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

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

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

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

 مسئولیت محتوای نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.
دبیران:تماس با شورای   

 
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.

۱۲۰آبونمان و هزینه پست برای چهار شماره: $  
 
 آرمان:نسخه چاپی تماس برای آبونمان 

 0902-205-310از طریق تلفن 
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 ۱۶ فهرست آرمان
 ۴  آغازینسخن 

 ۵زنده یاد دکتر حسین حقیقی  یادبود دوست،ساموئل دیان:  

 گفتگوهای امروز با افق های محمدعلی فروغی   ویژه: ۀپروند

   ۸ ۱۹۱۹براون در جریان کنفرانس صلح ورسای و قرارداد فروغی، لرد کرزن و ادوارد  سن جوادی:ح پروفسور

 ۴۶ پرویز فروغی با گفت و گو

رضاشاه به پرزیدنت روزولت و پاسخ  ۀنام -۱۳۲۰اشغال ایران توسط روس و انگلیس در شهریور علی سجادی: 

 ۵۵ به یاد محمدعلی فروغی -آن

  ۷۰ از زنده یاد محمد علی فروغی دارمبرشناختی که  تاثیرگذار :  برداشت هایمحمد حسین ابن یوسف

 ۸۲ خاطراتی دربارة ذکاءالملک فروغیمجید جهانبانی: 

  ۹۵ محمدعلی فروغی، اندیشه گری خودباور...  احمد کاظمی موسوی:

 ۱۰۰  ایران به یاد ماندنی در فرهنگ و ادب ةمحمدعلی فروغی چهر  اردشیر لطفعلیان:

 فرهنگی  پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و

 ۱۱۹ "شهر قصه"آفرینش نمایش اردوان مفید: گفتگوی آرمان با 

 ۱۴۱میرزایی  -بانو روشنک حاتمی  نگاهی به شیوه های نقاشی معرفی هنرمند:

 ۱۴۸ از سه دیدگاه ادبی، سیاسی و اجتماعی اخوان ثالثتحلیل شعر زمستان هادی بهار: 

  ۱۶۰ زنخ در ادبیات کالسیک فارسی  :یجمشید شیران

 ۱۷۷ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۀتازه های باَهِمستان:  برگ ویژ

 دکتر مهدی سیاح زادهرونمایی از تارنمای مولوی شناسی 

  ، هنرمند نقاش و کاریکاتوریستپویا افشارگالری های 

 ایرانی-بلژیکی، خواننده، هنرپیشه و مدل ایدالی صمدگفتگوی آرمان با 

  خواننده ای از نسل نو    پرواز همای:

 تاریخ
۱۸۹ ی به سیستم متریک ایرانهنداما: رفورم سمرتضی حسینی دهکردی  

   ۱۹۶ پژوهشی پیرامون اینهمانی زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد با سلسلۀ کیانیان جواد مفرد کهالن:

  ۲۱۷ مردن من!ماجرای  -زهرا کرمی: ستون "داستان من

 فلسفه و عرفان
 ۲۲۲ "خر برفت و خر برفت": داستان مثنوی مولویبازنویسی داستان : مهدی سیاح زاده

 ۹۶ پژوهش دربارة نوشتن در غربت یا دیاسپورای ایرانیشاهرخ تندرو صالح:  

 ۲۳۸پیرامون نوشتن در غربت شیریندخت دقیقیان  باشاهرخ تندرو صالح مصاحبۀ  

 ۲۵۱ یادبودها
به نکوداشت یاد  -موسیقیدان پیشتازگلنوش خالقی، به نکوداشت یاد  -شاعرعباس صفاری،  به نکوداشت یاد 

 ، هنرمند آواز و موسیقی لری پروین عالی پور

  ۲۵۸ نقد، معرفی و بررسی کتاب
 سرزمین من، بانوی من: منوچهر کوهن -رضا بدیعیو ترجمهء دکتر  جیمز جویس اولیسسانسور و حکایت 

 ۲۶۲ : شعر
 جهانگیر صداقت فر   -شیدا محمدی -پدرام -مرضیه شاه بزاز
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 ۱۹با درودهای گرم نوروزی و در پایان دومین زمستانی که جهانیان با بیماری همه گیر کوید 

به دوستداران فرهنگ و هنر،  را "آرمان"دهم انزششمارۀ بوده اند، ی سهمگین در کشاکش

امیدواریم که بشریت به نیروی دانش ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم.   

