگون و متضاد ذکر شده و از آن جمله رند به مفهوم: زیرک، حیله گر، محیل، القی

ولی باطنش  ،دارد مالمتآن که به آداب و رسوم اجتماعی پای بند نباشد، آن که ظاهر خود را 

ندارد، آمده است. )جلد دوم  تقید قیدیسالم است و باالخره آن که جز آفریدگار به هیچ 

( و خوانندگان شعر پارسی که به چنین کلمات و تعاریفی برخورد می ۱۶۷۶فرهنگ معین صفحه 

 کنند، به راحتی نمی توانند مفهوم اشعار را دریابند و به عمق کالم شاعر پی ببرند. 

تادانه ای موفق شده تا ی عمیق و همه جانبه در دیوان حافظ، به وجه اسپژوهشدکتر دیان با 

مفاهیم رند و رندی را برای خوانندگان توضیح دهد و آنها را با جوهر کالم شعرای عرفانی ایران 

آزادگی و مفسر راه و روش آزاده زیستن به  مبشر رندیبه باور دکتر دیان، آیین آشنا سازد. 

  شمار رفته و راز جاودانگی شعر حافظ به شمار می آید. 

 مهدی دکتر و ،سردبیر ،دقیقیان شیریندخت ،رجمندشا و فرزانه همکاران و دیان دکتر برای

 .دارم موفقیت و سالمتی آرزوی ،آرمان مسئول مدیر ،زاده سیاح

 حافظرندی  و، آرمان دکتر ساموئل دیان

 غفور میرزائی

در لس  ،دو فرزندم به آمریکا مهاجرت کردم و که با همسر ۱۳۵۵در اوایل خرداد ماه سال 

دانشگاه ها بودند از رادیو در تحصیل مشغول چند هزار ایرانی که بیشتر  بجزآنجلس شاید 

سبب مهاجرت میلیون ها  ۱۳۵۷ ماه بهمن ایرانی خبری نبود. انقالب ۀمجل وتلویزیون و روزنامه 

ایرانی به خارج از کشور شد. هزارها هزار از این مهاجرین به لس آنجلس آمدند و کم کم رادیو 

در سه سال گذشته،  ایرانی هم در کالیفرنیا تاسیس و برقرار گردید.  ۀتلویزیون و روزنامه و مجل

 ۀبودجدندانپزشک با یک دکتر این که ویژه ه فصلنامه آرمان و مطالب جالب و متنوع آن و ب

در میان مهاجران ایرانی . ه است، نظر مرا جلب کردمخارج آن را به عهده گرفتهشخصی خود 

در لس آنجلس و کالیفرنیا برای و که شغلشان روزنامه و مجله نویسی بوده است  بودندکسانی 

. ولی من از کردندرا نیز استخدام  یبرقرار و نویسندگان مجله وتامین زندگی مادی خود، روزنامه 
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 ،دارم که بنیانگذاران آنها نویسنده بودندوجود دو مجله که در آنها مقاله هم می نوشتم آگاهی 

نویسندگی و  ۀبلکه برای ادام ،نه برای تامین مخارج خود ؛مجله را با پول خود راه انداختندولی 

 ۱۳۶۰که اولین شماره اش در سال  بود "دارملت بی" ۀپیشین. این دو مجله یکی مجل ۀکار و حرف

موسس و ناشر آن علی اصغر مهاجر رئیس منتشرشد و  ۱۳۶۵و آخرین شماره اش در آذر 

حسن شهباز،  یاد زنده ۀوسیلبه که  است "ره آورد" ۀدیگری مجل .انتشارات فرانکلین بود

 استوار گردید. نویسنده و مترجم و سخنور نامدار 

، و همه مخارج را خودش پرداخت می کرد بود که اولی پولدار بود البته تفاوت بین دو مجله این

حسن شهباز بعد از انقالب از ایران آمده بود و نتوانست با فروش خانه و امکانات دیگرش اما 

که از  ،ایرانیان انجمن بنیانگزار ،پولی برای مهاجرت تامین کند. در لس آنجلس آقای نادر صالح

سه  همراه و کرد دعوت آنجلس لس به را او ،مطلع شد واشنگتن بهآمدن دوستش حسن شهباز 

 ۀشهباز فصلنام .مخارج چاپ و انتشار یک مجله را تامین کردند ،و شهباز شخودان نفر از دوست

 با جلهم دو نآ تفاوت انتشار یافت.  ۱۳۶۱آن در فروردین  ۀره آورد را آغاز کرد و اولین شمار

 آقای ولی ،بوده نویسندگی کارشان ایران در شهباز و مهاجر آقای که بود این در شاید آرمان

 ۀنشری سومین که گذاشته بنیاد را آرمان ۀلنامصف و بوده دندانپزشکی اش اصلی شغل دیان دکتر

  .شود می اداره شخصی ۀهزین با که باشد می فرهنگی

که نشان داده حافظ  ۀدربارذوق و درک ادبی خود را با نگارش کتابی  ،به تازگی نیز دکتر دیان

آن  راز و رمزهای عرفانی ادب فارسی و ۀپیچید یدر مورد نکته هااو ژرفای دانش حاکی از 

  است.

برای تداوم انتشار مجله ای که نیاز امیدوارم که خوانندگان گرامی فصلنامه آرمان نیز از حمایت 

 اینجا در  د.ننکش دسترا ارائه می دهد و سیراب می کند، نسل ها  ۀهمادبی و هنری جوانان و 

 و نامدار شناس مولوی ،زاده سیاح مهدی استاد دانشمندم دوست همکاری از که دانم می الزم

 ،دارند عهده به را آرمان سردبیری که دقیقیان شیریندخت دکتر خانم دیگرم دوست همچنین

  .کنم سپاسگزاری

 غفور میرزایی 

  ۲۰۲۰جوالی  ،لد آنجلد
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 هرگز نمیرد آن که دلخ زنده شد به عشق

 ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

شمس الدین محمد حافظ، یکی از دو بزرگترین غزلسرایان ایران، در اوایل قرن هشتم هجری 

قمری پا به عرصۀ وجود گذاشت.  حافظ شناسان، ادیبان، ادب پژوهان و ناموران حافظ شناس 

کتاب ها، مقاالت و تفسیرهای فراوانی دربارۀ این ابرشاعری که عنوان پربار و فاخر و منحصر به 

 را گرفته است نوشته اند و همچنان خواهند نوشت. « لسان الغیبی»م فرد مقا

آیین رندی واالترین و الهام بخش ترین پیام حافظ برای دنیای بشریت است. او به اوج رسانندۀ 

طریقت رندی است که با خصوصیات و فضائلی که توصیف کرده، پیام آور و پایه گذار آیینی 

، مبشر آیین آزادگی و مفسر راه و روش آزاده «حافظ»ن کامل نماد انسا« رند»است که در آن 

 زیستن انسان ها است. 

نکته ای که مدت ها است ذهن مرا مشغول کرده، این است که اوال چرا این طریقت بعد از 

مرگ حافظ به بیراهه رفت، فراموش گشت و ایرانگیر نشد. ثانیاً این آیین آزادگی و آزاده 

ادبی و حافظ شناسان چرا بعد از مرگ حافظ مغفول ماند و آن طور که  زیستن از طرف مفسران

بایسته است برای نسل های بعد از او تفسیر و توضیح داده نشد. در اینجا از استادان ارجمند 

بهاءالدین خرمشاهی، داریوش آشوری، مرحوم استاد دکتر حسین علی هروی، امیر ناصر ملکی 

 شان بهره برده ام، سپاس فراوان دارم. که در این زمینه از نوشته های

رابطۀ عرفان و رندی، مهمترین و نیز پیچیده ترین و مشکل ترین نکته در فهم و تفسیر دیوان 

حافظ است. حال در سفری عرفانی و کوتاه ببینیم آیین رندی از دل چه عرفانی زاییده شد و بر 

زاهدانه با چهره هایی چون حسن  در قرن اول و دوم هجری، تصوف چه بنیادی استوار است: 

 حکمت و آیین رندی

  

 دکتر ساموئل دیان

    اول بخخ
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بصری آغاز به رونمایی کرد. اینان زاهدانی ریاضت کش و گوشه گیر بودند دچار خوف بی 

نهایت از خدا و عذاب آخرت که با زهد ورزی در اندیشه نجات بخشیدن روح خود از این 

ز، تسلیم مطلق در جهان آلوده به گناه بودند. بزرگترین اصل برای زاهدان دنیا گریز و دنیا ستی

برابر خدا و کالم خدا بود. بعداً صوفیانی پیدا شدند که در تفسیر اسطورۀ آفرینش، رابطۀ دیگری 

میان انسان و خدا کشف نمودند که عشق بینهایت به خدا را جانشین ترس بینهایت از خدا 

ه عبداهلل انصاری ساختند. بدین ترتیب صوفیان خوش ذوقی مانند بایزید، ابوسعید ابوالخیر، خواج

 و رشید الدین میبدی، عشق انسان به خدا و اشتیاق خدا به انسان را ترویج کردند. 

در خراسان این تصوف عاشقانه با تاثیرپذیری از رهبانیت بودایی و آیین های هندی با آمدن 

صوفیان بزرگی همچون سنایی و عطار و مولوی به اوج نظریه پردازی خود می رسد. بدین 

یب از دل گفتمان دنیا ستیز و آخرت پرست زاهدانۀ نخستین، گفتمان عارفانه عاشقانه ای ترت

رونمایی می شود که عشق خدا به انسان و متقابال انسان به خدا را توصیف کرده و با اشتیاق در 

 انتظار دیدار یار و وصل به منشاء و اصل خویش و پیوستن به آن است. 

 نددیگران از مرگ مهلت خواست

 عارفان گویند نی نی زودتر بیا

وط به بدر اینجا خوف زاهدانه یکسر جای خود را به شور عاشقانه ای می دهد که ماجرای ه

حماسۀ سفر روح در تن آدم و بازگشت آن به اصل خویش را توجیه می کند. سرتاسر دیوان 

خویش و تمنا و مولوی و شمس، حماسۀ بیگانگی روح در این عالم براثر جداماندگی از اصل 

در گذار «. شرح درد فراق و تمنای وصال»اشتیاق برای بازگشت و وصل دوبارۀ خویش است: 

گفتمان صوفیانه به شیراز دگردیسی دیگری از دل آن سر بیرون می آید و آن گفتمان رندانه 

   است که با غزل های شاعرانه و زندگی پرست سعدی و حافظ به اوج می رسد.

 ه شخصی است و در مقاطع مختلف تاریخ چه مسیری را پیموده است.حال ببینم رند چ

 رند کیست؟

تعریفی که برهان قاطع از رندیت به دست می دهد، مردمانی محیل و زیرک و بی باک و منکر و 

 الابالی و بی قید است.  رند، هنجارشکن و بی قید است.

 ی پیدا می کند.اولین بار در دیوان سنایی است که رند، قدر و منزلت دیگر
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 *خیز و بتا راه خرابات گیر

 مذهب قالشی و طامات گیر

 *مذهب رندان و خدایان دهر

 صحبت اصحاب خرابات گیر

 *تا خدمت رندان نگزینی با دل و جان

 شایسته سکان سماوات نگردی

 و نزد خیام:

 *هر ناله که رندی به سحرگاه زند

 از طاعت زاهدان سالوس به است

 نشسته بر خنگ زمین*رندی دیدم 

 نه کفر نه اسالم نه دنیا و نه دین

 *نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین

 اندر دو جهان کرا بود زهره این 

 رند نزد عطار، کالش و الابالی و درد نوش:

 *من این رندان مفلد را همه عاشق همی بینم

 شما یک عاشق صادق منین بیدار بنمایید

 *مذهب رندان خرابات گیر

 قه و سجاده بیفکن زدوشخر

 سعدی و رند:

از دید سعدی، رند، مست و دردی کش نافرزانه و عاشق پیشه و شاهد باز، مخالف با زهد و زاهد 

 . "من این رندان و مستان را دوست دارم خالف پارسایان و خطیبان"و نام و ننگ است: 

 *ساقیا می ده که ما دردی کخ میخانه ایم

 خرد بیگانه ایمبا خرابات آشناییم از 
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 گرمه قومی را صالح و نیکنامی ظاهر است

 ایم افسانه جهان در رندی و قلّاشی به ما

 ست فرزانگی در فضل و جاه گویند می خلق

 ایم نافرزانه رندانِ ما که ها، این مباش گو

 رندی و مسعود سعد سلمان:

 درون صافی از اهل صالح و زهد مجوی*

 است آشام دردی رندان نشانه این که

 بدنامی رندان و ذکر مالمت مکن

 است نام پیخ ما است، ننگ تو پیخ هرمه که

 رندی نزد حافظ:

حافظ با وام گرفتن مفهوم رندی از پیشینیان خود، منطق، آیین و رفتار رندانۀ خود را پی ریزی 

می کند. هم او است که میراث تاریخی رندانه را که از عارفان پیش از خود گرفته دلیرانه با 

 -میجهان بینی و اندیشه نگری همراه ساخته، با اشاره به نحوۀ رند زیستن و آیین رندی به کمال 

 رساند. 

 ذهنیت حافظ در تمام عمر خود پیگیری روایت اسطورۀ آفرینش آدم است.

حافظ که خود را انسانی اندیشمند و اندیشه گر می داند در ماجرای ماموریت ازلی یعنی حمل 

بار امانت جایگاه خود را از شیخ و زاهد و مفتی و محتسب و شاه و وزیر در مکان ویژۀ 

تیاز کشیدن بار گران عاشقی در راه برآوردن خواست معشوق را به مخصوصی می بیند که ام

 دوش می کشد. 

 رند و آفریدگار: 

 *آن نیست که رندی را بشد از خاطر

 کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

حافظ زندگی و رفتار خود را در پرتو آن سرنمون ازلی و تقدیری که « رند -انسان کامل»

رقم زده است، معنا و توجیه می کند.  در اسطورۀ آفرینش در آن  برای او« کارفرمای قدر»



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

115 

 

 

 -دوست -کارگاه که فرشتگان مشغول سرشتن گل آدم هستند، در آن لحظه ای که ساقی )یار

معشوق( لب بر لب وی نهاده و از روح خود در او دمیده، همان دم که چشمش گوشه ای از 

 -برچیده، داستان  دلدادگی پرشوری آغاز می  جمال یار را دیده و هستی زندگی را از لب او

شود و آدم، عشق ورزیدن به جمال محبوب ازلی را به جان می خرد. بدین سان، آدم حامل یار 

امانتی می شود که به خواست معشوق برای تجلی بزرگی و زیبایی و عظمت او رهسپار کره 

 زمین می شود. 

 *در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد

 شد و آتخ به همه عالم زدعشق پیدا 

 *در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت 

 جرعه جامی که مدهوش آن جامم هنوز 

حافظ در ماجرای ماموریت ازلی یعنی حمل بار امانت و عشق پرشور و وفاداری تمام به معشوق، 

و وزیر در طریقت رندی یگانه انسانی )رند( را می بیند که در برابر شیخ و مفتی و محتسب و شاه 

جایگاه باالتری قراردارد. غزل های او بازگوکنندۀ سفر روح و زندگی شمس الدین محمد 

حافظ شیرازی و ماجراهایی است که بر او می گذرد و اصلی ترین آن ها کشیدن بار امانت و 

 سرسپردگی عاشقانه به معشوق ازلی می باشد.

 حافظ گمشده را با غمت ای جان عزیز*

 افتاده است قدیم عهد در که اتحادی است

حافظ در این ماجرا، عاشق پاکبازی است که عشق ورزیدن به جمال محبوب ازلی را به جان می 

خرد و به خواست او زندگی فرشته وار بهشت را فروگذاشته، برای تجلی زیبایی یار رهسپار 

عالمی شود که پر از خطر، بال، رسوایی و خوش خوارگی است. او در مقام عاشق پاک باز و 

ده محبوب ازلی با جسارت و دلیری در افشاگری و رسوا کردن واعظ و زاهد و نماینده برگزی

 -شیخ که با تظاهر به پرهیزکاری مردم را فریب داده و در خلوت آن کارهای دیگر انجام می

 ۀآیند ۀشمار در رسیده نقدهای دیگر با همراه  مدو بخخ دهند، هرگز درنگ و پروا نمی کند.

  .شد خواهد منتشر آرمان
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 من

گرخانه تبریز در کتابفروشی تهران در بازار شیشه ۱۹۵۷غالمحسین ساعدی را بار اوّل در تابستان 

خواندم، و عصرها هم دیدم. دانشجوی سال دوّم دانشکده ادبیّات بودم، انگلیسی و فرانسه می

-رفتم. در آن زمان کتابفروشیمی برای یاد گرفتن عربی به مدرسه حاج صفرعلی در بازار تبریز

ها عدۀ بخصوصی را جلب های تبریز میعادگاه روشنفکران و دانشجویان بودند و هریک از آن

 کردند، و من در همین کتابفروشی تهران با بهروز دهقانی و صمد بهرنگی آشنا شدم. می

های بخصوصی ن کتابگرخانه بودند و هرکدام در عرضه کردها در بازار شیشهبیشتر این مغازه

فروخت که در زمان شاه  های آذربایجانی هم می شی فردوسی کتابوتخصص داشتند. کتابفر

هایی نظیر  ولی کتاب ،های نوحه و مرثیه البّته اشکالی نداشت جزء کتب ممنوعه بودند. کتاب

 روختند.ف اعتماد مینامه صابر و غیره را فقط به اشخاص قابلهوپدیوان معجز شبستری و هوپ

اهلل حاال در تهران ها ــ حاجی بیتفروشی تهران که صاحبانش سه برادر بودند و یکی از آن کتاب

تر بودند و شعر نو، نقد ادبی و کتاب«مترقی»کتابفروشی دارد ــ بفهمی نفهمی قدری از دیگران 

ای مترقی هآوردند. کتابفروشی شمس از دیگر کتابفروشیهای نویسندگان خیلی جدید را می

کرد. حتّی شنیده  های صمد بهرنگی را چاپ میآن دوران به کمک غالمحسین بود که داستان

 تر کرده بود.های صمد را عوض و گویا انقالبیبودم که گاهی غالمحسین بعضی جمله
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-های بازار پرپیچ و خم تبریز قرار داشت و از ترکیه کتابفروشی صابر در یکی از گوشه کتاب

های کرد. دو کتابفروشی دیگر در خیابان های دوره عثمانی را وارد می ترکی و حتّی کتابهای 

آوردند. در گروه ما های فرانسه و دیگری انگلیسی میپهلوی و شهناز سابق بودند که یکی کتاب

دان به معنی واقعی وجود نداشت، فقط من جوانان، که بیشتر دانشجو بودیم، انگلیسی و فرانسه

-فرانسه درس خوانده بود، فرانسه را نسبتاً خوب میدر پدرم قاضی دادگستری بود و چون 

خواند، و ولع عجیبی به توانست حرف بزند ولی خوب میانگلیسی را نمی ،خواندم. غالمحسین

فروشی را هم جنب سینما کریستال در خیابان خواندن کتاب داشت. من در آن زمان یک عتقیه

آمریکایی را که سابقاً در « مموریال اسکول»های مدرسه م که تمام کتابشهناز کشف کرده بود

-های جالبی می داد، خریده بود. من از این مغازه کتاب تبریز بود و کسروی در آنجا درس می

 فروشی خیلی عالقه داشت.من از این عتقیه« کشفیات»خریدم. غالمحسین به 

چۀ تبریز بودیم و شاهد وقایع عمدۀ بعد از شهریور تر بود، هردو ب غالمحسین سه سال از من مسن

کرد. غالمحسین در مصاحبۀ خود در تاریخ  ، ولی زمینۀ خانوادگی ما قدری فرق می۱۳۲۰

توی تبریز رو خشت افتادم. توی یک خانواده کارمند  ۱۳۱۴من در »گوید: شفاهی هاروارد می

غالمحسین  «. طب را در تبریز خواندماندکی بدحال. فقیر مثالً. تحصیالتم تبریز بود، حتّی 
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سخن چاپ کرده بود، و بین  ۀمجلرا در  هالیالجدر تبریز و نمایشنامه های شهر ری خانهداستان 

شناختم و فقط ها نمیما از اهمیّت خاصی برخوردار بود. من پدر و مادر ساعدی را در آن سال

-فروشی داشت و از مردان صاحبگندمگاهی او دربارۀ پدربزرگ مادریش که یک مغازه گاه

های دورۀ مشروطه را که بعدها به کرد. او بسیاری از داستان تعریف می ،شان بوداعتبار محله

درآورد از مادرش و همین پدربزرگش شنیده بود. خانوادۀ  پنج نمایشنامۀ دورۀ مشروطهصورت 

های ما از نظر سیاسی هم با د. دیدگاههای قدیمی تبریز بود، متعین و نسبتاً ثروتمنما از خانواده

فرق داشت، ولی اختالف نظرها طوری نبود که دوستی ما را به هم بزند. غالمحسین  یکدیگر

وری و شکست فرقه تر از من بود. دیدگاه ما نسبت به حکومت پیشهباک تر و بیخیلی سیاسی

با این دوره خاطراتی داشتیم، عنوان شاگرد دبستان از آن  دموکرات با هم فرق داشت. هردو به 

 گریختهوری شده بود و ما به تهران خانۀ ما را مصادره کرده بودند و محل اقامت پیشه فرق که

خواست او را رئیس دادگستری تبریز بکند،  وری بعداً به پدر من نامه نوشت و میبودیم. پیشه

وری را آلت سیاسی نبود، و پیشهولی پدرم ترسید و به تبریز بازنگشت. به طور کلی خانوادۀ من 

که غالمحسین همدلی زیادی با آن حکومت داشت. من واقعاً دانست. در حالی ها میدست روس

های اخیر شدت گرفته تا چه حد مطمح نظر غالمحسین بود،  دانم جنبۀ قومی، که در سالنمی

که شد. البته در مورد اینیاد ندارم که دربارۀ آذربایجان احساسات افراطی داشته با  ولی من به

های آذربایجانی بتوانند به آذربایجانی هم تحصیل بکنند خیلی مصّر بود. ما هردو شدیداً بچه

مرداد ــ که شاید  ۲۸طرفدار مصدق بودیم و از شاه نفرت داشتیم. در عقاید غالمحسین کودتای 

تبدیل شده بود، و همین را  الیسم افراطییهم تحت تاثیر جالل آل احمد بود ــ به نوعی ضد امپر

 سازد. منعکس می« دندیل»هم در داستان 

البته معاشرت ما در این دوره مدّت زیادی نپایید و من اوّل به فرانسه و بعداً به انگلستان رفتم و 

که من لیسانس خود را از دانشگاه تبریز ادامه تحصیل دادم. غالمحسین یک سال بعد از این

التحصیل شد و برای دورۀ سربازی و دیدن تخصص در زشکی تبریز فارغگرفتم، از دانشکدۀ پ

دانشگاه تهران عازم آن شهر شد. پنج یا شش سال بعد که من به ایران برگشته و در دانشگاه 

دادم، یک روز همراه مرحوم صادق چوبک به کافه نادری رفته بودیم و  تهران درس می

 غالمحسین آنجا بود.
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ه من دانشگاه تهران بودم خیلی با هم نزدیک شدیم، و مدّتی هم که مدّت دوازده سالی ک

کردیم. خانۀ  آورد، مرتباً با هم کار میدورۀ اوّل را درمی الفبایغالمحسین در موسسۀ امیرکبیر 

های امیرآباد باال بود و ما هم توی خیابان کاشانک غالمحسین توی یکی از خیابان ۀخانواد

زد، و از کارهای روزانه در کلینکی که با  ها به خانۀ ما سر میبکردیم. اغلب شزندگی می

زد. آشنایی من با غالمحسین در  برادرش اکبر در خیابان سی متری )دلگشا( داشتند حرف می

کردم که در عرض چند سال خیلی عوض شده است. خیلی  تبریز زیاد نبود، ولی احساس می

های (، شورش۱۹۶۳انقالب روشنفکران در کوبا ) تر شده بود.تر و در عین حال پختهسیاسی

( در او اثر گذاشته بود. در ضمن شنیده بودم که او با گروه بهروز ۱۹۶۸دانشجویی اروپا )

دهقانی، مناف فلکی و علیرضا نابدل آشنایی پیدا کرده است. از این گروه من بهروز دهقانی را 

ا هم چند بار دیده بودم. ولی اصوالً من و شناختم که زیر شکنجۀ کشته شده بود و نابدل رمی

شدیم. فقط یک بار در ساواک در مورد من از های سیاسی نمیغالمحسین زیاد درگیر بحث

مأمور ساواک «. اصوالًجوادی آدم سیاسی نیست«  غالمحسین پرسیده بودند، و او هم گفته بود:

منظور «. تان کافی استبرای جفت نوشته الفباای که در جون خودت، این مقاله»هم گفته بود: 

 الفبانوشته بودم و اوّلین مقالۀ شمارۀ چهارم « طنز و داستان حیوانات»ای بود که در مورد مقاله

ای بود که غالمحسین را پیش از چاپ آن دستگیر کردند و عاقبت هم بعد بود. این همان شماره

را از صفحۀ اوّل آن « محسین ساعدیبه همت غال»از چند ماه که او از زندان آزاد شد جملۀ 

برداشتند. البّته واقعاً مقالۀ من چیزی علیه حکومت نداشت، ولی یکی دو جای آن را سانسور 

 کردند.

دیدم. او دایماً  گفتم که، ده دوازده سالی که من دانشگاه تهران بودم خیلی غالمحسین را می 

کرد مطرح مینوشت و همیشه چند طرح داستان و یا نمایشنامه در نظر داشت که با دوستانش می

فشانی  های خود واقعاً جانخواست. در به روی صحنه آوردن نمایشنامهها را میو نظر آن

 کرد. می

باید خاطر نشان سازم که آثار نمایشی غالمحسین اهمیّت و وزن خاصی به موقعیت تئاتر ایران 

 های غالمحسین در عین حال که به مسائل ایران نظر دارند از جنبۀ جهانیخشید. اغلب نمایشنامهب

درآمد و اجرا شد تحلیلی  ۱۹۶۸که سال کاله آی باکاله و آی بینیز برخوردار هستند. مثالً 

 غیرمنطقی  و    است طنزآمیز از طبع مضحک انسانی و نحوۀ کار آن. غالمحسین جنبۀ مضحک
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کند. در سطحی گرایانه ترسیم میعت بشر و رفتار انسان را در چهارچوبی بسیار واقعطبی

خواهد زندگیِ راحت و الحال و باسواد ایران است که نمیدهندۀ طبقۀ مرفهسمبولیک دکتر نشان

خوب خود را فدای چیزی بسازد که به نفعش نیست. همین طور مرد روی بالکن معرّف طبقۀ 

به علّت تحصیل و تجربه اطاّلع خوبی از مشکالت دارند، و از طرف دیگر روشنفکر است که 

های معمولی هستند با اعتقادات و های دیگر چون مکانیک و مادرش و دیگران آدمشخصیت

ها نامید که با دادن قرص خواب خرافات خود. پیرمرد را  نیز شاید بتوان وجدان خفتۀ توده

دهندۀ وقایع دورۀ مصدق توان گفت که این نمایشنامه نشانیکنند. از لحاظ سیاسی مخوابش می

هم دید، که به نظر  های ورزیلچوب به دستتوان در مرداد است. همین تم را می ۲۸و کودتای 

درآورد و  ۱۳۴۵یونسکو تاثیر پذیرفته است. آل احمد ترجمۀ کرگدن را در  کرگدنرسد از  می

-روی صحنه رفت، ولی غالمحسین قبالً اثر یونسکو را می ۱۳۴۴سال  های ورزیلچوب به دست

 شناخت. 

، ولی بد نیست از یک نمایشنامه دیگر 1های غالمحسین نیستهرچند اینجا جای بحث نمایشنامه

یکی از علل دستگیری او بود. ماه عسل را  ۱۳۵۳هم مختصری صحبت بکنم، که  در سال 

یسی کرده بود و همه آن نسخه ها را مامورین ساواک غالمحسین بعد از نوشتن پانزده بار باز نو

 از روی تنها نسخه ای که به انتشارات قبالً به انتشارات  ۱۳۵۷موقع دستگیری او برده بودند و در 

                                                 
، ص. ۱۳۸۴، انتشارات كاروان، تهران، تاریخ طنز در ادبیات فارسينگاه كنید به كتاب من به نام  1

 ،  چاپ جدید این کتاب از طرف انتشارات مروارید زیر چاپ است.۳۵۰-۳۵۳
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 برای گوهرمرادبه عنوان هدیه صمد بهرنگی و کالسش عکس 

سنّت آثاری چون ای است در نمایشنامهماه عسل آگاه داده بود توانست آن را چاپ کند.  

جورج اورول، که  ۱۹۸۴چارلی چاپلین و یا  عصر ماشینسازی کارل چاپک، کارخانه آدمک

شوند. ساعدی با می در آن اشخاص شخصیّت خود را از دست داده و تبدیل به روبات

دهد که چگونه مأمور ساواک به نام خانم سرخپوش یک زوج جوان  هنرمندی خاصی نشان می

-ها عیناً مثل خودش مأمور ساواک میجای داده و از آن« میهمان»خود به عنوان  را در آپارتمان

های زیاد و کند که حرف سازد. دیالوگ این اثر واقعاً جالب است. در وهلۀ اول آدم فکر می

های کلیشه و همان بیند که همان حرفمی ،شود ولی اندکی که دقیق می ،شودمهمی زده می

شود. ست که همیشه از طرف طرفداران حکومت تحویل مردم داده میهای معمولی اگول زدن

العاده است. همین نکات نبوغ ساعدی در آفریدن صحنه، ابداع موضوعات و ایجاد دیالوگ فوق

را در نظر بگیرید که چقدر از لحاظ  اتللو در سرزمین عجایببینیم، مثالً را در اغلب آثار او می

-ها و داستانوضوع جالب و قوی است. به هر حال، بیشتر از قصّهدیالوگ و ساختمان نمایش و م

توان نبوغ غالمحسین را در چهل و چهار یا چهل و پنج نمایشنامه و فیلمنامه های کوتاهش، می

دهند که غالمحسین در  ها و همچنین آثار دیگرش نشان میکه نوشت، مشاهده کرد. همۀ اینای 

ی و چند بار حبس و شکنجه، وطن و آثارش را از هم جدا طی بیش از بیست سال مبارزۀ سیاس

ها، طیف وسیعی از اجتماع ایران را معرّفی نکرده است. او در این آثار، به خصوص نمایشنامه

کند. زندگی روستایی و شهری در اجتماع جهان سومی که در آن زورگویی سیاسی و سوء  می

اند، به صورتی یکسان مورد توجه قرار فتادههای غربی هنوز جا نیاستفاده حاکم است و ارزش
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های او اغلب افراد تنهایی هستند که در سرزمین سترون اجتماع مدرن گم گیرند. شخصیتمی

 کنند. ها بدیِ ذاتی نیست، بلکه فرآوردۀ اجتماعی است که در آن زندگی میاند. بدی آنشده

ت که بگویم ساعدی جامعۀ ایران را منظور من از دادن این دید کلّی از آثار ساعدی این اس

کرد.  ها را تصویر میکرد و خیلی خوب آنشناخت، مسائل آن را خوب درک می خوب می

اغلب دوستان ما و خود غالمحسین زندگی خوبی داشتیم و تا حدی از وضع دیگران و طبقات 

-کرد و نمی می خبر بودیم، ولی غالمحسین چنین نبود. او با همه نشست و برخاستتر بیپایئن

غالمحسین :»گفت ها و دردهای دیگران منفّک سازد. مادرش میتوانست خودش را از گرفتاری

ساواک در یکی از «. رسددهد و به آخر ماه نمی حقوقش را همان اوایل ماه به این و آن می

 روی در مسگرآباد و یا دلگشا مطب باز علّتش چیست که تو می«  بازپرسی ها پرسیده بود:

 «توانی در باالی شهر مطبی بزنی و خوب هم پول در بیاری؟که میکنی در حالی می

-ترین مواقع هم فراموش نمیغالمحسین حس طنز و شوخی جالبی داشت که حتّی در مشکل

گفت. در زندان اوین پاسبانی بود  های جالبی میداستان ،کرد. ضمن شرح وقایع زندان

که کرد. روزی که غالمحسین را شالق زده بودند، برای این آذربایجانی که نصف وقت کار می

-شناخت و فقط میداد. ولی غالمحسین را نمی ها را ماساژ میپاهایش ورم نکند، این پاسبان آن

اند؟ صمد ای که این طوری زدهدکتر، تو چکار کرده«  پرسد:دانست که دکتر است. از او می

 «ای؟بهرنگی و یا ساعدی را خوانده

-ماه در زندان بود، باالخره قبول می ۱۱کرد این بود که دفعۀ آخر که  استان دیگری که نقل مید

گوید کند و به تلویزیون برود و خدمات شاه را بستاید. غالمحسین می« توبه»کند که به اصطالح  

توانیم کارهای شگرف ایشان را درک به اعلیحضرت بفرمائید که ما نویسندگان این عصر نمی

نیم، مسلم است که نویسندگان آینده دربارۀ این ترقیات بزرگ قلمفرسایی خواهند کرد. ولی ک

خواهند طور که میکنند و باالخره ویدیوی از غالمحسین آنها را قبول نمیالبته این حرف

ها شکنجه حال خوبی نداشته کنند. منتهی در ویدیو خیلی اخمو بوده و بعد از مدّت درست می

اعلیحضرت فرمودند، پدرسوخته چقدر بد قیافه »  گویند:از نشان دادن آن به شاه می است! بعد

به اعلیحضرت بفرمایید بنده همینم که هستم من که سوفیا «  دهد:غالمحسین جواب می«. است!

