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فصلنامه مطالعات فرهنگی آرمان
بنیادگذار :دکتر ساموئل دیان
مدیر مسئول :دکتر مهدی سیاح زاده
سردبیر فصلنامه و تارنما :شیریندخت دقیقیان
Arman Cultural Foundation
Magazine Subscription:
Phone: 818--385--1722
www.armanfoundation.com
Contact the Editor-in-Chief:
shirindokht1@gmail.com
بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط و ضوابط وزارت دارایی
ایاالت متحده امریکا بخش  IRSموفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با جواز شماره 81
-- 1440726شده است.
کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی این بنیاد،
مشمول معافیت مالیاتی می باشد.
با توجه به تسهیالت فوق در انتظار پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به 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 نوشته ها به عهده
پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است
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.
آبونمان و هزینه پست برای چهار شماره۱۲۰$ :
تماس برای آبونمان آرمان:
از طریق تلفن 310-205-0902
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فهرست آرمان ۱۵
سخن آغازین ۴

پروندۀ ویژه :محمدرضا شجریان :نوای ذره ای که در عرش پیچید...
ناصر کنعانی :در سوگ شجریان ،خسرو آواز ایران ۵
مصاحبۀ آرمان با استاد نادر مجد ۱۴
مصاحبۀ آرمان با استاد بهراد توکلی ۲۲
مصاحبۀ آرمان با احمد کاظمی موسوی ۳۱
مرتضی حسینی دهکردی :یادی از یکی از آثار درخشان استاد شجریان ۳۹
پژوهش ها و آفرینش های ادبی ،هنری و فرهنگی

ساموئل دیان :حکمت و آیین رندی -بخش دوم ۴۴
انتشار کتاب "هفت چلچراغ شمس" به کوشش و گزینش مهدی سیاح زاده ۵۳
نعمت اهلل مختاری امیرمجدی :شرحی بر قصیدۀ "بهشت خدا" یا "پندری" سرودۀ بهار به گویش مشهدی ۵۷
هادی بهار :تحلیل یک غزل نو از سیمین بهبهانی با نظری به عارضه های بیماری روانی
۸۹ Post Traumatic Stress Disorder
مرتضی حسینی دهکردی :یادداشتی بر کتاب زنانه با پروین اثر شیریندخت دقیقیان ۹۹
شیریندخت دقیقیان :زنانه با پروین -رام تو نمی شود زمانه/رام از چه شدی رمیدن آموز ۱۰۴
مسعود کریم نیا -تاثیر موسیقی بر روان :یادگیری و درمان ۱۲۴
تازه های با َهمِستان :برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۱۴۸
گروه موسیقی تلفیقی  Hymn Melodiesبه سرپرستی بیژن میثمی -آناهیتا رمضانی :فیلم مستندی دربارهء طاق
کسری کار پژمان اکبرزاده -داستان خانۀ گمشده از فریده شبانفر ،برندۀ جایزۀ کتابخانۀ عمومی لس آنجلس -انتشار
آنالین  -La Revue de Téhéranبرپایی کارگاه داستان ورزی شهریار مندنی پور -نمایشگاه سه هنرمند ایرانی در
فرانکفورت – معرفی نشریۀ اینترنتی ادبی بانگ به سردبیری حسین نوش آذر و شهریار مندنی پور
تاریخ
مجید جهانبانی :آموزش های نظامی در دوران رضاشاه پهلوی ۱۶۲
ستون "داستان من:
حسین دلیل صفایی :روایت یک نامگذاری" :مسیر قلب پاک" در کوهستان چندران ۱۷۱
مهین نعمت الهی (عابدینی) -دو خاطره :روز جهانی بهداشت قاعدگی؛ قتل ناموسی ۱۷۵
فلسفه و عرفان
مهدی سیاح زاده-بازنویسی داستان مثنوی مولوی :داستان بخشش های صدر جهان ۱۸۴
یادبودها ۱۹۵
با تاثر و دریغ از درگذشت نصرت اهلل نوح -نکوداشت یاد سعید فروزان و مقاله ای از آن زنده یاد :کمال الملک و
هنر او -نکوداشت یاد رامش
نقد ،معرفی و بررسی کتاب
کتاب هزار آوا به قلم مرتضی حسینی دهکردی برای مطالعۀ همگان در اینترنت  - ۲۰۱هادی بهار :معرفی دو کتاب
از علی سجادی" :آتش سوزی سینما رکس آبادان ،آغاز وحشت بزرگ چهل ساله"؛ "اوراق کبود" ۲۰۲
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شمارۀ پانزدهم آرمان را در آستانۀ سال نو میالدی  ۲۰۲۱به دوستداران فرهنگ و هنر،
ادبیات ،تاریخ ،فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم.

همچنان در شرایطی هستیم که

بیماری کوید  ۱۹پس از یک سال همچنان در سراسر دنیا بیداد می کند .امیدواریم که جامعۀ
جهانی به نیروی دانش و همبستگی انسانی بر این بحران همه جانبه چیره شود.
با وجود شرایط دشوار و فاصله گیری اجتماعی ،مناسبات صمیمانه ،حس همیاری و مشارکت
فرهنگی و همت محققان و نویسندگان ،این امکان را به ما داد تا شماره ای دیگر را به
خوانندگان تقدیم کنیم.
ویژگی آرمان ،طرح پژوهش های سنجشگرانه ،شرح فعالیت های مردم نهاد ایرانیان خارج
از کشور ،بازتاب فعالیت های هنرمندان و محققان نسل های جوانتر در کنار پیشکسوتان و
مشارکت اهل فرهنگ از مناطق مختلف آمریکا و جهان است.
آرمان در لس آنجلس توسط بنیاد فرهنگی آرمان ،به بنیادگذاری ساموئل دیّان ،مدیر
مسئول مهدی سیاح زاده و سردبیری فصلنامه و تارنما با شیریندخت دقیقیان منتشر می شود.
در تارنمای آرمان ،نسخه های کامل آرمان  ۱تا  ۱۵جهت مطالعه موجود می باشند و در
بخش "مقاالت" ،نوشته های همۀ شماره ها در دسترس هستند.
از یاران ادیب رفته ،زنده یادان نصرت اهلل نوح ،شاعر و طنزپرداز ،سعید فروزان ،روزنامه
نگار و از یاران گرامی آرمان و دکتر مهدی کردستانی ،چهرۀ فرهنگی و وکیل سابق مجلس
شورای ملی ،به نیکی یاد می کنیم و به خانم هما سرشار ،چهرۀ فرهنگ دوست برای فقدان
مادر محترم ایشان تسلیت می گوییم.
سال نو میالدی را صمیمانه به شما تبریک می گوییم.
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محمدرضا شجریان
نوای ذره ای که در
عرش پیچید...
با مشارکت :بهراد توکلی؛ مرتضی

حسینی دهکردی؛ ناصر کنعانی؛
نادر مجد؛ احمد موسوی کاظمی

دربارۀ پروفسور ناصر کنعانی :ناصر کنعانی در
خانوادهای آشنا به موسیقی زاده شد .او پس از گرفتن
ریاضی

دیپلم

برای

فراگیری

موسیقی

به وین اتریش رفت .ناصر کنعانی در اتریش موفق به
درجه دکتری

اخذ

خود

در

رشته فیزیک

جامدات و پسادکتری الکتروشیمی از دانشگاه فنی
برلین در آلمان شد .رساله دکترای ناصر کنعانی
درباره اختراعی برای تولید فوالد با کیفیت باال در
کورههای الکتریکی است.
ناصر کنعانی چهار سال در مؤسسه فناوری
ماساچوست ،امآیتی ،دانشگاه فلوریدا و دانشگاه
ساکاریا در ترکیه به عنوان استاد مدعو تدریس کرد و
در سال  ۱۹۸۵دوباره به آلمان بازگشت .از آن هنگام به
مدت بیست سال در کنار تدریس در دانشگاه فنی برلین ،مسئولیت بخش پژوهش و مدیریت
کیفیت یک شرکت فرانسوی-آلمانی را به عهده گرفت .تالیفات متعددی از پروفسور ناصر
کنعانی به زبان های آلمانی و انگلیسی منتشر شده است .پروفسور ناصر کنعانی با قبول همکاری
در فصلنامه آرمان از این پس ستونی در زمینۀ تحقیقات فرهنگی خواهد داشت و در شماره آینده
پژوهش او در مورد خیام منتشر خواهد شد.
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پیشگفتار نویسنده
اندکی پس از درگذشت هنرمند بزرگ و خواننده نامدار ایران محمد رضا شجریان نشریه
اینترنتی "ایران ژورنال" از من خواست تا مقاله ای درباره او نوشته و روشن سازم که چرا
دوستداران او و بسیاری دیگر از ایرانیان او را "خسرو آواز ایران" می نامند .پس از انتشار آن
مقاله به زبان آلمانی در "ایران ژورنال" ،سردبیر آرمان ،گرامی بانو شیریندخت دقیقیان خواستار
شدند که ترجمۀ فارسی آن برای درج در "فصلنامۀ آرمان" در اختیار ایشان گذاشته شود .از
اینرو ترجمه ای آزاد از آن مقاله صورت گرفت و نکاتی نیز برای خوانندگان فارسی زبان به آن
افزوده شد که اینک در پیش روی دارید .برلن – دسامبر  ،۲۰۲۰ناصر کنعانی
شجریان هنرمندی بود چند جانبه؛ او نه تنها به تمامی ریزه کاری ها و زیر و بم های موسیقی
سنتی ایران تسلط داشت و ساز سنتور را به نیکی می نواخت ،شعرشناسی ژرف نگر و
خوشنویسی چیره دست نیز به شمار می رفت و در اوقات فراغت خود را با پرورش گل و گیاه
مشغول می داشت .به دیگر سخن ،او به چندین هنر آراسته بود.
اما اینکه بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور او را تنها به عنوان خواننده
آواز سنتی ایران می شناختند ،هم خواسته این هنرمند گرانمایه و هم نشانی از فروتنی او بود و
برای اینکه بتوان دریافت از چه رو بسیاری او را "خسرو آواز ایران" می نامیدند ،می باید اندکی
با مبانی موسیقی سنتی ایران آشنائی داشت.
موسیقی سنتی ایران در تحلیل نهائی مجموعه ای از لحن ها و نغمه های کوتاه و بلند است که
آنها را "گوشه" ها می نامند .شمار و زمان و مکان پیدایش این گوشه ها روشن نیستند؛ به دیگر
سخن ،این پرسش که آنها کی و کجا و به دست چه کسانی ساخته و پرداخته شده اند ،پرسشی
است که نمی توان برای آن پاسخی یافت .لیک همین قدر می توان و می باید گفت که این
گوشه ها میراثی گرانبها از نیاکان ما هستند.
در ایران پیش از اسالم نیز الحان و نغماتی همانند گوشه های امروزی وجود داشتند که خُنیاگران
با صدائی خوش آنها را می خواندند و رامشگران با سازهای گوناگون بهمراهی با آنان می-
نواختند .نظامی گنجوی در منظومۀ "خسرو و شیرین" خود از "سی لحن" باربد نام می برد و
حکایت می کند که چگونه این موسیقیدان و آهنگساز بزرگ (به گفته فردوسی :بشد باربد شاه
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رامشگران) در مجلس بزم خسروپرویز حاضر شده و از صد "دستانی" (سرود و آوازی) که در
چنته داشته سی لحن را انتخاب کرده و آنها را به همراهی ساز "بربط" (عود) با آوازی دلنواز
برای خسرو و دلدارش شیرین می خوانده است:
در آمد باربد چون بلبل مست

گرفته بربطی چون آب در دست

ز صد دستان که او را بود در ساز

گزیده کرد سی لحن خوش آواز

ز بی لحنی بدان سی لحن چون نوش

گهی دل دادی و گه بستدی هوش

ببربط چون سر زخمه در آورد

ز رود خشک بانک تر در آورد

چوباد از گنج باد آورد راندی

ز هر بادی لبش گنجی فشاندی

چو گنج گاو را کردی نواسنج

برافشاندی زمین هم گاو و هم گنج

ز گنج سوخته چون ساختی راه

ز گرمی سوختی صد گنج را آه

چو شادُروان مروارید گفتی

لبش گفتی که مروارید سُفتی

چو تخت طاقدیسی ساز کردی

بهشت از طاقها در باز کردی

چو ناقوسی و اورنگی زدی ساز

شدی ارونگ چون ناقوس از آواز

چو قند ز حقه کاوس دادی

شکر کاالی او را بوس دادی

چون لحن ماه بر کوهان گشادی

زبانش ماه بر کوهان نهادی

چو برگفتی نوای مُشک دانه

خُتن گشتی ز بوی مُشک خانه

چو زد ز آرایش خورشید راهی

در آرایش بُدی خورشید ماهی

چو گفتی نیمروز مجلس افروز

خرد بی خود بُدی تا نیمه روز

چو بانگ سبز در سبزش شنیدی

ز باغ زرد سبزه بر دمیدی

چو قفل رومی آوردی در آهنگ

گشادی قفل گنج از روم و از زنگ

چو بر دستان سروستان گذشتی

صبا سالی به سروستان نگشتی

و گر سرو سهی را ساز دادی

سهی سروش به خون خط باز دادی

چو نوشین باده را در پرده بستی

خمار باده نوشین شکستی

چو کردی رامش جان را روانه

ز رامش جان فدا کردی زمانه

چو در پرده کشیدی ناز نوروز

به نوروزی نشستی دولت آن روز

چو بر مشگویه کردی مشگ مالی

همه مشگو شدی پرمشک حالی
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چو نو کردی نوای مهرگانی

ببردی هوش خلق از مهربانی

چو بر مُروای نیک انداختی فال

همه نیک آمدی مُروای آن سال

چو در شب بر گرفتی راه شبدیز

شدندی جمله آفاق شب خیز

چو بر دستان شب فرخ کشیدی

از آن فرخنده تر شب کس ندیدی

چو یارش رای فرخ روز گشتی

زمانه فرخ و فیروز گشتی

چو کردی غنچه کبک دری تیز

ببردی غنچه کبک دالویز

چو بر نخجیرگان تدبیر کردی

بسی چون زهره را نخجیر کردی

چو زخمه راندی از کین سیاوش

پر از خون سیاوشان شدی گوش

چو کردی کین ایرج را سرآغاز

جهان را کین ایرج نو شدی باز

چو کردی باغ شیرین را شکربار

درخت تلخ را شیرین شدی بار

نواهائی بدینسان رامش انگیز

همی زد باربد در پرده تیز

نیاز به گفتن نیست که هریک از این لحن ها بازگوکنندۀ داستانی بوده است ،منباب مثال
مهرگانی برای بزرگداشت جشن مهرگان و کین سیاوش در سوگ سیاوش سروده شده
بودند.
در دوران بعدی ،یعنی پس از ورود اسالم به ایران ،نیز لحن ها و نغمه هائی در گوشه و کنار
سرزمین ما پدید آمدند که نام های بسیاری از آنها را می توان اکنون در اشعار شعرا ،از جمله
منوچهری ( ۱۰۰۰-۱۰٤۰میالدی) ،انوری ( ۱۱۲۶-۱۱۸۹میالدی) و حافظ (۱۳۱۵-۱۳۹۰
میالدی) یافت:
ساعتکی گنج گاو ساعتگی گنج باد

وقت سحرگه چَکاو خوش بزند در تَکاو
غزلک های خود همی خواندم

در نهاوند و راهوی و عراق

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد
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پروفسور ناصر کنعانی

با توجه به نام برخی از گوشه های امروزی مانند "شوشتری"" ،زابُل"" ،گیلکی" و "دیلمان"
می توان باور داشت که این آهنگ ها در آغاز در شوشتر ،زابل ،گیالن و دیلمان خوانده و
نواخته می شدند و سپس به مرور زمان از آن نواحی به دیگر نقاط ایران منتقل شده اند.
گوشه هائی نیز هستند مانند "خاوران"" ،نیشابورک" و "اصفهانک" که مناظر خاصی از طبیعت
پُر از رنگ و ریحان ایران را در ذهن شنونده ترسیم می کنند.
نام های برخی دیگر از گوشه های کنونی نشانی از احساسات و عواطف انسانی دارند مانند
"مویه"" ،غم انگیز" و "حزین" که بیانگر غم و اندوه هستند و "طرب انگیز"" ،دلنواز" و "جان
افزا" که بازگوکننده شادی و شادکامی می باشند و یا "جامه دران" که یادآور از خود بیخود
شدن شنوندگانی است که از فرط شادی و سرور جامه ها از تن بدر آورده و به دست افشانی و
پایکوبی می پرداخته اند ،چنانکه سعدی می گوید "یاران به سماع نای و نی جامه دران" و
وحشی بافقی سروده است "تا جامه درانیم ره جامه دران زن".
گوشه های دیگری نیز در موسیقی سنتی امروز وجود دارند که نام های آنها به گمان زیاد اسامی
همان خوانندگان و نوازندگانی هستند که آنها را ساخته و پرداخته اند مانند "راک عبداهلل"،
"منصوری" و " صادق خانی" .برخی از صاحبنظران تعداد گوشه های موسیقی سنتی امروز را
 ،۱٤۵بعضی دیگر  ،۲۵۰عده ای  ۳۹۲و عده ای دیگر  ٤٧۱می شمارند .لیکن تعداد گوشه هایی
که خوانندگان آواز و یا نوازندگان سازها امروزه معموالً اجرا می کنند از  ۱۰۰تجاوز نمی کند.
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یکی از نخستین موسیقیدانانی که بر آن شد تا گوشه ها را گردآوری نموده و آنها با ترتیب و
نظم خاصی با یکدیگر مرتبط سازد ،میرزا عبداهلل ( ۱۸٤۳-۱۹۱۸میالدی) نوازنده نامدار تار و سه
تار دوران قاجار بود .او با توجه به درونمایه موسیقایی گوشه ها تعداد  ۲۵۰از آنها را به گونه ای
منظم در دنبال یکدیگر قرار داد و این توالی گوشه ها را "ردیف" نامید .سپس تقسیم بندی
دیگری انجام داد و آن اینکه گوشه های جمع آوری شده در ردیف را در هفت دستگاه اصلی
(شور ،نوا ،سه گاه ،چهارگاه ،ماهور ،راست پنجگاه و همایون) و پنج دستگاه فرعی (ابوعطا،
بیات تُرک ،افشاری ،دشتی و اصفهان) جای داد .بدینسان می توان گفت که "ردیف"
(همانگونه که از این نام بر می آید) مجموعه منظمی است از گوشه ها که به ترتیب خاصی در
قالب دستگاه های مختلف تقسیم شدهاند.
پس از میرزا عبداهلل استادان دیگری نیز گوشه ها را بنا به ذوق و سلیقه خود در ردیف هائی
گردآوری نمودند که اکنون به نام آنها مشهور هستند مانند "ردیف موسی معروفی"" ،ردیف
ابوالحسن صبا"" ،ردیف عبداهلل دوامی" و "ردیف محمود کریمی" .این استادان تسلسل گوشه
ها را برحسب احساس و شناخت موسیقائی خود در دستگاه ها جای داده اند و تفاوت بین
ردیف های آنها بیشتر در تعداد گوشه ها و نامگذاری آنهاست.1

برحسب اینکه ردیف ها برای اجرا با ساز و یا آواز تنظیم شده باشند ،آنها را ردیف های سازی
(مانند ردیف های معروفی و صبا) و ردیف های آوازی (مانند ردیف های دوامی و کریمی)
می نامند .ردیفهای آوازی بیشتر از سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل می شوند.
امروزه گوشه های دستگاه ها به شکلی ثابت به شاگرد و یا دانشجوی موسیقی آموزش داده می-
شوند .لیکن هنگام اجرا (چه با ساز و چه با آواز) این گوشه ها سوژه های مناسبی برای بداهه
نوازی و بداهه خوانی هستند و بنا به ذوق و قریحه و توانائی نوازنده و یا خواننده پردازش و
پرورش یافته و از نو "خلق" می شوند .اینجاست که تفاوت ها بین نوازندگان و خوانندگان
آشکار می گردند.

 ۱به عنوان مثال ،گوش ٔه "مرادخانی" در ردیف نورعلی برومند شباهتی با گوشه ای به همین نام در
ردیف محمود کریمی ندارد.
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اکنون با توجه به نکاتی که درباره گوشه ،ردیف و دستگاه گفته شد ،می توان با یک مثال تا
حدو دی هنر آوازخوانی کم نظیر شجریان را توصیف کرد و دریافت که چرا او به عنوان
خواننده آواز سنتی در جایگاهی واال و بی همتا قرار گرفته است.
فرض کنیم شجریان می خواسته به مناسبتی دستگاه شور 1در ردیفِ آوازی کریمی را با آواز
اجرا کند ،دستگاهی که گوشه های آن عبارتند از:
درآمد ،2کرشمه ،درآمد خارا ،رَهاوی (رُهاوی) ،اوج ،شهناز قَرَچه ،رَضَوی ،بزرگ ،دوبیتی،
حسینی ،زیرکش ،سَلمَک ،حزین ،فرود ،گرایِلی ،مثنوی.
او به احتمال بسیار برای نمایاندن هر چه بیشتر و بهتر درونمایه این دستگاه ،زیباترین و گویاترین
گوشه های آنرا انتخاب کرده و یکی پس از دیگری را با آواز ارائه می نمود و این کار را با
چنان مهارتی انجام می داد که پیش از او کمتر شنیده می شده .درست است که گوشه ها دارای
شکلی ثابت هستند ولی او آنها را بنا به ذوق و سلیقه و به یاری بداهه خوانی مخصوص به خود
زیباتر و گویاتر به گوش شنونده می رسانید و با غلت ها و تحریرهای مناسب و بجا آنها را
آنچنان آرایش می داد که گوئی آنها را از نو می آفریند .این توانائی در پردازش گوشه ها بود
که او را به صورت چشمگیری از بسیاری دیگر از آوازخوانان متمایز می ساخت.
شجریان با صدای تربیت شده و آموزش دیده خود که همواره در کمال بخشیدن به آن کوشا
بود ،می توانست با وسعتی بالغ بر شش دانگ از پائین ترین تا باالترین (از بم ترین تا زیرترین)
اصوات موسیقا ئی را به آسانی و آرامی با آواز اجرا کرده و بدین ترتیب ظرایف و زیبائی های
پیدا و پنهان گوشه ها را برای شنونده نمایان سازد .نکته شایان توجه این که او با چنان مهارت و
ظرافتی از فضای موسیقائی یک گوشه به فضای موسیقایی گوشه ای دیگر گذر می کرد که
حتی اهل فن و آشنایان به رموز آواز سنتی نیز گاه متوجه نمی شدند که این گذر در چه لحظه

 ۱بسیاری از صاحبنظران دستگاه شور را مهم ترین دستگاه موسیقی سنتی ایرانی دانسته و آنرا به علت
گستردگی اش از لحاظ تعداد گوشه ها "مادر هم ٔه دستگاهها» می خوانند.
 ۲در هر دستگاه ،گوشه ای که وسعت صوتی آن از همه پایین تر است ،به نام "درآمد" و به عنوان
نخستین گوشه اجرا می شود .گوشههای بعدی به سمت ُنت های زیرتر حرکت می کنند که زیرترین
آنها "اوج" نام دارد.
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ای صورت گرفته است ،اگر به گوش هوش به آواز او نیوشیدن نمی کردند 1.او پس از اجرا
یکی پس از دیگری گوشه ها ،چنان روان و آسان و با مهارت به گوشۀ نخست باز می گشت و
به اصطالح فرود می آمد که توصیف اش چندان ساده نیست .اهل فن می دانند که فرود از اوج
به گوشۀ آغازین کار سهلی نیست و گاه و بیگاه پیش آمده که خواننده ای تنها به یاری و
راهنمائی نوازندۀ همراه کننده توانسته است فرود را به انجام رساند.
شجریان با آشنائی عمیق و گسترده ای که به ادبیات شعری داشت ،همواره مناسب ترین اشعار
نیز را برای اجرا آوازی گوشه ها انتخاب می نمود و بدین گونه زیبائی درونمایه آنها را دو
چندان می ساخت .در برخی از مواقع حسن انتخاب او در شعر برای یک گوشۀ خاص ،یادی از
"مرصع خوانی" 2به خاطر متبادر می ساخت.
یکی دیگر از توانائی های شگفت آور شجریان ،هنر او در "مُرَکََّب خوانی" بود که حکایت از
تسلط کامل او به ردیف و دستگاه های موسیقی سنتی داشت.
در "مُرَکََّب خوانی" به جای اجرای متوالی گوشه های یک دستگاه ،گوشه های مختلف دو یا
چند دستگاه طوری خوانده می شوند که گذر از دستگاهی به دستگاه دیگر ممکن می گردد.
این امر از اینرو در موسیقی سنتی ایران امکان پذیر است که برخی از گوشه ها در بیشتر از یک
دستگاه وجود دارند مانند "گوشۀ رُهاب" در دستگاه های شور و نوا" ،گوشۀ مویه" در دستگاه
های سه گاه و چهارگاه و "گوشۀ اصفهانک" در دستگاه های ماهور و راست پنجگاه و نوا.
اینگونه گوشه ها هستند که "پرده گردانی" یعنی رفتن از یک دستگاه به دستگاه دیگر را میسر
می سازند.

 ۱نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد
(حافظ)

که گوش

و هوش به مرغان هرزه گو داری

"مرصع خوانی" عبارت از این است که خواننده گوشه و شعر و وزن موسیقائی را با ریزه کاری های
زینتی آوازی مانند غلت ها و تحریرها به صورت احسن اجرا نماید ،به ویژه اگر در شعری که انتخاب
کرده است نام گوشه نیز آمده باشد ،مانند دو بیت زیر که در آنها نام گوشه " ُع ّشاق" دیده می -شود:
مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود (حافظ)
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یک منزل از آن بادیه عشق مجاز است (وحشی بافقی)
تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است
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یکی از بهترین نمونه های مُرَکََّب خوانی شجریان آلبومی است که او با آهنگسازی پرویز
مشکاتیان و اجرای گروه عارف به نام "مُرَکََّب خوانی" در سال  ۱۳۶۵منتشر نمود 1.او در این اثر
هنری ،مُرَکََّب خوانی را در دستگاه نوا آغاز نموده و سپس در گوشه هائی ازشور و بیات تُرک و
سه گاه ادامه داد .مجموعه گوشه هائی که او در این آلبوم به صورت آوازی و بهمراهی سازها
اجرا نمود و آگاهی ژرف خود را از گوشه ها به نمایش گذاشت،عبارت بودند از:
در آمد نوا ،گَردانیه (جملۀ اول) ،نغمه (تحریر) ،گَردانیه (جملۀ دوم) ،گَوِشت ،فرود به نوا ،بیات
راجه ،اوج بیات راجه ،عُشَّاق ،قَرَچه ،رَضَوی (جملۀ اول) ،رَضَوی (جملۀ دوم) ،سَلمَک (جملۀ
اول) ،سَلمَک (جملۀ دوم) ،فرود به نوا ،فرودِ نوا ،فرود از نوا به شور ،آوازِ نوایِ مُرَکََّب ،نَهُفت،
عُشَّاق ،رُهاب ،بسته نگار ،گَردانیه ،درآمد ابوعطا ،درآمد بیات تُرک ،قَطار ،جامه دران ،فرود به
نوا ،رُهاب ،فرود به سه گاه ،درآمد سه گاه ،مویه و سرانجام فرود به نوا.
جان کالم اینکه :صدای آموزش دیده و پرورش یافته با وسعتی از بم ترین تا زیرترین اصوات،
احاطه کامل به هنر آوازخوانی ،تسلط بی چون و چرا به رموز و چگونگی گوشه ها ،آشنائی با
امکانات سازهای همراهی کننده و سرانجام انتخاب درست و مناسب اشعار ،همه و همه توانائی
هائی بودند گرد هم آمده در هنرمندی به نام شجریان که از او خوانندۀ دوران و یا "خسرو آواز"
موسیقی سنتی ایران ساختند.

 ۱اشعار این آلبوم از سروده های سعدی ،موالنا و باباطاهر انتخاب شده بودند.
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دربارۀ استاد نادر مجد :دکترای اقتصاد از
آمریکا ،شاعر ،محقق هنر و زیبایی شناسی،
موسیقیدان ،رهبر ارکسترهای چکاوک ،صبا و
ارغنون ،مدرس سازهای تار و سه تار و بنیانگزار
سازمان مردم نهاد مرکز موسیقی کالسیک ایران
که در سال  ۲۰۲۰از سوی

Virginia

 Humanitiesموفق به دریافت گرنت برای
برنامه های مردم نهاد شد.
آرمان :فقدان استاد شجریان برای شما
چه معناهایی دارد؟ و به دنبال آن معناها
چه انگیزه ها و مسئولیت هایی برای خود
به عنوان یکی از موسیقیدانانی که تداوم
بخش اعتالی موسیقی ایرانی است می-
بینید؟
نادر مجد :درگذشت استاد محمد رضا شجریان
شاید آغازی باشد برای پایان آواز در ایران و نیز
مرگ آواز لطمه ای خواهد بود بر پیکر غزل از
نظر اقبال عمومی به این ژانر ادبی .به این ترتیب
می بینیم حضور شجریان در صحنه ی موسیقی
ایران برای نیم قرن تا چه اندازه مغتنم بود .خود
استاد آواز بر این عقیده بود و حسین علیزاده
موسیقیدان برجسته نیز چنین برداشتی داشت و
شاید هنوز هم دارد که با بیرون رفتن شجریان از
صحنه ،روزگار آواز و آواز خوانی در ایران رو به
سپری شدن باشد.
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دالیل چندی گواه این مدعی است .اول آنکه در دنیای پسا-مدرن ،گویی زمان روایت های
بزرگ سرآمده و آواز می تواند ،به نوعی ،روایت بزرگ تلقی شود .چرا که زمان آواز در
محدوده ی بین بیست تا سی دقیقه می باشد و در چارچوب غزل بیانی کم و بیش روایی دارد.
موسیقی امروز معموال بین سه تا پنج دقیقه اجرا می شود و بنظر می رسد قطعه ای که سی دقیقه
طول بکشد کمی خارج از روال رایج باشد.
دوم آنکه آواز در زمره ی موسیقی هنری ناب به شمارمی آید و درک آن افزون بر احساس به
اندیشه نیزمتکی است و مخاطب می بایست تا اندازه ای با ردیف موسیقی ایرانی از نظر علمی
آشنا باشد تا از آن لذت ببرد .متاسفانه بضاعت فرهنگی ما در این زمینه ،به ویژه نزد میانساالن و
بزرگترها ،به علت نبودن فرصت در دوران نوجوانی و جوانی وفقدان دروس مدرسه ای در این
رشته بسیار کم است.
سوم آنکه عامه ی مردم در این زمانه بیشتر به سوی موسیقی پاپ (کوچه و بازار) گرایش دارند.
این موسیقی دارای ساختاری ساده و تکراری در حد درک عوام است .هنرمند موسیقی برای
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امرار معاش به بازار متکی است و از این رو باالجبار باید خواسته ی توده ها را برآورده کند .و
این یکی از معضالت دوران خرد ابزاری است درعصر مدرنیته که به عوض آنکه توده ها ی
مردم خود را با موسیقی ناب هنری تطبیق دهند ،هنر با بازاری شدن خود را با سطح درک
عمومی همراه کرده است.
محمد رضا شجریان همراه با دیگر اساتید آواز همعصر خود چون غالمحسین بنان ،حسین
قوامی ،محمودی خوانساری ،اکبر گلپایگانی ،ایرج خواجه امیری و دیگران توانستند با سخت
کوشی خود این ژانر موسیقایی را که به فراموشی می رفت زنده نگه دارند .در این راستا
کوشش های ارجمند داوود پیرنیا و همکاران موسیقیدان و شاعر او در تکوین برنامه های گل ها
نقش بنیادی داشت.
در میان آواز خوانان ایران ما بیشتر به تصنیف خوانان بر می خوریم که فاقد توانایی و دانش الزم
برای خواندن آواز هستند .تصنیف خوان معموال اثر یک آهنگ ساز را آنطور که مولف آنرا
ساخته و تنظیم کرده اجرا می کند و به عبارتی نقش مترجم را بازی کرده زیرا زبان موسیقایی را
به زبان محاوره ی که قابل درک عمومی باشد بر می گرداند .البته در این راستا کیفیت صدای
خواننده ی تصنیف و آشنایی او به ضرب و ریتم آهنگ نیز در بهتر به ثمر رساندن قطعه موثر
است .اما بر عکس خواننده آواز خود مولف است چرا که با انتخاب شعر مورد نظر در دستگاه
مورد اجرا به آهنگ سازی می پردازد.
به درستی روشن نیست که شیوه ی آواز خوانی ،شاید به این شکل که در موسیقی ایران ارایه
می شود ،از کجا سرچشمه می گیرید .منابع معتبری ،حداقل تا زمان نوشتن این مقاله ،در
دسترس نبود که نشان دهد این سنت منحصر بفرد در موسیقی سرزمین ما از کی و یا کجا آغاز
می شود .دو حدس شاید تا اندازه ای راهگشای این معضل تاریخی باشد .یکی آنکه شاید آواز
سنتی ایران تقلیدی است از قرائت قرآن .اما قرائت قرآن خود شاید تقلیدی باشد از نحوه
خواندن سرودهای اوستا یعنی گات ها؛ چرا که ایرانیان سرودهای زرتشت را با زمزمه و آواز
می خواندند و به همین دلیل نخستین اعراب که به ایران آمدند ایرانیان زرتشتی را "زمازمه"
می نامیدند .این نحوه ی خواندن گویا تا زمان صفویه ادامه داشته و ایرانیان کتابی را با نام روضه
السالم به صورت زمزمه می خواندند .بعد ها گروهی که صدای خوشی داشتند این وظیفه را به
عهده می گیرند که به روضه خوان معروف می شوند.
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گمان دوم آنکه این سنت شاید برمی گردد به دوران های صفوی و قاجار که بازار روضه خوانی
و مداحی و نوحه خوانی و تعزیه رواج داشته و از آن زمان ها میان ایرانیان مرسوم شده و جا
افتاده است .اذان و مناجات از نمونه های برجسته ی آوازهای مذهبی است که به گفته ی روح
اهلل خالقی اگر با صوتی خوش خوانده شود در دل اهل ایمان خواهد نشست .از جنبه ی دیگر،
سخت گیری روحانیون و اهالی مذهب با موسیقی ،که شاید پایه و اساس معتبری هم نداشته
باشد ،موجب عدم ترقی موسیقی ایرانی شد .اما علیرغم نبودن مشوق برای پیشرفت موسیقی از
سوی مذهبیون ،آن سان که در اروپا معمول بود ،باید شکرگزار تعزیه و نوحه خوانی واذان و
مناجات های مذهبی بود که پاره ای از نغمه های موسیقی را حفظ و نگهداری کرده ،بویژه
ردیف دستگاهی را به ما تحویل دادند.
از دیرباز صاحب نظران بر این باورند که اوزان عروض بر موسیقی استوار بوده و شاعران اشعار
خود را با آهنگ می خواندند .آواز خوش و نوای چنگ تاثیر شعر را در چارچوب وزن و قافیه
چند برابر می کند و اشخاصی که از این حرفه بهره می بردند "قوال" می نامیدند .خسروانی های
باربد همراه با اشعار هجایی خوانده می شد و الحان دیگری چون "اورامن"" ،السکوی"،
"پهلوی" در دوران های قدیم که با موسیقی درآمیخته از نمونه های برجسته ی تلفیق شعر و
موسیقی هستند  .شاعرانی چون رودکی و فرخی اشعار خود را با رود و چنگ در حضور
سالطین و بزرگان اجرا می کردند.
به هر تقدیر ،نقش محمد رضا شجریان و دیگر آوازخوانان که در دوران معاصر به این سنت
قدیمی پرداختند ،اهمیت ویژه ای پیدا می کند .آواز خوانی بخش مهمی از تاریخ سرزمین ما
ست و از ستون های اصلی فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می آید که شاید به فراموشی می-
رفت .این بزرگان با کوشش فراوان و علی رغم مشکالت و نامالیمات بسیار که سر راهشان بود
همت به حفظ و نگهداری از این مهم پرداخته و آنرا برای ما و آیندگان نگه داشتند.
آرمان :شما افزون بر موسیقیدان بودن ،شاعر نیز هستید و نگاه خاصی به مناسبت
شعر و موسیقی دارید که در این زمینه در آرمان  ۱۰جستاری از شما با عنوان:

نگاهی به غزل حافظ" ،زان یار دلنواز" از سه منظر :کالم ،ریاضی ،و موسیقی
منتشر شد .در زمینۀ همجوشی موسیقی و شعر در کار شجریان چه ارزیابی
دارید؟
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نادر مجد :تلفیق درست شعر و موسیقی از جمله مواردی است که هر خوانندۀ آواز باید آنرا
کامال رعایت کند .تطبیق صحیح لحن با هجاهای شعر و مراعات اوزان عروضی با ضرب
(ایقاع) موسیقی از گذشته های دور مورد توجه بزرگان و صاحب نظران بوده است .در زمان
ساسانیان خنیاگر/شاعرانی چون باربد هفت خسروانی خود را که برای خسروپرویز سروده بود
همراه با موسیقی اجرا می کرد .این سنت تلفیق شعر و آواز گویی از "گات" های اوستا که
قدمت تاریخی بیشتری دارد سرچشمه می گیرد .پاره ای از محققان بر این عقیده اند که واژه
"گاه" در سه گاه و یا چهارگاه و پنجگاه به همین معناست.
در دوران معاصر ادای صحیح کلمات در هنرستان ها و مدارس موسیقی و نیز در رادیو و
تلویزیون اهمیت بسیار داشت .حضور اساتید در این زمینه آواز خوان را موظف می کرد تا لحن
آواز خود را با اوزان شعری و الگوی آوازش و سرایش و نیز ضرب آهنگ واژه ها تطبیق دهد.
در دوره ی قاجار ،تا آ نجا که مدارکی در دست است ،این مهم رعایت نمی شد و چه بسا که
خوا ننده به آهنگ کلمات آنچنان که باید دقت نمی کرد به طریقی که شعر را فدای لحن
موسیقایی می کرد.
بدین ترتیب ،یک اثر موسیقایی تا زمانی که همخوانی شعر و موسیقی درآن رعایت نمی شد،
مجوز برای پخش و توزیع ،به ویژه در رادیو و تلویزیون دولتی ،نداشت .در تصانیف ،این مهم
به عهدۀ آهنگساز و ترانه سرا بود ،اما در آواز خواننده شعر را خود انتخاب و اجرا می کرد و
این وظیفۀ او بود که آهنگ موسیقی را متناسب با شعر مورد نظر برگزیند.
محمد رضا شجریان در این زمینه بسیار موفق بود و با توجه به حجم وسیع آثارش کمتر لغزشی
در کارهایش دیده می شود .انتخاب اشعار و غزل هایی که استاد آواز ایران خوانده با وسواس
و دقت بسیار همراه بوده و سعی بر آن داشت که از غزل های بزرگانی چون سعدی و حافظ و
موالنا و خیام بیشتر از دیگران بهره ببرد .گاهی نیز از شعرای معاصر مانند ابتهاج ،مشیری و حتی
18
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اخوان ثالث استف اده های مناسب با دستگاه و یا مایه وگوشه ی مورد نظر برگزیده که در تلفیق
کامل با موسیقی بود ،داشت .
آرمان :در هر کشور دیگری که دارای مناسبت آزاد و تبادل هنری با دنیا است
هنرمندی به این عظمت در می گذشت ،امروز تمام رسانه های دنیا از او سخن
می گفتند .با تاسف می بینیم که در مورد شجریان چنین نیست .جامعۀ ایرانیان
خارج از کشور چه وظیفه ای در برابر شناساندن این گنجینۀ عظیم هنر بشری که
کانون آن در ایران بود ،دارند؟
نادر مجد :البته در مورد رسانه های غیر ایرانی نمی دانم ،اما فکر نمی کنم خواننده ای سنتی
پس از مرگش آنقدر که استاد شجریان توجه و پوشش رسانه ای داشته هنرمند دیگری داشته
است .بسیاری از هنرمندان طراز اول کشورمان بعد از انقالب اسالمی ایران چه نوازنده،
آهنگساز ،خواننده ،و موسیقیدان از میان ما رفتند و همانند شجریان توجه همگان را جلب
نکردند.
یادم می آید روزی در گفتگویی که با استاد حسن کسایی ،این چهره ی منحصر بفرد موسیقی
ایران داشتم به ایشان گفتم شما در زمره ی ثروت های ملی ایران هستید .ایشان پاسخ دادند
کسی در این کشور اعتن ایی به این امور ندارد و ادامه دادند عموی شما لطف اهلل مجد در صف
نفت از این دنیا رفت و هیچ کس حتی متوجه این امر نشد .و این چنین بود سرنوشت بنان ،فاخته
ای ،محمودی خوانساری ،پرویز یاحقی ،همایون خرم ،علی تجویدی ،جلیل شهناز و  ...متاسفانه
سرنوشت موسیقی دانان ایران همواره بر این روال بوده است.
آرمان :شما به عنوان رییس هییت مدیرۀ مرکز موسیقی کالسیک در منطقه
ویرجینیا ،مریلند و دی سی با چه چالش هایی در زمینۀ پیشبرد موسیقی کالسیک
ایران رو به رو هستید؟
نادر مجد :اکنون بیش از بیست و دو سالی است که از تاسیس مرکز آموزش موسیقی
کالسیک ایران در وینای ویرجینیای شمالی می گذرد .این مرکز علیرغم مشکالت بیشماری که
سر راهش بود تا آنجا که در توانایی یک فرد است توانست در زمینۀ آموزش و معرفی موسیقی
اصیل ایرانی موثر باشد .بسیاری از والدین فرزندانشان را برای یاد گرفتن موسیقی به مرکز
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فرستادند .در عین حال بزرگساالن و غیرایرانیان هم برای فراگیری موسیقی به کالس های
موسیقی آمدند .مضافا اینکه مرکز با تشکیل گروه های موسیقی چکاوک ،صبا و ارغنون
توانست کنسرت های متعددی در دانشگاه های شرق آمریکا و سالن های کنسرت برگزار کند
که مورد استقبال عموم قرار گرفت .برگزاری کنفرانس و سخنرانی های مختلف در اعتالی
موسیقی اصیل ایران نیز کامال موفق بوده است.
اما آ نچه از جامعه ی مهاجر ایرانی در این منطقه و سایر نقاط جهان انتظار می رفت برآمده نشد.
موسیقی نیاز به کمک های مادی و معنوی جامعه دارد .ایرانیان برون مرزی در حالی که اظهار
عالقه و تشویق های زبانی می کنند آنچنان که باید از مرکز حمایت و پشتیبانی نکردند.
آرمان :آیا شما روحیۀ مشارکتی ایرانیان خارج از کشور برای حمایت از موسیقی
ایرانی را کافی و مناسب می دانید؟

برای فراهم آوردن امکانات رشد

موسیقیدانان جوانی که با استعداد فراوان و آرزوهای بلند از ایران مهاجرت می
کنند چه اقدامی ضروری است؟
نادر مجد :مشکل اساسی در این مورد برمی گردد به بضاعت فرهنگی جامعه در شناخت و
درک موسیقی ستنی .این موسیقی چون دیگر موسیقی های هنری جهان مخاطب خاص خود را
دارد .نمی شود انتظار داشت تا توده های مردم با آن ارتباط برقرار کنند .همانطور که در باال
اشاره شد ،درک این موسیقی نیاز دارد به شناخت کافی از ساختارردیف و ظرایف نهفته در آن.
مخاطب باید بداند در دستگاه شور با چه آوازها و گوشه ها و مایه هایی روبروست .به عنوان
مثال آیا می توان قرچه و یا شهناز را بعد از گوشه ی حسینی خواند یا قبل از آن؟ فرق چهار گاه
با نوا چیست؟ ماهور چه ویژه گی هایی دارد؟
مشکل دیگر عدم آشنایی با سازوکارهای جامعه مدنی است .در جوامع پیشرفته ارتباط آدم ها بر
اساس نهاد های اجتماعی و داد و ستد میان آن ها شکل می گیرد .نهادها چه تجاری و چه
سیاسی و فرهنگی از اعضاء تشکیل شده و بر اساس کمک های انسانی و مالی آنها تامین می-
شوند .بنابراین افراد جامعه با این چنین فعالیت ها آشنایی کامل داشته و ضمن کمک از خدمات
نهادها بهره مند می شوند.
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در جوامع ما که به صورت قبیله ای زندگی می کنیم ،این گونه فعالیت ها ناشناخته می ماند.
افراد در انتظار خان و یا شیخی هستند تا به امورشان سروسامان بخشد .لذا از منظر معرفت
شناختی نمی توان انتظار چندانی از گروه ها و انجمن ها و مردم این گونه جوامع داشت .در
مورد هنرمندان جوان که در زمینه های موسیقی اصیل ایرانی فعالیت دارند ،نیز متاسفانه جامعۀ
آمریکا زیاد مناسب نیست .استثناها به کنار بطور کلی کشور امریکا هنرپرور نیست .اکثر
نوازنده های آمریکایی که با من همکاری داشتند به تدریج مجبور به ترک حرفه ی موسیقی
شده و به مشاغل کامپیوتری روی آوردند .در چنین فضایی بنظر نمی آید هنرمندان جوان ایرانی
فرصتی برای شکوفایی داشته باشند.

آرمان :با استاد شجریان از نزدیک آشنا بودید؟ خاطره ای دارید از آن بزرگوار؟
نادر مجد :شبی در محفلی صمیمی در خدمت استاد شجریان بودیم و من قطعه ای را با تار
نواختم .استاد که با عموی من استاد لطف اهلل مجد دوستی نزدیک داشت با صدای ساز من گویا
به یاد عمو و گذشته های شیرین افتاد و خواست من سازی بنوازم تا ایشان با من آواز بخوانند.
قطعه در ابوعطا بود و در طیف صدای ایشان نبود .گفتم استاد اگر بخواهید کوک ساز را عوض
کنم تا مناسب با صدای ایشان باشد .اما استاد شجریان نپذیرفتند و گفتند از همین کوک ادامه
بده .اهل فن می دانند که چپ کوک مناسب صدای خانم هاست .و استاد نه تنها از درآمد آواز
ابوعطا نخواندند بلکه از اوج آن یعنی از حجاز که با دشتی پهلو می زد آوازشان را شروع کردند
که در نوع خود یگانه و منحصر بفرد بود .شب بسیار خوشی بود که با سایر هنرمندان از جمله
لطفی ،پیرنیاکان ،عندلیبی ،همایون شجریان و سایرین در صفا و یکرنگی سپری شد.
آرمان :از همت شما برای مشارکت و مصاحبه سپاسگزاریم و موفقیت هرچه بیشتر شما را
آرزومندیم.
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دربارۀ استاد بهراد توکلی :موسیقیدان ،مدرس و
ضبط کنندۀ کل ردیف های موسیقی ایران ،مدرس
سازهای ایرانی ،رهبر ارکستر ،محقق تاریخ موسیقی
ایران و مقایسۀ تطبیقی مدرنیتۀ غرب با ایران در زمینۀ
موسیقی ،ساکن ویرجینیا در آمریکا است .1
آرمان :استاد توکلی شما از نزدیک با زنده
یادان لطفی و شجریان کار کرده اید .به طور
فشرده دستاوردها و نوآوری های زنده یاد
شجریان را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه
تاثیری در روند رشد موسیقی ایران داشتند؟
بهراد توکلی :نقش و جنبههای مختلف زندگی هنری
استاد شجریان چند وجهی است و از زوایای مختلفی
قابل بررسی است .شجریان در دورهای پا به عرصۀ اجرا
و ارایه موسیقی ایرانی گذاشت که موسیقی دستگاهی
در پی تاثیر و تاثرهای جامعه ناشی از گذار ایران از
دوران سنت به تجدد از شکل اجرای کالسیک اش
فاصله گرفته بود .رویکرد مدرنیته در ایران بر خالف
غرب بجای آنکه که متوجه به چیستی انسان و نقش و
جایگاهش در هستی و چگونگی تعاملش با جامعه و حکومت باشد ،متوجه به این پرسش بود که
"چرا غرب پیش رفت و ما جا ماندیم" .این تفاوت بنیادین در آنچه که من آن را "پرسش
مدرنیته" نام نهادهام در تاریخ روشنفکری غرب و اروپا با ایران سبب شد تا در همۀ زمینه ها نگاه
روشنفکر ایرانی به تقلید قشری از غرب یا در حالت نعل وارونه زده به ستیز کور با غرب منتهی
شود .تاثیر این نگاه به غرب تاثیرات مثبتی در موسیقی ایران هم به همراه داشت ،ولی برایند آن