 و همیاری جهانی از تیرگی ها به در آید و به نور انسانیت، دشواری ها را هموار سازد.

 در این شماره مشارکت کردند، ستودنی است.با این شرایط یشه که همت صاحبان قلم و اند

جهت مطالعه موجود می باشند و در  ۱۶تا  ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان 

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

ستادن آن به به اشتراک گذاشتن آرمان در شبکه های اجتماعی و فرشما برای پیشاپیش از 

  خویشان و  دوستان سپاسگزاریم.
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 زنده یاد حسین حقیقی

تی و آزادگی و المس ،هم میهنانم آرزوی بهروزی ۀ در سال نو ایرانی و نوروز باستانی، برای هم

 .آزادی دارم

 بارامسال نوروز، جای خالی دوست صمیمی و گرانقدرم شادروان دکتر حسین حقیقی بس اندوه

حس می شود. با او لحظه های پربار فعالیت فرهنگی برای آغاز کار بنیاد فرهنگی آرمان را 

تجربه کردیم و از راهنمایی های حقوقی او برای ثبت این بنیاد سود جستیم. او انسان نیک 

دلنشین خود محفل یاران را  ب دانی بود و با خوش سخنی و طنزاسرشت، خوش مشرب و آد

هر بار و هر جا او را می دیدیم بر روی کت خود، سنجاق پرچم سه رنگ  .گرمی می بخشید

شیر و خورشید داشت. دکتر حسین حقیقی میهن دوستی وفادار و باغیرت بود که فقط به حرف 

 در گرامیداشت دوست: زنده یاد حسین حقیقی

 دیان ساموئلدکتر 
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زدن اکتفا نمی کرد و هر قدمش را صادقانه برای خدمت به میهن و آزادی و دمکراسی برای 

پس از نیمه شب روز  ۲راه یکدل و خردمند، در ساعت این دوست و هم .ایرانیان برمی داشت

در یکی از بیمارستان های سن فرناندو ولی در لس آنجلس کانتی بر  ۲۰۲۱فوریه  ۱۷چهارشنبه 

 .چشم از دنیا فروبست ۱۹به ویروس کوید  الاثر ابت

دکتر حسین حقیقی وکیل پایه یک دادگستری ایران بود و با استعداد و شخصیت صادقی که 

مقام شهردار  دراشت در سنین جوانی در اواخر دوران محمدرضا شاه پهلوی خدمات خود را د

دانشگاهی  تحصیالتبه ناچار ترک وطن کرد و  انقالب اسالمیمراغه آغاز نمود. او با آغاز 

دکتر حقیقی پس از مهاجرت به لس آنجلس، خدمات بسیاری به  .خود را در ترکیه پی گرفت

او تشکیل  ۀ ج از کشور در امور حقوقی و مهاجرت نمود. از کارهای برجستایرانی خار ۀ جامع

شورای کمک به آوارگان ایرانی همراه با تنی چند از ایران دوستان بود که اقدام به حمایت از 

آوارگان ایرانی گریخته از جنگ ایران و عراق به ترکیه کردند. دکتر حسین حقیقی بنیانگذار 

ایران بود، اما پس از مدتی سهام خود را به دلیل محدودیت مالی به ساعته صدای  ۲۴رادیو 

مروتی منتقل کرد. پس از آن همچنان، به عنوان یک مفسر اخبار زبردست، تا  اهللشادروان اسد

 همین اواخر، برنامه های تلویزیونی پربیننده ای داشت. 

شاهد نتشر کرد: کتاب از دکتر حقیقی دو کتاب به جا مانده که با همکاری شرکت کتاب م

  .داستان زندان و زندگیو کتاب  سقوط های سه گانه

پژوهش های فرهنگی آرمان، یاد این دوست خردمند را گرامی می داریم  ۀ همراه یاران فصلنام

 ...در قلب های ما زنده خواهد بود و فقدان این بزرگوار را به خانواده اش تسلیت می گوییم. او

 

 ساموئل دیان 

  ۲۰۲۱لس آنجلس، مارچ 
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 ،حاضرة ویژگی پروند یادداشت سردبیر:

مشارکت محققان و تاریخ نگارانی است که گوشه 

های ناگفته و منتشر نشده، زوایای نوین بررسی یا 

خاطرات دست اول از خاندان های نزدیک به زنده 

محمدعلی فروغی و از دولتمردان زمان او را  نام

 ۀ برای نخستین بار مطرح کرده اند. یک متن پندنام

رویز خانوادگی محمدعلی فروغی نیز توسط پ

که در این پرونده  آن زنده نام ة فروغی، نو

مشارکت دارد، به خوانندگان تقدیم می شود. در بخش هایی نیز به رویدادها، آثار و خدمات 

شمار  به  مدرنایران  زیرساخت های فرهنگی این شخصیت تاریخی که  از  بنیانگذاران اصلی

 شیریندخت دقیقیاناسگزاریم.  می رود، پرداخته می شود. از همت این بزرگواران سپ

 

 

 

گفتگوهای امروز با 

 افق های 

 محمدعلی فروغی 

 ذکاءالملک 

  با مشارکت:

 پرویز فروغی

 حسن جوادی پروفسور 

 محمد حسین ابن یوسف 

 علی سجادی 

احمد کاظمی دکتر 

 موسوی

 مجید جهانبانی  

 اردشیر لطفعلیان دکتر 
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مسافرت محمدعلی فروغی، یکی  هدف این مقاله:

رجسته  ایران به اروپا برای از دولتمردان و ادیبان ب

شرکت در کنفرانس صلح ورسای و جلسات جامعۀ 

را می توان از  ۱۹۲۰تا اوت  ۱۹۱۸ملل از دسامبر 

هرچند که   حوادث مهم زندگی او به حساب آورد،

هنگام این سفر رئیس دیوانعالی بوده و پس از 

بازگشت دوبار به نخست وزیری انتخاب می شود.  

بعد از ولی  ،سفر رئیس هیئت نبود ذکاءالملک در این

مشاورالممالک )علیقلی خان انصاری( وزیر 

ترین، مشهورترین و پرکارترین  امورخارجۀ وقت، مهم

عضو هیأت اعزامی ایران به پاریس بود که بسیاری از 

های  ها و مقاله ها، نامه ها، الیحه ها، بیانیه یادداشت

ایران را در های نمایندگان  مربوط به اهداف و انگیزه

آن کنفرانس تهیه و تدوین و به مراجع مختلف ارسال 

کرد. این زمانی بود که انگلیس پس از شکست  می

آلمان و عثمانی و انقالب اکتبر روسیه، یکه تاز میدان 

را بخاطر  ۱۹۰۷شده و لرد کرزن ،که صراحتاً قرارداد 

واگذار کردن امتیازات زیاد به روسیه تقبیح کرده 

را  مخفیانه تهیه می کند که فی  ۱۹۱۹تبانی وثوق الدوله و دو وزیر همکارش قرارداد بود، با 

کرد. ایران علیرغم اعالن بی طرفی خسارات بی اندازه  الواقع ایران را تحت الحمایۀ  انگلیس می

ای دیده بود و در وضع بحرانی بسیار بی سابقه ای قرار داشت. هدف عمده از شرکت در 

جبران خسارات وارده از طرف عثمانی و روسیه تزاری و اصالح خطوط مرزی  ،کنفرانس صلح

کار شکنی های  ،و استقرار استقالل سیاسی، اقتصادی و قضایی بود، ولی از همان ماه های اول

 

لرد کرزن و  ،فروغی

در جریان  ادوارد براون

 کنفرانس صلح ورسای و 

 ۱۹۱۹قرارداد 

 حسن جوادیپروفسور 

 استاد و محقق کمبریج

  ۲۰۲۱نگارش در آوریل 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

9 

 

 