 «.لورن نیستم!
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غالمحسین شدیداً مشغول  .برای تدریس در دانشگاه برکلی از ایران رفتم ۱۹۷۷من اوّل سال 

های ادبی و سیاسی بود. در کانون نویسندگان فعال بود، در ساختن فیلم از چند اثرش فعالیت

مند بود. ه آورد. غالمحسین خیلی به این مجلّه عالقرا هنوز درمی الفبافعاالنه شرکت داشت و 

به همّت » الفباتومان بودجه در اختیار او گذاشته بود و  ۲۵۰۰۰آقای جعفری مدیر امیرکبیر 

توان گفت اکثر نویسندگان و روشنفکران در آن مقاله، آمد و میدرمی« المحسین ساعدیغ

در امیرکبیر پاتوق تمام روشنفکران  الفباکردند. دفتر نوشتند و یا ترجمه میداستان و نمایشنامه می

تصحیح العاده بود. در انتخاب مطالب و شده بود. غالمحسین به عنوان مدیر و ویراستار مجلّه فوق

 های چاپی وسواس و دقت عجیبی داشت.فورم

های آخر سلطنت شاه بود که به توصیۀ حکومت کارتر مختصری فشار سانسور کمتر در سال

دادند که به ها تلویزیون گذاشته بودند. ولی به غالمحسین پاسپورت نمیشده بود و در زندان

ای فرستاده بودند و غالمحسین هم مهای از دوستان مقیم آمریکا دعوت ناخارج سفر کند. عده

الخروجی رفته بود به ادارۀ پاسپورت که اجازۀ خروج بگیرد. افسری در ادارۀ گذرنامه مهر ممنوع

«. روی برو دیگر خیالت راحت باشد که از اینجا بیرون نمی»روی گذرنامه زده بود و گفته بود : 

در انجمن قلم آمریکا ــ از آن جمله رضا در نیویورک عده ای از آشنایان و دوستان غالمحسین 

ای براهنی، لئو همیلیان، که یک سال در دانشگاه تهران استاد فولبرایت بود، و آرتور میلر ــ نامه

کرد. قبالً هم چهار ناشر نوشتند و به همسر کارتر دادند که همراه شوهرش به ایران سفر می

که به  در نیویورک بود داده بودند ۱۹۷۷ر دسامبر ای نوشته و به فرح پهلوی که دآمریکایی نامه

غالمحسین اجازۀ مسافرت داده شود. خانم کارتر نامه را به شاه داده بود، و به گفتۀ غالمحسین 

همان افسر گذرنامه یکی دو روز بعد دم در غالمحسین آمده بود و با عذرخواهی پاسپورت و 

 اجازه خروج را داده بود.

توانست مقالۀ جالبی در نیویورک  ،آمد و چند روزی که در نیویورک بود غالمحسین به آمریکا

، در مدّت مسافرت چند ماهه خود 1تایمز دربارۀ سانسور و یا خودسانسوری در ایران چاپ کند

ای هم به قلم ای را به مسائل ایران جلب کند، و مقالهبه آمریکا غالمحسین توانست توجّه عده
                                                 

هایي از دندیل و داستان در مورد این مقاله و سفر ساعدي نگاه كنید به مقدمه اینجانب به ترجمه 1
 زندگي در ایران

Gholam-Hossein Sa’edi, Dandil: Stories from Iranian Life, translated from the 

Farsi by Hasan Javadi, Robert Campell and Julie Meisami, Random House, New 

York, 1981 
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. به عالوه غالمحسین توانست موافقت 1او باز در نیویورک تایمز درآمدریچارد لینگمن دربارۀ 

هایش جلب کند. ای از داستانناشر بزرگ آمریکایی رندم هاوس را برای انتشار ترجمه مجموعه

من وکچل و ، بازی تمام شد، دندیلهای این مجموعه که خودش انتخاب کرده بود شامل داستان
بود، که به ترجمه من و دو نفر از دوستان در  آشغالدونیو  انآرامش در حضور دیگر، کیکاوس

 چاپ شد. ۱۹۸۱

بعداً غالمحسین به برکلی آمد و پیش خواهرش ناهید و همسر او پرویز لشکری ماند. صادق 

دیدیم. برکلی یکی از کرد و اغلب همدیگر را میچوبک هم نزدیک شهر برکلی زندگی می

آید کرد. یادم میها جّر و بحث میی بود و غالمحسین اغلب با آنمراکز دانشجویان انقالبی ایران

یک روز در خانۀ پرویز لشکری که مشرف به خلیجِ سانفرانسیسکو بود، یکی از دانشجویان که 

کرد که چرا سر مسئله سانسور با خودش هم پسر ژنرالی در ایران بود، از غالمحسین انتقاد می

اینجا نشستن و به خلیجِ زیبای سانفرانسیسکو :»گفت سین میهویدا مالقات کرده است. غالمح

خواهم نگاه کردن و شراب سرخِ کالیفرنیا را خوردن و انقالبی بودن آسان است. من از تو می

خواهی خواهی و به هر کس که میهمراه من بیایی ایران. فقط همراه من بایستی و من هرچه می

ای ندارد. بدین جهت هم دور نشستن و شعار دادن فایدهگفت از خالصه غالمحسین می«. بگویم

 به ایران برگشت.

دود سه سال بعد که مجبور شد از ایران خارج شود و به فرانسه بیاید همین موضوع هم ح 

«. خواستم بیایم، رفقا مجبورم کردندمن نمی»گفت: کننده بود. دایماً میبرایش سخت ناراحت

کرد، فرانسه بلد نبودن هم مزید بر علّت شده بت عجیبی میغالمحسین در پاریس احساس غر

کرد. من غالمحسین را بعد از برگشتن از گی میاحساس پوچی و بیهوده ،بود. دور از ایران

هایش معلوم آمریکا دیگر ندیدم، ولی همیشه در تماس بودیم. حالت افسردگی روحی از نوشته

 ی دورۀ جدید بود.الفباود. تمام فکرش درآوردن خواست کاری بکند ولی امکانات نباست. می

طور درست همان ،از عجایب روزگار فقط شش شماره از آن را در پاریس توانست منتشر سازد

را در آمریکا هم درآورد، ولی  الفباخواست که شش شماره هم در تهران چاپ شده بود. می

فقط یک شمارۀ آن در سن حوزه تجدید چاپ شد. بسیاری از مقاالتی که در این دوره نوشته 

 ها را بااست که تفاوت آن هادگردیسی و رهایی آوارهوصف حال خود اوست. از همه گویاتر 

                                                 
1

  Richard Lingeman, “Iranian Vistor,” New York Times, July 16, 1978. 
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 از آخرین آثار غالمحسین ساعدی

کنده شدن از خانه و کاشانه و ». . . سازد. د مطرح میانکسانی که به میل خود مهاجرت کرده

گویی، کند. خاطرهرسیدن به پناهگاهی که خود انتخاب نکرده آواره را گرفتار سرگیجه می

های ناآشنا، خوردن و بلعیدن، اضطراب و های بیهوده، خیره شدن از پنجره به کوچهدرازیروده

شناسد، چرا ها دست راست و چپ خویش را نمیدّتنوشیدن ترس و هراس . . . بله آواره تا م

که جا نیفتاده، به خود نیامده، برهوت برزخ، سرایی نیست که طول و عرضش را بشود سنجید . . 

«. دنیای آوارگی را مرزی نیست و پایانی نیست، مرگ در دنیای آوارگی مرگ در برزخ است

برد ولی آن هم دردی به نوشتن پناه می بار غربت و آوارگی، غالمحسینرغم فضای ماللتعلی

توانست های آخر نمیکنم. در سالنشینم و گریه میروم مترو میگفت میکرد. میرا دوا نمی

کردیم. هربار که به دوستان تلفن بکند، چون پول تلفن را نتوانسته بود بدهد. ما به او تلفن می

دانست که خواهد مُرد اً مریض بود و میشود. شدیدگفت که روحم تازه میکردم میتلفن می

داد. شاید از همه چیز بهتر وضع روحی او را، پیش از مرگش در دوّم آذر ولی اهمیتی نمی

هایش ، این بیت رودکی وصف کند که در کنار عکسی که برای پشت جلد ترجمه داستان۱۳۶۴

 تنهاییبا صد هزار مردم تنهایی/ بی صد هزار مردم   برایم فرستاده بود:

 بخخ دوم 

بود و از بعضی از دوستان بی خبر بودم.  در تبریک نوروزی که به سیمین  ۱۳۶۰اواخر سال 

دانشور نوشته بودم ضمن پرس و جو از اوضاع ، پرسیده بودم که در مورد ششصد و خرده ای 
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و   با ساعدی و براهنی ساعدی را چکار کنیم؟ چون سیمین دانشور "دندیل "دالر حق التالیف 

 ( نوشت:۸۲آوریل  ۷) ۱۳۶۱فرودین   ۱۷عده ای از دوستان در تماس بود و در

اما کمی الغر شده است و خداوند   ،رضا را دیدم . حالش خیلی خوب بود ،از دوستان

او داده که تصور می کنم اسمش را ارسالن گذاشته است. اکبر ه فرزند دیگری )پسر( ب

که کرده ایم تقریباً بی نتیجه بوده است. خدا کند هنوزگرفتار است و تقریباً هر کاری 

هزار نفری باشد که بناست در فروردین آزاد بشوند. ناهید چندبار بدیدنم آمده  ۱۵جزو 

. دربارۀ ششصد دالر و خرده ای غالم، ناهید می گوید است البته بیشتر برای کار اکبر

تر است پیش خودتان بدهید به پرویز لشکری اما چون غالم گفته است ندهید به

فرانسه ه نگهدارید. غالم را دیگر نه دیده ام و نه تلفنی کرده است. ناهید می گوید ب

رفته است. هر کجا باشد خداحفظش کند. دوستان هر کدام از گوشه ای فرا رفته اند. 

بطوری که ناهید از قول پرویزلشکری نقل میکرد دکتر زرین کوب کاندیدای تدریس 

. اما من می دانم که دکتر زرین کوب بیمار است و طبعاً نمی تواند در برکلی است

چنین بار سنگینی را بر عهده بگیرد. امیدوارم سر انجام قرعۀ فال بنام شما زده شود. از 

شود و اگر این طور  سرفرازی ایران تمام میه اوضاع اینجا بخواهید ظاهراٌ جنگ دارد ب

 بگذرد.بشود ممکن است زندگی بسیار آسانتر 

و شامل پاکسازی دانشگاه هم شده بود. اکبر رضا براهنی بعد از انقالب سه ماه زندان افتاده 

ساعدی برادر ساعدی هنوز زندان بود و ناهید خواهرش زن پرویز لشکری در تهران بود و 

را به فعالیت می کرد تا او را آزاد سازند. ساعدی وقتی برکلی بود به من گفته بود حق التالیف او 

لشکری ندهم. در ضمن داستان کاندید شدن دکتر زرین کوب واقعیتی نداشت و پرویز لشکری 

 گاه گاهی از این نوع حرفها می زد.

در آمریکا بود توانست با موسسۀ انتشارات رندُم هاوس  ۱۹۷۸ساعدی هنگامی که  در پائیز 

عداد و اسامی آنها معلوم نبود. قراردادی برای انتشار ترجمۀ بعضی از داستانهایش ببندد ولی ت

، "بازی تمام شد"سپتامبر بود. من قبالً دندیل را ترجمه کرده بودم وساعدی  ۷تاریخ قرارداد 

را برای ترجمه  "آشغالدونی"و  "آرامش در حضور دیگران"، "من و کچل و کیکاوس"

و جولی میثمی رابرت کمپبل  انتخاب کرد. چون می خواستیم کار ترجمه زودتر انجام شود از

با رندم  ۱۹۷۹ مارس ۲۹درخواست همکاری کردم و ساعدی هم هنگام رفتن به انگلیس در 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

127 

 

 

یم. میثمی فقط یدالر دریافت نما ۱۵۰۰هاوس قراردادی بست که از بابت ترجمه مبلغ 

را در یکی از کالسهای من ترجمه  "بازی تمام شد"را ترجمه کرد. کمپبل هم که  "آشغالدونی"

را باهم  "من و کچل و کیکاوس "را ترجمه کرد، و  "آرامش در حضور دیگران" کرده بود،

ترجمه کردیم. ویراستاری مجموعه با من بود و  مقدمه ای هم در تحلیل داستانها و معرفی 

ترجمۀ روی گفتگو های شخصیت های  ساعدی و زندان رفتن او نوشتم. خاطرم هست که در

فحش های آنها خیلی کارکردم وحتی یک فرهنگ عامیانه  ، لحن عامیانه و خصوصاً  "دندیل"

خریدم. ویراستار رندم هاوس از  ،انگلیسی که مقداری اصطالحات فحش و ناسزا هم داشت

"مداد آبی خود را بندرت بکار خواهم برد."ترجمه من خوشش آمده بود و برایم نوشت :
1 

مداد و یا قلمی بود که موقع ویراستاری بکار می برند و اصطالحی است به معنی منظورش 

از غالمحسین ساعدی با تیراژ  "دندیل: داستانهایی از زندگی ایرانی"خالصه کردن. بدین ترتیب 

چاپ شد  و نقد های خوبی هم درباره اش نوشته شد. یکی از آنها از  ۱۹۸۱نسبتاً خوبی اول سال 

رمان نویس مشهور آمریکایی و همسر دکتر تقی مدرسی بود. مبلغی که در نامۀ دانشور  2تایلرآن 

، نماینده یا به اصطالح 3و اولین حق التالیفی بود که برنیس هافمن دالر ۶۳۸بدان اشاره شده 

چون اوال نمی دانست ساعدی کجاست درثانی بعد از جریان  ،ما برای من فرستاده بود "ایجنت"

 انها فرستادن پول به ایران مشکل بود.گروگ

می نامید زن بسیار خوب و با  "ایجنت زبل براهنی"برنیس هافمن که سیمین دانشور او را 

فرهنگی بود که در نیویورک یک بنگاه کارهای ادبی داشت و همیشه جویای حال براهنی و 

که به براهنی و به ایران  نامه ای"من نوشت: ه ب ۱۹۸۲فوریه  ۴ساعدی بود  و در نامه ای مورخ 

نوشته بودم برگشته است. خیلی نگرانم نمی دانم چه اتفاقی افتاده است؟ لطف فوق العاده بزرگی 

آن  موقع من هنوز اطالعی   "من می کنید اگر بتوانید کسی را پیدا کنید و خبری از او بگیریم.ه ب

ستم برایش نوشتم و ضمناً پرسیدم از براهنی و ساعدی نداشتم  ولی آنچه از وضع ایران می دان

کمکی بکند؟ برنیس هافمن  "سری خاور میانه"که آیا می تواند برای پخش کتابهای انگلیسی 

کمکی بکند هرچند  "سری خاور میانه"مجدداً ناراحتی خود را ابراز داشته وسعی کرد از لحاظ  

ی به پاریس رفته و براهنی هم که کوشش او زیاد مثمر ثمر نشد. هافمن بعد از این که شنید ساعد

                                                 
1

 I will use my blue pencil sparingly. 
2

 Tyler, Anne, The New Republic, Vol.185(4), Jul 25, 1981, p.36. 
3

 Berenice Hoffman  
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در ایران است، باز من وسیله ارتباط با آنها بودم.  براهنی احتماالً به لحاظ مسائل  امنیتی خواسته 

ساعدی هم نمی توانست به انگلیسی مکاتبه کند. من   .بود که مستقیماً به نام او مکاتبه نکنیم

با رندم هاوس ببندم، ولی موفق نشدم سعی کردم قرار دادی برای چاپ سه نمایشنامه ساعدی 

 برخالف انتظار بخاطر اوضاع سیاسی بعد از جریان گروگانها  "دندیل"چون می گفتند فروش 

 

 از راست به چپ: زنده نام ها منصور کوشان، هوشنگ گلشیری و غالمحسین ساعدی

خوب نبوده است. برنیس هافمن هر ساله آمار فروش کتاب را می فرستاد که زیاد جالب نبود، 

حدود هزار و سیصد و خرده ای  دالر عاید ساعدی شد. حق الترجمه ما سه نفر ۱۵۳۰یعنی کالً 

شد و من از میثمی و کمپبل خواهش کردم که همه اش را بفرستیم برای ساعدی در پاریس و 

کردند. جالب این که چون چک باسم من بود سال بعد ادارۀ مالیات مرا  آنها هم قبول

بازخواست کرد که بنا به گزارش رندم هاوس این مبلغ به تو پرداخت شده و جزوء درآمد تو 

بوده ولی آن را در ورقه مالیات نیاورده ای. خوشبختانه حواله بانکی ارسالی به ساعدی را داشتم 

 ای گرفتم که ما پولمان را به مولف کتاب داده ایم و قضیه فیصله یافت.و از آن دونفر هم نامه 

اکنون اندکی به گذشته برگردم.  پس از برگشتن از آمریکا ساعدی به انگلستان رفت و چندی 

مجلۀ ایرانشهر را با شاملو راه انداخت هرچند که در آنجا زیاد نماند و به ایران برگشت. چندی 

ها به ایران برگشتند. بر خالف خیلی هایی که خوش بین بودند  او زیاد  بعد انقالب شد و خیلی
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خوش بین نبود. یادم می آید حدود سه ماه بعد از انقالب، حدود یکی دو روز پس از تظاهرات 

علیه حجاب اجباری، یکی از رفقای کنفدراسیونی که از ایران برگشته و با ما بود خیلی از اوضاع 

به او گفتم این دوست ما   در همین موقع تلفن زنگ زد. ساعدی بود. اظهار رضایت می کرد،

 "به فالنی بگو. اینطور نیست. باش تا صبح دولتش بدمد..."گفت:  "اوضاع خوبست."گوید: می

مدتی گذشت من از غالمحسین خبری نداشتم و پس از دریافت نامه سیمین از صادق چوبک 

ن در پاریس باشد و نامه ای نوشتم. اندکی بعد شنیدم که ساعدی ممکنست پیش ناصر پاکدام

 این نامه بی تاریخ از غالمحسین رسید:

 حسن و ناهید بسیار عزیزم، سالم فراوان 

ایم و من بسیار  ای را از دست داده حال من اصالً و ابداً خوش نیست. وطن سوخته

خرابم. من کنید. از نظر جسمی و روحی، بسیار آشفته و  تر از آنم که فکر می خراب

عالوه بر خودت، صدها نفر را »ها مرا مجبور کردند که:  خواستم تکان بخورم، بچه نمی

ایستاده بودم. یک سال و  ....من درست و حسابی جلو این رژیم « به کشتن خواهی داد!

های عجیب و غریب مخفی بودم. اگر مرا ببینید، شاید نشناسید.  ای در دخمه خرده

ناچار،  ها بودم. به اعدام کردند، و من یکی نیز جزو لیست اعدامی عزیزترین رفقای مرا

های بلوچستان فرار کردم، و االن پشیمانم. آن کس که  با هزار مکافات، از کوه

میرد. فعالً در  ماند، روزی هزاران بار می میرد؛ کسی که زنده می میرد، یک بار می می

ا از چوبک و خانم ترقی کنم که چگونه آدرس مر پاریس هستم، و تعجب می

هرحال، آنچه مایۀ خوشحالی من شد، نامۀ شما بود. فعالً دربدرم؛ دربدری  ای. به گرفته

ای خیال راحت  که مخفی بودم، لحظه ینیز سرنوشت آدمی چون من است. در ایام

نوشتم. بیش از  نداشتم، و با وجود این، چون رودرروی مرگ ایستاده بودم، مدام می

ای از آنها  ه نوشتم، چندین و چند کتاب را تمام کردم، ولی حتی صفحهدوهزار صفح

شدم، جز یک کیسه  را نیز نتوانستم با خود به خارج بیاورم. وقتی از مرز پاکستان رد می

چیز را نداشتم، جز غم وطن  دارو و یک مسواک و یک شلوار، چیزی نداشتم. غم هیچ

کردم ــ بله، به جان عزیز شما ــ ایران از  می کنم، فکر کردم که من سفر می را. فکر نمی

 شود، و من مسافر نیستم، مسافر اوست. من دور می

 ز حال یار سفرکرده از که پرسم راست که هرچه گفت برید صبا، پریشان گفت...
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من وجب به وجب آن خاک را  !«به درک»من آدم تخمی نیستم که بگویم: 

توانید  توانم نفس بکشم. به این ترتیب است که می شناختم. من جز در آنجا نمی می

حدس بزنید من چه حالی دارم. زیاد ناله نکنم! حال شماها هم مطمئناً بهتر از من نیست. 

را به پاریس هم که رسیدم، از همان لحظۀ اول، شروع به کار کردم. دوتا متن سینمایی 

، جانانه از آب درآمد! کاری را که باید در خانه باید تمیز باشدتمام کردم. اولی به نام 

نوشتم، در شانزده روز نوشتم. و دومی، تقریباً مرددم که به دست چه کسی  دو سال می

 ام. بدهم. سه قصه در پاریس نوشته

را نوشتم  اش خواست بدهد که سرمقاله شمارۀ مخصوص برای ایران می Index مجلۀ

کُشی و هنرزدایی در جمهوری اسالمی که بسیار تندوتیز از آب   با عنوان فرهنگ

ایم که در یک سطح وسیع جهانی بتوانیم کار  درآمد. کانون نویسندگان را راه انداخته

شود ماند. از بابت امور  ام. جا و مکان ندارم. در خانۀ دیگران نمی بکنیم. فعالً من آواره

ای که جان در بدن دارم، با هر  نیستم؛ در مترو هم خواهم خوابید و تا لحظهمالی نگران 

 .نوع رژیمی خواهم جنگید. من دشمن تسلط هستم. والسالم

ام. از بابت مسائل مالی آن درگیرم. شماها  راه کردههکه الفبا را روب بعد، خبر دیگر این

ان منتشر خواهم کرد، حتی باید در آنجا، سهم بفروشید. شمارۀ اول را در آخر تابست

 اگر به قیمت گدایی باشد. فرهنگ و هنر ایران را باید زنده نگه داشت.

حسن عزیزم، حتماً باید مطلب جانانه، مخصوصاً اگر بتوانید راجع به مهاجرت 

باشد. یا فصل  ،روشنفکران و نویسندگان و اهل علم و هنر در دوران صفویه به هند

های فرنگی که در این مورد باشد... وضع اکبر بسیار  نامهبسیار خوبی از تحلیل سفر

ها را  گردم......  نامه های پاکستان دوباره برمی مبهم است. اگر او را بکشند، من از کوه

کنم به ایران نرود. من  فعالً به آدرس این نامه بفرستید. از ناهید عزیزم خواهش می

کنم! امکان برگشتن مشکل  این بار می ام، ولی ای نکرده وقت از او خواهش عمده هیچ

توانم به امریکا بیایم. هر کاری از من ساخته است بنویسید در اینجا انجام  است. من نمی

 دهم؛ هر کاری بگویید. می
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کنم. یعنی  من حتی در پاریس حاضر نیستم جایی بروم. روزی شانزده ساعت کار می

سال تجربه به من داده است. تلفن  نویسم. پدر درخواهم آورد! این سه سال هزار می

 فعلی من تلفن خانۀ هما و ناصر پاکدامن است. حرف زیاد دارم.

نویسم. به  االن آفتاب زده، من بعد از تمام کردن یک داستان، دارم برای شما نامه می

پرویز لشکری سالم برسانید و بگوئید با من تماس بگیرد. مسعود و سحر را می بوسم. 

نامه بنویسید هیچ دلخوشی ندارم. انباشته از کینه ام و یک قطره مهربانی  برای من زیاد

 هر دوستی مرا آشفته می کند. از

 فدای شما

 غالمحسین ساعدی

  

اعالن انتشار  باشد که غالمحسین تازه به پاریس آمده بود و هنوز ۱۳۶۱این نامه باید از اواخر بهار

را در تابستان آن سال نداده بود. در زمستان همان سال نامۀ بی تاریخ دوم را فرستاده و ما از  الفبا

زیر چاپ رفتن الفبا خبر می کند  و چون من و عده ای از رفقا  پیشنهاد کرده بودیم که به برکلی 

 را در امریکا منتشر سازد، می نویسد: الفبابیاید و 

ست. ا الفباه بنویسم به خاطر دوندگی بیش از حد برای از این که نتوانستم برایت نام 

کامال دست تنها هستم، چه از نظر ادیت و غلط گیری و چه از جهت کارهای فنی. 

ی کنم و هر طوری شده یخواهم پررو وضع مالی مجله کامال پا درهواست. ولی من می

امثال  -برای ما داشتن فرهنگ و هنر ایرانی،  منتشرش کنم. در شرایط فعلی، زنده نگه

کاری نکرده اید، هیچ گله الفبا مهمترین وظیفه است. از این که تا حال برای  -من و تو 

ای ندارم. ولی اگر بجنبید و چاپچی و کاغذ فروش باعث دردسر یک پناهنده سیاسی 

دربیاید، کار بسیار مهمی کرده اید... راجع به مسافرت امریکا، هر جوری  الفبانشوند، و 

کردم دیدم فعال برای من امکان پذیر نیست. یا باید مجله در بیاید و یا من به این فکر 

عذرخواهی بکن و بگو که در فرصت دیگر، حتما در  "دان"سفر بروم. به ناچار، از 

 خدمتش خواهم بود. 
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بصرفه نبود و فقط الفبا  چاپ مجدد ،چون امکانات پخش خوبی در امریکا  نداشتیم

انستیم یک بار دیگر درهمان چاپخانه سن حوزه چاپ بکنیم.  یک بار شماره اول را تو

 ۵۹دالر پول  ۷آن که نسبتاً خوب فروش رفته بود و از قرار هر نسخه ای  ۵من از شمارۀ 

بود. بعد از  ۲۵۰۰نسخه را برایش فرستادم در حالی که تیراژ شماره اول چاپ پاریس 

از هفت دالر نمی شود در آورد. سفارش کرده  را کمتر الفبا "می نویسد: ۳انتشار شماره 

بودی که ارزان در بیاورم. اگر پول داشتم، مجانی درمی آوردم. ولی همه پا روی پا 

انداخته اند و منتظرند که اتفاقی بیفتد. اتفاق که خود به خود نمی افتد! به هر حال، باید 

خرید و این را  الفباد یک  سعی کنیم؛ با پول یک لیوان ویسکی و چند لیوان آبجو، میشو

 "باید به همه تفهیم کنیم.

 در نامه دیگری می گوید:

به وضع بدی کشیده، یعنی بسیار خوب فروش می رود، ولی مطلقا پولی پس  الفباکار   "

نمیدهند . خودت را در نظر نگیر، همه که مثل تو نیستند که حساب و کتابشان دقیق 

باشد. و من هم که مثل خودت آدم کمرویی نیستم. در مورد آقای شیرزاد، خودت 

، واقعاً نیاز به پول هست. این شماره نسبت دربیاید  الفباتصمیم بگیر، منتها اگر قرار است  

به شمارۀ قبل، پانزده هزار فرانک گرانتر از چاپ درخواهد آمد. نمی فهمم چرا همه از 

 "گرانی کتاب و مجله مینالند، در حالی که از گرانی اغذیه و اشربه نمی نالند.

ن هم دو مقاله فرستادم: مقاله بنویسم. م الفباساعدی در نامه هایش از من می خواست که برای 

که اصل طنز در ادبیات فارسی  بود از کتاب تاریخ  "زن بعنوان موضوع طنز"یکی فصل 

انگلیسی آن را تقریباٌ نوشته بودم ولی هنوز چاپ نشده بود و بعضی از قسمت های آن کتاب را 

 به علی اکبر صابردیگری مقاله ای بود راجع . آینده چاپ می کرد ۀنشریایرج افشار به فارسی در 

طنز نویس مشهور آذربایجانی. مقاله اول را ساعدی متوجه نشده درجیب کتش به خشک شویی 

داده بود وبا معذرت خواهی فراون آن را دوباره خواسته بود. متاسفانه وقتی که دوباره فرستادم به 

زیر نظر ساعدی  موقع بدستش نرسید. عده ای از آذربایجانی های فرانسه می خواستند نشریه ای

ولی آن  نشریه هم بعلت  ،به ترکی آذری منتشر کنند و مقاله دوم را من برای آن نوشته بودم

 فوت ساعدی سر نگرفت. 
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کمک می کردند.  الفباولی خیلی ها در اروپا در نشر  ،البته من از دور دستی بر آتش داشتم

 -ی کرد. در نامه دیگری میساعدی ضمن تشویق دوستان خودش با انرژی بیش از حدی کار م

 نویسد:

زیاده از حد کالفه ام. چندین و چند، قصه تازگی تمام کرده ام. یعنی برخالف  

کارهای قبلی و مزخرف، سر هم نکرده ام. دقت کرده ام که سر پیری، کلمه را دقیقا 

بغل کلمه بکارم تا رنگ و بویی داشته باشد. برای شماره دوم، دو قصه از خودم کنار 

چهرۀ "ذاشته ام، مقاله ای دارم که تا تایپ شد ، برایت می فرستم. عنوانش هست: گ

در آمد برق آسا برایت خواهم فرستاد. منتظر  الفباتا  …"طالیی دمکراسی در قاب سیاه

مقاله ات هستم، ولی هنوز خبری نشده نمی دانم چرا تنبلی می کنی. من واقعاً همۀ 

م. شما ها اگر کمک نکنید چه خاکی بسر کنم؟ زمان کارها را دست تنها انجام می ده

صفویه اهل قلم و اهل فکر رفتند به هندوستان، باالخره نتیجه اش مکتب اکبر شاه بود. 

 "یا زمان مشروطیت، از بیرون چیزی صادر میشد، ولی حاال که ما نباید بیکار بنشینیم.

را ترجمه  "عاقبت قلم فرسایی"ایش در مورد ترجمۀ آثارش هم تاکید داشت. من از نمایشنامه ه

را داشتم و امیدوار بودم که "چوبدست های ورزیل"کرده و از دیئدرا لشکری هم  ترجمۀ 

 بوسیلۀ برنیس هافمن ناشر خوبی برای مجموعه نمایشنامه ها پیداکنم. ساعدی باز می نویسد:

سب است. اجرای آن خیلی منا "جانشین "راجع به نمایشنامه ها تا یادم نرفته بنویسم که 

بود، و مترجم هم دستش باز  "ماه عسل"در تهران، سر و صدایی کرده است. به شیوۀ 

است. لطف کن و نسخه ای از آن را پیدا بکن. برای مجموعه تئاتر فکر میکنم خیلی 

 "اضافه کن. الل بازیهامناسب باشد. اگر هم توانستی چند الل بازی از مجموعه 

را تورج رهنما در  "چوبدست های ورزیل"سامان نرسید و فقط ه هم بولی کار این مجموعه 

هیچ  1به آلمانی ترجمه و با شرح مفصلی درباره تئاتر جدید ایران در برلن منتشر ساخت. ۱۳۶۲

از  کدام از نمایشنامه های ساعدی پیش از مرگش به صورت کتاب به انگلیسی چاپ نشد و

با انتشارت  ۱۳۶۳را در  "ترس و لرز"مینو ساثگیت  "دندیل"داستانها هم گذشته از مجموعۀ 

                                                 
1

 Aufruhr in Varasil : das Drama in der neueren persischen Literatur ; [ein 

Schauspiel von Gohar Morad ] 

Sāʻidī, Ghulām Ḥusayn. Tr. Tourdj Rahnema/ Bonn : Hafiz-Verl.-Ges / 

(Ausgewählte Schriftenreihe ; 2) 1983. 
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من و مایکل بیرد  الفباثری کانتینانتس به انگلیسی در واشنگتن چاپ کرد. از مقاالت ساعدی در 

مقاله ترجمه کردیم بعالوه من مقدمه ای را که ساعدی برای کتاب عکس های ژیل پِرِس بنام 

که مقالۀ جالبی است. ساعدی تحوالت  دمترجمه کر "تلکس ایران: تحت عنوان انقالب"

انقالب ایران را در شعارهای یبحد وحساب و بعد از انقالب روی دیوارها را مطالعه می کند، و 

روی لجن زاری پر از کرم و حشرات ناشناخته "شاه را به قالی زیبایی تشبیه می کند که  دوران

حشرات ریز و درشت، ریز خوار و  ای پهن کرده باشند و چون آن قالی پس زده شد، همۀ آن

آنچه به نام انقالب نامیده می شد،  "در نظر ساعدی  "درشت خوار، به یک باره بیرون ریختند.

 1 "نیشتری بود بر دملی که صدها سال بیمار خود از آن خبر نداشت.