/کنفرانس-هاhttp://www.behradtavakoli.com/

1

https://youtube.com/user/behradtavakoli
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نوعی بیگانگی با سنت های مدونی بود که سال ها در
درون موسیقی ایران خال تحقیقات تئوریک را پر کرده
بودند .دراین خصوص بحث بسیار است که من در یک
سمینار پنج جلسه ای در دانشگاه مریلند به آن پرداخته ام و
اینجا مجال باز کردن آن نیست.
اما برآیند حرکتها در طی این دوران موسیقی ایران را به
جایی رساند تا در دورۀ ورود شجریان به عرصه ،شکلی
بسیار رمانتیک تغزلی نمایشی و محفلی یافته بود .در این
دوره یک تب باز هم نه چندان آگاهانه "بازگشت به اصل
خویشتن" در زیر پوست جامعه در جریان بود که بررسی ریشهها و عوامل آن باز هم از
حوصلهی این بحث بیرون است .اما این سبب شد تا جریانی در اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ
پنجاه خورشیدی در هنر ایران شکل بگیرد که در موسیقی به جریان مرکز حفظ واشاعۀ موسیقی
معروف شد و هنرجویان آن مرکز و نسل آنها مانند شجریان  ،لطفی و بعدتر علیزاده و مشکاتیان
جریانی را شکل دادند که همان جریان کلی بازگشت به اصل خویشتن را در موسیقی نمایندگی
می کرد .نقشی که شجریان در این دوره در آواز ایران ایفا کرد تاریخ آواز ایران را به دو بخش
تقسیم کرد :قبل و بعد از شجریان!
شجریان توانست با بهرهگیری از بهترین استادان آن زمان نظیر نورعلیخان برومند و اساتیدی
چون عبادی ،پایور ،بهاری ،مهرتاش و دیگران و نیز با اتکا به پشتکار و روحیۀ جستجوگر خود
به تمامی سبکها و شیوههای آوازخوانی پیش از خود مسلط شود و همۀ آنها را در خود جمع
کرد و با بیانی شخصی نوعی آواز را عرضه کرد که حاصل تمامی بزرگان پیش از خود را در بر
داشت و عالوه بر آنکه زبان روز جامعۀ خود بود ،ریشه در سنتهای رو به افول پیش از خود نیز
داشت .شجریان سبک و شیوه ای از آواز را بنا نهاد که خوانندگی را از انحصار به خوشصدایی
ذاتی خواننده برکشید و زیباشناسی اجرا را بهگونه ای نظاممند بر آن افزود .نقش دیگر او
بازآوردن اشعار شاعران کالسیک مانند حافظ و سعدی و عطار و ...به آواز ایران بود ،چرا که
آواز در دروان موسیقی گلها بیشتر روی اشعار شاعران معاصر اجرا می شد که البته در نوع خود
بسیار هم ارزنده و شاید بتوان گفت زبان روز جامعه هم بود .اما این بازگشت به شعر کالسیک،
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سعدی و حافظ و عطار و خیام را به ایرانیان بازشناساند ،آن هم پس از انقالب که اهتمام
سیستماتیک جمهوری اسالمی بر زدودن ارزش های ملی و جایگزینی با ارزش های دینی بود.
در خصوص تاثیر و نقش و جایگاه شجریان در موسیقی ایران بسیار می توان سخن گفت اما
برای آنکه از ادامه باز نمانیم ،اینجا به همین بسنده می کنم.
آرمان :آیا دوره ها و سبک های گوناگونی را می توان در هنر شجریان متمایز
کرد؟
بهراد توکلی :قطعا .و مانند هر هنرمند دیگر شجریان هم دورههای مختلفی را در زندگی
هنریاش پشت سرگذاشته است .دوره ابتدایی از سال  ۱۳٤۶تا  ۱۳۵۱که تحت تاثیر
آموختههایش از استاد مهرتاش در جامعۀ باربد و نیز آشنایی با استادان عبادی و بهاری و دیگر
نوازندگان رادیو است .در این دوره شجریان بیشتر لحن و تحریرهای استاد یگانه غالمحسین بنان
را تقلید می کند که البته تقلید بخشی از فرایند ابتدایی آموزش هر هنرمندی است سپس با
آشنایی با برومند با شیوهی آوازخوانی طاهرزاده و ادیب و ظلی وتاج و دیگر استادان بنام وحتی
گمنام گذشته مانند سید رحیم و دیگران آشنا شده ،در این راه بسیار اهتمام کرد و همکاری خود
را با دیگر هنرمند شاخص این مکتب یعنی محمدرضا لطفی آغاز کرد .سپس در سال  ۱۳۵۳با
عبداهلل خان دوامی ردیف دان ارزنده آشنا شد و مکتب آواز تهران و تصانیف قدیمی را از او
فراگرفت درست در این ایام شکوفایی سال های انقالب فرارسید و پتانسیل هنری شجریان و
لطفی و دیگر هنرمندان آن مکتب بر انقالب متمرکز شد و نوعی از موسیقی ایرانی را ارایه
کردند که تا کنون در این سطح شاهد بروز ظرفیتهای اجتماعی نبود .پس از انقالب با
جهانسوز دادبه آشنا شد که نگاه نهایی خود به زیباشناسی هنر را در آن دوره شکل داد و به
جایی فراتر از اجتماع و تحوالتش کوچید جایی که متمرکز بر زیبایی هنری بود آثار درخشان
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او در این دوره مانند آلبومهای بیداد ،آستان جانان ،نوا (مرکبخوانی) محصول این دورۀ
شجریان است .از فاصله  ۱۳۶٧تا شاید پایان دوران کاری اش مهمترین چالش فردی هنری او
شاید یافتن نوازندگان و آهنگسازانی همطراز و همبینش با خودش بود که خیلی در این زمینه
خیلی بختیار نبود و پس از لطفی و مشکاتیان کمتر توانست با دیگران به آن یگانگی و انسجام
کاری دست یابد.
آرمان :یک شنوندۀ دوره های مختلف کار شجریان ،تفاوت هایی احساس می-
کند ،برای نمونه سروده های پرشور به دنبال سرکوب ها و اعدام های اول
انقالب جای خود را به سبکی متفاوت از آهنگ و شعر و اجرا دادند و موسیقی
عرفانی کم کم برجسته شد .آیا می توان دوره هایی در کار شجریان که متاثر از
رویدادهای اجتماعی بوده باشند را متمایز کرد؟
بهراد توکلی :حتما همینطور است و اگر جز این باشد هنرمند ،فرزند زمانهی خویشتن نیست.
همین نکته ای که اشاره کردید بر می گردد به ویرانی آرمانهایی که نسل او از انقالب در سر
میپروراند با رویکار آمدن حکومتی که واپسگرا ،سرکوبگر و خونریز بود .این سرخوردگی
شجریان در آلبوم بیداد بخوبی نمایان است با انتخاب همان غزل از حافظ که ردیف قافیه اش
"چه شد؟" است" .یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد" و  ...وقتی هنرمند به صورت فعال
وارد عرصهی اجتماعی می شود و سپس آرمانهایش به یکباره ویران می شود ،طبیعی است که
برای تسکین این شوک تلخ رو به ماورا و ذهنیتگرایی بیاورد .اما مهم این است که کیفیت کار
هنری اش تحت تاثیر این ضربه آسیب نبیند که در مورد شجریان چنین آسیبی رخ نداد ،وگرنه
مگر می شود هنرمند بود و نسبت به جامعه حساس بود و از آن تاثیر گرفت ولی شکست های
اجتماعی روی او بیتاثیر باشد؟ از سوی دیگر ،نظام جمهوری اسالمی با موسیقی به دشمنی
برخاست و سنگر عرفان جایی بود که موسیقیدانها بدان پناه بردند تا بتوانند موسیقی خود را از
گزند تیغ حکومت در امان بدارند .در طول تاریخ هم موارد مشابه زیاد بوده ،مانند وقتی صفویه
موسیقی را حرام کرد و موسیقی حیات خود را در تعزیه ها و مناسبات دینی امتداد داد.
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آرمان :به عنوان یک موسیقیدان جوان در
ایران تجربۀ شما از تالش برای پایه گذاری
بنیادهای مردم نهاد برای پیشبرد موسیقی
ایرانی چه بود؟ ممنوعیت ها و محدودیت های
اسالمی در این زمینه چگونه عمل می کرد؟
شجریان چگونه جوانترها را یاری می داد؟
بهراد توکلی :نظام جمهوری اسالمی مانند سایر
نظامهای توتالیتر مانع از ارتباطهای معنی دار عناصر
اجتماعی با هم می شود چرا که این تکثر ارتباطی مانعی
در آن ایدهی ارتباط هرمی از باال با پایین است که
ایدهآل حکومت های تمامیت خواه است .به این معنی که حکومت توتالیتر جامعه را به صورت
یک تودهی یک شکل و امت همیشه در صحنه با وحدتکلمه می خواهد که پای منبر او بنشینند
و برای او تکبیر بگویند .بنیان های مردم نهاد از اساس با این طرز تفکر که همه چیز را در کنترل
خود می خواهد در تعارض است .حتی اگر بنیانهای خیریه باشد با یک انگ امنیتی آن را از
هستی ساقط می کند .اگر چنین نکند هویتش فرومی ریزد .نظام توتالیتر حتی نمی تواند اقتصاد
را خصوصی کند ،چون آنوقت آن ارتباط هرمی و تکصدایی اش به هم می ریزد برای همین
خصوصی سازی و بنیادهای خصوصی و مردم نهاد را هم
دولتی سازی می کند و جعلی اش را درست می کند.
پشت هر بخش خصوصی ،ارکان نظامی امنیتی نظام
هستند و بوده اند .در موسیقی هم این قاعده هست و
استثنا بلندمدت هم ندارد .برای همین فقط افراد در دایره
های کوچکی در کوتاه مدت آن هم به شرطی که
شهرت اجتماعیشان نظیر لطفی و شجریان می توانست
حاشیۀ تقریبی امنی برایشان فراهم آورد ،همانطور که
گفتم در محدودهای کوچک با هزار سختی و مصیبت
کار کنند .مانند تاثیر عطیمی که لطفی در هشت سال
آخر در حوزۀ آموزش در مکتبخانۀ میرزاعبداهلل و نیز
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موسسه آوای شیدا گذاشت که مفتخرم من هم بخشی از آن فرایند بودم .شجریان هم در سال
های آخر کوشید نسلهایی از خوانندگان جوان را بپرورد که هرچند بدلیل کوتاهی دوره های
آموزشی اش فرایند پرورش آنها کامل نبود ،اما در معرفی آنها تاثیرگذار بود .اما این دایره های
محدود نمی توانند تاثیرهای عمیق و دراز مدت بر فرهنگ بگذارند و نیاز به سازماندهی و برنامه
ریزی دولتی یا غیردولتی است که همانگونه که اشاره کردم در ایران پس از انقالب هرگز نبوده
و نیست .در واقع ما جان کندیم تا زنده بمانیم نه آنکه زندگی هنری کنیم و تمام تالش من به
عنوان نمونه صرفا بر انتقال آموخته هایم به نسل های دیگر متمرکز شد .شاید روزی روزگار
برای آنها مهیاتر از ما شود و بتوانند تولید کنند .تولیدهنری سرمایه گزار می خواهد ،تهیه کننده
می خواهد سازمان های نشر و حمایتی می خواهد .نسل شجریان و لطفی از مریخ به زمین نیامده
بودند .از نسل ما هم باهوش تر و با کفایت تر نبودند ،بلکه آنها در دورۀ آموزش و ارایه اثر
توسط رادیو و مرکز حفظ و اشاعه و وزارت فرهنگ و هنر در زمان شاه حمایت شدند تا
توانستند بشکوفند و تولید کنند هنرجویان رسمی مرکز حقوق می گرفتند تا آموزش ببیند و
تولید کنند چیزی شبیه فاندهای دانشگاههای امریکا اما نسل ما باید کار جنبی می کرد تا گذران
زندگی کند پول تولید اثرش را هم از جیبش می -داد تا آیا بعد از تولید با مشقت فراوان پس از
یک سال وزارت ارشاد به او اجازه نشر بدهد یا ندهد و سپس در بازار فاسد تحت نفوذ مافیاهای
بخش خصوصی امنیتی کارش آیا پخش شود یا نشود .که می گوید نسل من شجریان ندارد؟
شجریان های نسل من صبح ها در راه پله های وزارت ارشاد تحقیر می شوند و مجبور به تملق
برای قطره ای که از قطره چکان مجوز اداره سانسور فروبچکد و عصرها در ترافیک تهران در
حال مسافرکشی برای تامین نان شب خانوادهشان و در این چرخه نابود شده و می خشکند و
خشکیده اند.
آرمان :آیا در ایران بخش خصوصی با سرمایه های خصوصی از جمله به صورت
اسپانسور یا سرمایه گزار کنسرت ها برای حمایت از موسیقی در محیطی پر از
ممنوعیت نقشی ایفا می کرد؟
بهراد توکلی :در مورد بخش خصوص گفتم تصور وجودش را نکنید بخش خصوصی در
ایران یعنی سپاه و نهادهای امنیتی از اینها توقع ایفای نقش سازنده دارید؟ بله کنسرت های پاپ
مبتذل (از نوع تار و تنبوری اش تا کیبورد و درامز اش) با خوانندگان آنچنانی برای گسترش
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فضای ابتذال و انفعال و هنر کیچ و باسمه ای را خوب سازماندهی می کنند .اما هنری که منجر
به بالندگی فرهنگ و هویت ایرانی شود را هرگز.
آرمان :شما در شرق آمریکا در مریلند-ویرجینیا به تدریس موسیقی و سازهای
سنتی ،تحقیق درمورد تاریخ و سبک های موسیقی ایرانی و سازماندهی گروه
های کوچک اجرای موسیقی می پردازید .با چه چالش هایی رویاروی هستید؟
بهراد توکلی :مهمترین چالش کوچک بودن فضای مخاطبان موسیقی ایرانی در اینجاست .به
این معنی که نمی توانم مانند یک موزیسین هم سطح خودم از راه تولید اثر و کنسرت امرار
معاش سالیانه خود را تنظیم کنم ناچار کار جنبی و آموزش بخش مهمی از ساعات روز و انرژی
مرا میگیرد .سرعت زندگی باال در امریکا و نیز جداماندگی ذاتی از جامعۀ مخاطب خود بر
فضای ذهنی و هنری تاثیر می گذارد و بازده هنرمند را به شدت پایین می آورد.
آرمان :میزان مشارکت مردم و سازماندهی های
مردم نهاد برای پیشبرد موسیقی در این منطقه را
چگونه ارزیابی می کنید؟ چه راه حل هایی برای
بهبود شرایط دارید؟
متاسفم که این را بگویم ولی تقریبا هیچ.
یعنی از طرف دولت آمریکا و دانشگاههای امریکا حمایت
بیشتر از موسیقی ما می شود تا خود جامعۀ ایرانی مقیم
امریکا .یک مثال ساده بزنم :در طول سه سال اقامتم در ترکیه
به دلیل اینکه خب خانه ام را در ایران اجاره داده بودم و
همان اجاره بها کفاف زندگی ام را می کرد با امکانات خیلی کم یعنی یک دستگاه ضبط
کوچک غیرحرفه ای بدون امکان ادیت و پاالیش دویست برنامه پانزده دقیقه ای تولید کردم و
کل ردیف موسیقی ایران را بنا به وصیت استادم محمدرضا لطفی گوشه به گوشه درس دادم و
ضبط کردم و در کانال تلگرام هر روز یک گوشه و نیز یوتیوب منتشر کردم .این کارکه برای
اولین بار به این شکل در تاریخ موسیقی ایران صورت می گرفت ،تاثیر بسیاری در ایران
گذاشت .هزاران هنرجوی ساز از آن استفاده کردند .از دور افتاده ترین مناطق ایران سیل پیام
های تشکر و قدردانی به سمت من روانه شد و می شود.
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اکنون در اینجا قصد دارم این کار را به صورت حرفه ای و ضبط تصویری مجدد منتشر و پخش
کنم .عایدی مالی هم از پخش آن ندارم تنها برای هزینه های تولیدش که با پانزده تا بیست هزار
دالر می توان جمعش کرد هنوز نتوانسته ام اسپانسر برایش پیدا کنم .پولی که برای جامعۀ ایرانی
اینجا هیچ است یا مثال هنرمند گرامی بهفر بهادران استعداد خارق العاده ای در تنظیم قطعات و
آهنگسازی دارد ،اما همه را باید از جیبش هزینه ی بی بازگشت کند .تا کی و کجا؟ ببینید من
نهایتا وام تهیه می ک نم و کارم را پیش می برم و ماهانه برای فرهنگ کشورم قسط آن را
پرداخت خواهم کرد .اما جامعۀ ایرانی که دایم غر می زند و از عدم بالندگی فرهنگ گالیه
می کند کی می خواهد قسط ایده هایش را بدهد؟ اشکالی ندارد .ولی اگر وارد گود نمی شوند
دیگر ادعای فرهنگی بودن و دغدغه فرهنگ داشتن را هم نکنند!
چرا جامعۀ ایرانی نباید یک بنیاد مردم نهاد را درست
کند و از استعداد ها و ایده های فرهنگی که خودش
تشخیص می دهد مفید است حمایت کند؟ ده ها شب
شعر و کانون ایرانیان هست که فقط دور هم جمع می-
شوند تا هم را ببینند و سخنرانی کنند و بشنوند! اما پای
عمل که می آید هرکس گوشه ای سکوت می کند .این
درد است.
آرمان :برای فراهم آوردن امکانات رشد
موسیقیدانان جوانی که با استعداد فراوان و
آرزوهای بلند از ایران مهاجرت می کنند چه
اقدامی ضروری است؟
باید همه جمع شویم ،همه دست در جیب مان بکنیم و
بنیادی را درست کنیم که بطور تخصصی برای فرهنگ و
هنر هزینه کند وگرنه در زمینۀ بی عملی هیچ فرقی با بی عمالنی که در بیرون خود از آنها گالیه
می کنیم ،نداریم.
چهل سال است هی غر می زنیم .چهل سال است در گوشه ی امن و گرم خانه هایمان در
امریکا نشسته ایم و می گوییم مردم ایران چرا بلند نمی شوند؟ چرا کاری نمی کنند؟ چطور
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است توقع داریم آنها جانشان را جلوی گلوله بگذارند،
ولی ما یک دالر هم برای همان آرمانها ولو در بی-
خطرترین حوزه اش یعنی فرهنگ و هنر هزینه نمی-
کنیم؟ بعد به آنها می گوییم بی عمل!!
آرمان :چه خاطره هایی دارید از شجریان؟
بهراد توکلی :خب خاطره که هست نه به اندازه ی
خاطراتم با استاد لطفی .به سبب نزدیکی بیشتر با او ،اما
می خواهم به یکی از مهمترین آنها اشاره کنم .وقتی
سال  ۸۸در پی اعتراضات مردمی آن سال بازداشت شدم
و در بند  ۲٤۰زندان اوین بودم ،پس از آزادی موقت به
قید وثیقه ،شعبۀ پانزده دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برایم  ۵سال حکم زندان صادر
کرد .من که به تازگی از زندان آزاد شده بودم و وضع جسمی و روانی ام تحت تاثیر شکنجه ها
درهم ریخته بود توان هیچ تحلیلی را نداشتم .اوضاع مالی ام هم به سبب ممنوع الکاری که چهار
سال هم یعنی تا روز خروجم از ایران در سال  ۹۲طول کشید ،خیلی خوب نبود .تنها به برادرم
رادمان زنگ زدم و موضوع را گفتم .رادمان از نوازندگان گروه استاد شجریان (گروه شهناز)
بود .هنوز چند دقیقه ای نگذشت که زنگ زد و گفت استاد با وکیلش آقای آقاسی صحبت
کرده که پرونده ی تو را قبول کند و هیچ وجهی هم نمی گیرد .با زحمات او پروندۀ من در
دادگاه تجدید نظر به  ۵سال زندان تعلیقی تبدیل شد و من آزادی امروز خود را مدیون استاد
شجریان و پیگیری های او هستم .یاد و خاطره اش تا جاودان مانا و درخشان باد.
نوامبر  ،۲۰۲۰مریلند

آرمان :از همت شما برای مشارکت و مصاحبه سپاسگزاریم و موفقیت هرچه بیشتر
شما را آرزومندیم.
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توضیح مدیر مسئول آرمان :مصاحبۀ زیر از
سوی شورای آرمان در ماه اکتبر برای شمارۀ حاضر
ترتیب داده شد .اما به دالیلی نامعلوم ،آقای کاظمی
موسوی متن مصاحبه را برای یکی از دوستان خود
فرستاد و بنا به اطالع بعدی ایشان ،بدون خبر قبلی
در یکی از نشریه های داخلی منتشر شد .نه تنها هیچ
کس برای این کار از آرمان اجازه ای نگرفته بود و
قرار بود که مصاحبه در ماه ژانویه چاپ شود ،بلکه
دو ماه زودتر ،با نامی اشتباه به عنوان مصاحبه گر
منتشر و حتی پرسش های آرمان دچار سانسور شده
بود .آقای کاظمی موسوی که همواره از همراهان صمیمی و دانشور آرمان بوده است ،در تماس
با مدیر مسئول آرمان بابت این سهل انگاری اظهار تاسف کرد و هر دو طرف بر حفظ اصول
حرفه ای روزنامه نگاری ،حق انحصار و آزادی بیان تاکید ورزیدند .مهدی سیاح زاده
آرمان :شما به عنوان یک محقق تاریخ و نیز آشنا با دستگاه های موسیقی تفاوت
سبک استاد شجریان با پیشینیان او و نکات خالق و نوآوری که او به موسیقی
ایرانی افزود را چگونه ارزیابی می کنید؟
احمد کاظمی موسوی :دربارۀ سبک کار و آواز شجریان سخن بسیار گفته شده است.
چیزی که من در اینجا می توانم بر آن تأکید کنم این است که آواز شجریان بم خوانی و گردش
در گوشه و پرده های موسیقیِ ایرانی را به اوج تازه ای رساند .محمدرضا شجریان با وجود
داشتن وسعت و قدرت صدا ،بم خوانی و تحریر لطیف با جمله بندی های جدید را چنان رونق
بخشید که باید او را پایه گذار دور تازۀ بم خوانی با تحریرهای معنا آفرین بنامیم .مهمتر اینکه او
با این کار آوازسنٌتی ایران را از چنگ چهچه های ناهنجار وخروش های نمایشی درآورد ،و معنا
آفرینی و سوز دل را جانشین آنها کرد .این کارِ ساده ای نبود .کسی که "ربّنا" را به دلیلِ همان
مفهوم "ربّنا" و الزمۀ معنایی اش سراسر در اوج خواند ،در دیگر آثارش می بینم که چگونه با
زمزمه های روح نواز آغاز کالم می کند و به اقتضای مفاهیم شعرش رفته رفته به اوج می رود.
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چهچهه را نه تنها به حداقل می رساند ،بلکه در بسیاری موارد آنرا مبدل به گونه ای از تحریر
می کند .به گفتۀ خود شجریان" :شعر نباید در البالی چهچهه گرفتار شود ".البته فراموش نمی-
کنیم که توجه به بم خوانی و این گونه تلحین با آوازهای غالمحسین بنان شروع شده بود اما
بلوغی که در آواز شجریان می یابد آنرا مبدل به یک سبک جدید می کند .گفتنی ست که
بسیاری از خوانندگان پیشین چون بنان و حسین قوامی نیز چهچه های نفسگیر را کنار گذاشته و
دست کم آنرا به کوچه باغی های بیات تهران سپرده بودند.
ویژگیِ دیگر کار شجریان پرده گردانی ،گردش های هنرمندانۀ او در گوشه های موسیقی ایرانی
ست که به کار او غنای بیشتری بخشیده است .او از نخستین کسانی است که دو دستگاه نوا و
راست پنجگاه را با ساز محمد رضا لطفی با استادی تمام خواند .احاطه اش بر مایه های موسیقیِ
به حدی بود که مرکب خوانی یا مدالسیون ایرانی در آواز را به اوج تازه ای رساند .گویی او با
مایه های موسیقی ایرانی همزیستی و پیوندی سخت دیرینه داشته است که یافتن جمله های تازه
در گوشه و کنار موسیقی و شعر برایش این چنین آسان می نمود .او بر چند شعر نو با سبکی
متفاوت آهنگین خواند ،اما باز در همان مایه های دل آشنایش فراز و فرود داشت.
آرمان :شجریان چه دستاوردهایی برای برنامه گل ها داشت که کار او را متمایز
می کرد؛ مانند قطعه های "داروک"" ،در این سرای بیکسی" و...؟
احمد کاظمی موسوی :حضور شجریان در برنامۀ گلها را بهتر است در در دو دوره ببینیم.
نخست کشف و معرفی او توسط داوود پیرنیاست که بیشتر از چند ماه طول نکشید .در زمستان
 ۱۳٤۵کارشکنی ها و تنگ نظری های مرسوم زمانه پیرنیا را وادار به رها کردن گلهای دست
پرورده اش کرد ،و شجریان ناگزیر سرو کارش در گلها بیشتر با محمد میرنقیبی (سرپرست
جدید برنامه) و نوازندگانی چون استاد احمد عبادی بود .در این دوره بود که شجریان آموزش
ردیف های موسیقی را نزد استادانی چون نورعلی برومند و عبداهلل دوامی به کمال رساند .دور
دوم از دهۀ  ۱۳۵۰شروع می شود که هوشنگ ابتهاج سرپرست واحد موسیقیِ رادیو شد ،و دور
جدیدی از گلها را به نام گلهای تازه و گلچینِ هفته بنا نهاد ،و شجریان در آنها شرکت شاخص
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تری یافت .افزون بر ارکستر گلها دو گروه موسیقی جدید به نام های "شیدا" و "عارف" که
اولی توسط محمد رضا لطفی و دومی به وسیلۀ پرویز مشکاتیان در دهۀ  ۱۳۵۰تشکیل شده
بودند ،همکاری خود را با رادیو با خوانندگی شجریان آغاز کردند .شجریان یکی از پربارترین
دوره های کار خود با همکاری این گروه ها به اضافۀ برنامۀ گلها و ارکستر مرکز حفظ و اشاعۀ
موسیقی ملی به سرپرستی فرامرز پایور را به ثمر نشاند .در دوره های پس از انقالب که دیگر
گلی در گلها شکفته نشد ،شجریان با همکاری لطفی ،سپس حسین علیزاده و کیهان کلهر و نهایتاً
مجید درخشانی کارهای درخشانی ارائه نمود .البته بر این دوره ها باید کارکردهای روزهای
انزوا یعنی آواز انفرادی شجریان یا با یک دو ساز را بیفزاییم .چندین همایون مثنوی و مناجات
ربّنا ره آورد این ایام اند .اما دربارۀ دو تصنیف "داروک" و "ایران ای سرای امید" که نام
بردید ،باید عرض می کنم که این دو آهنگ بیرون از برنامۀ گلها توسط گروه محمد رضا لطفی
انجام گرفت .شاعران این دو تصنیف البته نوپرداز بودند .شجریان روی شعر "پرکن پیاله را" از
فریدون مشیری با آهنگ ماهور زیبای فریدون شهبازیان اجرا نمود .سال ها بعد "زمستان" اخوان
ثالث را با گروه حسین علیزاده خواند ،و تسلط خود را در به آواز درآوردن شعر نو نشان داد.
البته اجرای "زمستان" از دکلمه بیشتر از آهنگ کمک می گیرد .سپس شعر "خانه ام ابری
ست" از نیمایوشیج را به همان سبک با مجید درخشانی می خواند .همه اینها نشانه های از نو
گرایی او را با خود به همراه دارند.
آرمان :فضای پس از انقالب با شور و شوق و سرودهای انقالبی همراه بود و
شجریان با "ایران ای سرای امید"" ،برادر" و دیگر کارهای به یاد
ماندنی پیشتاز فضا بود .اما فضای آزاد و شادمانه پس از چند ماه با سرکوب ها و
اعدام ها و برقراری فضای اختناق رنگ باخت .آیا پس از آن ،تغییر سبکی در
کارهای شجریان مشاهده می شود؟ فرقی هست میان "ایران ای سرای امید" و
آن اجرای شجریان از حافظ :شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار /مهربانی
کی سر آمد شهریاران را چه شد؟ آیا حال و هوای هنر شجریان در دهۀ شصت
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ظلم و سرکوب و قتل زندانیان تغییر کرد؟ یا در دهه های بعد با سرکوب های
دهۀ هشتاد و پس از ممنوعیت اجرای او در داخل ایران؟
احمد کاظمی موسوی :فضای موسیقی شجریان ،نوع اشعار و ترانه هایی که خوانده ،طبیعتاً
به اقتضای وضع زمان تغییر کرده است ،و این تغییرها منحصر به سال های  ۱۳۵٧و دهه های
شصت و هشتاد نیستند .برای شناختن چگونگیِ این تغییرها ما باید چند ویژگی از شخصیت و
کارکرد شجریان را بهتر بشناسیم .نخست آنکه شجریان ازجمله افرادی ست که در عین گام
نهادن در وادیِ سیاست ،در واقع سیاسی نیستند .نه به این معنا که به طور سازمانی سیاسی نیستند،
بلکه جهان فکری و هنری شان چنان غرقه در فضای خود پرورده شان است که مجال ورود به
دنیای سیاست جز گام زدن در باریکه های اطرافش را به آنها نمی دهد .اگر بخواهیم مقایسه ای
(اگرچه با چند فارق) در اینجا بنماییم باید نگاهی بندازیم به چگونگی حضور سیاسی حافظ در
اشعارش .در نزدیک به پانصد قطعه شعری که از حافظ به جای مانده ،ما غریو وانفسای او را از
وضع زمانه اش از گوشه و کنار اشعارش می شنویم ،با این همه باز می بینیم حافظ چنان غرق در
عشق و رندی اش است که سیاسی نمی تواند بوده باشد ،و در نهایت" :غمخوار خویش باش غم
روزگار چیست ".شجریان البته تصنیف هایی چون "ایران ای سرای امید" را در بدو انقالب
خواند ،و در خواندنش شکوه آهنگ ماهور را در پرتو خورشید انقالب قرار داد .اما او اوج دادن
به صدایش در فراز و فرودهای ماهور را وظیفۀ هنری اش می دید .سؤال اصلی را باید از سرایندۀ
این شعر سرود گونه یعنی از آقای هوشنگ ابتهاج پرسید ،که خود به هنگام پخش این شعر و
آهنگ به زندان افتاده بود .چهار سال بعد شجریان " یاران را چه شد" را با سنتور استادانۀ
مشکاتیان در بیداد همایون خواند .در اینجا انتخاب شعر و آواز با خودش بود .او نوای "یاری
اندر کس نمی بینم یاران را چه شد" را از بیداد شروع می کند تا بانگ "مهربانی کی سرآمد
شهریاران را چه شد" در عشَّاق همایون سردهد .در پایان نیز تصنیف "روز وصل دوستداران
یادباد ،یادباد آن روزگاران یاد باد" را چاشنی آواز خود می سازد .سی سال پس از انقالب،
شجریان آهنگ "تفنگت را زمین بگذار" پس از جنبش سبز تابستان  ۱۳۸۸در دشتی می خواند.
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فرود آمدن از فرَّ و شکوه ماهور به غمگساری دشتی خود گویای فروکش کردن جنبش در
جامعه است؛ دیگر الزم نیست از ساده گراییِ شعر فریدون مشیری در این آهنگ در برابر
پرادعاییِ شعر هوشنگ ابتهاج در قطعۀ "ایران ای سرای امید" سخن بگوییم.
دوم ،شجریان با آنکه وابستگی ،حتا گرایش ویژه ای به گروه و مکتبی نداشت ،نسبت به تجدد
یا مدرنیته ای که در جهان امروز مطرح است نسبتاً وفادار بود .البته این وفاداری را به بهای
ضدیت با دیانت یا حمله و اهانت به گروه و مسلکی نمی خواست .او با آنکه زیر ساخت تربیتی
و آموزشی دینیِ و اسالمی داشت ،هرگز پیرایۀ اسالم را شعار زندگی و راهکار خوانندگی اش
قرار نداد ،بلکه به صورت همان معلم مدرسۀ دهۀ ( ۱۳٤۰که اندیشۀ فراگیر زمان هنوز تجدد بود)
باقی ماند .او مناجات "ربّنا" را ،همان طور که خود بارها گفت ،در رعایت کسی جز پدر
دیندارش نخواند ،و از آمیختگی تالوت قرآن با عشوه و ترنَّم موسیقی (کاری که در موسیقی
های ترک و عرب بسیار شده) پرهیز داشت .با آنکه اهل "غناء" به مفهومی که در فقه آمده
نبود ،از خواندن تصنیف های پر ترنَّم شیدا و درویش و غیره ،نیز إبا نداشت؛ چون این گونه ترَّنم
را هماورد موسیقیِ اندوهگسار سنتی می دید .به عنوان جملۀ معترضه اضافه کنم که "غناء در
فقه" را ابوحامد محمد غزَّالی (مرگ  )۱۱۱۱/۵۰۵در کتاب کیمیای سعادت بخوبی حالجی
کرده است .غزَّالی فقیه شافعی صاحب فتوا ،نه تنها موسیقی تجویز می کند ،بلکه برای تفهیم
معنویتی که موسیقی می تواند به بار آورد" ،همۀ عقالی عالم" را به یاری می طلبد (بنگرید به
باب سماعِ کیمیای سعادت).
آرمان :آیا موسیقی شجریان را می توان مانند هواسنجی هنری دانست برای
وضعیت روحی مردم ما ،شرایط اجتماعی و تغییرات فضای همگانی؟
احمد کاظمی موسوی :همین طور است .نبض هنر اغلب در خواست ها و روند های جامعه
می تپد .شجریان هم مانند دیگر هنرمندان اصیل خواسته یا ناخواسته آینه دار تب و تاب های
مردم خودشان می شوند .او موسیقیِ سنتَّی ایران را در سطح واالیی که مکتب کلنل وزیری
(شامل ابوالحسن صبا و روح اهلل خالقی) و برنامۀ گلها پیشنهاد می کردند ،نگاهداشت ،با این همه
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به ترانه های محلی و بومی خوانی های قدیمی نیز توجه داشت .او از کار خوب سیما بینا در
گردآوری یعنی نگارش و خواندن بخش مهمی از ترانه محلی ایران چندین بار تقدیر کرد .او از
هر جهت هنرمندی مردمی بود ،و هر جنبه از رفتار های بومی ایران برایش معنای واالیی داشت.
زمزمه ها ،در واقع راز و نیازهای ،او را با ترانه های بابا طاهر هنوز در گوش داریم .با این همه
سطح کارش را به خاطر عوامگرایی یا درآمد مالی پایین نمی آورد .او هیچ وقت تنگناهای مالی
را بهانه برای پولسازی و شهرت آفرینی (بگذریم از کاباره خوانی) قرار نداد .شجریان با آنکه
تحصیالت دانشگاهی نداشت آگاهی خوبی از شعر فارسی و تجوید در قرائت آیات عربی
داشت .او در مناجات "ربّنا" دست به کار تازه ای در برگزیدن آیات مناسب در مخاطبه با
پروردگار زد .او مانند مؤذن زاده اردبیلی به قرائت بخشی از دعای "افتتاح" که مخصوص ماه
رمضان است ،اکتفا نکرد .بلکه نخست آیۀ  ۸سورۀ آل عمران را در آهنگ سه گاه به خروش در
آورد " :خدایا! دل های ما را که خود رهنمونش شدی به سوی دیگر مگردان و مهرت را به ما
ارزانی دار چون تویی بخشنده( ".ربنَّتا التزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمۀ إنک
آنت الوهّاب ).رعایت تجوید عربی را تا آنجا که ممکن بود می کند ،غین فارسی را روی قاف
عربیِ قلوبنا بخوبی می غلتاند .آی کوتاه و در عین حال کشدار عربی را همه جا رعایت می کند.
آنگاه بخشی از آیۀ  ۱۰۹سورۀ المؤمنون ،سپس آیۀ  ۱۰سورۀ کهف را با گرایشی به مایۀ افشاری
تالوت می کند ":پروردگارا! رحمتی از سوی خود به ما ارزانی دار و زمینۀ پیشرفت کار ما را
فراهم کن( ".ربّنا آتنا من لدنک رحمۀ و هییّء لنا من أمرنا رشداً ).در پایان ،بخش آخر آیۀ
 ۲۵۰سورۀ بقره را با سوز بیشتری می خواند" :پروردگارا! ما را از شکیبایی سرشار کن و گام
های ما را استوار بدار و ما را بر کافران پیروز گردان( ".ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت أقدامنا و
انصرنا علی القوم الکافرین ).شجریان هرچند همه آموخته های قرآنی خود را پیوسته در سایۀ
باورداشتش به تجدّد و پیشرفت قرار می داد ،با خواندن ربّنا به این سوز و سبک ،همصدایی اش
را با مردمی که در جستجوی معنویت در وادی دیانت هستند ،نشان داد.
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آرمان :در هر کشور دیگری که دارای مناسبت آزاد و تبادل هنری با دنیا است
اگر هنرمندی به این عظمت در می گذشت ،امروز تمام رسانه های دنیا از او
سخن می گفتند .با تاسف می بینیم که در مورد شجریان چنین نیست .جامعۀ
ایرانیان خارج از کشور چه وظیفه ای در برابر شناساندن این گنجینۀ عظیم هنر
بشری که کانون آن در ایران بود ،دارند؟
احمد کاظمی موسوی :تا آنجایی که من اطالع دارم از درگذشت شجریان در کشورهای
عربی و سرزمین آشنا به فرهنگ فارسی یادآوری های خوبی شد .بسیاری از رسانه غربی نیز خبر
درگذشت و جایگاه او را در میان مردم ایران درج و نشر کردند .منتها جای آن داشت که
شجریان بتواند ارتباط قرآنی خود را با جامع األزهر و دیگر مراکز مربوطه در مصر یا اردن و
مراکش گسترش دهد ،و ظاهرا این کار بدون همراهی حکومت ممکن نمی شد و می دانیم که
ایران با بسیاری از این ممالک در حال قطع رابطه است .البته شجریان در مراکش برنامه ای با
همراهی حسین علیزاده ،و باهمکاری مهرجان موسیقی فاس در سال  ۱۳۸۱اجرا کرد که کافی
برای بازشناساندن ارتباط موسیقایی تاریخی ایران و عرب نبوده است .در جهان غرب شجریان به
علت ناآشنایی با زبان های اروپایی امکان ورود جز در میان فارسی زبانان را نداشت .ایرانیان
مقیم امریکا و اروپا در جای خود پذیرای خوبی از هنر آواز شجریان در سه دهۀ اخیر بوده اند.
آقای دکتر عباس میالنی برنامه و مصاحبه های گرانباری برای او در دانشگاه استانفورد در سال
 ۲۰۱۰ترتیب داد .اما اینکه جامعۀ ایرانیان خارج از کشور چه کاری برای شناساندن هنری که
شجریان در این نسل نمایندۀ آن است ،می تواند انجام دهد ،باید عرض کنم که به نظرم بهترین
راه دعوت از شاگردان قابل شجریان و فراهم کردن مجال و امکان برای بازپرداخت میراث
اوست .شجریان شاگردان بسیار خوبی تربیت کرده که استعداد بازپروردن پیامی را که شیوۀ
خوانندگی ،موسیقی شناسی و رامشگری شجریان داشت ،دارند .هم اکنون بریده ای از نوار آواز
خانم غزالۀ فیلی نژاد شاگرد استاد شجریان برایم ارسال شده که چند گوشه از بیات ترک را با
همان لطف و زیبایی استادش روی شعر حافظ می خواند" :غالم چشم آن ترکم که در خواب
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خوش مستی  /نگارین گلشنش روی ست مشکین سایبان ابرو ".در بسیاری از شهرهای اروپا و
امریکا ایرانیانی هستند که چم و خم دعوت و آوردن هنرمندان را تجربه کرده اند ،منتها گاه
انگیزۀ مالی نقش مهمتر از هنر افراد را بازی می کند.
آرمان :آیا با استاد شجریان از نزدیک آشنا بودید؟ خاطره ای دلرید از آن
بزرگوار؟
احمد کاظمی موسوی :من با استاد شحریان از نزدیک آشنا نبوده ام .در کنسرت های آن
بزرگوار دو بار در واشنگتن حضور یافتم و دوبار دیگر نیز وی را تصادفی دیدم .بار اول در
 ۱۳۶٤در کوهپایۀ البرز حین پیاده روی در درکه بود که زمزمۀ آواز خوشی به گوشم خورد.
ایستادم دیدم آقای شجریان با یکی از دوستانش است .شعر حافظ را" :مرغ زیرک چون به دام
افتد تحمل بایدش" در همایون می خواند و گام بر می داشت .چند کلمه ای سالم علیک کردیم
و به راه خود ادامه دادیم .بار دوم در  ۱۳۹۵در هواپیمای لوفت هانزا از فرانکفورت به تهران
ایشان را با همسر و فرزند خردسالشان دیدم .آثار کسالت در وجناتشان آشکار بود ،باز سری
تکان دادم و رد شدم ،جای سخن گفتن نبود.
اکتبر  ،۲۰۲۰مریلند

آرمان :از همت شما برای مشارکت و مصاحبه سپاسگزاریم و موفقیت هرچه بیشتر
شما را آرزومندیم.
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مرتضی حسینی دهکردی

در سال  ۱۳۸۳خورشیدی ،نگارندۀ این سطور به ایران سفر کردم تا با برخی از اساتید موسیقی و
ترانه سرایی مانندعلی تجویدی ،همایون خرم ،بیژن ترقی ،محمد موسوی و جالل ذوالفنون دیدار
کرده و دربارۀ تحوالت موسیقی ایران در دوران معاصر با آنها به گفتگو بپردازم.
اغلب بعد از ظهرها به خانۀ استاد تجویدی در ونک می رفتم و ساعت ها با وی سخن می گفتم.
روزی از وی پرسیدم" :کدام یک از آهنگ های خود را بیشتر می پسندید؟" مدتی اندیشید و
گفت " :آهنگ هایی که من ساخته ام مانند فرزندان من هستند و دشوار است که یکی را بر
دیگری ترجیح دهم".
گفتم" :به باور بسیاری از صاحب نظران و از آن جمله :فریدون حافظی (نوازندۀ نامدار تار)،
آهنگ مشهور «مرا عاشقی شیدا» که همراه با کالم شیرین «دکتر منیرطه» و آوای جادویی «غالم
حسین بنان» به جاودانگی پیوست ،از موسیقی های حد به شمار رفته و بعید است که در آیندۀ
نزدیک اثری تا این حد بدیع و دلپذیر در موسیقی ایران به وجود آید ،شما چه فکر می کنید؟"
باز از جواب قاطع خودداری کرد و گفت" :چطور من می توانم «مرا عاشقی شیدا» را بر «یاد
کودکی»« ،سنگ خارا»« ،بسوزان»« ،ساقی» و «آزاده» ترجیح دهم .جواب درستی ندارم ".بعد
گفت:
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"من بعد از انقالب اسالمی چهار آهنگ منتشر نشده در اختیار وزارت ارشاد قرار دادم
که شعر آنها را دوست هنرمندم «بیژن ترقی» سروده است .چند ماه قبل ،آقای فرهاد
فخرالدینی یکی از آنها را که «تذرو» 1نام داشت به وجهی بدیع و هنرمندانه و با
هارمونی بسیار زیبا تنظیم کرد و وزارت ارشاد بر آن شد که این اثر با صدای «محمد
رضا شجریان» و با همراهی ارکستر بزرگ ملی اجرا شود .روزی از من و بیژن ترقی
دعوت کردند که در مراسم اجرای این اثر شرکت کنیم و شاهد ضبط آن باشیم .آوای
شجریان در اجرای این ترانه به حدی دلنشین و درخشان بود که از شنیدن آن روحم به
پرواز درآمد .لحظاتی اند یشیدم که اثری زیباتر از این اجرا در بین کارهایم سراغ
ندارم .می دانم که این نوع داوری ها ،بوی غرور و خودشیفتگی می دهد .ولی شما
باید در آن جلسه حضور داشتید تا در می یافتند که شجریان چه کرد! صدای او به
راحتی دو اکتاو را پوشش می داد و با وجود گستردگی و قدرت ،پر از گرمی و
شوریدگی و زیبایی بود ،از همۀ آواز خوان ها ،هنرمندانه تر می خواند .در آن لحظات
بود که دریافتم موسیقی ایرانی چه تحوالتی را پشت سر گذاشته و چه مقدورات
موسیقی دارد ...من نمی توانم ارزش هنر شجریان را تشریح کنم ،باید آنرا بشنوی تا
متوجه شوی که او چه کرده است .شجریان با این اجرا ،نام من و بیژن ترقی و فرهاد
فخرالدینی را جاودانه ساخت".
من که عمیقاً تحت تاثیر سخنان استاد قرار گرفته بودم از وی خواستم در صورت امکان نواری از
این برنامه را به من بدهد .گفت متاسفانه وزارت ارشاد به علل واهی این نوار را به ما نداده و مایل
نیست که این اثر به دست مردم برسد .اگر دادند ،حتماً کپی آن را به شما می دهیم .بعد استاد
تجویدی با ویلن خود آهنگ آسمانی و پرمحتوای «تذرو» را به وجهی بسیار شنیدنی نواخت و با
صدای خسته و دو دانگی که داشت آنرا خواند که به راستی جان و دل را تسخیر می کرد.

 -1تذرو نام پرنده زیبا و خوش آوایی است که در سواحل دریای مازندران زندگی می کند.
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دو روز بعد من به خانۀ بیژن ترقی رفتم و ضمن گفتگو با وی ،سخن از ترانۀ «تذرو» به میان آمد.
او نیز سخنان تجویدی را تکرار نمود و بعد شعر «تذرو» را برایم دکلمه کرد و چه زیبا دکلمه ای.
در این شعر ماندگار باز هم سخن از بند و قفس و آزادی و رهایی از رشته های بسته به پا و سفر
تا بیکران آسمان ها در میان است و دقیقاً همان مفاهیم مقدسی را القا می کند که «ملک الشعراء
بهار» در ترانۀ «مرغ سحر» حکایت کرد و بعدها با آوای شجریان به جاودانگی رسید .مفاهیم
ارجمندی که قرن هاست بر تارک آرزوهای مردم ایران می درخشد و برای تحقق آنها ،هزاران
آزاده ،با شکنجه و آزار رو به رو شدند و یا به دیار ابدی شتافتند.
***
سال بعد یکی از دوستان هنرمندم به نام« :امیر صبوری» که تاکنون سرگذشت دهها تن از
موسیقی دان ها و دیگر هنرمندان را به تصویر کشیده و فیلم های ماندگاری از زندگی آنها تهیه
کرده است به ایران رفت و علیرغم کسالت شدید استاد تجویدی ،فیلم خاطره انگیزی از زندگی
و آثار او ساخت که نسخه ای از آن را برای من فرستاد .در انتهای فیلم« ،استاد شجریان» به
همراهی ارکستر بزرگی به رهبری «فخرالدینی» تذرو را اجرا می کند .اثری که به واقع هر
صاحب دلی را تحت تاثیر قرار می دهد و با شنیدن آن آوای ملکوتی متوجه شدم که چرا استاد
تجویدی با چنان سخنان ستایش برانگیزی از «تذرو» یاد می کرد.
«تذرو» -آهنگ از علی تجویدی ،ترانه از بیژن ترقی ،خواننده :محمدرضا
شجریان دستگاه ماهور
من تذروی خوش سرودم

از دیار نغمه خوانی

رشتۀ بند گردن من

این سرود آسمانی

بال من بگشا و از بندم رها کن

پایم از این رشته های بسته وا کن

تا فضای آسمان بی کرانه

پر کنم با نغمه های جاودانه
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تا فراز کوه و صحرا ،دشت و دریا

پر کشم پر ،پر کشم تا بی کران ها

تا گریزم از نیاز آب و دانه ،آشیانه

پرکشم پر ،پرکشم تا بی نشان ها

پرکشم تا بگذرم از رنج و از درد زمانه

بال و پر شویم سحر در چشمۀ پاک ترانه

من تذروی خوش سرورم از دیار نغمه خوانی رشته بند گردن من ،این سرود آسمانی
بال من بگشا و از بندم رها کن

پایم از این رشته های بسته وا کن
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پژوهش های
ادبی و فرهنگی
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بخش نخست این نوشتار در آرمان  ۱۴منتشر شد.
بخش دوم
رندی و زهد:
*یارب آن زاهد خود بین که به جز عیب ندید
دود آهیش در آیینه ادراک انداز
*برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
*ما اهل زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده ی صافی خطاب کن
44

شماره ۱۵

آرمان

ما پیش از حافظ و نه بعد از آن کسی را نمی شناسیم که با جسارت و دلیری بسیار با تکیه بر
فضائل و خصوصیات انسانی سر از مذهب رندی درآورده باشد که اساس آن بر بی آزاری،
عشق به طبیعت ،ستایش زند گی ،پرهیز از زندگی زاهدانه و پاالیش خودپرستی ها و هوسمندی
ها و درنده خویی ها در پاالیشگاه خرد و دانایی است.
او ابرانسانی را معرفی می کند که با پرهیز از مردم آزاری ،و نفی کشتن و شکنجه دادن و حتی
آزردن دشمنان خود ،آیینی را معرفی می کند بر اساس مدارا ،شکیبایی ،تساهل و بردباری و بر
پایۀ کرم و لطف خطابخشی و مستانه فریاد می زند:
*مباش در پی آزار کسی و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
*وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری است رنجیدن
حافظ مفهوم رندی را نیز در مقابل زهد و ستیز دائمی با زاهدان زمینی با طیف و نگرش های
مختلف در اشعار خود منعکس کرده است.
*سال ها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
زاهدان در حقیقت ،کارشان جدایی انسان از خدا تزویر و دغل کاری در کارهای خدا ،جدا
کردن عاشق و معشوق سواری از گردۀ مردم و خوار کردن طبیعت و نعمات زندگی و دوگانه
انگاشتن روح و جسم است .زاهد با تظاهر ،گفتارها و رفتارهای ریاکارانه ،خود را میانجی بین
خدا و انسان معرفی می کند .در حکمت و زندگانی رندانه ،نزدیک ترین فرد به آفریدگار خود
رند است ،نه زاهد خودبین و دغلکار .در آیین رندی ،رابطه انسان با آفریدگار براساس کشش و
کوشش دوجانبه ای است که بنیاد آن برعشق و عنایت معشوق است .ما به او محتاج بودیم او به
ما مشتاق بود.
*فرصت شمار طریقه رندی که این نشان
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چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست
یکی دیگر از ویژگی های رندی زیرکی و هوشیاری است .او رندانه از دام اعمال ریاکارانۀ
زاهدان فرار می کند.
*مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد
که نهاده است بهر مجلس وعظی دامی
رند ،زندگی پرست و اهل خوشدلی و شادخواری است ،او در گذران کوتاه عمر ،شاد زیستن،
آسان گذراندن ،تحمل سختی ها و ناشادی ها و پیکار با ناامیدی ها را توصیه می کند.
*ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
*با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
نی گرت زخمی رسد آئی چو چنگ اندر خروش
رند ،خرابات نشین و میخواره است:
*میخواره و سرگشته و رندیم و نظر باز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
*من اگر رند خراباتیم اگر حافظ شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
*دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
*عافبت چشم مدار از من میخانه نشین
که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم
*عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند
وین همه منصب از آن حور پری وش دارم
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*مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی
چرا مالمت رند شرابخواره کنم
جایگاه و زیستگاه زاهد ،مسجد است و خانقاه .جایگاه آدم دیر مغان ،خرابات و میخانه است.
رویداد گذار از مسجد به میخانه یا از خانقاه و صومعه به خرابات و دیر مغان اشاره به اسطوره
هبوط و فرود انسان از دنیای آرام و بدون عشق و بدون حسانیت باال و کوچ به خرابات زمین،
سرزمین عشق و دلدادگی وجایگاه گناهکاران است که در آن شور و نشاط زندگی و همچنین
درد و رنج و ناامیدی در جریان است.
*دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
رند در آیین رندی ،سکونت در دیر مغان و خرابات را بر مسجد و صومعه و خانقاه ترجیح می
دهد .جایگاه مستان و می پرستان و سرخوشان و رندان و هوشیاران ،همین عالم خاکی است نه
خانقاه و صومعه که جایگاه زاهدان زندگی ستیز ،ریاکار عبوس و خشک دماغ است.
*در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و میخواران در نرگس مستش مست
*دلم از صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا است
*حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت
*رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
رند ،دشمن تزویر و ریا است:
*حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
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*نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ
طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد
*در میخانه ببستند خدا را مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
مالمتی و حافظ و رندی:
حافظ از آنجا که نگرش مالمتی دارد به رسوم و هنجاری های جامعۀ زمان خود اعتنایی ندارد.
*دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست
گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست
از قول نجم الدین رازی ،مالمتی به آن معنا است که نام و ننگ و مدح و ذم و رد و قبول خلق
برای او یکسان است و به دوستی و دشمنی خلق فربه و الغر نشود ،این اضداد را یک رنگ
شمرد و به قول استاد فروزانفر "هرگاه آدمی در ریاضت به کمال برسد ،تکالیف شرعی ساقط
می شود و همه چیز بر او حالل است".
*مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
*دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست
گفت با من منشین کز تو سالمت برخاست
رند ضد صالح و تقوی و توبه است:
*چه نسبت است به رندی صالح و تقوی را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
*صالح و توبه و تقوی زما مجو حافظ
ز رند و عاشق و مجنون کسی نجست صالح
رند ،نظرباز و شاهد باز است:
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نظرباز کسی است که به نگاه به زیبا رویان میل و عادت دارد «رد و بدل نظر بین عاشق و
معشوق».
*حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز
بس طور عجب الزم ایام شباب است
*میخواره و سرگشته و رندیم و نظر باز
وان کس که چو ماییست در این شهر کدام است
*در نظر بازی ما بیخبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
*من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
*کمال دلبری و حسن در نظر بازیست
به شیوه نظر از نادران دوران باش
رندی و عاشقی:
*هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
*از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
*ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند
کان کس گه گفت قصه ما هم ز ما شنید
*مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
که اعتراض بر اسرار علم غیب کند
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*حافظ ار چه عاشق و رندست و نظر باز
بس طور عجب الزم ایام شباب است
*زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است
عشق کاری است که موقوف هدایت باشد
*تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر به سوخت جانم در کسب این فضائل
*عاشق و رند و نظر بازم می گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام
رندی و قلندری:
استاد فروزانفر در تعریف قلندران چنین می گوید" :قلندران که از مالمتیه منشعب شده اند ،امور
منافی شرع را برای قهر نفس روا می دارند .نوعی بی پروایی و بی اعتنایی به ظواهر شرع ،ترجیح
باده گساری بر طاعت ریایی و فریبکاری زاهدان" .دکتر غنی یکی از نشانه های قلندری را
تراشیدن موی سر ذکر می کند که البته برای قلندر شدن تراشیدن موی سر و ریش کافی نیست،
باید نکته ها و ظرافت های بسیاری را که آداب این فرقه مقرر داشته ،رعایت کرد.
*هزار نکته باریکتر از موی اینجا است
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
*بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
*سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده و طامات بریم
رند جایگاه بلند و افتخارآمیزی دارد .حافظ بر جوهر اندیشه گری خود بر نمونۀ آرمانی خود
انسان آزاده و کامل را به نام «رند» برگزیده است که آسان به دست نمی آید .باید بتواند هوس
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ها و آزمندی ها و درنده خویی های خود را از صافی پاالیشگاه خرد و دانایی عبور داده و مهار
نماید .رندی یعنی صاف و شفاف ،یکرو و بی آزار و آزاده زیستن .رند ،عوام فریبی و
ریاکاری زاهدان را -که سالوسانه و به طور نمایشی ادعای پارسایی و کشتن نفس دارند ،ولی
خود پای بند آن نیستند و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  -افشا کرده و با آنان
در ستیز دائمی است .رند در آیین رندی آن چنان جایگاه رفیعی دارد که نام او با ولی یکسان
ذکر شده است.
*فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
*روز نخست چون دم به رندی زدیم و عشق
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم
*رندان نشسته لب را آبی نمی دهد کس
گویی «ولی» شناسان رفتند از این والیت
*در سفالین کاسه رندان به خواری منگرید
کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند
*به همنشینی رندان سری فرود آور
که گنج هاست در این بی سر و سامانی