 ۀوثوق الدوله و دستورات متناقض او نشان می داد که نقش

دیگری در کار است. انگلستان برخالف وعده ای که داده 

عمالً مانع شرکت ایران در کنفرانس صلح می شود.  ،بود

مشاورالممالک که هم وثوق الدوله و هم  ،در این میان

بجایش پیشنهاد استعفاء می کند و  ،کرزن مخالفش بودند

 نصرت الدوله، یکی از دو همکار وثوق الدوله تعیین می

شود. لردکرزن و سرپرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس، 

ملل  ۀروغی به نمایندگی ایران به جامعمخالف انتخاب ف

 .بودند ولی او به این سمت تعیین می شود

از سوی دیگر ادوارد براون، ایرانشناس و ایراندوست 

شهیری که از آغاز نهضت مشروطه با مشروطه خواهان 

و تا دوستی نزدیکی با تقی زاده و محمد قزوینی  ،بوده

تا اوایل جنگ  و  خیلی های دیگر داشتحدی با فروغی  و 

ردگری، وزیر امورخارجه اادو توانسته با سرهر قدر که می 

انگلیس و سیاست طرفداری از روس او مبارزه کرده بود، 

گری  ۱۹۱۶سخت از اوضاع بحرانی ایران ناراحت بود.  در 

رود، و لرد  کنار می 1پیکو -پس از امضای قرارداد سایکس

. هرچند که لرد وزیر امور خارجه می شود ۱۹۱۹لوید جورج شده و در  ۀکرزن داخل کابین

کرزن و براون از نظر عقاید بکلی با هم فرق داشتند، ولی چون سابقاً کرزن نظریات مثبتی نسبت 

در حق ایران بنویسد،  "صلحی ۀکتابچ"به ایران ابراز داشته و از براون هم خواسته می شود که  

براون در ارتباط بوده و  براون فکر می کند که شاید این جریان به خیر ایران تمام شود. فروغی با 

می خواهد ترجمۀ فرانسه سخنرانی براون در مقابل  "بی طرفی"هیئت اعزامی در کنار کتاب 

                                                 
1

 Sykes-Pico Agreement 

ملت ایران اگر وجود داشت، 

اگر در ایران افکار عامهّ موثر 

بود، آیا دولت ایران جرئت 

میکرد این قرارداد اخیر را با 

انگلیس ببندد؟ آیا دولت 

انگلیس جرئت میکرد چنین 

ترتیبی را به دولت ایران تحمیل 

اگر بدانید در فرنگستان  ...کند؟

و امریکا از بسته شدن این 

چه محشری [ ۱۹۱۹]قرارداد 

برپا شد. اگر می دیدید انگلیسها 

در عین اینکه خود را از تک و 

تا نمی اندازند چقدر متزلزل و 

نگران بودند و هستند، اما چه 

فایده، ملّت ایران که در بین 

نیست. ایرانیها نمی خواهند داخل 

  "آدم باشند.

 محمدعلی فروغی 
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فروغی، براون و  ۀفرهنگستان بریتانیا را به کنفرانس صلح تقدیم کند. بررسی نظریات و روحی

 کرزن هدف این مقاله است.

 

سه سال داشت و باوجود این  زمان چهل وفروغی در این  فروغی در بدو ورود به پاریس:

کتابهایی از این دو زبان  ،فرانسه و انگلیسی را بخوبی می دانست  ،که در اروپا تحصیل نکرده بود

ترجمه کرده بود، و یادداشت های بی نهایت جالب و روزانه اش از این سفر،که به همت آقایان 

طراف  ن می دهند که این دولتمرد جامع االافشین وفایی و پژمان فیروز بخش چاپ شده اند، نشا

به فرهنگ فرانسه  ،صد سال پیش ایران تا چه حدی هم به اوضاع سیاسی  زمان  وقوف داشته

چه  عالقه و کنجکاوی زیادی به پیشرفت های علمی داشته و چگونه از این اقامت  ،آشنا بوده

در بدو ورود به فروغی می کند.  نسبتاً دراز برای  گسترش معلومات و تجربیات خود  استفاده

  پاریس می نویسد:
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رفته یک کاله فرنگی و دوازده فوکل و شش سردست  1بعد از ظهر همراه مسیو پرنی

خریدم و به دالکی رفته ریش را به طور فرنگی اصالح کردم. در رفت و آمد مترو 

ولی  .نشستیم و با اینکه پاریس را ندیده بودم عظمت و شکوه آن زیاد است 2پولیتن

مثل اینست که برای من تازگی ندارد و گویا در شهری آمده ام که سابقا اینجا بوده و 

بعد از مدتی غیبت مراجعت کرده ام. مقداری از این تاثیر به واسطۀ عادتی است که در 

و تولن پیدا کرده ام. کنار خیابان شانزلیزه و میدانها بالد بادکوبه و تفلیس و اسالمبول 