زندگی در پاریس برای ساعدی خیلی سخت بود. او که یک عمر برای بهتر شدن اوضاع ایران 

به فرار شده بود رنج می برد و از آن  بارزه کرده و حتی بارها زندان رفته بود، از این که مجبورم

 رنج ناامیدی از انقالب ایران بود. می گوید: ، بدتر

احساس می  کنم که از ریشه کنده شده ام. هیچ چیز را واقعی نمی بینم. تمام 

ل می کنم داخل کارت پستال ساختمانهای پاریس را عین دکور تئاتر می بینم. خیا

زندگی می کنم.... مدام کابوسهای رنگی می بینم. مدام به فکر وطنم هستم. مواقع 

ه های شهرهای ایران را با صدای بلند تکرار می کنم که چتنهایی، نام کوچه پس کو

"فراموش نکرده باشم. ... تنها نوشتن باعث شده که من دست به خودکشی نزدم.
2  

سه گانه: تلخ آبه، "حاالت روحی او را بخوبی نمایش می دهد: در   هین دورنوشته های ا

به شرح احساس  "سراچۀ دباغان"و یا در  "جاروکش سقف آسمان، سفرۀ گستردۀ رسوم نهفته

واهمه "وحشت خود از وقایع ایران می پردازد که گویی ادامۀ کابوسهایی هستند که درکتاب  

“  رودر رویی با خودکشی فرهنگی" . در مقاالتی چون ش بودندسالهای پی "های بی نام و نشان

به انتقاد از رژیم می پردازد  و می خواهد   "تصویر جمهوری اسالمی در آینۀ قصه ها"و یا 

میراث فرهنگی ایران را زنده نگه دارد و اعادۀ حیثیت و حرمت از علم و معرفت نماید، و در 

مهاجر را بیان می دارد و آواره ها را به مقاومت هرچه  فرق بین آواره و "دگردیسی آواره ها"

                                                 
1

 Telex Iran : in the name of revolution , Peress, Gilles. / First Scalo ed. / Zurich ; 

New York : Scalo ; New York City : Distributed in North America by D.A.P. 

c1997. 
 .۵-۴، جلد هفتم چاپ پاریس، صص الفبا"شرح احوال"،   ۹
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ورق  لوس آنجلس را   یلو پیج ایرانیان در "پناهنده سیاسی کیست؟"بیشتر فرا می خواند.  در 

فرار کرده اند را بحث  "پناهنده سیاسی"زند و از ناهمگونی هزاران نفر را که از ایران بعنوان  می

اند و حتی از امکانات زندگی قبلی شان امکانات  جا خوش کرده کهمی کند و بر آنهایی 

می تازد. همین انتقاد را بر فعاالن سیاسی سابق هم  ،بیشتری دارند و به وضع ایران توجهی ندارند

اتللو "دارد که جزوء این دسته و آن دسته شده اند و با این تفرقه بجائی نمی رسند. درنمایشنامۀ 

رای نمایشنامۀ شکسپیر را در تهران زیر مقررات عجیب و با طنزی تلخ اج "در سرزمین عجایب

غریب و نظارت کمیته ای عبارت از وزیر ارشاد، استاد خروش، استاد مخملچی و یک خواهر 

زینب و یک پاسدار شرح می دهد. درتمام اینها گذشته از طنزی تلخ یک نوع حس 

وط شاه امید های بزرگی سرخوردگی هم سایه انداخته و نشانگر آنست که ساعدی پس از سق

 برای مردم ایران در سر می پروراند، اما رویا های او برای جامعه ای آزادتر و بازتر تحقق نیافتند.

در ماه های آخر وضع جسمی و روحی ساعدی خیلی پس رفته بود و شرایط مالی خوبی هم 

ن آنرا قطع کرده نداشت. ما همه نگران بودیم. صاحبخانه اش بخاطر عقب افتادن پرداخت تلف

بود و نمی توانست به خارج تلفن کند. من یا به ناصر پاکدامن و یا هما ناطق تلفن می کردم تا از 

غالمحسین خبر بگیرم. با این همه استواری، جسارت و یکدنگی او در راه مبارزه بی نظیر بود و با 

را هم برای  "دۀ سیاسی پناهن"زیر چاپ داشت و مقالۀ را  ۶این که مریض بود الفبای شماره 

 نشریۀ شورا نوشته بود که از مرگش با خبر شدیم.

( روز دوم کنفرانس خاورمیانه در نیواورلئان در ایالت لویزیانا بود که ۶۴آذر  ۳) ۸۵نوامبر  ۲۴

به هما ناطق تلفن کردیم و او هم اشک ریزان شرح درگذشت   .یکی از رفقا این خبر را داد

ساعدی را داد. مجلس یادبودی ترتیب دادیم و هریک از دوستان ساعدی شرحی بیان داشت. 

ماه بعد هم در برکلی و هم در لس آنجلس مجالس بزرگداشت ترتیب دادیم. تعداد کسانی که 

در برکلی و هم لس آنجلس سخنرانی کردم و به مجلس برکلی آمده بودند خیلی زیاد بود و من 

 شرح بسیار دردانگیزی نوشته بود. ،ناهید ساعدی در درگذشت برادر

در مورد سخنرانی من در لس آنجلس این که قرار بود پیش از سخنرانی من  گفتنی مطلب

ه ساخت "بدرود با ساعدی "از ساعدی و پس ازحرفهای من فیلم  "خانه روشنی"نمایشنامه کوتاه 

رضا عالمه زاده و سپس برنامه موسیقی اجراء شود و مانند جلسۀ برکلی تعداد کسانی که آمده 

خیلی زیاد بود. بعد از سخنرانی یک ربع تا نمایش فیلم وقت بود که یک دفعه ولوله ای  ،بودند
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عده  راه افتاد که در سالن بمب گذاشته اند و همه فرار کردیم و نمایشنامه اجرا نشد. خوشبختانه

زیادی در آنتراکت بیرون سالن بودند و در هجوم جمعیت برای بیرون رفتن کسی آسیب ندید. 

 بعداً معلوم شد که این شایعه از طرف مخالفین پخش شده و بمبی در کار نبوده است.

برای دو سخنرانی که درباره  ،بزرگ علوی هرآنچه درباره ساعدی  نوشته می شد ،آن سال 

نکات زیادی در مورد ساعدی  در برلن و کپنهاک داشته باشد جمع می کرد  وساعدی قرار بود 

 می نویسد: ۱۹۸۶فوریه  ۱۹در نامه هایش می نوشت. در 

حت هستم  از این که دسته های گوناگونی می خواهند او را به خودشان امن کمی نار

و سخنرانی کردم، بچسبانند. او آزاده بود و به هیچ گروهی وابسته نبود.  ... درباره او د

در آخر سخنرانی نکته ای گفته ام که به  .یکی در دانشگاه کپنهاک و یکی در برلن

استعداد و  سلیقۀ بسیاری از دوستان آن مرحوم و من خوش نیامده است. بدین مضمون:

او و نه به صادق هدایت این ه پشتکاری او شایسته بود که شاهکار خود را بنویسد و نه ب

شد. عقیده ام این بود که پزشک و روانکاو می دانست که فرصت قسمت نصیب ن

زیادی ندارد و گاهی شتابزده و دستپاچه می نوشت بی آنکه فرصت داشته باشد.  در 

که در ایران بودم با او شخصاً آشنا شدم و دیدم غالمحسین ساعدی  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۹سال 

ده بودم. چندین بار در حک کراز او همان نویسنده ایست که در خاطرۀ خود نقشی 

تابستان او را در پاریس دیدم و در پاریس چندین روز در خانه اش مهمان بودم. همیشه 

خندان و متلک گو و در عین حال معذب. غالمحسین انساندوست بود و دلسوز.  شاد و

شبی که در خانۀ او بودم آخر شب جوانی آمد و آخر شب آنجا با یک دوشک و پتو 

  "این آقا کی بود؟ "و روز بعد پرسیدم : خوابید. از ا

م که داز کجا می دانم؟ بی جا بود و در خیابان ویالن. او را بخانه ام آور" جواب داد:

  "اقالً جای گرمی داشته باشد.

عقیده دارم خودش می دانست که مرگ او را تهدید می کند. تا نزدیکی های صبح 

شب همان روزی که من وارد پاریس   بنوشد. سیری نداشت. مشروبمی توانست 

را نمایش می داد. وقتی وارد آن ساختمان  "اتللو در کشور عجایب"شدم، داشت 

شدم. از گوشه ای راه خود را از میان جمعیت باز کرد و با یک جام آبجو در دست 

م دیدم بسیار بسوی من آمد. غذا هیچ نمی خورد. بار آخر که او را درخانه اش سر شا
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خوشحال شدم که حسابی مثل آدم معمولی دارد شام می خورد. آیا بخاطر من بود که 

همیشه باو تذکر می دادم که بیشتر به خودش برسد وکمتر دنبال هوسهایش برود. 

عقیدۀ من این است که او نویسنده ستیهنده ای بود و گاهی از فرط سرکشی و عصیان 

ی پرداخت. دارم چرت می نویسم. شما مرا به بزرگی خود کمتر به استواری هنر خود م

 "ببخشید.

این مطلب آخر بزرگ علوی شاید  بیشتر از غم ناشی از مرگ ساعدی بود. ما همه دوستان او را  

داشت و آخر هم کبدش فیبروزه   1نصیحت می کردیم که مشروب نخورد چون بیماری کبدی

ناراحت بود که نمی توانست از مشروب خود ولی چنان از اوضاع  ،شد و سبب مرگش گشت

داری نماید. البته ساعدی خودش این را می دانست ولی به زندگی خود اهمیتی نمی داد. این با 

تفاوت  ،در آب سرد شنا می کرد نظر آدم منظمی مثل علوی که در هفتاد و چند سالگی هر روز

 داشت.

ن در آن سالهای نکبت بار جنگ با عراق برای مرگ ساعدی با آن همه نبوغ و امید به آینده ایرا

 همه ما نابودی تمام امید های ما بود. علوی که درسالهای آخر با ساعدی خیلی نزدیک بود و دو

مرگ ساعدی برایم ضربتی بود و سخت "بار در پاریس چند روزی پیش او مانده بود، می گفت 

ست داشتم. آدم یک دنده و نیکی بود. اگر خیلی او را دو"در همان نامه می نویسد:   "مرا آزرد.

را محترم می داشتم. دوسه  او .بدانید چقدر با هم شوخی و بازی داشتیم. اما )تنها( دوستی نبود

 "مردند. بدجوری هم مردند. حیف شد. ،نفر آدم های محترم که دور و برمن بودند

 در آخر نامه اضافه می کند: 

یکی از نویسندگان سرشناس از تهران می نویسد که ساعدی از ایران گریخت و در "

 "غربت دق کرد، ما در لجن زار داریم غرق می شویم و هنوز زنده ایم.

 

 

 

                                                 
1
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 صداقت جهانگیر سخنرانی ،زیر متن :آرمان

حییم  سلیمان یاد زنده بزرگداشت مجلس در فر

 در ۱۳ شماره آرمان در که گزارشی در  .است

 شاعر سخنرانی ،شد منتشر برنامه این مورد

 فهرست در ،فر صداقت آقای ،ارجمند

 کامل متن اینک اما ،بود نیامده ها یسخنران

 .شود می تقدیم خوانندگان به سخنرانی

 اندر صف صنف غزلخوان

 تواضع پیشه کرد و گشت گمنام

این مقطع غزلی است که این بزرگا مرد 

فروتن، به مناسبت جشن « چندین فن حریف»

که خود مردی  -ازدواج مراد فیروز طالع

سروده است. و من  -سخنور و اهل ادب بود

برآنم که در این مجال بسیار اندک، به مرتبت 

استعداد سخنوری، و اثر خصلت تواضع او در 

 گمنام ماندنش بپردازم.

کار سترگ فرهنگ نگاری نیز چه گفتنی است که شوربختانه حییم حتا در حیطه اگر

 ی درباره ی او نگاشته است:ار بهمن مشفقی که در مقاله قدرناشناخته ماند، و به قول دکت

سلیمان حییم، که فرهنگ های بی شمارش بتوان گفت در چند دهه ی اخیر در خانه »

هر ایرانی که اندک تحصیالتی داشت، لزوماً یافت می شد... به راستی مظلوم ماند و 

 « ماند.کم نظیرش بود، در یادها ن گونه که در خور زحمات نامش بدان

اما، از آنجا که سخن از شادروان مراد فیروز طالع به میان آمد، پیش از آن که به اصل مطلب 

انجمن »بپردازم، بی مورد نیست که یادآور شوم که در سال های دور نوجوانی من، انجمنی به نام 

می شد هر شنبه شب به همت فیروز طالع در سازمان فرهنگی کورش کبیر برگزار « ادبی بیالیک

که جمعی از جوانان مشتاق و صاحب ذوق گرد هم می آمدیم، و در این جلسات بود که من 
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به یاد می آورم که چه مهربانانه و با حوصله می نشست دوبار سعادت دیدار استاد حییم را داشتم. 

ست و به سخنان و اشعار ناپخته ی ما گوش فرا می داشت. و به یاد می آورم در یکی از همین نش

ها بود که با طنز، به مناسبتی جمله ای بیان کرد که تا هنوز و همیشه فراموش نخواهم کرد: )نقل 

قدر کار مرا هیچ کس نمی داند، ولی پس از رفتنم، چه بزرگداشت ها که »به مضمون می کنم( 

 « برگزار خواهد شد!

 
 حییم سلیمان یاد زنده

سلیمان حییم، شاعر تنها به  در این فرصت کوتاه،  گونه که در آغاز سخن گفتم،  باری، همان

پردازم و در حد توان اندک خود، میزان ذوق، استعداد و توانایی های او را محک می زنم، و  می

علل ناشناس ماندن این شاعر را بررسی می کنم. در ابتدا اما اذعان می کنم که به باور من، 

و گاه گاه عاشقانه مجموعه ی سروده های او، که در برگیرنده متون، اجتماعی، میهنی، اخالقی، 

است، شایسته ی یک وارسی و تحقیق دقیق با فرصتی بیشتر، توسط شخصیتی الیق و در حوزه 

بعضاً سرشار از ذوق سرایش و پر مایگی ست، و   از من است، زیرا که این اشعار ادب تواناتر 

ادبیات با یک بازنگری و اصالحات جزئی، در ژانر خود اثری ماندگار در تاریخ  می تواند

مجموعه ی اشعاری که در دست من است، به همت داماد او، دکتر عزیز اهلل   ایران باشد. یهودیان

صفحه گردآوری و تایپ شده است، و با مقدمه ای به قلم ایشان در چهار صفحه، از  ۸۶بلور، در 

 طریق فرزند آن شادروان، سرکار خانم پریوش حییم رخسار، به دست من رسیده است. 
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به جز تعداد  -این دفتر از یک رویه ی روشمند برخوردار نیست و از آنجا که سروده ها یمتنظ

 -تاریخی بر پیشانی ندارند، بررسی تحول و سیر تکاملی آنان دشوار، یا حتا ناممکن می -معدود

نماید. به رغم این حقیقت انکار ناپذیر که استاد حییم با دیوان های پیشینیان و معاصرین خویش 

شنایی کامل داشته، از قریحه ی فطری شاعری سرشار بوده، و بر اوزان عروض تسلطی حیرت آ

برانگیز داشته است، با یک نگرش کلی براین اشعار کامال هویداست که اویی که خود از ابعاد 

خالقه ای متفاوت برخوردار است، کار شاعری اش بُعدی برجسته نیست، و در مسئولیت های 

مقام اولویت نداشته است. شاید  -مان دالیلی که بعداً بدانان خواهم پرداختبه گ -مختلف اش

بتوان خطر کرد و حدس زد که سرودن، نمایشنامه نویسی، ترانه سرایی و موسیقی برای این مرد 

 بزرگ از ساحت تفنن فراتر نرفته است. 

اگر چه و هر  شان نزول اکثر اشعار این دفتر وقایع خصوصی، خانوادگی و خویشاوندی ست،

 چند این جا و آنجا مضامین دیگری هم دیده می شود، مثل این رباعی: 

 دخت فلق از جلوه ی خود ناز کند   چون صبح طلوع خویش آغاز کند »

 تا صبح در شرق بر او باز کند   صد پیک زر اندوده قبا پیش آیند 

 و یا: 

 دل و دین کامش ارزنده تر از جان و   یاری که کنون نهفته خواهد نامش 

 خواهم زخدا که خوش بود ایامش   هر چند مرا نوش نبود از کامش 

 به ی اوست:ئو یا با نمونه ای از سروده هایی که نماد یگانه پرستی و ایمان بی شا

 که از قدرت بهم پیوست جسم و روح انسان را  سپاس و حمد بی پایان خدای حی صبحان را »...

 « ببینی سر به سر پیوند و ترکیب فراوان را.../ایی دیده ی عبرت چو در هر گوشه ی خلقت گش

 و باز هم در همین مایه: 

 وز باده ی عشق ایزدی نوش کنند  نان که کالم حق به جان گوش کنند آ»

 مدهوش شوند و غم فراموش کنند   چون غم برسد، ز نشئه ی آن می حق 
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در  .است رگه هایی از ظرافت کالم آشکاراما در میان بعضی سروده های خانوادگی اش نیز، 

یک مثنوی که به مناسبت عروسی دیگر دوستی سروده است، اشاره ای دارد به همنوازی اش با 

ود(، که کالمی روان و ولن )برادر جاودانه نام مرتضی خان نی داود، نوازده ی ویوموسی نی داو

 شسته رفته، و طنز آلوده دارد:

 د دارد شهرتی تام وبه نی داو  نام مرا باشد رفیقی، موسی اش »

 سخن کوته کنم، واقع رفیق است  خلیق و مهربان و بس شفیق است 

 که می گشتیم با هم شاد و خندان   به یادم هست سالی در شمیران 

 نه لنگه کفش خوردن از عیالی!    نه ما را از غم، دوران ماللی 

 تا جنگ و پیکار کشیدی کار ما   ویالن داشت او در دست و من تار 

 ندانم خود مقامش در چه گام است...   که این تصنیف خارج از مقام است 

پیدا است که حییم سفر را به رغم زجر دوری از یاران و « اشک و سفر»در قصیده ی زیبا و بلند 

 جدایی از میهن، بسیار دوست می داشته است. به چند بیت پایانی این قطعه گوش می کنیم:

 با اشک دو دیده می خرم من    ز سفر برم من آن لذت ک

 آور عهد آشنایی ست یاد  اشکی که نشانه ی جدایی ست 

 بر گوی که تار و پودت از چیست؟  ای اشک که جز تو مونسم نیست 

 ره یافته ای به دیده ی من؟    ای گوهر پاک، از چه معدن 

 در محفل شادی ات چه کار است؟    گر آگهی غمت شمار است 

 شد لذت روح اشک جانکاه؟    یارب زچه روی گاه و بیگاه 

این مجموعه در می یابیم که بیشترین اشعار و اوزان منتخب او مُلهم از سبک و  با مروری بر

و بعضاً از آثار پروین اعتصامی و ایرج  -چونان بزرگانی مثل سعدی و فردوسی -سیاق متقدمین

 میرزاست.

شاعر مقارن با « حییم»مورد نباشد که سال های شکوفایی شاید اشاره به این مطلب هم بی 

بود، اما او هرگز تمایلی به این روند نشان نمی دهد، و به روایت دکتر « شعر نو»پیدایش پدیده ی 

بلور، در پاسخ به عتاب دوستان از این بی رغبتی با شوخی گفته بود: )نقل به مضمون( اگر پس از 

سیک پیروی کنند، انتقاد شما کم ارج و سهم من از عیب جویی من باز هم شعرایی از سبک کال
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شما رو به نقصان خواهد رفت، اما اگر جمله ی سرایندگان از این پس صرفاً به سبک و سیاق 

 سبک سنتی باشد! باری، نقطه سر سطر! « م االشعارتخا»نوگرایش داشته باشند، بگذارید آثار من 

روانشاد عبداهلل طالع همدانی شاعر، در پژوهشی اجمالی چندی پیش، به مناسبت مجلس یادبود 

درباره ی شاعران ایرانی یهودی، دریافتم که بی شمارانی از این سرایندگان از دیروز تاریخ تا 

امروز گمنام مانده اند، و دالیلی چند برای این حقیقت تلخ برشمردم. در این مقوله ولی مجال 

ذر اشاره می کنم که فضای اجتماعی حاکم در زمان های تکرار آن نیست. اما به اختصار و گ

مختلف، همواره در نوسان هایی آکنده به نوعی عصبیت و تبعیض، و ایجاد حس حقارت در 

نان از مسیر روندهای فرهنگی/ آمیان اقوام اقلیت، به ویژه یهودیان بوده، که الجرم موجب طرد 

ه همواره موجب خلل پذیری احساس هنری جامعه شده است. و مبرهن است که این پدید

ظریف هنرمندان این قوم، به ویژه شاعران، و در به گوشه ی عزلت کشیدن آنان، سهمی گران 

داشته است. از جهتی دیگر می توان پذیرفت که این احساس حقارت، و منزوی شدن از حیطه ی 

ز حد بی اثر نبوده و به اجبار، تواضع بیش ا« خود کوچک بینی»هنر و ادب، در ایجاد نوعی 

 است.

نمونه ی بارز این مدعا، هم این استاد مسلم، زبان شناس و صاحب هنر، سلیمان حییم، این فرزند 

خلف سرزمین حافظ و سعدی ست، که هرگز جسارت آن که بر طریق جدی تر به جهان شعر و 

 ادب پارسی گام نهد را در خود نیافته بود. 

ایش به مضامین شخصی و پا فرا ننهادن از این ساحت تنگ به شاید، می پندارم علت اصلی اکتف

قلمرو سوژه های دیگرگونه، هم این بوده باشد و گرنه چگونه می توان پذیرفت که بزرگامردی 

که به زعم خود شب ها نیز به هنگام خواب در رویای الفاظ پرسه می زند، جوانی که سرشار هنر 

ت دکتر بلور، بارها گفته بود که لذت زندگی را در ادبیات موسیقی و کالم موزون بود، و به روای

و موسیقی اصیل ایرانی احساس می کند، اکثر قریب به اتفاق آثار منظومش در قفس تنگ 

مضامینی محدود محبوس مانده باشد، و در فرازهای بلند شعر روزگار خودش به جوالن نیامده 

 باشد؟ 

رای سنگ قبر خود سروده به پایان می برم. در این ابیات این سخن نیمه تمام را با قطعه ای که ب

در حین ابراز صریح ایمان استوارش به کیش یهود، در کمال آزاده اندیشی، مردمان را از 

 قشریگری و خرافات برحذر می دارد. درود به روان این مرد یگانه. 
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 بنده ی کردگار بی چون است  این که در زیر خاک مدفون است 

 دشمن کفر و شرک فرعون است   پاک بن عمران  پیرو دین

 چشم در راه بخشش اکنون است  توبه بنموده است پیش از مرگ 

 که کتابش اساس قانون است   هم مرید پیمبر پاکی ست 

 از خرافات و جهل معجون است   هر چه با امر حق مغایر بود 

 ذره ای ارتداد مکنون است   خود مپندار کاندرین گفتار 

و در پایان به پاس خدمات بی شمار و ماندگار آن زنده نام به فرهنگ و زبان میهنی که به جان 

دوستش می داشت، و دینی که من حقیر از بهره جویی از فرهنگ انگلیسی به فارسی او که 

به گردن دارم، برگ سبزی از دفتر خودم را با کرنش به روانش  -دهه با من بوده است ۶قریب 

 کنم.پیشکش می 

 « سرودی برای درختی کهن پیوند»

 مرا تا ریشه در ژرفاست 

 به نیش تیشه از بُن کندن آسان نیست 

 صبور و سخت سر استاده ام در رهگذار یورش اعصار 

 مرا با کی زتوفان نیست. 

 گیرم از بذر غریبی از دیاری دور،  -من از این خاک رستم

 بار هجرت بسته بر بال سمند وحشی تقدیر، 

 ن بدینجا دل سپردم. م

 گیرم از مهر نهانی در عمیق سینه خفته از زمانی دیر. 

 من در اینجا هم بهاران، هم خزان دیدم:

 هم از عطشان تموزی مرا آوندها خوشید

 هم از سرمای دی بر خویش لرزیدم، 

 بهاران گر چه کوته بود، اما از سرشکران نعمت ها 

  من از هر شاخه، از هر برگ، از هر گل

 به دشت میزبان عطر طراوت، عطر برکت، 

 عطر عشق و مهر پاشیدم، 
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 من به مادر خاک 

 وفا کردم، مهر ورزیدم. -چون خلف زادان با ایمان

 }یادتان باشد ولی، در گردش بیش و کم ایام 

 من ز ضرب تیشه های جهل، 

 سنگ اندازی نابخردان هرگز نترسیدم.{  من ز

 گریزان استقامت های پیگیرم در فصول بر

 حکمت آموزانه نقشی از بهار جاودان: تصویر طوبا بود، 

 تکچراغ هر شکوفه بر تنم نوری به فردا بود، 

 رهنمون رهروان در ظلمتای تنگناها بود. 

 در گذار لشگر تاریخ 

 ریشه ام سمکوب خشم خصم 

 شاخسارم شاهد رقص نسیم عادالن بوده ست، 

 یوبیم صبر ا

 پاسدار سنت و فرهنگ واالی نیاکان 

 در شبیخون زمان بوده ست. 

 این زمان، اما 

 سر فراز از آزمون قرن بعد از قرن 

 سر به باداباد تهمت های بی جا خم نخواهد شد، 

 از دروغ و افترای ناجوانمردان 

 ذره ای از اعتبار راستینم کم نخواهد شد. 

 ر راد مردانم من اینجا یادگار روزگار پر غرو

 رشکوه شاه شاهانم. پیادبود اولین منشور آزادی زعصر 

 من اینجا ریشه در اعماق 

 با غرور و افتخار و عشق می مانم، 

 در پس این ابرهای تار بی مهری 

 می دانم.  -نوازش های گرم بوسه ی خورشید پنهان است، می دانم
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 1تازه های باَهِمستان 

 نهاد ایرانیان  -آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم ۀبرگ ویژ

  

 

 
امید در دو سال گذشته در شبکه های اجتماعی با نام 

و  با صدا "عصر بیشعوری"آهنگ   .آشنا شده ایمطوطیان 

او نظرهای بسیاری را به دلیل سبک و معنای  ۀسرود ۀتران

ترانه سرا، نوازنده خود جلب کرده است.  امید طوطیان 

ل در سا گیتار، آهنگساز، خواننده، بازیگر تئاتر و سینما

 دوستی، عشق، او از می خواند. ، فارسی، اسپانیایی و انگلیسیترکیرفته و به  ترکیهبه  های اخیر 

امید  .می خواند( ایران) خانه به بازگشت و شادمانی و کمانگیر آرش ،پرستی عدالت، میهن

از پدر و مادری اهل آذربایجان غربی،  ،خورشیدی در شهر تهران است ۱۳۵۳طوطیان متولد 

  .  ارومیه

در دانشگاه آزاد ارومیه، برق و  ،کردهشروع به فعالیت های نمایشی سربازی  از پس طوطیان امید

در  .کرد رها را تحصیلای به این رشته نداشت، در سال سوم  چون عالقه .خواند مخابرات 

                                                 
 است.   Communityواژه باهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۱
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با  دلیلو به همین  دادگروهی تشکیل  وبرنامه و نمایشی بود های فوق  دانشگاه اهل برنامه

اواخر  .داشتهای هنری  فعالیتو  آمدبه تهران   .بودحراست دانشگاه تا روز آخر دچار چالش 

سرایی اجتماعی را  شود و ترانه خورشیدی، نگاهش به مقوالت و موسیقی متفاوت می ۸۰دهه 

نشر   رسد که تا امروز ادامه دارد. دهد و سپس به آهنگسازی و اجرا می جه قرار میمورد تو

امید طوطیان را بدون سانسور منتشر کرده و دی وی دی  "عصر بیشعوری"آفتاب کتاب شعر 

 های این هنرمند را در اینترنت می توان تهیه کرد. 

  

  

 اکبر ذوالقرنین از روزنامه نگاران شهروند در مورد امید طوطیان چنین می نویسد: 
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از پدر و مادری اهل ارومیه در  ۱۳۵۳به کوتاهی آهی اگر مرورش کنم: دوم آبانماه 

تهران زاده شد و از پنج سالگی با خانواده به ارومیه بازگشته و نوجوانی و جوانی را در 

 و هم زمان  آشنا شده  هدایت   با صادق  سالگی  سیزده از   است.  جا گذرانده همان 

 
شعر و ادبیات داستانی را تا به امروز پی گرفته است. در هجده سالگی )دوران سربازی( 

در همدان تئاتر را تجربه می کند. در دانشگاه تهران رشته کارشناسی برق و مخابرات 

 -عضو خانه سینما می می شود. را تا پایان سال سوم پیش می برد و از دانشگاه اخراج

را نزد استاد محمد نوری می آموزد. ” سلفژ“شود. تئوری موسیقی را از ویلیام نیری و 

با بازی در سریالی که بر محور خشک شدن دریاچه ارومیه می چرخد، سینما را دور 

حاال بیرون از ایران در هزارتوی پناهندگی، بی سرپناه و همدل و همصدا و  می زند.

  .راه، تبعیدی ناخواسته را مترنم استهم

همکاری  او را داشتهمالقات آرزوی همیشه  محبوبش که ۀخوانندبا داریوش اقبالی،   امید طوطیان

از فریدون فروغی، فرهاد، حبیب، داریوش و کورش یغمایی تاثیر گرفته کرده است. او 

 .هستندامید طوطیان  های دیگر ترانه نامها، کیفر، مناجات،  شهر کالغ .است

 آرمان موفقیت این هنرمند نوآور را تبریک می گوید.
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بیست سال راه درازی است که زمان و مکان آن را 

بلعیده و بر تار و پودم تابیده است. آنچه امروز دارم 

تر از هر تجربه ای است بسیار لذت بخش و آموزنده 

های آموختن از دانش آموزانم و خانواده :ایدانشکده

بسیار نازنینشان که در این انزاوای جهانی به وجودشان  

 دلگرم هستم. 

بود. در روزهای درگیر با این  "توانا بوَد هر که دانا بوَد "های آموزشی من همیشه سر تیتر برگ

ا دانش آموزانم چقدر امروز در برابر اوضاع پرسم آیویروس جهانی بیشتر اوقات از خود می

ی نیرومندی و خردمندی فردوسی را به آنها به کنونی زندگی توانا و دانا هستند؟  آیا من همه

بنی آدم اعضای یکدیگرند... چو عضوی به "ام و امانت داده ام؟  و حاال به سراغ سعدی رفته

ها و ذهن پرسشگر این نوجوانان دانا و توانا دانم در برابر چشمرا نمی "درد آورد روزگار...

چگونه باید معنا کرد و پاسخ داد که چرا تا کنون این بنی آدم از دَرکِ درد دگر اعضای بدنِ، 

های تنگی را های دردناک بند آمدنِ نفستواند لحظهناتوان و نادان باقی مانده! و چگونه می

 بود بر این روزهای بیماری همه گیر.گرداند؟  باری این مقدمه ای  "مفرّح ذات"
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اند و دختر و پسری را دارم که الف بای پارسی را آموخته ۱۰۰اکنون افتخار آموزش به بیش از 

های معتبر سراسر امریکا هستند... بسیاری از آنها را به یاد دارم... و دانشجوهای موفق دانشگاه

 "آ ...  بو  وووو  "های خود از آواها و واژه بسیاری از آنها خاطراتی از من و اولین یادگیری

ی لذت بخشی... آموزند... چه واژهآموزی و میهایست که میاز اولین واژه "آب" ... "آب 

های خشک های هوشیار بهاری بر شاخهی خوش اولین قطرهتشنگی، آنهم از نوع آموختن. مزه

 زمستانِ.

هنوز پس از بیست و اندی سال زندگی، حس معنوی اگر از خود بخواهم بنالم باید بگویم که  

ام.  ذهن سخنگوی ما از زمان شکل گیری در جنین، با مورد نیازم را به زبان کشور میهمان نیافته

گیرد. زبان مادری در فرایند تربیتی خانواده و آموزشی، به اولین نجواهای مادری، هویت می

ادری در رویارویی با تغییرات جغرافیایی و دهد.  بیشک زبان متکامل هویتی شخص شکل می

کند. پایه ی هویت شخص ی حاصل از مهاجرت، بر ضد هویت او قد علم میفرهنگی بیگانه

 یابد.  هایی میاگر متزلزل نشود دگرگونی

ی ایران شیکاگو با مدیریت آموزشی اولین مدرسه ایرانیان شیکاگو به همت خانه ۲۰۰۰سال  

هی، )یاد خوب و پرمهرش گرامی(، و برنامه ریزی خانم ثریا کندی با همکاری خانم ایمن آ

ایرانیان فرهنگ دوست پایه ریزی شد.  در اولین نشستی که با خانم آهی و دیگر کارکنان 

ی تدریس ادبیات فارسی سابقه ۀداشتیم، با پیشنهاد او قرار شد من که با وجود تحصیل در رشت

ه عهده بگیرم و ایشان کتاب راهنمای آموزشی اول و دوم را که دست نداشتم، کالس دوم را ب

نویس خود او بود به من سپرد. این اطمینان بخشی، آغاز زندگی نویی در مهاجرت من شد. به 

برم. و چقدر من شهامت تدریس را بخشید تا امروز که هنوز با چند شاگرد خصوصی به سر می

 م...از آنها آموختم.... ممنونم عزیزان

ای در ی آن هنوز مشکالت عدیدهاستان و جمعیت ایرانیان گسترده در پهنه ۵۰در امریکا با 

های آموزشی مشترکِ مدوّن و مناسب برای آموزشِ زبانِ فارسی به فرزندانی که تدوین کتاب

آنهاست، وجود دارد. این از عمده مشکالتی است که به دالیل وسعت فارسی اکنون زبانِ دومِ 

 رافیایی و پراکندگی ایرانیان هنوز به آن رسیدگی نشده و نیاز به همیاری جمعی دارد. جغ
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ها در اغلب نقاط آمریکا از  کتاب های درسی ایران استفاده ی شود.  هدر مدارس فارسی یکشنب

 به   آموزشی آمریکا-های فارسی ایران از نظر محتوایی از دنیای فرهنگی ی من کتاببه تجربه

آمریکایی ندارد. البته چاره جویی در این -و گیرایی الزم را برای کودکان ایرانی  دور است

 ی آموزشی و جامعه شناسی زبان و جغرافیایی دارد.مورد  نیاز به کارشناسان خبره

  

 مدرسه ایرانیان شیکاگو

های آموزشی ایران و کشور سوئد با هم من شخصا برای تدریس پارسی سال اول از کتاب

-ها و دو بخش نشانههای فارسی اول دبستان ایران، از بخش نگارهام. چون کتاباستفاده کرده

های کار و تمرین کافی برخوردار است. هر چند این کتاب ها های پارسی و غیرپارسی، کتاب

در خود دارد، ولی با کارشناسی  ی اسالمی ایران رازدهنواقص جدی فرهنگی سیاست ایدئولوژی

زبان فارسی تهیه شده و برای دانش آموزان ایرانی آشنا به آواهای گفتاری پارسی بهتر  آموزشی

های ایرانی ها بهتر است.   مشکل است. کتاب زبان فارسی تدوین شده در سوئد برای زبان دومی
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های آموزشی کودکانِ اگر حل نشود، کار ما در حد بسیار ناپخته باقی می ماند. آیا کتاب

 هایی بدون روح به کودکان تمام است؟با آموختن الفبای فارسی و واژه مسئولیت ما

بسیار  ها نقشدر درازای این تجربه آموختم که مادرهای ایرانی و مادربزرگ و پدربزرگ

های زبان پارسی دارند و تالش آنان های خود به کالسموثری در راهی کردن فرزندان و نوه

-تاریخ خواهد بود.  شکل یبه عهدهنی از آنها نیز همواره روح یک تاریخ است و بس.  قدردا

های ایرانی در میزان و چگونگی آموزش و یادگیری دانش آموزان نقش های متنوع خانواده

موثری دارد.  یادگیری دانش آموزانی که با فارسی شنیداری و گفتاری در خانواده حتی با تاثیر 

آذری، گیالنی، کردی و...آشنا هستند، به دلیل آشنایی  زبان محلی و قومی متفاوت ایرانی مانند

 گیرد. تر شکل میی آموزشی آنان با درک مفهومی سادهبا حجم بیشتر واژگان و رابطه

هایی از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند، فارسی شنیداری و گفتاری هایی که در خانوادهبچه

هایی از پدر ایرانی و مادر غیر هایی که در خانوادهبچه آنها مخلوطی از فارسی و انگلیسی است.  