سرانجام رندی ،رستگاری و بی نیازی است:
رند به مدد خرد و دانایی به پادشاهی بی نیازی رسیده است .او با شکستن دیواره های منیت به
جز میدان عشقبازی هر بازی دیگر را از جمله بازی های قدرت و ثروت و سودای سروری و مال
اندوزی را به هیچ دانسته و انحراف از زندگی آزادمنشانۀ رندانه می داند.
با زندانی کردن طمع وزی و زیاده خواهی به شاهراه حقیقت و فراخنای عزت نفس رسیده و به
پادشاهی عزت نفس راه پیدا کرده است.
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*من که دارم در گدای گنج سلطانی بدست
کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم
*مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
بسی پادشاهی کنم در گدایی
*سال ها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
پایان سخن
بعد از مرگ حافظ ،زاهدان دغلباز و فریبکار با برچسب زدن عنوان کافری به حافظ ،با افترای
نامسلمانی به او با مهندسی افکار عوام بر مبنای تهمت المذهبی به لسان الغیب تمام اعصار،
شخص خواجه شمس الدین محمد حافظ توانستند پیام طریقت رندی را که می توانست و می-
تواند راهگشای جامعه ما به تفاهم ،دوستی ،تساهل ،انسان دوستی و مخصوصاً بی آزاری باشد،
در حمام فین متعصبان وخرافه پرستان کشتند ،به بیراهه بردند و خاموش کردند .اکنون که ظلم،
تزویر و ریا ،دروغگویی ،بی اعتمادی ،بی اخالقی و زیاده خواهی بر کشور حکمفرما شده
است ،وظیفه و مسئولیت آشنایان و معتقدان به طریقت رندی ،حافظ شناسان ،مصلحان اجتماعی،
ایران دوستان و آینده نگران آن است که کاخ بلند و انسانی و پر از محبت و عشقی را که
حکمت و طریقۀ رندی در مسیر انسان دوستی ،عشق ،شاد زیستن و بی آزاری ،ترویج کرده
است ،تفسیر و معرفی کرده ،شاید چراغ روشنی گردد که در پیچ و خم ها و تنگناها ،بی عدالتی
ها ،تاریکی ها و آشفتگی ها راهنمای جامعه به سوی روشنایی و زندگی بهتری باشد.
لس آنجلس،
نوروز ۱۳۹۹
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مولوی شناس ،محقق و روانشناس ارجمند ،دکتر مهددی سدیاح زاده کده از بنیانگدذاران فصدلنامۀ
آرمان و مدیر مسئول آن می باشد ،تا کنون آثار ارزنده ای در زمینه های عرفدانی بده خواننددگان
ارایه داده است .او دو سال پیش با کتاب «پیمانه و دانه» که روایت داستان های مثنوی مولوی بده
زبان نثر و همراه شرح های امروزین است ،هوایی تازه برای دوستداران شعر و اندیشۀ مولدوی بده
ارمغان آورد که فصل های آن اثر در هر شمارۀ آرمان تقدیم به خوانندگان می شود.
اینک دکتر سیاح زاده کتابی منتشر کرده به نام «هفت چلچراغ شمس» و دلیل ایدن نامگدذاری را
چنین توصیف می کند که هر غزل شمس ،چراغی است که دنیای وجود خواننده را روشن مدی-
کند و مجموعۀ این غزل ها ،چلچراغ هایی هستند که هستی انسان را با ندور خدود درخشدان مدی-
گردانند.
این کتاب که به بن مایۀ عشق می پردازد ،همچنین یادگاری است تقدیم بده عشدق زنددگی اسدتاد
سیاح زاده ،شادروان عزیزه ضرغام افشار ،همسر محبوبی که چندان از سفر ابدی اش نمی گذرد.
نویسنده پس از تقدیم کتاب به یاد آن بانوی ارجمند ،همچنین می نویسد:
درگذشت دردناک همسرم ،ادامه نوشتن این کتاب را چند ماهی متوقف کرد ،اما پدس
از گذار از آن واقعه اندوهبار ،دختر فرزانه ام دکتدر ندازیال سدیاح زاده محدیط آرامدش
بخش گذشته ام را برای نوشتن فراهم آورد .بدین لحاظ از او سپاسگزارم و مهر ارزندده
او را ارج می نهم .حضرت حق همواره یار و یاور او باد !
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در «هفت چلچراغ شمس» هر چلچراغ در بردارندۀ  ٤۰غزل است و کل کتاب شامل  ۲۸۰غدزل.
محقق در یادداشت آغازین این کتداب اظهدار امیددواری مدی کندد کده در آیندده چلچدراغ هدای
دیگری را عرضه کند .از جمله نکاتی که نویسنده خاطر نشان می سازد این است که کلیده غدزل
های این کتاب ،از کتاب  ۱۰جلدی «کلیات شمس» یا «دیدوان کبیدر» ،بدا تصدحیحات و حواشدی
استاد بدیع الزمان فروزانفر برداشت شده است .چون نیت نویسدنده از نوشدتن ایدن کتداب ،صدرفا
ایجاد آشنایی اولیۀ مشتاقان موالنا با غزلیات قابل فهم تر شمس بوده و کوشیده کده مطالدب را در
ساده ترین بیان عرضه کند.
باید افزود که شرح این غزل هدا ،مطدالبی هسدتند کده دکتدر سدیاح زاده در کدالس هدای «عرفدان
موالنا» در لس آنجلس مطرح کرده است .دکتر سیاح زاده در یادداشت آغازین کتاب پیرامدون
تفاوت های مثنوی و غزلیات شمس می نویسد:
"غزلیات شمس (دیوان کبیر) که بددون تردیدد یکدی از شداهکارهای ادبیدات و عرفدان
جهان است ،تا حدود  ۲۰۰سال پدیش ،ایدن چندین از اقبدال عامده برخدوردار نبدود .فقدط
معدود مشتاقان آثار مولوی و نیز پژوهشگران عرفان بودند که این اثر شدگفت انگیدز را
می خواندند و گاهی بر آن شرح می نوشتند و خواننده نوشدته هدای آن هدا هدم معددود
بود .اما مثنوی مولوی از همدان آغداز سدرایش ،خواننددگان بسدیاری داشدت و حتدی در
مکتب خانه های قدیم درس داده می شد .حداقل دو دلیدل عمدده را مدی تدوان در ایدن
مورد برشمرد :نخست این که تم اصلی غزلیات شمس «عشق» است و همین واژه عشدق
از دید سردمداران دینی زمان گذشته مفهومی ناپسند و مخالف اخدالق دیندی محسدوب
می شد .عامل دیگر این بود که مثنوی حاوی داستان هایی است که گرچه موارد عمیدق
عرفانی در البالی ابیات آن بیان شده ،اما ،حداقل بهره ای که خوانندده از آن مدی بدرد،
درک صوری آن داستان ها است .اما غزلیدات شدمس نیداز بده آگداهی در بداب عرفدان
مولوی و بویژه شناخت ترمینولوژی آن دارد .بطور مثال داستان «پادشاه و کنیدزک» در
مثنوی (که پادشاهی بود و عاشق کنیزکی شد و ...الی آخر) ،کششی دارد کده خوانندده
عادی را به خود جلب می کند .اما درک مثال این بیت از غزلیات شدمس ،بددون پدیش
آگاهی از مفاهیم عرفان و اصطالحات آن تقریبا غیر ممکن است:
هفت اخترِ بی آب را ،کاین خاکیان را می خورند
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هم آب بر آتش زنم ،هم بادهاشان بشکنم
شمس ۱۳۵۳۵/۳
درک مفاهیم« :هفت اختربی آب»« ،خوردن خاکیان»« ،شکسدتن آب و آتدش» و غیدره
بدون داشتن پیش زمینه قبلی از محاالت است.
در مثنوی ،مولوی یک معلم است که دسدت شداگرد (یدا سدالک) را مدی گیدرد و آرام
آرام او را به سوی تعالی رهنمون می شود ،امدا در غزلیدات شدمس ،عاشدق شدوریده و
شیدایی است که در کمال ناهشیاری ،عشق تسکین ناپذیر خود به حضرت حدق را بیدان
می کند .در این راه شمس تبریزی ،صالح الدین قونوی و حسام الدین چلبی نماد هدای
قابل درک بدرای انسدان  ،از آن مفهدوم انتزاعدی مطلدق (خددا) هسدتند .از آنجدایی کده
مولوی هنگام سرودن بسیاری از غزل های دیوان شمس در حال سدماع و در ناهشدیاری
و به قول خود او وصل به دریای معرفت بوده ،شاید بتوان گفت که در برخدی از ابیدات
غزلیات شمس ،خود نمی دانسته چه می گوید .او «نی» بوده و «آن دیگر ،نی زن»:
مَثَلِ نای جمادیم و خمُش بیلب تو
چه نواها زنم آن دَم که دَمی در نایم
شمس ۱٧۱٧/٤
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نیِ بیچاره چه داند که رهِ پرده چه باشد
دَم نایی ست که بیننده و داناست خدایا
شمس ۱۰۵۰/۱
گویی کسی ،نیرویی ،این دُرهای قیمتی را از دهان او (مانندد ندی) بیدرون مدی ریختده و
مریدان او ،آن گوهر های پربها را به صورت نوشته جمع آوری می کرده اندد .خدود او
جایی می گوید:
ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی
گر تَن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم
شمس ۱٤۵٤۹/۳
مثنوی دریایی است خروشان که موج پشت موج در لباس داستان ،خوانندده را در خدود
غرق می کند ،اما غزلیات شمس آتش پاره هایی هستند که خانه ایمن دروندی خوانندده
را می سوزانند:
خوش شده ام  ،خوش شده ام  ،پاره آتش شده ام
خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم.
شمس ۱٤۸۳٤/۳
کالم بنیادین غزلیات شمس عشق است .عشقی آتشین .آتشی کده وقتدی شدعله ور شدود
قیامت های پر آتش ز هر سویی بر می انگیزاند .چنان آتشی که حتدی «دوزخ» را مدی-
سوزاند.
مرا عاشق چنان باید که هرباری که برخیزد
قیامت های پر آتش ز هر سویی برانگیزد
دلی خواهیم چون دوزخ ،که دوزخ را فرو سوزد
دو صد دریا بشوراند  ،ز موجِ بحر نگریزد.
شمس ۶۰۵٧/۲
کتاب "هفت چلچراغ شمس" را می توان از راه تماس مستتقیم بتا دکتتر ستیاح
زاده تهیه کردsayahzadehm@gmail.com :
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یادداشت سردبیر :به دنبال استقبال
خوانندگان از پروندۀ ملک الشعرای بهار در
آرمان  ،۱٤با ابتکار و همفکری دکتر هادی
بهار ،در تدارک شرحی بر قصیدۀ مشهور بهار
به نام "بهشت خدا" یا "پندری" که به گویش
مشهدی سروده شده ،برآمدیم .جای خالی
یک شرح و بازبینی از این قصیده همیشه در
ادبیات ایران خالی بود .تا اینکه خوشبختانه با
تالش دکتر هادی بهار این گره به دست دکتر
نعمت اهلل مختاری امیرمجدی گشوده شد و
برای نخستین بار شرحی از این قصیدۀ بهار
تقدیم به خوانندگان می شود.
دربارۀ نویسنده :نعمت اهلل مختارى امیر
مجدى ،متولد  ۱۳۲۲در مشهد است .او از
دانشکده پزشکى مشهد و دورۀ تخصصى و
فوق تخصصى امریکا فارغ التحصیل و موفق به اخذ بورد تخصصى رشتۀ گوش و گلو و بینى و
سرو گردن امریکا در سال  ۱۹٧٧شد .دکتر مختاری امیر مجدی عضو هیات علمى دانشکده
پزشکى دانشگاه مشهد ،استاد بازنشستۀ دانشگاه مشهد و بنیانگزار و سردبیر مجلۀ گوش و گلو
وبینى و حنجره ایران (دوماهانه به زبان انگلیسى) است.
فهرست :مقدمه -متن قصیده -واژه شناسى -قصیده و شرح ابیات -مفاهیم فولکلور -شرح
نهایى -تشکر و تقدیر -منابع
مقدمه
قصیده زیباى "پندرى" یا آن چنانکه استاد شعر و ادب فارسى ملک الشعراى بهار آنرا ' بهشت
خدا' نامیده است ،یکى از آثار جاوید آن استاد است ،و من با آشنائى که به تلفظ و گویش
مشهدى دارم ،تا حدى در خود توان تشریح آنرا مى بینم .براى این منظور از اساتید فن و
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همشهرى هاى با سابقه ام کمک گرفتم تا نکته اى از ظرافت هاى این قصیده را از قلم نیندازم و
آنرا براى هموطنانم ،که از دیگر آثار استاد بهره گرفته اند ،وتنها به علت گویش مشهدى آن،
درک این قصیده برایشان دشوار است مفهوم تر نمایم.
نوشتن این شرح به چند علت کار آسانى نیست:
 - ۱قصیده با الفباى فارسى ولى بدون استفاده از اعراب نوشته شده که براى غیر بومیان مشهدى
کار تلفظ صحیح آن دشوار است .به همین منظور سعى می شود در طول شرح ،ابیات دشوار را
با اعراب(کسره ،فتحه و ضمه ) (a,e,oباز نویسى کنم تا درست تلفظ شود .بدون اعراب
خواندن قصیده براى مشهدى هاى جوان هم کار دشوارى است.
 - ۲مسایل اجتماعى و علمى فراوانى در این قصیده گنجانیده شده ،مخصوصا بحث هایى از
دانستنی هاى رایج نجوم آن زمان که در میان عامه مردم آگاهى هایى از آن وجود داشته است.
اکثر اصطالحات نجومى که به کار گرفته شده است ،برداشتى از شکل و شمایل استقرار گروهى
از ستارگان است که مناظرى نظیر گاو ،یا بز یا عقرب را در آسمان ایجاد می کنند که منجمین
قدیمى ایران از روى آن ماه هاى دوازده گانه سال را بر اساس آن نام نهاده اند .این نام ها
عبارتند از:
ماه -تنها خاص مشهدی ها نیست و همه آنرا به عنوان عروس آسمان مى شناسند.
حمل( -بره)فروردین
ثور( -گاو)اردیبهشت
جوزا -خرداد
سرطان( -خرچنگ)تیر
اسد( -شیر)مرداد
سنبله ( -خوشه)شهریور
میزان( -ترازو)مهر
عقرب -آبان
قوس  -آذر
جدى  -دى
دلو -بهمن
حوت ( -ماهى بزرگ) اسفند
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این صور فلکى از زمان بطلمیوس و با سابقه  ٤۵۰۰ساله بر اساس نگاه متفکرین زمان و تشابه
استقرار ستاره ها در ارتباط با یکدیگر که شباهتى با آنچه آنان در خاطره بینایى خود داشته اند
نام گزارى شده اند .بیشتر در نیم کره شمالى و کشورهاى مدیترانه اى که در تاریخ کهن مرکز
تفکر و آغازگر علوم بوده اند ،این صور و نام گزارى و ارتباط دادن با فصول و ماه هاى سال و
کیفیت آب و هوا که در تمدن کشاورزى نقش داشته شروع شده و قرن ها بعد باز هم توسط
متفکرین آن زمان مبنائى براى نام گزارى ماه هاى سال شد .شاید انتخاب نام ثور براى
اردیبهشت که در نیم کره شمالى زمان حدوث رعد و برق بوده است و یا میزان که براى ماه مهر
انتخاب شده به خاطر اعتدال هوا یا تساوى ساعات شب و روز باشد .در مواردى نیز مدت
مداومت آن صورت فلکى که در نحوه استقرار ستارگان در ماه هایى از سال واقع می شده و
سپس ناپدید می شده ،مانند جوزا که مدت مداومت آن در ماه هاى بهارى بوده است.
در نجوم جدید با پیشرفت هاى شگرفى که در این علم پیدا شده است ،این صور فلکى و این
تقسیم بندی ها ارزش خود را از دست داده و فقط نمادى از قدمت علوم ستاره شناسى به شمار
می آیند.
 -۳وجود بعضى اشارات و کنایاتى که اشاره به باورهاى مرسوم مشهدی ها دارد و رسوم کهن
این خطه را براى معرفى به تمام جامعه ایرانی در بر می گیرد .این بخش بعضى رسوم و روابط
ویژه مشهدی ها را در بر می گیرد که خالى از لطف که نیست ،هیچ بلکه معرفى یک فرهنگ
بومى است ،به طورى که وزن ادبى این قصیده ارزش فرهنگى آنرا تا حد دیگر قصیده هاى
استاد نظیر دماوندیه ولزانیه باال می برد .و اگر بخواهیم مقایسه اى بین این قصیده و قصیده
دماوندیه به عمل آوریم ،به همان اندازه که جنبه میهنى بودن دماوندیه قوى است در قصیده
"پندرى" ارزش بومى بودن این قصیده براى خطه خاصى از ایران که زادگاه استاد و خواستگاه
ادبیات ایرانی و احیاى مجدد آن بعد از حمله تازیان است ،اهمیت ویژه دارد.
در دماوندیه ،استاد از رفتارهاى ناصواب مردم تهران شکوه می کند و کج روی هاى مردم تهران
را به نقد می گذارد و با دماوند از این کج روی ها می گوید .در "پندرى" آنگونه نقد وجود
ندارد ولى باز هم اشاراتى به تفاوت طبقاتى و امتیازاتى که بین طبقات اجتماعى وجود دارد،
مختصر گزارشى دارد.
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متن قصیده بهشت خدا
اثر استاد ملک الشعراى بهار
امشو در بهشت خدا وایه پندرى.

ماهر عرس منن شوارایه پندرى

او زهرگه،مگى خطره ى ماهره مخه.

واز موشترى بزهره خطر خوایه پندرى

ماه تموم،یوسفه وزهره کنج ابر.

از پوشت پرده چشم زلیخایه پندرى

چخت فلک مثال بساط جواهرى.

پوراز جواهره،ته دریایه پندرى

یا وخت صحب،روى چمن وا و نیمه وا.

سیصد هزار نرگس شهالیه پندرى

اى بر زرورق که بزى چخت اسمون.
چسبنده قشدلى به کغذ بادش اسمون.

چسبنده ان برى خطر مایه پندرى
وز کهکشونش ،دنبله پیدایه پندرى

سه خواهرون کشیده به پیش جدى قطار .سه چوچه،دنبله سر بابایه پندرى
گسبندگر نگا بفلک چهره با گذل.

میدون شاخ جنگى و دعوایه پندرى

جوزا گرفته گورنه،افتاده پوشت گو.

بومب فلک مثال گورگایه پندرى

خرچنگ کرده خف که بچسبه بگند او.

ایساخ که پوشت لمبر جوزایه پندرى

او شیرگر نگا ،مخه گندم چرا کنه.

نزدیک خوشه وستده ،چاروایه پندرى

عقرب نشسته پوشت ترازوى ظالمى.

پاچالدار و شاطر و نونوایه پندرى

نیمسب ،نصب تن،ادمه ى تیرکمون بدست .نصب دیگش به عصب معینایه پندرى
او بوزغلر نگا،مزنه ور به پیش چا.

از توشنگى و دل به ته چایه پندرى

ماهى به بوز مگه که اگر او مخى بدم.

بوز پوز مگردنه که اوت لویه پندرى

اى خیمگاى شوبزى و اى عروسچه هاش .حکم عروسچه هاى مقوایه پندرى
اینا همش دروغگنى و پوچه اى رفیق.

از پوچ و از درغ چه تمنایه پندرى

نزدیک اگر برى تو مبینى که هیچه نیست .او که زدور گنبد مینایه پندرى
هستک خدا ،مثال یکى پادشاى پیر.

ارگش دمین عالم باالیه پندرى

باالى اسمون تو مگى عرشه و خدا.

باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى

تو پندرى خدا بمثال فرشته یه.

یا نه مثال مردم دنیایه پندرى

هرجا که رامره ،ادماش با خودش مرن.

دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى

شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو .مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى
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هرروز دمین حولى بیرونیه مگى.

هر شو دمین حولى سیوایه پندرى

الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن.

الپرت ها دمین پکتهایه پندرى

الپرتهاره هى مخنه هى حکم مده.

حکمش دحق ما و تو مجرایه پندرى

هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن.

اونجه اجیل مجتهدارایه پندرى

هرکس که کافره بجهندم مره یقین.

اونجه برى موو تو درش وایه پندرى

یک بنده ر مکوشه یکى ر مزینه.

قصابه العیاذ م و مامایه پندرى

اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر.

اودشمن فقیر و مقیرایه پندرى

رزق خالیقار دصندق قییم منه.

بخشیدنش بخلق بدلخوایه پندرى

از عاقال مگیره مبخشه به جاهال.

از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى

دانا برى دوپول دم دکون معطله.

احمق نشسته مین اتل ،شایه پندرى

نون و دراغ و هندونه کغ اگر نبود.

درویش پیش زن و بچه رسوایه پندرى

اخکوک و نون کنجل و زردک اگررسید.

کارگردمین کرخنه،اقایه پندرى

مردم به عید الیش مکنن رخت ورخت ما .الیش نرفته پست تن مایه پندرى
خرکس برو که یک به یک کار خرکسا.
با کیسن خلى ،امدن ما بذى بساط.

امروزشا نمونه فردایه پندرى

تنها برى نگا و تماشایه پندرى

فرخ اگر جواب کنه اى قصیده ره.

باماهنز مثال قدیم رایه پندرى

ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم .کار خدا -بهار -معمایه پندرى
واژه شناسى( :در قصیده "بهشت خدا" اثر ملک الشعراى بهار)
•واژه هاى تخصصى و یا کم مصرف:
•بعضى واژگان به کار برده شده در قصیده "بهشت خدا" بسیار کم مصرف بوده و استفاده به جا
و مناسب استاد بهار ،ما را نیازمند دانستن معنى آن کرده است .در این بخش فقط همین کلمات
را معنى می کنیم و سپس به واژه هاى مشهدى ،که تنها تغییر مختصرى در نحوه نوشتن و یا تلفظ
واژه هاى رایج فارسى است ،مى پردازیم.
•گذل :ستاره پروین)(gozal
•جوزا :صورت فلکى خاصى است که معادل ماه خرداد سالنماى فارسى است).(joza
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•گورنه :این واژه ترکیبى است از واژهاى معمول روستایى خراسان ،مرکب از "گو" یعنى گاو و
"رنه" یعنى رانه و آن
•قطعه چوبى است که گاو را با آن می رانند).(goranah
•گورکا :واژه اى ترکیبى از سه بخش "گو" و "ر" رابط و"گا" یا "گاه" یعنى محل و جمعا به
معنى محل آسایش دام ها)(gavarga
•خرچنگ :سرطان و صورت فلکى معادل با ماه تیر)(kharchang
•خف :واژه کامال مشهدى یعنى ساکت و کرده خف یعنى ساکت نشسته)(khaf
•خوشه :سنبله صورتى فلکى معادل ماه شهریور)(khoosha
•چاروا :چهار پا یعنى احشام)(charva
•ترازو :میزان ،صورتى از صور فلکى معادل ماه مهر)(terazoo
•لمبر :باسن)(lambar
•پاچالدار :کسى که پشت دخل مى نشیند)(cashier
•شاطر :با سآبقه ترین کارگر نانوائى در فرهنگ فارسى به معنى همراه( یار شاطر در مقابل
بارخاطر)
•نیمسب :نیمه اسب صورتى فلکى است که شباهت به کمانگر دارد)(nimasb
•ایساخ :واژه اى کامال مشهدى به معنى این گونه ،اینطورى)(isakh
•شوبزى :نمایشگاه)(shobezi
•الپرت :گزارش)(laport
•زهرگه :مربوط به ستاره زهره (در گویش مشهدى ،افزودن "گه" با خر اسم آنرا معرفه می کند
)(zohreggeh
•موشترى :ستاره مشترى همان برجیس است)(jupiter)(mooshtari
•چخت یا چخد :واژه اى کامال مشهدى به معنى سقف)(chokhd
•قشدلى :همان سیاره زهره است)(gheshdeli
•سه خواهرون :یکى از صور فلکى)(sekhaheroon
•العیاذ :معاذاهلل ،به خدا پناه می برم (وقتى کلمه کفر آمیز می گویند به کار می برند)(al-ayaz
•اجاش :این واژه هم کامال مشهدى است ،به معنى هرگز)(ajjash
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•مقیرا :فقرا ،مشهدی ها به راحتى حرف اول هر کلمه را بر می دارند و به جایش "م" می-
گذارند و کلمه مترادف می سازند ،مثل فقیر مقیرا و یا دهاتى مهاتى)(meghira
•اتل :مخفف اتوموبیل یعنى ماشین سوارى)(otol
•کغ :نارس)(kagh
•اخکوک :میوه سردرختى کامال نارس)(akhkook
•الیش :عوض کردن نظیر تعویض لباس)(alish
•خرکس :آدم بى جرگه و پوچ)(kharkas
•کیسن :جیب لباس را می گویند)(kee-san
•واژه هاى مشهدى و معادل فارسى آنها:
•امشو :امشب)(emshow
•وایه :بازاست)(vayeh
•ماهر :ماه را)(maher
•منن :می کنند)(menan
•شو :شب)(show
•آرایه :آرایش است)(arayeh
•مگى :گویى)(meggy
•خطره :خاطر)(khatere
•مخه :می خواهد)(mekhah
•وا :باز)(baz
•بزهره خطر خوایه :خاطرخواه زهره شده است)(bezohre khaterkhayeh
•ماه تموم :ماه کامل ،بدر ،شب چهارده)(mahe temoom
•پوشت :پشت)(poosht
•چخت یا چخد :سقف)(chokht
•جواهرى :جواهرفروش)(javaheri
•پور :پر ،مملو)(poor
•وخت :وقت)(vaght
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• بر :مقدارزیاد)(borre
•چسبنده آن :چسبانیده اند)(chesbondan
•برى :براى)(bere
•کغذبادش :کاغذ باد او ،نوعى اسباب بازى کودکانه و سن نوجوانى)(keghazbadesh
•دنبله :دنباله)(donbalah
•چوچه :جوجه)(chooche
•گسبندگر :آن گوسفندرا) (gosbandegarاز صور فلکى است
•نگا :نگاه کن)(nega
•گذل :ستاره پروین)(gozal
•میدون :میدان)(meydoon
•گریفته :گرفته)(grifteh
•گو :گاو)(go
•بومب :بام)(boomb
•کرده خف :ساکت نشسته است ،کمین کرده است)(kerdehkhaf
•کند :پیاله یا جام)(kond
•وستده :ایستاده است)(vestede
•چاروایه :جانور اهلى است)(charvayeh
•نونوا :نانوا)(noonva
•چرا کنه :بچرد)(cherakeneh
•نصب :نصف)(nesb
•تیرکمون :کمان شکار)(tirkemoon
•عسب معینایه :تصویر اسب مانند با موهاى پریشان)(asbemoinayeh
•بوزغلر :بزغاله را)(bozghalare
•توشنگى :تشنگى)(tooshnaggi
•بته :به پایین)(betahe
•بوز :بز ،یکى از احشام)(booz
•مگه :می گوید)(meggeh
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•او :آب)(owe
•مخى :می خواهى؟)(mekhey
•بدم :بدهم)(bodom
•پوز :بینى یا قسمت پایین صورت)(pooz
•اوت :آب تو)(ovet
•الیه :گل آلود است)(loyeh
•خیمگاى :محل استقرار ،جاى خیمه)(khaymegayeh
•عروسچه :عروسک)(arooscheh
•حکم :شبیه ،جایگزین)(hokm
•دروغگنى :دروغین)(dorooghggeni
•درغ :دروغ)(dorogh
•دمین :داخل ،درون)(dakhele
•ورپایه :ایستاده است)(verpayeh
•رامره :راه می رود)(ramereh
•آدماش :نگهبانانش ،نوکرهایش)(adamash
•باخدش :همراهش)(bakhodesh
•مرن :می روند)(meran
•دیوون :دردیوان یا دربارگاه)(dayvoon
•حیطه :حیاط یا صحن خانه)(heytah
•مخسبه :می خوابد)(mekhosbeh
•حولى بیرونى :بخش بیرونى خانه مقابل اندرونى)(holiebirooni
•سیوایه :جداست)(sivayeh
•الپرت :گزارش)(laport
•بزش :به او)(bezesh
•بنده هاره :بندگانش را ((bendehare
•سعت :ساعت)(se-at
•مدن :می دهند)(medan
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• پکت ها :پاکت ها)(pekatha
•هى :دایم ،مکرر)(hey
•حکم :فرمان،امر)(hokm
•دحق :در حق)(dehaghe
•مجرایه :اجرا شدنى است)(mojrayeh
•متپنن :مى تپانند ،جا می دهند)(metopenan
•اونجه :آنجا)(onja
•اجبل :اجیل)(ajeel
•اجیل مجتهدایه :اجیل براى مجتهدها فراهم است)(ajeelemojtahedaye
•جهندم :جهنم)(jehandam
•بریه :براى)(bereye
•مکوشه :مى کشد)(mekooshe
•مزینه :به دنیا می آورد)(mezeyyeneh
•قصابه :قاتل است)(ghessabah
•نسخته :نمی سوزد)(nesokhteh
•بذى :به این)(bezi
•رزق :روزى)(rezgh
•خالیقاره :خالیق را)(khelayeghare
•دصندق :داخل صندوق)(desondogh
•قییم منه :پنهان می کند)(ghayeemmenah
•بدلخوایه :از روى میل است)(bedelkhayeh
•دکون :دکان)(dekun
•مین :درون)(mean
•اتل :ماشین سوارى)(otol
•شایه :شاه است)(shayeh
•نون :نان)(noon
•دراغ :نوعى ماست بدون چربى نان خورش مردم فقیر)(doragh
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•زردک :هویج)(zardak
•کرخنه :کارخانه)(kerkhanah
•به عید :زمان عید نوروز)(be-aid
•رخت :لباس)(rakht
•الیش نرفته پست مایه :چیزى که عوض نشده پوست ماست (alish nerefteh poost
)mayeh
•امروزشا :امروزشان)(emroozesha
•خلى :تهى ،بى پول)(khali
•بذى بساط :به این دنیا)(bezi-besat
•فرخ :آقاى محمود فرخ خراسانى نماینده دو دوره مجلس شوراى ملى ،مخاطب این قصیده
است.
•جواب کنه :باسخ گوید)(jevab-kenah
•قصیده ره :قصیده را)(ghesideh-rah
•کلیمه :کلمه ،نکته)(keleemah
•گپ :سخن)(sokhan
•تموم :پایان سخن)(temoom
قصیده و شرح ابیات
توضیح :این قصیده شرحى است با توجه به نقوش و صور فلکى شناخته شده که حاصل استقرار
ستارگان آسمان است که پیشینیان ما با رؤیت آن ها و تصورات ذهنى خود ،بنیاد مطالعات نجوم
را نهاده اند و استاد در قالب شعر آنرا با بعضى باورهاى مردم خراسان آمیخته اند و با شرح آنچه
در آسمان دیده است راز آفرینش را به عنوان یک معما مطرح می کند.
امشو در بهشت خدا وایه پندرى

ماهر عرس منن شو ارایه پندرى

(گویا امشب در بهشت خدا باز است و ماه را عروس می کنند و شب آرایش است)
اوزهرگه مگى خطر ماهر مخه

واز موشترى بزهره خطر خوایه پندرى

(گویاستاره زهره هم خاطر خواه ماه است و از سوى دیگر ستاره مشترى عاشق زهره شده است)
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از پوشت پرده چشم زلیخایه پندرى

(ماه کامل به زیبایى یوسف است و آن تکه ابر مثل پرده اى می ماند ،گویى ،ستاره زهره هم از
پشت آن تکه ابر دیده می شود که مثل چشم زلیخا می ماند که به یوسف نگاه می کند).
چخت فلک مثال بساط جواهرى

پور از جواهره ،ته دریایه پندرى

(سقف آسمان شبیه بساط جواهر فروش است که گویى با وجود ستارگان مثل اعماق دریا پر از
گوهر است)
یاوخت صحب ،روى چمن وا و نیمه وا سیصد هزار نرگس شهالیه پندرى
(هنگام صبح که می شود ،گویى سیصد هزار چشم نرگس مانند و زیبا ،روى چمن ها باز و نیم
بازهستند)
اى بر زرورق که بزى چخت آسمون چسبنده آن ،برى خطر مایه پندرى
(این همه زرورق هاى رنگارنگ که به سقف آسمان چسبانیده اند گویى به خاطر ما انسان
هاست)
چسبنده قشدلى به کغذ بادش آسمون ور کهکشونش دنبله پیدایه پندرى
(ستاره زهره با کاغذ بادش خودش را به آسمان چسبانیده به طورى که دنباله آن در کهکشان
مشخص است)
سه خواهرون کشیده به پیش جدى قطار سه چوچه دنبله سر بابایه پندرى
(صورت فلکى سه خواهران را می توان دید که پیش جدى"صورت فلکى دیگر" قطار کشیده
اند ،به طورى که گویى سه تا جوجه پشت سر پدرشان راه افتاده اند)
گسبندگر نگا به فلک چهره با گذل

میدون شاخ جنگى و دعوایه پندرى

(آن چهره گوسفند مانند را با ستاره پروین که به شکل گاو شاخدار است نگاه کن ،مثل این
می ماند که آسمان میدان شاخ به شاخ شدن و دعواست)
جوزا گریفته گورنه افتاده پوشت گو بومب فلک مثال گورگایه پندرى
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(صورت فلکى دو پیکر گویى چوب باریکى را به دست گرفته و با آن گاو را می راند ،پشت
سر ثور "گاو نر" راه افتاده و با این وصف پشت آسمان را همانند جایگاه چرا یا آسایش گاو ها
به نظر می رساند)
خرچنگ کرده خف که بچسبه بگند او ایساخ که پوشت لمبر جوزایه پندرى
(صورت فلکى شبیه به خرچنگ خودش را پشت گاو پنهان کرده به طورى که آدم فکر می-
کند خودش را به عقب گاو چسبانیده به گونه اى که انگار به باسن گاو چسبیده است ،برداشتن
جومى آن در قدیم باعث شده که ماه سرطان یا خرچنگ یا ماه تیر به دنبال خرداد یا ماه جوزا
می آید)
نزدیک خوشه وستده ،چاروایه پندرى

او شیر گر نگا ،مخه گندم چرا کنه

(به آن تصویر شبیه شیر"اسدیا معادل ماه مرداد" نگاه کن ،به شکلى که پشت سر خوشه
"صورت فلکى شبیه سنبله گندم معادل ماه شهریور" ایستاده ،گویى مانند چهارپایان می خواهد
بچرد).
عقرب نشسته پوشت ترازوى ظالمى پاچالدار و شاطر و نونوایه پندرى
(صورت فلکى شبیه عقرب "معادل ماه آبان "پشت ترازوى" صورت فلکى به نام میزان معادل
ماه مهر "ظالمى به شکلى نشسته که گویى مسئول دخل مغازه یا شاطر نانوایى است.
توضیح :برداشت صورت فلکى ترازو یا میزان ظالمى که امروزه هم به عنوان نماد دادگسترى به
کار می رود و آن هم مسئولى همچون عقرب که می خواهد به ظلم و ستم رسیدگی کند،
برداشت ادبى بدیعى را به وجود آورده که فقط از ادیبى و شاعرى چون بهار بر می آید)
نیمسب ،نصب تن ،آدمه ى تیرکمون به دست نصب دیگش به عسب معینایه پندرى
(صورت فلکى نیمسب "نیم تنه آدمى" مثل آدمى می ماند که کمان شکار به دست گرفته و نیمه
دیگر تنش شبیه اسب آشفته با موهاى پریشان می ماند.
توضیح:عسب معینا بنا بر اقوال رایج بین مردم مانند اسب آشفته حال با موهاى پریشانى می ماند
که در صحنه کربال مجسم می کنند).
او بوزغلر نگا مزنه ور به پیش چا

از توشنگى و دل به ته چایه پندرى
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(به آن صورت فلکى نگاه کن که چون بزغاله اى تشنه دور و بر چاه جست و خیز می کند که از
شدت تشنگى دل به ته چاه دارد که با آب آن تشنگى خود را رفع کند.
توضیح :صورت بزغاله مانند معادل ماه آذر است
ماهى به بوز مگه که اگر او مخه بدم .بوزپوز مگردنه که اوت لویه پندرى
(ماهى که همان صورت فلکى معادل ماه اسفند باشد ،به بز می گوید که اگر آب می خواهى به
تو بدهم و در جواب بز بهانه می گیرد که آبى که تو می دهى آلوده است)
اى خیمگاى شوبزى واى عروسچه هاش

حکم عروسچه هاى مقوایه پندرى

(این آسمان که مثل غرفه هاى نمایشگاهى و این ستاره ها که مانند عروسک هاى نمایشگاهى
است گویى عروسک هاى مقوایى نمایشى است)
اینا همش دروغگنى وپوچ اى رفیق

از پوچ و از درغ چه تمنایه پندرى

(گویى هر آنچه در آسمان مى بینیم همه دروغى و پوچ است و از پوچ و دروغ نمی توان تمنایى
داشت)
نزدیک اگر برى تو مبینى که هیچى نیست او که زدور گنبد مینایه پندرى
(اگر به آنچه گفتیم نزدیک شویم مى بینیم که چیزى نیست ،در حالی که از دور به صورت
گنبد مینا "توصیف حافظ" دیده می شود " مخالف گزارشات اکتشافات فضا").
هستک خدا مثال یکى پادشاى پیر ارگش دمین عالم باالیه پندرى
(خدا هم گویى مانند پادشاه پیرى است که ارگ سلطنت او در همان باال هاست " تصور
عامه").
باالى آسمون تو مگى عرشه و خدا باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى
(تصور عامه انست که در ان باالى عرش خدا یک تنه و یگانه سر پا ایستاده است).
تو پندرى خدا بمثال فرشته یه

یا نه مثال مردم دنیایه پندرى

(سؤال گونه مى پرسد که آیا خدا مثل فرشته است یا مثل آدمیزاد است؟).
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هرجا که راه مره آدماش با خودش مرن دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى
(مطابق تصور عامه خدا هرجا راه می رود آدم ها یا نگهبان هایش با او می روند و دیوان و
بارگاه او مانند یک حیاط با صفاست).
شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو

مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى

(و باز تصور می رود که خدا از سر شب تا سحر می خوابد و از صبح تا شب مشغول جنب و
جوش تالش است).
هر روز دمین حولى بیرونیه مگى

هرشو دمین حولى سیوایه پندرى

روزها در حیاط بیرونى است و شب ها در حیاطى جداگانه زندگى می کند.
توضیح :خانه هاى مشهدى در قدیم داراى دو صحن حیاط بود :بیرونى و اندرونى و بین این دو
و یا در مدخل ورودى یک فضاى سقف دارى بود به نام "هشتى" که هیچ شباهتی به front
 yardو  back yardمرسوم در آمریکا نداشته ولى براى فهم تشابه این مقایسه انجام شد).
الپرت ها دمین پکتهایه پندرى

الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن

(و باز تصور همگان بر این است که هر ساعت گزارش بندگانش را در درون پاکت ها براى او
می فرستند).
حکمش دحق ما و تو مجرایه پندرى

الپرت هاره هى مخنه هى حکم مده.

(خدا هم مرتب این گزارشات را می خواند و بر اساس آن براى من و تو حکم صادر می کند که
آن دستورات براى ما الزم االجراست).
هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن

اونجه اجیل ،مجتهدارایه پندرى

افراد مؤمن را به بهشت می اندازند ،جایى که غذاهاى خوبى مثل آجیل را فقط به مجتهدها می-
دهند.
توضیح :شاید کنایه ایست از تفاوتى که در زمانه بین مردم عادى و یا روشنفکرها با مذهبیون
قایل می شدند).
هرکس که کافره به جهندم مره یقین اونجه برى مو و تودرش وایه پندرى
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( کافرها را هم به جهنم می اندازند جایى که درب آن براى من و تو باز است).
یک بنده ر مکوشه یکى را مزینه

قصابه العیاذم و مامایه پندرى

(گاهى بنده اى را مى میراند و یکى دیگر را به دنیا می آورد ،پناه بر خدا که گویى یا قاتل است
و گاهى ماما است).
اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر او دشمن فقیر و مقیرایه پندرى
(اصوال او هرگزدلش به حال مردم فقیر نمی سوزد و گویى خدا با مردم فقیر "مرادف کلمه
مشهدى آن "مقیر" دشمنى دارد).
رزق خالیقاره دصندق قییم منه

بخشیدنش به خلق ،به دلخوایه پندرى

(روزى بندگانش را درون صندوقى مخفى می کند و به دلخواه خودش به هر که بخواهد مى-
بخشد).
از عاقال مگیره مبخشه به جاهال

از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى

(از مردم عاقل می گیرد و به نادانان میدهد گویى با دانایان دشمنى دارد).
دانا برى دوپول در دکون معطله

احمق نشسته مین اتل ،شایه پندرى

(انسان فرزانه براى پولى اندک داخل دکان معطل می ماند در حالی که نادان مثل یک پادشاه
داخل ماشین سوارى خود نشسته است).
نون و دراغ و هندونه کغ اگر نبود درویش پیش زن و بچه ،رسوایه پندرى
(اگر نون خالى و هندوانه نارس و دراغ" ،نوعى ماست چربى گرفته تولید ایالت خراسان که
ارزانترین ماست و نان خورش مردم کم درآمد" ،نبود چنین آدم کم در آمدی پیش زن و بچه
اش رسوا بود).
اخکوک و نون کنجل وزردک اگر رسید کارگر دمین کرخنه،اقایه پندرى
(براى کارگر اگر میوه نارس و نان نپخته و زردک فراهم شود او در کارخانه آقایى می کند).
مردم به عید ،الیش مکنن رخت و رخت ما الیش نرفته پست تن مایه پندرى
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(هنگام عید نوروز رسم است که مردم لباس هاى خودرا عوض می کنند ولى آن چیزى که
تعویض نمی شود پوست بدن ماست ،چه نقد زیبایى که انسان ها به مناسبت ،لباس خود را
عوض می کنند ولى چیزى که باید عوض شود و یا خودش را تغییر دهد خود اوست).
خرکس برو که یک به یک کار خرکسا

امروزشا نمونه ى فردایه پندرى

(ای بیچاره برو که کار مردم بیچاره فقط این است که امروزشان فردا شود).
توضیح :شاید به کار گرفتن واژه این چنینى در زمان ما آن هم در شعر فاخرى چون این قصیده
عجیب به نظر رسد ولى در زمان دو سه عالمه آن دوران چون بهار و دهخدا و فرخ به کار
بردنش شگفت انگیز نباشد).
با کیسن خلى ،آمدن ما به ذى بساط

تنها برى نگا و تماشایه پندرى

(با جیب خالى آمدن مادر این جهان گویا فقط براى تماشا ست).
توضیح :در دوازده سطر اخیر استاد اختالفات طبقاتى و برداشت این تفاوت ها را از سوى افراد
جامعه به خوبى و سادگى با گویش مشهدى بیان می کند که در روانى و ظرافت شعرى بى نظیر
است.
فرخ اگر جواب کنه ،اى قصیده ره

با ما هنز مثال قدیم وایه پندرى

(اگر اقاى محمود فرخ خراسانى "ادیب همزمان ایشان که دو دوره نماینده مردم خراسان بود"
جواب این قصیده را بدهد ،معلوم می شود که هنوز همانند قدیم ،با ما همراه است).
ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم .کار خدا "بهار" معمایه پندرى
(من از تمامى اسرار یک کلمه گفتم و سخن را تمام کردم و اى بهار بدان که کار خداوندیا راز
آفرینش همچنان معماست).
مفاهیم فولکلوریک در قصیده "بهشت خدا"
نیمه پنهان قصیده بهشت خدا ،مفاهیم غنى فولکلوریک آن است .باید در میان مردم کوچه و
بازار بود و با آنها زندگى کرد و با زبان و گویش آنها آشنا بود و از رسوم آنها آگاهى داشت
تا بتوان از آن مفاهیم در شعر و در صنعت شعر استفاده به جا و آگاهانه نمود .شاعر و ادیب پس
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از داشتن این پیش نیازها ،باید توان گنجانیدن آنرا در بستر قصیده داشته باشد .هر آنقدر که در
قصیده هاى کالسیک بحث فولکلور پیش کشیدن دشوار است ،در اشعارى که به زبان بومى و
گویش محلى سروده می شود ،بستر آماده اى وجود دارد که چنان مفاهیمى را مطرح نمود و در
عین حال از بیان هدف اصلى قصیده دور نشد .البته این مطلب به همین سادگى نیست .اصطالحى
است که در زبان بومى وقتى می خواهند بگویند که شخصى توان باالیى دارد می گویند "چند
هندوانه را به یک دست می گیرد" .شاعرى که بخواهد از هدف قصیده خود دور نشود و به
مسایل فولکلوریک که زیر بناى گویش محلى است بپردازد ،باید از توان باالیى برخوردار باشد.
قبال اشاره اى گذرا شد که رباعى زبان بهترى براى انعکاس مفاهیم فولکلوریک است .خیلى
کوتاه ولى فشرده و قابل فهم می توان در دو بیت یک عادت یا روال مرسوم محلى را معرفى
نمود که خود می تواند یک تصنیف لطیف را به وجود آورد و حتى عشقى عمیق را به زبان
بومى بیان کرد .به این شرح بیان عشق به زبان محلى دقت کنید و سادگى و مفهوم بودن و منظوم
بودن و آهنگین بودن آن را در ذهن خود مرور کنید:
جونمه نثار کردم ،قربون یار کردم
لیال سوار ترکم ،ترک دیار کردم
آدمى وقتى این دو بیت را میخواند ،ذهنش به عشقى پى می برد که جوان عاشقى مانند مجنون
می خواهد سر به صحرا بردارد ولى نه مثل او ناکام بلکه سوار بر اسب و از موضع قدرت لیلى
خود را شبانه پشت سر خود روى اسب بنشاند (به نیمه شو دلبرومه ورداشتم جستم) را هم همراه
کند .عشقى شور انگیز که قاطعیت و غلبه بر ناکامى ها را در خود دارد و عاشق محلى در اینجا
مجنون وار سر به صحرا نمی زند .این دو بیتى است و شاعر از آن غیر از بیان یک عشق عمیق و
بى ریا هدف دیگرى ندارد که در شعر خود بگنجاند.
نویسنده خود مى پنداشت که تنها مفاهیم ساده اجتماعى و مضامین ساده اندیشانه را می توان به
زبان شعر و در رباعى بیان داشت .توان بسیارى از این اندیشمندان چنانست که یک دو بیتى می-
تواند مفاهیم عمیق عرفانى را بسیار ساده و با گفتمان محلى بیان داشت که گاهى براى تفهیم آن
یک مثنوى عریض و طویل الزمست .به این شاهکار عرفانى بابا طاهر با هم دقت می کنیم:
موکه چون اشترون قانع بخارم
خوراکم خار و خروارى ببارم
از این بار گران و خدمت کم
74