3ها گرفته اند و زنگ زده و خراب شده است. همه جا توپهایی است که از آلمان
 

بعد از جنگ جهانی اول ایران و  :۱۹۱۹قرارداد و بازیگران پیش زمینه های تاریخی 

 -ایران با وجود اعالن بی نگبسیاری از ملل دیگر در وضع بسیار بدی قرار داشتند. در زمان ج

روسیه ، عثمانی و انگلیس و فعالیت جاسوسان آلمانی شده و آسیب  طرفی عرصۀ تاخت و تاز

های فراون دیده بود. عدم قدرت حکومت مرکزی، ناامنی، فساد و ارتشاء بیداد می کرد و کابینه 

باعث شد که روسیه از ادعاهای خود  ۱۹۱۷رفتند. انقالب اکتبر  ها بسرعت می آمدند و می

و  ۱۹۱۷قحطی سال  نسبت به ایران صرف نظر کند، و انگلیس بیش از پیش یکه تاز میدان شود.

سیاستمداران   ۀمتعاقب آن آنفلونزای اسپانیایی به هرج و مرج خانمانسوز اضافه شده بود، و هم

چه کسی اینکه منتها در مورد  ،دارد در این فکر بودند که کشور نیاز مبرمی به باز سازی و ثبات

لرد کرزن که وزیر خارجه انگلیس شده بود به  ،این کار انجام دهد توافقی نبود. در این میان

می خواستند در ایران حکومتی با ثبات  که کمک سر پرسی کاکس، سفیر آن دولت در ایران

وثوق الدوله یافتند.  ،وقتدر نخست وزیر  سرسپرده ای ولی طرفدار انگلیس بوجود آورند عامل

امور کشور و حقوق  ةبحدی درمانده بود که مجبور بود برای ادار ۱۹۱۸دولت ایران در اواخر 

 متفقین  ،جنگ ۀلشکر قزاق ماهیانه چهار و پنجاه هزار تومان از انگلیس قرض کند. پس از متارک

                                                 
1

 Francis Aldolphe Perry. مشاور وزارت خارجه     
2

 metropolitain 
۳

پاریس ،به کوشش محمد افشین وفایی و پژمان یادداشت های روزانۀ محمد علی فروغی از سفر صلح   

.  تمام ارجاعات  داخل پارانتز از همین کتاب ۳۵، ص ۱۳۹۴فیروز بخش، گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار،

 هستند.                                                                         
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 ادوارد براون

کنفرانس صلح در ورسای  .عثمانی تحمیل کنندتوانستند شرایط خود را به آلمان و اتریش و 

انگلیس و برخی  ،تشکیل شد. با اینکه قرار نبود دول بی طرف در کنفرانس نقشی داشته باشند

دول فاتح دیگر به ایران وعده دادند که در ورود ایران به کنفرانس کمک خواهند کرد. در 

ر کار بود، هیئتی به ریاست علیقلی ، هنگامی که دومین کابینۀ وثوق الدوله در س ۹۱۸دسامبر 

شود تا خواسته های ملی  خان انصاری )مشاورالممالک (، وزیر خارجه وقت، عازم پاریس می

 ایران را در جامعۀ ملل مطرح سازد.  

ولی  وثوق الدوله می خواست خودش ریاست هیئت اعزامی را بعهده داشته باشد، ،در آغاز 

که مشاور الممالک عهده دار این کار شود. در عین حال بعلت مخالفت احمد شاه راضی شد 

الدوله فیروز میرزا  نصرتکابینه اش، صارم الدوله اکبر میرزا قاجار و  وثوق الدوله و دو همکار

سرپرسی کاکس و همکارانش با اطالع احمد شاه بصورت پنهانی مشغول طرح و تدوین  قاجار و
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کلیه تشکیالت نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی  بودند که به موجب آن  ۱۹۱۹ قرار داد

ها قرار می گرفت و امتیاز راه آهن و راه های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می شد، و عمالً 

شد. جالب اینکه در این جلسات میرزا علی خان منصور، رئیس  ایران تحت الحمایۀ انگلیس می

 ،را منتشر می کرد "رعد" ۀد ضیا که آن زمان فقط روزنامیا سی ادارة بریتانیای وزارت خارجه و

 حضور داشتند ولی مشاور الممالک، وزیر امور خارجه، راه نداشت.