شناسند های گفتاری را نمیدانند و واژههای انگشت شماری از زبان فارسی را میاند، واژهایرانی

آموزشی با آنها دشوارتر است.  زبان، خونِ فرهنگ است و با هر واژه، خون،  ۀو بنابر این، رابط

ها و وصل به رد. روحِ زبان رنگِ تفکر ماست. راه یافتن به گذشتهگیروح و رنگ، جریان می

ی واژگانی باشد ولی خیلی آینده است. روحِ زبان تاریخِ هر ملتی است. زبان شاید از مجموعه

هاست.  از این رو تنها آموزش درست و پیگیر زبان فارسی می تواند تا حدودی فراتر از واژه

 ندان نسل دوم منتقل سازد.روح فرهنگ ایرانی را به فرز

 :توان چنین برشمردهای آموزشی زبان فارسی را میچند نکته از دشواری

ی زبان آموزی است. با آواشناسی مفاهیم گفتاری، شنیداری و آواشناسی مقدمه و پایه -

به  های فهم و پیچیدگی زبان فارسی در انتقالگیریم.   دشواریها را یاد مینوشتاری واژه

 شود.میهمان، دوم و شاید سوم از آوا شناسی آغاز می زبان

ترین بخش آموزش زبان فارسی، همآواهای چند شکل هستند. ها مشکلی این سالبه تجربه -

، رسدمیهای غیر فارسی به طوری که دانش آموزان وقتی به بخش دوم صداها و واژه

اندکی به سردرگمی و نقصان کند. در این جا ای پیدا مییادگیری آنها اُفت قابل توجه

 درک منطقی در ساختار زبان فارسی می پردازیم.  نمونه:

 با    ع     اِ  ا   اُ   هبا  ح    /     هوبا   ط   /     تبا  ص  ث  /     سبا   ظ  ذ  ض  /     ز -
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به نظر من اِشکال بزرگ خوانداری، را میتوان با گذاشتن آواهای خوانداری بر واژگان،  -

 تر کرد.ر و و فرایند آنرا آسانکمت

میتوان به راحتی بسیاری از واژه هایی را که در گفتاری و نوشتاری متفاوت هستند با  -

یابان. چرا باید بنویسیم خیابان بخوانیم گفتاری درست نوشت و همان را خواند، مانند: خی

 خی یا بان 

 

 بوَد            بود   نوشتاری  گفتاری:

 خِرد  خُرد خورد         خیابان      خی یا بان    

 کبرا             کبری   خیار  خی یار

  

 :هم شکل هایی که آواهای متفاوت دارند

  V   و  OO     ) و   وو   وُ  (   E و  Yبا آواهای     ) یـ  ی ( 

    eh   و  H     )هـ  ـه (  با آوهای    

 

شایان اهمیت انسانی برای فهم دردهای مشترک  ی فرهیختگی، همبستگیمیدانیم که در گستره

در پی آسان سازی ساختار زبان خود است. زیرا  عها در واقاست. و از همین روی دنیای تمدن

دنیا نیاز به با سواد شدن بیشتر انسان ها دارد. هرچه آموزش و درک ساختار یک زبان، ساده 

شویم. امیدوارم روزی ها نزدیکتر میباشد، به هدفِ همبستگی و درک جهانی مشکالت انسان

ها با وا رها شود تا شاید خواندن کتابی نارساختار زبان پارسی از این همه بندهای پیچیده

واژگان ساده و قابل فهم بیشتر، خوانندگان بیشتری بیابد. در جوامعی که زبان پیچیده است 

 خوانندگان کتاب کمتر هستند.

ها و آواشناسی، البته بسته به میزان ی هر دو بخش شکلها پس از پایان دورهبه طور متوسط بچه

 ۸۰تا  ۷۰های آموخته میتوانند ش آموزان در خانواده، با توجه به حجم واژهپشتیبانی و کار با دان

 درصد بنویسند. ۵۰تا  ۴۰درصد درک مفهومی داشته باشند و   ۸۰تا  ۷۰درصد بخوانند. 
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ها از آموزگاران زبان پارسی، که همیشه پرسش مشترک روزهای اول کالس بسیاری از خانواده

تواند با مادرش/ پدرش حرف کِی او می"ی باشد: مست، چنین با پاسخ تردید آمیز همراه ا

 نآموزند و در نوشتجالب آن است که این بچه ها خوانداری را زودتر از گفتاری می "بزند؟

ها با وجود جالب بودن، به دلیل تنبل هستند، چون از راست به چپ نوشتن و گرافیک شکل

زبان در خانواده شکل  ۀتوجه داشت که بخش عمدنداشتن تمرین کافی خسته کننده است.  باید 

 گیرد.می

 Des"ی شیکاگو مدرسه ایرانیان شیکاگو با اخبار کم و بیشی که دارم، هم اکنون به حومه

plain" ای به مدیریت خانم نگار مهدوی و ثریا کندی و یک منتقل شده و در ساختمان اجاره

های ای یک روز با برنامهتا پیشرفته هفتهها از مقدماتی گروه آموزشی دایر است. کالس

سال هیچ مکان  ۲۰شوند.  از طرفی هنوز پس از آموزشی فرهنگی گوناگون دو ساعته برگزار می

وجود ندارد! و اینهم  "مدرسه ایرانیان شیکاگو"های فارسی به نام ثابتی برای دایر کردن کالس

 ا دارد.ای از سُستی و نافهمی فرهنگی مدالیل بسیار ریشه

ای که در این روزها گرفتم، کارت تولدی بود که دانش ترین هدیهدر پایان بگویم که قشنگ

به فارسی قشنگی برای تولد مادرش نوشته و مادرش آنرا برای سپاسگزاری به من فرستاده  آموزم

ه سرافزازی من و دست اندرکاران آموزش زبان فارسی ب ۀبود. این دستاوردهای ارزشمند مای

 کودکان نسل دوم مهاجرت است.

 

 حوا سلیمی

  ۲۰۲۰شیکاگو، ماه می 
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انسان شناسی دیداری، اثر شیرین ربان،  Between the Shellsفیلم مستند  ۲۰۲۰در ماه مه 

 Jewish  شبکه درمدرس تاریخ در کالج نورتریج و مستندساز هنری ساکن لس آنجلس 

Life Television درآمد نمایش به.   

 -موسی حییم )جلیل( هارونی میایرانی به نام  هنرمندابتکاری تجسمی آثار  ،موضوع این فیلم

باشد. جلیل هارونی به کمک صدف ها وگوش ماهی ها صحنه ها و مجسمه های هنرمندانه و 

  خیال انگیزی خلق کرده است. 
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 و هارون ،موسی آنها پیشاپیش وصحنه ای از آزادی بنی اسرائیل از مصر  ،هنری اثر ایندر 

به تجسم در آمده است.  صدفی یمجسمه هاتوسط  دریا سرود خواندن حال در میریام
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ه های صدفی  از رستم، رضا شاه، نمایی از رویای نبوت حزقیا، سم، مج قبل صفحهدر تصاویر 

 اتاق های گاز و زن مدرن دیده می شوند. سوی اسرای اردوگاه مرگ نازی به  کاروان

و پس از انقالب اسالمی  به آمریکا مهاجرت  بودهشمسی در ایران  ۲۰ ۀجلیل هارونی متولد ده

 کرده است.

 

 

ویژگی استثنایی هنر جلیل هارونی پرداختن قصه هایی از پیامبران، قهرمانان، شاهان و اسطوره ها 

در قالب مجسمه های کوچک و خیال انگیزی از انواع صدف ها و گوش ماهی ها است که در 

 فرعون سپاهیان شدن غرق از ینمای فوق اثرروایت می کنند.  از جمله  کنار یکدیگر  حکایتی را

 .است دریا در

 از دیگری آثار ،هارونی جلیل هنری فعالیت تداوم و سالمتی آرزوی با آرمان

  .تسا راه در مشم را ربان شیرین
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برجسته، خود کاروانی بود...  ۀیادداشت سردبیر:  ملیحه تیره گل، منتقد ادبی و نویسند

 ..مانده است. "آتشی به منزل"، از او هو اینک که کاروان رفت

درخواست  ، از اوپیخ از درگذشت آن نازنین بانوی ادب اندکیزمستان،  ۀدر میان

در که حاضر داشت، نوشته را این  فراوان مهر بااو جدیدی برای آرمان کردم و نقد

در روزگار بیداد در اختیارم گذاشت.  معرفی کارهای یک رمان نوید موفق در آلمان 

خودشیفتگی که دیگر کمتر کسی تازه کارها و مهره های جدید را معرفی می کند، 

 متفاوت بود. بد ملیحه 

در میان  دیگر کار تازه هنرمندانحمایتگرش از  ۀاو با دانخ گسترده، ذهن پویا و روحی

رهنگی ما ارزانی دارند، راهی ف ۀدیگری به جامع ۀ، ملیحامروزنیست... و تا نسل های ما 

پرتالش درپیخ دارند که تنها می توان به آن امید بست.  نام و یاد ملیحه تیره گل 

  ۲۰۲۰ جوالی ،دقیقیان شیریندختگرامی باد. 
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نویس و ژورنالیست مقیم کلن  فهمیه فرسائی، داستان

های آلمانی و فارسی  هایش را به زبان آلمان، داستان

ی انگلیسی و ها ها نیز به زبان نویسد، که برخی از آن می

 فرانسوی ترجمه شده است.

، «یک عکس جمعی»های فارسیِ او عبارتند از:  داستان

ای که  فرشته»، «ی مسموم زمانه»، «ای میهنِ شیشه»

نام « پیش از تردید»ها، که  ترین آن ، و تازه«کاساندرا مقصر است»، «خواست حرف بزند نمی

به زبان آلمانی منتشر  ۱۳۷۷/ ۱۹۹۸، در سال «سرماز مردها حذر کن پ»دارد. این رمان، با عنوان 

شده بود. و اینک، دو دهه بعد، برگردانِ آزادِ آن به زبان فارسی توسط نشر مهری به بازار کتاب 

 (.۱۳۹۸/ ۲۰۱۹لندن در تبعید راه یافته است )

 Hüte dich von den Männern mein) ”از مردها حذر کن پسرم“این رمان با عنوان 

Sohn)   برگردانِ فارسی آن ” پیش از تردید“ منتشر شده است. ۱۹۹۸به زبان آلمانی در سال

ها و هرج و  ، اول شخص مفرد است. داستان ظاهراً در دوران آشوب«پیش از تردید»راویِ   است.

دهد؛ یعنی زمانی که  های اوایل حکومت اسالمی و جنگ ایران و عراق و کردستان رخ می مرج

 شوند: می« گوشت دم توپ»ها  دمبه قول راوی، آ

https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
https://www.radiozamaneh.com/484922
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فردا به  خوام گوشتِ دم توپ بشم. با این جنگی که در کردستان راه انداختن، پس نمی

تون دفاع کنین. دشمنا  گن از میهن اسالمی دن و می هرکدوم از ما یک تفنگ می

تون در  تکه کنن. جلوشون رو بگیرین. من خونه و زندگی تون رو تکه خوان وطن می

 خطره. من که نه خونه دارم و نه زندگی، از چی دفاع کنم.

دهند؛ یعنی زمانی که  ها را انجام می های مسجدی، کار مصادره یعنی زمانی که کمیته

ها را از مرزهای آبی  کنند، آن قاچاچیان آدم، با پول هنگفتی که از فراریان دریافت می

ها را به یکی از کشورهای دنیا فراهم  دهند، و مراتب ورودِ آن و خاکیِ ایران عبور می

 آورند. می

ه شد یاد ی ما نه تنها تا پایان داستان نام این راوی را نخواهیم دانست، بلکه زمان نیز به دوره

 کودکی از) او زندگیِ مختلف دوران به راوی، این ذهن سیالنِ در ما که چرا. شود منحصر نمی

 کالغ از یکی کند می فکر که رؤیائی، و سودازده ذهنی گردیم؛ بازمی و رویم می( جوانی تا

 و. اوست با همواره و هنوز خوردند، می را مادربزرگش باغ خرمالوهای بچگی، در که هائی

 درِ روزی» که است این آرزویش و او؛ کالم تکه شود ، می«کالغ من»که عبارتِ  است چنین

 قاچاقچی طریق از ،«مهتاب» نام به نامزدش، که آلمان به برود «.برود و بزند هم به را مملکت این

 .شود ملحق او به هم خودش که ندارد بساط در پولی فعالً اما. است گریخته جا آن به ها

شود، از  فقط هر وقت پدر بزرگش )پدرِ مادرش( از او عصبانی می  شناسیم. ما پدر راوی را نمی

رش از کوشندگان سیاسی بوده است، که دانیم که ماد کند. منتها می پدرش یاد می« عرضگیِ بی»
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دانیم مادر بزرگش )مادر مادرش(  از ترس گرفتاری و زندان، اینک از خانه گریخته است. نمی

اش سپرده و  دانیم که پیش از مردن، سرپرستیِ این پسر بچه را به خاله چه زمانی مرده، اما می

مسجدِ محله( داده که هر ماه مبلغی به ی بسیج در  اختیار ثروتش را به حاج مشیری )مسئول کمیته

که او هم مانند خواهرش )مادر راوی( انقالبی  -خاله بدهد تا خرج این پسر بچه کند. اما خاله

بوده، مدتی زندانی بوده، توبه کرده، در زندان دوستانِ خود را لو داده، و پس از خبرچینی آزاد 

 آوردنِ دست به برای مشیری حاج ی توصیه از مقدار این پول راضی نیست، و بنا بر -شده است

، زندانبان «کریم سید» نام به مرد، این. «دارد هم ثواب که شود صیغه» گرفته تصمیم تر، بیش پول

 گر است. و شکنجه

ی سه طبقه با درخت اکالیپتوس بلندش را مصادره  سرانجام حاج مشیری، با صحنه سازی، خانه

نام « مهاجری»راوی، ویالن و سرگردان در هتلی که صاحب آن ای، و  کند. خاله، همسرِ صیغه می

کنند. راوی برای به دست  کنند و هر سه در همان یک اتاق زندگی می دارد، اتاقی کرایه می

دهد که به کمک مصطفی )پسر حاج مشیری( و یک عکاس، به نام  آوردن پول، رضایت می

ها را به بسیجیان و پاسداران  ین عکسهای پورنو بگیرند. او ا ، از او عکس«حسین مرادی»

 ی پاسپورت کافی نیست. فروشد، اما این پول هم برای قاچاقچی و تهیه می

هائی است که در این رمان به فور از او یاد شده  دوست راوی، به نام جاوید، یکی از شخصیت

از  و شرح کوتاهی« کند دختری در درون خود حس می»دهد که  است. راوی به ما خبر می

گذارد. جاوید در پستوی یک تعمیرگاه، مأمنی  همخوابگی با جاوید را هم در اختیار خواننده می

 نامیده است.« ی عمو تام کلبه»برای خودش و راوی ساخته است و آن را 

برویم و حسابی ” عمو تام”ی توانستیم به کلبه اگر جاوید امروز صبح به دنبالم راه افتاده بود، می

که فراموش کنم حاج مشیری با کلک  ین کلبه را جاوید ساخته بود. برای این عشق کنیم. ا

ها ولو نباشم؛ برای این  که دایم تو خیابان  ی مادربزرگم را از چنگ ما درآورده؛ برای این خانه

ام که به سفارش حاجیِ باوجدان اتاقی در  در کنم و پیش خاله زدنِ خانه را از سر به که فکر آتش 

 جری گرفته بود، برگردم.هتل مها

 خوانیم: در جای دیگری از روایت می
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تر دوست داشتم،  هایش بیش ی لباس ی کهنه و مستعمل جاوید را که من از همه پیرهن چهارخانه

افتادم که زیر آسمانی صاف با  کردم، به یاد شبی می ی اتاق افتاده بود. وقتی به آن نگاه می گوشه

کردم که پشتِ گردنم را  های کوتاه و تند او را حس می هر چیز نفستر از  جاوید خوابیدم. بیش

خواستم  خواستم بدانم جاوید با من چه کرد. فقط می آورد. نمی داد و مرا به وجد می قلقلک می

تر بشود تا من عطر اسفندی را که از جشن منور خانم به یادم  کننده هایش تندتر و تحریک نفس

 ت ببرم.مانده بود، نفس بکشم و لذ

گرا است. یعنی، افزون بر جاوید، دختری به نام  یابیم که راوی دوجنس ها، درمی بنا بر این داده

اش  های شاعرانه کند و در نامه نیز در زندگیِ راوی هست، که حاال در آلمان زندگی می« مهتاب»

وده که مادر بزرگِ کند. ماجرا از این قرار ب او را به گریز از ایران و رفتن به آلمان تشویق می

نامزد کرده و با انگشتری که به انگشت این دختر کرده، به « مهتاب»راوی، او را در نوجوانی با 

ها بسته شد. مهتاب هم پس از آن و پیش از بروز  راوی گفته که حاال عقد شما در آسمان

با او « نامزد»د یک دیده، مانن های اجتماعی و فرار از ایران، گاهی که راوی را تنها می ناآرامی

رفتار عاشقانه داشته و اینک نیز منتظر است که راوی در آلمان به او ملحق شود. خواستِ راوی 

هائی که برای به دست  نیز همین است که زودتر خود را به این دختر برساند. اما هیچ یک از راه

 کافی باشد.رساند که برای قاچاقچی  گیرد، او را به پولی نمی آوردنِ پول پیش می

کنند،  ایِ خاله( در یک اتاق زندگی می از آن رو که راوی با خاله و سید کریم )همسر صیغه

گیرد  ی زندانیان سیاسی رشوه می یابد که سید کریم از خانواده های این دو درمی چپچهپراوی از 

شکنجه کشته  ها قبالً در زیر ها را آزاد کند. در حالی که برخی از آن زندانی که زندانیِ آن

رباید، با این امید که او نیز از این راه  اند. راوی، سندهای این سرقت و رشوه خواری را می شده

پولی به دست آورد. با همین امید است که اطالعاتی نیز راجع به اعمال غیرقانونیِ حاجی مشیری 

 شود وقعیتی میگیرد و در گیر م آورد. بدین ترتیب است که تحت تعقیب قرار می به دست می

 در و رساند می زاهدان به را خود شده ترتیب هر به جان، ترس از. دارد جانی خطر او برای که

ه خسته و زخمی از رسیدن به پاکستان مأیوس شده، جاوید را می بیند که در جست ک حال عین

 وجوی او بوده است.

دانیم  آلمان رفت و به مهتاب رسید؛ نمیدانیم که راوی با جاوید ماند یا به  ما در پایان داستان نمی

 مانیم.-اصالً از ایران خارج شد یا نه. یعنی، ما نیز مانند خودِ راوی در تردید باقی می
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ای که در تکنیکِ سیالنِ ذهن در این رمان بر من مکتوم مانده است، تناسبِ بین فضا/ زمانِ  نکته

کشد چیست.  هائی که به تصویر می وقعیتی سن و سال راوی با م آن است. یعنی نفهمیدم رابطه

نامد. اما معلوم  می« یک الف بچه»ها، راوی خود را از قول دیگران  مثالً در بعضی از بزنگاه

رفته، و گاهی هم  شود که این یک الف بچه، که همیشه همراه مادربزرگش به بیمارستان می نمی

دانیم این راوی  عرصه رسید. مثالً نمی شده، کِی و در طیِ چه فرایندهائی بزرگ شد و به گم می

در زمان فرار مادرش چند ساله بوده؟ در زمان عقد با مهتاب چند ساله بوده؟ در زمان مرگ مادر 

بزرگ چند ساله بوده؟ در زمان انقالب و تعویض رژیم چند ساله بوده، که مادربزرگ اختیار 

های زمانی  اما آن چه که به وضوح در قاب داده؟« حاج مشیری»مال و اموالش را به او نداده و به 

یابد؛ مانند کَشت و کشتار  تکوین می« جمهوریِ اسالمی»نشیند، مراتبی است که عمدتاً در  می

ی اموال، صیغه، توبه و تواب، فرارهای ناگزیر، قاچاقچی، بلدِ راه، رشوه  مخالفان، رواج مصادره

رمان به زبانِ فارسی، بیست سال بعد، یعنی زمانی  ی آزاد این ها. و شگفتا که ترجمه به زندانبان

 صورت گرفته که یک بار دیگر این مراتب ننگین در ایران به اوج رسیده است.

ی محکمی از فرهنگ، آداب وُ رسوم وُ گویش  فرسائی در این رمان، پشتوانه  زبان پرنیانیِ فهیمه

ی  آید. مقایسه زیبائی از عهده برمیهای تکنیکی را به  تهرانی دارد و سیالن ذهن و جهش

ایِ او در همان اتاقی که راوی در آن خوابیده، با  و همسر صیغه« خاله»های همخوابگیِ  صحنه

را به آسانی « عشقبازی»و « شهوترانی»ی همخوابگیِ جاوید با راوی، تفاوتِ دو مفهومِ  صحنه

 کند. ی این رمان سنجاق می هکند، و نفرت از اولی را و تعالیِ دومی را به سین قاب می

 

 ملیحه تیره گل 

 ۱۳۹۸دی ماه  ۲۴/ ۲۰۲۰ژانویه  ۱۴
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مرد موقّری با گام های سنگین در  ۱۳۳۴در زمستان 

راهروی ساختمان رادیو تهران در میدان ارک به سمت 

ت ادارۀ انتشارات و تبلیغات زمان رفت. او دفتر سرپرس

داوود پیرنیا حقوقدان دانش آموخته از دانشگاه سوئیس 

بود که پیشینۀ خدمات برجسته ای در وزارت 

دادگستری و دارایی داشت. دیدار آن روز دربارۀ 

بلکه دربارۀ ترنّم هایی بود که از   مسائل اداری نبود،

جوشید. او پیوسته با دیرباز در درون داوود پیرنیا می 

خود زمزمه هایی داشت، اما کسی نمی توانست تصور 

کند که حادثۀ دوران سازِ موسیقی ایران دارد از دل این 

زمزمه ها می جوشد. تصورپذیر نبود که تلقی تازۀ یک 

شخصیت حقوقدان از پیوند شعر و موسیقیِ سنتی ایران 

چنان و نوع رفتارش با هنرمندان آیینی زمان بتواند 

آورد که  شگفتی و شکوهی در فضای ترنم کشور پدید

در موسیقی سنتی  "تولدی دیگر"همان هنرمندان آنرا 

    1ایران بنامند.

سرپرست ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات در آن زمان ناصر ذوالفقاری معاون نخست وزیر وقت 

وقتی که به عنوان معاون قوام السلطنه  ۱۳۲۵)حسین عال( بود که پیرنیا او و خاندانش را از 

 نخست وزیر قدرتمند زمان به آذربایجان رفته بود، می شناخت.

ذوالفقاری حضور او را در رادیو گرامی داشت و از معاون جوانش نصرت اهلل معینیان خواست 

پیرنیا که در مذاکره شرکت کند. پیشنهاد پیرنیا تشکیل ارکستر برای برنامۀ گلهایش بود. داوود 

به دعوت پرویز عدل، سخنگوی دولت وقت، که سرپرسی تبلیغات را به عهده  ۱۳۳۳از سال 

داشت، همکاری گاهگاهی را با رادیو تهران زمان شروع کرده بود. برنامه های شعر و موسیقی 

                                                 
 . ۲۸۶(، ص ۱۳۷۴)تابستان  ۳۹، ره آوردپرویز یاحقی، "بزرگمردی در قلمرو موسیقی و شعر،"  ۱
 

 احمد کاظمی موسوی

دانشگاه تاریخ استاد 

 جرج واشنگتن
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پیرنیا در آن سال  اسم و آرم ویژه ای نداشت، و مدت زمان آن نیز بیشتر از ده تا پانزده دقیقه 

 نبود.

آواز این برنامه ها را بیشتر عبدالعلی وزیری با سنتور رضا ورزنده اجرا می نمود و دکلمۀ اشعار 

 نیز با صدای وزیری شنیده می شد.

پرخروش مخالف سه گاه و آواز  شیرخدایی در نوایِ با قره نیِ "گلهای جاویدان" ۱۳۳۴از پاییز 

ن یافت. این برنامه گفتاری از خود پیرنیا آرام بخش غالمجسین بنان وعبدالعلی وزیری عنوا

دربارۀ چگونگی لسان الغیب نامیده شدن حافظ داشت که خانم کوکب پرنیان قرائت کرده بود. 

در دستگاه شور را  "گویم باردگر می بارها گفته ام و"سپس بنان با سنتور رضا ورزنده غزل 

در بیات زند )ترک( گوش نواز غزل  اجرا می کند، در پایان آن نغمۀ دل انگیزی از ویلن صبا

سالمی چو بوی خوش "دیگری از حافظ می شود. به دنبال آن عبدالعلی وزیری غزل زیبای 

را همراه با سه تار احمد عبادی در همان مایۀ بیات ترک به پایان می برد. جالب دکلمۀ  "آشنایی

  "شد ای ساقی کجایی؟دلم خون  –نمی بینم از همدمان هیچ بر جای "پایانی وزیری بود: 

گلهای جاویدان می گذشت، داوود پیرنیا در اندیشۀ به راه  اینک که سالی از اجرای برنامه های

انداختن ارکستری برای گلهای رنگارنگ بود. ذوالفقاری و معینیان خیلی زود پذیرای این فکر 

شدند؛ چون هم پیرنیا را خوب می شناختند و هم می دانستند که رادیو چه قدر کمبود برنامه و 

با مدیریت  "آتش"ساله ای بود که به تازگی از نشریۀ  ۳۴آشفتگی موسیقی دارد. معینیان جوان 

مهدی میراشرافی بریده بود و به ادارۀ انتشارات و تبلیغات پیوسته بود. کار اصلی او در رادیو تهیۀ 

برنامه های سرگرم کننده و آموزشی بودد، ولی بیش از برنامه هایش، نظم و ترتیبی که او به کار 

از روی مقاالت تاریخی اش در  را  می کرد. او نیز داوود پیرنیا رادیو داده بود، جلب توجه

آن زمان می شناخت. مشکل تأمین بودجه برای تشکیل ارکستر  بود. آنها می اطالعات ماهانۀ 

دانستند که اغلب نوازندگان و هنرمندان رادیو برای امرار معاش در استخدام ادارات و مؤسسات 

دیگر بوده اند و فقط برای اجرای یک برنامۀ کوتاه بعد از ظهرها به رادیو می آمدند. پیرنیا گفت 

از طریق سازمان برنامه از شرکت نفت بگیرد. ذوالفقاری و را ودجۀ این کار که می تواند ب

معینیان که از اعتبار سخن پیرنیا و توان ارتباطش با هنرمندان سرشناس آگاه بودند، طبعا با پیشنهاد 

 وی موافقت کردند. 
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لهای گ"سپس  را برای برنامۀ خویش برگزید، و "گلهای جاویدان"رنیا عنوان یچرا داوود پ

چه بوده است؟ در اینکه داوود از کودکی به  "گلها"را بر آن افزود؟ منظورش از "رنگارنگ

 گل عالقه داشت و پیوسته خاطره های خوب خود را چون گل می پرورید، حرفی نیست.

 
 داوود پیرنیا

گلها اما از مجموع اشارات پیرنیا در گوشه و کنار برنامه های گلها بر می آید که مراد وی از 

سروده های شعر فارسی در شکل واال و گویای آن بوده و آنها را جاودانی می دیده است. اضافۀ 

جاویدان به گلها بر همین اساس بوده، نه به اقتباس از جایی آن گونه که برخی گمان برده اند. 

ان آورده پیرنیا برای این انتخاب خویش فلسفه ای داشت که در برنامه ها و نوشته های خود بر زب

است. او پیشرفت اندیشه و زیبایی کالم در شعر و ادب فارسی را در چنان اوجی می دید که تا 

ملتی به آن درجه از واالیی در مدنیت و معنویت نرسیده باشد، قادر به آفرینش چنین آثاری 

 نیست. از اینرو او شناساندن و به ترنم درآوردن دستاوردهای فکری و ذوقی ادب فارسی را

وظیفۀ ملی خود می پنداشت و در راه آن از صرف عمر و مال دریغ نداشت. دلبستگی پیرنیا به 

جلوه های بیان در زبان فارسی یادآور این گفتار شمس تبریزی در هفتصد سال پیش است. 

و پارسی را چه "شمس که خود گاه معلم عربی وقرآن نیز بوده در مقاالتش چنین می گوید: 

لطیفی و خوبی؛ آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در تازی نیامده شده است؟ بدین 
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"است.
گویی پیرنیا نیز این این پرسش را دردل دارد که ترانه و ترنِم فارسی را چه شده است؟   1

می دانیم که موالنا جالل الدین چگونه معانی و لطایف شمس را در غزلیاتش به ترنم درآورده 

 است. 

داوود پیرنیا در رادیو دلبستگی اورا به معرفی و شناساندن برگزیده هایی از  ننخستی برنامه های

شعر فارسی نه تنها از راه آواز موسیقی اصیل، بلکه از راه اجرای ضربی و مترنم کردن آنها نشان 

را بر خود  "گلهای جاویدان"بعداً عنوان  ،بدون شماره بودندکه می دهد. این برنامه های اولیه 

گرفتند و اغلب با آواز عبدالعلی وزیری و غالمحسین بنان همراه ویلن استاد صبا و مهدی 

خالدی، و تار لطف اهلل مجد و سنتور رضا ورزنده، اجرا گردیده اند. از بانوان: آواز خانم 

روحبخش آمیخته با آهنگ ضربی ساختۀ ابوالحسن صبا روی مسمّط معروف وحشی بافقی در 

نین آواز استادانۀ خانم فرح روی شعر شاه نعمت اهلل کرمانی )ما سلطنت فقر بیات ترک، و همچ

به عالم نفروشیم( را داریم که مربوط به همین دوره از برنامۀ گلها هستند. البته این بانوان به 

زودی جای خود به بانوان مرضیه و خاطرۀ پروانه و سپس دیگران دادند که به آن خواهیم 

 پرداخت. 

با نداشتن دسترسی به آرشیو اصلی برنامۀ گلها در صدا و سیمای امروز ترسیم دقیق خط  متأسفانه

سیر برنامه های اولیۀ گلهای جاویدان آسان نیست. به هرحال، با توجه به همت درخور تقدیری 

نموده، همچنین کوشش  ۲۰۰۵برای جمع آوری برنامۀ گلها از سال  2که خانم جین لویسون 

ر افزودن نوارهای شخصی خود بر آنها، اینک ما دسترسی کافی به این برنامه داریوش پیرنیا د

داوود پیرنیا داریم. افزون بر اینها، تحلیل ها و  برای برآورد چند و چون این حرکت فرهنگیِ

برآوردهای بسیاری از گلها به عمل آمده که برخی از آنها را آقای مسعود فرح بخشیان در شبکۀ 

پژوهشگر جوان موسیقی آقای علی شریفی دست به  ۱۳۹۵ا قرار داده است. در ویژۀ برنامۀ گله

                                                 
، تهران، مطبوعاتی عطایی، بخش دوم، ص ۱۳۵۱، خط سومبنگرید به ناصرالدین صاحب الزمانی،  ۲

۱۳۷.  
ن فارسی به ایران آمدند و زبا ۱۹۷۰.  جین لویسون و همسر ایشان آقای  لئونارد لویسون در دهۀ ۳ 

آموختند، و به فرهنگ و عرفان ایران چنان دل بستند که کاری جز بازشناساندن این فرهنگ برای خود 
باقی نگذاشتند. از تألیفات آقای لویسون "میراث تصوف" و "ایمان و وفاداری" شایستۀ نه تنها یادآوری 

   که سپاسگزاری از سوی ایرانیان است.  
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بررسی و گزارش موسیقایی یکایک گلهای جاویدان زد، و شرح و جدول و نمودارهای ارزندۀ 

کار خود را در کتاب نفیسی با مقدمۀ دکتر شاهین فرهت منتشر نمود. شرح مختصر ما از نخستین 

در اینجا افزون بر یادداشت ها و گفته های مرحوم پیرنیا از پژوهش برنامه های گلهای جاویدان 

  ایشان بهره می گیرد. 