شماره ۱۵

آرمان

به پیش صاحب خود شرمسارم
اگر بخواهیم این رباعى را تفسیر کنیم یک دنیا مفاهیم را بایستى تشریح کنیم در حالی که همین
دو مصرع همه آنها را یک جا به فکر آدمى متبادر می کند .فقط الزمست اندکى از آموزه هاى
ادیان الهى براى پى ریزى یک عرفان مثبت را داشته باشیم ،آنگاه خیلى آسان می شود .انسان
قانعى که به کم می سازد ولى در مقابل اجراى وظایف سنگین "آدمیت" که به حکم انسان
بودنش به دوشش نهاده شده  ،مواظب کم کارى و کوتاهى خود شود.
ولى وقتى بخواهید راز آفرینش و مرموز بودن آنرا در یک قصیده با مبانى علم هیات و نجوم
قدیم بیامیزید و همه این مفاهیم را به زبان و گویش محلى آورده و بخشى از رسوم و باورهاى
مردم را هم چاشنى آن کنید ،کار دشوار می شود.
نویسنده بر آنست که در حد آمادگى ذهنى خود و شناختى که از مردم خراسان و مشهد دارد ،به
بخش هایى از آنچه
استاد بحثش را به میان آورده است ،بپردازد:
پشت پرده (پوشت پرده)
در مراسم خواستگارى ،وقتى والدین با آقا پسرشان به خانه اى می روند که دختر مورد نظرشان
را خواستگارى کنند ،دختر مورد نظر گاهى به تنهایى یا خواهر و برادرها پشت پرده و یا پنجره
مشرف به ورود خانواده داماد ،مخفى شده و کلیه حرکات و ریخت و طرز لباس پوشیدن و راه
رفتن داماد آتى ،مادر و پدر و بزرگترها را زیر نظر می گیرند .ما نمی دانیم که آیا زلیخا آنقدر
محدودیت داشته که وقتى می خواهد به یوسف نگاه کند باید پشت پرده پنهان باشد ،ولى در
بیت ذیل :
ماه تموم یوسفه و زهره کنج ابر
از پوشت پرده چشم زلیخایه پندرى
ماه از نظر زیبایى به یوسف می ماند که زهره که خاطرخواه اوست مثل چشم زلیخا از پشت پرده
که همان لکه ابرى است به یوسف نگاه می کند.
اینجا هم یک تناقض فرهنگى بین جامعه مشهدى که هنوز جامعه بسته اى است ،و دیگر جوامع
وجود دارد .در این شعر تنها یک شب زیبا و آسمان به صورت یک تابلو نقاشى ترسیم نمی شود
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بلکه یک رسم و یک حرکت اجتماعى بیانگر رفتار انسان هایى برخاسته از رسوم رایج ،بیان
می شود .مردم محلى بر اساس آموزش داستان هاى قرآنى ،یوسف را زیبا و عزیز در ذهن خود
متصور و مجسم کرده و زلیخا که عاشق او و زیبایى و حسن یوسف است ،مشتاق دیدار یوسف
از پشت پرده به او(ماه تموم که بزعم استاد همان یوسف است) دزدیده نگاه می کند .این
دزدیده نگاه کردن بین عاشق و معشوق در این فرهنگ امر بى سابقه اى نیست کما اینکه لیلى
هم از درز خیمه در بیابان هاى نجد مرد مورد نظر خود را پاییده ولى والدینش به او شانس
رسیدن به مجنون را نمی دهند و همین امر باعث می شود که مجنون علیرغم عشق به لیلى و عشق
متقابل لیلى به او ،به هم نمی رسند و سر به صحرا بر می دارد.
کال داشتن چیزى پشت پرده و مخفى بودن از انظار حاصل بعضى صفات و خصوصیات و
خصالى است که در میان جوامع بسته مشکالتى را به بار می آورد .همین که بعضى چیزها و
دانستنی ها مخفى نگه داشته شده باشد خود ابزارى براى کنجکاوى افراد است .ضمن اینکه خود
تا حدى محصول حیا و شرم است که در بعضى موارد جزو خصال پسندیده باشد در شرایطى هم
می تواند موجبات پنهان کاری هاى بی موردى باشد که رو باز بودن آن مسایل شاید موجبات
گشایشى در کارها را فراهم کند .اگر قرار است اتفاقى در معاهدات بین افراد در آینده و پس از
بر افتادن پرده ،بیافتد ،همان به که چیزى از ابتدا پشت پرده مخفى نماند.
نتیجه این پنهان کاری ها و دزدیده نگاه کردن در حداقل باعث می شود که وقتى اقدام مناسب و
مهمى می خواهد صورت بگیر ،بعضى از دانستنی هاى مهم مکشوف نیست و می تواند موجبات
مشکالت بعدى را فراهم کند.
گرچه در یک قصیده جاى باز کردن این مباحث بومى نیست ولى داشتن اشاراتى براى باز کردن
اذهان ،می تواند موجب بحث هاى بعدی شود کما اینکه ما این از پشت پرده و یواشکى نگاه
کردن را تشریح کردیم.
کاغذباد
طرز استقرار ستارگان اطراف زهره جورى است که آنرا به کاغذباد (بادبادک) تشبیه کرده اند.
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کاغذ بادچیست؟ یک اسباب بازى نوجوان هاست .که در روزهایى که هواى مناسب و آفتابى
که نسیم مالیمى می وزد نوجوان ها به میدان بازى می آیند .با دستى دست ساز خود که غالبا به
شکل کاغذ چهارگوشى است که باچوبى باریک ضرب درى در پشت آن به آن استحکام داده
می شود و آن رابا نخ بلندى که دور یک قرقره خالى جمع کرده اند در دست کسى که می-
خواهد آن را به هوا بفرستد نگه می دارند و دنباله آن کاغذ چهار گوش کاغذهایى به صورت
شرشره به طول هاى مختلف اتصال دارد که برخالف جهت وزش باد ،پس از هوا کردن منظره
قشنگى را تولید می کند و بسته به طول نخ دور قرقره می تواند در ارتفاع باالترى حرکت کند.
وقتى تعداد زیادى همزمان در این سرگرمى شرکت کنند منظره زیبایى را تولید می کند.
این سرگرمى یا ورزش در مناطقى از خراسان و افغانستان ،متداول بود وهست( .اشاره به کتاب و
فیلم خالد حسینى به نام "بادبادک باز").
این سرگرمى و ورزش محلى را استاد در قصیده بهشت خدا در این بیت آورده است:
چسبنده قشدلى به کغذ بادش آسمون
درکهکشونش دنبله پیدایه پندرى
در صورت فلکى زهره چند ستاره را به دنبال دارد که آن دنباله را می توان در راه شیرى دید.
این مجموعه به کاغذ باد تشبیه شده است.
مراسم عید نوروز
یکى از مراسم ایرانیان و به ویژه خراسانی ها که در قصیده بهشت خدا به آن اشاره شده است،
مراسم عید نوروز است و بسیار زیبا از آن یک نتیجه اخالقى به زبان بومى گرفته شده است .ابتدا
بیت مربوطه را دوباره خوانى کنیم:
مردم به عید ،الیش مکنن رخت و رخت ما
الیش نرفته پست تن مایه پندرى
معناى فارسى متداول آن چنین است:
مردم در ایام عید (منظور عید نوروز) لباس هایشان را عوض می کنند ولى ما نه تنها لباس هایمان
عوض نشده ،گویى پوست ما هم تغییرى نکرده است.
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براى مردم مشهد برگزارى رسوم ملى بسیار با اهمیت است.جشن چهارشنبه سورى و عید نوروز
به خوبى برگزار می شود .در ایام نوروز مشهدی ها لباس نو مى پوشند و کوچکترها به دیدار
بزرگترها می روند و عیدى می گیرند .احترام گذاشتن به بزرگترها و دریافت عیدى که حتى
اگر شده کوچکترین سکه رایج نو باشد .مهم نیست عیدى چقدر باشد مهم ادا کردن این وظیفه
توسط بزرگترهاست.
حتى در خانواده هاى مذهبى بزرگ خانواده به حرم امام رضا می رود و هنگام برگزارى مراسم
سال نو در بیوتات حرم رضوى می ماند و پس از خواندن دعاى موقع تحویل سال با خرید
شیرینى که حداقل نقل معطر به گالب است به خانه برمی گردد .ساعت تحویل سال هم بر
اساس تاریخ جاللى ،برخالف سال میالدى نیمه شب نیست و ممکن است در هر ساعتى از روز
باشد .آن ساعت را هم منجمین براساس طول سال شمسى یا خورشیدى نه تنها به روز بلکه به
ساعت خاصى از روز آخر اسفند توجه می شود .این وابستگى مردم بومى را به علم نجوم نشان
می دهد .حتى راجع به همین ساعت هم باورهاى بومى مردم خراسان که هیچ گونه مبناى علمى
ندارد ،ساعتى سال تحویل می شود که کره زمین روى شاخ گاو جا به جا می شود .و این باور
غیر علمى هم حتى ریشه اى در همان صور فلکى دارد که در تمامى این قصیده به چشم می-
خورد که ستاره پروین را که در افالک وجود دارد با شمایل گاو توصیف می کنند.
حتى در سالیان اخیر که مشهد بسیار گسترده شده و مشکالت ترافیک هم بر مشکالت دیگر
اضافه شده ،باز هم خانواده هاى سنتى خود را ملزم به برگزارى همان سنن پیشین می دانند.
بزرگترهایى که مذهبى هستند و به اعتقادات دینى خود به موازات سنن ملى اهمیت می دهند ،به
تعداد کوچکترهایى که انتظار دارند اسکناس نو از بانک می گیرند و آنرا در الى صفحات قرآن
می گذارند و در موقع پایان دیدار نوروزى و اداى احترام ،بزرگتر خانواده از الى صفحات قرآن
اسکناسى بیرون کشیده و به آنان می دهد .نگارنده به خوبى به یاد دارد که خواهر بزرگترش،
برخالف دیگر شب هاى سال ،شب اول سال چراغ کم سویى را تا صبح روشن نگه می داشت.
پوشیدن لباس نو یک رسم دیرین است که حتى در خانواده هاى کم بضاعت هم اجرا می شود
و الاقل پدر و مادر خود را ملزم می دانند که به فرزندان کوچکتر خود حداقل لباس نو بپوشانند.
این بدان منظور است که به کوچکترها بیاموزند که عید فرا رسیده و آداب برگزارى عید براى
آنان یک وظیفه ملى است .این تعویض لباس و پوشیدن لباس نو را "الیش کردن رخت" می-
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گویند .گاهى این دید و بازدید عید در خانواده هاى بزرگتر تا روز"سیزده به در"ادامه مى یابد و
مسلما خانواده هاى بزرگتر و نزدیکتر در اولویت هستند .سیزده بدر که همگان روى به طبیعت
می آورند و از زیبایی هاى بهار و تماشاى بهار طبیعت دماغى تازه می کنند ،سنن مخصوص به
خود را دارد که مشهدی ها در برگزارى آن کوچکترین تعللى را به خود راه نمی دهند و با پایان
برگزارى مراسم روز سیزده بدر دوران نوروز هم پایان مى یابد.
در همین یک سطر ،استاد یک برداشت اخالقى را گنجانیده اند .چنان که در مصرع دوم آن
خواندیم ،سروده اند که نه تنها لباس ما به هنگام عید عوض نشده که حتى ما در خود نیز تحولى
ایجاد نکرده ایم.
باورهاى مردمى در امر خداشناسى
در موضوع خداشناسى هم استاد ،باورهاى مردم را در عوام به خوبى تشریح نموده است .بزعم
مردم کوچه و خیابان مشهد ،خداى مورد ستایش آنان؛ جایگاه و خصوصیات و وظایف
گوناگونى دارد:
جایگاه خدا در عرش است .بخشى از این عرش اعلى همان آسمان بلند باالیى است که مهمترین
عوامل اهمیت داشتن این عرش ،وجود ستارگان در آن است که صور قرار گرفتن آن ستارگان
را پیشینیان به آنها بر اساس نیاز طبیعى براى آنان تشریح کرده اند:
هستک خدا مثال یکى پادشاى پیر
ارگش دمین عالم باالیه پندرى
باالى آسمون تو مگى عرشه و خدا
باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى(اصل وحدانیت خدا)
استاد این برداشت مذهبى مردم را به خوبى بیان می کند که خدا نه از جنس انسان است و نه از
جنس فرشتگان ،ولى وقتى به تصور آن ها مراجعه می کند می بیند که خیلى از مشترکات انسان
ها را دارد .یعنى اگر مثل شاه باشد مسلما باید خدم و حشم داشته باشد .مثل هر انسان قدرتمند و
متمول خانه و محل استقرارش که همان ارگ شاهى اوست مثل یک باغ با صفاست.
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هرجا که رامره آدماش با خدش مرن
دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى
شاید برداشتى باشد از آیه قرآنى که می گوید "هلل جنودالسماوات والرض" (خدا لشکریانى در
زمین و آسمان دارد).
کارها و وظایفى که به خدا نسبت می دهند:
خدا هم مثل انسان شب ها می خوابد و روزها به کار و امور محوله مى پردازد( .تناقضى در
باورهاى مردم که علیرغم این که قبول دارند که مثل انسان نیست ولى کارهایش از همان جنس
کارهاى آدمیزاد است).
همان لشکریانش که همه جا هستند گزارش کار همه را تهیه و توى پاکت ها می گذارند و براى
خدا ارسال می کنند.
الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن
الپرتها دمین پکتهایه پندرى
از نظر کرونولوژى این قصیده زمانى سروده شده که در حکومت رضا شاه ،پستخانه و نحوه
ارسال مراسالت را تحت نظم و انضباطى در آورد.
تصور مردم از بزرگى خدا در شعر ملک الشعرا به این صورت بیان می شود که چون مثل آدم
مهمى است باید که خانه بزرگى داشته باشد از نمونه خانه هاى مردم متمول مشهد که داراى
یک حیاط بیرونى و یک حیاط اندرونى بود.
براى مقایسه و آشنایى مشهدی هاى امروز مقایسه کنید که در یک مجتمع آپارتمانى یک البى
وجود دارد که بعضى از دیدارها با ساکنین در آنجا برگزار می شود ولى میهمان هاى خاص به
درون آپارتمان راه مى یابند .در خانه هاى قدیمى مشهد ،حیاط بیرونى مثل البى مجتمع هاى
کنونى بود و تنها میهمانان خاص به حیاط اندرونى راه پیدا می کردند.
هرروز دمین حولى بیرونیه مگى
هرشو دمین حولى سیوایه پندرى
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و در بیان اهمیت و عظمت خدا همین بس که این اندرونى و بیرونى در حد توضیح فوق به کار
می رفت واال خدا براى خواب ،شب ها به جاى دیگرى میرفت "هرشو دمین حولى سیوایه
پندرى".
از جمله کارها و وظایفى که خدا به عهده دارد کارهاى زیر ذکر شده است:
شب ها تاسحر می خوابد و روزها به کارهایش مى پردازد.
شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو
مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى
گزارش (الپرت)آدماش را می خواند.
براساس همین گزارشات دستورالعمل صادر می کند و ما محکوم به اجراى اوامر او هستیم.
الپرت ها ره هى مخنه هى حکم مده
حکمش دحق ما وتو مجرایه پندرى
او تصمیم می گیرد که مؤمن ها را به بهشت ببرند و کافر ها را به جهنم بیندازند.
هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن
و
هرکس که کافره به جهندم مره یقین
او یکى را می کشد و دیگرى را به دنیا می آورد و از این بابت او را گاهى به قصاب و سالخ
شبیه می کنند و گاهى به ماما.
یک بنده ره مکوشه یکى ره مزینه
قصابه العیاذم و مامایه پندرى
بزعم آنان خدا دلش به حال مردم فقیر نمی سوزد و رزق و روزى را از انسان هاى فرزانه می-
گیرد و به نادان ها می دهد( .بیان دید انتقادى استاد بر اساس باور مردم ،چون مردم کوچه و بازار
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هم همیشه در مقابل این سوال قرار دارند که چرا توزیع رزق و روزى و یا ثروت و مکنت
براساس توانایى و فرزانگى احاد مردم نیست).
اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر
او دشمن فقیر و مقیرایه پندرى
رزق خالیقاره دصندق قییم منه
بخشیدنش بخلق بدلخوایه پندرى
از عاقال مگیره مبخشه به جاهال
از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى
اشارات متفرقه به اصطالحات بومى مشهدى:
ماهى(حوت) به بز می گوید که اگر آب می خواهى بدهم .در مقابل بز روى می گرداند که من
آن آب الى یا آلوده ترا نمی خواهم .در این بیت که باز به دو صورت فلکى نزدیک به هم که
اسفند و فروردین باشد ،اشاره اى دارد که ماهی که آب فراوانى دارد (ماه اسفند) به بره یا بز یا
بزغاله تشنه که در بیت قبلى از تشنگى دور و بر چاه آب جفتک می اندازد ،از آب خود تعارف
می کند و در مقابل با امتناع بز از پذیرش آن روبرو می شود .این بیت آنقدر بین مشهدی ها نقل
شده که تقریبا به صورت یک ضرب المثل در آمده است به طوری که مشهدی ها وقتى کسى
چیزى به کسى تعارف می کند و او نمی پذیرد ،می گویند:
"بوزپوز مگردنه که اوت لویه پندرى"
امروزه با آنکه دوباره مراسم "شبیه در آوردن صحنه کربال" متداول شده ،ولى دیگر واژه هاى
نیمسب و عسب کمتر در افواه عموم به کار گرفته می شود .تصویر صور نجومى آدم کماندار و
نیم تنه اسب و یا اسبى (عسب) با موهاى آشفته که تمثیلى از اسب بى سوار با موهاى افشان و
نامرتب قهرمانان کربال باشد (عسب معینا) از یادها رفته و به کار نمی رود.
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ورود واژه هاى کامال محلى و وضعیت اجتماعى و خانوادگى ،به ویژه وقتى به شرح وضعیت
اجتماعى و اختالفات طبقاتى در بیان استاد فرصت تبیین و یا نقد به خود مى بیند ،خیلى روان و
همه کس فهم بیان می شود .نمونه هاى آن از این قرارند:
دوپول :پول اندک
نون ودراغ :خوراک شکم سیر کن مردم کم درآمد
هندونه کغ :هندوانه نارس پس زده در دکان میوه فروشى که دیگر کسى تمایل بخرید آن ندارد.
اخکوک :این واژه و کلمه چغوک دو کلمه اى هستند که جز مشهدی ها کسى آنرا به کار
نمی برد .چغوک به گنجشک گفته می شود که در این قصیده مورد مصرف نداشته ولى
اخکوک میوه سر درختى نارسى است که مشترى چندانی ندارد.
نون کنجل :نان خمیر وازده از تنور است که کسى تمایل بخرید آن ندارد.
زردک :هویج محلى است که نسبت به هویج فرنگى پست تر محسوب می شود.
رسوا بودن پیش زن و بچه :نشانه بى در آمد بودن نان آور خانه مى باشد.
آقایه :آقا است یعنى در مرتبه اجتماعى باالترى قرار می گیرد (کارگر دمین کرخنه آقایه
پندرى).
خاطر خواهى
به معناى دوست داشتن و نظر داشتن و در حد اعال عاشق شدن
قرار است در شب آراگیرا کردن ماه در آسمان که می خواهد عروسیش برگزار شود ،به
اصطالح محلى "شب حنا بندان" همانند مشهدی ها یک میهمانى برگزار شود و خانواده ها و
دوستان کم و بیش نزدیک فامیلى دعوت شده اند .در چنین میهمانى ها که برگزار می شود،
جامعه سنتى و مذهب گراى مشهدى که در حال و در زمان حیات استاد ،به رعایت رسم و رسوم
شهرت داشتند و نمی خواستند گوشه اى از عدم رعایت رسم و رسوم رایج بین پسران و دختران
دم بخت خود اتفاق بیافتد ،آگاهانه گاهى موذیانه یا اگر مؤدبانه بگویم هشیارانه مواظب رفتار و
حرکات و سکنات آنان بودند چون با تجربه خود از نگاه و حرکات جوانان خود در مى یافتند
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که کى به کى نظر دارد و آیا این نظر داشتن به حد خاطر خواه شدن و بودن رسیده یا نه ،و آن
وقت به صالح دید خود مانع پیشرفت آن خاطر خواهى می شدند و داستان لیلى و مجنون
دیگرى خلق می کردند یا در صورت مناسب دانستن به نزدیک شدن آن دو نو جوان دم بخت
دامن می زدند.
بسته بودن یک جامعه و عدم رابطه با جوامع بزرگتر و رعایت رسم و رسومات و مقید بودن به
رعایت آنچه که پدران و اجداد ما در گذشته بدان پایبند بوده اند ،دو وجه دارد .وجه مثبت آن
اینست که چون خانواده ها رگ و ریشه (این هم خود یک اصطالح محلى است)و اصل و نسب
هم را می دانند و عموماً نیت خیر دارند به نتیجه خوبى می رسد .ولى مصیبت وقتى است که
بزرگترها درست تشخیص نداده باشند و با اطالع اندک خود و گاهى با سوء نظر جانبدارى له یا
علیه جوانان خود بگیرند که خود موجبات دشواری ها و ناسازگاری هاى فراوانى را فراهم می-
کند .مثال مرد بزرگ خانواده یک خانواده مردساالر بخواهد دختر برادرش را براى پسرش نامزد
کند در حالی که دل پسر یا دختر جاى دیگرى گرفتار است .این همان وجه منفى قضیه است که
امیدواریم بزرگترها زودتر متوجه اشتباه خود شوند.
این بخشى بود از آنچه در جامعه بسته و در مراسم دلپذیر عروسى پیش می آید که گاهى هم به
تلخکامى می انجامد.
در شب عروسى ماه ،استاد ،گویى چنین فیلمنامه اى را می سازند که در حالی که زهره خاطر
خواه ماه است ،ستاره مشترى هم خاطر خواه زهره شده است .نمونه این فیلمنامه ها را امروزه در
سریال هاى تلویزیونى بسیار دیده ایم .آن بیت را دوباره می خوانیم:
او زهرهگر مگى خطره ماهره مخه
واز موشترى بزهره خطر خواهه پندرى
نظیر این مراسم و میهمانى ها براى مناسبت هاى مربوط به ازدواج را می توانم بشمارم که عموما
هدفمند و کنترل شده هستند و شاید بتواند خالء معاشرت هاى مرسوم جوانان در دیگر فرهنگ
ها را پر کند .در غیر این صورت نوجوانان فرصت خوبى جز مدرسه و خیابان پیدا نمی کردند
که بتوانند در مسئله عمده گزینش همسر فرصتى بیابند .و یا الاقل مشمول مشکل فرصت سوزى
می شدند .از شمار این مراسم می توانم به حنا بندان ،خواستگارى ،نامزدى ،عقد عروسى و
پاتخت ،اشاره کنم و به دنبال آن میهمانی هاى زنانه براى بازدید سیسمونى و یا ختنه سوران
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پسرها همه و همه مراسمى هدفمند بودند و هنوز هم رایج و بسته به مکنت والدین تا حد
تشریفاتى پیش رفته اند.
نوشتم مراسم هدفمند که این خود جاى تامل دارد .والدین دورادور افرادى را تحت نظر مى-
گرفتند که دختر یا پسرى داشته باشند که ممکنست مورد نظر والدین قرار بگیرند و این میهمانى
باب آشنایى بیشتر و شناخت بیشتررا فراهم می کرد .بعضى این نوع ازدواج هارا arranged
 marriageمى نامند .و با دید انتقادى به آن نگاه می کنند ولى در جامعه ما به خوبى جا افتاده و
به کار گرفته می شود و بسیارى خانواده ها استحکام خانوادگى خود را مدیون نیت خیر ،انتخاب
احسن و دخالت خیر اندیشانه والدین هستند.
براساس آنچه گذشت در مراسم بهشت خدا و عروسى ماه ،اگر بزرگترى در آسمان بود و با
یک نگاه در مى یافت که مشترى هم خاطر خواه زهره هست شاید برگزارى این عروسى بهم
می خورد ،یا به تاخیر می افتاد و این زهره بود که باید بین ماه و مشترى یکى را انتخاب می کرد.
و یا جنگ و جدالى بین ماه و مشترى در می گرفت.
شرح نهایى قصیده
براى شرح نهایى این قصیده بایستى وارد مقوله ذهن خالق شاعر شد .این امر مقدور نیست مگر
آنکه ما بعضى واژه ها را براى خود تعریف کنیم ،زیرا شاعر در قصیده پندرى چیزهایى را وارد
شرح و بیان خود کرده است که حاجت به تعریف دارد .او که می خواهد معماى هستى و
کاینات را در قصیده اى و با گویش محلى خود بگوید ،از ذهن خالق خود باید مفاهیمى را
بیرون بیاورد که بعضى از آنها در زمان او براى عامه جامعه مفهوم نبود چون ملموس نبود .و عامه
ما تا چیزى براى ما با حس هاى پنجگانه قابل لمس نباشد ،درک نمی کنند .صور فلکى از
دانستنی هاى ما انسان هاست که بر اساس محسوسات بینایى یک عده از متفکرین با دیدن
وجودهایى در شب که بهترین زمان به کار گرفتن ذهن است با دیدن اجرام نورانى آسمان که نه
تنها در روز حتى در شب که نور آنها اثر وجودى آنها را مشهود می کند ،قابل درک می شوند.
شاید علم نجوم از کهن ترین علوم باشد .استاد در ذهن خالق خود شبى را که ماه در آسمان
است و صاف و زیبا در نظر می گیرد و به تماشاى آسمان می پردازد .شبى که در تصور ایشان
شب عروسى ماه است و شرح این قصیده را به نام "بهشت خدا" نامید.
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زمانى که این شاعر متفکر ،از آن اجرام نورانى آسمانى سخن رانده است و آنرا بخشى از راز
آفرینش می داند ،هنوز کسى پا به کره ماه ننهاده بود و علوم امروزى راجع به کره مریخ که یکى
از پر راز و رمزترین کرات آسمانى است آگاهى نداشت و او این آگاهى ها را بر اساس
مطالعات ذهنى پیشینیان خود به قلم آورده است.
این صور فلکى که بیشترین توضیحات این قصیده با زبان شعر درباره آنهاست ،یکى از پیش
نیازهاى انسانی در علم نجوم برا ى بنیاد نهادن تقویم و سال نما است که از آن پیدایش سال وماه
و تغییر فصل و رابطه آب وهوا که بر زندگى انسان ها سایه افکنده است تعریف می شود .بهار
چیست ،زمستان چیست .این تفاوت چه تاثیرى بر زندگى انسان دارد .اگر برگردیم به زندگانى
انسان ها که تغذیه از اولین نیازهاى او بوده و پس از دوران شکار که به دوران توحش انسان
برمی گردد و در دوران ورود انسان به عهد تمدن که به کشاورزى منجر شده است ،این صور
فلکى و این ماه و سال بر آن تاثیر گزار بوده است و اینکه شاعر بزرگ و متفکر ما آنرا هنوزهم
براى ما انسان ها ،معما می شمارد ،همیشه معما خواهد بود و اینکه متفکر دیگرى می گوید:
"زین معما هیچکس آگاه نیست" گرچه این جمله را درباره تقدیر می گوید ولى معماى
"هستى" همیشه براى انسان ها مجهول بزرگى است و تنها براى برخى از متفکرین بخشى از آن
براى انسان ها مفهوم و تعریف شده است و به تناسب به کارگیرى انسان ها از شهود و تفکر ،روز
به روز آگاهى ما از آنها بیشتر می شود.
ستاد خود این قصیده را "بهشت خدا" نامیده است در حالی که در زبان عموم خراسانی ها آنرا
با قافیه تکرارى تمام ابیات و همان "پندرى " مى شناسند که به معناى "گویى" است .چنان که
از دو بیت انتهایى قصیده بر می آید ،آنرا براى ادیب همزمان خود محمود فرخ که او نیز در حد
باالیى از درک زمان و از فرزانگان پیشرو زمان بوده است ،سروده است؛ و حاصل برداشت عمر
خود را از آفرینش و درک انسان ها از اهداف آفرینش که بسیارى از متفکران ازمنه تاریخ به آن
فکر کرده اند و این تفکر به خلق آثارى انجامیده است و هر یک از آن متفکرین به فراخور
تخصص و درک و تجربه خود در زندگى هدفمند خود قلم فرسایى کرده اند .ابتدا این دو بیت
انتهایى را بازخوانى می کنیم:
فرخ اگر جواب کنه اى قصیده ره
با ما هنوز مثال قدیم وآیه پندرى
ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم
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کارخدا" ،بهار"معمایه پندرى
شرح این دو خط این است :که اگر ادیبى چون محمود فرخ جواب این قصیده را بدهد نشان
می دهد که هنوز همچون گذشته با پیشکسوت ادیب خود یعنى بهار همراه است که تمام این
قصیده شرحى است از اسرار آفرینش که از نگاه به آسمان یا از برداشت از علم هیات و نجوم،
صحبت خودرا به پایان می برد که کار خدا یا راز آفرینش اگر به اعماق آن بیاندیشیم همچنان به
صورت معما باقى می ماند .و این موضوع در سرایش بسیارى و یا نوشته دیگر متفکرین هم بیان
شده است .مثال:
ابوسعید ابوالخیر می نویسد:
اسرار ازل را نه تودانى و نه من
وین حل معما نه تو دانى و نه من
هست از پس پرده گفتگوى من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانى ونه من
خیام می گوید:
ازجرم گل سیاه تا اوج زحل
کردم همه مشکالت گیتى را حل
بگشادم بندهاى مشکل به حیل
هر بند گشاده شد به جز بند اجل
هاتف اصفهانى مى نویسد:
دل هر ذره را که بشکافى
آفتابیش در میان بینى
هرچه دارى اگر به عشق دهى
کافرم گر جوى زیان بینى
ابو على سینا می گوید:
تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم همى که نادانم
اگر استاد ملک الشعراى بهار خود نام این قصیده را "بهشت خدا " نامیده است ،بر چند اصل
متکى است:
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•آگاهى او از دانش نجوم زمان
•مطالعه ذهنى با نگاه بر آسمان و تفکر
•احاطه یا جهان بینى او که دنیاى بیرون وجود انسان را ،مورد دقت قرار می داد و وسعت جهان
دانستنی ها را با شرح فضا و آنچه در این گنبد مینایى می دید ،در این قصیده تشریح کرده است.
•مبناى جهان بینى او تا حد زیادى بر مبانى علوم الهى متکى است.
•تسلط او بر زبان مادرى و اثبات اینکه گویش هاى محلى هم می توانند مباحث علمى را به
بحث بگذارند.
•سرودن شعر با زبان ها و گویش هاى محلى ،مقدور است در رباعى گویش هاى محلى جایگاه
مخصوص خود را دارند ولى غزل و قصیده ،صنایع شعرى دشوارى هستند که رعایت وزن و
ردیف و قافیه از ملزومات آن بوده و آنرا دشوار می سازد مگر آنکه شاعرى چون استاد بهار که
خود بنیانگزار سبک شناسى است .دشوارى دیگر دنبال کردن یک قصیده هدفمند که از
اهدافش ،احیاى گویش محلى ،بیان یک دانش در قالب گویش محلى و داشتن گوشه چشمى
به آداب و رسوم محلى است .این قصیده بر ایفاى همه این اهداف ،توآنا بوده است ،در خراسان،
سرایندگان معروفى چون عماد خراسانى و استاد محمد قهرمان در این زمینه موفق بودند .شاید
بتوان بعضى سروده هاى آنان را در همتایى لطافت و ظرافت ،با "حیدرباباى" شهریار مقایسه
نمود .همه این آثار توانمندى آن سرایندگان را اثبات می کنند.
تشكر وتقدير
در تهیه این مجموعه ازهمفکرى و اطالعات دوستان وهمکاران مختلفى استفاده شد .خانم
دکتر مرضیه داوودپور واژه هاى بومى خراسانى را از نوشتجات استاد محمد قهرمان در اختیار
من قرار دادند .آقاى دکتر دل آسایى و آقاى حسینى واژه هایى را از استاد پرویز خرسند برایم
مفهوم کردند.
منابع مورد استفاده و کتاب نامه
•فرهنگ معین
•فرهنگ دهخدا
•از طریق موتور جستجوى)) google
•سیرى در اختران در دیوان حافظ نوشته :محمد ابراهیم سرفراز غزنى
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دربارۀ نویسنده :دکتر هادی بهار ،پزشک بازنشسته و ساکن ایالت مریلند و بنیانگزار
جلسات «عصرهای تاریخ» در این منطقه است .از این نویسنده تا کنون پنج کتاب منتشر
شده است« :گلزار بهار»« ،عشقنامۀ بهار»« ،راهنمای پزشکی برای همگان»« ،دل نامۀ
بهار» ،و «بدن انسان در امثال فارسی».

سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی ،شاعری غزل سرا ،نویسنده ای برجسته و یکی از چهره
های شاخص و بلند آوازۀ شعر معاصر ایران است .از وی بیش از  ۶۰۰غزل در ده کتاب منتشر
شده است .وی یکی از مهمترین ابداع کنندگان غزل نو است ،یعنی غزلی که هم وزن نو دارد و
هم مضامینی اجتماعی و جالب مانند :عشق به وطن ،زلزله ،انقالب ،جنگ ،فقر ،تن فروشی؛
آزادی بیان و قلم و حقوق برابر برای زنان .سیمین بهبهانی هم خودش و هم شعرش نماد و
سمبلی از اعتراض ،مقاومت ،سازش ناپذیری و عشق (به ویژه عشق به وطن) شده است.
سیمین بهبهانی در پوست گردو:
زادروز ۲۸ :تیر  ۱۳۰۶پدرو مادر :عباس خلیلی ،فخر عظمی ارغون
درگذشت ۲۸ :مرداد  ۱۳۹۳در سن  ۸۳سالگی؛ محل زندگی :تهران
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جایگاه مزار :گورستان بهشت زهرا ،آرامگاه شمارۀ ٧۲
القابی که به او داده شده :بانوی غزل ،نیمای غزل ،شاعر ملَّی ،شیر زن ایران.
همسران :حسن بهبهانی ،منوچهر کوشیار
فرزندان :علی ،حسین ،امید (دختر) از ازدواج اول
متأثر از :پروین اعتصامی ،نیما یوشیج
در سال  ۱۳۶٧و در بحبوحۀ قتل عام زندانیان سیاسی ،شعر معروفی تحت عنوان «ای مادران»
سرود .معروفترین شعر او «دوباره می سازمت وطن» در سال  ۱۳۶۰سروده شده است .بهترین
اجرای این شعر توسط فریدون فرح اندوز است و در سال  ۱۳۸۲داریوش اقبالی ابیاتی از این
شعر را در ترانه ای خواند که اثری بسیار موفق شد.
 ۲۰کتاب از او منتشر شده است .اولین کتاب «سه تار شکسته» ( )۱۳۳۰و آخرین کتاب «مجموعۀ
اشعار سیمین بهبهانی» ()۱۳۹۱
 - ۱شلوار تاخورده دارد مردی که یک پا ندارد
خشم است و آتش نگاهش ،یعنی :تماشا ندارد
 - ۲رخساره میتابم از او ،اما به چشمم نشسته
بس نوجوان است و شاید از بیست باال ندارد
 - ۳بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این
خود گرچه رنج است بودن« ،بادا مبادا» ندارد
 – ٤با پای چاالک پیما دیدی چه دشوار رفتم
تا چون رود او که پایی چاالک پیما ندارد؟
 - ۵تقتقکنان چوبدستش روی زمین مینهد مُهر
با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد
 – ۶لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه ای شد
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ای خویگر با درشتی ،نرمی تمنَّا ندارد
 - ٧بر چهرۀ سخت و خشکش پیدا خطوط مالل است
یعنی که با کاهش تن ،جانی شکیبا ندارد
 - ۸گویم که با مهربانی ،خواهم شکیبایی از او
پندش دهم مادرانه ،گیرم که پروا ندارد
 - ۹رو میکنم به او باز ،تا گفت و گویی کنم ساز
رفتهست و خالی است جایش ،مردی که یک پا ندارد
این غزل یک سال قبل از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار در مجلۀ «آدینه» چاپ شد و
به دلیل محتوا و مضمونی که از آن برخوردار است ،آهسته آهسته جای خود را در میان اهل
ادب باز کرد .در این شعر راوی یا شاعر داستان برخورد خود را با جوانی معلول که یک پا ندارد
رو ایت می کند و چگونگی برقرار کردن ارتباط غیر لفظی و گفتگوی بدون کالم با او را همراه
با سه نگاه متقابل به یکدیگر ،در بیت اول توصیف می نماید .چون واکنش غیر طبیعی و
پرخاشگرانه و خشم آلود جوان ،یادآور عوارض ناشی از بیماری پی.تی.اس.دی )(P.T.S.D.
می باشد ،ابتدا شر ح مختصری دربارۀ این بیماری می دهیم و سپس به شرح و توضیح ابیات می
پردازیم.
 P.T.S.D.مخفف  Post-Traumatic Stress Disorderبیماری روانی کامالً
شناخته شده ای است که می توان آن را به فارسی «اختالل روانی ناشی از (پس از) یک سانحه
یا حادثۀ استرس زا» نامید .تعریف کامل و روش تشخیص دقیق این بیماری در کتاب »راهنمای
تشخیص بیماریهای روانی» موسوم به  DSM-5به طور مفصل آمده است و ما در این جا فقط به
طور بسیار مختصر نکاتی را دربارۀ آن ذکر می کنیم که تحلیل و شرح و توضیح ابیات شعر فوق
را آسانتر نماید.
عوارض و عالئم این بیماری پس از تجربۀ مستقیم ،مشاهده و یا شنیدن یک عامل تنش زا و
آسیب زای شدید پدیدار می گردد .حادثه ای که در گذشته ترس و وحشت زیادی در فرد
ایجاد کرده است و جان او و یا کسان دیگر را در مخاطره انداخته است .این حادثۀ تلخ ممکن
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است برای خود بیمار اتفاق افتاده باشد و یا این که بیمار شاهد صحنۀ وحشتناک و هولناکی بوده
باشد که برای دیگران اتفاق افتاده و جان آنان را در خطر انداخته بوده است.
متداول ترین رویدادهای منجر به  PTSDشامل موارد زیر هستند:
* سوانح طبیعی مانند زلزله ،سیل و آتش سوزی * تصادف ماشین * صدمات و جراحات و
مشاهدۀ صحنه های جنگ توسط سربازان * سقوط هواپیما * آدم ربایی * تروریسم و تهدید
شدید با اسلحه * کودک آزاری * خشونت و تجاوز جنسی * شکنجه
واضح است که هر کسی که یک واقعه و رویداد تنش زایی را تجربه کند ،اثرات ثانوی ناگوار
آن مانند اضطراب ،تشویش ،ناآرامی ،بیقراری و افسردگی در او پدیدار می شود .اگر این
عوارض بسیار شدید و بیش از حد متعارف باشد و در درازمدت ادامه پیدا کند و زندگی فرد را
مختل سازند ،نشانه های بیماری پی تی سی دی می باشند و این وجه تمایز این بیماری با سایر
حوادث تلخ زندگی است.
عوارض و عالئم مهم این بیماری عبارتند از:
 اضطراب ،تشویش ،ناآرامی ،افسردگی روحی
 تحریک پذیری مفرط ،غلیان خشم و رفتارهای پرخاشگرانه
 تکرار خاطره های آسیب زا در ذهن بیمار و به یاد آوردن مکرَّر رویدادهای
ناخوشایند.
 فلَش بک  Flash backیا تجسم مجدد حادثه ،درست به همان صورتی که اتفاق
افتاده بوده است یعنی بطور ناگهانی و غیر منتظره ،منظرۀ ناخوشایند در نظر بیمار
پدیدار می شود و او واکنش شدیدی نسبت به آن نشان می دهد .مثالً سربازی که از
جنگ برگشته است با شنیدن صدای ترقه و آتش بازی کودکان ،ناگهان از جا می پرد
و صحنۀ جنگ در نظر او پدیدار می شود و خود را به زمین می اندازد و یا پا به فرار
می گذارد و یا واکنشهای خشم آلودی از خود نشان می دهد که خود توانایی کنترل
آنها را ندارد.
 هر پدیده ،هر مکان و یا هر گفتگویی که بیمار را به یاد صحنۀ ترسناک حادثه بیاندازد،
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ایجاد خشم ،اضطراب ،تشویش مفرط و رفتارهای پرخاشگرانه در او می کند.
 اختالالت خواب مانند کم خوابی ،کابوس و خوابهای وحشتناک.
 مردم گریزی و بیزاری از دیگران و افکار منفی درمورد خود یا در مورد سایر افراد
داشتن.
 درمواردی نیز بیمار احساس شرم و گناه می کند و حتی خود را مسئول آن حادثۀ تلخ
می داند .بیشتر بیماران تمایلی به صحبت و گفتگو دربارۀ تجارب آسیب زای خود
ندارند ،زیرا که یادآور خاطرات تلخ آنها و «فلش بک» می شوند و در نتیجه این
بیماران گاهی سالها در سکوت رنج می برند و این بخصوص درمورد تجاوز جنسی و
کودک آزاری صادق است.
به طور کلی می توان گفت که پی .تی .اس .دی .بیماری روانی رایجی است که باعث بروز
مشکالت زیادی در روابط عاطفی ،اجتماعی و مسائل شغلی در زندگی روزمره افراد مبتال می-
شود.
شرح و توضیح ابیات:
در مصراع اوّل شعر می خوانیم که شاعر یا راوی نگاهی به شلوار تاخوردۀ مردی انداخته است و
با وجود این که شلوار تاخورده ،خود عالمت مشخص نداشتن پاست ،تأکید می کند و می گوید
آری مردی که یک پا ندارد .در این مصراع آرایۀ تضاد یعنی به کار بردن «دارد» و «ندارد» بکار
برده شده است.
واضح است که شاعر علت یک پا بودن مرد را نمی داند و نمی توانست در این برخورد بسیار
کوتاه و بدون گفتگو ،علَّت این نقص بدنی مرد را بداند .در هیچ جای شعرش نیز شاعر اشاره ای
به این موضوع نکرده ولی چون در زیر شعر تاریخ سرودن آن (اردیبهشت  )۶۶ذکر شده است
می بینیم که این شعر در هفتمین سال جنگ عراق و ایران یعنی یک سال قبل از پایان جنگ
سروده شده است و یقیناً در این مدت  ٧سال جنگ تعداد جنگزدگان و معلولین در ایران بسیار
زیاد بوده است و خواه ناخواه امکان این که این مرد جوان نیز زمانی سرباز بوده و جنگزده و
معلول گشته ،بسیار زیاد است .زمانی که این غزل برای اولین بار در مجلۀ آدینه انتشار یافت
بسیاری از خوانندگان نیز این پرسش را داشتند که آیا این مرد از معلوالن جنگ است یا این که
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معلولیت او ریشه در حادثه ای دیگر دارد و در نتیجه جبهه گیریهایی میان روشنفکران ضد
جنگ و شاعران حامی جبهه و جنگ در روزنامه ها و مجله ها و محافل ادبی ایجاد شد و مباحث
مربوط به این غزل را هر روز دامن زد در صورتی که خانم بهبهانی در شعر خود نه علیه جنگ
چیزی گفته و نه از ارزشهای دوران موسوم به «دفاع مقدس» سخنی به میان آورده است .در هر
حال این موضوع هیچ تغییری در تحلیل شعر نمی کند و همان طوری که قبالً گفتیم واکنش غیر
طبیعی مرد و خشم ظاهراً بی دلیل او که در مصراع دوم بیت اوّل آمده است ،ناشی از عارضۀ پی.
تی .اس .دی .می باشد که فقط مختص به صدمه دیدگان جنگی نیست و پس از هر سانحۀ تنش
زا اتفاق می افتد .در مصراع دوّم می بینیم که مرد یک پا نگاه خشم آلودی به راوی انداخته و با
زبان بی زبانی به او می گوید «چیه که نگاه می کنی ،تماشا ندارد»!
بیت اول نمونۀ بسیار خوبی است برای بیان و تعریف آنچه را امروز «ارتباط غیر لفظی» و یا
«گفتگوی بدون کالم» ) (Non-verbal Communicationمی نامند که در این جا با سه
نگاه متفاوت برقرار شده است:
نگاه اوّل :نگاه راوی به شلوار تا خورده
نگاه دوّم :نگاه راوی به صورت مرد یک پا و دیدن خشم او در نگاه و چهره و وجنات وی
نگاه سوّم :نگاه خشم آلود و آتشین مرد یک پا به راوی
در این جا ما یکی از عالئم کالسیک بیماری  PTSDرا مشاهده می کنیم و آن عبارت از این
است که هر پدیده ای که یادآور حادثه یا سانحۀ وحشتناکی که باعث بیماری شده است ،باشد
ایجاد واکنشهای شدیدی از طرف بیمار خواهد کرد .این واکنشها عبارتند از غلیان خشم ،رفتار
پرخاشگرانه ،اضطراب و هیجان مفرط همراه با واکنشهای فیزیولوژیک مانند افزایش فشار خون،
تپش قلب ،برافروختگی چهره و غیره .واضح است که مرد یک پا حتماً دیده بوده است که
راوی به او و شلوار تاخوردۀ او نگاه می کرده و همین نگاه چند ثانیه ای مانند جرقه ای
واکنشهای فوق را ،بدون این که بیمار توانائی کنترل آنها را داشته باشد ،آغاز می کند .هیچ دلیل
دیگری برای نگاه خشمگین و چهرۀ برافروخته و آتشین مرد یک پا نمی توان تصور کرد ،زیرا
او راوی را در گذشته نمی شناخته است و خصومت و دشمنی بخصوصی با او نداشته است.
در بیت دوّم راوی فوراً از مرد یک پا روی بر می گرداند ولی چهرۀ آن مرد جوان که در حدود
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 ۲۰سال داشته است در نظرش مجّسم و زنده می باشد.
در دو بیت بعد ( ۳و  ) ٤شاعر هم درد دل خود را بیان می کند و هم دلش برای مرد یک پا می-
سوزد و آرزوی بهکامی برای او دارد و می گوید من که پاهای سالم دارم ،در طی راه زندگی
رنجهای بسیار کشیده ام و با دشواریهای زیادی روبرو شده ام ،چه رسد به این جوان یک پا که
«پایی چاالک پیما» ندارد و آرزو دارم که در  ٤۰سالی که در پیش دارد تا به سن من برسد مثل
من دچار این همه رنج و تعب نگردد.
در بیت پنجم شاعر چند واژۀ مربوط به ثبت اسناد را بکار برده است« :ثبت»« ،امضاء»« ،مُهر» و
شعر جنبۀ سمعی بصری (شنیداری – دیداری) پیدا می کند بدین معنی که صدای چوبدست مرد
یک پا که آن را شاید به خاطر خشم غیر قابل کنترل ،محکم تر از معمول بر روی زمین می
کوبد و تق تق آن به گوش شاعر و اطرافیان می رسد و بدین وسیله مرد یک پا حضور خود را به
اطرافیان ثابت می کند .این صدای تق تق چوبدست مانند صدای مُهری است که بر روی سند
حضور زنده خود زده است و دیگر این سند امضا کردن الزم ندارد زیرا سند ،کامالً رسمی و
ممهور شده است!
در ضمن واژۀ مُهر با مِهر در بیت بعد یک نوع جناس پدید می آورد بدین معنی که صامت ها
(حروف بی صدا) ی هر دو واژه یکسان است اما مصوّت ها (واج های صدادار) آنها با هم
متفاوت است و در یکی ضمه و در دیگری کسره می باشد که به صورت «جناس ناقص» جلوه
می کند.
در بیت  ۶دوباره شاعر برای برقراری ارتباط با مرد جوان لبخندی از روی محبّت و مالطفت و
مهربانی و شفقت به او می زند ولی آن مرد دگر بار این لبخند را جوابگو و پذیرا نیست وآن را
مانند خاری که به چشمش خلیده و یا دشنه ای که به چشمش فرو رفته تعبیر می کند .در این جا
دوباره یکی دیگر از عالئم عارضۀ  PTSDرا می بینیم که بیمار همه چیز را در دنیا منفی تلقی
می کند و از برقراری ارتباط با دیگران بیزار است و چون به خشم و پرخاشگری و خصومت
بادیگران عادت پیدا کرده است مالیمت ،نرمی و محبت در او اثر نمی کند.
واژۀ «درشتی» در این بیت درست به همان معنایی است که سعدی در حکایتی کوتاه آن را به
کار برده است:
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وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم ،دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت :مگر
خردی فراموش کرده ای که «درشتی» می کنی.
در بیت های  ٧و  ۸شاعر چهرۀ سرد و خشک مرد یک پا را همراه با مالل و ناراحتی مشاهده
می کند و می گوید که این مرد بر اثر ناتوانی جسمی خود صبر و شکیبائی خود را نیز از دست
داده است .و این نقص بدنی اثر ناگواری در روح و جان او گذاشته است .سپس شاعر سعی
می کند که مانند مادری مهربان او را به داشتن صبر و شکیبائی تشویق کند ولی آن مرد هیچ
تمایلی به شنیدن پند مادرانه شاعر ندارد.
در بیت نهم و آخر می بینیم که شاعر دوباره برمی گردد که نگاهی دیگر به مرد بیاندازد و شاید
گفتگوئی را با او آغاز کند ولی اثری از او نمی بیند ،زیرا که مرد یک پا به طور سریعی از آنجا
گریخته است و این یکی دیگر از عوارض بیماری  PTSDرا نشان می دهد .بیماران مبتال به این
بیماری معموالً مردم گریز و بیزار از تماس با دیگران هستند و به هیچ وجه مایل نیستند سفرۀ دل
را باز کنند و حرف دل و راز درون خود را با دیگران درمیان بگذارند و داستان تلخ زندگی
خود را برای آنان نقل کنند.
در این غزل ردیف شعر واژۀ «ندارد» است که  ۱۰بار تکرار شده است .کلمات قافیه عبارتند از:
پا /تماشا /باال /مبادا /پیما /امضا /تمنَّا /شکیبا /پروا /پا
حرف رَوی (حرف آخر کلمات قافیه) :الف
واژۀ «ندارد» در  ۸مورد اشارۀ مستقیم به مرد یک پا و توصیف نقص بدنی و رفتار غیر طبیعی او
دارد مانند:
یک پا ندارد /پایی چاالک پیما ندارد /نرمی تمنَّاندارد /جانی شکیبا ندارد /پروا ندارد
نقص بدنی و نداشتن پا فقط یکی از موارد «نداشتن» است ولی همین ناتوانی جسمی باعث بروز
عوارض ثا نوی و عالئم دیگری در این فرد شده است که زندگی عاطفی و اجتماعی او را مختل
ساخته اند و این عوارض ثانوی از عالئم کالسیک و آشکار بیماری  PTSDهستند که خود
ناشی از یک سانحه یا حادثۀ تلخ و وحشتناک می باشد.
غزل فوق یکی از بهترین نمونه های «غزل نو» یا «غزل نئوکالسیک» در نیم قرن اخیر است .غزل
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در ادب فارسی به قالبی از شعر سنتی گفته می شود که معموالً بین  ٤تا  ۱۲بیت دارد و مصراع
اوّل بیت نخست با مصراع های زوج هم قافیه هستند .در گذشته یعنی از زمان رودکی تا تقریباً
 ۵۰سال پیش بیشتر غزلها ،عاشقانه ،عارفانه و یا تلفیقی از این دو بودند ولی انسان معاصر در
جهان امروز دنبال هنر و ادبیاتی است که بازگویندۀ زندگی واقعی او باشد و از تکرار
تصویرهایی مانند گل و بلبل ،شمع و پروانه ،ساربان و کاروان ،لیلی و مجنون و توصیف اغراق
آمیز معشوق ،کسل و ملول گشته است .خوشبختانه از اواخر دهۀ چهل و با غزلیات شاعرانی
چون سیمین بهبهانی و حسین منزوی تحولی در ادبیات معاصر آغاز شد و غزل نو که حاصل
برخورد شعر سنتی و شعر نیمایی است پدیدار شد .در این نوع غزل نه تنها اوزان نو و تازه ای
ابداع شد ،بلکه مضمون شعر هم بیشتر جنبۀ اجتماعی پیدا کرد که همراه با تشبیهات و تصویرها
و ترکیبات نو ،غزلهایی زیبا و روان بوجود آورد .مضامینی مانند «جنگ»« ،فقر»« ،تن فروشی»،
«آزادی بیان و قلم»« ،حبّ وطن» .البته مضامین فوق از دورۀ مشروطه به بعد ،بسیار در اشعار
شعرایی مانند ملک الشعرای بهار ،میرزادۀ عشقی ،عارف قزوینی ،ابوالقاسم الهوتی و غیره دیده
می شوند ،ولی سیمین بهبهانی ،بعد از انقالب اسالمی این مضامین را در غزلهایی با اوزان نو و
تازه به کار برد .تلفیق اوزان نو و مضامین اجتماعی ،اشعار اعتراضی جدیدی را به وجود آورد
که بسیار مورد پسند خوانندگان قرار گرفت .خوانندگانی که در دوران استبداد ،سرکوب ،فساد
و خرافه پراکنی به سر می بردند.
سیمین بهبهانی در مورد ابداع (یا به قول شاعر ،کشفِ) اوزان نو می گوید:
« من هیچ وقت به وزن فکر نمی کنم ،نخستین پارۀ شعرم را که هستۀ اصلی عاطفه و
جرقۀ ابتدایی آن است ،به همان شکل که در ذهنم پدیدار می شود مبنای وزن در باقی
شعر قرار می دهم».
اگرچه این نخستین «پارۀ کالمی» رنگ و بوئی از وزن کالسیک غزل ندارد ،اما به محض این
که پاره ای دیگر به همان آهنگ (یعنی با همان توالی هجاهای کوتاه ،بلند و کشیده در پارۀ
نخست) در برابرش قرار گیرد ،این تکرار و تناوب ،وزن تازه ای را ایجاد می کند که آهنگین و
گوشنواز است .مثالً در شعر باال ،ابتدا الهام شاعرانه بر ذهن و زبان شاعر جاری می شود و پارۀ
کالمی زیر را بر روی کاغذ می آورد:
شلوار تا خورده دارد.
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که خود یک جملۀ کامالً عادی وعاری از هرگونه زیبایی شعری است ،ولی سپس در برابر این
جمله ،شاعر «مردی که یک پاندارد» را می آورد که از لحاظ توالی هجاهای (سیالب های)
کوتاه ،بلند و کشیده درست مانند پارۀ نخستین است و ترکیب این دو پاره در مصراع اول وزن
شعر را مشخص می کند که هم تازه و هم آهنگین است و شاید در گذشته چنین وزنی بکار برده
نشده بوده است.
و شاعر تا آخرِ شعر ،هر مصراع را بر وزن این دوپاره می سراید.
سیمین بهبهانی می گوید« :به من می گویند پاره ای از اوزان به گوش آشنا نیست! دقیقاً این
هدف من است که از اوزان آشنا بگریزم».
شمار اوزان نو در غزل های بهبهانی از مرز  ۵۰وزن گذشته است.
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از جمله آثار لطیف و جان پروری که سراسر وجود مرا تسخیر کرده و کلمه به کلمه و جمله به
جملۀ آن را آمیخته با جوهر شعری و نازک اندیشی های فلسفی و ظرافت های عرفانی یافتم،
«زنانه با پروین» اثر «شیرین دخت دقیقیان» است؛ کتابی که ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد
شعر پروین را همراه با خطوط زندگی و اندیشه های او در نهایت هنرمندی بازتاب داده و
خوانندگان را با چشم انداز جدیدی از شعر «پروین اعتصامی» آشنا می کند« .زنانه با پروین»
دفتری است از قطعه نویسی های دل آویز و اندیشه برانگیز.
در این اثر ممتاز خانم دقیقیان اشعار پروین را با دیدگاهی جدید مورد نقد و بررسی قرار داده و
اندیشه های اجتماعی و عرفانی و راز و رمز جاودانگی اشعار او را با دوستداران اندیشه و زیبائی
درمیان گذاشته و بدین وسیله گنجینۀ ادبیات فارسی و نقد شعر را غنی تر و پربارتر ساخته است.
به راستی نمی دانم «زنانه با پروین» را چه بنامم؟ شعر؟ دفتری از قطعه نویسی های فلسفی-ادبی؟
و یا نثری موزون که مرزهای شعر را درمی نوردد؟ اما چه تفاوت دارد که آنرا چه بنامیم« .زنانه با
پروین» اثری است دلکش که سراس ر آن با صور خیال شاعرانه و کنایه ها و ابهام های ادبی و
اندیشه های فلسفی و عرفانی به هم آمیخته و در نهایت زیبائی ،زندگی و افکار و توانائی های
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پروین را بازتاب می دهد .شاید تنها با چنین درهم تنیدگی نوآورانه ای می شد ابعاد پیچیده و
چندبعدی اندیشه و شعر پروین اعتصامی را بررسی کرد.
سالیان چندی است که نگارنده این سطور خانم دقیقیان را به عنوان فرزانه ای ارجمند و نویسندۀ
آثار فلسفی و عرفانی و مترجم و شارح برجسته آثار کالسیک و طراز اول فلسفه مغرب زمین
می شناسم .اندیشمندی که آثار فیلسوفان غرب را به خوانندگان ایرانی معرفی کرده و مقاله های
تحقیقی ،شرح و ترجمه های فلسفی و گاه مصاحبه های او با فیلسوفان معاصر مغرب زمین بر
اندیشه های نوین جهانی پرتو افکنده است :روالن بارت؛ مارتین بوبر؛ امانوئل کانت؛ جان الک؛
ایزایا برلین؛ ابراهام هشل؛ لرد جانان ساکس؛ مایکل والز؛ هانا آرنت؛ لومارینوف؛ اسالوی

ژیژک؛ اریش فروم؛ و کار ماندگار دقیقیان در شرح و ترجمۀ کامل رسالۀ فلسفی داللت
الحائرین اثر موسی بن مایمون (میمانیدس) در چهار جلد با عنوان فارسی راهنمای سرگشتگان.
این آثار دقیقیان خدمتی بزرگ به شناخت فلسفۀ غرب در میان ایرانیان بوده و حاصل بیش از
سی سال فعالیت قلمی ایشان است که اغلب در رشته های دانشگاهی فلسفه و ادبیات مطالعه و
تدریس می شوند .دقیقیان همچنین یکی از سه دبیر شورای سردبیری گاهنامۀ فلسفی خرمگس
است که همراه رامین جهانبگلو و اسفندیار طبری معتبرترین تارنمای فلسفی ایرانیان را از سال
 ۲۰۱۳اداره کرده اند .او سردبیر فصلنامۀ آرمان است که به همت دکتر ساموئل دیان و مدیر
مسئولی دکتر مهدی سیاح زاده در لس آنجلس منتشر می شود .شیوۀ سردبیری دقیقیان نوآورانه
و با توجه به پرکردن شکاف نسل های روشنفکری ایران ،پژوهش های چندفرهنگی و بدیع و
بازتاب دادن فعالیت های فرهنگی مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور است.
گفتنی است که ما ایرانیان راه درازی را برای پیشبرد و معرفی فلسفۀ غرب پیموده ایم .حدود ۸۵
سال قبل یکی از دانشمندان نامدار و دولتمردان بزرگ ایران به نام «محمد علی فروغی» با تالیف
کتابی به نام «سیر حکمت در اروپا» موفق شد تا حدودی روشنفکران ایران را با نام و آثار و
عقاید برخی از فالسفه مغرب زمین آشنا کند .اما از آنجا که از دیرباز ،فلسفه پایگاه چندان
استواری در جامعۀ ایران نداشت و آثار فلسفی به ندرت مورد نقد و بررسی قرار می گرفت،
مطالعات فلسفی کمرنگ شد .در دهه های اخیر اقبال دانشجویان و جوانان ایرانی به فلسفه که
واکنشی به جزم اندیشی و خرافات رایج است ،بر اهمیت نقش فلسفه پژوهانی چون شیریندخت
دقیقیان افزوده است.
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در اثر درخشان «زنانه با پروین» خانم دقیقیان مانند استادی روان شناس و روان کاو و همانند
نامدارانی چون «داستایوفسکی» و «ارنست همینگوی» با سفر به اعماق وجود خویش موفق شده تا
گفت و گوهایی را که سالیان سال در درون خود با شعر پروین اعتصامی داشته در این نوشتار
بازتاب دهد.
«زنانه با پروین» ،نه شعر است ،نه نثر ،هم شعر است و هم نثر ،و به قول فرانسوی ها اثری است
پست مدرن به روش  fragmentیا قطعه نویسی که شاید بتوان آن را گونه ای «مکاشفه»
دانست :اکسیر نابی که عمق کالم پروین و برداشت های فلسفی و عرفانی و عاطفی او را بازتاب
می دهد.
خالقیت ویژه ای که در آفرینش این قطعه ها به کار رفته به حدی است که می توان «زنانه با
پروین» را از آثار کم مانند ادبیات معاصر ایران به شمار آورد.
خانم دقیقیان از خردسالی با دنیای سحرآمیز شعر پروین اعتصامی پیوند داشت و با شعر او
گفتگویی درونی داشت .نه تنها آنها را با جان و دل می خواند ،بلکه به بزرگسالی که رسید،
م طالب نامرئی و سفید و ناننوشته بین خطوط سیاه این اشعار را نیز احساس می نمود و آنها را
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد .همین خوانش های خطوط نامرئی است که افق های
بیکران شعر پروین را آشکار می سازد.
در خردسالی با نخستین گفتگوهای بلبل و مور ،کاه و کوه ،گل و شبنم ،دو قطره خون ،و نخ و
سوزن ،طوطی و شکر ،کرباس و الماس و باالخره گل و خار در خیال پروری های کودکانه اش
جایگاه ویژه داشت و آنها را با تفکرات کودکانه تحلیل می کرد (بند .)٧
در نوجوانی شعر پروین مفاهیم جدیدی برای خانم دقیقیان پیدا می کند .او پرتو عشق زنانه و
عرفان را در البالی سطور نانوشته می بیند که برخالف القای سنت و مذهب با هم جدالی ندارند
و پروین را می بیند که خدا را در شبنم و نسیم بهاری و دل زنانه احساس می کند)۱۱( .
اما به هنگام جوانی در شعر پروین جستجوی عشق زنانه پرسشی بزرگ است ...آیا پروین عاشق
شد؟ چند بیت از او چنین گواه می دهند ،اما زمانه بر بیان بی پروای آن پرده کشید .او پروین را
می بیند که دل کنده از خانۀ جدایی دنبال صدای آشنائی می گردد که "از عرش عشق ،در غبار
غروب بپیچد" (بند )۱۲
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"طرفه دنیائی است که مردان عاشق نمی شوند و زنان زندان بان زنانند" (بند  )۱٧در شعر پروین
تمنیات جسمی و آرزوهای عاشقانه و سخنان زنانه به شیوه «فروغ» دیده نمی شود:
"پروین هیچ گاه مادر نشد ،اما درد زایش بسیار کشید.
هرگاه صیاد ،مرغکی را از شاخسار به زیر افکند" :فرزند مگر نداشت صیاد؟"
هر بار کودکی یتیم را در میهمانی به سخره گرفتند.
هر زمان ،سرشک یتیمی ،آینه وار ،تصویر ستم را بازتاباند .هر خزان که تندبادی النه ای را در
هم کوفت .هر زمان ،یتیمی کوزۀ استاد شکست ،بی پای رفتن به خانه" :گل اگر بود ،مادر من
بود".
یتیمِ وارونه ای ست ،مادرِ بی فرزند!" (بند )۲۱
این حس های زنانه و م ادرانه لطیف ترین تاثیرها را در شعر پروین به جا نهاد .دقیقیان در البالی
سطور نانوشتۀ دیوان پروین ،به این باور می رسد که پروین ،سرایندۀ این آثار" ،عارفی بی
خانقاه" است ،عارفی از یک نوع مدرن که دین فروشی نمی کند و در همبستگی با انسان ها و
محرومان ،یک لحظه از یاد هستی بخش کل ،باز نمی ماند:
"نگو که ما را سرپناهی نیست،
امروز،
همه جا،
در آشیانۀ سارهای وحشی
برف می بارد( "...بند )۲۱
و:
"کجایند درویشان؟ درخویشانند اینان!
پروین اما ،عارف بی خانقاه( " .بند )۲۳
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در بند  ۳۰از گفتگوهای دو قطره خون ،از نبرد بین خوبی و بدی ،زشتی و زیبائی و روشنائی و
تاریکی در شعر پروین سخن در میان است و باالخره از جادوی عشق ،نه به عنوان پدیده ای که
به عشق های مج ازی و یا آسمانی شهرت دارند ،بلکه عشقی زمینی و جسمانی با همه موهبت
هایی که اشک زن  ۳۰ساله ای را روان می سازد ،اشارات لطیفی دارد" :اشک پروین قطره
نیست اقیانوسی است از نچکیدن و سفره های اشگ زیرزمینی ".به راستی که تا کنون هیچ کس
نتوانسته لطیف تر از خانم دقیقیان عشق ها ،پندارها ،تخیالت و زندگی پروین را از البالی
نانوشته های اشعار او دریابد و به خوانندگان انتقال دهد (بند )۳۱و درپایان کتاب زمان نگاری از
مهمترین رویدادهای زندگی فردی وادبی پروین اعتصامی ارایه می دهد.
اثر درخشان «زنانه با پروین» با این خطوط قلم شیریندخت دقیقیان به یاد پروین اعتصامی پایان
می یابد:
"دلداده ای را پرسیدند ،کوی عشق چگونه مکانی است؟
گفت بازاری پر آمد و شد .آن جا دل به دلدار می دهند تا دل او بستانند.
دلشده ای را پرسیدند ،گفت :کاروانسرایی با رهگذران اندک ،که دل از کف می شود بی
چشمداشت ستدی ،و پیش روی ،دشت در دشت ،دل دوست گسترده است" ( بند .)٤۸
بی هیچ تردیدی« ،زنانه با پروین» را در ردۀ درخشان ترین اشعار معاصر ایران می دانم.
سپتامبر ۲۰۲۰
مرتضی حسینی دهکردی
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یادداشت نویسنده
چگونگی شکل گرفتن این نوشتار شاید گویای ساختار و حال و هوای غریب آن باشد .پروین
را در حدود ده سالگی کشف کردم ،در قفسۀ کتاب های مادرم؛ نامی آشنا که در کتاب دبستان،
شعری از او از بر کرده بودم .از آن هنگام ،دنیای شعر پروین در نوسان میان خیال و واقعیت با
من بود تا آذر ماه سال  ۱۳٧۸که در تهران در مجلسی فرهنگی ،نام پروین را آوردم و خانمی
گفت" :پروین که ریشش در آمده!"
این یک یادآوری تلخ برای من بود که بله ...پروین فراموش شده و نامی از او نیست ،مگر سوء
استفاده های حکومت سرکوبگر از عکس روسری دارش و به سکوت گذشتن از کنار زبان
موشکاف و سرزنشگرش که اگر در دوران ما زیست چه رسا بر تاریک اندیشان می شورید.
پروینی که سروده بود:
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رام تو نمی شود زمانه
رام از چه شدی ،رمیدن آموز!
پروین تا زنده بود ناروایی ها بر او رفت و اینک که نبود ،ستم از دو سو بر او می تاخت:
امروزی ها پروین را کهنه سرایی می دانستند که به اندازۀ کافی فمینیست نبود و مرتجعان ،در
هراس از مدرنیتۀ عمیق پروین او را پشت روسری اش مدفون می کردند.
هنگام دست به قلم بردن برای نوشتن زنانه با پروین  -که اندکی بعد توسط نشر سالی ،با مدیریت
خانم مهین خدیوی عزیز در تهران منتشر شد -همذات پنداری و همحسی ناگفته ای که با پروین
داشتم ،سیاق نامعمول نوشتار مرا رقم زد" :با شعر و ناشعر؛ با نثر و نانثر"؛ قطعه نویسی به سبک

fragment

نزد فرانسوی های پست مدرن؛ تار و پودی از مصرع های جاودانی پروین داخل

گیومه ،و اشاره به رویدادهای زندگی پروین و مفاهیم شعر او که در پی نوشت گشوده شدند.
من که هیچ گاه شعری از خود را منتشر نمی کردم ،در البالی آن نوشتار /نانوشتار ،شعرهایی از
خودم را جای دادم .دنیای درونم که سالیان در گفتگویی نهانی و همسان انگاری خاموش با
پروین بود ،به سخن آمد.
در انتشارش تردید داشتم تا آنکه دکتر بابک احمدی ،فیلسوف و استادی که شناخت خود از
مدرنیته را مدیون آثار او بودم و برخی تحقیق هایم را با راهنمایی او انجام می دادم ،اجازه داد
که پشت تلفن ،یک نفس ،متن را برایش بخوانم .وقتی خواندنم تمام شد ،صدایی از او به گوش
نرسید .به گمان این که خط تلفن مدت ها پیش قطع شده و من برای خودم خوانده بودم ،گفتم:
"الو! الو! دکتر احمدی؟ قطع شد؟" صدای لرزان و خش گرفتۀ آن بزرگوار از دورست
خطوط ارتباط گفت" :خیر ،اینجا هستم!" صدایی بود اشک آگین که گفت" :حتما این نوشته
را منتشر کنید .به آن نیاز داریم".
شیریندخت دقیقیان -آگوست  -۲۰۲۰ویرجینیا