( دربارۀ ۱۳۳۹)فروردین  ۵۶شمارۀ  مجلۀ رادیوزنده یاد داوود پیرنیا در یادداشتی برای نشر در 

 شروع برنامۀ گلها چنین نوشته است:

ری به مدت ده دقیقه با مختصر اولین برنامه با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزی"

 گفتاری دربارۀ حافظ با این غزل اجرا شد:

 بدان مردمِ دیدۀ روشنایی   ---سالمی چو بوی خوش آشنایی 

 بر آن شمع خلوتگه پارسایی  ----درودی چو نور دل پارسایان 

 غصه ساقی کجایی دلم خون شد از --نمی بینم از همدمان هیچ بر جای 

این غزل آمیخته به آهنگی بود اثر استاد علینقی وزیری و منظور من از حیث تطبیق آهنگ با  

شعر یعنی مفهوم آهنگ و معنای شعر کامال تأمین بود. دومین برنامه نیز به مدت ده دقیقه با این 

 خواند آغاز شد:  ]دکلمه[ رباعی که آقای روحانی به سبک انشاد 

 خواهم که ترا دمی فراموش کنم   --نم  درآتش خویش چون همی جوش ک

 در جام درآیی و ترا نوش کنم  ---ی که عقل بیهوش کند  مگیرم جا

با آوای آقای بنان پخش  "د خانهمن مست و تو دیوانه ما را که برَ"در پی آن غزل معروف موالنا 

سومین برنامه از  همین برنامه بود که تعلق دیوان شمس به موالنا خاطر نشان گردید.در  گردید. 

رمین از عراقی بود که جز در نزد خواص معروف نبود. وقتی این چند بیت به سمع اسعدی و چه

 شنوندگان رسید ارزش این شاعر بزرگ عرفانی بر همه معلوم شد.

 که رقیب درنیاید به بهانۀ گدایی --همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت 

 "لستان چرد آهوی ختاییبکه میان سن  --مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید  
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این همه رگه های شوق و با پیداست که این برنامه های ده پانزده دقیقه ای آزمایشی بوده اند. 

توجه بسیاری به خود جلب ساز افتاد و حسن گزینشی که از البه الی آنها زبانه می کشید کار

رنده در نوجوانی برخی از این برنامه ها را از رادیو شنیده ام، اما آنچه که از ترتیب کرد. این نگا

است. در مجلۀ رادیو تاریخی برنامه ها در اینجا نوشته ام مستند به نوشتۀ خود مرحوم پیرنیا در 

دربارۀ موالنا  ۲ضبط صوتی برنامۀ شمارۀ  "کتاب پژوهشی آقای علی شریفی چنین آمده است: 

دربارۀ سعدی )؟( تا کنون به دست نیامده  ۳مست و تو دیوانه مارا که برد خانه( و شمارۀ )من 

باید در نظر داشته باشیم که برخی از برنامه های گلها برداشت یا ضبط دو گانه یا  "است.

چندگانه داشته اند، که گاه ضبط های اولیۀ آنها از رادیو پخش نگردیده ولی در شماره گذاری 

پیرنیا به حساب آمده اند. آنچه از مجموع ضبط های موجود و کندوکاو پژوهشگران  شادروان

شکل و ساز وکار شناخته شده ای  "گلهای جاویدان" ۱۳۳۴ست که در زمستان اید این آبرمی 

. یعنی از یکسو با آرم مثنوی مخالف سه گاه و گفتار محققانۀ ادبی و بیان دلپذیر ه بودیافت

دقیقه افزایش یافت  ۴۵م روشنک آراسته شد، و از سوی دیگر مدت آن به گویندگانی چون خان

و چندین نوازندۀ استاد خوانندگان )در آغاز عبدالعلی وزیری و بنان، سپس قوامی، مرضیه، 

 خاطرۀ پروانه و دیگران( را در اجرای آواز ردیفی همراهی کردند.

. او به تازگی داشتگلها گام بر  داوود پیرنیا برای تشکیل ارکستر۱۳۳۵ اینک در آستانۀ 

هنرمندان جدیدی چون علی تجویدی را برای همکاری در برنامۀ گلها دعوت کرده بود و نیاز به 

سازماندهی بیشتر داشت. تجویدی در استخدام وزارت دارایی بود و بنان در استخدام وزارت 

صبا، محجوبی، عبادی و  کشور. خالدی درگیر ساختن موزیک برای فیلم های سینمایی نیز بود.

علی  و دیگران نیز یا گرفتاری تدریس به شاگردان و یا اشتغاالت دیگر داشتند. انتقال رسمی بنان

تجویدی به رادیو نخستین دستاورد داوود پیرنیا در مذاکره با رؤسای ادارۀ انتشارات و تبلیغات 

همراه با ادیب خوانساری در  بود. تجویدی اولین کار خود را با تکنوازی و سپس آواز افشاری

اینک زمان کوشش برای همنوا کردن این هنرمندان فرارسیده  گلهای جاویدان شروع کرده بود.

بود. این کار ذوق و شمٌی نیاز داشت که فقط ازداوود پیرنیا ساخته بود. در واقع او نه فقط ذوق و 

 شمٌ که شور و شوق این کار را داشت.   

اواخر سال  جمان شناخته شدۀ زمان بود در یادداشتی نوشته است که درحسن شهباز که از متر

وقتی که داوود پیرنیا فهمید من دسترسی به دستگاه های ضبط صوتی دارم که در ادارۀ  ۱۳۳۲
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تبلیغات و رادیو در آن زمان یافت نمی شد، فوراً حسین یاحقی و حسین تهرانی را برای ضبط 

طبوعاتی سفارت آمریکا آورد؛ و من به اصرار داوود بجای تنظیم برنامه به دفتر کارم در مرکز م

مصاحبه دربارۀ کارکردهای اصل چهار در ایران به ضبط کمانچۀ یاحقی و ضرب تهرانی 

(. ما نمی دانیم داوود از کجا فهمیده بود که ضبط موسیقی اصیل ۱۳۶۷بهار  ره آورد،پرداختم )

ر ایران است. دلبستگی پیرنیا به موسیقی به حدی بود ماندگارتر از کارهای اصل چهار آمریکا د

 -او برخی از هنرمندان و نوازندگان را با خود به نشست های دوستانۀ ادبی می ۱۳۳۰که در دهۀ 

برد، که به گونه ای مجلس سماع دراویش را یادآوری می نمود. به گفتۀ داریوش پیرنیا )در اوت 

ام السلطان خواجه نوری سفیر سابق ایران در ایتالیا در ( جلسه های اهل عرفان در ویالی نظ۲۰۰۵

 باغ گلندوئک لواسان مجمع مویسقی نوازان اهل دل نیز شده بود. 

با چنین آشنایی که داوود پیرنیا با موسیقی دانان داشت، گردآوری هنرمندان برایش دشوار نبود، 

مهم نگهداری و تأمین مالی آنان بود که پیرنیا در این کار موفقیت شگرفی به دست آورد. این 

 موفقیت تنها بخاطر تأمین بودجه از شرکت نفت وغیره نبود، بلکه بیشتر بخاطر رفتارِ شخصیت

سازی بود که پیرنیا در دعوت ومعرفی نوازندگان و خوانندگان داشت، البته بدون اینکه از 

زحمات و کارکرد خودش نامی به میان آورد. در واقع جز در صدر برخی از گفتارهای گلهای 

جاویدان که به قلم خود پیرنیا بود، ما هرگز نام او را در برنامه های متعدد گلها نشنیدیم. 

 "صدای لطیف"، "آوای دلنشین"، "زخمه های استادانه"، "کمان سحّار"، "ان ارجمندهنرمند"

عناوینی بودند که پیرنیا طی جمالت بسیار صمیمانه ای برای معرفی هنرمندان  "تحریر جذاب"و 

خود به کار می برد. دیباچۀ دلنشینِ پیرنیا و لحن صمیمی او در معرفی هنرمندان و ترانه سرایان 

و وقار ویژه ای به برنامۀ گلها می داد.  بیش از همه تجویدی که از جوان ترین  گلها وزن

 -هنرمندان  دور اول گلها بود ازاین گونه معرفی ها، که تا آن وقت سابقه نداشت،  الهام می

در صدر  "هنرمندانِ ارجمند"گرفت.  او بعداً در برنامه ای مخصوص گفته بود که همین قید 

ی شد که ما کار خود را جدّی تر بگیریم و شب ها گاه تا ساعت دوی صبح برنامه ها موجب م

 در استودیو بمانیم و روی یک برنامه کار کنیم.        

شکی نیست که پیرنیا احاطۀ کافی بر ادبیات فارسی و چه بسا بر زبان فرانسه داشت، اما آنچه 

میمیت و شور وحالی بود که از عبارات او را رونق می بخشید فقط بالغت بیان نبود، بلکه ص

 "این بار رایحه ای از گلزار عطار به مشام صاحبدالن می رسانیم،" :واژگانِ او می چکید
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آنگاه با کالم سعدی صاحبدالن " "جذابتر از کالم موالنا برای برنامۀ گلها چه می تواند باشد،"

چون طلیعه ای درخشان در کالم عرفانی و شیوای عطار را " "را به اهتزاز روحی می کشانیم،

مطلع برنامه ای قرار داده ایم که طی آن نظمی از صاحبدلی چون منیر طه آمیخته با آهنگی از 

هنرمندان ارجمند محجوبی، تجویدی، ورزنده و فرهنگ شریف بر آن شدند که " "تجویدی..،

یت و احساس در واقع روح معنو "در آهنگ شور، شور و غوغایی در دل های دردآشنا بر کنند.

یک فروغ استثنایی ذوق و هنر گلها موج زد، به چشم اهل نظر،  ۀصفایی که در دو سال اول برنام

. گذار این فروغ را بسیاری از شنوندگان عصر به گوش هوش بود که بر ایام ایران گذر کرد

 نیوشیده اند.  

 
 ،لشدگان و اهلِ دلخطاب نکرد. صاحبدالن، د "شنوندگان"پیرنیا هرگز مخاطبان خود را  

واژگانی بودند که او برای ارتباط با شنوندگان و گاه با هنرمندان خود به کار می برد. عشقی که 

او به کارش داشت و شوری که در سر می پروراند بالطبع به همکاران و شنوندگانش نیز سرایت 

حال آرامش بخش می کرد. بخاطر همین عشق و شور، برنامۀ گلها صمیمی، شوق آور و در عین 

به گوش می رسید. من زمان پخش زندۀ این برنامه ها را به یاد می آورم که در کالس ششم ادبی 
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خ( دانش آموزان به تقلید از برنامۀ گلها گاه جلسات شعر و ادب  ۱۳۳۶دبیرستان دارالفنون )

 -اه میهمراه با موزیک مختصر )نی لبک و سنتور جیبی( خارج از ساعات درس در کالس به ر

انداختند و معلمان دانشور ما زنده یادان زین العابدی مؤتمن و محمد صدیق اسفندیاری در آن 

 شرکت می کردند. 

تدریجاِ به راه انداخت. تکنوازی و آواز هنوز بیشتر از  ۱۳۳۵ ارکستر گلها را داوود پیرنیا در سال 

ده تری از شعر چند شاعر به همنوازی به گوش می رسید. گلهای رنگارنگ نه تنها گلچین گستر

بار آورد که راهگشای ورود تصنیف به عرصۀ گلها شد که الزمۀ آن تشکیل ارکستر بود. اولین 

خ( با صدای خانم مرضیه  ۱۲۸۵برنامۀ گلهای رنگارنگ روی تصنیف قدیمی علی اکبر شیدا )م 

آواز ماهور باید از و گویندگی خانم کوکب پرنیان پا گرفت. ایدۀ اجرای این تصنیف با مختصر 

خ این تصنیف را با نوازندگی ۱۳۳۰همان مرضیه نشأت گرفته باشد، چون او بود که پیشتر در 

حشمت دفترراد در رادیو اجرا کرده بود. او این بار تصنیف شیدا را با تنظیم و ویلن تجویدی و 

با همۀ دقت و  تار شاپور حاتمی با صدای پخته تری عرضه کرد. جالب اینکه شادروان پیرنیا

رغبتی که  به معرفی سرایندگان و هنرمندان داشت، در اینجا نه شیدا را معرفی کرد و نه خواننده 

تصنیف قدیمی و ویلن تجویدی و تار شاپور حاتمی و ضرب مجیدی خواننده "را، فقط به ذکر 

ه علت آنرا در بسنده کرد. به هرحال، این اجرا خیلی زود قبول عام یافت ک "را همراهی می کنند

زیبایی ملودی شیدا و سازگاری آن با طنین های ویژۀ صدای مرضیه باید جست. با اینکه آهنگ 

نندۀ دیگر اهای شیدا توسط خوانندگان دیگر بارها خوانده شده، من اجرای این تصنیف را از خو

 تاکنون نشنیده ام.

ندۀ جوان با یک خواننده صورت می بینیم که به راه افتادن ارکستر گلها با همنوایی سه نواز

گرفته است. خبری از استادان بزرگ چون صبا و محجوبی که در گلهای جاویدان حضور 

نیست. این امر کمبود امکانات و پراکندگی هنرمندان را نشان می دهد که پیرنیا را وادار  ،داشتند

نگارنگ نیز با آهنگی از به انجام رساندن کار با امکانات موجود می کرد. برنامۀ دومِ گلهای ر

تجویدی در مایۀ شوشتری با آوای بلورین خاطرۀ پروانه همراه با نی کسایی و سنتور جهانگیر 

شنگرفی و ضرب حسین تهرانی صورت گرفت. خاطرۀ پروانه و مرضیه قبال در گلهای جاویدان 

ام تازه ای در پر برنامه آواز خوانده بودند، اما اجرای تصنیف با صدای آنان گ ۹۲و  ۹۱شمارۀ 

طراوت کردن گلها بود. خاطرۀ پروانه هنرمند جوانی بود که در رادیوی آن زمان هنوز برنامۀ 
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ویژه ای مانند بنان، دلکش و مرضیه نداشت. او پس از اجرای پنج برنامه در گلها رادیو را ترک 

برنامه های  کرد و به سازمان هنرهای زیبا و سپس وزارت فرهنگ و هنر زمان پیوست، و در

 موسیقی آنجا به اقتضای زمان خوش درخشید. 

در سومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بنان در مایۀ دشتی آواز خواند، اما از تصنیف خبری نبود. البته 

بنان پس از آواز، شعر زیبای منصورۀ اتابکی )زهره( را به صورت یک ترانۀ ضربی همراه با 

تنها تویی، تنها تویی در "، ورزنده و همدانیان خواند: نوازش سازهای عبادی، خالدی، کسایی

با این همه، تفاوت ضربی خوانی  "تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم.  --خلوت تنهاییم  

با آهنگسازی آشکار بود. مترنم کردن یک غزل یا رباعی به صورت ضربی نمی توانست جای 

بگیرد، هرچند زیبا و خوش خوانده شود. در برنامه ملودی سازی و گوشه و کنارهای تصنیف را 

عبدالعلی وزیری، عماد خراسانی و سید جواد ذبیحی آواز های  ۱۱۷و  ۱۰۷، ۱۰۶های

شورانگیزی خواندند، و تصنیفی در کار نبود. همین جا باید بیفزایم که انتخاب عبدالعلی وزیری 

علیم دیده ترین آوازها را داشتند، و بنان و سپس قوامی، شهیدی و شجریان که فنی ترین و ت

نشان می دهد. البته او با ذوق سلیمی که داشت از دیگر دارندگان  را موسیقی شناسی خوب پیرنیا

 آوای خوش چون عماد خراسانی، سید جواد ذبیحی و امیرحیاتی در جای خود بهره گرفت. 

به این ترتیب دور اول ارکستر گلها با همنوایی چند نوازنده با یک یا دو خواننده به راه افتاد. 

 -هنرمندان کارها و قطعات پیش ساختۀ خود را اینک با دکلمه های شعری متناسب هماهنگ می

(، صدای ویلن ۱۰۹( و سپس نهم )شمارۀ ۱۰۷دیدند. از گلهای رنگارنگ هفتم )شمارۀ 

ابوالحسن صبا استاد موسیقی زمان را در ارکستر گلها می شنویم. در این دو برنامه قطعات دل 

انگیزی در سه گاه اجرا می شود که آهنگ آن به نظر می رسد کار استاد صبا باشد، اما در برنامه 

بیت از رنگارنگ مرضیه چند  ۱۰۹یادآوری و تصریحی در این خصوص نمی شود. در برنامۀ 

غزل سعدی را در دستگاه سه گاه می خواند که آهنگ آن باید ساختۀ استاد صبا باشد. این 

آهنگ ضربی معمولی نیست بلکه ریزه کاری های تصنیف را دارد. پس از آهنگ بیات ترک 

که صبا روی شعر وحشی بافقی ساخته بود، این دومین آهنگ موزونی که وی روی این ابیات 

 د: سعدی ارائه نمو

 بدین کمال نباشد جمال انسانی --نگویم آب و گل است آن وجود روحانی  

 گل بهشت مخمّر به آب حیوانی  --سایر خلق   نان کهاگر تو آب و گلی همچ
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شنیدیم.  ۱۳۳۵رنگارنگ در زمستان  ۱۲۴اسم استاد صبا را به عنوان رهبرارکستر گلها در برنامۀ 

را در دستگاه همایون نثار صاحبدالن کرده بود که هم در این برنامه تجویدی تصنیف شیرین 

آهنگِ آن و هم شعر شورانگیزش از خانم منیر طه با اجرای طناز مرضیه به رهبری صبا خبر از 

پیشرفت های تازۀ گلها می داد. شکی نیست که صبا در به بارآوردن گلهای جاویدان و 

ما چنین پیداست که او نیز مثل پیرنیا رنگارنگ با پیرنیا همکاری و همفکری نزدیک داشت، ا

نام خود نداشته و بیشتر در فکر به پیش راندن شاگردان خود و نورسیدگان راه  ذکرعالقه ای به 

موسیقی بوده است. افزون بر آن، این زمان سرآغاز دوران خستگی و کسالت صیا بود که یک 

. با این همه صبا در رهبری ( منجر به خاموشی و درگذشت وی می گردد۱۳۳۶سال بعد )آذر 

 حضور داشت هرچند که دیگر ساز نمی نواخت و به رهبری اکتفا می کرد.  ۱۷۸گلها تا برنامۀ 

در دومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بود که ما برای نخستین بار آوای آرام بخش دکلمۀ خانم 

ائده ای آسمانی روشنک )صدیقۀ سادات رسولی( را شنیدیم. پیوستن روشنک به برنامۀ گلها م

برای داوود پیرنیا بود. او گویی نیمی از معنویت گمشدۀ خود را در شیوۀ بیان روشنک یافته 

است. او دیگر الزم نبود برای گفتگو با صاحب دالنِ برنامه از روان خستۀ صبا یا دل سوختۀ 

ان محجوبی شاهد بیاورد؛ صدای نیم سوختۀ روشنک خود این مطلب را می رساند. لحن بی

روشنک نه تنها ادیبانه و مسلط بود که صفا و صمیمیتی داشت که با شنونده ارتباط قلبی برقرار 

می نمود. این نگارنده بعدها از آقای داریوش پیرنیا همچنین از خانم مرضیه در پاریس شنیدم که 

به داوود پیرنیا در دکلمۀ اشعار به وی خیلی کمک می کرد و روشنک گاه از شدت پای بندی 

 کار خود بر اشتباهات ناخواسته اش می گریست و به تصحیح آن می کوشید. 

( گلبانگ پیانوی مرتضی محجوبی به گوش رسید که ۱۰۵در پنجمین برنامۀ گلهای رنگارنگ )

آهنگی از ساخته های خودش را در بیات ترک نواخت. او اعجوبه ای در نواختن نغمه ها و 

نو بود. کسی مثل او نتوانست صدای ربع پردۀ ایرانی را چنان گوشه های موسیقی ایرانی با پیا

لطیف در تار و پود پیانو بپرورد و به نوازش دربیاورد.  نغمات پیانوی محجوبی همیشه روح پرور 

ردیف "و دلنواز به گوش می رسد. سبک نوازندگی او به تازگی نت نویسی شده و به عنوان 

(. به دنبال آن ۱۳۹۶یقی شده است )اطالعات، اسفند ثبت حافظۀ جهانی موس "مرتضی محجوبی

منتشر گردید. او سال ها در رادیو تکنوازی  ۱۳۹۷کتاب ردیف پیانوی مرتضی محجوبی نیز در 

می کرد، ولی ارزش کار و آهنگ های دلنشین او شناخته شده نبوده اند. برنامۀ گلها به او 
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کارهای او فراهم ساخت. آهنگ بیات ترک او زندگی تازه ای بخشید و زمینه را برای بالندگیِ 

)عمری ست سر کویت، مستانه نشستم، جانا( هم شور و حال عرفانی و هم قر و اطوار سنتی 

موسیقی ایران را داشت، و از هر دو جهت در خور صدای مرضیه بود. از این تصنیف دو اجرا: 

ه نظارت خوب پیرنیا  بر کارکرد یکی گرانبار از قر و ناز و دومی بدون آن از رادیو پخش شد ک

ز در این برنامه خواند، و محجوبی و تجویدی گوشه یهنرمندان را می رساند. مرضیه دو آواز ن

هایی از بیات زند را این دو برنامه نواختند که به درستی شایستۀ وصف دارندگان پنجۀ خالق و 

 کمان سحّار بودند که از سوی پیرنیا به آنان داده شد. 

 
آقای نواب صفا( حدود قصۀ شمع ز مرتضی محجوبی )به گفتۀ خودش در مصاحبه ای در برنامۀ ا

صد و سی کار از تصنیف و رنگ گرفته تا پیش درآمد، آواز و چهار مضراب باقی مانده است 

مرضیه و گلپایگانی در اوج  اجرای آواز با بنان، قوامی، ۴۰تصنیف و  ۲۰که از میان آنها حدود 

روح اهلل خالقی، صاحب نظری که مبالغه در قلم اش راه نداشت، دربارۀ ار دارند. زیبایی قر

فردی است که آوازها و نغمات ایرانی را به   وی نوازنده منحصر به" محجوبی چنین نوشت:
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شود،  زند. وقتی نوای سازش از رادیو شنیده می روش مطلوب و با شیوۀ دلپسند در روی پیانو می

"کند. شیفتگان موسیقی ایرانی را مجذوب می بی اختیار همۀ
1 

آهنگ های محجوبی مانند ساز او  همه سرشار از شور و حال اند. شور و حالی که از یک عمر 

زندگی سراسر راز و نیاز با موسیقی سرچشمه گرفته است. جملۀ اول تصنیف های محجوبی همه 

من از روز " ،"نشستم ، جانا عمری ست سر کویت مستانه"از خود اوست. عبارت هایی چون: 

تو ای آهوی وحشی "، "دیشب که تو در خانۀ ما آمده بودی" ،"ازل دیوانه بودم، دیوانۀ روی تو

همه شب نالم چون نی، که " "چنانم بانگ نی آتش بر جان زد،" "چه دیدی که از ما رمیدی،

نشسته و با پنجۀ  گویای زمزمه های دل سوخته ای ست که به طور طبیعی به کالم "غمی دارم

سحّارش به ترنم درآمده است. از نظرِ اصالت و طبیعی بودن ترنّم، آهنگ های محجوبی در 

ردیف تصنیف های شیدا و عارف قرار می گیرند، یعنی خود سازندۀ آهنگ سخن سازِ احساسِ 

 خویش می گردد، هرچند محجوبی مانند شیدا و عارف شاعر نبوده است. 

ی محجوبی را در همراهی با آواز بنان نمایان می شود. او به طرزی شگفت اوج هنرنمایی پیانو

آور نه تنها گوشه کنارهای آواز بنان را بازمی تابد که زمینه را برای گوشه و پرده رفتن های تازه 

فتی بود برای موسیقی گلها که داوود پیرنیا بخوبی از آن گفراهم می سازد. بنان خود ارمغان هن

و سالها در انجمن موسیقی ملی با روح اهلل خالقی و سپس در ارکستر شمارۀ یک بهره برد. ا

رادیوی آن زمان با جواد معروفی و حسینعلی مالح و دیگران کار کرده بود، اما شکوفایی هنر و 

دانش موسیقی او در برنامۀ گلها و بیشتر با ساز محجوبی و سپس تار عبادی و ویلن خالدی و 

زیبایی کار بنان فقط در تحریر های مخملی درست او نبود، بلکه به خاطر  تجویدی جلوه کرد.

آگاهی خوب او از ارتباط گوشه هایی بود که در موسیقی ایرانی قرن ها روی آن کار شده بود، 

 و اینک برنامۀ گلها تنها میراث دار آن گردیده بود.    

آنرا خانم منیر طه دانشجوی  تجویدی آهنگی در دستگاه شور ساخت که شعر ۱۳۳۵در اواسط 

دکترای ادبیات آن زمان سروده بود. محتوای شعر گویای اولین تجربه، یا تصوّر تجربۀ شراب 

به کس مگو "از آن  دریافت می کرد.  توسّط زن ایرانی بود، اما داوود پیرنیا پیام عرفانی  نیز

انه، شرابم ده یک دو پیمانه، مگو، حدیث این سبو، تا بنوشدم، تا بنوشندم. مرا برکش سوی میخ

خانم منیر طه یک ماه بعد در آهنگ دیگری که تجویدی در دستگاه  "که از عالم بیخبر مانم.

                                                 
  .۲۵۱، ص۱، ج۱۳۸۵، ت موسیقی ایرانسرگذشروح هللا خالقی،  ۱
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نوشت و در آن نیز گوشه هایی از شور و عشق زنانه را  "شیرین"همایون ساخت ترانه ای به نام  

که به سطح عامیانه فرو افتد، با زبانی پیشرفته به نمایش گذاشت. مضمون این دو ترانه، بدون آن

را به همراه داشت که در ادبیات آن زمان  "زن"رگه هایی از زبان آوری خواست های طبیعی 

شیرین بر و شیرین لب و شیرین دهنم، شیرینی هر مجلس و هر "( سابقه نداشت. ۱۳۳۰)دهۀ 

دعی وزن و وقار مرضیه نیز که م "هر آغوشم. انجمنم. بکش به دوشم، ببر که نوشم، که راحتِ

در رادیوی نیروی هوایی، بر  "شیرین"تازه ای در میان خوانندگان زمان بود، با خواندنِ بی اجازۀ 

با دو ترانه و دو اجرا در رادیو  "شیرین"این خواست طبیعی مُهر تأیید زد. البته چندی بعد آهنگ 

ی هوایی به کار برده بود، ایران مجوز یافت، ولی لطف و ادایی که مرضیه در اجرای رادیو نیرو

در اجراهای رادیو تهران شنیده نشد. خانم طه در همان سال ترانۀ دیگری بروی آهنگ سه گاه 

ساخت که بنان در  "مرا عاشقی شیدا، مست و بی پروا، توکردی، تو کردی"تجویدی با شروعِ 

 شته بود. خواندن آن یکی از پرتوان ترین اوج و فرودهای صدای خود را به نمایش گذا

سالگی درگذشت. مهدی خالدی و علی تجویدی  ۵۴ابوالحسن صبا در سن  ۱۳۳۶آذر  ۲۹در 

آهنگ های دلنشینی در رثای استاد خود در گلها اجرا کردند. خالدی آخرین نوازش آرشۀ 

 سحّارش را با آواز بنان در این برنامه به کار برد، و پس از آن در برنامه های گلها از او ساز تنها

شنیده نشد. سبک خالدی در آرشه کشی ویژگی هایی دارد که اهل فن دربارۀ آن سخن گفته و 

، داوود پیرنیا نهایت شد صبا گلها اجراگذشت بازخواهند گفت. در برنامه هایی که به پاس در

ذوق خود را در گزینش اشعار متناسب با آهنگ و فضای پیرامون آن نشان داد. شعر زیبای 

ز در و بام و هوا بر سر ما   --یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت  " باستانی پاریزی: 

 "گل می ریخت

بر این شعر جلوۀ دیگری به آن پیشتر در گلهای رنگارنگ دکلمه شده بود، اما آواز دشتی بنان  

داد. مضافاً چندین بیت زیبا از حافط و موالنا پیام سوگ درگذشت صبا را تعالی بخشیدند: 

به یادگار بمانی که بوی   –صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری "روشنک از حافظ دکلمه کرد: 

ینکه در سبو خود از کدام خم ست ا –به جرعۀ تو سرم مست گشت نوشت باد   "او داری.

 –رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی  "داری. مرضیه غزل موالنا را در مثنوی سه گاه خواند: 

از نور خدا بودی در نور  –مانندۀ بوی گل با باد صبا رفتی.  نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی 

 "خدا رفتی.
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ته بود. به غیر از آهنگ در رثای ابوالحسن صبا را تجویدی ساخ "چه صبایی"آهنگ سه گاه 

های زیبایی که تجویدی در همایون و سه گاه برای گلها ساخت، وی چند آهنگ در مایۀ دشتی 

با  "چه خوش سوزی ای عشق"نیز با صدای مرضیه در گلها اجرا کرد که از آن میان تصنیف 

اهنگی شعر و ( را باید نقطۀ اوج عرفان گرایی گلها و هم۱۳۹۴شعر رحیم معینی کرمانشاهی )م. 

آهنگ در این برنامه بدانیم. در این شعر معینی کرمانشاهی ایدۀ عشق ناسوتی را به خوبی به 

بلکه اساس وجود در میدان  ،عرفان الهوتی می برد و از آن نه تنها دنیای شعر و شور و هنر

مثل لی به بار می آورد. ملودی های تجویدی در این آهنگ اهستی، ساقی ازلی و وجود لم یز

معمول بی زاویه و با گوشه و کنارهای مرتبط به هم و متناسب اند. مرضیه در اجرای این ترانه 

دیگر نیاز به اوج رفتن و فرود آمدن نداشت. همان لطف و غم همیشگی صدایش را )که اینک 

غم عرفانی شده بود( آمیخته با نشئه ای از شور و نشاط روی کلمات فرو می ریزد و به درستی 

تو هستی که هستی، بناهای هستی، تو دادی به دست "نای مضاعفی به هر واژه می بخشد: مع

ب( همراه با  ۲۰۰پخش این برنامه )رنگارنگ   "فلک جام مستی، تو ساقیِ ازلی وجودِ لم یزلی.

بیانگر حال و  ۱۳۳۷آواز مثنوی گونۀ استاد قوامی روی رباعی معروف ابوسعید ابوالخیر در بهار 

 زه ای از ارتباط دیرین عرفان با موسیقی ایرانی بود.          هوای تا

ان و گلهای رنگارنگ، برنامه های دیگری به ابتکار داوود به موازات رونق گرفتن گلهای جاوید

پیرنیا به نام های برگ سبز سپس گلهای صحرایی و یک شاخه گل بنیان گذاشته شدند. در 

هلل خالقی و آقای جواد معروفی به گلها، ارکسترآرایی و تنظیم با آمدن استاد روح ا ۱۳۳۷تابستان 

برنامه ها شکل و شیوۀ دیگری یافت، همچنین خوانندگان و نوازندگان جدیدی به گلها پیوستند 

 که نیاز به بررسی در بخش جداگانه ای دارند.   
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تا آنجا که مورد در ایران نیروی هوائی  با آشنایی

محمد  زمانبه  بار اولین  ،نگارنده قرار گرفت ۀمطالع

که  گردد برمیمیالدی(  ۱۹۳۴-۱۸۴۸شاه قاجار )

  پرواز صحبتی به میان آمده است.  ۀدربار

به « ژول ریشارد»یک نفر فرانسوی به نام  ۱۸۴۴در سال 

ایران آمده و داوطلب خدمت در دستگاه دولت ایران 

پس از قبول آیین اسالم به نام « ژول ریشارد»شده بود. 

نامیده شد و بعدها در دولت ایران به « خان ریشار»

ایران آن روز  ۀریشارد کتابی دربار مقامات عالی رسید.

نوشته که بسیار جالب توجه و آموزنده است. در یکی 

 :از نوشته های خود می نویسد که

دربار ایران برای شرفیابی به حضور  ۱۸۴۵در سال 

اعلیحضرت محمد شاه مرا احضار کردند. در شرفیابی 

معلوم شد که نیکال امپراتور روسیه یک دستگاه جدید 

ه صورت هدیه برای شاه ارسال داشته است. عکاسی ب

کس در ایران نمی توانست نحوه به کار بردن آن را بداند. چون  البته در آن موقع هیچ

در کنار دستگاه بود، اعلیحضرت خواستند راهنما و دستورالعمل به صورت نوشته ای 

 ۀبا هم بود.  که آن را ترجمه کنم. خوشبختانه نوشته ای نیز به زبان فرانسه ضمیمه شده

مطلب دیگری دستگاه عکاسی را پیدا کنیم.  نکوشش ها نتوانستیم راه به کار انداخت

در اروپا بود، شاه « بالون»که مورد توجه اعلیحضرت قرار گرفته بود آگاهی از وجود 

من کلیه  آن می توانند به آسمان پرواز کنند.  ۀفرمودند گویا فرنگی ها به وسیل

بالون مخصوصاً موفقیت فرانسوی ها را در قرن هیجدهم و  ۀرباراطالعات خود را د

شاه مایل بود که من یک دستگاه بالون برای او بسازم، به   نوزدهم به عرض رساندم.

مورد نیاز در ایران وجود ندارد به عالوه برای  ۀعرض رساندم که اوال وسایل و پارچ

ود. محمد شاه مبلغ هشتصد تومان ساختن بالون باید از وجود مهندسین آگاه استفاده ش

خان می گذارد که در فرانسه پارچه و لوازم مورد نیاز را خریداری  ردر اختیار ریشا
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نماید، یا امکاناً برای خرید یک بالون ساخته شده اقدام نماید. نتیجه اقدامات ریشار 

 معلوم نیست.  1خان 

هجری از مشاهده و پرواز بالون ها  ۱۲۹۰ناصرالدین شاه نیز در سفر اول خود به فرنگ در سال 

ولی به داشتن بالون یا استفاده از آن در ایران عالقه ای نشان  ،در انگلستان و فرانسه یاد می کند

 نداده بود. 

شمسی مردم تهران برای نخستین بار یک  ۱۲۹۲سال ها بعد در یکی از روزهای اواخر سال 

کرد در آسمان مشاهده کردند. هواپیما به  هواپیمای روسی را که در فاصله نزدیک پرواز می

زحمت در میدان مشق تهران فرود آمد، مردم که آن را بعداً طیاره نامیدند دسته، دسته به تماشای 

 آن می رفتند، حتی سلطان احمد شاه نیز به دیدار آن رفته بودند.

شمسی  ۱۳۰۳سال به دستور سردار سپه رضاخان اولین دفتر هواپیمایی در  ۱۲۹۹پس از کودتای 

در تهران احداث گردید و چهار هواپیمای بونکرس که از بهترین طیارات دنیای آن روز بود از 

آلمان خریداری شد. در همان سال شرکت بونکرس تالش نمود که با دولت ایران درباره امکان 

مدیر « اشمیت»اروپا مذاکراتی انجام دهد، بدین منظور آقای  -برقراری خط هواپیمایی ایران

پیشنهاد او برای پروازهای خارجی به علت مخارج سنگین یا   تهران آمد.عامل شرکت شخصاً به 

 شاید به دالیل دیگر نتوانست مورد قبول قرار گیرد.

باشد این که آقای اشمیت از سردار سپه  جالبمورد دیگری که شاید برای خوانندگان عزیز 

برای مشاهده هواپیماهای خریداری شده و آشنایی با خلبان خواست که ایشان موافقت فرمایند، 

های آلمانی به فرودگاه بیایند و ضمناً یک پرواز تفریحی در آسمان تهران داشته باشند. نکته 

حرکت با کشتی و  .جالب توجه اینکه رضاشاه مایل بود که همیشه پاهای او روی زمین باشد

 می کرد گریزان بود. را از دست او خارج اختیارهواپیما 

سرتیپ امان اهلل میرزا جهانبانی در تعریف می گفتند در طول حرکت با اتومبیل تا فرودگاه 

 وضع ضمناً   دوشان تپه سردار سپه زیر لب از پذیرفتن پرواز با هواپیما، دلتنگی نشان می داد،

 ودگاه ضمنفر در  درست به نظر نمی رسید.  هم آلمانی ها  دعوت  رد   امکان بود که   طوری

                                                 
  .شد می تلفظ "خان ریشار" صورت به ایران در ریشارد ژول نام زمان آن در ۱
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 آشنایی با آلمانی ها سردار سپه به طرف هواپیمایی که آماده پرواز بود پیش می رود. 

امان اهلل میرزا مانع حرکت سردار سپه شده و می گوید این طیارات آزمایش های الزم را در 

بهتر است  ،نزدیکی به رشته کوه های شمالی شهر انجام نداده اند درهوای تهران و مخصوصاً 

از پرواز خودداری نمایند و سردار سپه با چهره گشاده پیشنهاد را می پذیرد و می گوید هر  فعالً

 وقت زمان مناسب فرا رسید مرا آگاه کنید و بالفاصله با اتومبیل عازم شهر می شود. 

دو دسته از افسران ایرانی به روسیه و فرانسه  ۱۳۰۳و خرداد ماه  ۱۳۰۲به هر تقدیر در خرداد 

 با اخذ گواهینامه خلبانی به ایران مراجعت نمودند. ۱۳۰۵دیدند و پس از دو سال در اعزام گر

با  ۱۳۰۴در بین افسران اعزامی افسری به نام احمد نخجوان شایستگی بسیار نشان داد. او در سال 

هواپیمای خریداری شده از کشور فرانسه به نام برگه از فرانسه پرواز کرد و در فرودگاه دوشان 

 مورد استقبال و تفقد رضاشاه قرار گرفت.تپه 

امان اهلل میرزا به دستور سردار سپه برای خرید چند هواپیمای  ۱۳۰۲دیگر اینکه در سال  ۀواقع

شکاری عازم فرانسه می شود ضمن اقدام به خرید مشاهده می کند که در اطراف برج ایفل یک 

توجه همگان را جلب می نماید.  هواپیمای کوچک هر روز با نمایش های هوایی و اکروباسی

و رشادت زیادی از خود خلبان هواپیمای مزبور یک فرانسوی بود که در جنگ جهانی مهارت 
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نشان داده و چندین مدال و نشان نظامی به دست آورده بود. اینک با این نمایش ها امرار معاش 

رای کمک به برپا داشتن می کرد. امان اهلل میرزا با خلبان مزبور وارد مذاکره می شود که ب

 موقعیت هواپیمایی در ایران و آموزش خلبانان ایرانی به استخدام ارتش ایران درآید.

پس از موافقت قرار می شود که طیارات خریداری شده ایران در بندر بوشهر مونتاژ شوند و 

بر روی کوه ها خلبان فرانسوی آن ها را تک تک به تهران بیاورد. دو فروند از هواپیماهای اولیه 

 دچار چاه هوایی شدند که یکی از آنها سقوط کرد و خلبان مجروح به زحمت نجات یافت. 

نو با هدایت یک خلبان آزموده  ۀسردار سپه رضاخان اظهار تعجب می کند که چطور دو طیار

. جمعی از مخالفین و معاندان به عرض ایشان می رسانند که متاًسفانه اند داشتهچنین سرنوشتی 

زیبایی همسر او بوده که امان اهلل میرزا  ۀفقط در سای وبان فرانسوی شایستگی الزم را نداشته خل

  !وی را به استخدام ارتش درآورده است

 !سردار سپه می گوید: اگر علت این است مانعی ندارد

دیگری که می تواند مورد توجه باشد استفاده از هواپیماهای نظامی و شایستگی خلبانان  ۀواقع

به  هرضاشا ،اییزرکدر شورش بلوچستان به دست دوست محمد خان با ۱۳۰۷ست. در سال ا

لشکر شرق دستور داد که اشرار و متجاوزین باید سرکوب شوند و ناحیه کال اشغال گردد. در 

، به علت وسعت و پراکندگی منطقه از دو فروند هواپیمای جنگی به این گیرو دار امان اله میرزا

استفاده کرد. هواپیماها برای شناسایی « لیخانوسکی»خلبانی ستوان ماکوئی و خلبان روسی به نام 

ستوان ماکویی آن چنان  به مکاتبات نظامی و حتی حمل مجروحین مورد استفاده قرار گرفتند. 

نشان داد که بنا بر پیشنهاد فرمانده سرتیپ جهانبانی توانست از سرعت عمل و شایستگی از خود 

 دست رضاشاه به داشتن یک قطعه نشان لیاقت سرافراز گردد.

به طور کلی ایران برای آموزش هواپیمایی در بدو امر از وجود خلبانان خارجی مخصوصاً روسی 

را شهباز نامیدند از انگلستان  کارخانه ای که آن ۱۳۱۵و فرانسوی استفاده کرد. باالخره در سال 

نخستین سری از هواپیماهای مونتاژ شده این کارخانه  ۱۳۱۷خریداری شد و دو سال بعد در سال 

میالدی، نیروی هوایی  ۱۹۴۱با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در سال  به پرواز درآمد. 

تخت  هاهای ایران به فرودگاایران و تشکیالت آن بهم ریخت. بنابر خواست اشغالگران هواپیم

 پوالد اصفهان منتقل شدند.
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 خاطرات هواپیمایی 

 ۀفصلنام در اینجا کهخاطرات  این و فوق ۀتاریخچنگارنده تصور می کند و آرزومند است که 

 د. نمورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیر ،اند شده منتشر بار اولین برای آرمان

نخستین آن که از دوران کودکی یعنی چهار یا پنج سالگی آرزو داشتم که سوار طیاره بشوم و 

 آسمان داشته باشم. گردشی در

خود را در این امر به اطالع پدر رساندم و با توجه به اینکه پدر امیر ارتش رضاشاه  ۀوقتی عالق

اً می توانست خواست فرزند را به جا بیاورد، پدرم گفت طیارات ما نظامی هستند و حتمبود و 

 من باقی ماند.مردم عادی نمی توانند با آنها پرواز کنند. این آرزو همواره در ذهن 

که پدرم وزارت جنگ را به عهده داشت خانواده برای تفریح و دیدار  ۱۳۲۱در تابستان سال 

« گیریلی»خویشان به اصفهان رفته بودند. همان وقت آگاه شدیم که یک ژنرال آمریکایی به نام 

و قرار است  که شاید جزو بازرسان معتبر آمریکا بود همراه پدرم با هواپیما عازم اصفهان هستند

پروازی بر روی مناطق عشایری فارس داشته باشند. در روز موعود همگی عازم فرودگاه هوایی 

 تخت پوالد شدیم.

تپه ها که طول آن کوتاه بود. نگرانی فرماندهان و  ۀفرودگاه در حقیقت قطعه زمینی بود در دامن

 واند به راحتی فرود آید.افسران هوایی ایران در این بود که شاید هواپیمای آمریکایی نت

از به دستور فرماندهان سرهنگ هوایی غالمحسین خان شیبانی و سرهنگ ماکویی پشته هایی 

ند تا خلبان ردروشن ک ،بودند ساختهرا که مرطوب  خار بیابانی )شبیه چهارشنبه سوری ایرانیان(

  به کمک دودها بتواند مسیر الزم را برای فرود تشخیص دهد.

ر فرودگاه اکثر بزرگان اصفهان جمع بودند. هواپیما از دور ظاهر شد، شگفتی تماشاچیان در د

هواپیما یکی دو بار دور   این بود که تا آن تاریخ آنها هرگز هواپیمای دو موتوره ندیده بودند.

به آن با توجه  ۀصحیح فرود را پیدا کند. خلبان شایست ۀنحو ،فرودگاه چرخید تا با اطمینان کافی

 مسیر بوته های روشن به خوبی به زمین نشست. 
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طیارات کوچک بوده و امروزه شبیه آن  ،هواپیمای مزبور که برای ما غول پیکر به نظر می آمد

یک طبال و یک نفر تجاوز نمی کند. برای احترام ورود وزیر جنگ  ۶تا  ۵سرنشینان از 

و مسافرین تک تک از طیاره خارج  خیر مقدم داشت نواختند ۀشیپورچی، مارشی را که جنب

فرزند تیمسار فضل اهلل زاهدی در بین  ،اردشیر زاهدی حضور ،شدند. آنچه نظر مرا جلب کرد

امروزه می توان قضاوت کرد که سپهبد زاهدی از همان اوان با آمریکایی ها آشنا  مسافرین بود.

می توانست جزو مسافرین او که هم سن و سال من بود  ۀو هم پیمان بوده واال چطور پسر بچ

  ؟هواپیمای نظامی آمریکا باشد

که پسر من مجید  پدرم متوجه تعجب و دلخوری من شد و هم آنجا به سرهنگ ماکویی گفت

این امر باعث شد که فردای آن روز برای اولین بار   ترتیب الزم را بدهید. ،عالقه به پرواز دارد

 انی داشته باشم. توانستم پرواز کوتاهی با یک هواپیمای ایر

اتفاق افتاد، به این  ۱۳۲۱دردناکی بود که در دی ماه  ۀاز وقایع دیگر هواپیمایی در ایران حادث

معنا که چون در نبرد العلمین در آفریقا مارشال رُمل شکست خورده و نیروهای آلمان عقت 

مل آورد که یک وابسته نظامی بریتانیا در ایران دعوتی به ع« گربن وود» ،نشینی کرده بودند

 هیئت نظامی از ایران به منظور باز دید از جبهه جنگ آفریقا عازم آن دیار شوند. 
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 نیجهانبا هللا امان سپهبد

سرهنگ  -سرهنگ هوایی غالمحسین خان شیبانی -از طرف ارتش ایران سرتیپ ابراهیم ارفع

هوایی شرف الدین میرزا قهرمانی و سرگرد افخمی انتخاب شدند، آنها به اتفاق کنسول بریتانیا 

 -ایران و گرین وود عازم حرکت و پرواز شدند. در موقع پرواز، هوا سرد بود و باد سختی میدر 

وزید، فرمانده نیروی هوایی ایران پرواز را صالح ندانست و پیشنهاد کرد تا بهبود هوا مدتی صبر 

گونه  کنند. ولی گرین وود اظهار داشت که خلبان آنها بسیار ورزیده و باتجربه است و جای هیچ

نگرانی نیست. نیم ساعت پس از پرواز، هواپیما پیامی مخابره کرد که به علت طوفان و بدی هوا 

چندی با بی خبری گذشت،  .به فرودگان بازخواهند گشت. متاسفانه بازگشتی در میان نبود

باالخره پیکر متالشی شده هواپیما، در منطقه کوهستانی خرقان نزدیک قزوین کشف گردید، 

 بودند. رفته دست ازله سرنشینان متاًسفانه جم

شاهنشاه ایران محمد رضاشاه پهلوی به  ۀآنچه که باعث پیشرفت نیروی هوایی ایران شد عالق

خلبانی  ۀگواهینام با فراگیری هنر پرواز توانست ۱۳۲۵هواپیما و نیروی هوایی بود. شاه در سال 

پس  د.لشکر احمد نخجوان دریافت دار خود را از دست فرمانده نیروی هوایی ایران شادروان سر

نامیده می شد « سندربولت»از آن با پشتیبانی بیدریغ شاه توانستیم تعدادی جنگنده که بهترین آنها 
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 همزمان با خرید بهترین جنگنده های ،با فرا رسیدن دوران هوایی جت  از آمریکا دریافت داریم.

فراگیری الزم به دیگر کشورها  بسیاری از افسران هوایی برای آموزش و ،جت شکاری

 در نزدیکی مونیخ فرستاده« فرستن فلدبروک»مخصوصاً به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان به نام 

از یک گروه پانزده نفری پس از آموزش ده نفر به ایران مراجعت کردند  ۱۳۳۴در سال  شدند.

ستوان ایرج  -ن بینیسروان سیامک جها -سروان نادر جهانبانی مبرادر –ولی پنج نفر از آنان 

ستوان امیر حسین ربیعی و ستوان عبدالحسین مینو سپهر برای دوره معلمی خلبانی در  -بریامخ

پایگاه باقی ماندند. آنها ضمن فراگیری های الزم شاهد تماشای پرواز تیم مخصوصی از 

 آمریکایی بودند که بسیار هیجان انگیز بود. « آکروجت»

 

 
 جهانبانی نادر خلبان سپهبد یاد زنده
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 پهلوی شاه محمدرضا کنار در ایران اکروجت تیم

 

چند بار به « اسمالن»وستی و آشنایی با سرپرست تیم به نام سروان نادر جهانبانی با د ،برادرم

در مراجعت به  رموز را به خوبی آموخت. تیم پرواز کرد و  ریاستعنوان سرنشین در هواپیمای 

ایران او با عشق و عالقه بسیاری که به هنر پرواز داشت به ایجاد تیم آکروجت ایران پرداخت و 

 نامید.« تاج طالیی»آن را 

تمرین های الزم روزی توانستند در حضور اعلیحضرت محمد رضا شاه با تیم آکروجت ایران 

پهلوی هنرنمایی خود را عرضه دارند. اعلیحضرت ضمن تفقد نسبت به اعضاء عکسی را که با 

 آنها گرفته شده بود با امضاء خود توشیح کردند. 
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 داستان غم پنهانی من گوش کنید  دیمن گوش کن یشانیدوستان شرح پر

 من گوش کنیدگفت و گوی من و حیرانی   دیمن گوش کن یسر و سامان یب ۀقص

 سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟  ؟یآتش جان سوز نگفتن تا ک نیا شرح

 ساکن کوی بت عربده جویی بودیم  میبود ییمن و دل ساکن کو یروزگار

 سلسله مویی بودیم ۀسلسل ۀبست  میبود ییرو وانهیباخته د نیو د عقل

 این جمله که هستند نبود گرفتار ازیک   از من و دل بند نبودریآن سلسله غدر کس

 سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت  نداشت ماریب نهمهیغمزه زنش ا نرگس

 باعث گرمی بازار شدش من بودم  کس که خریدار شدش من بودم اول آن
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 داد رسوایی من شهرت زیبایی او  عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او

 شهر پر گشت ز غوغای تماشایی او  که دادم همه جا شرح دالرایی او بس

 کی سر برگ من بی سروسامان دارد  این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد

 

دهم  ۀدر شعر و سخن وحشی بافقی از سرایندگان صاحب نام سدپدیده  دودر این مختصر به 

تضاد  شبا زندگی واقعی ا قیاسدر  او منش و سخنکه  این نخست  .می پردازم هجری

شیرین سخن و قادر در  ،بعچشمگیری را نشان می دهد:  از سویی او شاعری است بسیار خوش ط

مثنوی جایگاهی بلند دارد و در احوال معنوی  وری که در صنعت غزل سرایی وفن سخن

انسانی است به شکل دردناکی از سوی دیگر، او سخنگوی فضیلت های واالی انسانی است؛ 

 حاشیه نشین، تهیدست و بی مال و منال.

 مردم جلب در او توانایی و نویسی روان ،بافقی وحشی یشیوا ۀساد فارسی زبان ،دوم ۀپدید

 با را عربی و ترکی پیش از بیش که صفوی دربار دربرابر است ادب و حکمت به بازار و کوچه

 .بود هدرآمیخت فارسی زبان

 

  بافقی وحشی بند بعط و دشوار زندگی

 قمری دیده به جهان گشود. ۹۲۹پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در سال  وحشی بافقی در روزگار

در خانواده ای نامش شمس الدین محمد وحشی و زادگاهش بافق از توابع یزد بود. وحشی 

دوران طفولیت و کودکی را در فقر و  ،روستاییان گمنام روستایی متولد شد و مانند دیگر

امرار  ۀشاید همین تنگی روزگار و سختی روزمر .تنگدستی و بی برگ و نوایی سپری کرد

در تالش  ،معاش باعث گشت که وحشی با برادر بزرگترش مرادی بافقی جالی وطن نموده

 ،برهانند. در دوران نوجوانییکباره دل از زادگاه خویش  ،رفتهمعاش روی به سوی دیار یزد 

وحشی تحت تاثیر برادرش قرار گرفت و به دنیای عرفان پا گذاشت و بعد از آن به شاگردی 

او پس از چندی به شهر کاشان  .راه پیدا کند شناختت تا به باغ شرف الدین علی بافقی نشس

ه مکتب داری رفت و یک چند در آن دیار به نو باوگان خواندن و نوشتن آموخت و دورانی ب

 مشغول گشت.
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بازگشت و تا پایان عمر با شورش و سوزش  یزدوحشی پس از مدتی کاشان را رها کرد و به 

 آتش درون سازش کرد تا افسانه ساز این دیار گردد.

 ؟داری که حرمان ۀاین ناله به انداز  ای مرغ سحر حسرت بستان که داری

 ؟داری که حیوان ۀچشم در آرزوی  ای خشک لب بادیه این سوز جگر تاب

 ؟از زخم مغیالن بیابان که داری  ای پای طلب اینهمه خون بسته جراحت

 ؟داری که حیوان ۀامید نم از چشم  پژمرده شد ای زرد گیا برگ امیدت

 ؟تیز از اثر جنبش دامان که داری  این جان پر آتش افروخته ۀای شعل

 ؟ناله تو از تیزی مژگان که داریاین   ما خود همه دانند که از تیر که نالیم

 ؟این گرمی طبع از تف پنهان که داری  وحشی سخنان تو عجب سینه گداز است

  

وحشی در تمام مدت زندگانی روی خوش خوشبختی و آسایش را تجربه نکرد و در هرچند 

ولی هرگز  ،میکرد سناک بینوایی دست و پنجه نرمفقر با هیوالی تنگدستی و دیو تر کامی وتلخ

خود گذشته است که وحشی فاضلی وارسته و از .تن نداد گویی تملقعرای دیگر به چون ش

همگان را از سرکشی و  ،همواره مردم را به داشتن خوی پسندیده و فروتنی دعوت کرده

عشق است که از  ۀداند و اندیش بنیاد هستی جهان را فقط عشق می او .خودخواهی بازداشته است

هرچند وحشی مورد بی  .یا شاید داروی درمان روح او نیز بوده استزندگی بالی جانش  وبد

 .مملو از عشق و مهرورزی خاص خود داردای مهری زمانه است ولی در عالم عرفان سینه 

کند و با  مند است که درد عشق را در تنهایی تجربه میردد او انسانی دلسوخته و ریاضت کشی

منزل ه به سرگونه عرفا هرگز را ولی افسوس که این ،کند شیدایی دوران تلخ زندگی را سپری می

 عالم صداقت و در است پر بار ۀگنجین ماند ولی آنچه از آنان باقی می ،نمی برنددنیایی مقصود 

 .معرفت

 به نسیمی شده خرسند ز بستان کسی  من و از دور تماشای گلستان کسی

 دستها بسته و مهمان شده برخوان کسی  در نظر نعمت دیدار و به حسرت نگران

 ست که دور است ز دامان کسی دستی  آنکهز زیر بار سرم این دست بفرساید به

 نباشند به فرمان کسیکه نبودند و   پادشاهان و نکویان دو گروه عجبند

 زندگی بخش کسی عمر کسی جان کسی  تو باشی زنده وحشی از هجر تو جان داد
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عشق آتشین معرفت بی نیازاست، به راستی اگر ای یگانه و دلباخته یانسان ،وحشی در دنیای عشق

هرگز قادر به خلق اوسوخت  میه وارنآتش نهانی کور شکشید و در اندرون مینوجودش زبانه 

 ودلی دردمند است او در حقیقت راز سوزندگی  .گشت های جانگداز و دردناک نمی سروده

 .زند می رقم رامناجاتش دیشه نا زشهبا

 در آن سینه دلی وان دل همه سوز  ای ده آتش افروز هی سینهال

 آب و گل نیستدل افسرده غیر از   هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست

 زبانم کن به گفتن آتش آلود  دلم پر شعله گردان، سینه پردود

 دلی در وی درون درد و برون درد  کرامت کن درونی درد پرورد

 کز آن گرمی کند آتش گدایی  به سوزی ده کالمم را روایی

 زبانم را بیانی آتشین ده  دلم را داغ عشقی بر جبین نه

 چکد گر آب ازو، آبی ندارد  نداردسخن کز سوز دل تابی 

 چراغی زو به غایت روشنی دور  دلی افسرده دارم سخت بی نور

 ام را فروزان کن چراغ مرده  ام را بده گرمی دل افسرده

 ز لطفت پرتوی دارم گدایی  ندارد راه فکرم روشنایی

 راز ۀکجا فکر و کجا گنجین  اگر لطف تو نبود پرتو انداز

 نهاده خازن تو سد دفینه  در هر کنج سینهز گنج راز 

 پشیزی کس نیابد ز آنهمه گنج  ولی لطف تو گر نبود، به سد رنج

 خواهم که نومیدم گذاری نمی  چودر هر کنج، سد گنجینه داری

 باید، دگر هیچ مرا لطف تو می  به راه این امید پیچ در پیچ

 

  بازار و کومه مردم زبان به حکمت و ادب

ن خاندان پادشاها ،کرددلنشین  ی شعرهای سادهدر دورانی که وحشی بافقی اقدام به سرودن 

ن آدین فروشی بودند. در خوند پروری وآمفت خوری وصفوی مشغول مردم فریبی از طریق 

خاندان صفوی  د ووب هآشفته گشتزمان بود که اشعار پارسی به طرق گوناگون پیچیده و بسیار

ها و اصطالحات تا حدی که واژه  قرار گرفته بودند عربی وهای ترکی  تحت تاثیر گویش

دیوانی  فوی خود به ترکیاشعاری رنگ و گویش ترکی به خود گرفته و حتی شاه اسماعیل ص
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 .ترین حد خود نزول کرده بود و شعرشناسی در دوران صفویه به پایینشاعری . پدید آورد

 و، آذری وحشی در این دوران حتی المقدور از بیان واژه های عربیبرخالف این روش رایج، 

 .احیا کند ادبیات فارسیدر  را سراییدوری جست تا بتواند روش ساده  رکیت

دوری جسته و آنچه تقید لفظ های کالمی و  و از دشواری قلم زدوحشی در بستر سادگی خیال 

رام  ،فن نظم به حدی بود که معانیدر مهارت وحشی  نمود.با زبانی ساده بیان  شترا در ذهن دا

  .شدخاص و عام  ۀشهروحشی بافقی رو از این  کالم او بودند. 

شخصیت  دارای ومنش بزرگ ،شاعری نازک بینبا وجود شرایط سخت زندگی، وحشی بافقی 

پردازی و ساده سرایی نو  اینشاید نزدیکی او به مردم کوچه و بازار منشاء  است. واالی انسانی

ساده  شاشعار دالویزموجب شد که  وگذاری کرد  پایه زمان خوددر ادبیات  خاصی باشد که

اعتبار گیرد و در این زمینه وحشی در این راه نوین به پیش تاخت تا  .سراپا لطافت باشد وگفتار 

 .دارد اقرارود او به این مهم خ

 طرح سخن نوع دگر ساختم  ی در سخن انداختمیطرح نو

 رهگذر مردم دیوانه نیست  بر سر این کوی جز این خانه نیست

 ای اندر خور کاالی خویش خانه  ام من به تمنای خویش ساخته

 مایگی تا زندم طعنه ز بی  هیچ کسم نیست به همسایگی

 مایه او بود برون از قیاس  آن اساسبانی مخزن که نهاد 

 عالمی از گنج خود آباد داشت  خانه پر از گنج خداداد داشت

 مخزنی آراست پی گنج خویش  از مدد طبع گهر سنج خویش

 مخزن سد گنج چه، سد سد هزار  بود در او گنج فراوان به کار

 آنقدر اسرار که خواهی در او  گوهر اسرار االهی در او

 غیرت شاهی جگرش را شکافت  به همسایگی او شتافتهر که 

 غیر شهان را بود آرامگاه  شرط ادب نیست که پهلوی شاه

 زنم گام در این ره به ادب می  زنم من که در گنج طلب می

 در طلبم قوت پایی دهد  هم ادبم راه به جایی دهد

 گام نهم پیش و به کامی رسم  جهد کنم تا به مقامی رسم

 انجمن آرای بساط وجود  من اینست که فیاض جودکام 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

194 

 

 

 کم نکند مرحمت از کار من  مرحمت خویش کند یار من

 نوا صورتی روستایی و جمالی نازیبا داشت. حسن طبعش زیبا پسند این شاعر توانمند بی برگ و

هرگز هم  عارف ژنده پوش از این رو که این بود. مشکل پسند زمان نیز ویان طبع مهرر لیو بود،

 .و تا پایان عمر بی همدم ماند نداشت نفسی

 میرم و هیچ کس ندارم می  یک همدم و همنفس ندارم

 خواهم و دسترس ندارم می  گویند بگیر دامن وصل

 آن نیست که این هوس ندارم  دهد دست دارم هوس و نمی

 دارم گله از تو پس ندارم  ای ز ما نداری گفتی گله

 تا تکیه به خار و خس ندارم  راحت وحشی نروم به خواب

 .فضل بوده است صاحبوحشی است که خود  خویشاوندمرادی بافقی تنها برادر و تنها  

مرادی بافقی در سن لد تحت پوشش تربیتی خود قرار داد، اما تو بدووحشی را از  ،مرادی بافقی

ی  چکامه . وحشیجوانی اسیر چنگال مرگ گشت و برادر کوچکترش را تنها رها کرد

 .نابهنگام برادر استو وی از مرگ زودرس  دناکی دارد که بیانگر اندوهدروسوزناک 

 مردم ز غم ، برادر غمخوار من کجاست  یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست

 گویید مرهم دل افکار من کجاست  ام زدرد من بیخودانه سینه بسی کنده

 زبان نادره گفتار من کجاستتوتی   دارم تنی به صورت طاووس داغ داغ

 آتش نشان آه شرربار من کجاست  بگداختم چنانکه نشستم به روز شمع

 آنکس که بود یار وفادار من کجاست  کنم چیست فکر من، چکسمبی یار و بی

 آگاهیم دهید که بیمار من کجاست  بیمار بود آنکه غمش ساخت بیخودم

 آن نوربخش دیده بیدار من کجاست  رفتبا خواب نور دیده به سیالب گریه 

 ای همدمان مراد دل زار من کجاست  دل زار شد ز نوحه من نامراد را

 آن گل که بود رونق گلزار من کجاست  روز خزان نهاد گلستان عمر من

 جوهر فزای گوهر اشعار من کجاست  گوهرشناس و جوهری نظم و نثر کو

 آن یار را که بود غم کار من کجاست  رود مییاری نماند و کار من از دست 
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 ،دگذران ی روزگار را در یزدگموالنا وحشی بافقی گرچه در تمام مراحل زندگی با فقر و واماند

بازی بلند پرواز او شاه . خفت بر زمین نزدزانوی به درگاه ومجالس شاهان صفوی هیچگاه  ماا

با این  .نمی کردامرار معاش  و خلعت فکران ریاکاراز طریق دریافت پاداشمانند کوته بود که 

الدین محمد  به حاکم وقت یزد میرغیاث و صمیمانه خالصانه ارادتی بسهمه، وحشی بافقی 

 (سده هفتم هجری مرشد عالیقدر رضوی)های پسری شاه نعمت اهلل ولی ه دمیران یکی از نوامیر

عادل بود که  و شکوه بسیار می زیست و فرمانروایی قادر و یزد با فر ۀدرخط میرمیران . داشت

 مدح دری چند یچکامه هاتنها وحشی  .به او احترام و دلبستگی فراوان داشته اندمردم این خطه 

 .سروده است حکمران دادگستراین 

استاد  ۀو شیو گنجوی شاعر قرن ششم هجری می داند وحشی خود را پیرو مکتب فکری نظامی

مملو از  ،ی با سبکی روان و سادهلو ،کند و حکیم بزرگ نظامی گنجوی را پیروی می اجل

االسرار،  : مخزن گنجینه ادبی نظامی گنجوی پنجوحشی مختص گفتار اوست. که  م کال حتمال

وی نظامی را مبتکر   .بارها مرور کرد اسکندرنامه را ، هفت پیکر ولیلی و مجنون ،خسرو شیرین

 ه است و در این وحشی حکایت ها و به اقتباس آثارش پرداختو استاد مطلق خویش قلمداد کرده 

اخالقی از دریچه عرفان دارد که در گفتار شباهتی به مخزن االسرار نظامی پند و اندرز  در

فرهاد شیرین که اقتباسی از خسرو و شیرین  ۀمنظوم .قریب پانصد بیت استگنجوی دارد و 

نزدیک به دو هزار بیت است که عمرش متاسفانه او را تا پایان یاری نکرد و این  ،نظامی است

سال با اضافه کردن  ۲۵۰تا صابر شیرازی بعد از  دلکش به صورت نیمه گفته باقی ماند ۀمنظوم

 .دمیدان را تکمیل نمو ۱۲۵۱

بیت است که به  ۱۵۶۹ست عاشقانه که دارای ا داستانیبافقی وحشی به قلم  "ناظر و منظور" 

ها و ترکیب بند های  های وحشی مجموعه غزل سرودهبخش مهم  .هجری سرود ۹۶۶سال 

 .سوزناک و مثنوی زیبا و روایات پراکنده است

د پرواز و سرایندگان ای چون در میان سخن سرایان دوران صفویه در خطه یزد چند تن شاعر بلن

، عشرتی یزدی ،دییز، مومن ی یزدیسوتک ،الفتی یزدی ،ی یزدیغواص ،شرف الدین علی بافقی

وحشی  ی را می توان نام برد که از سخنوران و سرایندگان همزمانراهی یزدی و مستوفی یزد

انی پهناوری شعر شاهبازان چون وحشی مقامی در بلند پروازی آسم هستند که هیچ کدام از این

که در دوران صفویه  ولی از شعرای نغمه پرداز و سخن سرایان عالیقدر ایران زمین .ایران نداشتند
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ی خوانساری ، شاپوری تهرانی و موالنا تابعمحتشم کاشانی ،توان صائب تبریزی می ،زیستند می

 . را ربوده استوی برتری گ ،یشومعاصران خخصوص صائب تبریزی از تمامی را نام برد که ب

قمری از لباس   ۹۹۹یزد در سال  خطه ریکدخدای اقلیم سخنو ،سرانجام موالنا وحشی بافقی

 می دانست پرکشید. زندان سکندر دنیایی که آنرا شد و برای همیشه از  هستی عاری

که به مناسبت  یسنگ قبرش با آخرین اثر است ویزد  "پیر برج"در کوی وحشی بافقی  گور

 ین.زم ش ستودهپایان برای نازنین دلبرانتظاری بی 

 خویش وجود ملک ۀگشتیم هیچکار  کردیم نامزد به تو نابود و بود خویش

 قفلی زدیم بر در گفت و شنود خویش  غماز در کمین گهرهای راز بود

 ای بکشم بر نمود خویش رفتم که پرده  من بودم و نمودی و باقی خیال تو

 حاکم تویی در آمدن دیر و زود خویش  گردم در انتظاریک وعده خواهم از تو که 

 بی اختیار اگر نشوی در سجود خویش  از چشم من به خود نگر و منع کن مرا

 حاشا که ما زیان تو خواهیم و سود خویش  گو جان و سر برو، غرض ما رضای تست

 وحشی نوای مجلس غم کن سرود خویش  بزم نشاط یار کجا وین فغان زار

تقی الدین اوحدی سخنور و  ،اولین بزرگ مردی که مبادرت به گردآوری اشعار وحشی کرد

هجری قمری در اصفهان پا به عرصه وجود گذاشت و در  ۹۷۳در سال  او .ستوعارف معاصر ا

آوری و گزارش کرد تا به گردسالگی جالی وطن نمود و به هندوستان مهاجرت  ۴۲سن 

توانست  ت سالفدر مدت هوی  .بپردازد، انگان پارسی زبرح حال سرایندزندگی شعرا و ش

 .نمایدرا تهیه و تنظیم  "عرفات عاشقین"عه ای پر محتوا به نام مجمو

اوحدی در  ،میکرد احوال خویش فغان از درماندگی ،در زمانی که وحشی در خراب آباد یزد

 یزد نمود. ۀهند مبادرت به گردآوری اشعار و گفتار این دل سوخت

و باقی شعار و آموزه ها اثبت و نگهداری عدم انسجام در به علت عرفان و معرفت و ادب پارسی 

 شاعران آسیب دیده است. عرفا و و معنوی  از تراوشات احساسی یی ناقصهامجموعه ماندن 

ه صورت افکار و گفتار خویش را ب ،نتوانستند تمامی اشعارخالقان این گونه آثار متاسفانه اغلب 

 ،جای ماندهه از این بزرگان ب نچهآکامل و یکدست به ثبت برسانند و به تاریخ تحویل دهند. هر

 چه بسا دست نویس هایی یا اشعاری  شوربختانه شرح کاملی از گفتار و افکار  این بزرگان نیست.
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 یزد در بافقی وحشی آرامگاه

به مکان امنی برای ثبت  ندبوده امختلف احساسی و روحی این شعرا در تالطم فکری  ۀکه ثمر

به  که مردم زمانهاند دست نویس ها و اشعار در زمانی نوشته شده اند.  از سوی دیگر ارائه نشده 

 .ارزشی قائل نمی شدند این نوشته ها ایبر دلیل بی خبری و بی سوادی

بقات ممتاز به ی چون وحشی بافقی که به قدرت ها وابسته نبودند و از طسرایندگان ،در این میان

زندگی دشوار و پرمحرومیت  دلیل بهآنها بلند  ۀشمار نمی رفتند، ناشناخته تر ماندند و راز روحی

 . سربه مهر ماند

 

  زاده الیاس شهرام

  ۲۰۲۰ ،آنجلس لس
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های تحقیقی و تخصصی، ارزشمند و جذاب نیستند. نوشتارهایی هستند مقاله تنها 

به نیرومندی، اما بسیار طبیعی، خطوط از زندگی واقعی انسان ها که برآمده 

دوران های گوناگون، هیجان ها و عواطف انسانی را زنده و حساس در برابر 

 فصلنامۀ آرمان، از شمارهبخخ تاریخ خواننده قرار می دهند.  از این رو در 

 بدین وسیله از همۀ شخصیت .یافتگشایخ  "داستان من"ستونی با نام ، پیشین

ی و هر هموطن و عضو جامعۀ بزرگ ایرانیان دعوت به های فرهنگی و علم

۲۰۲۰ جوالیدوم شیریندخت دقیقیان،  .یممشارکت در این ستون می نمای  

  

ای سودابه رکنی نامی آشنا بر دربارۀ سودابه رکنی: 

روانشناسی خوانندگان آرمان است.  سودابه در زمینه های 

در در حال حاضر  تحصیل کرده و  و علوم دارویی کودک 

لس آنجلس کارمی کند.  او از یاران و هنرجویان فعال و 

)به استادی منیرو  ها کولیداستان نویسی کارگاه سازمانده 

نقد و  ۱۳روانی پور( است.  از سودابه رکنی در آرمان 

 گزارشی بر کارهای شهرنوش پارسی پور منتشر شد. 