۱
گفتگو با دیروز،گاه اندوه زا ،گاه هول انگیز است.
گذر سال ها را با برگ زدنی بر کتاب تاریخ در می نوردیم و این میان ،اشک ها ،خون ها،
هراس ها و درد زایش آنی از دل آن دیگر که با قلمی نامرئی بر سفیدی های کاغذ نقش بسته
اند ،به خوانش در نمی آیند.
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باید نانوشتارها را خواند...
۲
در این خوانشِ سطرهای نامرئی ،برآنم که اشاره ها و ارجاع ها را خارج از این متن ،در انتها،
بازگشایم .تنها خواننده ای باشم در افق امروز؛ به هر دری زنم ،با شعر و ناشعر ،یا نثر و نانثر به
تکاپو؛ قلمی خواننده ،با افق شعر پروین به گفتگو؛ خلوتی با پروین که همۀ صداهای دیگر تنها
از دور به گوش برسند...
۳
دانسته ها از پروین و حریم فردی او چندان نیست.
او در عصری می زیست که حجاب از پوشش حذف شد ،اما حجاب بر اندیشه ،سخن و دل
آدمیان برجا بود.
سخن زندگی زنانه ،در ردۀ ناگفتنی ها بود.
٤
پروین بسیار گفت از هر آن چه در طبیعت و زندگی؛ از خود هیچ نگفت جز سوگنامه های
دلتنگی :سفر اشک ،رفتن پدر ،مزار نامه ای برای خود.
اما آیا چون از خود هیچ نگفت ،هیچ خود را نگفت؟
۵
پدیدآور را مرگ در ربود و متن ماند و ما.
و ما که به دیرینگی کاوش ذهن ،عادت به جستجوی خالق در دل خلقت داریم ،چگونه او را
نیز نجوییم و نخوانیم؟
ما نه تنها متن ،که روان پدیدآور را نیز به تاویل می نشینیم.
۶
پنجشنبه صبح،
دخترکی ست گیسو بافته
خیره به مارپیچ مورچه ها
رو سوی ناکجا آباد نهاده،
رشته های دراز خیال می بافد...
٧
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کودکی پروین؟ شاید :اولین گفتگوهای بلبل و مور ،کاه و کوه ،گل و شبنم ،دو قطره خون ،نخ
و سوزن ،طوطی و شکر ،کرباس و الماس ،گل و خار ،مور و مار.
باید کودک ماند تا شاعر شد.
۸
ادب؟ مردانه.
عرفان؟ مردانه.
سیاست؟ مردانه.
عشق؟ مردانه.
دیوار چینی که اندرونی را به بیرون از جهان پرتاب کرده است.
پدر؟
دری به دنیایی که مردان در چنگ فشرده اند و عصارۀ آن بر باالی تاقچه نهاده اند.
تنها بر شانۀ پدر می توان باال رفت.
۹
راه مدرسه به خانه انتهایی ندارد اگر پدر از شعر بگوید .از آنانی که جهان ناموزون را به وزن
کشیدند :شاعر ان .و آنانی که جهان را به ترازو کشیدند ،در کف دیگر ،کیسه های زر:
شاعرکان.
۱۰
پنجشنبه ظهر ،دختری ست
چنگ در گریبان آینه
پُرسان دوگانگی
میان
چشمان سیاه و نگاه آفتابی
۱۱
نوجوانی پروین؟ شاید :غبار در غبار...
پدر می گوید :عشق تنها عرفانی ست .پروین ،شبنم را به سالمتی نسیم می نوشد.
پدر می گوید« :گل همین پنج روز و شش باشد ».پروین کهن حافظۀ زنانۀ گل را می بوید.
باد در باد...
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۱۲
گردباد! از دور می پیچد و پیش می چرخد .پروین از مختصات بالتکلیفی شبنم و گل کنده
می شود.
بُعد چهارمی هست که با گردباد می توان به آن سفر کرد .آن جا عرفان و شبنم با هم نمی-
جنگند .نسیم و گل در خدا حضور دارند .خدا در دل زنانه حاضر است.
۱۳
پدر ،پروین را از شانه هایش فرو می گذارد :دیگر قد کشیده ای.
همسر به رسم زمانه دو گام جلوتر از پروین راه شهری دیگر را در پیش می گیرد.
خانه ای دیگر :از خانۀ پدر ،به جای طال ،کتاب آورده ای؟
۱٤
نیمه آمدن
به بازیِ آینه هایِ رودررو
در نهایت
بی نهایت زوج است؟
۱۵
همیشه حجلۀ گل با پروانه نیست .زنبور ،عاشقی پروانه را نمی فهمد.
پروانه شهد را با رقص عشق می نوشد.
زنبورها ،دزدان شهدند!
۱٧
پنجشنبه عصر
زنی ست دندان گزیده به لبان التهاب،
گوش سپرده به کوبش نبض ساعت.
دل کوچه می ریزد اما ،کجاست بوی آشنایی
که از عرش عشق
در غبار غروب بپیچید؟
۱٧
آیا فضیلت ها می توانند نفرت برانگیزند؟
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چشمان تنگ ،زیست جهان پروین را برنمی تابند.
طُرفه دنیایی که مردان عاشق نمی شوند و زنان زندان بان زنانند!
۱۸
خش شکستن ،حسِ دیگرآزارانۀ ویرانگری.
ِ
گام زدن بر پیکر برگ های خشک ،نالشِ
جان جهان همه جا حاضر است .جهان در
پروین اما ،به احتیاط گام برمی دارد .جهان ،جان دارد؛ ِ
او و او ،هم در جهان و هم در المکان.
برگ های خشک :کهن انگاره های هستی ما.
آغوش پاییزی پدر گشوده می شود.
۱۹
پنجشنبه شب
شاعره ای ست ساحر
که از سراشیب انتظار گونه هایش
چشمه ها می جوشند
و در آبشار شعر فرو می ریزند.
۲۰
ستم در ستم! دهر بدرکاب است ،ما بدرکاب تر.
یا به ستایش :پروین با مردان همسنگ شد.
یا به نکوهش :پروین سخن زنانه نداشت« ،فروغ» نبود.
انگار هر بار زنان بخواهند گردآفرید شوند ،باید جوشن و زره مردانه بپوشند.
انگار «عصیان» تنها شیوه اش «فروغ» بودن است.
ما در جهانی ناسزا زیست می کنیم.
۲۱
پروین هیچ گاه مادر نشد ،اما درد زایش بسیار کشید.
هرگاه صیاد ،مرغکی را از شاخسار به زیر افکند" :فرزند مگر نداشت صیاد؟"
هر بار کودکی یتیم را در میهمانی به سخره گرفتند.
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هر زمان ،سرشک یتیمی ،آینه وار ،تصویر ستم را بازتاباند .هر خزان که تندبادی النه ای را در
هم کوفت .هر زمان ،یتیمی کوزۀ استاد شکست ،بی پای رفتن به خانه" :گل اگر بود ،مادر من
بود".
یتیمِ وارونه ای ست ،مادرِ بی فرزند!
۲۲
کی آن روز نجات کیهانی از راه می رسد تا تاریخ را به زباله دان تاریخ افکنیم؟
تاریخ خود ،زباله دانی بزرگ است.
آزادگان در تاریخ نمی مانند ،با زمان سفر می کنند.
در میهمانی زایش هر نوزاد ،شمعی بر صندلی خالی؛ خضر/الیاس :میهمانان جاودانی.
۲۳
کجایند درویشان؟ درخویشانند اینان!
پروین اما ،عارف بی خانقاه.
بوسعید می گفت :عارف آن نیست که بر هوا بپرد ،زاغ و زغنه ای نیز می پرند .آن نیست که به
یک نفس از شهری به شهر دیگر برود ،ابلیس نیز چنین کند .عارف آن است که با خلق بنشیند،
برخیزد ،بخورد و بیامیزد و دمی از یاد خدا باز نماند.
عرفان پروین :غوص در گرسنگیِ هیزم شکنان.
خشم پالس پوشان.
ِ
سلوک پروین :سیر در شهرِ
خدا در هر انسان آنی از خود را به جا گذاشت.
۲٤
نگو که ما را سر پناهی نیست.
امروز
همه جا
در آشیانۀ سارهای وحشی
برف می بارد...
۲۵
پروین :کنار آتش.
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روح او :همسفر کوالک.
مقصد :آشیان های بی سقف.
۲۶
شعر پروین :فرافکنی روح زنانه در عرفان ،اگر نه دیگ و تابه را در کنج مطبخ چه کسی یاد می
کرد و نخ و سوزن را چه به گفتگو؟
نخود و لوبیا را چه کار با فلسفه؟
ماش با عدس" :عمر چون کاروان بی جرسی ست".
موسی بر نیل می رود" :رهرو ما اینک اندر منزل است".
مادران :سالکانی صبور.
۲٧
پیرزنان" :عجوزگان" ،این ترجیع بندِ حکمت پیشینیان.
با پروین ،عجز ،سخنور می شود؛ پیرزنی گوژپشت ،رمزگشای پرسش کودکی یتیم:
"کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟"
دل شماست".
و اوست که می داند" :این اشکِ دیدۀ من و خونِ ِ
۲۸
ت فرسودۀ عقل سلیم".
سخن خرد بر دیوانگی" :گف ِ
سخن دیوانگی بر خرد" :ننگ ها دیدیم اندر دفتر و طومارشان".
خرد از دیوانگی در هراس" :دفتر و طومار ما را زان سبب پیچیده اند".
دیوانه سنگ بر سری می کوبد ،حکمِ عاقالن :کوفتن سنگ بر سر دیوانه!
دیوانه :من آینه ام ،شما بخردان در من خود را دیده اید و می خندید.
عقل ،ابزار سلطه" :عاقالن پیداست کز دیوانگان ترسیده اند".
۲۹
زنان را رقص و طرب! عقل مردان را شاید...
دلقکان ،منکر سخن دانشور زنان :پروین خود شعرهایش را نسروده ،دفتر و دیوان او سرودۀ
پدرش است.
ممالک الدوله های خان زاده و خانه زاد ،رستمکانی با گرز وافور.
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باید آن قدر مدح گفت که به نشئه افتاد!
۳۰
رنجبران چه چیز از دست می دهند جز رنجیر؟
پروین" :ز قید بندگی این بستگان شوند آزاد".
تاریخ ،گفتگوی دو قطره خون.
خون برده" :من از خمیدن پشتی و زحمت کمری".
به خون فرعون" :تو از فراغ دل و عشرت آمدی به وجود".
خون اسپارتاکوس ،خون کراسوس...
۳۱
زهرواژگان زمانه :عمله ،فعله.
ادب پروین :رنجبر ،کارگر.
"کارگر هر که هست محترمست".
"هر کسی در دیار خویش کسی ست".
۳۲
شیری سالمی ،خرده سیارۀ بی مدار ،حرف آخر را در انفجار شعر به شعله می
ِ
بی روشنای راهِ
کشد.
پروین ،سپهر انگاره ای در مدارِ سیاهچاله ای به نام عشق!
"اشک طرف دیده را گردید و رفت".
شاید این بار نه عشق عرفانی؟
اشک زن سی ساله" :قاصد معشوق بود از کوی عشق"
گریز اشک از چه رو؟ "بحر توفانی شد و ترسید و رفت".
اشک زنان :سنگ ریزه ای بی بها در مال التجارۀ مردان.
ِ
"کاش می گفتند چند ارزید و رفت!"
۳۲
شکستن عروض مردان.
ِ
زمانه نبود زمانِ
عصیان فروغ نیز عروضی بود.
ِ
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فروغ ،پس از نیما ،نه پیش از او؛ فروغ شاعری خوشبخت بود.
پیشتر ،تواتر تیز صدای پروین بر دیوارهای مردانه لرز انداخته بود.
فیلسوفان ،میوه های زمانۀ خویشند .شاعران نیز.
۳۳
ما در نقد :همچنان پای بند تقسیم بندی جهان به درون و بیرون ،ظاهر و باطن ،چه ترمۀ نخ نمایی!
فرم :همچنان بیرون و ظاهر.
شعر پروین :عروضی ،پس کهن سرایی!
گفت هزاره ها را درهم بشکند.
ِ
حال تفاوت نمی کند اگر او بنیانِ
ما با نظریه ها تنها شعار می دهیم.
۳٤
پروین :زنانه ،سخن را از مردان ربودن.
فروغ :سخن زنانه را رودرروی مردان گفتن.
تایی ترازو؛ مرد/زن.
شناخت :تقابل دو ِ
تا افکندن بنیان نو بر جهان :کفۀ اول همواره سنگین ،مسلط.
۳۵
سخن زن بنیادِ امروز :چرا ما ،لعتبکان زیباروی ،تا کاالهای مردان به فروش برود؟
پروین" :نه رفعت است ،فساد است این رویه فساد".
سخن زن بنیاد امروز :زنان در دانشگاه ها ،آزمایشگاه ها.
پروین" :چه حُله ای گرانتر ز حُلیت دانش؟"
سخن زن بنیاد امروز :زن عروسک نیست .ابزار نیست.
پروین" :از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن".
۳۶
"تقدیر کجا نوشت برای مرد کمال و برای زنان نقصان؟"
اسطورۀ زن /ابلیس :لیلیت گناه کرد و مار شد .مار حوا را فریفت ،حوا آدم را.
پروین" :فرشته بود زن آن ساعتی که چهره نمود".
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۳٧
اسطورۀ زن /سربار :معجون جوشان آفرینش را سر باری بود چرکین و تار :زن .و زاللی اثیری و
لطیف :مرد.
پروین" :زن از نخست بود رکن خانۀ هستی".
پرسش دیرین :نام پدر؟
پروین :افالتون و سقراط" ،بزرگ بوده پرستار خردی ایشان".
نام مادر؟
۳۸
بوته گلی
یادوارۀ بهارانم.
آغوش باد ،بی خون،
دامن انتظارم بلند،
سنگوارۀ یاسِ تابستانم.
تقویم یخبندان در طلسم!
ِ
من به جادویِ نفست
دامنی یاس بارانم...
۳۹
نفسی نیست و پروین ،دامنی یاس در قصه های هرگز نیامده دارد.
فلسفۀ گل پروین :گل می شکفد برای پژمردن" .سپهر این باغ بس کرده ست یغما".
باید پروین بود تا معنای تاراج روزگار دانست.
"کجا با تندباد زندگی دانی در افتادن".
٤۰
اشک پروین ،قطره نیست .اقیانوسی است از نچکیدن .سفره های اشک زیرزمینی در دهلیزهای
تودرتوی غارهایی که هر چه انسان بزرگ تر ،آن ها هم پنجه دوانده تر تا مرزهای وجود.
"دریای دیده ،تا که نگویی گهر نداشت".
٤۱

114

شماره ۱۵

آرمان

من و تصویر پروین .زمانه روی زردیِ شرم خود را بر کاغذهای کهنه می نشاند.
آدم ها در سودای درک هستی ،منتهای هنرشان توصیف است و هاویۀ میان توصیف و درک به
راستی برنگذشتنی...
تالشی برای توصیف نگاه پروین :دهر! این دهر! این دهر در چشمان پروین چه خلنگزار
خاموشی نشانده! دلهرۀ ناامنی به سکوت پناه می برد .کدام شاهین سیاه ،خلنگزار را به کمین
است که سبزه ها از هیبتش به کبودی نشسته اند و در قلب پروین ،سُهره ای رمیده از حضور
ناپیدای شاهین ،با هر تپش تا انتهای هول می رود؟ کسی چه می داند ،شاید آن شاهین ،خود از
انتهای هول بازگشته .شاهینی و سهره ای همسفر رفت و بازگشت در گذرگاه هولِ زیستن.
٤۲
قطره آبی نیستم
کز جوشش فوارۀ کاخ ستمکاری
برون پاشم فریب زندگانی را...
قطره ای آبم که می بخشم
تن شفاف عشقم را
به عطشان گلی در شوره زاری...
٤۳
شعر از شعور می آید.
گیتی؟
دیوانه ،دهر ،محنتگاه ،شورستان .جبر در جبر" :گذشتنگه است این سرای سپنجی".
ما؟
مجبورهایی مختار" :در آسمان علم ،عمل برترین پر است".
رهایی؟ "اگر به شوق رهایی زنند بال و پری".
مگر اختیار جز از شناخت جبرها برمی خیزد؟
٤٤
نعره کشید رعد
غرور سرکش ابر را
و رعد سکوت
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در هق هق من
بلند بود چنان
که در جنگلِ غیاب
از درختان
باران گنجشک بارید...
ِ
٤۵
حضور ،چه سکوتی دارد و غیاب ،چه هیاهوی چرخانی!
نقاد دهر بر بالین پدر.
مگر ناگفته ای باقی بود؟ نادانسته ای شاید" :از ندانستنِ من دزد قضا آگه بود؟"
تنها روز حادثه ،فلسفه را باور می کنیم!
از دانستن تا باور :سفر تکان های زیستن در مرگِ دیگری.
روز حادثه ما کودک می شویم" :ای عجب بعد تو با کیست نگهبانی من؟"
ِ
٤۶
چو می روی
به کسی نسپارم
به ابرم بسپار
تا که تنها نگریم
به بادم،
تا که تنها نپویم
به آتشم،
تا که تنها نسوزم
چو می روی
به خاکم بسپار
تا که تنها بمیرم.
٤٧
در کوی و پس کویِ عطر بهار ،شبحی داس به دست .درو در فروردین!
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مهلتی به اندازۀ جرعه ای شعر :سوگ سرایی سنگ مزار خود.
ستاره از آسمان فرو افتاد و طعمۀ خاک شد.
یاد او ،جای خالی پولکی در دامن شب نشینی شب.
"دوستان به که ز وی یاد کنند"
"دل بی دوست ،دلی غمگین است"
٤۸
دلداده ای را پرسیدند :کوی عشق چگونه مکانی است؟
گفت :گذر بازاری پر آمد و شد .آن جا دل به دلدار می دهند تا دل او بستانند.
دلشده ای را پرسیدند.
گفت :کاروانسرایی با رهگذران اندک .آنجا دل از کف می شود بی چشمداست ستدی .و پیش
دل دوست گسترده ست...
روی ،دشت در دشتِ ،
ارجاع های متن براساس شمارۀ قطعه ها
 - ۱اشاره به نظریه ای در هرمنوتیک قباال که براساس آن در کتاب مقدس ،رازها با قلم نامرئی نگاشته
شده اند.
 - ۲اشاره به نظریۀ هانس گادامر که براساس آن خواندن ،گفتگویی است میان افق امروز با افق دیروز.
 - ۳سخن همه جا در این متن به معنایی است که در فلسفۀ معاصر به کار می رود discourse :یا
گفتمان.
 - ٤حدیث نفس در هنر بازتاب می یابد .گوستاوفلوبر" :اِما بواری خود من است".
 - ۵شالیر ماخر فیلسوف و متاله پروتستان بر آن بود که دانستن دربارۀ زندگی پدید آورده/مولف ،شرط
اساسی خوانش متن نیست ،همان گونه که ما از سقراط و افالتون چندان نمی دانیم .پل ریکور ،فیلسوف
معاصر می گوید که ترجیح می دهد هنگام خواندن متنی تصور کند که مولف آن مرده و دیگر حضور
ندارد تا معنای متن استوار بر خود متن فهمیده شود .روالن بارت متن را در فرایند خوانش ،موجودی
مستقل از پدید آور می داند .اومبرتواکو آثار را گشوده به تاویل های گوناگون می داند .اما ما به خطا،
نظریۀ "مرگ مولف" را رد هر گونه سخنی دربارۀ زندگی پدید آورنده می پنداریم.
 - ۹پدر پروین ،یوسف اعتصام الملک آشتیانی ،ادیبی فرهیخته از نهضت مشروطیت ،مترجم آثار ادبی
از زبان فرانسه و دارای شغل فرهنگی بود.
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 - ۱۱واژۀ "کهن حافظه" برداشت و تلفیقی است از نظریۀ حافظه جمعی و کهن انگارۀ کارل گوستاو
یونگ.
 - ۱۳ازدواج پروین .شکست زندگی کوتاه زناشویی.
* - ۱۸بازگشت پروین به خانۀ پدر.
*از اصول موضوعی الهیات :خداوند همه جا حاضر است.
*جهان و همه پدیده های بیجان آن در شعر پروین جان می گیرند.
* - ۱۹گردآفرید ،پهلوان زن شاهنامه ،از نگهبانان دژ سپید .وقتی سهراب ،ژنده رژم ،پهلوان دژ را
شکست می دهد ،گرد آفرید با جوشن و زره مردانه به نبرد با او می شتابد.
*عصیان :نام یکی از دفترهای اولیۀ فروغ فرخزاد که دارای عروض شعر کالسیک است .در دهه های
اخیر ،ارتباط نسل جوان و خوانندگان زن با شعر پروین ضعیف شده و این میان ،قیاس ناروا میان پروین و
فروغ این دو چهرۀ برجستۀ شعر ایران را در برابر یکدیگر نهاده است.
* - ۲۳براساس نظریه های عرفانی زمانی که خودآگاهی بیشترین تعداد انسان ها اعتال یابد ،تاریخ ستم و
نابرابری به پایان می رسد و دوران طالیی زندگی بشر آغاز می شود.
*بنا به دیدگاه عارفان یهودی الیاهوی نبی ،همان خضر یا الیاس ،عمر جاودانه یافته است .براساس یک
رسم قباالیی ،در جشن به دنیا آمدن نوزاد ،یک صندلی خالی را برای الیاهوی نبی می آرایند و بر روی
آن شمع روشنی قرار می دهند.
* -۲٤از اسرار التوحید ،شیخ ابوسعید ابوالخیر.
*غوص ،سلوک ،سیر و شهر :از واژگان ادبیات عرفانی.
*از سفر پیدایش تورات :خداوند انسان را به صورت و شباهت خویش خلق کرد.
*نظریه های عرفانی :خداو ند در وجود هر انسان بارقه ای از خود را به جا می گذارد و توهین به هر
انسان ،توهین به خداست.
"* - ۲٧روح زنانه" نخست از سوی عرفان قباال و بعد در نظریۀ یونگ مطرح شده است.
*مناظره های دیگ و تابه ،ماش و عدس ،نخ و سوزن ،نخود و لوبیا.
* - ۲۹میشل فوکو در کتاب تاریخ دیوانگی بر آن است که سخن رایج دوران روشنگری دربارۀ خرد و
دیوانگی ،هر گونه سخن دیوانگی را خاموش کرده و از سخن عقل ،ابزاری برای سلطه ساخته است .ما
سخن خرد بر دیوانگی را می گوییم ،اما چه کسی سخن دیوانگی درباره خرد را شنیده است؟
*اشاره به شعر سر و سنگ.
*اشاره به شعر دیوانه و زنجیر.
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 * - ۳۰پس از انتشار چند قصیده و مثنوی از پروین در دورۀ دوم مجلۀ بهار و با امضاء پروین این شایعه
که اشعار پروین ،سرودۀ پدرش است ،به سر زبان ها افتاد .پروین در پاسخ به این شبهه ها یک رباعی
سرود.
 - ۳۱کراسوس سردار رُمی که قیام بردگان به سرکردگی اسپارتاکوس را سرکوب کرد.
* - ۳۲پروین ،نام یکی از صور فلکی ست .در این متن" ،سپهرانگاره" به جای صورت فلکی آمده
است.
*اشاره به زن سی ساله اثر اونوره دو بالزاک.
 - ۳۳عصیان فروغ شامل شعرهایی است با محتوایی سنت شکن ولی در قالب عروض کالسیک.
*"شاعر خوشبخت" ،تعبیری است الهام گرفته از مقالۀ روالن بارت دربارۀ ولتر ،به نام" :آخرین نویسندۀ
خوشبخت" در کتاب مقاله های نقد.
*اشاره به نقد روالن بارت بر هنجارهای نقد کالسیک مبنی بر تقسیم بندی انسان به درون و بیرون ،و اثر
به فرم و محتوی در کتاب نقد و حقیقت.
*اشاره به روش شناسی دریدا در شالوده شکنی یا بنیان فکنی عناصر سامان دانایی یک زمانه.
* میشل فوکو که برای تدریس به دانشگاهی در تونس رفته بود ،متوجه شد دانشجویان تونسی با اندیشه
های لویی التوسر به صورت شعارهای جزمی برخورد می کنند .فوکو گفت :عجیب است که آن چه
برای ما حکم بحث های نظری صرف دارد ،در این جا به شعار تبدیل شده است.
* - ۳۵ژاک دریدا فلسفه را از افالتون به این سوء تکیه بر تقابل های دوتایی می داند :جسم/روح.
نوشتار/گفتار .زن ،مرد .دریدا معتقد به شالوده شکنی این تقابل ها است.
*افکندن بنیان نو بر جهان ،با الهام از بنیان فکنی deconstruction
*مصرع های پروین برگرفته از شعر "فرشتۀ انس".
*- ۳٧لیلیت از اسطوره های کهن بابلی :روحی زنانه و خبیث که به فریب مردان می پردازد.
*عزیزالدین نسفی در کتاب انسان الکامل در بیان تفاوت جوهر زن و مرد ،زن را سربار ناخالص و ناپاک
معجون آفرینش می داند.
" - ٤۰تاراج روزگار" نام شعری از پروین.
- ٤۲اشاره به عکس پروین که متعلق به یک سال پیش از درگذشت او است.
* - ٤٤دیوانه ،دهر ،محنتگاه و شورستان :استعاره های پروین دربارۀ زندگی و دنیا.
*از مناظرۀ "دو قطره خون".
* - ٤۶یوسف اعتصامی (اعتصام الملک آشتیانی) در  ۱۱دی ماه  ۱۳۱۶در تهران درگذشت.
*اشاره به شعری که پروین در سوگ پدر سرود.
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*اشاره به گزارۀ ویتگنشتاین در رسالۀ منطقی -فلسفی به این مضمون که مرگ ،پدیده ای زیسته نیست و
ما نمی توانیم در مرگ زیست کنیم .ژرژ سامپرن در رمان فلسفی نوشتار یا زندگی به دلیل منحصر به فرد
بودن تجربۀ اردوگاه های مرگ نازی که خود دو سال در بوخنوالد به سر برد ،بر این گزارۀ منطقی می-
شورد و بر آن است که "اسیران در مرگ یکدیگر می زیستند".
* - ٤۸پروین شب شنبه  ۱۶فروردین  ،۱۳۲۰در تهران درگذشت.
*بیتی از شعر پروین برای سنگ مزار خود.
زمان نگار زندگی پروین و آثار او
 ۲۵اسفند ماه  : ۱۲۸۵تولد در تبریز با نام رخشنده .مادر :اختر اعتصامی و پدر :یوسف اعتصامی ملقب به
اعتصام الملک آشتیانی ،مردی فرهیخته و آشنا با زبان های ترکی استانبولی ،فرانسه ،عربی ،استاد در
خطاطی و بنیان گذار نخستین حروفچینی در تبریز.
یوسف اعتصامی هنگام کودکی پروین همراه خانواده به تهران مهاجرت می کند .وی مدتی ریاست
کتابخانۀ سلطنتی و دارالتالیف وزارت معارف را به عهده دارد .او در دورۀ دوم به وکالت مجلس شورای
ملی انتخاب می شود و به انتشار مجلۀ ادبی بهار می پردازد .پروین از خردسالی تحصیل را آغاز می کند
و فارسی و عربی را از آموزگاران خصوصی در خانه می آموزد .پس از آن به مدرسه اناثیه آمریکایی در
تهران می رود و در کنار دروس دبیرستان با زبان انگلیسی آشنایی کامل می یابد.
 :۱۲۹۲پروین از هفت سالگی به شعر عالقه مند می شود( .فرهنگ دهخدا)
 ۳خرداد ماه  .۱۳۰۳فارغ التحصیلی از مدرسه اناثیۀ آمریکایی .پروین در جشن فارغ التحصیلی خطابه ای
به نام "زن و تاریخ" ایراد می کند.
به مناسبت کشف حجاب که به دستور رضاشاه الزم االجرا شده و در تایید قانون پوشش مدرن و آزادی
زنان شعری سروده است .قطعۀ "نهال آرزو" را نیز به مناسبت فارغ التحصیلی خود می خواند.
 ۱۹تیر ماه  . ۱۳۱۳با پسر عموی خود ازدواج می کند .او افسر شهربانی و هنگام ازدواج ،رئیس شهربانی
کرمانشاه است.
آبان ماه  :۱۳۱۳پروین همراه همسر خود به کرمانشاه می رود.
دی ماه  : ۱۳۱۳پروین برای همیشه به خانۀ پدر باز می گردد .او هرگز شرحی بر آن چه در این دو ماه و
نیم زندگی مشترک بر او رفته نمی نویسد .اما در این باره در قطعه ای چنین می سراید:
ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟

جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟

ای لعل دل افروز تو با این همه پرتو

جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟

رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت

غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟
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هرچند پروین با خاطره ای تلخ در ابعادی تاریک ،کرمانشاه را ترک کرد ،اما مردم این شهر او را از
خود می دانند و مدارس و مراکزی را به نام او نامگذاری کرده اند.
تیرماه  :۱۳۱٤سرودن شعری برای آغاز دیوان خود .پروین دیوان خویش را با این عبارت به پدر تقدیم
می کند" :این هدیۀ فکر و شعر را به پدر بزرگوار خود تقدیم می کنم".
دیوان با مقدمۀ ستایش آمیز ملک الشعرای بهار آغاز می شود.
پس از انتشار دیوان ،لطفعلی صورتگر در شمارۀ هفتم از سال سوم مجلۀ "مهر" درباره دیوان پروین مقاله
ای می نویسد.
مرداد ماه  :۱۳۱٤پروین از مهریۀ خود چشم می پوشد و رسماً طالق می گیرد.
 ۲۳آذر ماه  :۱۳۱٤پس از انتشار دیوان پروین ،پدرش یک جلد به پاریس برای عالمه شیخ محمد خان
قزوینی می فرستد .عالمه قزوینی در  ۲۳آذر  ۱۳۱٤پس از مطالعۀ دیوان در نامه ای به یوسف اعتصامی
اعجاب خود را از ظهور «ملکه النسا الشواعر» (ملکۀ شاعران زن) در دوران قحط الرجال فضل و ادب،
بیان می دارد.
 -۱۳۱۵وزارت معارف نشان درجه سه علمی برای پروین می فرستد .به گفتۀ عموی او ابوالفتح
اعتصامی ،پروین نشان را پس فرستاد و پاسخ داد« :شایسته تر از من بسیارند ».اما دکتر متینی در تحقیقی
که در سال  ۱۳۸۰منتشر کرد نشان داد که پروین نشان را پس نفرستاد ،بلکه هیچ گاه استفاده نکرد و
روایت عموی او نادرست بوده است.
پروین به شغل کتابداری در کتابخانۀ دانشسرای عالی تهران ادامه می دهد .در یکی از عکس های به جا
مانده ،پروین هنگام بازدید ولیعهد آن زمان ،محمدرضا شاه پهلوی از کتابخانه دیده می شود.
 ۱۱دی ماه  :۱۳۱۶درگذشت یوسف اعتصامی آشتیانی .او در سال های آخر عمر ،ریاست کتابخانۀ

مجلس و عضویت کمیسیون معارف را به عهده داشت .یوسف اعتصامی آشتیانی نخستین مترجم بینوایان
ویکتور هوگو و خدعه و عشق اثر شیللر بود و نیز تالیف هایی به عربی و فارسی از خود به جا گذاشت.
دی ماه  :۱۳۱۶خاکسپاری پدر در قم ،صحن جدید ،مقبره خانوادگی .سرودن قطعۀ «در تعزیت پدر» که
به خط شاعر باقی مانده است.
 :۱۳۱۹آخرین عکس پروین در  ۳٤سالگی .پروین در دورۀ دوم مجلۀ بهار چند قصیده و مثنوی منتشر
می کند ،ولی افرادی اعالم می دارند که پروین نام یک مرد است .پروین در پاسخ به آنان این رباعی را
در آخرین شماره سال دوم مجله بهار منتشر می کند:
از غبار فکر باطل پاک باید داشت دل
تا بداند دیو ،کاین آینه جای گرد نیست
مرد پندارند پروین را ،چه برخی ز اهل فضل
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این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست
فروردین ماه  -۱۳۲۰پروین اجازۀ چاپ دوم دیوان خود را به ناشر ،ابوالفتح اعتصامی ،می دهد.
 ۳فروردین  :۱۳۲۰پروین به بستر بیماری می افتد .پزشکان ،بیماری او را حصبه تشخیص می دهند.
 ۱۵فروردین  : ۱۳۲۰نیمه شب به اغماء فرو می رود و در آغوش مادر جان می سپارد .پروین را در قم،
مقبرۀ خانوادگی و کنار مزار پدر به خاک می سپارند .قطعۀ شاهکاری که پروین در تاریخی نامعلوم
برای سنگ مزار خود سروده و در میان اوراقش پیدا کرده اند ،بر روی سنگ مزارش حک می شود.
 ۱۱اردیبهشت ماه  :۱۳۲۰مجلس یادبود پروین در انجمن ادبی همدان برگزار می شود.
 ۲۵اردیبهشت ماه  :۱۳۲۰به مناسبت چهلمین روز درگذشت پروین ،در تهران از سوی انجمن دانشوران،
مجلس یادبودی برگزار می شود .با وجود درخواست های مکرر ،وزارت معارف ،تاالر دارالفنون را در
اختیار انجمن نمی گذارد و این مراسم در خانۀ عادل خلعتبری برگزار می شود.
 ۱۵اردیبهشت ماه  :۱۳۲۰محیط طباطبایی در تاالر کانون بانوان در بارۀ پروین سخنرانی می کند و هیئت
مدیرۀ کانون بانوان را به دلیل سکوت مطلق دربارۀ درگذشت پروین سرزنش می کند.
 ۱۵اردیبهشت ماه  :۱۳۲۰صدیقه دولت آبادی ،مدیر کانون بانوان در گزارش به وزارت معارف می-
نویسد که پیش از درگذشت پروین در پاسخ به درخواست سالن برای بزرگداشت سراج النسا ،این
جمالت را شنیده بود که« :کانون بانوان که برای جشن ها و شادمانی ها تخصیص داده شده و
واالحضرت تشریف فرما می شوند ،مناسب نیست که مجالس حزن انگیز در آن برگزار شود ».صدیقه
دولت آبادی در ادامه می نویسد که از آن پس دیگر هیچ تقاضایی از این دست به عمل نیاورده اند ،از
جمله برای پروین.
 ۲۶اردیبهشت ماه  :۱۳۲۰مجلس یادبودی از سوی مجمع فارغ التحصیالن دبیرستان آمریکایی در تاالر
مدرسه مزبور برگزار می شود .میس شولر ،مدیر آمریکایی مدرسه دربارۀ اخالق ،رفتار ،و استعدادهای
پروین در دورۀ دبیرستان سخنرانی می کند.
 ۱۸فروردین ماه  :۱۳۲۰به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت پروین ،مجلس یادبود انجمن دانشوران در
تاالر دارالفنون برگزار می شود .با آن که وزیران و وکیالن مجلس همگی دعوت شده اند ،هیچ یک
حضور نمی یابند ،اما تاالر پر از جمعیت می شود.
 :۱۳۲۱در این سال کتابی به نام مجموعه مقاالت و قطعات ،دربردارندۀ دیدگاه های شاعران و
نویسندگان معاصر دربارۀ پروین منتشر می شود.
مهر ماه  :۱۳۲۲ورقه ای به نام "بیانیۀ اتحادیۀ کشاورزان و ترقی خواهان" در تهران منتشر می شود که
ملک الشعرای بهار را مورد حمله قرار می دهد .این حمالت به دلیل مخالفت بهار با سید ضیاءالدین
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است .نویسندۀ ن اشناس بیانیه ادعا دارد که اشعار پروین که ملک الشعرای بهار آن ها را ستوده ،سرودۀ
یکی از شاعران متصوفه قرون گذشته است.
آبان ماه  :۱۳۲۲دکتر شکیبی مدیر روزنامۀ "کیفر" مقاله ای دربارۀ توهین به پروین در روزنامۀ ایران ما
منتشر می کند.
 ۲۳آبان ماه  :۱۳۲۳ملک الشعرای بهار در روزنامۀ "نوبهار" ،در مقاله ای به نام "سنخ فکر دالالن
استعمار"  ،به بیانیۀ مزبور پاسخ می دهد و وجوه افتراق سبک پروین از شعرای گذشته را باز می شکافد.
تیر ماه  :۱۳۲۳چاپ سوم دیوان پروین ،به همراه مقدمه سعید نفیسی و واژه نامه ای شامل توضیح
اصطالح ها و واژه های دشوار.
 :۱۳۳۳گلچینی از اشعار پروین به نام گلی چند از دیوان پروین اعتصامی در قطع جیبی به چاپ می رسد.
در همین سال دیوان پروین از سوی ابوالفتح اعتصامی به چاپ چهارم می رسد و در سیزده هزار نسخه
منتشر می شود.
پس از آبان ماه ۱۳٤۱و چاپ پنجم دیوان پروین توسط ناشر ابوالفتح اعتصامی به بعد ،تجدید چاپ ها
تا امروز ادامه یافته است.
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دربارۀ نویسنده :دکتر مسعود کریم نیا در سال  ۱۳۲۸در تهران متولد و پس از اخذ دیپلم در
دانشگاه صنعتی آخن در آلمان در رشته شیمی به تحصیل پرداخته و در سال  ۱۳۵۵در بخش
شیمی دانشگاه صنعتی برلین موفق به دریافت فوق لیسانس شیمی صنعتی گردید .پس از
مهاجرت مجدد در سال  ۱۳۶۱در سال ۱۳۶۹موفق به اخذ درجه دکترا در زمینه فن آوری محیط
زیست شد .پس از اتمام تحصیالت تا سال  ۱۳۹۵یک دفتر مهندسی را در آلمان در زمینه
تخصص خویش اداره نمود.
نامبرده از اوان جوانی در فعالیت های سیاسی ،فرهنگی و دفاع از حقوق بشر شرکت فعال
داشت و تاکنون چند کتاب و مقاالت بسیاری را در زمینه های علمی و فلسفی گوناگون در
داخل و خارج ایران انتشار داده و سخنرانی های فراوانی نیز داشته است.

بخش اول
پیشگفتار
موسیقی به عنوان بخشی ویژه و مهم از هنر ،یکی از عرصه های اصلی زندگی فرهنگی و روانی
بشری است که دربسیاری از فرهنگ ها مورد بی مهری قرار گرفته و غالبا به اهمیت آن پی نبرده
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اند .اما تحقیقات جدید نشان می دهند که تمامی هنرها و به ویژه موسیقی در زندگی انسان
چیزی بیش از امری تفننی و برای زمان فراغت است .در بیانی کوتاه هانس گونتر باستیان
( ) Hans Guenter Bastianاستاد انستیتوی آموزش موسیقی در آلمان بر این باور است که

" هنر به انسان انسانیت را می آموزاند  ...و جز هنگام کار با موسیقی هیچ کجا
دو انسان نمی توانند به سادگی با هم دوست شوند".
آثار کشف شده باستانی نشان می دهند که موسیقی همواره در همه فرهنگ ها وجود داشته .این
امر بیانگر این موضوع است که به هر حال نیازی در طبیعت انسان برای این هنر وجود داشته و به
مرور تکامل نیز یافته پیدا کرده است .در بحث اولوسیون گفته می شود که چنانچه موضوعی در
ز ندگی موجود زنده فاقد ضرورت باشد ،آن پدیده به مرور از بین می رود .با توجه به این که
موسیقی حتی به مرور زمان تکامل نیز یافته است ،این خود حکایت از یک نیاز نمادین روحی (و
شاید جسمانی همچون وجوب خواب دیدن) در وجود انسان می کند که شاید هنوز هم دانش
به تاثیرات ویژه و همه جانبه آن پی نبرده باشد.
از آنجا که حداقل نیمی از وجود انسان را احساس شکل می دهد و احساس مقوله ای جدا از
عقالنیت و مکانیزم های تعامل آن است ،انسان در کنار تفکرعقلی به کمک هنر بهتر قادر به
گفتمان با روان و بیان تالمات و آرزوهای خود ،شناخت و بیان واقعیت که مانند هنرهای دیگر
زبان و نوشتار قادر به این کار نیستند .اما یکی از صفات ویژه موسیقی این که در برگیرنده
گنجینه ای از خاطرات گذشته انسان در بخشی از حافظه انسان است که بدون کمک از موسیقی
دست یازی به آن ها غیر ممکن است (توضیح در بخش ریتم های احساسات) .صرفنظر از
موسیقی های رزمی و پر هیجان انسان با موسیقی صلح خو شده و به آرامش خاصی می رسد.
در کالمی دیگر انسان صرفا با علم و عقل نه تنها قادربه رسیدن کمال انسانی نمی شود بلکه
جهت شناخت همه جانبه واقعیت و آموزش آن ،همپای آن می بایست با کمک هنر احساس
خود را ن یز به اعتال رساند .تحقیقات رفتار شناختی در سال های اخیر نشان می دهند که
تصمیمات عقلی انسان هنگام اجرا درآمدن از مجاری احساسی و روانی او گذشته و بسیاری از
خطاها در زندگی انسان در این گذرگاه روی می دهند!
هرچند که امکان دارد فرد از بخش های دیگر هنر بی اطالع باشد ،اما به احتمال قوی نتوان
انسانی را یافت که به نوعی با این هنر آشنا نباشد ،زیرا که موسیقی اساسا از ریتم ها و نغمه هائی
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که در طبیعت و حتی کوچکترین ذرات حاکم است اقتباس گردیده و به این خاطرجزء
ضرورت های روانی زندگی متعادل و سالم به شمار می رود .به عبارت دیگر موسیقی اجتماعی
ترین رشته هنری است .در سال های اخیر فرضیه ای نیز مطرح شده که باور به وجود ژن
موسیقیائی در انسان دارد.
موضوع تشابه ریتم ها در موسیقی و رقص را با نغمه ها در طبیعت شاید هیچ کسی چون موالنا به
این زیبائی در مورد رقص که همواره موسیقی را همراهی می کند بیان نکرده باشد:
رقص آنجا کن که خود را بشکنی پنبه را از ریش شهوت بر کنی
(منظور موالنا در مورد شهوت و نفس در مثنوی همواره صفات منفی انسان ،به ویژه خود پسندی
و قدرت طلبی است .این موضوع را در بیت سوم نیز که صحبت از نقص خود می کند به
روشنی می توان مشاهده کرد .ضمن این که موالنا در همان بیت هدف از رقصیدن را رهائی از
شخصیت کاذب می داند!)
رقص و جوالن بر سر میدان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند

رقص اندر خون خود مردان کنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند

مطربانشان از درون دف میزنند

بحرها در شورشان کف میزنند

تو نبینی لیک بهر گوششان؟

برگها بر شاخ ها هم کف زنان

تو نبینی برگها را کف زدن؟

گوش دل باید نه این گوش بدن

گوش سر بر بند از هزل و دروغ

تا ببینی شهر جان با فروغ (مثنوی دفتر سوم)

آنچه که مشوق نگارنده (فاقد تخصص ویژه تئوریک و عملی در زمینه موسیقی) در انتشار اثر
حاضرشد ،در درجه اول جفای جگر سوزی است نسبت به این هنر و هنرمندان زن به ویژه در
میهن ما و سپس شناختهای جدیدی است پیرامون تاثیر موسیقی در زمینه یادگیری و سپس
درمان بیماری ها؛ اموری که تقریبا نه تنها برای خوانندگان فارسی زبان کم و بیش ناشناخته
است .از نظر اقتصادی این موضوعی جدی است که از طرفی ما ناچار از استفاده بسیاری از
داروها و فنآوری های پزشکی هستیم و به این خاطرهزینه درمانی گزافی بر دوش مردم سنگینی
می کند ،از جانب دیگر اما ازموسیقی ایرانی با ظرفیت های واالی آن که به ویژه در طول تاریخ
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همواره با فلسفه عمیقی چون عرفان عام آمیزش نزدیک داشته و دارد استفاده شایسته نمی کنیم.
این آمیزش در قیاس با موسیقی فرهنگ های دیگر یک استثنا بشمار می رود.
اهمیت وافر تاثیر موسیقی بر درمان ،عالوه بر فواید دیگر آن ،در این نکته نهفته است که از یک
سو نظام پزشکی رایج را به چالش میکشد .نظام پزشکی کنونی با جدا کردن روان از جسم ،در
صدد درمان تمامی بیماریها از طریق داروهای شیمیائی است که منبع درآمد سرشاری برای
شرکتهای داروئی دربر دارد .اما بر کسی پوشیده نیست که تمامی این داروها عالوه بر بهای
گزاف ،عوارض جنبی نیز دارند و برای برخی از بیماری های جدید و قدیمی نیز اساسا داروها و
ابزار شفا بخش در دسترس نیست .در چند دهه گذشته پژوهشها اما نشان می دهند که از یک
سو جسم و روان قابل جدائی نبوده و برخی ییماری های جسمی منشاء روانی دارند و از سوی
دیگرداروها عمال با عوارض بیماریها مبارزه می کنند و نه با ریشه آن ها.
اما بدون تردید هیچگاه در تاریخ بشر دانش و فن آوری پزشکی تا این حد پیشرفت نداشته و
صحبت از روش های نو هرگز نباید به معنای رد و نفی این ره آوردها تفسیر شوند .به این خاطر
روش های غیر کالسیک و بدیل را یا می بایست روش های مکمل دانست و یا در مواردی که
روش پزشکی کالسیک از درمان عاجز شده و یا مشکالتی هنگام بیماری فرد درخانواده پدید
می آیند که حل آن ها در حوزه مسئولیت پزشک قرار ندارد ،کاربرد ٍپیدا می کنند .به عنوان
مثال زمانی که فردی بر اثر تصادف معلول شده و یا به بیماری العالجی دچار می شود ،شرایط
خانوادگی و روحیات تمامی اعضاء خانواده دچار چنان تحولی می شود که همه چیز تغییر می
کند و عمالٌ زندگی جدیدی بر آنها تحمیل می شود .پژوهش های چندی نشان می دهند که در
این حال بکار گیری "موسیقی درمانی" هم برای بیمار و هم اطرافیان روش بسیار موثر و مثبتی
است .و در آخر می دانیم که هر نوع پیشگیری ،بهتر از درمان است و موسیقی در این زمینه هم
موثر است و هم لذت بخش.
شناخت های نو پیرامون تاثیر موسیقی اجماال بر این امر تاکید دارند که در زمینه درمان از طریق
روانشناختی فعال ،فرد حین موسیقی درمانی ،اختالالت یا بیماریها خود را در نحوه موسیقیای
که آنها را تجربه کرده و یا خود میسازد ،بیان کرده و از طریق تغییر تجربه و رفتار موسیقایی،
تغییراتی هم در زمینۀ بیماری پدید میآید .استداللی که برای این موضوع ارائه میشود این است
که میگویند ارگانیسم انسان تابع ریتمهای بیولوژیک بسیاری است و موسیقی نیزچون ریتمیک
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است قادربه تاثیر بر آنها است .هنگامی که در زمان مساعد روز از موسیقی مناسب استفاده کنیم،
قادر به اثر گذاری بر مغز و نظام عصبی می شویم .به این ترتیب پژوهش ها نشان می دهند که از
این طریق می توان موجب تاثیرات مثبتی بر فشار خون ،افسردگی ،عصبانیت و غیره شد.
به باور نگارنده اثر حاضر اولین نوشتار علمی در زمینه موضوعاتی است که در تیتر آن آمده و
تالش خود را به توضیح و شناخت عملکرد موسیقی در روان انسان و روندهای یادگیری و
درمان معطوف کرده و اهداف زیر را تعقیب کرده و در آینده آن را ادامه خواهد داد:
الف  -با شناخت اهمیت موسیقی در زندگی ،در آینده با انتخاب خود آگاه موسیقی مناسب و
ص رف وقت آگاهانه از آن در زمینه های گوناگون ،از جمله در یادگیری و آموزش و رفع
ناراحتی و شاداب کردن زندگی بهره گیریم.
ب  -در ارتباط با موضوع در راه شناخت و تحقق خویش ،آزاد سازی درون از زندان هایی که
در آن محبوس هستیم ،بدون تردید موسیقی کمک مهمی به شمار می رود .آشنائی بیشتر با
ساختار مغز انسان و به ویژه نحوه عملکرد احساس و عقل در این تالش به ما کمک می کند.
همچنین با کمک از موسیقی می توان نحوه روش های آموزش سنتی را که بسیاری را از
آموزش بیزار می کند ،متحول کرد.
ج – موسیقی در راه باز کردن دریچه های بسته احساسی انسان در بزرگسالی و رفع مشکالت
احساسی در کودکی و آشتی با والدین کمک فراوانی می کند .الهامات قلبی به طور موجز یکی
از روش های مهم شناخت انسان در همه دوران ها بوده ،اما تا زمانی که دریچه های احساسی
انسان بسته باشد و یا صرفا انسان تنها به کمک عقل و حواس پنج گانه با زندگی روبرو می شود،
قادر به رؤیت همه ابعاد واقعیت نمی شود .موسیقی در راه گشایش دریچه های احساس به هر
حال نقشی مثبت ایفا می کند.
د  -جهت رسیدن به یک تئو ری شناخت جامع و کلیت گرایانه واقعیت و زندگی در فلسفه و
علم ،انسان به عنوان تنها ابزار شناخت مطرح است .در این راه شناخت خود انسان و نحوه
عملکرد مغز او طبعا امری حیاتی است .هرچه شناخت ما نسبت به خود انسان و زوایای روح و
احساس انسانی و نوع ارتباط و تعامل او با کل هستی و دنیای خاکی و دیگران بهتر و دقیق تر
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باشد ،امکان صحیح بودن تئوری شناخت جهت فهم معضالت و پیش بینی آینده نیز بیشتر و
مطمئن تر می شود.
ه – یکی از بزرگ ترین مشکالت بشریت مسئلۀ غریزه خشونت در وجود او است که البته در
زمرۀ ویژگی های بیولوژیک همۀ موجودات زنده جهت دفاع از خود قرار دارد .اما با ایجاد
جوامع بزرگ انسان ها دیگر نیازمند بکار گیری خشونت نبوده و به ویژه در دوران مدرن و
گسترش ابزار فرهنگ همه انواع آن منفی به شمار رفته و می بایست هرچه بیشتر در صدد کاهش
آن بود .تا کنون این نتیجه حاصل شده است که خشونت را از طریق بکار گیری متقابل خشونت
و یا سرکوب آن و تنبیه نمی توان کاهش داد .بهترین روش مبارزه با خشونت به جریان انداختن
روشنگری و مقابله با آن در فعالیت های فرهنگی و هنری و ورزشی و آموزش روشهای بدیل
مقابله با آن است .در بسیاری از موارد افراد زمانی خ شونت به کار می برند که بر نحوه های
دیگر بیان احساس و استدالل مسلط نبوده ،زیرا در کودکی آن را نیاموخته اند .این موضوع به
ویژه دامن گیر اقشار ضعیف و فقیر است و یکی از مهم ترین عوامل تاریخی انحراف انقالبات و
جنبش های مردمی به شمار می رود .موسیقی به هر حال جهت کاهش خشونت میتواند نقش
موثری ایفا کند .البته واقفیم که نیروهای غیر مردمی هم جهت بسیج نیروها و هوادران خود از
آن استفاده می کنند و با طرح این موضوع با نقش منفی موسیقی و اهمیت انتخاب آن روبرو
می شویم.
حال جهت رسیدن به این اهداف ،در این اثر ابتدا برگردان بخش هائی از اثری را که توسط یک
خانم مجرب موسیقی دان و روانکاو آمریکائی استفانی مریت ( ) Stephanie Merrittبه

رشته تحریر در آمده ،از نظرتان می گذرد .ترجمه عنوان آلمانی اثر« قدرت شفابخشی موسیقی
کالسیک» است که اول بار در سال  ۱۹۹۰به زبان انگلیسی انتشار یافت .نویسنده اثر از جمله پایه
گذاران یک روش روان درمانی با کمک موسیقی است که اینک در چند قاره جهان مورد
استفاده قرار می گیرد .آنچه که در زیر از نظر شما می گذرد برگردان ترجمه بخش هائی از
متن آلمانی آن است.