چند وقتی می شود که از بخش اجرایی بیمارستان به بخش 

اداری و خرید تجهیزات منتقل شده ام. درست هفته سوم کارآموزی ام  بود که شیوع بیماری 

الم کردند. همه می گویند چه خوش شانس هستی! و من به خودم در آینه نگاه می کورونا را اع

آرمان  ستون

 برای:

 

 داستان من

 پیرامون ستون "داستان من" سخن سردبیر
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کنم و می گویم یعنی واقعا خوش شانسم؟ گاهی احساس می کنم به هر شکلی از دست عزارئیل 

افتم که کابوس بچگیم بود. عزرائیل به دهاتی رفته بود و اگر  -فرار کرده ام و یاد آن فیلمی می

 باالی سر  عزارئیل را  پیرزنی که  می ایستاد آن مریض میمرد. تصویر  باالی سر هر مریضی

 مریض را در اتاق چرخاند، از جلو چشمم نمی رود.تشک   شب مریضش می دید و تمام 

 
 به خواب میرفت و تا چشم باز می کرد دوباره عزرائیل باالی سر مریض بود.

ن و آراد از خانه پایشان را بیرون این روزها همین حال را دارم. مطلقا اجازه نمی دهم محس

بگذارند. چند روز پیش وقتی از سرکار برگشتم متوجه شدم، محسن برای تعمیر ماشین از خانه 

بیرون رفته بود. خانه را روی سرم گذاشتم. آنقدر جیغ زدم که بی حال شدم. نمی توانست بهم 

از چشمهایش آمد. گفت: تو نزدیک شود از همان دور که ایستاده بود انقدر خندید تا اشک 

 فکر می کنی من می میرم که اینقدر اعصابت خرده؟ 

با عصبانیت از صندوق عقب ماشین دانه به دانه کیسه های خرید را به داخل خانه آوردم. 

دستکش یک بار مصرف گیرم نیامد.  همان روزی که از آمازون خریدم، در اخبار اعالم کردند 

به ویروس کرونا دیده شده و  من هم خریدم را کنسل کردم. با ترس  در چند شعبه آمازون ابتال

دانه به دانه وسایلی که خریده بودم را در سینک ظرفشویی گذاشتم. کیسه را با احتیاط به سطل 

آشغال انداخته با آب و صابون چیپس و تن ماهی و پاکت تخمه و بسته گوشت چرخ کرده را 
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تم را گرفت. پاکیزه کردن آشپزخانه و راهرو و بقیه جاها قابل شستم همه این کارها دو ساعتی وق

 تصور نیست. 

من از بچگی وسواس داشتم و با بدبختی از وسواس خالصی پیداکردم. حاال دوباره احساس می 

کنم بیماری وسواس گرفتم. به آراد نگاه می کنم سه هفته است که نبوسیدمش! روزی بیست 

از روزش می گفت. از اینکه چه کرده.... گاهی می خواستم دقیقه کنار دستم می نشست و 

ایرادی بگیرم، ولی همانطور که دستش را گرفته بودم نوازشش می کردم و تذکرمی دادم. این 

چند وقت ارتباط برقرار کردن با هم  مشکل شده. دست به عصا ایراد می گیرم. دلم نمی آید 

رفته. فکرش را هم نمی کردم که از خانه سختگیری کنم. روزگار به اندازه کافی سخت گ

هایمان بیرون نرویم. من خاله و عمه ندارم. اصال خانواده بزرگی نیستیم. پدر بزرگم و یکی از 

دایی هایم در جنگ جهانی دوم مفقود االثر می شوند و بقیه خانواده مادرم به جز تنها دائی ام که 

از دنیا می روند. همیشه این برایم جای تعجب از مادرم دو سال کوچکتر بود از بیماری حصبه 

داشت و به مادرم می گفتم حتما نظافت را رعایت نمی کردید و مادر با چهره غمگین می گفت 

حصبه آمده بود که تعدادی را ببرد و خب خانواده من را انتخاب کرد و من معنی این حرف را 

 سالگی می فهمم. ۵۱امروز در 

خودم فکر می کنم فردا در بیمارستان با چه صحنه ای روبرو خواهم شد.  شبها خوابم نمی برد. با

امشب در اخبار دیدم که در نیویورک تریلی فریزداری در جلو بیمارستانها توقف کرده و دو 

مرد یکی یکی اجساد را که در روکش هستند از دو طرف گرفته و به داخل تریلی پرت می 

نبود از تعداد انبوه اجساد بود و غیر از این فکر نمی کنم کنند. این کارشان از روی بی مهری 

 میشد کاری کرد.

نتوانستم بخوابم. دم دمای صبح برای نیم ساعت چشمهایم را روی هم گذاشتم. ساعت پنج و نیم 

 با صدای زنگ ساعت بیدار شدم و خیلی زودتر از موعد به سرکار رسیدم.  فکر کردم از در

وارد شوم و با همکارهام در بخش دریافت تجهیزات سالمی کنم و جلویی به محوطه کارگاه 

ببینم چطور هستند؟ این روزها بیمارستان درست مثل صحنه های پشت جبهه دوران جنگ است. 

راهروهای بلند و شلوغ. همه با عجله از کنار هم رد می شوند و به جای اینکه سالم و احوال 

  ژاکلین از کنارم رد شد. لبخند زدم گفتم:    باش. مواظب خودت پرسی کنند به هم می گویند 
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 تصویری از نقاشی کودکان جهان از ایام کرونا

نمی دونی چقدر از این کلمه متنفرم انگار که یه »صورتش را جمع کرد و گفت: « سالم باشی»

 ۶هر شرایط دیگری بود بغلش می کردم اما با فاصله !« جوری اونطرف این کلمه نا امیدی هست 

فوتی از کنار هم گذشتیم. به در الکتریکی رسیدم . کارت پرسنلیم را اسکن کردم. در باز شد. 

گفتم: « اون رو دیدی؟»رائول و جانی نگذاشتند وارد شوم و من را با خود به راهرو بردند. گفتند: 

!«  فوتی را که پارک کرده کنار سطل آشغال ها  ۶۰اون ؛ اون فریزر گنده »گفتند: « چی رو؟»

مگه فریزر حمل سبزیجات و اینها »هاج و واج از شیشه در ورودی به بیرون نگاه کردم. گفتم: 

واقعا نمی فهمی این فقط یه »رائول یک قدم عقب تر رفت و گفت: « برای کافه تریا نیست؟

« یعنی چی نمی فهمم!»سرتکان داد و رفت. گفتم: « فریزر گنده است؟ بخش راننده نداره؟

 «.تا مرده توش جا می گیره حاال بفهم.. ۸۰۰»گفت:

گلوم گرفت... راهرو را طی کردم تا رسیدم به دفتر کارمون. در را باز کردم همه با تعجب 

حالت خوبه؟ خیلی سرخ شدی؟ تب داری؟ جلو در تبت را چک »نگاهم کردند. انجی گفت: 

ه به شرکت تری ام داده نشستم پشت کامپیوتر و زار زدم. قبل از ظهر انجی سفارشی ک  «کردن؟

همه « اوه باالخره این سفارش را قبول کرد المصب.»بود قبول شد. از جا بلند شد و گفت : 

خوشحال بودیم از جا بلند شدم که ببینم کدوم سفارش بوده. حواسم نبود دستم به گوشه شانه 

گشتم به طرف انجی خورد. با وحشت دستم را پرت کرد. خجالت کشیدم و کنار رفتم و سریع بر
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صندلیم. چند دقیقه بعد ایمیلی برایم فرستاد و نوشته بود لطفا مواظب دستهات باش. می دونم 

آدم مهربانی هستی ولی دلم نمی خواد با بی توجهی تو مریض بشم. تو نیویورک هم یک نفر با 

نچه را بی توجهی همه را آلوده کرد و االن هیچطور نمی تونن جمعش کنند.  باور نمی کردم آ

که می خواندم.  نوشتم این ویروس ایرانی و امریکایی و مکزیکی نمی شناسه. متاسفم که این 

 طور برداشت کردی ولی عیب نداره تو جوان هستی و دلم برات می سوزه که در عذابی.

راستش ته قلبم ازش ناراحت نشدم چون آراد هم بهم میگه تو توی بیمارستان کار می کنی و تا 

ش نگرفتی روی مبل نشین!  بهش حق می دم اینطور فکر کنه. شبها راحت نمی خوابم.  وقتی دو

به سختی خوابم می برد و حتی اگر برای پنج دقیقه هم چشمهایم روی هم برود خواب دورهمی 

هایمان را می بینم. دست محسن را گرفته ام و با هم میرقصیم و هم را می بوسیم.  فاصله ای در 

می پزم ولی نگران از مریض شدن نیستم. دیروز برادرم و خانمش به در خانه  کار نیست. غذا

آمدند. نان پخته بودند و برای منهم آورده بودند. تعارفشان کردم که بیایند داخل خانه. برادرم 

گفت : نه دور هم جمع شدن ریسک دارد، بماند برای وقت دیگر. دلم برای خودمان می سوزد. 

هوا پاکیزه است، ولی چطور امکان دارد این هوای تمیز  ،کنم آبی تر شدهبه آسمان نگاه می 

عاقبت بچه  ؟مسموم باشد؟ گاهی دلم می خواهد همه چیز دروغ باشد، ولی اگر دروغ باشد

هایمان چه می شود. پسرم حاضر نیست از خانه بیرون برود و با خود فکر می کنم نکند بعدها 

وم تا دم در خیابان سیب روی زمین بگذارم تا از خانه بیرونش قدیمی مجبور ش ۀمانند آن افسان

 کنم؟

مطمئنا تو »دیروز ازش پرسیدم با این شرایط دلش می خواهد چکاره شود؟ خندید و گفت : 

همان موقع بود که ترامپ گفت: « دلت نمی خواد من دکتر یا پرستار بشم این طور نیست؟

خب اگر ویروس »گفتم: « این نژادپرستیه!»و گفت:  ویروس چینی.... پسرم از روی صندلی پرید

 با غضب نگاهم کرد.« چینی نیست پس چیه؟

سرم را گذاشتم روی پشتی مبل و چشمهام را بستم . تجسم کردم کورونا تمام شده و بیشتر 

ادارات و سازمانها ترجیح داده اند کارمندانشان دورکاری کنند. دیگر کسی رغبتی ندارد بچه 

ا پرستار بشود. هوا پاکیزه تر شده و ترافیک مثل سابق پوست آدمی را نمی کند. اش دکتر ی

حقوق و دستمزدها بخاطر دورکاری کمی تعدیل شده. آدمها از قبل چاقترند چون حرکتشان کم 

شده. هوا سرد تر از قبل است. کلیسا، کنیسا و مسجد کمتر دیده می شود و دیگر کسی برای بهتر 
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 -دعا نمی شود. کسانی که کورونا گرفته اند اخالقشان با دیگران فرق می شدن اوضاع دست به

آخر »کند. درست مثل بابا که وقتی عصبانی بود و همه چیز را بهم می ریخت، مامان می گفت: 

کورونا یک کلمه ایست که می شود به « او یک تابستان حصبه گرفته، باهاش سربه سر نگذارید.

ط از آن یاد کرد. نژاد چینی در آمریکا کمتر شده و اکثرا برای اینکه جای فعل و فاعل و یا شرای

شناخته نشوند جراحی پالستیک می کنند. پسرم عاشق دختری چینی شده و من هیچ دل خوشی 

از این ماجرا ندارم. مرتب به من تذکر می دهد که نژادپرستم و من نگرانم که مبادا این دخترک 

گوشت خفاش و یا آن موجود افسانه ای که فلس داشته بر روی از آن نسلی باشد که اجدادش 

بدنش را خورده باشند. چندشم می شود. خودشان قرار و مدارشان را گذاشته اند. معنای ازدواج 

عوض شده و آنچنانی روابط احساسی و لمسی با هم ندارند. نمی خواهم زیاد خیاالت کنم ولی 

نی شده است. اول از یکدیگر تست گرفته اند که همه واقعیت این است که خیلی همه چیز ماشی

دوست دخترم می خواهد تورا به »چیز درست باشد و همخوانی داشته باشند. پسرم می گوید: 

نگو نه، شاید بهتر بشناسیش برای خودت » و اضافه می کند: « یک اسپا ببرد تا با هم دوست شوید

دیوانه ای مامان! دوست داشتن »می خندد : « ی؟آیا مطمئنی دوستش دار»می گویم: « بهتر باشد.

یعنی چی؟ ما با هم کارهای مشترک انجام میدیم و بعد هم خیلی از مواقع هرکدوم دنبال 

دست می کند در جیب شلوارش و قبض رزرویشن اسپای بوروک « کارهای خودمون هستیم.

ش عمل کنم. روز موعود فرا ورم به خواسته ابویلیامز را به دستم می دهد. عصبانی هستم ولی مج

می رسد. از خانه تا آنجا بیست دقیقه رانندگی ست. در ماشین تا وقت دیدار منتظر می مانم. 

خودم را در آینه نگاه می کنم. موهای سفیدم را پشت سرم بسته ام و  چند طره موی چتریم  را 

ایم را که ماتیک سرخی روی پیشانی ام می کشم تا چروکهای پیشانیم کمتر به چشم بخورد. لبه

زده ام بهم می مالم و کیف  مایو و حوله را از صندلی عقب ماشین برمی دارم و از ماشین خارج 

می شوم. زانوهام درد می کند و با سختی حرکت می کنم. جلو درب اسپا ایستاده است. موهای 

ی اش می شود بلوند و قد بلند. چشمهای درشت و بینی استخوانی . فقط از روی صورت مثلث

فهمید که نژادش چیست! ساک را از دستم می گیرد و آغوشش را باز می کند که بغلش کنم 

با هم وارد می شویم. قبل از من «. از آشنایی با شما خوشبختم »دست راستم را جلو می برم: 

 آمده بوده و همه کارها را انجام داده است. با هم به رخکن می رویم. یک حوله پوشیدنی از

می توانی »روی کمدی بر می دارد و به دستم می دهد و اشاره به کمدی می کند و می گوید: 

لباسهایت را همین جا آویزان کنی و قفل کنی . هیچی با خودمون نمی بریم کنار استخر فقط 
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دختر بدی نیست ولی ایکاش اجدادش جوجه تیغی یا هر کوفت و زهرماری که « .... حوله تنمان

سرمان آورده بود نخورده بود... چند دقیقه بعد پرده را کنار می زند و می گوید:  اون بال را

نگاهش می کنم خدایی بسیار زیباست. دلم می خواهدبپرسم چقدر عمل کرده تا به این « بریم؟»

شکل و شمایل در آمده ؟ هیچی نمی گویم. کنار استخرآب گرم حوله را از تن در می آوریم و 

آب می گذاریم. مایوی دو تکه سفید رنگ زیبایی به تن دارد و من هم همان روی صندلی کنار 

مایو همیشگی آبی رنگ با عکس صدفهای نارنجی. نگاهم می کند. فکر می کنم می گوید چه 

اولد فشن! ولی چه اهمیت دارد... بر می گردد و می رود لب پله ها که در آب جست بزند. کمی 

ش چیزی برق می زند. می روم کمی جلوتر. یک ردیف خم می شود از زیر خط کش شورت

 بر می گردد نگاهم می کند! « صبر کن. »فلس درشت! می گویم: 

 چی شده؟ -

 هیچی ! فقط یک چیزی به کمرت چسبیده. بذار بکنمش ... -

 سرخ می شود و کمی عقب تر می رود و می گوید:

 یائید تو آب.نه چیزی نیست این مادرزادیه کنده نمیشه چیزی نیست ب -

 به دنبالش می پرم تو آب ... 

چشمهایم را باز می کنم. از روی مبل پرت شدم پائین و آراد روی مبل نشسته و با موبایلش بازی 

 «خوبی حالت خوبه؟»می کند. از جا می پرد: 

 «آره االن ساعت چنده؟ اوه جمعه است ! چرا فکر کردم دوشنبه است؟»میگویم : 

 د. صدای زنگ در می آی

 برو در را باز کن.  -

 نه خودت برو من می ترسم مریض بشم. بابا تو حیاطه. -

به کورونا و روزگار و  چینی ها و خودم فحش می دهم. لنگان لنگان به طرف در می روم. در را 

باز می کنم و کمی عقب تر می ایستم . زن همسایه است. صورتش برافروخته است. یک دستش 

دست دیگر قالده پاپی اش را گرفته. صورتش را کمی جلو می آورد و به کمرش است و با 
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حرف می زند آب دهانش به این طرف و آنطرف پرت می شود. کمی عقب تر  همانطور که 

 روم. می

 این درخت شما اعصاب ما رو خرد کرده یه فکری براش باید بکنی دیونه ام کرده... -

یاس امین الدوله ام را با آب آهک سوزانده  نگاهش می کنم ... چند سال پیش، وقتی درخت

بود بهش گفته بودم که از دستش به دادگاه حمایت از گل و گیاهان سبز شکایت می کنم، ولی 

االن چکارمی توانم بکنم؟  به کجا شکایت ببرم؟ تو این وضعیت کورونایی ای خدای من... فقط 

رم بریزم. حوصله دعوا ندارم. با سر دلم می خواهد گورش را گم کند تا ببینم چه خاکی به س

می رود. درهمان اثنا ماشین پلیسی را می بینم که مرد بی خانمانی را  "چشم..."اشاره می کنم: 

. عجب ۹۱۱سوار می کند... بی خانمان محله مان هست. حتما همسایه ها تلفن کرده اند به 

ت رفتار کرده. این روزها بی موجودی بود این ویروس کورونا در ایالت کالیفرنیا سوسیالیس

 -خانمان ها را در هتل ها اسکان می دهند به خانواده های کم درآمد غذا و کمک خرج می

دهند. همیشه از اصراف بیش از حد در اینجا رنج می بردم. االن همه کمتر حروم می کنند. 

به محسن گفتم: دیروز حساب بانکی ام را چک کردم. دو ماه اخیر پول آنچنانی برداشت نکردم. 

خیلی بده پول داشته باشی و  نتونی خرج کنی! نه کنسرتی بتونی بری ونه حتی رستوران. خیلی 

مفاهیم در حال عوض شدن است. خیلی آداب تغییر خواهد کرد و نمی دانم شاید آدمها از هم 

لی شاید بعد دورتر شوند... آنوقتها خوشبختی در داشتن ماشین آنچنانی و خانه بزرگ و ... بود. و

از این انسانها بدنبال موهبتهای کوچکی بیفتند که سالیان قبل داشتند و ازش بی توجه گذشتند! 

 مثل گردهمایی های فامیلی و مسائل پیش پا افتاده احساسی ....هوا پاکیزه است ولی ذرات نامرئی 

می گیرد. صدای ویروس کورونا را نمی شود دید. نفس عمیقی می کشم و به دنبال آن سرفه ام 

سینه سرخ هایی که  در این فصل دور و بر خانه « در را ببند مریض می شوی.»آراد می آید: 

پرواز کرده و پروانه ها را دنبال می کنند از پیش چشمم دور می شوند و به طرف درختی که 

خواهد همسایه را آزار می دهد می روند. صدای چهچه شان ضربان قلبم را تند می کند. دلم می 

به آینده ای خوب فکر کنم. در را بر روی هم می کوبم و نگاهم به جعبه ماسک آبی رنگ  

 هارخوری می افتد و دو دل می شوم...اروی میز ن

 ۲۰۲۰اپریل  ۷ ،کالیفرنیا ،سودابه رکنی
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 از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است 
 رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است 

۱/۳۴۷۶ 

 و چینیان داستان صورتگری رومیان
 ( ۳۴۶۷از بیت  -دفتر اول   -)مثنوی

 
گفته اند که در بارگاه پادشاهی، چند نفر رومی و 
چینی حضور داشتند. سخن از نقاشی پیش آمد. 
چینیان گفتند: ما در نقاشی نظیر نداریم و رومی ها نیز ادعا کردند که شکوه و جالل نقاشی روم 

ها به بحث و جدال پرداختند، اما رومیان فقط همان سخن  را هیچ ملتی ندارد. در این زمینه، چینی
کردند. تا آن که شاه گفت: باید عمالً امتحان کرد  وترا گفتند و در مقابل استدالل چینیان سک

 تا معلوم شود کدام یک از شما در این هنر برتری دارید.
 گفت سلطان: امتحان خواهم در این 
 کز شما ها کیست در دعوی گُزین 

۱/۳۴۶۸  
چینی ها پیشنهاد کردند یک اطاق به آنها داده شود و یک اطاق به رومیان، تا در آن، هنر 
صورتگری خود را روی دیوارهای آن به نمایش بگذارند. این پیشنهاد به تصویب شاه رسید و دو 

 

 بازنویسی خالق

 داستان های

نثرمثنوی معنوی به   
 

آن شرح داستانهای و 

امروزی زبانبه   

 

صورتگری رومیان و 

 چینیان
 

زاده سیاح هدیم دکتر  

  روانشناس و شناس مولوی
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را اطاق مقابل هم تعیین شد که فقط با پرده ای از هم جدا شده بود. یکی را به چینیان و دیگری 
 به رومیان دادند تا بر دیوار های آن نقاشی کنند.

خواستند و به دستور شاه از خزانه به آنان داده شد. اما رومیان  1چینی ها از شاه صد نوع رنگ
رنگ نخواستند و گفتند که هنر آنان در نقاشی، صیقل زدن است.  پس در اطاق را بستند. چینیان 

یقل زدن دیوار ها. بطوری که دیوارها را مانند آسمان، شروع به نقاشی کردند و رومیان به ص
 روشن و با جال کردند. 

وقتی کار صورتگری چینی ها تمام شد، با شادمانی طبل کوبیدند و شاه را برای بازدید هنر 
خود دعوت کردند. شاه از دیدن آن نقش های هوش ربا و چشم نواز، حیران ماند و به هنرمندان 

 ن ها گفت. بعد نوبت به رومیان رسید. این نقاشی ها آفری
 شَه در آمد دید آنجا نقش ها 
 2می ربود آن عقل را وقت لقا

 بعد از آن آمد به سوی رومیان 
 پرده را برداشت رومی از میان 

 عکس آن تصویر و آن کردار ها 
 زد برین صافی شده دیوار ها

 هرچه آنجا دید، اینجا بِه نمود
 ربود دیده را از دیده خانه می

۱/۳۴۷۹ 
وقتی پرده را کنار زدند و اطاق رومیان نمایان شد، شاه در کمال حیرت دید که همه آن 
نقاشی های چینیان در این اطاق با شکوه تر و بهتر نمایش داده شده است. رومیان بجای نقاشی، با 

زیبای صیقل زدن دیوارهای اطاق خود، آینه هایی  صاف و روشن ساخته بودند که نقش های 
 اطاق چینیان، زیبا تر و شکوهمندتر نشان داده  می شد.

*** 
 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
یکی ازنتایج مورد نظر مولوی از داستان پیش)داستان عیادت رفتن ناشنوا( این بود که بگوید 

کنند. در حالی که این کار به « درک»فیلسوفان، می خواهند عالم را از طریق حس های خود 
ان دلیل که در آن داستان آمده، ناممکن است. در انتهای آن داستان مولوی می گوید: اصوالً هم

                                                 
 عدد صد اینجا فقط نشانه کثرت است. یعنی رنگ بسیارخواستند.  -۱
  وقت لقا: زمان دیدار. -۲
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اول گروهی که از  :مردم دنیا دو دسته اند و این دو دسته را به وجه روشنی  نشان داده است
و بر اساس آن، شیوه ی زندگی آنان تنظیم شده « می فهمند»خود دنیا را « چشمِ سر»طریق 
و بر همان « درک می کنند»دوم کسانی که از راه دل )عشق(، حقیقت هستی را و  است .

 اصل روش زندگانی خود را بنیان گذارده اند. 
جهان از طریق حس ها، اسباب دو گانگی و « فهم»در مورد گروه نخست مولوی می گوید: 

رامون، در انسان چند گانگی امور را فراهم می سازد. از آنجایی که ارتباط حس ها با اشیاء پی
آن ها از محیط زندگانی نیز می تواند متفاوت و حتی  «فهم»های مختلف، متفاوت است، پس

گاهی متعارض باشد. وقتی دو دید متفاوت در یک امر واحد پدید بیاید، ارزش ها نیز متفاوت 
 خواهند بود و همین موضوع باعث اختالف و حتی جنگ و جدال بین انسان ها می شود.

ید مولوی، این گروه، بزرگساالنی هستند که بالغ نشده اند و در واقع کودکانی هستند که از د
 -با اسباب بازی های کودکانه خود )ثروت،مقام،شهرت، کشورگشایی، سیاست و...( بازی می

 کنند.
 خلق اطفال اند، جُز مَست خدا 

 نیست بالغ، جُز رَهیده از هوا 
 گفت: دنیا لَعب و لَهو است و شما 

 1کودکیت  و راست فرماید خدا
 از لَعِب بیرون نرفتی، کودکی 

 ؟2بی ذَکات روح کی باشی ذکی
۱/۳۴۳۰ 

تا هنگامی که از بازیچه های زندگی دست نکشیده ای، هنوز کودک هستی و بدون کشتن 
 روح حیوانی )نفس حیوانی( خود، کی می توانی بگویی که هوشمند و آگاهی؟

متفاوت « فهم»این همه جنگ ها را، مولوی مانند جنگ کودکان می داند که ناشی از همین  
 انسان ها از واقعیت جهان است. 

 جنگ خلقان، همچو جنگ کودکان 
 3جمله بی معنی و بی مغز و مُهان
 جمله با شمشیر چوبین جنگشان 

                                                 
  لَعِب: بازیچه.  لَهو: آنچه مایه ی سرگرمی و بازی می شود. کودکیت: کودکید،کودک هستید. -۱
 ذَکات: آتش زدن، کشتن حیوان. ذکی: هوشمند. باهوش.  -۲
 مُهان: خوار و پست شده. -۳
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 1جمله در الیَنفَعی آهنگشان
۱/۳۴۳۵ 

هستند که یک قطعه ای نی، بین پاهای خود گذارده اند و ادای این گروه مانند کودکانی 
 سوارکاران را در  می آورند.

 جمله شان گشته سواره بر نی ای 
 2کاین بُراق ماست، یا دُلدُل پی ای

۱/۳۴۳۷  
اما گروه دوم، با آن که نسبت به گروه اول بسیار اندک اند، مردمانی هستند که عالَم را از 

می کنند. برای آنان آنچه که به عنوان عقل جزوی است پوچ و بیهوده « درک»طریق دل خود 
است. این ها مَست خدا هستند که از بند اسارت بار هوی و هوس و اسباب بازی های کودکانه 

 رَهیده اند:
 خلق اطفال اند، جز مَست خدا 

 نیست بالغ، جز رَهیده از هوا
۱/۳۴۳۰  

اگر می خواهی از این فالکت روانی نجات پیدا کنی، مولوی پند می دهد که: ای دنیاپرست، 
اگر می خواهی به شادمانی بیکران، قدرت بیکران، نعمت بیکران، خالقیت بیکران و بسیاری از 

 این بیکران ها که هم اکنون حسرت آن را می کشی، برسی:
 خود  3خویش را صافی کن از اوصاف

 تا ببینی ذات پاک صاف خود 
 م انبیابینی اندر دل، علو

 4بی کتاب و بی مُعید و اوستا
۱/۳۴۶۰ 

وقتی از ارزش های خوب و یا بد )اوصاف( که جامعه در تو نهادینه کرده، رها شدی )خود 
را از آن ها صاف کردی(، آن وقت است که علوم همه  انبیا بدون کتاب و استاد و دستیار استاد 

 در دل تو ریخته خواهد شد.

                                                 
 الیَنفَعی: بیهوده، بی فایده، بدون نفع. آهنگ: قصد. -۴
بُراق: نام اسبی که می گویند حضرت رسول اکرم در شب معراج بر آن سوار شد. هرچیز که تند حرکت کند  -۵

 آن را بُراق می نامند. دُلدُل: نام اسبی که حاکم اسکندریه به پیامبر هدیه داد.
 صاف: وصف ها.  وصف های خوب یا بد که جامعه با تلقین در تو نهادینه کرده و بر تو برچسب زده است.او -۱
 مُعید: دستیار استاد که برای دیگر شاگردان درس را تکرار می کرد.  -۲
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فقط نشان   آینه شو که این دنیا صاف کن، خود را صیقل بزن. خود را از زنگار های  پس
 دهد، بی آن که خود را نشان بدهد. بی نیاز است از خودنمایی.  می

 اینجا است که مولوی می گوید: 
 ور مثالی خواهی از علم نهان 
 قصه گو از رومیان و چینیان 

۱/۳۴۶۶ 
زده اید، چینیان نماد حس گرایان و در داستان رومیان و چینیان، همانطور که حتماً حدس 

دنیا پرستانند. آن ها مدام درحال نقاشی دنیای محسوس پیرامون خوداند. از همین دنیای 
محسوس است که تعلیم می گیرند، بی آن که به ذات خود رجوع کنند. بدون این محسوسات، 

جدایی انداخته است.   آن ها هیچ اند. آن ها مدام در پی رنگ هستند و رنگ است که میان آن ها
، که اما رومیان نماینده ی صوفیان و عرفا هستند، که مانند آینه آنقدر دل خود را صیقلی داده اند

 همه ی زیبایی ها و هنر ها در آن ها منعکس می شود.
 رومیان، آن صوفیان اند ای پدر

 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر
 لیک صیقل کرده اند آن سینه ها 

 و حرص و بخل و کینه ها  پاک از آز
 آن صفای آینه، الشک دل است 

 1کو نقوش بی عدد را قابل است
۱/۳۴۸۳ 

جهان را از راه دل به انجام می رسانند. این ها نیازی به رنگ ندارند، زیرا « درک»عارفان 
رنگ را نشان از چندگانگی می دانند که اسباب جنگ و عوارض دیگر پدید می آورد.  رنگ 

آنان  بی رنگی است، که یکتایی است، که وحدت است. رنگ همبستگی، رنگ صلح مطلوب 
 و دوستی، رنگ آشتی. زیرا بی رنگی از دید عرفا اصل همه ی رنگ ها است:

 از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است 
 ۱/۳۴۷۶     2رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است

 

                                                 
الشک: بدون شک. بی تردید.  بی عدد: بیشمار. معنی بیت: ]دل صوفی، صفای آینه رومیان را دارد که نقش  -۱
 ای بیشماری را  از خود منعکس می کند.[   ه
دوصدرنگ: به معنی دویست رنگ نیست بلکه می خواهد کثرت را بیان کند. حتی اگر در کثرت )دو صد  -۲

  رنگ( باشی می توانی به بی رنگی برسی. بی رنگی مانند ماه است و رنگ مثل ابر که جلوی ماه را گرفته است.
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 ۵شنبه  روز سه  درفرزانه تأییدی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در هفتاد و پنج سالگی 

هایی  او که برای ایفای نقش در فیلم .درگذشتدر لندن و در پی بیماری سرطان ریه فروردین، 

شد، به آن دسته از بازیگرانی تعلق داشت که  شناخته می "خاک"و  "فریاد زیر آب"مانند 

 .انقالب اسالمی مانع از ادامه کارشان شدند

 

اش روی صحنه و عنادش با  هنر بازیگری، حضور پررنگ چنین به خاطر جدی گرفتن هم تأییدی

 .شود پسند ایران به یاد آورده می سینمای عامه

، زندگی فرزانه تأییدیمورد در نوشته ای ارزشمند در  ،روزنامه نگار سینمایی ،یوسف لطیف پور

 :هنری او را چنین شرح می دهد 
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از سنین نوجوانی شیفتۀ هنر رقص  در تهران متولد شد. پدرش ارتشی و بهایی بود. ۱۳۲۴در سال 

و با پیوستن به اداره هنرهای دراماتیک آغاز  ۱۳۴۱اش در سال  های تئاتری و نمایش بود. فعالیت

 .شد. در همان سال نقشی داشت در یکی از اولین تئاترهای تلویزیونی که پخش زنده شد

، با ۱۳۴۳هایی پرکار برای تأییدی بود )او در این فاصله، در سال  سال ۱۳۴۶تا  ۱۳۴۱های  سال

تصمیم گرفت برای ادامه  ۱۳۴۶اش پرویز کاردان ازدواج کرده بود( اما او در سال  همکار تئاتری

آنجلس، جایی که در آن چند دوره آموزشی گذراند،  وقتی در لس  .تحصیل روانه آمریکا شود

ها قرار  ، آشنا شد، آنای التحصیل فیلمسازی از دانشگاه یو سی ال رغبا حسین رجائیان، فا

هم اولین نقش  "هشتمین روز هفته"گذاشتند در یک فیلم با هم همکاری کنند. این فیلم، 

اولین فیلمی  "روز هفته مینهشت"  .ای برای بازگشت او به ایران سینمایی تأییدی شد و هم بهانه

ساختۀ محمدعلی فردین قبل از  "جهنم + من"اما فیلم  . بود که تأییدی در آن ایفای نقش کرد

فرزانه تأییدی  . این تالش فردین موفقیتی نداشت  .، روی پرده سینماها رفت۱۳۵۱آن، در آبان 

با این که   .هرگز رخ ندادای که در عمل  ای تازه در سینمای ایران بود، تجربه به دنبال تجربه

های اطراف  برداری رنگی فیلم در بیابان های فیلم را نوشت و فیلم احمد شاملو بخشی از دیالوگ

تن تأییدی در نقش یک زن فرزانه های ایرانی خلق کرد،  بم فضایی واقعی و متفاوت از بقیه فیلم

به شدت از این مسأله رنجور که خودش فرزانه فیلمفارسی بود . در فقط یک کلیشۀ دیگر  فروش

 !"ها نقش فاحشه نداشتم من در هفت فیلم بازی کردم که فقط در دوتای آن" :بود بعدها گفت

، "خاک"های تأییدی نکردند. این نکته دربارۀ  فیلم  های مشهور کمکی به بهبود کیفیت نویسنده

آبادی ساخته شد،  ولتساختۀ مسعود کیمیایی، هم صادق است که بر اساس داستانی از محمود د

ای که به نقل از فرزانه تأییدی چند بار سرصحنه فیلم حاضر شد و نسبت به دست کم  نویسنده

 .گرفته شدن نقش شخصیت زن در فیلم، الاقل در مقایسه با داستان اصلی، نارضایتی نشان داد

، ولی ردندهمکاری ک( ۱۳۵۶) "سفر سنگ"کیمیایی و تأییدی یک بار دیگر در فیلم انقالبی 

 .الشعاع حضور پوری بنایی قرارگرفت بازی تأییدی تحت "جهنم + من"مانند 

برندۀ جایزۀ سپاس  "خاک"و  "هشتمین روز هفته"های  با وجود این که تأییدی برای فیلم

به هفتاد  "هشتمین روز هفته"بهترین بازیگر نقش اول زن شد و دستمزدش از ده هزار تومان در 

رسید اما هرگز در سینمای ایران جا نیفتاد و هرگز فرصت ( ۱۳۵۶) "ها واسطه"هزار تومان در 

 .توانستند رنگ متفاوتی به کارنامۀ او بدهند را پیدا نکرد کار با کارگردانانی که می
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 همبازی آن درو  بازی کرد "فریاد زیر آب"اش،  ترین فیلم کارنامه در محبوب ۱۳۵۶او در سال 

 .بود داریوش

 
پسند ایران کنار نیامد و همیشه به کنایه  ها و روابط سینمای عامه هرگز با قواعد و داستان فرزانه

هایشان به آب و نان  بیشتر بازیگران زن ما به خاطر خوشگلی و عشوه" :شد که یادآور می

 ".اند رسیده

طی  ۱۳۵۹ها در استخدام وزارت فرهنگ و هنر بود، بعد از انقالب و در سال  تأییدی که سال

با اشاره به  "گریز ناگزیر"بار ه در مصاحبه ای در کتاب  این حکمی از کار اخراج شد. او در

داند و  زمزمه هایی درباره بهایی بودن و ارتشی بودن پدرش، دلیل اخراجش را مذهب پدرش می

 :گوید می

بود. یک روز دیدم اسم مرا در تابلو اعالنات چسباندند. تا مدتها جواب  ۱۳۵۹سال 

درستی به من نمی دادند. نمی گفتند چرا حقوق من قطع شده. من کارمند رسمی اداره 

فرهنگ و هنر و اداره برنامه های تئاتر بودم. همه حقوق و مزایای مرا یکباره قطع 

کردند. می گفتم حکمم را بدهید تا بفهمم تکلیفم چیست؟ سال ها بیمه و بازنشستگی 
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ازنشستگی ام چه خواهد شد. بعد از حدود دو سال و دانستم بیمه و ب داده بودم. نمی

هفت هشت ماه که به محل وزارت خانه رفتم، که حاال وزارت فرهنگ و ارشاد شده 

باالخره و با مکافات مرا به آقایی معرفی  .بود و از این اتاق به آن اتاق فرستاده شدم

می دیدم. مقنعه  کردند. به من نگاه نمی کرد چون من زن بودم. من فقط نیمرخش را

سرم بود. مگر کسی جرات داشت غیر از این رفتار کند؟ به او گفتم ببخشید برادر، به 

چه دلیل حقوق من قطع شده؟ اگر پاکسازی شده ام و یا اخراجم کرده اند دلیلش 

چیست؟ و چرا حکمم را نمی دهند؟ او بی آنکه به من که در طرف چپش نشسته بودم 

لی جلویش نگاهی انداخت و گفت سر نماز ظهر اسمت را نگاه کند، به فضای خا

 ".اعالم کردیم . گفتیم بیرونت کنند

بازی کرد که در ( ۱۳۶۰زاده،  )مهدی فخیم "میراث من جنون "او در آخرین فیلمش در ایران، 

هایی بود که بدون حجاب فیلمبرداری شد و برای همین با وجود  ضمن یکی از آخرین فیلم

 .ها پایین کشیده شد تر از موعد از پردهاش زود موفقیت

زار رفت اما بعد از چند  فرزانه تأییدی برای امرار معاش و فعال ماندن روی صحنه به تئاترهای الله

از مرز سیستان و  ۱۳۶۵اش سرانجام در سال  ای های حرفه آل گرفتن ایده  پی برایسال ناتوانی 

جا به بریتانیا  د، خودش را به کراچی و از آنبلوچستان به طور غیرقانونی کشور را ترک کر

 .رساند، کشوری که تا پایان عمر در آن اقامت داشت

 :با شتر می گوید  در گرما ودرباره فرار از مرز پاکستان  "گریز ناگزیر"در کتاب 

از من  وقتی به انگلستان رسیدم تنها ورقه ای که داشتم همان هویت نامه بود. عکسی که

دهد که انگار  در پاکستان گرفته اند و در آن ورقه چسبانده بودند، مرا طوری نشان می

سبیل دارم. به دلیل تاول هایی است که هنگام خروج از ایران در گرمای کویر زدم. 

چون وقتی از کویر رد می شدیم، بدجوری سوختم و صورتم و پشت لبم تاول زد. 

ت و ما هم در وسط تابستان به آنجا رسیدیم. هروقت به پاکستان کشوری بسیار گرم اس

 ... کنم هم خنده ام می گیرد و هم گریه آن نگاه می

 -دوستان و همکارانخ تسلیت می ،آرمان درگذشت فرزانه تاییدی را به خاندان

 گوید.
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 را به خاندان و همکاران و دوستاننجف دریابندری آرمان درگذشت زنده یاد 

 تسلیت می گوید. این شخصیت فرهنگی

 وسرشناس شهر  افراد ش از پدربود.  در محلۀ حمام جرمنی آبادان  ۱۳۰۷  زادهنجف دریابندری 

 .بود ۶های نفتی ناخدای شماره  کشتیپدرش در  نجف فرزند دوم خانواده بود. 

از زنده یاد شمار بسیاری آثار و ترجمه های ارزشمند به جا مانده که در حیات فرهنگی ایرانیان 

 «دریا و پیرمرد»، تاریخ فلسفه غرب؛ برتراند راسلتاثیرگزار بوده اند، از جمله مشهورترین آنها: 

 بیلی» و «رگتایم» و (تواین مارک) «فین هکلبری» و «دهکده در ای بیگانه» ،(همینگوی ارنست)

   .هستند او های ترجمه جمله از( دکتروف) «باتگیت

عنوان یک کتاب آشپزی اثر نجف دریابندری با همکاری  کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز

 .همسر فقیدش، فهیمه راستکار، است

 فرهنگی، بخش هایی از یادنوشت های او را به خوانندگان تقدیم می کنیم. ۀبه یادبود این چهر
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 یادنوشت هایگزیده ای از 

 زنده یاد نجف دریابندری

 

 وی تلفظ نام همینگ

 ۀکردم؛ چون نویسند تلفظ می« گوی همین»وی را  بین خودمان بماندُ من آن موقع اسم همینگ

 یاد را بابا آن اسم درست تلفظ بعدازآنکه من خود دلیل همین به  .بود نوشته «همینگوی» مقاله،

. کنم تلفظ «گوی همین» باز مبادا که  نوشته «وی همینگ» صورت به همیشه را اسم این گرفتم

های او را  وی آشنا شدم؛ اولین داستان همینگبا اسم  گلستان هرحال، من با خواندن آن مقالۀ به

 .ای که گلستان ترجمه کرده بود خواندم هم مدتی بعد در مجموعه

 

 وداع با اسلحه

اینکه این  جای را به من داد که بخوانم. من به وداع با اسلحه متن انگلیسی گلستان یک روز

اش کردم؛ یعنی بعد از آنکه مقداری از آن را خواندم دیدم که باید  کتاب را بخوانم ترجمه

کار شدم. چند دفتر کاغذ کاهی خریدم و شروع کردم. این کار هشت  اش کنم و دست به ترجمه

 .ماه طول کشید

 

 احضار روح

داستان از این قرار است که حدود بیست سال پیش یکی از دوستان، من و چند نفر دیگر را برد 

هم بود. شاید خود ساعدی بود  حسین ساعدی غالم خیر، به یک جلسۀ احضار ارواح. یادش به

که ما را برد، درست یادم نیست. درهرحال احضارکنندۀ ارواح سرهنگی بازنشسته بود. 

ای بود. جناب سرهنگ  ساله ودوسه که جوان بیستهای پارک شهر یک مدیوم هم داشت  طرف

خواست روحِ اشخاص متفرقه را حاضر کند. روح  کرد. بعد از او می مدیومش را هیپنوتیزم می

زد. خالصه، جناب سرهنگ  شد و با مدیوم که خوابیده بود با حضار حرف می هم حاضر می

ضار کنیم. من هم گفتم لطفاً کسی را مایلد اح مدیوم را خواب کرد و از ما پرسید روح چه

را احضار کنید؛ چون کار خیلی واجبی با ایشان دارم. جناب سرهنگ گفت  صادق هدایت روح

http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiadabiat.net/wiki/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wikiadabiat.net/wiki/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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حتیاجی به احضار نیست. معلوم شد این کار هر شبشان آورند ا آقای هدایت خودشان تشریف می

است. گفتم بسیار خب. پس هروقت آقای هدایت تشریف آوردند، مرا خبر کنید. خالصه بعد از 

اینکه  مثل« داش آکَل»مدتی گفتند آقای هدایت تشریف آوردند اگر سؤالی دارید بفرمایید. فیلم 

« داش آکَل»ه بود. گفتم از آقای هدایت بپرسید تازه درآمده بود، بحث آکُل و آکَل مطرح شد

ما بعد از مذاکره با چند « داش آکَل»زبان فصیح گفت:  ؛ هدایت به«داش آکُل»درست است یا 

روح دیگر بلند شدیم رفتیم هتل مرمر توی خیابان فیشرآباد که پاتوق خیلی از دوستان بود. آنجا 

شسته دارد با یک عده سر همین مسئلۀ آکَل و دیدم اسماعیل شاهرودی شاعر معروف و مرحوم ن

گفتند آکُل. من گفتم حق با شاهرودی  ها می گفت آکَل، آن کند. شاهرودی می آکُل دعوا می

ساعت پیش از خود هدایت پرسیدم، گفت آکَل. شاهرودی گفت بفرمایید،  است؛ چون من نیم

 !ای ایت را کجا دیدهساعت پیش هد کس از من نپرسید تو نیم این هم شاهد. ولی هیچ

 

 هدایت و بوف کور

بوف کور اثر منحطی است و دوستش ندارم. در اواخر قرن گذشت رونق داشت. شعرایی مثل 

کسی روی این شعرا گذاشه  دانم اسم منحط را چه اند. من نمی بودلر و ورلن توی این خط بوده

بود؛ ولی پیروان مکتب منحط این اسم و عنوان را برای خودشان قبول داشتند، حتی یکی وقت 

بود. « منحط»شان  بله، اسم نشریه«. منحط»یعنی  le decadent اسماشتند به ای هم د نشریه

های  زد: این را هرکس نگاهی به نوشته واقعیت این است که فارسی هدایت گاهی لنگ می

بیند. گاهی فعلش ناقص است. گاهی ارکان جمله سرجای خودشان نیستند،  هدایت بیندازد می

 .ردگاهی ساختمان جمله شکل فرنگی دا

گیرد این  های هدایت را می هایی که در آن روزها خوانندگان داستان کنم یکی از چیز گمان می

هیچ « اخالق»آور موسوم به  آمیز و مالل ها از آن عنصر دروغ بینند در این داستان است که می

 .خبری نیست

 محجوب زبان ۀرنگِ تاز

برای گردش به آبادان رفته بود. در جمع کوچکی از جوانان محلی  ۱۳۲۹در زمستان  محجوب

ی ما غریب برا اش تهرانی غلیظِساله بود و لهجه  شش  جوپن  حاضر شد. در آن ایام جوانی بیست

http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81_%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81_%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikiadabiat.net/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikiadabiat.net/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://wikiadabiat.net/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
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 سردسته درحقیقت و داد آن به ای تازه روی و رنگ و دریافت را جمعسرعت روحیه  بود. به

 همه ذهن در شنیدیم او از... و المثل ضرب و کالم تکیه و شوخی و شعر بابِ از آنچه. شد جمع

 .زدیم می حرف او لهجه با خودمان خیال به حتی و امیر زبان به وبیش کم همه  آن از بعد. شد حک

 

 دوران مدرسه، آموزش زبان انگلیسی در آبادان و ترک تحصیل 

ساله بودم که پدرم مرا همراه یک پسر دیگر گذاشت توی این مدرسه. یک روز   ۶یا ۵ 

شد. این ماجرا دستم را بریدم. به خانه آمدم دستم را بستند. ورم کرد و چندین روز حالم بد 

 .  باعث شد دیگر به آن مدرسه نروم

نام کردند. تا کالس  دی ثبت۱۷در هفت سالگی مرا در مدرسۀ مختلطی به اسم مدرسۀ 

ای بودم. بعد از کالس چهارم از مدرسۀ مختلط به دبیرستان  چهارم شاگرد خیلی برجسته

یادم هست  -رازی آمدم که شرکت نفت ساخته بود. من تا کالس نهم آنجا درس خواندم. 

ن آشنا ها که به تهران آمدم با ایشا روزی محمود تفضلی به مدرسه آمد و سخنرانی کرد. بعد

را در « ایران ما»شدم و با همدیگر دوست شدیم. او برادر جهانگیر تفضلی بود که روزنامۀ 

معلمی داشتیم به اسم آقای علوی که معلم ریاضیات و هندسه بود. یک روز که -آورد.  می

درس رسم داشتیم و من رسمم را نکشیده بودم، آمد پرسید رسم شما کجاست؟ گفتم که 
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یلی خب پاشو برو بیار. من هم از کالس رفتم بیرون که رسمم را بیاورم و نیاوردم. گفت خ

دیگر برنگشتم. هفت هشت ده ماه بعد از ترک تحصیل به شرکت نفت رفتم. در انگلیسی 

های خوبی بودند که در دورۀ  خواندن من چند عامل مؤثر بود. یک عامل مهم معلم

مند بشوم. بعد خودم  ان انگلیسی عالقهدبیرستان داشتیم و باعث شد که به یادگیری زب

خواندم.  شده می های انگلیسی خالصه خواندم. مقدار زیادی رمان های انگلیسی می کتاب

 دیوید »کنم که اولین کتاب غیر درسی که به زبان انگلیسی خواندم هیچ فراموش نمی

زبان انگلیسی من رلز دیکنز بود. یکی از عوامل واقعاً مؤثر در یادگیری چا اثر «کاپرفیلد

ی را سسینما بود. سینما تاج آبادان برای من خیلی غنیمت بود. من مقدار زیادی از زبان انگلی

توی سینما یاد گرفتم. جالب این بود که من چون انگلیسی را توی سینما یاد گرفته بودم 

تحصیلم  سال بعد از ترک یک-زدم.  تر حرف می ها بهتر و ادبی درواقع از خیلی از انگلیسی

را صرف انگلیسی خواندن کردم. و وقتی یک سال تمام شد من درواقع انگلیسی بلد بودم. 

کنم که  زدم. بعد شروع کردم به ترجمه. خیال می خواندم و حرف می کتاب انگلیسی می

های  خواندم و دو، یه تا از داستان های ویلیام فاکنر را می هفده، هجده ساله بودم که داستان

 مند شدم. را ترجمه کردم. بعد از آن بود که به ترجمۀ ادبیات انگلیسی عالقهکوتاهش 

ای به روی  های کسروی دریچه های کسروی بود. کتاب فکری من اندیشه  اولین گرایش

های کسروی که یادم هست آن موقع خواندم کتاب  دنیایی جدید برایم باز کرد. کتاب

خواندم اصالً  گری بود که من وقتی می یا شیعه« دگوی ، حافظ چه می«خواهران و دختران ما»

طوری که با شعر و شاعری و حافظ و سعدی به کلی مخالف  شدم؛ به کلی دگرگون می به

یک معلمی داشتیم به اسم آقای سرفراز که مذهبی بود و مخالف کسروی. او  -شده بودم. 

الدین اسدآبادی  یدجمالهایی از س داد که مذهبی بشویم. ازجمله کتاب هایی می هم کتاب

های فکری  داد. منتها اندیشۀ مذهبی تأثیری در ما نداشت و فقط ما را وارد کشاکش به ما می

 شد که از افکار دو طرف مطلع شویم.  کرد و باعث می می

 

 یاد و نام نجف دریابندری گرامی باد.
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 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 
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 محمد کوشش و قلم به سرخ شفق های مقاله از ای گزیده کتاب اول جلد تازگی به :انآرم

 شده منتشر  ویرجینیا ایالت در ساکن گاز و نفت تخصصم و نگار تاریخ ،یوسف ابن حسین

   1 .شد تقدیم خوانندگان به کتاب این از نشده منتشر هایی بخش ،آرمان ۱۱ شماره در .است

                                                 
۱

  :بخوانید نشانی این در را ۱۱ آرمان در دشتی علی مورد در یوسف ابن آقای مقاله کل 
http://armanfoundation.com/wp-content/uploads//2019/10/articleeb.pdf 

  کتاب معرفی

 گزیده ای از مقاله های 

 شفق سرخ 

 علی دشتی

  (اول جلد)

 :کوشخبه 

 حسین ابن یوسفمحمد 
 

 

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2019/10/articleeb.pdf
http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2019/10/articleeb.pdf
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 قوای توسعهشما برای بقای خود و اجرای نیات خود و برای "...

ق قانون و اصول باید نه تنها مطاب ایران دادن عظمت و نظامی

آزادی خواهان  حکومت ملی ایران رفتار کنید، بلکه دست به دست

داده، بنیان استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده، برای 

 ."مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید کلیه
  سپه سردار به دشتی علی نامه از  

نخستین آشنایی نگارنده با چهره ی "  :سدنوی می چنین کتاب این گیری شکل ۀدربار نویسنده

سالگی و از طریق خواندن  ۹ایران در  سیاسی زنده یاد علی دشتی و دیگر سیاست مردان معاصر

خواجه نوری بود، که به خواست  ، نوشته ی ابراهیم"یالیبازیگران عصر ط"اثری با عنوان 

این نوشته مشوقی برای خواندن  .دین حدائق، صورت گرفتعموی بزرگم شادروان امین ال

 .از کتابخانه ی ایشان گردید "خواندنیها" و "اتحاد ملی"، "شفق سرخ"گزیده ای از مقاله های 

فرصت  به کشورم ایران گهگاه ساالنهدر سالهای بعد از جنگ ایران و عراق بود که در سفرهای 

کوچکم  ی که در منزل خواهرهای ، از مجموعه"شفق سرخ"خواندن تعدادی از مقاله های 

مجموعه و یا  سال پیش در یکی از این سفرها به این امید که ۷حدود  موجود است، فراهم میشد. 

کردم و متاسفانه به  ای از این مقاله ها چاپ و پخش شده باشد، پرس و جویی دست کم گزیده

روزنامه می گذشت، و با همه  تشار اینسال از آغاز ان ۹۰این نتیجه رسیدم که هر چند که بیش از 

این دلیل از  به .زمینه انجام نشده بود شهرت و ویژگی های این اثر جاودانه، هیچ کوششی در این

کتابخانه های تهران  یکی از خویشان دانشجویم خواهش کردم که برای شروع، با مراجعه به

 "...برایم بفرستد هیه کرده ورا ت» شفق سرخ«نسخه ای از صفحات سال اول روزنامه های 

 

 یپرماجرا های فعالیت و زندگی به پرداختن ضمن ،یوسف ابن حسین محمد ،حاضر ابکت در

  حفظ در بلند وگامی پرداخته  "سرخ شفق" یها شماره وریآگرد به دشتی علی یاد زنده

 و روشنگر های اندیشه تاریخ در دشتی علی مشارکت ثبت و "سرخ شفق" تاریخی ۀگنجین

 و شده منتشر خصوصی تیراژی با حاضر حال در کتاب این  .است برداشته ایران در آزادیخواهی

 در تارنما یک در زودی به آنرا کامل متن که دارد نظر در  نویسنده ولی ،رسد نمی فروش به

   .دهد قرار همگان اختیار
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 مفرحی هنگیرف فعالیت همواره مشاعره  :آرمان

 به مشاعره های ریشه  .است بوده ایرانیان میان در

 -بازمی هایی دوران و فولکلور شفاهی های سنت

 خانواده افراد و نداشتند وجود ها رسانه که گردد

 ،شعرخوانی به طوالنی های شب در دوستان یا

 -می روی دستجمعی های بازی و گویی داستان

بازنشسته و دکتر هادی بهار، پزشک   .آورند

عصرهای »و بنیانگزار جلسات د ساکن ایالت مریلن

 «گلزار بهار» کتاب تازگی بهدر این منطقه  «تاریخ

 ،است سجادی علی آن ناشر و ویراستار که کتاب این ۀمقدم در بهار هادی  .است کرده منتشر را

 به ،مامنگ تا شهورم از ،معاصر و قدیم شاعران ابیات از ای مجموعه کردن فراهم را خود ۀانگیز

 در  .باشد دوستانشعر برای راهنمایی ،مشاعره های جلسه در تا کرده ذکر الفبا حروف ترتیب

 به تبدیل و نمانده ها بیت تک به محدود ،مشاعره راهنمای یک از فراتر ،کتاب این حال عین

 Barnes & Noble و آمازون هایتارنما از کتاب این ۀتهی .است شده دلنشین اشعار از جنگی

برای راهنمای پزشکی »، «بهار ۀعشقنام» های کتاب کنون تا بهار هادی از  .است امکانپذیر 

   .است شده منتشر «بدن انسان در امثال فارسی»، و «دل نامۀ بهار»، «همگان
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 از ،ایران و آمریکا به چاپ رسیده استکتاب در  چندین ،نویس داستان ،زر و سیم پریوشاز 

)مجموعه ای از داستان  پرستوهای سنگی ؛)مجموعه ای از داستان های کوتاه( برف و عمر: جمله

  .هالکویی فرهنگ دکتر از هایی گفته ؛(رمان) گیاه و گل خانم ؛های کوتاه(

 
و فارغ التحصیل رشته پرستاری و فوق لیسانس پریوش نوازش سیم و زر متولد شهر شیراز 

نوشته های او در ایران و قبل از انقالب در روزنامه و پرستاری از دانشگاه پهلوی شیراز است. 

به آمریکا با نوشتن داستان،  مهاجرتبعد از انقالب و مجله های آن زمان به چاپ می رسید. 

راه " ۀبه سردبیری خانم نسرین متحده، مجل "زن" ۀمقاله و ترجمه همکاری خود را با مجل

آقای مجید روشنگر  به سردبیری "بررسی کتاب" وبه سردبیری خانم پری اباصلتی،  "زندگی

 ،هستند برخوردار خوبی نویسی داستان کیفیت از که زر و سیم های نوشته درادامه داد. 

 .دارند خاصی برجستگی وکودکان زنان زندگی های یدشوار ،انسانی های عاطفه به حساسیت

  .دندار قرار خوانندگان دسترس در کتاب شرکت تارنمای طریق از زر و سیم پریوش یها کتاب
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 شب توهم

 اسب ها،

 شيهه زنان

 به سراپرده ى مهتاب

 به شب

 .مى تازند

 

 من به نابودى شبنم

 آهو در دشت ی به پریشانى سرگشته

 به هياهوى وقيحانه ى باد

 .مى نگرم

 

 موج ها،

 در سفيداى كف آلوده ى خویش



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

229 

 

 

 در هجوم غمشان بر ساحل

 در فرورفتن ذرات بلورین دالشان

 بر شن

 در سرایش و تپش

 قصه ى ناگفته،

 داستان غم تنهائى باران در شب

 و

 سرود

 واپسين واژه ى چشمان ترا

 .مى گویند

 

 حاليا،

 چه كسى

 مرثيه ى خواب ترا

 مى خواند؟

 

 نادر مجد

 ویرجينياى شمالى-اشبرن

 ٢٠٢٠جوالى  ١٢
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 عزیزم شهریار برای

 

 امروز غروب ترانه بود

 سازها از هياهو و تپش

 .افتادند

 

 پایان پرنده بود

 امروز

 .واژگون بر شاخه ى درخت

 

 دیگر خورشيد نمى درخشد

 .و ماه شيطنت نخواهد كرد

 

 سوگوارانند

 .شب پره ها

 

 قنارى دیگر نمى خواند

 و

 .پرستو ها غمگينند

 

 .آسمان دیگر آبى نخواهد شد

 زین پس

 شادى



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

 

231 

 

 

 رنگ باخته

 و

 .معنائى نخواهد داشت

 

 خدایان همه گریانند

 هنگاميكه

 تو رقص كنان

 چون برگ

 بر زمين

 .رها شدى

 

 ستيباورم ن

 چه كابوس پریشانى

 بود

 .در خواب من

 

 تو

 چنان خاطره ى شادابىهم

 .در تنهایى من

 

 نادر مجد

 ویرجينياى شمالى  ،اشبرن -٢٠٢٠بيست و هشتم جون 
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 من و این وادی سرگردانی   تو و دنيای عروسک هایت 

 شرق مغروق شبی ظلمانی    غربت غرب غروبی غمبار 

 موج خونبار و فلک طوفانی    همه پر لجۀ خون  خساحل آو

 ناخدا كور و كر از نادانی    غرق گرداب فنا كشتی ما 

 پی قربانی  ز  ماردوشان   پرپر و باز  ای بسا قلب جوان

 خلق در خانه خود زندانی    ملک زندان و نفس ها همه حبس 

 بشكن این بارگه شيطانی    هان سحر بشكن این شام ظالم 

 پای پر آبله، ره طوفانی    ترسم ای دوست به منزل نرسيم

 من دیوانه و این ویرانی   تو و دنيای عروسک هایت 

 

  ۸٢اكتبر 
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 های شهر برگرد ای بهار! كه در باغ

 جای سرود شادی و بانگ ترانه نيست

 دیرپای رنج یک ۀهای بست جز عقده

 .درختان جوانه نيستهای خشک  بر شاخه

 

 برگرد و راه خویش بگردان ازین دیار

 بگریز از سياهی این شامِ جاودان

 های دگر نِه كه در رهت، رو سوی دشت

 .اند بسترِ موّاجِ پرنيان گسترده

 

 زده در بسترِ سكوت این شهرِ سردِ یخ

 جای تو ای مسافر آزرده پای! نيست

 نكرا بند است و وحشت است و درین دشتِ بی

 .نيست پای دیر غمی خموش ۀجز سای

 

https://www.goodreads.com/author/show/701124._
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 دژخيم مرگزای زمستانِ جاودان

 گستر است ها سایه بر بوستان خاطره

 های آرزو، همه، افسرده و كبود گل

 .بر است برگ و بی ها، همه بی شاخِ اميد

 

 –رقص گاه –آنجا برو كه لرزش هر شاخه 

 كند وگو گفت دمان سپيدهاز خنده 

 نسيم و آب آنجا برو كه جنبشِ موجِ

 جان را پر از شميمِ گلِ آرزو كند

. 

 های پرستو، سحرگهان، آنجا كه دسته

 كنند های شادیِ خود ساز می آهنگ

 پروانگانِ مست، پر افشان به بامداد،

 .كنند آزاد، در پناهِ تو پرواز می

 

 آنجا برو كه از سرِ هر شاخسارِ سبز

 !شوی می شبگيرمستِ سرود و نغمه 

 !مسافر از این راهِ پر خطربرگرد ای 

 !شوی اینجا ميا كه بسته به زنجير می
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 شناسيدم؟  این منم در آستانِ خطِّ پایان، می

 شناسيدم؟  مسخِ خویشم در خَمِ گردونِ دوران، می

 :دگرگون زد  در غروبِ واقعه غربت ز من نقشی

 شناسيدم؟  نوشخندی بر لب و در سينه توفان، می

 اندک  اندهانم كم نبود و سهمم از عشرت كمی

 شناسيدم؟  میغم نه، شادی را شریكم با شمایان، 

 در بهارانِ شكوفایی مرا نشناختيد، آوخ

 شناسيدم؟  در بزنگاهِ خزانِ برگریزان می
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 گرچه لكنت در كالمِ شعرِ من افتاده اكنون، ليک

 شناسيدم؟  از عذابِ احتضار و لفظِ هذیان می

  

 جز به آهنگِ رفاه و خرّمی طرحی نيفكندم؛

 سيدم؟شنا  نابسامان، می  خانمان و  خود منم بی

 ام معماری و آباد سازی بوده است، آیا حرفه

 شناسيدم؟  ی آمال ویران می شاعری با كلبه

 گر مرا در دفترِ شعرم نمی یابيد، باكی نيست

 شناسيدم؟  مانده از من یادگاران، می  سازه هائی

  از چند  * به شهرِ زادگاهِ من، یكی"پردیسان"باغِ 

 شناسيدم؟  می گر كه نشناسيده ئيدم در سخن، ز آن

  

 ها گردِ رهِ ایّام، گر بروبيد از رخِ آئينه

 !شناسيدم  گان،  یارانِ همجان، می همسفر، همسفره

 ی الفاظ در گذار از دفترِ شعرم، مرا در الیه
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 !شناسيدم  گاه با لبخند و گه با چشمِ گریان می

 گمان، غير از سخن از من نمی ماند؛  مرده ریگی، بی

 !شناسيدم  مقدار، آسان می  اوراقِ بیاز هم این 

 

 گير صداقت فر انجه

   ٢٠٢٠تيبوران، كاليفرنيا، 

 

یِ  كه سراینده مدیریت طرح و اجرا در شمالِ غربی شهرِ تهران است  پارکِ بزرگی*

 .به عهده داشت ١۹۷۹ تا سالِ آن را از آغاز

  

 

 

 پایان آرمان ۱۴
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