1

در بین و پس از موضوعاتی که از اثر خانم مریت می آیند ،برگردان مقاالت دیگری نیز از فضال
و یا نهادهائی که در زمینه های موسیقی و یا موسیقی درمانی نظر داده اند ،خواهد آمد .و در
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بخش آخر این نوشتار نگارنده تصورات خویش را پیرامو ن موسیقی ایرانی در ارتباط با فرهنگ
ایران عنوان خواهد کرد.
تذکر این نکته در آخر ضروری است که سعی شده هر آنچه که در این مجموعه آمده بر مبانی
علمی روز (و یا متخصصین این هنر) استوار بوده و به دور از هرگونه گمانه زنی و اعتقادی و
نظریات غیر قابل اثبات باشند.
موسیقی در ازمنه قدیم
هرچند که سابقه استفاده از موسیقی در زندگی انسان به حدود  ۱٤هزار سال پیش می رسد اما از
اسناد بدست آمده اینطور برداشت می شود که اهمیت آن از حدود سه الی چهار هزار سال پیش
برای انسان شناخته شده و در مورد آنها آثار کتبی وجود دارد.
در اینجا ترجمه بخشی از اثرفوق الذکر در مورد این شناخت در گذشته می آید:
« از زمان های بسیار قدیم موسیقی به عنوان وسیله ای جهت برقراری توازن و هارمونی مورد
استفاده قرار گرفته و انسان ها خیلی زود بالواسطه و ادراک درونی به اهمیت موسیقی و نغمه ها
پی برده اند .این امر در آن زمان شناخته شده بود که بیماری صرفاً یک پدیده فیزیکی نیست .به
عنوان نمونه گفته می شود که پادشاهان قدیم چین مردان کاردانی را به دهات ارسال کرده تا
موسیقی ای را که در آنجا رایج است گوش کنند .بر اساس آنکه نغمه ها تا چه حد به ردیف
های اصیل موسیقی چینی نزدیک بودند ،پادشاه نتیجه می گرفت که آیا در آنجا صلح برقرار
است و یا جنگ ،رفاه وجود دارد یا بیماری .موسیقی معیار شناختی بود برای وضعیت اقتصادی و
سیاسی آنجا.
کنفوسیوس بر این باور بود که « موسیقی تأثیر زیادی بر شرایط روحی و همچنین سیاسی و جو
روانشناختی یک ملت دارد .این بیان از او است  « :چنانچه در جائی موسیقی جدی و حزن انگیز
حاکم باشد ،ما پی می بریم که که مردم آنجا غمگین و ناراحت اند .چنانچه موسیقیِ دلنواز و
سبکی ،با پرده های طوالنی حاکم باشد ،پی می بریم که انسان ها در صلح و صفا هستند .چنانچه
موسیقی ای قوی و تپش دار که همراه با نغمه های کامل باشد ،حکایت از آن دارد که انسانها
آنجا صمیمی و قوی ه ستند .چنانچه موسیقی ای کامالً مؤمنانه و اشرافی حاکم باشد ،می دانیم
که مردم آنجا مؤمن اند .چنانچه یک موسیقی بطور ممتد مالیم ،شفاف و آرام در آنجا حاکم
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باشد ،می دانیم که انسان ها خوش برخورد و صمیمی هستند ... .به این جهت یک انسان موفق
تالش می کند از طریق بازشناسی طبیعت انسانی در قلوب انسان ها هارمونی ایجاد کرده و تالش
می کند موسیقی را به عنوان ابزار مهارت فرهنگ انسانی به کار گیرد .در صورت حاکمیت یک
چنین موسیقی و هدایت صحیح افکار انسان ها به سوی ایده آل ها و اهداف ،ما می توانیم شاهد
پیدایش یک ملت بزرگ شویم( ».ص  ۱۳۸متن)
"یونانیان قدیم نیز احترام زیادی برای موسیقی قایل بودند .فیثاغورث می دانست  -موضوعی که
معلم ها نیز به تازه گی آنرا در یافته اند  : -که قطعات موسیقی خاصی واقعا قادر به تغییر رفتارها
هستند .او به هستی به عنوان یک ابزار موسیقی نگاه می کرد .او به ارتعاشات آسمانی ای باور
داشت که می توانند از طریق روح در وجود انسان نفوذ کنند و هر فردی که با این ارتعاشات در
انطباق قرار گیرد ،فردی بود سالم . . .در نظر فیثاغورث کل جهان توسط نغمه ها پا برجا است .او
فواصل بین کُرات را در ارتباط با فواصل موسیقی در نغمه ها می دانست .در سال  ،۱۶۱۹یعنی
هزا ر و ششصد سال بعد یوهان کپلر( ) Johann Keplerریاضی دان و ستاره شناس ،فواصل
موسیقی را برای شش کره شناخته شده و کره ماه محاسبه کرد( ".ص  ۱٤۰متن)
این نقل قول نیزاز افالطون در جای دیگری از این اثر آمده «:.موسیقی قانونی اخالقی است که
به هستی روح ،به روان بال پرواز ،به فانتزی قدرت پرواز و به غمگینی اعجاز و بیش از همه به آن
شادی و حیات بخشیده است .موسیقی تجسم کامل نظم بوده و به هر آنچه نیک ،عادالنه و زیبا
است رهنمون می شود( ».ص  ۲۱متن)
در آغاز جهت از بین بردن نگرانی ها و دغدغه خاطر در میان دین باوران در مورد موسیقی،
ابتدا بخشی از اثر فوق تحت عنوان بیان الهی و موسیقی درونی عنوان می شود:
بیان الهی
« ادراک تیز در درون فرد می تواند به او در راه گذار از مشکالت شخصی و ایجاد ارتباط با کل
بشریت کمک کند .بسیاری از افراد سعی می کنند به معنویتی که در زیر ماسک خارجی آنها
پنهان مانده دسترسی پیدا کنند .آن ها به این ترتیب از کشش عمیق خود نسبت به پیوند با
سرمنشاء الهی همگان آگاه می شوند .زیبائی و عمق موسیقی به شما این اطمینان را به ارمغان
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می آورد که همواره یک نیروی مافوق در کنار شما است و هنگام نیاز به شما قدرت بخشیده و
حمایت تان می کند .چنانچه شما یک بار این حضور الهی را از طریق موسیقی تجربه کرده
باشید ،کشش پیدا خواهید کرد که در آن شریک باشید.
در صورتی که آهنگ سازان بتوانند با موسیقی خود احساس حضور الهی را منتقل کنند ،شما
خودآگاهی شخصی و فردی خود را اعتال بخشیده ( )transcendenceو آنرا به بیان روان
جمعی خواهید آورد .شما از این طریق موفق می شوید تضاد بین دنیای آشکار و مادی و دنیای
درونی و معنوی را حل کنید .موسیقی برای شما پلی می شود مابین خدا و بشریت .و هنگامی که
به این موسیقی گوش فرا می دهیم ،ما نیز می توانیم به همین ترتیب از این تضاد عبور کنیم.
در خالقیت ،صفات انسانی و الهی در کنار و نزدیک هم قرار می گیرند .بسیاری از آهنگ
سازان بزرگ خود را صرفآ وسیله ای قلمداد می کردند که با هنر خود به بشریت ،خلقت تپش
دار را منتقل کرده اند .این که چگونه برخی از آهنگسازان قادر بودند موسیقی پرشکوهی را به
گوش برسانند ،لیکن زندگی آنها سرشار از بهم ریختگی بود و همچنین کارآکتر آنها بهترین
نبود ،راز ناگشوده ای خواهد ماند.
موسیقی کالسیک غربی از کُرهای مذهبی گرگوری (منتسب به پاپ اول حدود سال های ۵٤۰
الی  ۶۰٤میالدی) آغاز و به مرور انساندوستانه و دنیائی تر شد .بسیاری از آهنگ سازان توانسته
اند احساس معنوی و آسمانی خود را نشان دهند ،حتی چنانچه آنها افرادی عصبی و یا خود خواه
بوده اند .بتهوون با وجودی که از بسیاری معایب شخصیتی برخوردار بود ،روح او برای موسیقی
حوزه الهی گشوده بود .او خداوند را سرچشمه الهام ( ) Inspirationخود دانسته و فکر می
کرد که « موسیقی راهی است که انسان بدون جسم خود به دنیای برتر می رود» .این موضوع
آشکاری است که او از رسالت خود در زندگی آگاه بود .او به این نکته اشاره می کرد که
موسیقی الهام بخش انسان ها در روندهای خالقانه نوین است و خویشتن را « رب النوع شراب »
(یونانی  )Bacchusتلقی می کرد .کسی که « شرابی برای مستی روحی انسانها تهیه می کرد».
به نظر می رسد که موتسارت در حالی که مشغول نوشتن قطعات «نی جادوئی»
( ) Zauberfloeteو رکویمز ( (Requiemsبوده راهی به سوی منشاء انرژی گشوده بوده
که از خودآگاهی فردی به مراتب فراتر رفته بود .او از قرار در مقابل این سوال که او چگونه
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آهنگ می سازد گفته است که « :خداوند می گوید و من تقریر می کنم » .او با روحی مملو از
خالقیت درونی می توانست کل ساختار هر قطعه موسیقی را بالفاصله بازشناسد.
با وجودی که این آهنگ سازان بزرگ ،موسیقی دانانِ ژنی و با قدرت ابداعی عظیمی بودند،
ضرورتا مناسب الگو شدن نیستند .رولو مای ( ) Rollo Mayروانشناس ،در سخنرانی ای در
سال  ۱۹۸٧این نکته را خاطر نشان کرد که انسان های خالق در موارد بسیار زیادی رفتار
اجتماعی غیر متناسبی در مقایسه با رفتار میانگین افراد دارند .او ضریب این احتمال را  ۱۲دانست.
دلیل اصلی این امر آن است که جامعه ما برای فالسفه و اهل معنویت احترام کمی قائل است.
شاید مشکالت شخصی بتهون در جوار قدرت خلق موسیقی در او ،در نهایت حتی «امتیازی»
بوده زیرا که عدم رضایت آنها از زندگی روزمره باعث آن بوده که آنها در دنیای خالقانه روح
مأوا پیدا کنند.
بسیاری از آهنگسازان بزرگ ،زندگی و آثار خودرا وقف خداوند کرده اند .موسیقی آنها مملو
از عشق ،روحی خدمتگزارانه و آرزوی اعتالی روان است .این توان در آنها که خود را تسلیم
قدرت برتری می کنند ،آنها را تبدیل به کانالی می کرده که قلبشان به گونه ای برای پذیرش
الهام گشوده بوده ،به نوعی که آثار آنها می توانسته «در درونشان جاری» گردد.
سباستیان باخ به عنوان نمونه چیزی بیش از صرفا یک فرد بود .او یک شخصیت جهانی بود و
موسیقی خود را سنتزی متشکل از هارمونی انسانی و آسمانی می دانست .او ساختار موسیقی
خود را همانند یک گروه اجتماعی تحسین برانگیز قلمداد می کرد ،بیانی از عالقه قلبی انسان ها
برای برادری .کیفیت آسمانی موسیقی او قوانین جهانشمول را آشکار کرده و شنونده را به
سطحی ارتقاء می دهد که در آن احساس وحدانیت کرده و قادر می شود از هر آنچه که باعث
جدائی ها است گذر کند.
برامس ( ) Brahmsگزارشگری می کند که هنگامی که خدا را احساس کرده ،چه تجربه زیبا
و احترام برانگیزی داشته .او می نویسد « :بسیار نادرند کسانی که به این درجه شهود
( ) Offenbarungنائل می شوند ،و به همین دلیل است که تعداد آهنگسازان بزرگ کم است
 . . .من قبل از این که به ساختن آهنگی بپردازم ،در آغاز به این مسائل می اندیشم  . . .و سپس

133

شماره ۱۵

آرمان

بالفاصله ارتعاشاتی را احساس می کنم که سراسر وجود مرا در بر می گیرند .در این شرایط
متعالی به روشنی می بینم که چه چیز در حالت معمولی من مخفی و ناپیدا است» .
گزارش شده که شومان هنگامی که دچار زیباترین شهود می شده و آنها را در موسیقی اش
جاری می ساخته ،احساس می کرده که فرشتگان باالی سر او در پرواز بوده اند .همچنین گفته
می شود که هندل ( ) Haendelبر این باور بوده که قطعه موسیقی او در مورد ناجی ،مستقیما از
طرف خداوند به او نازل شده .این گفته از او است که « :خداوند آنرا تقریر کرده ،نه من »
پاکی معنوی این موسیقی به اندازه کافی از این قدرت برخوردار است که همه جمع ها را با هم
پیوند می دهد .هنگامی که انسان ها به موسیقی گوش فرا می دهند ،پیام جهانی آن قلب ها و
حواس ها را به هم پیوند زده ،خشونت ها و دشمنی ها و محدودیت های آنها از بین رفته و
احساس همبستگی به وجود می آورد.
دوراک (  ) Dvorakکه از معنویت قطعه ( ) Going Homeالهام گرفته و « سنفونی از
جهانی نو » ( ) Sinfonie aus der neuen Weltرا خلق کرد ،احساس می کرده که در
روان او در اثر تماس با فرهنگ سیاه پوستان تحولی پایدار روی داده .این موسیقی تأثیر عمیقی
بر روح بر جای می گذارد.
موسیقی دانان نامبرده و همراه آنان بسیاری دیگر عصاره وجود خود را در موسیقی جاری
ساختند .و از آنجا که آنها با سرچشمه همه هستی در تماس بودند ،توانستند به موسیقی خود  -و
همچنین به ما  -عمیق ترین بیان فردیت ویژه خویش را انتقال دهند .چنانچه این عصاره و یا به
عبارت دیگر این انرژی در درون ما طنین افکند ،به این ترتیب ما قادر می شویم از آن به عنوان
تخته پرشی برای فعالیت های خالقانه خویش بهره جوئی کنیم.
موریس زنداک ( ) Maurice Sendakنویسنده معروف کتاب های کودکان به بیان خود
هنگام نگارش کتابش تحت عنوان « هنگامی که پدر رفت » صرفآ به موسیقی موتسارت گوش
می داده .این موسیقی آنقدر او را تحت تأثیر قرار داده بوده که او به عالمت سپاس صحنه ای را
به تصویر می کشد که در آن یکی از بازیگران از میان جنگل عبور میکند « .پشت صحنه خانه
کوچکی دیده می شود و سایه فردی در درون آن هویدا است که با جدیت می نویسد و
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موسیقی می سازد .او موتسارت است که بر قطعه « نی جادوئی » کار می کند»( ،ص ۳۰٧-۳۰۳
متن).
نویسنده در بخش دیگری از اثرش به شرحی پیرامون موضوعی تحت عنوان ریتم های احساس
در قبال موسیقی می پردازد.

ریتم های احساسات

« موسیقی بیانگر احساس هائی هستند که با کمک زبان به سختی قابل بیان بوده
اما با کمک موسیقی بدون واسطه و مستقیم ابراز می شوند .اهمیت و قدرت
موسیقی در این نکته نهفته است ( ».لئو تولستوی)
ریتم ها ،اشکال ملودی ها و هارمونی ها با احساسات ما صحبت می کنند و پیام هائی برای
ناخودآگاهی انسان به ارمغان می آورند که به مراتب در مقایسه با توضیحات بیانی تأثیر بیشتری
دارند .آهنگ ساز معروف آرون کوپلند ( ) Aaron Coplandموسیقی را زبان پرتوانی فاقد
فرهنگ لغات می داند که سمبل هایش توسط شنونده همانند زبان اسپرانتو () Esperanto
تفسیر می شود .اسپرانتو یک زبان بین المللی است با لغات؛ موسیقی یک زبان بین المللی
احساس ها است.
هنگامی که شما به موسیقی گوش می کنید ،پیام مستقیمی مختص خودتان در این لحظه
دریافت می کنید .شاید یک موسیقی آرام ،به عنوان نمونه قطعه ای از کنسرت ویالون باخ در
شما خاطره ای را زنده کرده و شما خود را والدین جوانی احساس می کنید که فرزندتان را در
بغل گرفته اید .در این فاصله فرزند شما بزرگ و مستقل شده و مشغول زندگی خود است و شما
هم گاهی از او خبری دارید؛ در عین حال نغمه های موسیقی احساس جسم کوچک او را در
بغل شما زند ه می کند ،بوی بدن او ،شم تیز و لبخندهای جذاب او را .شما آن شادی را بخاطر
اولین بار پدر یا مادر شدن لمس کرده و خاطره اش از نو در شما زنده می شود .فرد دیگری که
همان قطعه را می شنود شاید در او غم از دست دادن یکی از نزدیکانش زنده شده و در فرد
دیگری باعث بروز احساسات عرفانی شود.

135

شماره ۱۵

آرمان

بتهون درمورد یکی از آهنگ هایش نوشت « امیدوارم که از هر قلبی به قلب دیگر راه یابد» .او
صحبت از «مغز » نکرده زیرا که گوش فرادادن که به قدرت عقالنی ما محدود شود ،واقعاً نمی-
گذارد آنچه را که آهنگ ساز بیان کرده ،با گوش جان شنید .همانند بتهون که در سال های
آخر حیات ناشنوا شده بود ،بدون شنوائی فیزیکی ،می توانست موسیقی اش را احساس کند ،ما
نیز می توانیم تأثیر موسیقی را بدون اینکه بتوانیم آنرا توضیح دهیم ،تجربه کنیم.
موسیقی می تواند احساس های ما را به نحوی که تحلیل و فهم آن ناممکن است ،تحت تأثیر
قرار دهد .زبان قلب به قسمت هائی از مغز از جمله به ناحیه راست مغز و بخش لیمبیک (الیه
تحتانی مغز) و خاطرات ضبط شده از گشته های دور در آن دسترسی پیدا می کند .اینها قسمت
هائی هستند که از طریق ارتباطات صرفاً شعوری قابل دسترسی نیستند .به این ترتیب موسیقی
قل ب را در روند یادگیری شرکت می دهد .قطعه های پر ارزش موسیقی نه تنها پرداخته شعور
سازنده آن است ،بلکه از قلب او نیز نشئت گرفته اند.
یکی از وجوه بارز موسیقی تمامیت و توان آن است که عکس العمل جامعی را در ما موجب
می شود .ما هنگام شنیدن موسیقی عکس العملی کلیت گرایانه و با تمام وجود نشان می دهیم.
جسم ما تا زمانی که چیزی در احساس ما تغییر نکند عکس العمل نشان نمی دهد .از جانب
دیگر احساس های ما قادرند بر عملکردهای جسمانی تأثیر گذارند .روندهای فکری ما منطبق با
وضعیت جسمی ای که داریم عمل می کنند.
همه این ها بالعکس ش رایط روانی مارا تحت تأثیر قرار می دهند :اینکه ما خوشبین یا بی جرأت
هستیم ،اینکه خدا را به خود نزدیک یا دور احساس می کنیم .موسیقی همزمان با همه الیه های
فکری و شخصیتی ما صحبت می کند .در نهایت امر و باالخره در نتیجه این روندهای همزمان،
دریچه های روان ما باز شده و موسیقی پرده هائی که ما را از خویشتن خویش جدا کرده ،پاره
می کند .دانشمندان در اعصار گذشته ،همچون رهبران روحانی عصر حاضر ،بر این باور بودند
که موسیقی از طریق تأثیر بر حاالت و شرایط روحی قادر است که ما را به اصل اصیل خود ببرد.
ارسطو از این موضوع صحبت می کرد که ریتم و ملودی کیفیت هائی از قبیل جرأت و مالحت
طبع را در انسان بر می انگیزند .در مقابل ،موسیقی شلوغ و بهم ریخته ما را از روان خویش جدا
کرده ،موجب عصبانیت و عالقه به درگیری می شود .در جنگ جهانی دوم هیتلر از قطعات
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موسیقی ریچارد واگنر جهت افزایش خشونت در سربازان استفاده می کرد .واگنر دارای
شخصیت خشکی بود.
آهنگ ساز نمی تواند در موسیقی اش عقاید و ارزش هائی را که جزء خصوصیت های خودش
نباشد ،جاری سازد .هنگام شنیدن موسیقی این ارزش ها ناخود آگاه به ما منتقل می شوند .قدرت
تخیّل موتسارت به عنوان مثال شدید بود و او این عنصر را در موسیقی اش وارد می کرد .به این
جهت هنگامی که شما به آثار موتسارت گوش می کنید با خصوصیات غریزی خود در ارتباط
قرار می گیرید.
مانفردکالینز ) ) Manfred Clynesکه در بخش روان و اعصاب شناسی موسیقی ( der
 )Psychoneurologie Musikپژوهش های زیادی انجام داده ،معتقد است که هنگام
شنیدن موسیقی شخصیت آهنگساز و یا آنچه که او آنرا "محرکه درونی" می نامد ،به منصه
ظهور می رسد .این محرکه درونی در موسیقی دربرگیرنده جهان بینی آهنگساز است.
به عنوان نمونه محرکه درونی بتهوون خودخواهانه تر از موتسارت بود که رویکردی بازتر و
آزادانه تر داشت .این موضوع توسط شنونده ناخودآگاه شناخته می شود .هر آهنگ سازی
دستگاه ها را با کمی تغییر تکرار می کند .هرچند که این تغییرات کوچک باشند ،اما اینها در
اهمیت معنوی آهنگ ساز بسیار بارزند .در حالی که ما به این تأثیراتِ از جانب ناخودآگاهی
بیشتر پی می بریم ،این توان را در خود تقویت می کنیم که از موسیقی جهت رشد وجوه
گوناگون شخصیتی استفاده کنیم( ».پایان نقل قول از متن ص )۱٧۹-۱٧۶
پس از آنکه با تأثیر شگفت انگیز موسیقی در انسان آشنا شدیم ،خانم مریت به شرحی پیرامون
ساختار ارگانیک مغز انسان پرداخته و در تعاقب در مورد نحوه عملکرد مغز هنگام دریافت
اطالعات و تفکر صحبت می کند.

عکس العمل ناخود آگاه ما در قبال موسیقی
نغمه ها از طریق ارتعاشات در درون ما نفوذ می کنند .در نظر مک سلالن ()Mac Clellan
مدیر بنیاد هنرهای صوتی ( ،)Sonic Arts Foundationبدن انسان چیزی جز یک «سنفونیِ

137

شماره ۱۵

آرمان

واقعیِ فرکانس ها ،نغمه ها ،ریتم های بیولوژیک ،روانی و احساسی نیست که دائما در جریان
بوده و در تالش رسیدن به یک توازن دقیق و حالت تعادل و حفظ آن است.
نتایجی که این بینش به دست می دهند ،ابعاد وسیعی دارند .اساتید فیزیک کوانتوم  -از ماکس
پالنک که تئوری کوانتوم را  ۱۹۰۰عنوان کرد تا اینشتین با تئوری نسبیت اش در سال  ۱۹۰۵و
دیوید بوهم ( )David Bohmو فریتیوف کاپرا)  (Freitjof Capraو دیگران  -به این
شناخت رسیدند که جرم در حقیقت چیزی جز انرژی نیست و اینکه انرژی را نیز می توان با
ارتعاشات توضیح داد.
در فیزیک سنتی ،یعنی آنچه که به فیزیک نیوتونی مشهور است ،اجسام از ذرات سفتی تشکیل
شده که در کنار هم قرار گرفته و به این صورت ماده فیزیکی را شکل می دهند .انرژی و ماده
به عنوان دو نظام مجزا از یکدیگر و جهان بصورت یک ماشین عظیم در نظر گرفته می شد.
اما در مقابل آن ،تئوری کوانتوم ( )Quantentheorieاین نظریه را عنوان کرد که جرم در
یک حالت حرکت یا ارتعاش دائمی بسر برده و … ذرات نمادین هستی عبارتند از ذرات بسیار
کوچک تری از اتم که بصورت زنجیره هایی در حال ارتعاش بوده و طول آنها یکصد میلیون
بار کوتاه تر از شعاع اتم است .این زنجیره های متشکل از ذرات به نحو خاصی در ارتعاش قرار
گرفته و با ادغام در یکدیگر خواص ذرات مادی را به خود می گیرند .به این ترتیب ماده
بصورت نوعی موسیقی ذرات اتم است که تمام نیروهای طبیعت را به انضمام قانون جاذبه در
یک تئوری خالصه می کند.
 ...هم چنان که هستی همواره در حال گذار بسر می برد ،پدیده هائی که به آنها انطباقی
( ) koincidenceگفته می شود ،همانند پدیده هائی که کارل گوستاو یونگ ( Carl
 )Gustav Jungآنها را همزمان ( )synchronicityمی نامد ،یا وقایعی که مربوط به
ادراکات ماوراء حسی می شوند یا تأخیر زمانی در شنیدن موسیقی ،در ارتباط با کلیت فیزیک
کوانتوم قرار می گیرند .از آنجا که در هستی همه چیزها با هم در اتباط قرار دارند ،چنانچه
عناصر تشکیل دهنده ای که بالقوه با هم در تضاد قرار دارند ،به صورت مجزا مورد بررسی قرار
گیرند ،کلیت صدمه می بیند .این نحوه جدا کردن عناصر و بررسی جداگانه آنها ،با جهان بینی
مکانیستی (برخالف جریان دینامیک -مترجم) در انطباق است.
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با عنوان کردن نظریه نظام های باز مجموعه امکانات و احتماالت در سیطره واقعیت قرار می-
گیرند .گاری زوکاو ( )Gary Zukavدر اثرش تحت عنوان "استادان رقصنده“ ( Die
 ) tanzenden Meisterتعریف خود را از واقعیت به این صورت عنوان می کند «:واقعیت آن
چیزی است که ما آنرا به عنوان حقیقت ادراک می کنیم .آن چه که ما بصورت حقیقت ادراک
می کنیم عبارت از آن چیزی است که ما به آن باور داریم .آنچه که ما به آن باور داریم برمبنای
ادراک ما استوار است .آنچه که ادراک می کنیم بستگی به آن دارد که ما در جستجوی چه
هستیم؟ آن چه که ما در جستجویش هستیم بستگی به آن دارد که ما چه فکر می کنیم؟ آنچه
که فکر می کنیم ،بستگی به آن دارد که ما چگونه ادراک می کنیم؟ آنچه که ما ادراک می-
کنیم بستگی به آن دارد که ما به چه چیز باور داریم؟ آنچه را که ما باور داریم تعیین می کند که
چه چیزی را حقیقت می دانیم؟ آنچه را که ما حقیقت می دانیم ،واقعیت ما است».
با وجود شواهدی مبنی بر اینکه واقعیت در درون ما خلق می شود ،فهم انسانی هنوز هم بر این
باور اصرار می ورزد که تنها وجوه منطقی و مادی ،زندگی واقعی هستند .هنوز هم فکر ما با این
مسئله مشکل دارد که آن چه را که با چشمان خود در خارج نمی توانیم رؤیت کنیم ،واقعی
قلمداد کنیم .اما این قدرت غیر مادی که ما آن را موسیقی می نامیم می تواند از قدرت
شفابخشی ،فرح بخشی ،آرام بخشی ،فهم و نزدیک کردن و تقویت برخوردار باشد( .دلیل این
مشکل مغزی انسان در آن است که انسان ده ها هزار سال در جریان اولوسیون و حفظ حیات
صرفا آنچه را که با حواس پنج گانه ادراک می کرده ،برایش حایز اهمیت بوده و از این رو با
ادراکات ذهنی که چند هزار سال بیشتر قدمت ندارند ،مشکل دارد  .مترجم)
این که این کار چگونه عملی می شود برای ما قابل رؤیت و توضیح نیست ،اما تأثیر آن را
مالحظه می کنیم .بریان سویمه ( )Berian Soimehاین نکته را این گونه توضیح می دهد« :
ما حین شنیدن موسیقی در یک میدان انرژی سامان یافته قرار گرفته و پوسته دنبک ما با
رزونانس این میدان انرژی به ارتعاش در می آید .تحوالتی که نوازندگان ویلون ایجاد می کنند
واقعا به همه چیز شکل می دهند ،به سیم و به چوب ویلون ،به هوا و گوش .هنگامی که ما در
فضای موسیقی قرار می گیریم همه چیز به حرکت در می آید ،انسان ها همانند پنجره ها .تصور
ما این است که طبل زن تنها طبل می نوازد؛اما در حقیقت طبل زن زندگی را می نوازد».
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چنانچه ما خود را با واقعیت درونی بهتر انطباق داده باشیم ،به این صورت نادیدنی ها را دعوت
می کنیم که حواشی ،اشکال و رنگ های خودآگاهی ما را سامان بخشند .اثر حاضر در خدمت
این تالش قرار دارد که این تأثیرات ناخودآگاه را با اندیشه آگاهانه ما پیوند دهد .چنانچه ما به
این کار بپردازیم ،طبعا به سوی موسیقی ای خواهیم رفت که به حال ما مفید بوده و به ما در رشد
یک جسم سالم و یک شخصیت کلیت گرا کمک می کند.

مغز دارای سه الیه و دو قسمت است
هنگام دقت در مورد هر مسئله ای فعل وانفعاالتی در مغز ما انجام می پذیرد ،اما اینها تنها در دو
قسمت راست وچپ مغز اتفاق نمی افتند ،بلکه عالوه برآن این فعل و انفعاالت در سه الیه
گوناگون مغز در سطوح باال وپائین در جریانند .صاحب نظریه «مغز سه بخشی » ( Triadischer
 ) Gehirnپاول مک لین ( ) Paul Mc Leanاز انستیتوی ملی بهداشت ( National
 ) Institut of Healthاست .نامبرده این نظریه را بر مبنای اولوسیون تاریخی مغز انسان ابداع
کرده است.
مک لین بر این باور است که مغز ما در حقیقت شامل سه بخش می شود .هر یک از این بخش
ها که از نظام عصبی خاصی برخورداراست ،در برخورد با اطالعات به صورت های گوناگون
عمل می کند .مغز نرم تنان اولین و قدیمی ترین الیه مغز است که در جریان اولوسیون پدید
آمده و در برگیر نده تجربیات سمبلیک فراوانی است .این الیه حوزه حاکمیت مکانیزم اعمال
غریزی از قبیل ﴿درگیری و فرار﴾ است و مسائل مکانیکی مربوط به فرمان های حرکت اعضاء
بدن در آنجا انجام می گیرند ( .در حقیقت این الیه مغز اولین ارگانی است که اولوسیون در
جانوران پدید آورد و راه آنها را از گیاهان جدا کرد  -مترجم) این الیه در مقابل مسائل تکراری
(روتین) وسنت ها عکس العمل نشان می دهد ،به عنوان نمونه در مورد طرح کلی ساختمان
کلیسا و یا تاج پادشاه .موسیقی باخ به عنوان نمونه این نوع تصویرهای اولیه را در نظر انسان ظاهر
می کند .این تصاویر بدون محاوره وبدون احساس به نظر ما می رسند.
در مرحله بعدی اولوسیون که موجود زنده در ارتباط با دیگران قرارگرفت ،در مغز پستانداران
الیه جدیدی بوجود آمد که به آن نظام لیمبیک ( ) Limbikگفته می شود .این الیه در
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برگیرنده تصاویر درونی و احساسات است .جهت تأثیر گذاری بر این الیه اطالعات وارده می-
بایست بار احساسی داشته باشند .از آنجا که موزیک غیر محاوره ای و احساسی است ،قادر است
که از الیه باالئی مغز که به شنیدن اختصاص دارد وارد این قسمت میانی شود .این جریان
خصوصیات احساسی تفکر را آزاد می کند تا از این طریق خاطرات را فعال و با تجربیات جدید
مرتبط سازد.
الیه بزرگ و خارجی مغز ( ،) Neocortexکه انسان را از پستانداران جدا می کند ،آنقدر
رشد کرده که بیشترین فضا را در مغز اشغال می کند .این الیه اختصاص به فعالیت های
هوشمندانه وفعالیت های تجریدی عقالنی دارد .این الیه است که شامل دو قسمت مجزای
راست و چپ نیز می شود .تا مدتی پیش دانشمندان بر این باور بودند که تنها الیه فعال مغز همین
الیه خارجی است و متخصصین امور تربیتی تمام هم خود راصرفاً مصروف این سطح هوشمندانه
کرده بودند که سیطره منطق وزبان در آن بیشتر است.
اما الیه های تحتان ی مغز ما هنوز فعال هستند و برای مسائل تربیتیِ کارآمد بوده و از اهمیت فوق
العاده ای برخوردار هستند .تنها زمانی که این الیه ها با یکدیگر رابطه برقرارکنند ،اطالعاتی که
به مغز ما می رسند ،برای ما اهمیت و معنا پیدا می کنند .بر اساس نظر یکی از کارشناسان امور
تربیتی که تخصص او در زمینه رشد کودک است ،بنام ژوزف چایتان پیر ( Joseph Chilton
 ) Pearceاطالعاتی که مربوط به فرمان های حرکتی اعضاء شده و وارد الیه های پائینی مغز
می شوند ،با کمک از انرژی احساسی از الیه میانی مغزشکل معناداری پیدا می کنند( .ص ۲۱۱
متن)
چهار مرحله تفکر
از چندین سال قبل می دانیم که تعقل صرفا در برگیرنده نیمی از روند اندیشه است .حال ما می-
توانیم بیآموزیم که این شناخت را در جریان آموزش و تربیت فرزندان مورد استفاده قرار دهیم.
والیس ( ) G. Wallisروانشناس ،چهار مرحله ای را که در روند اندیشه نقش ایفا می کنند
دسته بندی کرده است .مرحله اول آمادگی به معنای فرآیند آگاهی یافتن است و اختصاص به
بخش چپ مغز داشته و نیازمند آموزش فاکت ها ،دانستن ادراکی ،توانائی بیان و حافظه است.
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دومین مرحله سرایت و گسترش آگاهی به نواحی دیگر ( )incubationبوده که کلیت گرایانه
است .این موضوع در حوزه ناخودآگاه روی داده و به بخش راست مغز متکی است .در این کار
آرامش ،سیر اندیشه و ارتباطات ماقبل بیانی دخالت دارند .این مرحله ای است که کارشناسان
امور تربیتی از آن بطور کل غافلند.
سومین مرحله ،روشنی پیدا کردن (( )illuminationروشن دلی) است که طی آن قسمت چپ
از قسمت راست مغز آگاه می شود ،مثالٍّ از طریقادراک درونی ،الهام ( ،)Intuitionو انتقال
تصاویر به لغات؛ نوعی از روندهائی که اینشتین آنها را اینگونه توصیف می کند « :مرحله ای که
آگاهی غیر مترقبه درونی در پی دارد» .این یک روند ماقبل خودآگاهی است ،یعنی در بین
آگاهی و ناخودآگاهی روی می دهد.
مرحله چهارم عبارت است از ارزیابی که خودآگاه در قسمت چپ مغز که با ادراک منطقی
سروکار دارد ،به ارزیابی تئوریک با تحلیل بیانی و روندهای نقادانه فکری می پردازد.
دو مرحله از این مراحل که مربوط به آماده گی و شناخت می شوند ،نیازمند شرایط روحی آرام
بوده و آماده گی جذب دارند ...این امرنیزدر روش های آموزش سنتی نادیده گرفته می شود.
در این نوع روش سنتی آموزش که صرفا متکی بر برنامه ریزی ساعت های درسی است ،نه زمان
و نه مکانی مناسب در روند آموزش جهت تقویت قدرت جذب مواد درسی در نظر گرفته می-
شود .به موسیقی ،هنر ،نقاشی و پی جوئی تصاویر ذهنی به دیده تردید نگاه می شود ،با وجودی
که این ها به ما کمک می کنند که بیآموزیم ،دنیای خویش را کشف کرده ،آنها را نظم داده و
ادراکشان کنیم .اما اینها در بسیاری از موارد از برنامه آموزشی حذف شده اند.
این مهم تر ین دلیلی است که بسیاری از کودکان در آموزش ناموفق اند .آنها حین فکر کردن
فاقد نیمی از مهارت الزم هستند :ادراک درونی ،مربوط ساختن موضوعات و تصورات.
خوشبختانه ما در این اواخر شروع کرده ایم خود را متمرکز تصویر کامل تری از استعدادهای
روحی ای که می توانند جهت آموزش موفقیت آمیز به ما کمک کنند ،کرده ایم .چنانچه ما
خصلت کلیت گرایانه مغز و ظرفیت های نامحدود آن را باز شناخته و کودک درونی بیدار شده
و قادر به تصور خویش را که نیازمند بازی است ،جدّی بگیریم ،روند تربیت به مرور با ساختمان
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طبیعی مغز و فکر ما هماهنگی پیدا می کند .به این ترتیب راه سنگالخ و دشوار تربیت تبدیل به
مسیر صافی می شود که احساس ارضاء فردی حاصل آن است ( .ص  ۲۲۸متن)

مغز ما تنها مشغول فکر کردن نیست
چنانچه هنگام ادراک تنها به قسمت عقالنی مغز توجه شود ،این کار ما را به محدودیت می-
رساند زیرا که ما خودرا صرفاً به قسمت کوچکی از ظرفیت های خود محدود می کنیم .هنگامی
که ما تالش می کنیم به عوض آموزش نحوه های طبیعی عملکرد مغز ،به مغز نحوه عملکردش
را فرمان دهیم ،ما نهایتاً تنها بخش کوچکی از توان عقالنی خود را مورد استفاده قرار می دهیم.
ما به محض اینکه شروع به تجدید نظر در مورد نحوه آموزش خود می کنیم بخش های خفته
ای را در مغز همانند الهام و تصویرات ذهنی بیدار کرده و زندگی ما نو می شود :بخش هائی از
عملکردهای مغز را که در جریان آموزش سنتی به آموزش فرعیات اختصاص دارند را باید
کنار گذارده و موضوعات اصلی ای را که از کالس های درس رخت بربسته اند به هر قیمتی به
سرعت آموزش داد  .ما در این مورد می بایست اندیشه کنیم که آیا ما برای فرزندانمان خواهان
یک نظام فکری بسته ویا باز هستیم.
باب سمپل ( ) Bab Sampleاز تجربه ای در کتابش ،تحت عنوان « روان باز ،روان کلیت گرا
» ( ) Openmind, Wholemindصحبت می کند که طی آن دانش آموزان رابطه بین چیزها
را انکشاف می کنند .در یک نظام باز ،فانتزی ها ،رؤیاها و احساس ها محورهای اصلی روند
آموزش هستند .بر خالف آن ،نظام های بسته خشک ومحدود هستند و هدف آنها صرفا متوجه «
جواب صحیح » است .محدودکردن اندیشه به مسایل عقالنی و آگاهانه  -انحرافی که سمپل به
آن لقب « بیماری عصبی عقل گرائی » داده است  -ما را از یافتن راه های ماجراجویانه و
دینامیکی که به مغز ما خوراک می رسانند و می توانند در ما برای یادگیری عالقه وشور ایجاد
می کنند ،بر حذر می دارد.
چنانچه ما ا ین نکته را درک کنیم که نظام مغز و تفکر ما طبیعتاً آزاد آفریده شده اند ،انسان
شهامت پیدا می کند راه هائی بیابد که از طریق آنها تمام وجود خود را آزاد و تهییج کرده ،از
رفتار عکس العملی فراتر رفته و به رفتار خالقانه برسد .در این صورت بهترین خوراک برای
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دانش آمو زان ،به جای غذاهای تکراری و مالل آور و یکسانی که می بایست مرتباً با قاشق در
حلق آنها فرو کنیم ،همواره سفره رنگارنگی فراهم است که در آن همه جور غذای متنوع با مزه
و رنگ های گوناگون وجود دارد .هر چه ما تعداد غذاها و تنوع آنها را بیشتر کنیم ،به همان
میزان آنها مقدار بیشتری از آن تناول کرده و هضم آنها برایشان آسان تر است.
آگاهی بسیاری از والدین و دانش آموزان در مورد نحوه عملکرد مغز بسیار ناچیز است ومقدار
اطالعاتی که به کودک منتقل می کنند از آن ناچیزتر .نتیجه این که ،نحوه آموزش بر اساس
فرضیاتی صورت می گیرند که مبانی نظام تربیتی نظام ما را تشکیل می دهند.
یکی از این نظریات این است  :ما تنها با دقت آگاهانه می آموزیم  ،اما با وجودی که بیش از
نود درصد از آموختنی ها در سطوح ناخودآگاه انجام می گیرند ،هنوز هم تأثیر ناخودآگاهی را
در آموزش جدی نمی گیریم .ما در حالی که این تصورات درونی و خاطرات مدفون شده را
نفی می کنیم ،معدنی مملو از خالقیت و ایده های اصیل و پرارزش را که فی الواقع در اختیار هر
کسی قرار دارد ،در مخفی گاه نگاه می داریم .جهت استخراج این معدن ما باید ابتدا به وجود
آن باور بیاوریم .ما باید به عوض آنکه از دست زدن به آن خوف داشته و نافی وجود آن باشیم،
آنرا ادراک کنیم .تنها در این صورت است که ما با کمک موسیقی و تصاویری که همراه آن در
نظر ما می آیند ،از این معدن بهره برداری کنیم.
نظریه دیگری که مربی را مورد توجه قرار می دهد ،بر این باور است که  :ما تنها با قسمت چپ
مغز ،که خطی عمل کرده و جزئیات موضوع را بهتر هضم می کند ،می آموزیم( .موضوع خطی
بودن یک اصطالح ریاضی است برای معادالت ساده ای که تنها یک جواب دارند .در اینجا به
این معنا است که ما خود را به روابط علت و معلول ساده و سطحی محدود کنیم  -مترجم).
گمان صاحبان این نظریه این است که چنانچه ما موضوعی را بیآموزیم و بعدأ آموزش های
دیگر را بر آن بیافزائیم ،به مرور می توانیم کل آنرا ادراک کنیم .گوئی که مغز انسان چون
دیواری است که برای ساختن آن باید یک به یک آجرها را روی هم قرار داد!
اکثر افراد اینگونه آموزش داده می شوند ،وما نیز سعی می کنیم اینگونه به درک موضوعات
بپردازیم  -امری که د ر اکثر موارد درست از کار در نمی آید .ما حتی هنگامی که اطالعات را
دریافت می کنیم ،گرایش درونی ما این است که آنرا به سرعت فراموش کنیم زیرا ما این
اطالعات را تجریدی وتکه تکه گرفته ایم .هنگامی که این نوع آموزش چندین بار با شکست
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مواجه می شود ،ما به این نتیجه می رسیم که حافظه ضعیفی داریم و یا این که موضوع برای ما
دشوار است.
ما باید واقف باشیم که در این جریان مقصر نیستیم! عدم موفقیت ما در یادگیری ،رابطه چندانی
با هوش ندارد .این ها بیشتر بستگی به آن دارند که نحوه آموزش چگونه بوده؟ مغز ،اطالعاتی را
که فاقد اهمیت باشند ،بطور جدی هضم نمی کند.
تأثیر قسمت راست مغز (که مربوط به احساسات است) باقدرت جامع و کلیت گرایانه اش ،از
این نظر تعیین کننده است زیرا که چون نماد ها را می شناسد ،جزئیات و عناصر را در یک
کلیت معنادار جمع می کند .حال چنانچه این دو قسمت مغز که بدون ارتباط با یکدیگر عمل
می کنند ،مشترکاً با یکدیگر همکاری کنند ،در این صورت ناگهان حافظه ما بهتر عمل خواهد
کرد .موسیقی پیوند قسمت های راست و چپ مغز را به انحاء گوناگون عملی می کند.
زیست شناسان اعصاب به این نتیجه رسیده اند که موسیقی محرکه ها را از طریق کورپوس
کالوزوم (( ) Corpus Callosumجداره نرمی که این دو قسمت مغز را از یکدیگر جدا می-
کند) هدایت کرده و هماهنگی بین دو قسمت مغز ایجاد می کند .از آنجا که ریتم های جسم
شما با تاکت های ( ) Taktموسیقی ای که می شنوید هماهنگی ایجاد می کنند ،شما قادر می-
شوید در عین آرامش کارهای سخت را انجام دهید.
کریچلی وهنزن ( )M. Critchely, R.A. Hensenدر تحقیقات خود در زمینه موسیقی این
گونه گزارشگری می کنند« :از آنجا که موسیقی غیر محاوره ای است ،در دستگاه لیمبیک
( ) Limbikمغز (بخش ابتدائی مغز در دورانی که موجود زنده قادر به محاوره نبوده) شکل
گرفته و نفوذمی کند و به این صورت بر فعل و انفعاالت احساسی و روانی همچون ضربان قلب،
فشار خون و درجه حرارت بدن تأثیر می گذارد» .آنها به این نتیجه رسیده اند که موسیقی پیوند
همه بخش های مغز را به این صورت تقویت می کند که انتقال محتویات هر قسمتی را به قسمت
ه ای دیگر تحریک می کند .این محققین اکنون بر این باورند که احتماالً موسیقی با تحریک
اندروفین ها ( ،)Endrophineیعنی مواد تخدیر کننده طبیعی ( )Opiateکه هیپوتاالموس
( )Hypothalamusنام دارند از یک قسمت خاص مغز ترشح می شوند.
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موسیقی همچنین به ما کمک می کند تصاویر خشک اندیشه راکنار گذاریم ،زیرا که موسیقی
وارد حوزه غیر محاوره ای مغز شده و قدرت خالقیت و الهام را در ما تقویت کرده و حاکمیت
قسمت چپ مغز را که مختص مسائل انتقادی و فهم منطقی است ،کنار می زند .هنگامی که این
جریان اتفاق می افتد ،احساسات و تفکرات ما که با سرکوب در نهان خانه مغز گرفتارند ،راه به
بیرون پیدا می کنند .لیزا زومر (  ) Lisa Sommerعضو و مربی انستیتوی موسیقی و محاوره
تصویری ( )Institut for Music and Imageryجهت تحریک و تقویت قسمت راست
مغز کودکان از موسیقی استفاده می کند.
توصیه او این است :روش تجسم تصاویر را همراه شنیدن موسیقی ()Music-imagination
روزی چند بار تکرار کنید تا از این طریق به کودکان کمک شود ،احساس ها و افکار عمیق
خود رابیان کنند .این تمرین ها با « تنظیم کردن » صدای دستگاه ها در یک ارکستر شباهت
دارند« :همان گونه که موسیقی دان دستگاه خود را قبالً آماده می کند ،در این حال بدون اینکه
حواس کودک توسط افکارش در منزل بر اثر ناراحتی ها و مشکالتی که در ناخودآگاه
سرکوب کرده منحرف شود ،در موضوع درس تمرکز می یابد( ».ص  ۲۱۰ - ۲۰٧متن)
در آنچه که تاکنون آمد نویسنده اثر جهت خالق کردن حوزه های مختلف مغز انسان بر دو
مکانیزم ویژه مغز انسان ،تصویرات ذهنی و الهام ،تأکید فراوان کرده و بر این باور است که در
جریان آموزش بر مبنای تصوراتِ سنتیِ آموزش ،این حوزه ها بدون استفاده مانده و غالبا بیدار
نمی شوند .او با تکیه بر پژوهش ها بر این نظر است که موسیقی و هنر جهت بیدار کردن این دو
ویژگی قادرند نقش اساسی ایفا کند.
معروف است که موالنا اشعار خود را حین رقص (سماع) می سرود و دیگران آنرا می نوشتند.
او که ابتدا مردی روحانی بود هنگامی که یکبار از بازار مس فروشان می گذشت چنان تحت
تأثیر ریتم مس کوبان قرار گرفت که در همانجا تا شب به رقصیدن پرداخت .این استعداد نهفته
ای در موال نا بود که با کناره گیری از مذهب سنتی به تازگی در او بیدار شده بود و سپس او را
در جایگاه بزرگترین عارفان تاریخ قرار داد .از جمله آن قطعه بی نظیر را که در پیش گفتار آمد
سرود.
ما واقفیم که غالب کشفیات بزرگ و دست آوردهایی که در تاریخ بشریت تحوالت اصولی
ای جاد کرده اند ناشی از الهامات لحظه ای و ناگهانی بوده است .در متون مذهبی بجای الهام ،با
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رعایت مالحظاتی ،از وحی صحبت می شود و در عرفان از شهود .همانگونه که در قسمت اول
نوشتار حاضر در مورد موسیقی مطالعه کردیم ،بسیاری از معروف ترین ادبا و هنرمندان تاریخ نیز
آثار خود را حاصل الهام قلمداد کرده اند.
حافظ و مولوی در فرهنگ ما دو نمونه بارز از این افراد هستند که با صراحت اثر خود را مدیون
الهام دانسته اند .به عبارت بهتر الهام را باید واالترین و پیچیده ترین فعالیت مغزی انسان تلقی
کرد و جهت دستیازی به این مقام در آموزش تالش کرد .در دو قسمت بعدی نویسنده به شرح
بیشتری پیرامون این دو ویژگی تصویرات ذهنی و الهام می پردازد.

بخش دوم در شمارۀ آیندۀ آرمان
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تازه های با َهمِستان

1

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

گروه موسیقی هایم ملودی بر پایهی فلسفهی گوناگونی فرهنگها و باورها در کشور کانادا و
شهر کلگری در سال  ۲۰۱۵به وسیلهی بیژن میثمی و همکاری دوستانش از فرهنگها و
کشورهای گوناگون تشکیل شد .سبک اجرای این گروه فیوژن یا تلفیق سازها و ملودی های
فرهنگ های گوناگون است .در این گروه تلفیقی نوازندههای گروه از کشورهای سوریه،
ترکیه ،ایران ،روسیه و اسرائیل ،کبک و کانادا شرکت دارند که از ادیان دروزی ،یهودی،
مسیحی ،اسالم ،خداناباور و مکتب های معنویت هستند .گروه موسیقی هایم در کنار خلق
آثار مولف که ساخته خود گروه هست از ملودیهای بسیار قدیمی ملل مختلف هم بهره میبرد.
گروه این ملودیهای باستانی را با شیوههای مدرن و فیوژن دوبارهسازی میکنند.
بیژن میثمی در زمینۀ موسیقی فیوژن یا تلفیقی در گزارشی در "به پیش" چنین توضیح می دهد:

 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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نخستین کاربرد واژه فیوژن در موسیقی به حدود پنجاه سال پیش برمیگردد .یعنی
زمانی که در موسیقی جاز موزیسینها بداههنوازی و هارمونی جاز را با مولفههایی از
سبکهای مختلف تلفیق کردند .این سبک جدید فیوژن نامیده شد .پس از رایج شدن
سبک فیوژن ،واژهی فیوژن به تدریج به هر نوع تلفیق یا ترکیب مولفههای یک سبک

بیژن میثمی بنیانگزار گروه موسیقی چند فرهنگی  Hymm seidoleMیا ملودی های شگفت انگیز در کانادا

موسیقی با سبکهای دیگر گفته شد و امروزه به هر موسیقی که ویژگیهای دو یا چند سبک در
آنها دیده میشود اصطالحاً موسیقی فیوژن یا تلفیقی گفته میشود .تلفیق یا فیوژن عالوه بر
اینکه یک سبک است میتواند یک رویکرد در موسیقی در نظر گرفته شود .فراتر از سبک،
این موسیقی یک موسیقی اعتراضی است نسبت به نژاد پرستی و پوپولیسم .در ایران در باره
موسیقی تلفیقی اتفاق نظر وجود ندارد و برخی از اساتید سبکی به نام موسیقی تلفیقی را قابل
قبول نمیدانند و به این موسیقی ،موسیقی پاپ میگویند .اما موسیقی فیوژن در دهه  ۶۰و  ٧۰از
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دل گروههای راک جاز شکل گرفت و با فلسفهی اعتراضی در مقابل موسیقی پاپ کالسیک
دهه  ۶۰و  ٧۰اروپا و امریکا ایستاد و این نوع موسیقی به هیچ روی نمیتواند با این مولفهها در
قالب پاپ گنجانده شود و این یک نوع سبک موسیقی آوانگارد و ساختارشکن و اعتراضی بود
و باید در قالب موسیقی جدی بررسی شود .از بین نوازندگان و آهنگسازان مشهور ایرانی در
سبک موسیقی تلفیقی نیز میتوان از افرادی مثل سهراب پورناظری ،علی قمصری ،داود آزاد،
حافظ ناظری و محسن نامجو نام برد .از پیشگامان معاصر موسیقی فیوژن ایران میتوان از استاد
حسین علیزاده و استاد کیهان کلهر نام برد که با ترکیبسازها و ملودیهای موسیقی سنتی ایران
با موسیقی ملل دیگر کارهای ماندگاری در عرصهی موسیقی فیوژن جهان به جای گذاشتند که
با تحسین بینالمللی روبرو شد و اسم این دو استاد بزرگ در موسیقی جهان جاودانه گشت".
پدر بیژن میثمی ،مرتضی میثمی ،هنرمند و کارگردان تئاتر بود که در کشتار زندان ها در سال ۶٧
جان باخت .بیژن به یادبود پدر قطعه ای به نام "گفتگو با پدر" را ساخته و اجرا کرده است.
اجراهای گروه هایم ملودی به سرپرستی بیژن میثمی را می توان در کانال یوتیوب دید.
آرمان ضمن گرامیداشت نام زنده یاد مرتضی میثمی ،کارگردان تئاتر که در
کشتار زندان ها در دهۀ شصت به قتل رسید ،پیشرفت هنری و درخشش هر چه
بیشتر فرزند او بیژن میثمی و گروه موسیقی فیوژن هایم ملودیز را آرزومند است.

قطعه هایی از گروه هایم ملودیز برای گوش دادن در یوتیوب:
"جاودانگی"https://youtu.be/lYZ2xEq4QDM :
"گفتگو با پدر"https://youtu.be/LIc9Aah2q5o :
Fusion Musical Performance featuring Whirling Dance | Hymm
Melodies & Farima Berenji | TEDxYYC2
https://youtu.be/yjTaMyRXsK4
بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه:
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معماران ساسانی دریافته بودند اگر زنجیر از دو سر
آویزان شود ،نمایی از مستحکم ترین طاق گلی تمدن
بشری را می توانند بسازند .و این چنین است که
حسین امانت ،طراح میدان شهیاد (آزادی) این زنجیر
را به تاریخ معاصر ایران پیوند می دهد و با الهام از
طاق کسری و ادغام سازۀ آن با نمای معماری پس از
اسالم ،یادمان طاق کسری را گرامی می دارد .محسن
مقدم ،آفرینندۀ آرم دانشگاه تهران ،با الهام از یک
لوح گلی کشف شده از آثار شهر تیسقون است،
یادبود این بنای تاریخی را در ضمیر ناخوداگاه هر
ایرانی جاودانه می کند.
طاق کسری بزرگترین طاق گلی دنیا و نماد امپراطوری با عظمت ساسانیان است که امروز بیرون
مرزهای ایران و در گیرودار جنگ های منطقه ،هنوز هم ایستادگی کرده است .پژمان اکبرزاده
کارگردان مستند ساز مقیم کشور هلند به انگیزۀ ساخت فیلم مستندی در مورد این نمای باستانی
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و مهم تاریخ ایران پیش از اسالم چندین بار به عراق رفته است .این بنا در  ۳۵کیلومتری بغداد و
در محدودۀ خطرناکی برای بازدید و فیلمبرداری این کارگردان جوان قرارگرفته است.
فیلم  ٤۵دقیقه ای "طاق کسری" که به پشتیبانی سازمان های مردم نهاد ساخته شده ،همچنین
مجموعه ای از گفتگو در مورد طاق کسری با کارشناسان ایرانی و بین المللی تاریخ ایران باستان
و نمای طاق کسری است .این فیلم مستند در اینترنت موجود است.
اکبرزاده در مدت ساخت این فیلم ،تمام منابع نوشتاری در مورد این بنا را جمع آوری کرده،
ولی تحقیق ها را ناکافی می داند؛ بنایی که به گفتۀ او افسانه ای فراموشی شده است ،زیرا
درحالی که به تاریخ ایران تعلق دارد ،ولی دیگر بیرون از مرزهای ایران واقع است .توافقات
دولت ایران و عراق برای بازسازی و حفظ این بنای تاریخی برروی کاغذ مانده و عملی نشده-
اند.
اکبرزاده در بخش تاریخ جنگ ایران و عراق نظرات دولت گذشته عراق را مرور می کند و
اینجاست که بیننده درمی یابد که صدام عالقۀ خاصی به این بنا داشته ،زیرا آن را نماد پیروزی
عرب بر ایرانیان و زنده کردن خاطرۀ شکست سخت ایرانیان از حمله اعراب در جنگ قادسیه
می دانسته است .کارگردان به سراغ نمایندۀ عراق در سازمان ملل می رود و از تالش های آنان
برای افزودن بنا به لیست یونسکو می پرسد .درحالی که او اشاره به تالش در این زمینه دارد ،اما
هنوز هم این بنا در فهرست یونسکو برای بناهای دولت عراق به قرار نگرفته است .این بنا الهام
بخش شاعر ایرانی ،خاقانی در قصیدۀ ایوان مداین است.
در این مستند ،کارشناسان بین المللی از ویژگی این بنا و الهامی که معماران اروپا از طاق کسری
گرفته اند ،گفتگو می کنند .در پایان ،بیننده به کشف بزرگی می رسد که این طاق نه به منظور
یادآوری حکومت شاه بر مردم بلکه برای دادخواهی مردم از شاه ساسانی ساخته شد .یکی از
کارشناسان از روبان بزرگ زنگ داری می گویدکه از دو سردر ورودی طاق کسری آویزان و
نماد دادخواهی از شاه بوده است .هرکس می توانسته برای عدالتخواهی با تکان دادن این روبان
زنگدار از شاه تقاضای دادخواهی کند.
باید منتظر کارهای ارزشمند بعدی این مستندساز جوان و هوشمند بود.
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،پاییز امسال کتابخانۀ عمومی شهر لس آنجلس در میان برندگان جایزۀ بهترین داستان کوتاه
داستانی به نام "خانۀ گمشده" از فریده شبانفر را برنده اعالم نمود و با گذاشتن متن داستان
در تارنمای خود از این نویسندۀ ایرانی دعوت کرد که در جسله ای همگانی اثر خود را
 نویسنده و مترجم ساکن لس آنجلس، آرمان این موفقیت را به فریده شبانفر.بخواند
.تبریک می گوید

Congratulations Farideh Shabanfar,
We are pleased to announce that "Lost House" was selected as one of
the winning short-stories!
You can read it on Los Angeles Public Library Short Story
website: https://lapubliclibrary.short-edition.com/story/1m/losthouse as well as in the Los Angeles Public Library Short Story
Dispensers. Your story stood out from over 200 short-story
submissions. To see the other winning short-stories please
visit https://lapl.org/short-stories on October 1st...
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نشریه ادبی تهران به زبان فرانسه به مدیریت محمد جالل محمدی و سردبیری املی رضوی فر و
 عارف حجازی و بابک ارشادی با مشارکت سعید خان آبادی و شورای نویسندگان به،دبیران
:صورت آنالین منتشر می شود و نام همکاران آن در تارنمای این نشریه آمده است
http://www.teheran.ir
: از قرار زیر است۲۰۲۰ فهرست مطالب شماره ژانویه
o

CAHIER DU MOIS
Nezâmi, le poète érudit de l’amour et de l’éthique
o

Un poète de Ganja :

aperçu sur le style et les caractéristiques des principales œuvres de Nezâmi
Les « Sept Beautés » de Nezâmi
Khosrô et Shirin, la plus célèbre histoire d’amour iranienne
L’influence de Nezâmi dans la littérature persane
Khosrow et Farhâd, la double image de l’amoureux chez Nezâmi
Classiques de la littérature persane et représentations artistiques : l’œuvre
de Nezâmi Ganjavi et ses illustrations

CULTURE
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Arts

o

Le carré partagé
Reportage

o

La Dernière Tentation du Christ, une continuation infidèle des
? Évangiles
Littérature

o

Colonialisme et exotisme dans les titres de romans français de la seconde
moitié du XIXe siècle
L’univers du merveilleux et de l’irrationalité des surréalistes :
André Breton et Sâdegh Hedâyat

در تارنمای ادبی پرتو نوری عال با معرفی شهریار مندنی پور داستان نوسی با سابقه خبر تشکیل
کارگاه داستان نویسی او منتشر شد.
پرتو نوری عال در معرفی شهریار مندنیپور :در  ۲۶بهمن  ۱۳۳۵در شیراز به دنیا آمد.
نخستین مجموعه داستان او به نام سایههای غار در سال  ۱۳۶۸منتشر شد .او مدتها سردبیر
هفتهنامۀ توقیفشدۀ عصر پنجشنبه در ایران بود و هماکنون در آمریکا به سر میبرد .او از
مهمترین نویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایرانی محسوب میشود که داستانهایش به لحاظ
فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .وی در دانشگاههای هاروارد ،بوستون کالج و
تافتمن تدریس کردهاست.
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از جمله آثار مندنی پور ،می توان از این کتاب ها نام برد :سایههای غار ،هشتمین روز زمین،
مومیا و عسل ،راز ،ماه نیمروز ،دلِ دلدادگی ،شرق بنفشه ،آبی ماورای بحار ،هزار و یک سال ،و
کتاب ارواح شهرزاد :سازهها ،شگردها و فرمهای داستان نو .از جدیدترین آثار او رمان "ماه
پیشونی" است .این رمان را نشر مهری در اروپا با نام "عقرب کشی" (ماه پیشونی) منتشر کرده
است .این رمان با نام  Moon Browتوسط سارا خلیلی به زبان انگلیسی ترجمه شده و
انتشارات رِستلِس بوکز  ،Restless Booksدر آمریکا آن را چاپ و منتشر کرده است.
اطالعیۀ کارگاه داستانورزی شهریار مندنیپور
"داستان مانند موجودی آلی( ) Organicاست و نمیتوان کارکرد هر عضو آن را سوا از دیگر
سازهها به طور مستقل دریافت و تعریف کرد .اما برای شناخت نظری یا مدرسی ،گزیری نداریم
جز سوا سازیِ ظاهری و بررسی یکایک عناصر داستان؛ همراه با یادآوری رگ و عصبهای
ارتباطی آن با دیگر سازهها ".مندنی پور
کارگاه به صورت ویدیویی آنالین خواهد بود و در یک ترم با  ۱۰نشست ،هر جلسه حداقل دو
ساعت و نیم برگزار خواهد شد.
قرارهای کارگاه:
نشستها ،هر دو هفته در دو بخش انجام میشوند:
بخش اول :آموزش تئوریکِ سازههای داستان که عبارتند از :نثر یا زبان داستانی /زاویه
دید /داستانِ داستان  /پالت (  /)Plotشخصیت (آلی ،مخلوط ،ساده)/جایدگاه(
مکان +زمان) /فرم و ساختار  /ترکیببندی...و در زیرمجموعه :پالت روایت /تعلیق/درونمایه /
لحن (  /) Toneمود (  / )Moodگفتگوی داستانی و آنِ داستانی...
داستان مانند موجودی آلی( )Organicاست و نمیتوان کارکرد هر عضو آن را سوا از دیگر
سازهها به طور مستقل دریافت و تعریف کرد .اما برای شناخت نظری یا مدرسی ،گزیری نداریم
جز سوا سازی ظاهری و بررسی یکایک عناصر داستان؛ همراه با یادآوری رگ و عصب های
ارتباطی آن با دیگر سازه ها.
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بخش دوم :همخوانی ،نقد و بازخوانی داستانهای شرکت کنندگان .ارزش هر کارگاه بر
حضور صدای جمعی است .پس ،شرکت خالقانه در کارگاه مسئولیتی جمعی نیز خواهد بود.
در هر نشست ،عالوه بر داستانِ الگو (برگزیده از داستانهای مطرح جهان) داستانی از اعضا ،به
اشتراک گذاشته میشود تا طیفی از نظرهای مختلف بر آن فراهم شود .نقد کتبی من نیز ارسال
میشود .در این کارگاه به بازخوانی داستانهای بازنویسی شده خوشآمد گفته میشود.
در کارگاه ،داستانهایی از ادبیات جهان که الگوی مناسبی برای یکی از عناصر داستان و بحث
تئوریک هستند ،برای عضوها ارسال میشوند؛ تا مثالهای مشترک و خوانده شدهای در هر
کالس مهیا باشند .برحسب موضوع گفتار هر نشست ،شگردها و الیههایِ این داستانها تدریس
میشوند .ثبت نام در کارگاه برای عالقهمندان به آشنایی با هنر داستان نیز آزاد خواهد بود ،به
عبارت دیگر این کارگاه آموزشی د پیشنهادی هم خواهد بود بر چگونگی خواندن داستان،
تماس با زیرالیههای آن ،آشنایی با زبان استعاری و لذت زیباشناسی داستان .هر نشست ،در روز
شنبه یا یکشنبه به وقت غرب آمریکا خواهد بود .شهریه کارگاه برای دوستان خارج از ایران
چهارصد دالر یا معادل آن ،و برای شرکتکنندگان از ایران یک میلیون تومان است .برای ثبت
نام لطفن با ایمیل آدرس زیر تماس بگیرید( .در صورت عالقه جدی ،اگر در پرداخت مبلغ
شهریه مشکلی دارید ،با من درمیان بگذارید) .تماسshahriar.kargah@gmail.co :

به گزارش دویچه وله به مدت سه ماه کارهای هنری رامین
حائریزاده ،رکنی حائری زاده و حسام رحمانیان در یک
مرکز هنری فرانکفورت عرضه خواهند شد .نمایشگاه سه
هنرمند ایرانی قرار بود پیشتر برگزار شود ،اما دستخوش
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بحران کرونا شد.
گالری هنری شیرن ) (Schirn Kunsthalleدر ماه مارس سال جاری خود را برای پذیرایی
آثار هنری رامین و رکنی حائریزاده و حسام رحمانیان آماده کرده بود اما بحران کرونا بر
برنامههای مارتینا واینهارت ،کیوریتور نمایشگاه خط بطالن کشید .اکنون این گالری که یکی از
معروفترین مراکز هنری اروپا بهشمار میرود ،تا سیزدهم دسامبر سال جاری میزبان چیدمانها،
نقاشیها ،فیلمها و مجسمههای این سه هنرمند ایرانی است .آنها از یازده سال پیش در دبی
زندگی و کار میکنند.
چشم گیرترین اثر ،یک تابلوی بزرگ است که بر کف زمین نقش بسته و هیچ مهمانی نمیتواند
بیتوجه از کار آن رد شود .این اثر پر است از نماد ،چهرههای عجیب انسانها و موجوداتی که
کیهانی بهنظر میرسند.
سه هنرمند با الهام از تجربیات شخصی خود ،پدیدههای اجتماعی و سیاسی و از هنر غنی ایرانی،
آثار خیرهکنندهای خلق میکنند .دستمایه کار آنها بیش از هر چیز بحرانهای خاورمیانه ،شرایط
ایران ،تبعید و مهاجرت ،مسائل جنسیتی و سازوکارهای بازار هنر است.
پاسخ هنری به تعویق نمایشگاه
مارتینا واینهارت ضمن بیان این که در ماههای گذشته همواره مقررات محدودکننده کرونایی
تغییر کرده و برای کار آنها مانع تراشیده می گوید ،سه هنرمند پاسخی خالقانه به تعویق نمایشگاه
خود دادهاند .آنها ویدیویی تولید کردهاند که «قهرمان اصلی» آن گذشت زمان است :دوربین به
آرامی روی میزهای کار و آثار هنری و غذا و قوطیهای رنگ و عکسها پرسه میزند و
صدایی ،نام روزهای هفته را تکرار میکند“ ،دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه .گالری هنری زوریخ
پنج سال پیش به مناسبت نخستین نمایشگاه آنها در اروپا نوشت ،محل زندگی و کار سه هرمند
در دبی چیزی فراتر از یک ساختمان مسکونی معمولی ،بلکه صحنه نمایش ،لوکیشن فیلم و
نمایشگاه نقاشی است .از شواهد برمیآید که برادران حائریزاده و رحمانیان با ،و برای هنر
زندگی میکنند .آنها پیشتر نمایشگاههایی در کشورهای دیگر ،از جمله ایاالت متحده و
سوئیس برگزار کردهاند.
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«بانگ» خود را یک رسانۀ ادبی و خودبنیاد معرفی می کند که در خارج از ایران و به دور از
سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربهها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته و با کوشش
شهریار مندنیپور و حسین نوشآذر اداره میشود« .بانگ» سه ستون اصلی دارد« :چه خبر»« ،از
ما» و از دیگران» .در «چه خبر» ،جلوههایی از ادبیات داستانی معاصر ایران و جهان عرضه
میشود« .از ما» ستونی است برای داستان کوتاه و رمان فارسی و نقد و بررسی آثار ادبی و «از
دیگران» هم همانطور که از نامش پیداست به ترجمه ادبیات داستانی اختصاص دارد .باید بدانیم
که همسایگان ما رویدادها و ناآرامیهای اجتماعی خاورمیانه خونین را چگونه درک میکنند و
این رویدادها در آثار آنان چه نمودی دارد .به همین سبب عالوه بر ادبیات غرب ،ادبیات عرب
هم مورد توجه «بانگ» است .انتشار متن کامل رمان «آوارگان» امین معلوف بدون سانسور و به
ترجمه کوشیار پارسی برای اولین بار در «بانگ» در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
«بانگ» با حلقههای ادبی در استانهای خراسان ،گیالن ،اصفهان ،فارس و خوزستان و همچنین
با حلقه های ادبی نویسندگان تبعیدی در خارج از کشور در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد و به همین
سبب و به دلیل مخالفتش با سانسور «مرکزگرا» نیست.
در چند ماهی که از انتشار این نشریه ادبی میگذرد ،آثار بیش از  ۵۰نویسنده و مترجم در بانگ
منتشر شدهاند« .یکی هست ،یکی نیست» مرثا شیرعلی درباره سرطان سینه« ،اصطبل تشریفات»
محمد کشاورز ،از نویسندگان برجسته استان فارس در نقد نظامیگری« ،راحله» نوشته کوشیار
پارسی ،نویسنده تبعیدی مقیم هلند درباره عشق یک زن و مرد در شهری که فقط یک مسجد
دارد« ،بانویی با قاقم» نوشته ژوان ناهید درباره یک امر تروماتیک که سبب نزدیکی دو انسان
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زخمخورده میشود« ،عزیز» نوشته امیر محمدی درباره عشق همجنسخواهانه دو کبوترباز بر
باالی بام« ،فال» نوشته قباد آذرآیین درباره زندگی کارگری بر مدار بسته فقر و فالکت« ،غازها
و اردکهای آوازهخوان» محمد محمد علی و همینطور «دانه درخت آس» ،نوشته ندا
کاووسیفر درباره اعدامها در سالهای دهه  ۱۳۶۰و همچنین «خیابان تهران ،خیابان امام رضا»
حسین آتش پرور از نویسندگان نسل سوم استان خراسان درباره اضطرار به عنوان یک وضع
پایدار در شهرهای بزرگ ایران از آثار برجسته داستانی است که در بانگ منتشر شده است.
آثاری از نویسندگان آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی به ترجمه نسرین ستوده ،رضا
عالمهزاده ،بهمن فرسی و اسداهلل امرایی و همچنین رمان «لیبرا» روبر پنژه از نویسندگان رمان نو
فرانسه به ترجمه عاطفه طاهایی از دیگر آثار بانگ به شمار میآیند.
این آثار با طرحهای همایون فاتح (طراح گرافیست) منتشر می شود .همایون فاتح چهره منحصر
به فرد این نشریه است.

160

شماره ۱۵

آرمان

161

شماره ۱۵

آرمان

دربارۀ نویسنده :مجید جهانبانی ،نوادۀ
ناصرالدین شاه قاجار (پدری) و میزرا تقی
خان امیرکبیر (مادری) و فرزند سپهبد میهن
دوست ،امان اهلل میرزای جهانبانی است .او
در دوران پهلوی در سطوح باالی مدیریت
وزارت کشاورزی خدمت کرد و در دهه
اول انقالب به آمریکا ،ایالت ویرجینیا
مهاجرت نمود .آقای جهانبانی به تنظیم و
انتشار یادهای خود از زنده یاد ،امان اهلل
میرزای جهانبانی پرداخته که کتاب هایی
بس خواندنی هستند.
از ابتدای همکاری آقای جهانبانی با فصلنامۀ
آرمان نوشته هایی منتشر نشده ای از این
دوست ارجمند از جمله خاطرات او از بانو
ضیاءالسلطنه ،همسر زنده یاد دکتر محمد
مصدق ،خاطراتی از پدر ،یاد عشق کودکی
به هنرپیشۀ هالیوود دیانا دوربین و تاریخچۀ
تشکیل نیروی هوایی ایران به خوانندگان
آرمان تقدیم شده است.

یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران ،کودتای  ۱۲۹۹شمسی بود .در اسفند ماه آن سال
پادگان قزوین ،به همراهی سیّد ضیاءالدین طباطبایی و بازوی نظامی میر پنج رضاخان ،به قصد
اشغال تهران حرکت کردند .سیّد ضیاء در موقع حرکت ،نطق مهیجی ایراد کرد و با دریافت
کمک های مالی از انگلستان سه ماه حقوق معوّقۀ سربازان را پرداخت نمود .در برابر کودتاچیان
مقاومتی به عمل نیامد و سلطان احمدشاه ناچار وضع موجود را پذیرا شد و رضاخان را به
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فرماندهی نیروهای نظامی منصوب و در  ۱۸اسفند ماه همان سال او را به لقب سردار سپهی مفتخر
گردانید.
اوّلین اقدام سردارسپه توجه به امر آموزش های نظامی بود .او به این منظور در سال ،۱۳۰۰
سرهنگ محمّد نخجوان معروف به «امیر موثق» را که تحصیالت خود را در روسیه انجام
داده بود با ترفیع به درجۀ سرتیپی به عنوان ریاست مدارس کلَّ نظام انتخاب نمود .اوّلین اقدام
نخجوان ،تأسیس مدرسۀ متوسّطه نظام و دانشکده افسری بود .او در حدّ امکان سعی کرد که از
وجود اشخاص با سواد استفاده کرده و آنان را به استخدام رسمی دولت درآورد.
برای تربیت و آموزش های نظامی در مراکز استان ها مدرسۀ متوسطه نظام تأسیس شد .هدف
این بود که تا حدّ امکان ارتش ایران تقویت شود و همطراز کشورهای اروپایی گردد.
سردارسپه تا توانست به آموزش توجّه نشان داد و در اکثر جشنها و گردهمایی های آموزشی
با حضور و پشتیبانی بیدریغ خود به گسترش و کارآمدی آن ها کمک مؤثری نمود.
سردار سپه رضاخان از نخجوان خواست که یک دبستان  ۶کالسه هم تأسیس نماید ،زیرا او مایل
بود که فرزندانش در آینده بتوانند در یک محیط نظامی پرورش یافته و تحصیل نمایند،
مخصوصاً در رسیدن به مقام پادشاهی به این امر عالقهی بیشتری نشان داد .با تأسیس دبستان نظام
سعی بر این بود که فرزندان کسانی وارد مدرسه شوند که خانوادۀ آن ها سرشناس باشد،
مخصوصاً توجّه به فرزندان صاحبمنصبان نظام بود.
با گذشت چند سال و بزرگ شدن فرزندان رضاشاه و ورود آن ها به مدارس متوسّطه و اعزام
ولیعهد به سوئیس در سال  ، ۱۳۱۰به نظر رسید که دیگر نیازی به دبستان نظام نیست و آن را
تعطیل کردند.
وجود دبستان نظام و بقای آن امری ضروری و پسندیده بود ،زیرا بدین طریق می توانستند برای
ارتش آیندۀ رضاشاهی افسران یا تک آوران شایسته و موجهی را انتخاب کنند.
اگر به تاریخ توجّه کنیم می بینیم که پیشرفت های نیروهای عثمانی بیشتر به علَّت وجود
«ینی چری ها» بود .یکی از روش های سرباز گیری در ارتش ترکیۀ عثمانی این طور بود که
غالباً کودکان اسیر مسیحی را انتخاب می کردند .آن ها از یازده سالگی برای آموزشهای دینی
و نظامی به سپاهیانی به نام «عجمی اوقالن» سپرده می شدند تا مهارت بکار بردن هر سالحی را
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فراگیرند .در سایۀ شایستگی و فداکاری «ینی چری ها» روزی فرا رسید که در قرن هجدهم
میالدی سپاهیان ترک تا پشت دروازههای «وین» پیش رفتند .نیروی عظیم دیگری که باید از آن
یاد کنیم «لژیون خارجی» فرانسویان در الجزیره بود که در سال  ۱۸۳۱میالدی برای حفظ
مستعمرات فرانسه بوجود آمد .در این گروه ،از داوطلبان دربارۀ گذشته آنان ،ملَّیّت ،حتی نام و
نشان واقعی آنان تحقیقی به عمل نمی آمد.
انگلیسی ها نیز در این زمینه در هندوستان اقدام مشابهی کردند .اقوام مختلف ،تحت تعلیم
افسران انگلیسی قرار گرفتند ،آن ها برای سرکوبی مخالفین خود در هند و حتَّی در جنگ های
بینالملل اوّل و دوّم در خارج هند از جانبازی این نیروها بهرۀ بسیار بردند.
تربیت جوانان هیتلری در دوران فاشیسم آلمان یعنی بین سالهای ۱۹٤۵د ۱۹۳٤میالدی حدوداً در
هما ن زمینه بود .در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر آموزش واحدهای کماندو تقریباً همین
نتایج را دارند.
اکنون هم گروه های تروریستی کودکان را در چارچوبهای مشابهی تعلیم میدهند تا آنجا که
آنان را برای مرگ و خودکشی آماده می سازند.
و امّا متاسفانه در مدارس نظام ایران آنطور که باید و شاید به تحصیل کالسیک شاگردان توجّه
کافی نمی شد و بیشتر کوشش ها در زمینۀ شناسایی توپ و تفنگ و نحوۀ بکار بردن آن ها و در
نهایت در زمینۀ مارش های نظامی ،امور مربوط به «صف جمع» و سرود های میهنی بود .مثل
اینکه به علم و دانش زیاد معتقد نبودند .خالف عقیدۀ فردوسی که می فرماید:
چو بنیاد دانش بیاموخت مَرد
سزاوار گردد به جنگ و نبرد
آموزش های نظامی هم در سایۀ تدریس معلمان کم سواد که اگر دانشی هم داشتند مربوط به
گذشته های دور بود ،از حدّ اسب و شمشیر تجاوز نمیکرد ،ناچار نتیجهی مطلوب را به دست
نمیداد.
در سال  ۱۳۰۲شمسی هنگامی که امان اهلل میرزا جهانبانی رئیس ارکان حرب (ستاد ارتش) بود
نقایص آموزشی را به عرض رسانید و توضیح داد که افسران جزء باید مورد آموزش های
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صحیح و جدید قرار گیرند .بعالوه باید نیروی هوایی و دریایی که ما فاقد آن بودیم ایجاد و به
آن توجّه شود.
در مرحلۀ اوّل تصمیم گرفتند که تعدادی از افسران ارتش را که به  ۶۵نفر رسید برای آموزش
به یکی از کشورهای اروپایی اعزام دارند ،تا دوره های عالی آموزش نظامی را طی نمایند.
همچنین پیشنهاد شد که در ایران دانشگاه جنگ افتتاح شود و معلمین الزم از افسران و استادان
ارتش های خارجی استخدام شوند.
سردار سپه اصوالً نسبت به خارجی ها نظر خوبی نداشت .لذا پیشنهاد استخدام نظامی خارجی
مطلب سادهای بنظر ایشان نرسید.
رضاخان سردار سپه از روس ها و انگلیسی ها خاطرات تلخی داشت ،حتَّی به سوئدی ها هم که
بنیانگذار ژاندارمری ایران بودند نظر مساعد نداشت .امان اهلل میرزا پیشنهاد کرده بود که از
فرانسوی ها استفاده شود و توضیح داده بود که فرانسویان بدون داشتن نظر یا منافع خاص از
دوران سلطنت فتحعلیشاه قاجار به ما کمک کردهاند.
این یادآوری مورد توجه و قبول سردارسپه قرار می گیرد و در نهایت قرار شد که افسران ایرانی
برای آموزش های نظامی به فرانسه اعزام شوند ،تا به پیشنهاد و موافقت دولت و ارتش فرانسه به
مدارس مربوطه تقسیم شوند .امان اهلل میرزا سرتیپ حبیب اهلل شیبانی را به عنوان معاون انتخاب
کرده بود.
اما آنچه که توجّه و خواست رضا شاه را فزونی بخشید ،همین مسافرت او به ترکیه در سال ۱۳۱۳
شمسی بود .وقتی رضا شاه در کنار آتاتورک عظمت ارتش ترکیه را دید ،نمی توانست باور
کند که با وجود شکست ترک ها در جنگ بینالملل ۱۸د ۱۹۱٤هنوز ترکیه دارای یک چنین
نیروی محکم نظامی باشد.
مسافرت به ترکیه نخستین سفر رضا شاه به خارج از ایران بود .این دیدار کوتاه اثری شگرف در
وجود او باقی گذاشت و او را برای اقدامات مشابه و شاید بهتر در ایران آماده کرد.
امّا هدف اصلی آتاتورک از دعوت رضا شاه به منظور اصالح و تغییر خطوط مرزی ایران و
ترکیه به نفع ترک ها بود ،به این جهت تا توانست در مدّت اقامت رضا شاه کوشید که نسبت به
او حالت خضوع و خشوع داشته باشد ،تا آنجا که به یک هنگ مهم ترکیه دستور داده بود که به
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رسم دوران پادشاهی و امپراطوری عثمانی سربازان تفنگ ها را به دست گرفته و در برابر رضا
شاه به زانو درآیند.

نام تعدادی از افسران اعزامی به فرانسه و بعضی مقامات بعدی
ستوان سید محمد پالسیّد سرتیپ
ستوان

ستوان عبدالَّه هدایت ارتشبد

میرجاللی سرلشکر

سرتیپحبیبالَّه شیبانی مفقود

ستوان سید احمد وزیری سپهبد

سروان منصور جهانبانی سرلشکر

ستوان غالمحسین افخمی سپهبد

ستوان رضا جوادی سرتیپ
احمدچال -سرهنگ

ستوان

علیاکبر

شعری سرتیپ

سرگرد

ستوان

امیر

اصالنی سرتیپ

پرسکی

ستوان

خلیل

مرجان سرهنگ

ستوان محمود خسروانی امیر ارتش

ستوان

احمد

نراقی سرتیپ

ستوان احمد خسروانی امیر ارتش

ستوان

غالمعلی

قدر سرتیپ

ستوان صفرعلی انصاری امیر ارتش

ستوان

سعید

کیهان سرلشکر

سرگرد علی اصغر نقدی امیر ارتش

ستوان محمود بهارمست سرلشکر

سرهنگ احمد نحجوان سپهبد شهید

ستوان

نصراهلل

ستوان

رضا

ستوان

نصرالَّه

پارسا سرهنگ
جوادی

سروان حاجیعلی رزم فوت
آرا

پارسا

سرهنگ دکتر شیخ

ستوان صفرعلی انصاری
ستوان مجید غفاری
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نخستین گروه افسران ایرانی که تحت سرپرستی امان هللا میرزا جهانبانی برای آموزش های نظامی به فرانسه
اعزام شدند در حضور رضا خان سردار سپه

امان هللا میرزا جهانبانی و حبیب هللا شیبانی هنگام بازدید از مدرسة سوارنظام سومور فرانسه ()۱۳۰۲
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رضا خان سردارسپه در مراسم افتتاح دبیرستان نظام

از قرار معلوم در یکی از رژه ها حرکت دستهای از سربازان با آهنگ ارکستر تناسب الزم را
نداشته و درست به نظر نمی رسید ،آتاتورک از جایگاه مخصوص در کنار رضا شاه به پایین
پریده ،افسر فرماندۀ دسته را به سویی پرتاب کرده و خود در رأس سربازان به صورت یک افسر
عادی از مقابل رضا شاه رژه می رود.
در بازگشت به ایران رضا شاه تحت تأثیر قدرت نظامی ترکیه فرمان داد که رؤسای مدارس نظام
استان ها باید سعی کنند که هرچه بیشتر محصّلین زیادتری را برای دبیرستان نظام بپذیرند.
رضا شاه همچنین بنابر پیشنهاد اماناللَّه میرزا در گذشته ،دستور داده بود که خود او عازم فرانسه
شود تا ضمن خرید سالح های جدید ،افسران مناسبی را برای افتتاح دانشگاه نظامی ایران دعوت
و استخدام نماید .مدّتی بعد گروهی افسر فرانسوی به ریاست ژنرال ژاندر عازم ایران شدند و با
سرعت و پشتکار بینظیری برای ایجاد دانشگاه ارتش و تهیۀ مواد درسی به کار پرداختند .رضا
شاه دستور داده بود که افسران فرانسوی باید از یونیفورم ،نشان ها و عالئم ارتش ایران استفاده
کنند .او به امان اهلل میرزا گفته بود که حاضر نیست افسران ایرانی به فرانسویان و به لباس آن ها
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سالم نظامی بدهند .در مقابل ،موافق ت و پیشنهاد کرده بود که به هر افسر فرانسوی یک درجه
ترفیع داده شود .به این ترتیب ژاندر به مقام سپهبدی رسید.
عجب آنکه عمر خدمات افسران آموزشی فرانسوی در ارتش ایران کوتاه بود .توضیح آن که
یکی از روزنامههای چپگرای فرانسوی مقالۀ تندی در مورد ایران و حکومت رضا شاه نوشته و
روش دیکتاتوری و مال اندوزی شاه را به تفصیل توضیح داده بود.
رضا شاه با آگاهی از این امر با عصبانیّت کامل به دولت فرانسه تکلیف می کند که باید روزنامۀ
مربوطه را توقیف و مدیر آن ،آن را بازداشت نمایند .دولت فرانسه ضمن پوزش و تأسّف از این
واقعه ا عالم داشته بود که بنابر قانون آزادی مطبوعات ،دولت فرانسه نمی تواند خواست
اعلیحضرت را اجابت نماید.
رضا شاه دستور داده بود که بنابراین باید روابط ایران و فرانسه قطع شود و همچنین دستور داده
بود که کلیۀ نوشتههای فرنگی بر روی تابلوها یا شیشۀ مغازهها محو گردند و کارکنان شهرداری
با کندن تابلوها و شکستن شیشۀ مغازهها مشغول انجام وظیفه شدند.
در نشست امرای ارتش ،رضا شاه در مورد دانشگاه نظامی اظهار داشته بود که در یکسال گذشته
اطَّالعات الزم توسط افسران فرانسوی به ما داده شده و دیگر نیازی به وجود آن ها نیست و باید
ای ران را ترک کنند .شاه نظر امان اهلل میرزا که فرماندهی دانشگاه نظامی را به عهده داشت را نیز
جویامی شود .نامبرده اظهار می دارد که اوامر شاهنشاه به یقین باید اجراء شود .رضا شاه
می پرسد نظر خود شما چیست؟ امان اهلل میرزا کارها را مقدّماتی خوانده و خدمات فرانسوی ها
را برای یک سال کافی نمی داند .شاه می گوید :به نظر شما تا چند سال دیگر حضور آن ها
الزم است؟ امان اهلل میرزا پاسخ می دهد« :ده سال».
رضا شاه که عادت نداشت خالف عقیدۀ خود حرفی بشنود به تندی می گوید پس شما هم
طرفدار فرانسوی ها هستید .امان اهلل میرزا پاسخ می دهد که من تابع هیچ کشور خارجی نیستم.
وظیفۀ من است که حقایق را به عرض برسانم.
به هرحال بنا بر فرمان رضا شاه هیأت نظامی فرانسه ایران را ترک کردند .این نکته درخور توجّه
است که حزب کمونیست فرانسه مخصوصاً نشریات آن حزب به انتقاداتی دست زدند و به
افشای مطالبی پرداختند که ارزش چندانی نداشتند.
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قرارداد نظامی ایران و فرانسه فرصت مناسبی برای نفوذ فرانسویان در ایران بود که منافع بی شمار
داشت و بی جهت آنرا از دست دادند .جلوگیری از فرصت های مناسب دیگر و از آن میان نفوذ
حزب کمونیست که جای آن ها در این نوشته نیست موجب شکست های سیاسی و نظامی
فرانسه شد که نتیجۀ کامل آن در سال  ۱۹٤۰میالدی ظاهر گردید و ارتش فرانسه در آن سال در
مدّتی کمتر از یک ماه در برابر لشکریان آلمان نازی به زانو درآمد.
به هر تقدیر ،اهانت های روزنامۀ چپگرای فرانسه به پادشاه ایران و اخراج فرانسویان موجب
شد که اعلیحضرت رضا شاه نسبت به استخدام اساتید خارجی به هر صورت حالت انزجار پیدا
کند و اعالم دارد که در سایۀ همّت افسرانی که تحصیالت خارجی داشتهاند دیگر نیازی به اعزام
محصّل به خارج یا استخدام معلَّمین خارجی نخواهیم داشت.
آنچه باید گفت اینکه با همۀ عالقۀ رضاشاه به ایجاد ارتشی معظم و خرید سالح های الزم،
ارتش ایران نتوانست حتَّی به مقام عقبماندهترین ارتشهای اروپایی دست یابد .عدم توانایی و
شکست ارتش ایران در مقابلۀ شهریور ماه سال  ۱۳۲۰در برابر حمله بیشرمانه روس ها و
انگلیس ها ،برای ملت ایران آشکار گردید.
فقط الزم به یادآوری است که بسیاری از افسران اعزامی به مدارس خارج در فراگیری
روش های نوین کوشش بسیار کردند و در مراجعت به ایران تا توانستند برای اعتالی ارتش
ایران و بازگرداندن حیثیت ارتش کوشش نمودند.
بعدها در دوران پادشاهی محمّدرضا شاه جمعی از آنها به مقامات عالی رسیدند .بطور مثال،
حاجی علی رزم آرا ،عبداللَّه هدایت و محمود بهارمست هر یک به فرماندهی کل ارتش رسیدند
و سرلشکر احمد نخجوان مقام فرماندۀ نیروی هوایی و دریادار بایندر فرماندهی ناوگان دریایی
ایران را عهدهدار شدند.

مجید جهانبانی
مک لین ،ایالت ویرجینیا
 ۷دسامبر ۲۰۲۰
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ستون آرمان
برای:
داستان من
سخن سردبیر پیرامون ستون "داستان من"
تنها مقاله های تحقیقی و تخصصی ،ارزشمند و جذاب نیستند .نوشتارهایی هستند برآمده
از زندگی واقعی که به نیرومندی ،اما بسیار طبیعی ،خطوط دوران های گوناگون،
هیجان ها و عواطف انسانی را زنده و حساس در برابر خواننده قرار می دهند .از این
رو در بخش تاریخ فصلنامۀ آرمان ،از دو شماره قبل ،ستونی با نام "داستان من"
گشایش یافت .بدین وسیله از همۀ شخصیت های فرهنگی و علمی و هر هموطن و عضو
جامعۀ بزرگ ایرانیان دعوت به مشارکت در این ستون می نماییم .شیریندخت دقیقیان

دربارۀ نویسنده :حسین دلیل صفایی ،دانش آموختۀ رشتی شیمی ،از ایرانیان کارآفرین،
کوهنورد و کنشگر محیط زیست ساکن سمنان است.

من این عنوانِ "قهرمان" را به کسانی که از راه اندیشه و یا زور پیروز گشته اند ،نمی دهم ،بلکه
کسانی را "قهرمان" می نامم که "قلب بزرگی" داشته اند( .رومن روالن -زندگانی بتهوون)
در کوهنوردی هایی که با دوست و همنورد گرانمایه ام حمید داشتم و بین صحبت هایی
که در راه می کردیم می گفت چه خوب می شد که برای مسیرهای کوهنوردی در

171

شماره ۱۵

آرمان

کوهستان چُندران نام هایی انتخاب و روی تابلو نوشته و در آغازِ هر مسیرِ صعود نصب گردد.
ایده اش را پسندیدم و قول همکاری دادم .این نامگذاری ها انجام گرفت و تابلوهای آن تهیه و
نصب گردید .آن هم به همت حمید آقا:
مسیر گُرده ،مسیر سنگ الک پشت ،مسیر سنگ تمساح ،مسیر دهلیز ،مسیر دیواره ،مسیر سنگ
عقاب ها ،مسیر سنگ فتح و "مسیر قلب پاک ".
نام هر یک از مسیر ها نشانگر ویژگی های ساختاری و شکلیِ کوهِ همان مسیر هست ،ولی شاید
برای کوهنوردانی که در چُندران به کوه می روند و افرادی که در جاده اش پیاده روی میکنند
این پرسش پیش بیاید که چرا "مسیر قلب پاک"؟
روز های پایانی دی ماه سال  ۹۲بود.
خبری در رسانه ها پخش شد و در فضای مجازی به وسعت خاک ایران به سرعت دست به
دست می گشت .خبر این بود:
آموزگار دبستان شیخ شلتوت مریوان چند روزی است شاگردش را که به سرطان گرفتار شده و
در پی شیمی درمانی موهای سرش را از دست داده است ،غمگین و گوشه گیر می بیند .تن
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ماهان نازک و تکیده است و به خاطر تحمل درد رنجور است و از سوی دیگر خود را به خاطر
چهرهی متفاوتش بین همکالسی ها تنها می بیند .و این ها همه از چشمان آقای محمدیان پنهان
نیست .او حس و حال شاگردش را با تمام وجود درک می کند و به همراه او رنج می کشد.
ولی دیدن و حس کردن کافی نیست .باید برای کاستن از رنج شاگردش چاره ای بیندیشد.
دستش خالی است .با خود می گوید با این همه می توان و باید کاری کرد و سرانجام راه چاره
را می یابد .غروب آن روز به سلمانی می رود .و موهایش را از ته می تراشد .چهره خود را در
آینه روبهرو می بیند .همانی شده است که می خواهد .خودش است .قیافهاش با ماهان یکی
است .مو نمی زند .فردا سر کالس می رود .تعجب همگان را برانگیخته است .درس که تمام شد
کنار ماهان می نشیند .دست ماهان را می گیرد و به سر خود می کشد .دیدی؟ من هم دیشب
همه موهایم ریخت! حاال دیگر نه تنها مثل هم ،بلکه خوشگل تر و خوش تیپ تر هم شده ایم!
شاگرد ،همانندی پیدا کرده است .آن هم چه کسی! معلمش! از فردای آن روز همه همکالسی
ها هم سر خود را از ته می تراشند .در کالس غوغایی است .به هم نگاه می کنند و می خندند و
به سر و کله هم می زنند .ماهان دیگر تنها نیست .شور و شیطنت ،روح و روانش را فرا میگیرد.
خنده را در چشمانش می شود دید.
بعد از ظهر یکی از نخستین روزهای بهمن ماه  ۹۲است .حمید و من برای کوهنوردی به چندران
آمده بودیم .برای صعود یکی از مسیرهایی را که کمتر رفته و هنوز برایش نامی هم در نظر
نگرفته بودیم ،انتخاب کردیم .می گویند صحبت ،طول راه را کم می کند و آدم زودتر به
مقصد می رسد .گفتم :خبر را شنیدهای؟ داستان آموزگار مریوانی را؟ با خنده اش فهمیدم با خبر
است .بازگفتِ آن ما را سرخوش و لبریز از احساسی خوشایند کرده بود .آخر ،کاری کرده بود
که بیشک هزاران رسانه تبلیغی با میلیاردها خرج کردن قادر به انجام آن نبودند .کاری کرده
بود کارستان .او بار انسانی را سبک کرده بود! تنها و تنها با قلبش!
بین خروارها خبری که همانند غبار ،جلو چشمانت را می گیرند ،راه نفست را میبندند و مچاله-
ات می کنند ،شنیدن این خبر به یکباره همانند دستی است که تو را از برهوت یک زندگی
خشک و بیجان برمی کشد و به آسمانی پر از رنگین کمان می برد .درهای دنیایی روشن و
درخشان را در پیش رویت می گشاید .همه کس و همه چیز و همه جا صاف و زالل و زیباست.
پر از مهربانی است و همۀ وجودت را سرشار از نیرویی می کند که می خواهی همه را دوست
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معلم شریف و هوشمند ،محمدعلی محمدیان ،آموزگار دبستان شیخ شلتوت مریوان

بداری و تنگ در آغوش بگیری و مهر بورزی .و ما ،حمید و من ،تمام ذرات وجودمان در چنین
حسی شناور بود.
" حمید جان ،با من موافقی که این مسیر را به پاس مهربانی و نیک اندیشی آقای محمدیان ،به
خاطر کار بزرگ و به یادماندنی اش ،و برای آنکه پژواک پیام انسانیت و نوع دوستی برخاسته از
ژرفای قلب پاک این آموزگار مریوانی همواره در کوهستان چندران بپیچد" ،مسیر قلب پاک"
بنامیم؟"
لبخندی که بر لب هایمان نشست نشانۀ یکدلی و یک رأییِ مان بود .دست یکدیگر را فشردیم
و همدیگر را در آغوش گرفتیم.
تابلوها آماده و نصب شدند .اگر تابلو راهنمای "مسیر قلب پاک" را در چُندران دیدیم ،در
پایش لختی درنگ کنیم و به احترام محمد علی محمدیان آن آموزگار مریوانی دبستان شیخ
شلتوت و "قلب پاکش" کاله از سر برداریم .به احترام یک "قهرمان".
حسین دلیل صفایی ،کوهنورد ،کنشگر محیط زیست،
 ،۱۶/۹/۹۹سمنان
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معرفی نویسنده به قلم خود او :من مهین نعمت اللهى (عابدینى) زاده  ۲۶آبان  ۱۳۳۱آبادان
هستم .دوران تحصیالت ابتدایى و متوسطه را در آبادان گذراندم .در سال  ۱۳۵٤از مدرسه عالى
پرستارى مهرآیین اصفهان وابسته به وزارت بهدارى (دانشکده پرستارى تحت نظر دانشگاه علوم
پزشکى فعلى اصفهان) فارغ التحصیل شدم .پس از ازدواج و سکونت در تهران به استخدام
وزارت بهدارى درآمدم .مدت پنج سال به عنوان مربى ،در آموزشگاه بهیارى کرج مشغول به
کار شدم و سپس به مدت دو سال در مرکز طبى کودکان (بیمارستان دکتر حسن اهرى) انجام
وظیفه کردم.
پس از هفت سال خدمت صادقانه در وزارت بهدارى در تاریخ خرداد  ۱۳۶۱به دلیل بهایى بودن
مورد پاکسازى قرارگرفتم و از محل کار اخراج شدم .در سال  ۲۰۰۹میالدى به آمریکا
مهاجرت کردم و در حال حاضر با همسر ،فرزندان و نوه ها در کارولیناى شمالى زندگى
مى کنم .همیشه به دنبال فرصتى بودم تا مصائب و مشکالتى را که بر جامعه بهایى ایران وارد
شده و شخصاً شاهد و ناظر آن بودم ،تا حدى که در توانم هست بنویسم ،ولى در طى این سال ها
به دالئل مختلف انجام این کار میسر نبود و نمی دانستم چگونه باید بنویسم .به لطف سرکار
خانم منیرو روانى پور نویسنده عالیقدر و شرکت در کالس هاى ایشان جرأت و جسارت نوشتن
پیدا کردم .امیدوارم بتوانم به لطف حق همه آنچه را که در دل دارم بنویسم تا اداى دینى باشد به
ایشان.
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روز جهانى بهداشت قاعدگى
بیست و هشتم ماه مى (مطابق با هفتم خرداد) روز جهانى بهداشت قاعدگى یا Menstural
 Hygiene Dayبود .روزى با هدف آموزش خانمها در زمینه بهداشت قاعدگى و از بین
رفتن تابو ها علیه زنان و دختران نوجوان .
چه انتخاب هوشمندانه اى! بیست و هشتم ماه به نشانه چرخه بیست و هشت روزه قاعدگى
(پریود) و ماه مى که پنجمین ماه سال است نماینده پنج روز خونریزى در ماه.
اولین بار که این کلمه را شنیدم آخرین سال دبستان را مى گذراندم .هنوز هیچ شناختى از
تغییرات مهمى که قرار بود در بدنم اتفاق بیفتد نداشتم  .با تعدادى دختر که همسن و سالم بودند
در یک کالس درس مى خواندیم و اختالف سنى مان بیشتر از یکى دو سال نبود  .تعدادى از
بزرگتر ها با توجه به آب و هواى گرم آبادان مسلماً تا آن تاریخ بالغ شده بودند ولى من هیچ
چیزى در مورد بلوغ نمى دانستم.
سال آخر دبستان معلم حساب و هندسه ما آقایى میانه سال و معلم بقیه درسها یک خانم جوان
بود .بین همکالسی ها دخترى بود به نام نرگس که چند سالى بزرگتر از ما بود  .نرگس به طور
مستمع آزاد در کالس شرکت مى کرد  .به دلیل سه سال پشت سر هم مردود شدن در پایه ششم
ابتدایى قانوناً نمى توانست در امتحانات نهایى با بقیه شاگردان شرکت کند و ناچار بود به
صورت متفرقه امتحان بدهد ؛ اما این حق را داشت که بدون ثبت نام رسمى به همراه دیگران در
کالسها حضور داشته باشد .
هنوز تا پایان سال تحصیلى و برگزارى امتحان نهایى فرصت زیادى باقى مانده بود  .کم کم بهار
نزدیک مى شد و زمستان معتدل آبادان رو به انتها بود  .روزى طبق روال معمول معلم ریاضى
قرار بود از بچه ها امتحان ماهیانه بگیرد .
کالس هاى مدرسه ما مثل همه مدرسه ها در عین کوچک بودن بیشتر از پنجاه دانش آموز را در
خود جا مى داد .روى هر نیمکت سه نفر مى نشستند .موقع امتحان گرفتن معلم بچه ها را با فاصله
مى نشاند .آن روز هم نفرات وسط نیمکتهاى سه نفره را صدا زد و مجبورشان کرد روى زمین
بنشینند  .در همین حال نرگس با رنگ و روى پریده وارد کالس شد .نامه اى به معلم نشان داد و
گفت که حالش خوب نیست و از خانم مدیر اجازه گرفته که به منزل برگردد .آقاى معلم از
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نرگس خواست که اگر مى تواند امتحان را بدهد و بعد از امتحان به خانه برود  .طفلکى نرگس
قبول کرد و چون روى هر نیمکتى دو نفر نشسته بودند ناچار در انتهاى کالس روى زمین نشست
و مثل بقیه مشغول جواب دادن به سواالت شد.
مدتى که معلم براى جواب دادن به سئواالت و مسئله ها در نظر گرفته بود تمام شد  .به دستور
معلم همه برگه ها را باال گرفتیم و یکى دو نفر از بچه ها مشغول جمع کردن ورقه ها شدند .بچه
هایى که روى زمین نشسته بودند سرجایشان برگشتند ،ولى نرگس همان طور روى زمین نشسته
بود و از جایش تکان نمیخورد .
چند دقیقه اى گذشت  .کم کم پچ و پچ بین بچه ها شروع شد و عده اى واى واى گویان و نچ
نچ کنان به انتهاى کالس خیره شد ه بودند  .من از همه جا بى خبر از بغل دستى ها مى پرسیدم :
"چى شده ؟ چرا نرگس پا نمیشه ؟ "
شنیدم یک نفر گفت " :نرگس قاعده شده! "
با تعجب گفتم :نرگس چى شده؟ "
دوباره تکرار کرد.
باز پرسیدم" :یعنى چى اینکه گفتی ؟ "
گفت " :تو نمیدونى یعنى چى ؟ "
باز هم گفتم ":نه نمیدونم ! "
در همین حال صداى آقا معلم را شنیدیم که میگفت":خجالت نکش منهم مثل پدرت " .
باالخره نرگس از جایش بلند شد و به طرف نیمکتى که مى نشست رفت .کیف و کتابهایش را
برداشت و از کالس بیرون رفت  .روى زمین جایى که او نشسته بود چند لکه خون دیده مى شد
 .پروین یکى از همکالسیها که جزو گروه پیشاهنگى مدرسه بود از جایش بلند شد با یک تکه
روزنامه که از جلد کتابش باز کرده بود لکه هاى خون را از روى زمین پاک کرد و روزنامه را
در سطل آشغال انداخت .معلم با گفتن بارک اهلل پیشاهنگ! از پروین تشکر کرد .طفلکى
نرگس رفت و تا آخر آن سال به مدرسه برنگشت .دیگر خبرى از او نشنیدیم.
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قتل ناموسی
خبر کوتاه بود و تکان دهنده ؛ " به نام ناموس ،قتل فجیع دختر سیزده ساله به دست پدر.
فاجعه به قدرى ناگوار است که تا چند دقیقه نمى توانم آنچه را مى خوانم باور کنم .درست
مى بینم؟ پدرى پاره تنش را هنگامى که در خواب بوده با داس مى کشد و بعد با این عنوان که
از آبرو و ناموسش دفاع کرده خودش را تسلیم پلیس مى کند.
آبرو  ،ناموس ،غیرت  ،تعصب و چرندیاتى از این قبیل جان میلیونها زن را از اول تاریخ تا به
حال گرفته است
بارها این گونه خبرها را که تیتر صفحات حوادث روزنامه ها بودند و هستند دیده ایم و خوانده
ایم .از زمانى که به یاد دارم در خانه ما روزنامه ،کتاب و نشریات مختلف دیده مى شد .پدرم با
اینکه سواد ظاهرى چندانى نداشت و تا ششم ابتدایى بیشتر درس نخوانده بود مطالعه را دوست
دا شت .به محض اینکه خواندن و نوشتن یاد گرفتم شروع کردم به خواندن و اولین چیزى که
توجهم را جلب می کرد ،صفحه حوادث بود .جنایات مختص شهر یا قوم خاصى نبود .همیشه
مردهایى که پدر  ،همسر و یا برادر بودند به اتهامات واهى و گاهى سوء ظن هاى بى دلیل دختر،
همسر و یا خواهرشان را مى کشتند و در پناه قانون از مجازات معاف مى شدند.
نمى خواستم این ظلم و ستم هایى را که به زنها و دختران سرزمینم روا مى شد باور کنم .همیشه
فکر مى کردم یک جاى کار مى لنگد و این قوانینِ حافظِ منافعِ مردان است که دست آنها را در
ارتکاب جرائم این چنینى باز می گذارد .سالها بعد و در دوران دبیرستان حادثه اى باعث شد تا
ایمان بیاورم به اینکه هیچکدام از قوانین کشورى و دینى حامى زنان و دختران مظلوم سرزمینم
نیست.
اواخر دهه چهل شمسى بود و من سالهاى آخر دبیرستان را می گذراندم .عصر یک روز پاییزى
با عده اى از همکالسیها به خانه برمى گشتیم .خانه ما فاصله زیادى از دبیرستان نداشت و اکثر
دانش آموزانى که ساکن همان محل بودند پیاده به مدرسه می رفتند و برمى گشتند.
نیمه هاى راه بود که سر یکى از کوچه ها جمعیت انبوهى از زن و مرد و کوچک و بزرگ
دیدیم .دیدن این همه آدم که بیکار و عالف ایستاده اند عادى به نظر نمی رسید .از خانمى
پرسیدیم :چه خبر شده؟ این همه آدم اینجا چکار مى کنند؟
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جوابى که داد لرزه به تنمان انداخت " ....دو تا برادر خواهرشون رو کشتند ".پرسیدیم :توى
کدوم خونه این اتفاق افتاده؟ خانم مذکور خانه اى را با انگشت نشان داد و گفت :میگن توى
این خونه بوده.
فریال دوست همکالسى من فریادى کشید و گفت :واى !!! این خونه همسایه ماست.
راست مى گفت .خانه آنها با منزلى که قتل در آن به وقوع پیوسته بود سه خانه بیشتر فاصله
نداشت.
قدرت حرکت از ما سلب شده بود .درعرض چند دقیقه همه ماجرا را فهمیدیم .دختر نوجوان
خانواده که اتفاقاً در همان دبیرستان ما درس مى خواند دو سه روزى گم شده بود و امروز قبل از
ظهر به خانه برمیگردد .خانواده از ترس آبرو! گم شدن دختر را به پلیس گزارش نداده بودند.
پدر هنوز به منزل برنگشته و دختر به محض رسیدن به خانه مورد موأخذه مادر و برادرها قرار
میگیرد که :کجا بودى ؟ دختر در جواب مى گوید که سه روز پیش در حال رفتن به مدرسه
هنوز به خیابان اصلى نرسیده به وسیله سه سرنشین یک پیکان قرمز ربوده و به محل نامعلومى
برده مى شود .سه پست فطرت جنایتکار در این مدت بارها به او تجاوز کرده و مورد اذیت و
آزار قرارش داده اند  .امروز صبح چشمانش را مى بندند و باز او را سوار همان پیکان قرمز رنگ
مى کنند و نزدیکیهاى محلى که او را دزدیده بودند ،رهایش مى کنند.
مادر و برادرها حرفش را باور نمى کنند و فکر مى کنند او با میل خودش با آنها رفته .هر چه
دختر بیچاره التماس مى کند به خرجشان نمی رود .برادرها که خواهر را لکه ننگ و باعث بى-
آبرویى خانواده مى دانند تصمیم به از میان بردن این لکه ننگ مى گیرند  .طنابى می آورند و
دور گردن خواهر مى پیچند .هر کدام از برادرها یک سر طناب را مى گیرند و مى کشند .در
این لحظه مادر که مرگ را در یک قدمى دخترش مى بیند از اتاق بیرون مى دود؛ فریاد مى زند
و از همسایه ها کمک مى خواهد .برادران به ظاهر آرام به موجوداتى خونریز و ستمگر تبدیل
شده بودند .تا همسایه ها برسند کار از کار گذشته و مرگ دختر بینوا را به کام خود کشیده بود.
جنازه دختر در اتاق افتاده و مادر بهت زده به جسد دخترش مى نگریست؛ برادرها به کالنترى
میروند و به قتل خواهرشان به بهانه دفاع از ناموس اعتراف مى کنند .زمانیکه ما به جمعیت
تماشاچى رسیدیم پلیس ها و پزشک قانونى هنوز در محل وقوع جرم بودند .بیشتر از این نمى-
توانستیم بمانیم .راهما ن را کشیدیم و رفتیم .دیر مى کردیم خانواده هاى ما هم نگران مى شدند.
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تا مدتها این جنایت وحشتناک تنها فکر و ذکر مردم آبادان بود و همه مى خواستند بدانند آخر
ماجرا چه مى شود و چه مجازاتى در انتظار برادرهاست .مى گفتند پلیس همه پیکانهاى قرمز را
تحت نظر دارد و در جستجوى سرنخى از متجاوزین و ربایندگان دختر بینواست ولى هیچ
سرنخى پیدا نشد .همانطور که انتظار مى رفت دو برادر فقط به چند سال زندان محکوم و بعد از
مدتى از زندان آزاد شدند .انگار نه انگار که خواهرى داشتند و جانش را گرفتند.
ماجراهاى ناموسى همیشه اینطورى نبود .گاهى وقتها سر و گوش جنبیدن و شیطنت یکى از
زوجها تا مدتها ورد زبان همسایه هاى بیکار و وراج مى شد و تا بنیاد آن خانواده را از هم نمى-
پاشیدند آرام نمى گرفتند .
خانه هاى سازمانى شرکت نفت در محلى که ما زندگى مى کردیم همه شبیه هم و یک اندازه
بودند .هر خانه اى یک حیاط جلویى و یک حیاط پشتى داشت که درعین کوچک بودن به آنها
اصطالحاً باغ مى گفتیم .در همین باغچه هاى کوچک پدرم و همه اهالى محل انواع سبزى و تره
بار و همینطور گلهاى خوشبو مى کاشتند .آدرس خانه هاى شرکت نفت در منطقه بهار( محله ما
) بر اساس شماره ایستگاه اتو بوس ،ردیف خانه ها و شماره پالک منازل بود .مثالً نشانى ما به
این صورت بود؛ بهار ،ایستگاه  ،۱۱ردیف  ٤۵۹خانه شماره  . ٤درِ حیاط جلویى به کوچه اى با
دیوارهاى آجرى و در حیاط پشتى (باغ) به کوچه اى تشکیل شده از حصارهاى پوشیده از
شمشاد باز مى شد .شمشادهاى همیشه سبز و شاداب گلهایى خوشبو شبیه یاس داشتند و بوى
عطرشان محله را پر مى کرد .خانه ها به قدرى کوچک و نزدیک هم بودند که همسایه هاى
فضول مى توانستند رفت و آمد همه اهل کوچه را به راحتى تحت نظر داشته باشند .محله ما
مخصوص کارکنان متأهل و خانواده هایشان بود .افراد مجرد فقط در صورتى که پدر و مادر و
یا خواهر و برادرشان با آنها زندگى مى کرد مى توانستند در این خانه ها اقامت کنند .در غیر این
صورت در سوئیت هاى مجردى محله بریم سکونت مى کردند .با این حال یکى از خانه هاى
یک ردیف باالتر از خانه ما که کوچه باغ مشترک داشتیم در اختیار یک جوان مجرد بود و به
دلیل تنها بودنش زیر ذره بین فضولهاى محله قرار گرفته بود.
صبح یک روز نسبتاً گرم تابستان یکى از همسایه ها را دیدیم که با کنجکاوى به خانه همسایه
مجردمان چشم دوخته و خانه را تحت نظر گرفته بود .من با اینکه حدود دوازده سال بیشتر
نداشت م احساس مى کردم باید اتفاق جالبى افتاده باشد که این همسایه فضول کار و زندگى اش
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را ول کرده و به خانه مردم زل زده .کم کم بقیه همسایه ها از سر کنجکاوى از خانه هایشان
بیرون آمدند و شروع کردند به سئوال کردن که :چى شده ؟ فضول خانم هم با آب و تاب
تعریف میکرد که" :خانم فالنى ساعت  ۹صبح رفت توى خونه این یارو و تا االن که ساعت
یازده و نیمه هنوز بیرون نیومده ".و قسم می خورد که بار اولش هم نیست و با چشمهاى خودش
چندین بار او را دیده که به خانه ى این آقاى مجرد آمده.
زنى که این همسایه در موردش صحبت میکرد یک خانم جوان ،خوشگل و شیک پوش بود با
همسرى چندین سال از خودش بزرگتر و سه فرزند پسر که چند کوچه باالتر از ما زندگى مى-
کرد .کسانى که در پاالیشگاه آبادان کار مى کردند معموالً به صورت سه شیفت در گردش
(صبح  ،عصر و شب) کار مى کردند و از قرار معلوم شیفت کارى همسر خانم و این آقاى مجرد
همزمان نبود .طبق گفته هاى همسایه فضول هر وقت شوهر خانم صبح کار و این همسایه ما عصر
کار است کیفشان کوک است .خانم به بهانه خرید بچه ها را در خانه می گذارد و خودش به
اینجا مى آید.
کم کم تعداد تماشاچیان بیکار و عالف بیشتر مى شد .همه اهل محل جمع شده و منتظر بیرون
آمدن زن بودند .هیچ صدایى از خانه شنیده نمى شد .پرده ها کامالً کشیده و هیچ نورى به چشم
نمى خورد .تنها نشان دهنده حضور مرد در خانه اتومبیل فولکس قورباغه اى اش بود که بیرون
خانه پارک شده بود.
با اینکه نیم ساعتى از ظهر گذشته بود ولى کسى خیال رفتن نداشت .ما از توى باغ و از باالى
شمشادها شاهد ماجرا بودیم .پدرم عصر کار بود .مادرم ما را براى نهار صدا زد .پدر در حالى که
براى رفتن به محل کار آماده مى شد به مادر و خواهر بزرگم گفت" :من که رفتم در رو قفل
مى کنید و اجازه نمیدید بچه ها از خونه بیرون برن" .صداى اعتراض من و خواهر و برادر ها
بلند شد که :محل خودمون هیچى؛ از محله هاى دیگه هم مردم آمدن تماشا ،بعد شما نمیذارید
ما بریم بیرون؟ پدرم عصبانى شد و داد زد" :یک مشت آدم بیکار و تنه لش جمع شدند توى
کوچه .دوست ندارم بچه هاى من قاطى اونها باشن .ضمناً فضولى توى زندگى مردم کار خوبى
نیست .همین که گفتم درو قفل مى کنید و هیچ کسى حق نداره بره بیرون .اصالً توى باغ هم
نرید".
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پدرم رفت و خواهرم به دستور پدر در را قفل کرد .قبل از ظهر ما بدون نیاز به بیرون رفتن از
محوطه خانه ماجرا را مى دیدیم و حاال هم فرقى نکرده بود .به ر حال نمى شد این فیلم مجانى را
از دست داد .پدر که خانه نبود براى شیطنت و کنجکاوى آزادى بیشترى داشتیم .براى اینکه بهتر
ببینیم نیمکتى را نزدیک شمشاد ها آوردیم و روى آن ایستادیم .جمعیت باز هم بیشتر شده بود.
عده اى از اراذل و اوباش ،باد الستیک هاى فولکس واگن را خالى کرده و روى شیشه و بدنه
اتومبیل با رنگ فحش هاى رکیک نوشته بودند .
شنیدیم همسایه ها به پلیس و همسر خانم خبر داده اند .طفلکى همسر را دیدیم که به درختى
تکیه داده و گریه می کرد .تا آن زمان گریۀ یک مرد را ندیده بودم .پلیس سعى مى کرد مردم را
متفرق کند ،ولى کسى خیال رفتن نداشت .مثل این که منتظر بودند پلیس ،زن و مرد را از خانه
بیرون بکشد؛ به دست آنها بدهد تا تکه تکه شان کنند.
دو در بودن خانه به داد پلیس رسید .مردم را با این کلک که از در حیاط پشتى بیرونشان مى-
آوریم به کوچه باغ کشاندند و بعد از در دیگر زن و مرد در تله افتاده را سوار ماشین پلیس
کردند و بردند.
نمی دانم خانم و همسرش اهل کجا بودند ،همین قدر مى دانم آقا سنتى و عشیره اى عمل نکرد
و ماجرا به طالق منتهى شد .عملى که از نظر مردم سنتى و عشایر عرب زبان آبادان بى غیرتى و
بى ناموسى بود .بعد از گذشت این همه سال هنوز قیافه مرد گریان را فراموش نکرده ام و فکر
مى کنم در عین حال که آبرویش را بر باد رفته مى دید باز هم آنقدر با شعور بود که دست به
کار احمقانه اى نزد و ماجرا را با طالق خاتمه داد.
سالها بعد فیلم (محلل) را دیدم .در ابتداى فیلم مردى قصد کشتن همسرش را دارد به این بهانه
که زن از پشت در با خواستگار سابقش حرف زده است .بازیگر نقش اول فیلم به این مرد
نصیحت مى کند که" :دختر رو باید کشت  ،زن رو میشه طالق داد  ".با همین استدالل همسر
حاج آقا ،گناه دخترش که روى پشت بام مشغول بوسیدن پسر همسایه است را به گردن مى-
گیرد تا دخترش به دست پدر غیرتى به بهانه دفاع از ناموس کشته نشود .این داستان اندوهبار
دفاع از غیرت و ناموس هنوز هم ادامه دارد.
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بازنویسی خالق
داستان های
مثنوی معنوی به نثر
و شرح داستانهای آن
به زبان امروزی
دکتر مهدی سیاح زاده
مولوی شناس و روانشناس

در شهر بخارا مرد نیکوکار ثروتمندی بود به نام صددر
جهان که همه ی زندگی خود را وقف خدمت به خلق

داستان بخشش های صدر

کرده بود .هر روز صبح نیازمندان بدر سدر راه او صدف

جهان

می کشیدند و صدر جهان نیز بدا سدخاوت ،احتیاجدات

( مثنوی  -دفتر ششم  -از بیت

آنان را برآورده می کرد .اما او روش خاصی برای این

) ۳۷۹۹

بخشش خدود داشدت کده همده ی مدردم بده آن آگداه

بودند .اول این که هر روز نوبت دسته و یا طبقه ی خاص بود .یک روز بیماران ،روز دیگدر بیدوه
زنان و یتیم داران ،روز دیگر فقها و روحانیون تنگدست و روزهای دیگر وامداران و درویش هدا
وغیره به نوبت می آمدند و نیاز آندان برطدرف مدی شدد .رسدم دوم صددر جهدان ایدن بدود کده
هیچکس نمی بایست نیاز خود را بر زبان بیاورد .صدر جهان با دیدن آن ها نوع نیاز آنان را می-
فهمید و متناسب با آن کمک می کرد .اگر کسی احتیاج خدود را بدر زبدان مدی آورد ،از کمدک
های او محروم می ماند.
تا این که یک روز پیرمردی درشت گو و پرخاشگر بر سر راه او آمد و برخالف معمدول گفدت:
به من گرسنه چیزی عطا کن .صدر جهان توجهی به او نکرد .پیر دوباره اصدرار کدرد و بداز بدی-
اعتنایی صدر جهان رادید و دیگر بار پیر با صدای بلند ،نیاز خود را به گوش او رساند .مدردم کده
شیوه ی بخشش صدر جهان را می دانستند از این همه اصرار پیدر شدگفت زده شددند ،امدا حرفدی
نمی زدند .پیر باز حرف خود را بلند ترتکرار کرد کده صددر جهدان خشدمگین شدد و گفدت :ای
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پیرمرد ،یک بار گفتی ،پاسخ ندادم ،بار دوم گفتی ،بی اعتنایی کردم ،واقعاً که خیلی بدی حیدایی.
پیر نیز فور ًا پاسخ داد :ای صدر جهان ،تو از من بی حیدا تدری .تدو ایدن جهدان را بدا ثدروت خدود
تسخیر کرده ای و با این خیرات و بخش های خود می خواهی آن جهان هم مال تو باشدد .حداال
من بی شرمم یا تو؟
گفت :بس بی شرم پیری ،ای پدر !
پیر گفت :از من تویی بی شرم تر
کین جهان خوردی و خواهی تو ز طَمْع
کان جهان با این جهان گیری به جمع
۳۸۱٤/۶
صدر جهان از این سخن خنده اش گرفت و برخالف روش خود ،مال بسیار بده پیدر بخشدید .روز
دیگر که نوبت روحانیون تنگدست رسید ،فقیهی مانند پیرمرد روز پیش ،به ناله و فغدان پرداخدت
و درخواست کمک کرد .صدر جهان پاسدخی ندداد .هرچده او بیشدتر آه و نالده کدرد ،صددر بدی
اعتناتر بود.
روز دیگر مرد فقیه تخته ای را با پارچه های کهنه به پای خود پیچید و ظداهراً بدا پدای شکسدته در
صف مردم بیمار ایستاد .صدر جهان او را دید و شناخت و چیزی به او ندداد .روز دیگدر آن مدرد
فقیه ،لباس نمدی پوشید و کالهی به شکل صوفیان بر سر گذاشت و خدود را در صدف درویدش
های فقیر جا زد .اما صدر جهان باز او را شناخت و کمکدی بده او نکدرد .روز دیگدر چدادر زنانده
روی سر خود کشید و در صف بیوه زنان قرار گرفت .اما صدر جهدان دوبداره او را شدناخت و از
دادن کمک خودداری کرد .دیگر حوصله ی فقیه سر رفته بود .فکر کرد به هدر حقده ای بایدد از
صدر جهان عطیه دریافت کند .این بود که رفت نزد یک مرده شوی و گفت :مرا در کفن بپیچ و
در راه صدر جهان قرار بده .شاید وقتی مرده را دید  ،سکه ای بر من انداخت .هرچده داد ،نصدف
آن را به تو می دهم .مرده شوی نیز همین کار را کدرد .او را در کفدن پیچیدد و بدر سدر راه صددر
جهان قرار داد.
صدر جهان مانند هر روز بیرون آمد و وقتی آن مرده کفن شدده را دیدد ،سدکه هدایی بدر روی او
ریخت .مرده از ترس این که زر را دیگران بردارند ،بالفاصله دست را از کفن بیرون آورد .زر ها
را برداشت و بلند شد و گفت :ای صدرجهان ،با آن که مدت هدا از کمدک بده مدن امنتداع مدی-
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کردی ،دیدی سرانجام از تو زر گرفتم؟ صدر جهان گفت :اما ای خیره سر ،تا وقتی که نمردی،
از درگاه من سود و رحمتی به تو نرسید.
گفت با صدر جهان :چون بستدم؟
ای ببسته بر من ابوابِ کرم

1

گفت :لیکن تا نَمُردی ای عَنود
از جَناب من نَبُردی هیچ جود

2

۳۸۳۵/۶
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها
این داستان میان حکایت بلند «دِژهوش رُبا» آمدده اسدت .آنجدا کده شدهزادگان در قلعده ی «ذاتُ
الصَُّوَر» ،تصویر شاهزاده ی دلربای چین را دیدید و صد دله عاشق او شدند.
کرد فعلِ خویش قلعه ی هُش رُبا
هر سه را انداخت در چاه بال ...
عشقِ صورت در دلِ شَهزادگان
چون خَلِش می کرد مانند سِنان

3

اشک می بارید هر یک همچو میغ
دست می خایید و می گفت :ای دریغ

4

۳٧۶۳/۶
بیقراری آن ها در این عشق چنان بود که مثل ابر بهار اشک می ریختندد و افسدوس مدی خوردندد
که چرا پند پدر را نشنیدند و قدم به این قلعه گذاشتند.
ماکنون دیدیم ،شه زآغاز دید
چندمان سوگند داد آن بی نَدید

5

 -۱بستدم :بستاندم ،گرفتم .ابواب کرم :در های بخشش.
 -۲عَنود :لجاجت کننده ،خیره سر .جَ ناب :درگاه.
َ -۱خلِش :اسم مصدر خلیدن ،به معنی فرو رفتن خار و هر چیز نوک تیز در بدن انسان .سِ نان :سرنیزه.
 -۲میغ :ابر .دست خاییدن :انگشت پشیمانی به دندان گرفتن.
 -۳بی َندید :بی نظیر ،بی همتا.
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۳٧۶۹/۶
شهزادگان به تدبیر و عقل خود اعتماد کردند و بده بالیدی افتادندد کده هرگدز تصدورش را نمدی-
کردند.
اعتمادی کرد بر تدبیرِ خویش
که بَرَم من کارِ خود با عقلِ خویش
۳٧۹۵/۶
اینجا مولوی می گوید سخن پیران و مرشدان را باید شنید .زیرا آنان با بینش الهدی خدود آنچده را
که ما نمی بینیم ،مشاهده می کنند:
آنچه در آیینه می بیند جوان

1

پیر اندر خشت بیند پیش از آن
۳٧٧٧/۶
به چنین اعتباری است که مولوی توصیه می کند :در راه حقیقدت ،بایدد تسدلیم پیدر (کده جانشدین
خدا در زمین است) شد .آنچنان تسلیمی که گویی نزد خدا مرده ای .باید بدا رهنمدون پیدر ،عقدل
جزوی (عقل سودجو ،عقل فرصت طلب ،عقل دوراندیش و  )...را در خود کشت .باید با ارشداد
پیر ،همه تدبیر مکر زا را رها کرد .باید به یاری پیر ،پیش از مدرگ تدن ،در خدود مدرد و تولددی
دوباره یافت .همانگونه که مولوی به راهنمایی شمس تبریزی چنین کرد و به کمال رسید:
تَرکِ مَکرِ خویشتن گیر ،ای امیر !
پا بکش ،پیشِ عنایت ،خوش بمیر
این به قدرِ حیله ی معدود نیست
زین حیَل تا تو نمیری سود نیست

2

۳٧۹٧/۶
اینجا است که همین داستان «بخشش های صدر جهان» را نقل می کند .همچندان کده آن فقیده تدا
هنگامی که نمرد ،از بخشش های صدرجهان برخوردار نشد .مولوی در قالب ایدن داسدتان ،یکدی
 -۱جوان اینجا به اعتبار سن و سال و گذشت عمر نیست ،بلکه به کسانی اطالق می شود که از لحاظ
بینش ،مانند جوان ها ناپخته هستند ،حتی اگر از جهت سنی کهنسال باشند.
 -۱حیَل :حیله ها ،ترفند ها ،اینجا به معنی تدبیر ها .معنی بیت :هدف های تو (این) با تدبیر های محدود
و معدود تو حاصل نمی شود ،مگر این که این تدبیر ها و ترفندها را رها کنی و در «خود» بمیری.
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از مهم ترین نکته های عرفانی را شرح می دهد .یعندی مفهدوم جملده ی معدروف« :مُوتُدوا قَبدلَ اَن
تَمُوتُوا».

1

در اصطالح عرفان ،مرگ دو نوع اسدت ،اول مدرگ اجبداری و دوم مدرگ اختیداری .درمدرگ
اجباری انسان جسم خاکی خود را رها می کند .اما مرگ اختیاری زمانی است که انسان با یداری
و ارشاد پیر طریقت همه ی هویت زمینی خود را می میراند .از آن به بعد او نیست که بود ،گرچه
جسم خاکی او زنده است .او از نظر بینش عالم ،تولدی دیگر می یابد.ا
در این داستان ،صدرجهان ،همان گونه که از نامش پیدا است ،نماد حضرت حق است .او به همده
ی مخلوقات خود رزق و روزی می رساند .او نیازی ندارد کده نیازمنددان ،حدوایج خدود را بده او
بازگو کنند .او ضمیر هر کس را می خواند و اندازه نیاز او را می داند .اما تنهدا راه رسدیدن بده او،
رها شدن از «خود» است .کشتن «خود» است و «مردن است پیش از مردن جسم».
فقیهی که درخواست کمک می کرد نماد مردمانی اسدت کده گرچده بده رزق دهدی خددا اعتقداد
دارند ،درخواست بیش از اندازه را در طلب الزم می دانند .آن فقیه تا هنگامی که عقل چاره جدو
و دوراندیش راهنمای او بود و همه نوع ترفند برای دریافت کمک به کدار مدی بسدت ،بده نتیجده
نرسید .اما زمانی که خود را در کفن پیچید و بطور سمبلک تسلیم مدرگ اختیداری شدد ،بخشدش
صدر جهان به او ممکن گردید.
سِرَّ ِ مُوتُوا قَبلَ مَوت این بُوَد
کز پسِ مُردن ،غنیمت ها رسد

2

غیرِ مُردن هیچ فرهنگی دگر
در نگیرد با خدای ،ای حیله گر !

3

۳۸۳٧/۶
***

 -۲مُو ُتوا َقب َل اَن َتمُو ُتوا :برگرفته از حدیث نبوی است یعنی «بمیرید ،پیش از آن که بمیرید» یعنی پیش
از آن که به مرگ اجباری جسم گرفتار شوید« ،خود» خود را بکشید و از این مَنیّت رها شوید.
 -۱مُو ُتوا َقب َل مَوت :همان «مُوتِوا َقب َل اَن َتمُو ُتوا» است که در باال معنی آن آمده است.
 -۲ای حیله گر ،در پیشگاه خدا هیچ معرفتی جز مرگ اختیاری اثرگذار نیست.
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با کوله باری از تاثر و دریغ ،چه بسیار سخت
است بدانی از دوست پنجاه ساله و گرانقدرم،
زنده یاد نصرت اهلل نوح ،که طنین نامش هزاران
خاطرۀ شیرین را در ذهنم زنده می کند.
زنده یاد نوح ،صرفنظر از اعتقادات سیاسی اش ،انسانی طنزپرداز ،بزرگوار ،آراسته به
خصائلی پسندیده با انبانی سرشار از دانشی گسترده در پهنۀ تاریخ و ادب و فرهنگ
پارسی و روزنامه نگاری بود.
دلم برای عدم حضور شوق انگیزش در بزم های شعر و موسیقی که با حضور دوستان و
شاعران و هنرمندان در منزلم در شمال کالیفرنیا برگزار می شد ،بسیار غمگین و تنگ
می شود .او با شعر و طنز ادبی دل انگیزی آغازگر برنامه های ما بود.
جای پربار سخنان و طنزها و خنده های دلنشینش که ریشه در اندیشه ای ژرف و سرشار
از خاطرات آموزندۀ ادبی و روزنامه نگاری او داشت و نمایانگر دانش شگرف او در شعر
و ادبیات پارسی بود ،خالی است .من ظهور ممتاز و برجستۀ او در زندگی ام را قدر
دانسته و سپاس می دارم.
رفتی ز دیده و داغت بر دل ما است هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیدا است هنوز
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سمت چپ زنده یاد نصرت هللا نوح ،وسط دکتر دیان و راست ،دکتر سجادی در سفر به شهر گایزر در استرالیا

نام و خاطرات او برایم گرانبها و عزیز و از یاد نرفتنی است.
نصرت اهلل نوح (نومیان) به سال  ۱۳۱۰در سمنان متولد شد .در سال  ۱۳۲۹به تهران رفت و
فعالیت های ادبی -سیاسی اش را آغاز کرد .نخستین شعر او به سال  ۱۳۳۰در روزنامه
فکاهی سیاسی «چلنگر» انتشار یافت .پس از آن اشعار و آثار او در دیگر نشریات با
امضای «نوح» منتشر می شد .پس از  ۲۸مرداد سال  ۳۲نوح دستگیر شد .پس از آزادی
اشعار خود را با امضاءهای «سپند» و «میغ» منتشر می کرد .اولین کتاب شعرش منظومه
«گرگ مجروح» در سال  ۱۳۳۳چاپ شد .در  ۱۳۳۹نخستین مجموعه شعرش با عنوان
«گل هایی که پژمرد» به چاپ رسید .دومین مجموعه شعرش در « ۱۳۳۲ستارگان تابان» در
 ۱۳۳۸و دیوان «رفعت سمنانی» در  ۱۳۳۹منتشر شد .پس از انقالب ،مجموعۀ اشعار
سیاسی با عنوان «فرزند رنج» انتشار یافت .نوح در همین سال ها مجموعه شعرهای
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محمدعلی افراشته را در سه جلد گردآوری و در « ۱۳۶۲آثار عجم» اثر فرصت شیرازی را
به چاپ رسانید.

یکی از مجالس ادبی دکتر دیان در سن خوزه با حضور زنده یاد نوح -نفر سوم از چپ زنده یاد ناصر ملک مطیعی

در آمریکا دورۀ روزنامۀ فکاهی سیاسی آهنگر را تجدید چاپ کرد .در سال ۱۳٧۳
«بررسی ظنز» در ادبیات فارسی را با مقدمه استاد محمد جعفر محجوب منتشر کرد .در
سال « ۱۳۳٧آتشکده سرد» را به چاپ رسانید.
آخرین اثر او نظرات ادبی -هنری و سیاسی نوح در پنج جلد تحت عنوان «یاد مانده ها»
در سن حوزه منتشر شد که منبع مستند و خواندنی و جالبی از گذران خاطرات عمر پر
مایه اش در مسیر تاریخ ادبی و سیاسی سال های اخیر می باشد.
یاد نصرت اهلل نوح گرامی باد.
ساموئل دیان ،لس آنجلس -دسامبر ۲۰۲۰
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میرزا محمد خان غفاری ملقب به کمال الملک
نقاش مشهور ایران و جهان در سال  ۱۲۲٤هجری
در کاشان متولد گردید .پدر کمال الملک میرزا
رضاخان غفاری اهل کاشان بود که از صنعت
نقاشی بی بهره نبود و چون محمد خان را در این
فن مستعد دید به تشویق او پرداخت و چون معلمی
بصیر در آنجا نبود ایشان را به تهران به نزد فرین
الدوله نقاشباشی معروف فرستاد که در این رشته
تحصیالت نقاشی را تکمیل نماید .ایشان در آن
زمان اولین نقاش ایرانی بود و شاهکارهای نفیسی
از خود به یادگار گذارده بود .یکی از تابلوهای او
تصویر میوه جات را از روی طبیعت ساخته که در
مدرسه کمال الملک موجود است .شادروان تا سن
 ۹۵سالگی حیات داشته است.
ناصرالدین شاه قاجار چون عالقه زیادی به نقاشی داشت و خودگاهی نقاشی می کرد فرین
الدوله را ب رای تکمیل فن نقاشی به اروپا فرستاد و زمان برگشت او را به سمت نقاش باشی دربار
منصوب نمود .در ضمن در مدرسه دارالفنون معلم زبان فرانسه و هم نقاشی بود از جمله کمال
الملک و عده دیگری شاگردان او بودند .فرین الدوله با معرفی کمال الملک به شاه با تعریف و
تمجید از ذوق سرشار و استعداد زیادش باعث مسرت خاطر او گردید .با گذشت زمان
ناصرالدین شاه متوجه شد اعیان و اشراف از کمال الملک می خواهند عکس آنها را نقاشی کند
و او را تحت فشار قرار می دادند.
در این صورت ماندن کمال الملک را در ایران صالح ندانسته و وسایل سفر او را به اروپا به
جهت تحصیالت و تکمیل این صنعت فراهم نمود .البته نقاشی های او قبل از رفتن به فرنگستان
جالب و شگفت انگیز بود .سفر او سال  ۱۲٧۶و مراجعت به سال  ۱۲٧۹می باشد .کمال الملک
در آکادمی نقاشی پاریس و روم تابلوهایی ساخته که تاریخچه مخصوصی دارد .در تهران
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روزنامه ای به نام «شرف» ماهی یک بار منتشر می شد که در صفحه اول عکس های مشاهیر
دنیا و ایران را با خط بسیار ممتاز می ساخت و از آن جمله عکس کمال الملک را با

شرح و حالش و زندگانی او را پیش و بعد از سفر فرنگ نوشت و نشان ها و مدال های دریافتی
از ناصرالدین شاه و همچنین خلعت هایی که به خاطر ساختن تابلوهای عالی که به او داده شده و
درجات ترقی او را شرح داده بود.
کمال الملک تعداد زیادی از تابلوهایی که چه از روی طبیعت و چه از روی چهره نقاشان بزرگ
دنیا ساخته را همراه خود به ایران آورده بود .آنها که صورت های رجال و اعیان مملکت از قبیل
عضدالملک پیردار اسعد -حکیم الملک -را دیده اند ،می دانند که چه اعجازی کرده که به
دیوار مدرسه صنایع آویخته شده است .او گاهی که فرصت داشته تابلوهای اخالقی و با معنای
زیر را در سفر بغداد ساخته:
 -۱دختر زیبایی با مادرش برای فهمیدن طالعش نزدیکی از مالیان بغداد آمده فالگیر با
رفیقش در اتاق روی گلیمی نشسته و رمال الی کتاب فال را گشوده و به دادن شرح طالع دختر
است و دختر بزک کرده با چادر بافته و پیچه باال زده است روی زانو زده و تبسم می کند .در
یک طرف اتاق قلیان رمال صندلی چوبی و رختخواب اوست که به او تکیه زده و بیننده از این
مجلس متوجه تقلب و خرافات و جیب بری می گردد.
-۲تابلوی زرگر که بسیار دیدنی و با طرحی زیبا ساخته شده است.
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کمال الملک بهر سبکی تسلط داشته از جم له عکس پیشخدمت خود در فرانسه را به مدت ۲۵
دقیقه ساخته با شباهت کامل و دیگر تابلویی هم در طول  ۶سال ساخته و آن نقش موزه برلیان
است که یک متر در یک متر و ربع بوده و در موزه ایران تهران ضبط است و تابلو مذکور بنا به
درخواست ناصرالدین شاه ساخته شده که در کارت پستال های ایران دیده می شود و تاالر
بزرگی است که سقف و چهار دیوار آن آئینه کاری و در جزرها آئینه های قدیمی کار گذاشته
و سقف اتاق سه چهل چراغ بزرگ صد شاخه و هر کاسه الله عکس رنگی ناصرالدین شاه
منقوش است آویخته شده و در یک طرف اتاق تخت طاوس و کزه جواهر و شمعدان های پر
قیمت طال می باشد و درب های بزرگی به باغ باز شده و در اتاق پرده های تور آویخته گردیده
و باالخره تمام تاالر از آئینه است و کمال الملک عکس خود را در یکی از آئینه ها منعکس
نموده که مشغول ساختن تابلوهای تاالر است و عکس ناصرالدین شاه و تخت طاوس و کره
ج واهر و آئینه ها به طور مثلث و مربع به دیواره نصب و فرش زمین و صندلی های مخمل و پرده
های تور مشاهده می شود و هرگز کسی بهتر از او نمی تواند بسازد.
دولت ایران مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس و کمال الملک را به ریاست آن منصوب کرد.
محل مدرسه در جنب خیابان نگارستان در خیابانی که به نام کمال الملک است قرار دارد.
مدرسه عبارت از باغ بسیار بزرگی است که در یکی از آنها عمارت سالن های نقاشی قرار گرفته
و عمارت دیگر که ارگ فتحعلی شاه بوده اکنون با همان تزئینات و گچ بری های قدیمی
مخصوص مجسمه سازی و منبت کاری و قالی بافی است .تابلوهای کمال الملک هر یک
نزدیکی از رجال بود که آنها را جمع آوری و در مدرسه آویختند و لوازمات و ابزار کار وجود
نداشت و کمال الملک با کوشش چند معلم را به کار گمارد و شاگردان بتدریج زیاد شده و با
کمبود بودجه مواجه شدند و اهل ذوقی نبود چند تابلو بخرد شاگردان متاهل و معلمین در
تنگدستی بودند چند بار خود کمال الملک رفع و رجوع نمود .آن بزرگوار در ماه  ۳۰۰تومان
حقوق می گرفت .روزی مقداری پول در کیسه ای ریخته روی میز گذاشت و شاگردان بی-
بضاعت را صدا کرد .به هر کدام  ۶تا  ٧تومان می داد .بعضی که حقوق کمی از دولت می-
گرفتند کمک می کرد از اروپا رنگ و لوازم نقاشی وارد و بین آنها تقسیم می نمود.
در این اواخر به علت خستگی کمتر به مدرسه می رفت و در کار شاگردان نظارت می کرد و به
آنها می گفت از کارتان لذت برده به خدا ایمان داشته باشید .به راستی او از اخالق و پاکی
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ضمیر مدارج عالی طی کرده بود .روزی از نیمرخ خود تصویر ساخته بود شاگردش را صدا کرد
و گفت بگو به من شبیه است یا نه؟ و او اشک در چشمانش خلقه زده با شرمندگی گفت قربان
این چه فرمایشی است از شاگردانش می خواست صورت رجال را بسازند که ثمری ببرند .از
کارهای طبیعت و ابتکارات خود استفاده و بسازند.
کمال الملک از روی بعضی تابلوهای معروف نقاشانی چون رامبران ،ونیستن ،و روبین ،کپی
کرده که تشخیص آنها با اصل دشوار است از کارهای آب رنگش ،شیخ دعا خوان ،موالنا،
عرب خفته و صورت خودش است .نمایشگاهی بزرگ در روم آثار نقاشان معروف را نشان
می داد که از ایران تابلوی شیخ رمال او را به آنجا فرستادند که مورد توجه زیادی واقع شد و
مفقود گردید .بعد از چند ماه با کوشش کمال الملک و کنسول ایران پیدا شد .متاسفانه وسط
تابلو پاره و سوراخ شده بود و به ناچار تابلوی دیگری از روی ساخت که به مراتب بهتر بود.
کمال الملک شاگردان ماهری در مجسمه سازی تربیت کرد .نمونه و بهترین کارشان مجسمه
رضا قلی گچ کوب و حاج مقبل سیاه و نشسته روی تخته پوست و نی زدن است .روزی یکی از
سفرا به مدرسه دعوت داشت خود حاج مقبل پشت درب اتاق گذاشته بودند و مجسمه اش را
هم جل وی درب و سفیر که صدای نامی را می شنید با تعجب پرسید :حاج مقبل مثل مجسمه
نشسته و ابداً حرکت نمی کند .ناگهان حاج مقبل وارد شد و روی تخته پوست نزدیک مجسمه
نشست و خنده و حیرت اتاق را فرا گرفت و به سازنده آفرین گفتند .مجسمه های دیگری که
ساخته اند ،امیر مبیر ،فردوسی و خود کمال الملک و بخصوص مجسمه از سنگ مرمر نادرشاه
افشار که برای مقبره اش اختصاص دادند و کمال الملک به خاطر خستگی و رعشه دستانش که
او را رنج می داد از ریاست کل صنایع کناره جویی کرده و در یکی از شهرهای خراسان در سن
 ۸۰سالگی در ملک محضر شخصی خود منزوی و زندگی می نمود.
در این اواخر برای ساختن دورنمایی از طبیعت چادری زده بود و به علت دوری از منزل شب ها
در آنجا می خوابید .شبی از چادر بیرون می آید و در تاریکی پایش به طناب چادر گرفته و به
شدت بر زمین خورده و میخ چادر به چشم چپش اصابت می نماید .با صدای دلخراش و نالۀ او
نوکرش سراسیمه بیرون دویده و او را با صورت خونین یافته ،شتابان دکتری را حاضر و موقتا
چشم او را بسته و فردای آن روز به خواست خودش به تهران حرکت می کند .مدتی مشغول
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معالجه شده ،چشمش به کلی ضعیف می شود و روزنامه های خارج از این واقعه با تاسف و
احترامی خاص یاد کردند.
خوشبختانه علی حاتمی کارگردان بزرگ سینما فیلم با ارزشی با شرکت هنرمندان مشهور چون
انتظامی ،مشایخی ،محمدعلی کشاورز و نصیریان از دوران زندگی کمال الملک در دربار
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ساخته و به نمایش گذاشتند که از خوشکامی ها و بدکامی ها
حکایت دارد.
او تا پایان عمر دست از نقاشی برنداشت .این عاشق دلخسته و نامدار و ادیب و عارف به کارش
مشغول بود تا آن که در سن  ۹۵سالگی در امرداد  ۱۳۱۹به سرای جاودانی شتافت .روانش شاد
باد .در مهر ماه همین سال «اسماعیل مرات» وزیر معارف هنرکده هنرهای زیبا را پایه گذاری
نمود .حقیر به مناسبت پایان سال تحصیلی متوسطه کتاب نفیس «تحفه الوزرا» را در حضور پدر و
استادم از دست ایشان دریافت و اکنون در کتابخانه ام بایگانی است.
ناگفته نماند کمال الملک خوش نویسی در خط استاد بوده و در شعر و ادب فرانسه و فارسی
تسلط کامل داشته است.
ک مال الملک با زهرا خانم خواهر مفتاح الملک در سال  ۱۲۶۲ازدواج نموده و بازماندگان او،
دخترش به نام نصرت خانم و پسرش به نام حسین علی خان می باشند .در پایان کالم ،این بود
نوشته ای فشرده از زندگی بزرگمردی واال و هنرمند طیار .تندرست و شاد باشید.
منابع و مأخذ:
 -۱دایرۀالمعارف بزرگ Great Encyclopedia & Wiki pedia
-۲کتاب «اینجا در این پرده منم» مؤلف فروزان خداجو.
 -۳نامه های کمال الملک به قلم حسین دهباشی.
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زنده نام رامش ،خواننده محبوب ایرانی در سن  ٧٤سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
رامش با نام شناسنامهای آذر محبی تهرانی در  ۲۲آبان  ۱۳۲۵در تهران متولد شد .او طی بیست
سال خوانندگی ،حدود یکصد ترانه اجرا کرد اما پس از انقالب  ۵٧مجبور شد به آمریکا
مهاجرت کند و از خوانندگی هم کناره گرفت تا سالها بعد که آلبوم مشترکی را با داریوش و
فرامرز اصالنی به نام «معشوق همینجاست» به بازار عرضه کرد.
در گزارش رادیو فردا آمده است که" :رامش در مصاحبهای گفته بود کنارهگیریاش از
خوانندگی ابتدا در اعتراض به قدغن بودن صدای زنان در ایران بود اما بهتدریج به نخواندن
عادت کرد و ترجیح داد که در آرامش و انزوا روزگار را با خانوادهاش سپری کند .با این حال
او گفته بود :اگر روزی دوباره به ایران بازگشتم ،از ته دل برای همه مردم میخوانم .رامش
سابقه بازیگری هم داشت ،اما فقط در یک فیلم .در سال  ۱۳۵۲منوچهر نوذری از او برای بازی
در فیلم «خیاالتی» دعوت کرد و رامش پذیرفت و بازی کرد ،اما پس از آن در هیچ فیلمی
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حاضر نشد .رامش چند ترانه نیز به صورت دوصدایی با فریدون فرخزاد اجرا کرد که
مشهورترین آنها با عنوان «موندنم از بودنت» در تاریخچه موسیقی پاپ ایرانی ماندگار شد.
یکی از مشهورترین ترانههای رامش «رودخونهها» نام دارد که شعر آن را محمدعلی بهمنی با
الهام از داستان «ماهی سیاه کوچولو» اثر صمد بهرنگی سرود و صادق نوجوکی آهنگ آن را

ساخت و منوچهر چشمآذر آن را تنظیم کرد".
آرمان درگذشت رامش ،خوانندۀ هنرمند را به خویشان و دوستداران او تسلیت
می گوید .یاد رامش گرامی باد.
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معرفی و بررسی
تازه های کتاب
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آثار استاد مرتضی حسینی دهکردی در زمینۀ تاریخچۀ برنامۀ گلهای رادیو و سرگذشت آهنگ
ها و ترانه های مشهور و نوازندگان نامی تار و سه تار نه تنها تاریخ نگاری جذاب و دقیقی از
موسیقی معاصر ایران است ،بلکه به دلیل شناخت این محقق از ادبیات معاصر ایران ،گنجینه هایی
بیهمتا از حکایت همراهی موسیقی و شعر می باشد .خواندن بخش های این کتاب بسیار روح
نواز است و هر خواننده ای را با خاطرات خود از ترانه ها و آهنگ های مشهور ایرانی دارد،
همنشین می سازد .نوشته های آقای دهکردی از اولین شمارۀ فصلنامۀ آرمان تا کنون مورد
استقبال فراوان خوانندگان بوده اند .آقای دهکردی به هدف اینکه همۀ فارسی زبانان به متن
کتاب او دسترس داشته باشند ،دشواری راه اندازی یک تارنما را به خود روا داشته و اینک این
متون برای مطالعۀ آزاد همگان در دسترس است:
Hezarava.wordpress.com
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من بیش از چهل سال است که در حومه شهر واشنگتن زندگی
می کنم ،شهری که از قبل از انقالب اسالمی و چهار دهه بعد
از آن همواره یکی از مراکز مهم فرهنگی ایرانیان مقیم امریکا
بوده است و تعداد زیادی از مهمترین نشریات فارسی زبان یا
مربوط به فعالیت های ایران شناسی در این منطقه فعالیت داشته
و دارند .یکی از فعاالن فرهنگی این منطقه علی سجادی است
که از وی در چهل سال اخیر مقاالت و کتاب هایی در زمینۀ
مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و سیاسی ،در نشریات
مختلف برون مرزی منتشر شده است.
در این نوشته من به دو جلد از کتاب های او می پردازم که هر دو دربارۀ تاریخ یکصد سال اخیر
ایران هستند:
آتش سوزی سینما رکس آبادان ،آغاز وحشتِ بزرگِ چهل ساله ()۲۰۱۸
اوراق کبود :گزارشی از بیست کتاب در باب ایران معاصر ()۲۰۱۶

202

شماره ۱۵

آرمان

علی سجادی :مورخ و روزنامه نگار

آتش سوزی سینما رکس ،آغاز وحشت بزرگ چهل ساله
علی سجادی این کتاب را در تیرماه  ۱۳۹٧در آستانه چهلمین سالگرد آتش سوزی سینما رکس
منتشر کرد .کتاب  ۳۰۸صفحه دارد و در  ۲٧فصل تنظیم شده است .کتاب تقدیم شده است به
محمد رضاشاه ،با این عنوان دو پهلو!« :با یادِ محمد رضاشاه پهلوی ،شبه مستبدی که پیش بینی و
هشدار وی دربارۀ «وحشت بزرگ» پیامبرگونه بود!»
هیچ موضوعی دربارۀ آتش سوزی سینما رکس نیست که شما در این کتاب نیابید ،از چگونگی
واقعه تا فهرست نام قربانیان ،از مسببین واقعه تا دادگاهی که به ریاست حجت االسالم موسوی
تبریزی (که خود یکی از متهمان آتش سوزی بود) برگزار شد.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:
« آتش سوزی سینما رکس یکی از آخرین وقایع مهمی است که اواخر تابستان  ۱۳۵٧و
قبل از خروج نگارنده از ایران روی داد ،و خاطرۀ آن در تمام سالهای زندگی در
ایاالت متحده برایم زنده بوده است .در واقع هرگاه به ایران و آنچه بر آن گذشته فکر
می کنم ،واقعۀ سینما رکس یکی از اولین مواردی ست که از ذهنم می گذرد .پس
عجیب نیست که این موضوع و ابعاد مختلف آن در چهل سال اخیر همواره یکی از
مشغولیتهای ذهنی من بوده باشد .نخستین بار که مطلبی تحقیقی دربارۀ سینما رکس
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نوشتم در تابستان سال  ۱۹۹٤میالدی ۱۳٧۳ /خورشیدی بود که با عنوان «سور بر سفرۀ
سینمای رکس آبادان» در شماره های  ۱۰۳و  ۱۰٧ماهنامۀ پدَر چاپ شد .آنچه مرا در
آن بهار و تابستان به تحقیق دربارۀ سینما رکس واداشت ،عالوه بر خاطرۀ تاریخی،
واقعۀ انفجار بمب در زیارتگاه امام هشتم شیعیان در مشهد بود .هنوز مدتی مانده بود
تا با «خودکشی» سعید امامی مسئول امنیت داخلی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
ایران ،روشن شود آن انفجار کار مأمورین دولت اسالمی بوده است ،با این حال به
دلیل تشابهات عجیبی که میان آن واقعه و آتش سوزی سینما رکس می دیدم در پایان
مقدمۀ مقالۀ «سور بر سفرۀ سینما رکس آبادان» نوشتم« :واقعۀ اسف بار انفجار بمب در
زیارتگاه امام هشتم شیعیان در مشهد در نفس عمل شبیه به آتش زدن سینما رکس
آبادان است و فقط از کسانی بر می آید که در به کرسی نشاندن ایدئولوژی و حقانیت
خود کمترین ارزشی برای مردم قائل نیستند و معتقدند «بکشند یا کشته شوند به بهشت
می روند» ،کسانی که با سوء استفاده از حدیث شریف «الغایات مبرَّر المبادی» خود را
مجاز می دانند که مردم را ،حتی علی رغم خواستشان ،به «بهشت موعود» خود
رهنمون شوند .اینان غافلند که «هر که باد بکارد توفان درو خواهد کرد ».و ده سالی
بعد ،هنگامی که در رادیو فردا به کار مشغول بودم در مصاحبه با تعدادی از شاهدان
عینی آتش سوزی سینما رکس و نیز عده ای از شخصیتهایی که اطالعاتی دربارۀ آن
فاجعه داشتند ،یک مستند رادیویی سیزده قسمتی فراهم کردم که با عنوان «آتش
سوزی سینما رکس :بازخوانی یک پرونده» در تابستان سال  ۲۰۰۵در سیزده شب
متوالی از  ۲۸مرداد تا  ۱۰شهریور  ۱۳۸۳پخش شد و مورد توجه قرار گرفت ،به
صورت ی که هنوز بعد از گذشت سیزده سال ،تعدادی از رسانه های فارسی زبان به نقل
آن می پردازند .پخش آن مستند رادیویی یک نتیجۀ دیگر هم داشت :یکی دو روز بعد
از پخش قسمت پایانی برنامه ،باقیمانده های ساختمان سینما رکس را در آبادان
تخریب و جای آن را کامالً پاک کردند ،به این امید که «از دل برود هر آنچه از دیده
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برفت»!
سجادی در بخش پایانی این کتاب با عنوان «حرف آخر» ،سواالت بسیاری را در رابطه با فاجعه
سینما رکس مطرح کرده که برای آنها پاسخی نیافته است .از جمله این سوال « :نمی دانم چرا در
دادگاهی که برگزار شد با وجود آن که نام اشخاصی چون محمد رشیدیان ،محمد کیاوش،
عبداهلل لرقبا ،حجت االسالم جمی ،هاشم صباغیان ،آذری قمی ،آیت اهلل گیوه ،و دیگران بارها از
سوی متهم درجه اول به عنوان کسانی که با آنها در ارتباط و تماس بوده ،یا در زندان و بیرون با
آنها مالقات و درباره ماجرا سخن گفته یا مشورت کرده ،به دادگاه احضار نشدند؟ چرا از این
عده سوال و جواب نشد؟ و چرا اینها از سوی آیت اهلل خمینی و دیگر رهبران انقالب اسالمی به
مقامهای دولتی و مذهبی منصوب شدند؟ آیا دلیل عدم احضار و شهادت آنها در دادگاه همین
مسئولیتهای دینی و حکومتی آنها بوده است؟» و این سوال:
« نمی دانم چرا رهبران انقالب اسالمی که در خاطرات خود به حق از کمترین بیعدالتیها
در رژیم گذشته به کرات و به تفصیل یاد کرده اند ،از دادگاه رسیدگی به سینما رکس
که سهل است ،از خود واقعه هم کمترین یادی نکرده اند؟ آیا آیت اهلل منتظری ،آیت
اهلل خلخالی ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل موسوی اردبیلی ،مهندس بازرگان ،مهندس
سحابی ،و دیگر رهبران انقالب هیچ کدام فاجعۀ آتش سوزی سینما رکس را در حدی
نمی دانسته اند که در خاطرات خود از آن یاد کنند؟»
آخرین عبارات کتاب هم خواندنی است .سجادی پس از طرح سواالتی که پاسخ آنها را نیافته،
می نویسد:
« با خواندن چندین هزار صفحه مطلب و سند دربارۀ سینما رکس و دیدن ساعتها ویدیو
که از جریان دادگاه منتشر شده ،یک موضوع را فهمیده ام؛ و آن این که در میان همۀ
رهبران انقالب اسالمی ،همۀ «سیاسی کار»ها و سیاستمداران پیروز انقالب ،همۀ کسانی
که دادگاه سینما رکس را «مدیریت» کردند؛ یک نفر ،و فقط یک نفر وجود داشت
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که هنوز کامالً از شرافت انسانی تهی نشده بود .و این فرد کسی نبود جز حسین
تکبعلی زاده] .متهم ردیف اول[ اگر وجدان تکبعلی زاده بیدار نشده نبود ،و اصرار بر
تشکیل دادگاه نمی کرد ،و اگر آن طور که قرار گذاشته بودند ،می پذیرفت که
به فلسطین برود ،هرگز و هرگز جنایت سینما رکس و چهرۀ مسبّبان و کسانی که پشت
آن بودند برای مردم ایران روشن نمی شد.
حسین تکبعلی زاده بی آ ن که بداند و بفهمد در حلقۀ شیادانی اسیر شده بود که برای
رسیدن به اهداف شیطانی خود از دست یازیدن به هیچ جنایتی ابا نداشتند ،ولی وقتی
فهمید چطور «آقایان» از سادگی و حساسیت وی سوءاستفاده کرده ،و دست وی را
به چنان جنایتی آلوده اند ،وجدان خفته اش بیدار و آگاه شد ،باشهامت تمام در مقابل
همه شیادان در خارج و داخل دادگاه ایستاد ،و با مرگ خود برای خویش آبرو
خرید ...من کالهم را به احترام این جنایتکار هشیار شده از سر بر می دارم» .
کتاب را می توانید از آمازون فراهم کنید .لینکwww.amazon.com :
The Arson at the Rex Cinema: How Iran's Forty-year Terror
Began: Atash-soozi-e cinema Rex, Aghaz-e vahshat-e bozorg-e
)chehel sal-e (Persian Edition

-

اوراق کبود :گزارشی از بیست کتاب در باب ایران معاصر
علی سجادی در این کتاب همان طور که از عنوان آن بر می آید به بررسی و نقد بیست کتاب
پرداخته است ،ولی شیوۀ بررسی او کمی غیر متعارف است .وی در مقدمۀ کوتاهی بر این کتاب
نوشته است:
« کتابهایی که در این مجموعه گزارش شده اند طیف نسبتاً وسیعی را در بر می گیرند:
از مجموعۀ شعر تا نوول و خاطرات سیاسی .آنچه این کتابها را به هم پیوند می دهد
دو موضوع است :یکی تحوالت ایران در یکصد سال اخیر که در سال  ۱۳۵٧به انقالب
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و حکومت برآمده از آن یعنی جمهوری اسالمی ایران انجامید؛ و دیگری نگاه انتقادی
این نویسندگان و پژوهشگران است در آثار خود.
گزارش من از این کتابها را نمی توان «نقد کتاب» به معنای رایج و متعارف آن دانست؛
زیرا در بیشتر این نوشته ها فقط به بررسی آن نکاتی از کتاب مورد بحث کوشیده ام
که نظرم را بیشتر جلب کرده ،یا کمتر مورد توجه دیگران واقع شده است .مطالب هر
کتاب را  -تا جایی که توانسته ام و اطالعاتم یاری می کرده  -با منابع دیگر تطبیق
داده یا تکمیل کرده ام .در نهایت آنچه منتشر شده بازتاب نوع اندیشه این گزارشگر
است».
عنوان مقاالت کتاب از این قرار است:
 کالغ هزار دیده ،سفری به سورۀ الغراب :روایتی از خواب و خیال انقالب ،داستانی از
محمود مسعودی
 از خشتِ خام تا صبوری ،نگاهی به حضرنامۀ ابرقو  :روایتی یگانه با زبانی فاخر ،اثر
رسول نفیسی

 عشق ،نور ،شوق ،و خدا در انقالب اسالمی ،در دو شعر از کتاب ترانه های کوچک
غربت ،سرودۀ احمد شاملو

 تنها ،مثل کسی که خدایش او را سخت دوست می دارد ،...نگاهی به نوول من سبز
می شوم ،میوه می دهم انجیر ،داستانی از جنسی دیگر در ادبیات غنایی فارسی ،اثر پیام
فِیلی
 زمانه سیه شدنم آموخت ،مسی به رنگ شفق :از انقالبیگری تا بنیانگذاری دائرۀ
المعارف ،خاطرات سید کاظم موسوی بجنوردی

 سخنها به کردار بازی بود ،در دامگه حادثه :بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت
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شاهنشاهی ،خاطرات پرویز ثابتی ،مدیر امنیت داخلی ساواک

« یک سری چهره از ایرانی های خوشبخت» ،چهرۀ امروز ایران؛ قدمت روی چشم،
سفرنامۀ سرژ میشل و پائولو وودز به ایران
 حقوق ملت و روشنفکران مشروطه ،نهضت مشروطه و نقش تقی زاده سوسیال
دمکراسی و جدایی دین از دولت ،نقش تقی زاده در «گیتی مدار» کردن حکومت،
تحقیق و تألیف منوچهر بختیاری
« یونجۀ سلمهم اهلل تعالی» ،نگاهی به مجموعه چند مصاحبه با نخست وزیر کودتای سوم
حوت  ،۱۲۹۹سید ضیا مرد اول یا مرد دوم کودتا ،خاطرات سید ضیاء طباطبایی،
صدرالدین الهی

« فکر شاه فطنی باید کرد» ،ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها،
نگاهی جدید به اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا و ایاالت متحده ،تحقیق از سیروس
غنی
 پژوهش به شیوۀ منبری ،خاطرات سرَّی آیرونساید« ،پیش چشمت داشتی شیشه کبود،
زان سبب دنیا کبودت می نمود»! محمد ترکمان به نیابتِ «مؤسسه پژوهش و مطالعات
فرهنگی»
 تأسیس بی .بی .سی .فارسی با هدف ویژه برکناری رضاشاه« ،اماکنی غریب ،مردمی
مورد سؤال» ) ،(Strange Places, Questionable Peopleخاطرات سردبیر
اسبق برنامه جهانی بی .بی .سی .جان سیمپسون

 سیری در تکامل کسب قدرت به هر شیوه ،گذر از آتش ،یادماندههای مبارزه برای
آزادی و کرامت انسانی ،خاطرات یکی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق ،ایرج
قهرمانلو
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 روابط اردوی انقالب اسالمی با ایاالت متحدۀ امریکا قبل از  ۲۲بهمن  ،۱۳۵٧روایت
دکتر ابراهیم یزدی از اسنادی که آمریکا منتشر نکرده است ،نگاهی به جلد سوم
شصت سال صبوری و شکوری ،خاطرات تفصیلی ابراهیم یزدی
 گامی در انصاف ،آن حکایت ها ،تصویری مغایر با تصویر دولت اسالمی از رژیم
پیشین ،گفتگوی هرموز کی با احسان نراقی

 تداوم و تسلط طرز تفکر امنیتی و بازتولید آن در ایران ،مروری بر کتاب امنیت ملی و
نظام اقتصادی ایران  ،گردآورنده :حسن روحانی
 فتنه از عمامه خیزد نی ز خم ،سوء استفادۀ انقالبی از یک بیمار عصبی ،خاطرات آیت

اهلل خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقالب اسالمی
 خاندان خمینی در خاطرات آیت اهلل پسندیده ،برادر آیت اهلل خمینی ،از سابقه روابط با
هند و انگلستان تا تأثیر نوکر ابرقویی بر شخصیت امام به کوشش محمد جوادی نیا
 مجانین العقالی غرب و الگوی سیاستِ ایرانی ،دُن کیشوت مانش ،و معرفتی که
سیاستمداران ایران ندارند! شاهکار میگل دو سروانتس سآودرا ترجمۀ محمد قاضی
 دستبرد ایدئولوژیک به منابع و مآخذ ادبی و تاریخی در ایران ،حکومت اسالمی در

سانسور از نظام استالینی جلو زده است! نمونه :مدخل حجاب در لغتنامۀ دهخدا
 تاسخن است از سخن آوازه باد ،نامۀ رستم به برادرش در آستانه جنگ قادسی
برداشتهای نویسنده از کتابهایی که مورد بررسی قرار داده جالب و گاهی متناقض با برداشتهای
رایج از وقایع تاریخی ایران معاصر است .در موارد متعددی باورهای رایج در مورد وقایع
تاریخی را به چالش گرفته است .کتاب برای کسانی که به تاریخ ایران معاصر عالقه مند باشند
خواندنی است و شامل مطالبی است که بسیاری از آنها در جای دیگر یافت نمی شود!
نکته جالب این است که نویسنده ،همان طور که مالحظه کردید ،کتاب را با «نامۀ رستم فرخزاد
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به برادرش در آستانۀ جنگ قادسی» که به سقوط ساسانیان انجامید به پایان رسانده است ،ولی
روشن نکرده که چرا نامه ای که هزار و چهارصد سال پیش نوشته شده در مجموعه ای که
مربوط به یکصد سال اخیر ایران است جای گرفته ،اگرچه خواندن این نامه بسیار جالب است و
اگر کسی نداند گمان می کند دربارۀ اوضاع امروز ایران است .چند بیتی از آن را با هم می-
خوانیم:
یکی نامه سوی برادر به درد  /نبشت و سخنها همه یاد کرد
نخست آفرین کرد بر کردگار /کزو دید نیک و بد روزگار
دگر گفت کز گردش آسمان /پژوهنده مردم شود بد گمان
گنهکار تر در زمانه منم! /از ایرا گرفتار آهرمنم!...
چو با تخت منبر برابر کنند /همه نام بوبکر و عمر کنند!
تبه گردد این رنج های دراز /نشیبی درازست پیش فراز!
نه تخت و نه دیهیم بینی ،نه شهر /ز اختر همه تازیان راست بهر!
چو روز اندر آید ،به روز دراز /شودشان سر از خواسته بی نیاز!
بپوشند از ایشان گروهی سیاه /ز دیبا نهند از بر سر کاله!
نه تخت و نه تاج و نه زرینه کفش /نه گوهر ،نه افسر ،نه بر سر درفش!
برنجد یکی ،دیگری بر خورد /به داد و به بخشش کسی ننگرد!...
ز پیمان بگردند و از راستی! /گرامی شود کژَّی و کاستی!...
رباید همی این از آن ،آن ازین! /ز نفرین ندانند باز آفرین!...
بد اندیش گردد پدر بر پسر /پسر بر پدر همچُنین چاره گر!...
از ایران و از ترک و از تازیان /نژادی پدید آید اندر میان،
نه دهقان ،نه ترک و نه تازی بود /سُخُن ها به کردار بازی بود!
همه گنج ها زیر دامن نهند /بمیرند و کوشش به دشمن دهند!
www.amazon.com
Oragh-e Kabood: Literary Reviews in Persian
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آرمان :پیرایه یغمایی شاعر نسل جوانتر به استقبال شعر شاعر بزرگ ،هوشنگ
ابتهاج (سایه)" ،در این سرای بی كسی"  ،شعری سروده كه پس از شعر سایه
می خوانیم:

هوشنگ ابتهاج (سایه)
در این سرای بی كسی كسی به در نمی زند“
به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند
یكی زشب گرفتگان چراغ بر نمی كند
كسی به كوچه سار شب در سحر نمی زند
نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار
212

شماره ۱۵

آرمان

دریغ كز شبی چنین سپیده سر نمی زند
دل خراب من دگر خراب تر نمی شود
كه خنجر غمت از این خراب تر نمی زند
گذر گهی است پر ستم كه اندرو به غیر غم
یكی صالی آشنا به رهگذر نمی زند
چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات
برو كه هیچ كس ندا به گوش كر نمی زند
نه سایه دارم و نه بر بیفكنندم و سزاست
”اگر نه بر درخت تر كسی تبر نمی زند
هوشنگ ابتهاج
پیرایه یغمایی
به كوچه و گذرچرا ،پرنده پر نمی زند؟
بغیر كوبه های غم ،یكی به در نمی زند
تو ای غم دیارمن ،خوش آمدی كنار من
بیا كه جز تو هیچكس ،به خانه سر نمی زند
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در این برودت یقین  ،رسیده ام به آخرین
دلم به شوق زندگی ،به بحر و بر نمی زند
نهال خشک و خسته ام  ،به اشک در نشسته ام
شراره ای چرا ؟ چرا؟ ،به خشک و تر نمی زند؟
شب ای عجوز فتنه جو ،چه ورد خوانده ای بگو
كه تیغ نقره ات سحر ،به فرق سر نمی زند؟
چنین كه بر نشسته ای ،بگو چه سِحر بسته ای
كه رنگ ماه می پرد ،ولی سحر نمی زند؟
نه پیش رو دو گانه ای ،نه تاق و جفت دانه ای
كه بخت استخاره ای ،به خیر و شر نمی زند

پیرایه یغمایی
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نسرین ستوده

زنی به گوشه زندان  ،چراغِ خانه ماست
وجودِ مُشتعلی شعلۀ شبانه ماست
چو روشنای شرف زان سوی حصار ستم
پیام و پرتو خورشیدِ جاودانه ماست
صدای بستۀ او را اسیر نتوان داشت
كه كوبش دل و آواز عاشقانۀ ماست
ستوده باد عزیزی كه نام نسرینش
نشانۀ شرف و شاهدِ زمانه ماست
بمان كه اهل زمین از تو بهرمند شوند
چنین كه یاد تو در نغمه و ترانۀ ماست
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خسته از نام دیگرم :ناموس!

خسته از زادگاه خویشتنم
خسته از این مشیّتِ منحوس
خسته از جنسیت ،از این كه زنم
خسته از نام دیگرم :ناموس!
خسته از غیرت برادرها
جان سالم اگر به در ببرم
مردگی كرده ام به صد افسوس
خسته ام از نگاه بیرحمی
كه مرا زیر ذره بین دارد
خسته از اخم های محسوس و
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خسته از زخم های نامحسوس
شد عزای بزرگِ آزادی
آنچه گفتند جشن تكلیف است
آنچه از جسم من زنی می ساخت
كه شود كودكی در آن محبوس
خسته از این مسیر طوفانی
با دو چشم همیشه بارانی
در پی ساحلِ نجاتم و نیست
كورسویِ امیدِ یک فانوس
عُرفتان مایه ی بالیم شد
شرعتان لنگری به پایم شد
با خدایی كه ناخدایم شد
تا نشستن به قعر اقیانوس!
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سه طرح از فاجعهی
شمال كالیفرنیا

-۱
گریبان دریدهیی
بر جنازهی جزغاله
مشت رو به آسمان برافراشته به اعتراض .

وآنسو ترک -
گور كن
هنوز
به عمیقِ قعرِ قبر
اكتفا نمی كند .
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مرغی
مویه كنان
بر شاخهی پائیز ...
***
-۲
آفتابِ غروب
نیمیش نهان به پشتِ پردهی شرم
و شفق
غرقه در خونِ شقایق .
آبادی
میان اندرِ خشماتشِ خدا
در احتراق .
كسی به تشییع نعشِ رَزان نیامده است.
پَر سوخته جغدی
بر آوارِ آشیانه میموید ....
***
-۳
هجومِ موج خیزِ آتش،
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آتش،
آتش ؛
حضورِ شیاطین به هیئتِ شعلههایِ سرخ پوش ؛
منظرگاه
تداعیِ داغستانِ دوزخ است .
حجم عظیمِ قیریِ دود
تنوره كش بر آسمانِ شهرهای كن فیكون ؛
تاكستانِ تاریک
خاكستر نشینِ مرگِ انگور ،
و جمعِ خمّاران
سوگدارِ خمهای خاک شده .
پژواکِ غریوِ الینقطعِ آژیر و
قُشَعریرهی هیوالی چرخدار
و اشباحی پراكنده
در تلِّ زغال پاره ها
به جستجوی خاطره ها ....
سانتا رزا  ۱۴-اكتبر ۲۰۱۷
پایان آرمان ۱۵
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