سایر اعضای هیئت عبارت بودند از سید ابوالقاسم خان انتظام الملک )رئیس کابینۀ وزارت 

مستشار وزارت  خارجه(، میرزا حسین خان عالء )وزیر سابق عوائد و تجارت(، آدلف پرنی

عدلیه و عبدالحسین مسعود انصاری پسر مشاورالممالک که سمت منشی هیئت را داشت. علیقلی 

خان نبیل الدوله، کاردار سفارت ایران در آمریکا بی آن که عضوء هیئت باشد برای کمک  به 

 پاریس آمده بود.

و نقش ادوارد  ۱۹۱۹قرارداد  کشاکش یادداشت های محمدعلی فروغی در

ای است که  های فروغی مربوط به دوره بخش نخست یادداشت براون در دفاع از ایران:

های هیئت در این دوره  مشاورالممالک تصدی ریاست هیئت اعزامی را بر عهده داشت. فعالیت

های ایران بود و ترجمه و تصحیح  بیشتر محدود به ترجمۀ مجموعه لوایحی در توضیح خواسته

و ترجمه رسالۀ پروفسور براون، جهت ارجاع به کنفرانس صلح. در عین طرفی  بی« کتاب سبز»

که ما را به آن مجمع قبول کنند هم  امید این»حال اعضای هیئت امید چندانی به موفقیت نداشتند: 

زیرا حقیقـتاً قدری مشکل است که بتوانیم خودمان را دارای همان حقوق دول متحارب  ،نیست

، شش روز پس از ورود هیئت ایران به  شرقِ وزارت خارجۀ فرانسه مدیر امور(. ۲۶ص«)بدانیم

اما در مجمع ملل خواهید  ،دهند طرف را در کنفرانس راه نمی دول بی»پاریس اذعان داشت: 

در هر حال اعضای هیئت جسته و گریخته درصدد مذاکره با مقامات فرانسه و ( ۳۸ص«)بود.

ها و دعاوی ایران، برای استخدام  ذکور از خواستهامریکا بر آمدند تا ضمن جلب حمایت دول م

مستشار از آن کشورها نیز مذاکراتی انجام دهند. فرانسویان در ظاهر ابراز مساعدت و همراهی 
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های امریکایی نیز صرفاً وعدة مساعدت  کردند، ولی در باطن نظر مساعدی نداشتند. دیپلمات می

 دادند. می

 

  ۱۳۵۰اسفند  -آذرکاریکاتوری که گیور کلن از فروغی کشیده و جمال زاده برای ایرج افشار فرستاده است. راهنمای کتاب 

وثوق الدوله بخاطر مخالفتهای مشاور الممالک با او که بیشتر دربارة نحوة برخورد ایران با 

 -این همه اعضای هیئت میانگلیس بود، عمداً هیئت را بی خبر و بالتکلیف نگاه می داشت. با 

کوشیدند از راههای مختلف چون نشر مقاالت متعدد دربارة ایران در ایام جنگ و خرابی های 

وارده و یا مذاکره با نمایندگان مهم وظیفه خود را انجام دهند. هرچند که در مورد اصالح 

فقاز و یا خطوط مرزی و دعاوی ایران برای پس گرفتن بعضی از اراضی از دست رفته در ق

شد، لوایح هشتگانه  ، تعدیالتی می"اسباب مشوب شدن اذهان شود"آسیای میانه، که ممکن بود 

ها از  داد با انگلیسکرات قراربه دقت بحث شده و نوشته می شدند. عالوه بر مخفی داشتن مذا
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را در اعضای هیئت، وثوق الدوله با تاخیر در ندادن  خرج سفر و یا دستورالعمل هیئت اعزامی 

 گذاشت. محضور می

ولی هیئت اعزامی به کنفرانس  ،لوایح مزبور به کنفرانس صلح فرستاده شدند ۱۹۱۹مارس  ۲۳در 

ها  دعوت نشدند. لرد کرزن سرسختانه مخالف شرکت ایران در کنفرانس بود و به امریکایی

ود و بهتر صالح نیست به هیئت نمایندگی ایران اجازة شرکت در کنفرانس داده ش"گفته بود 

مشاورالممالک ، فروغی و دیگر  1 "است که مسئلۀ ایران بنحوی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

اعضای هیئت می خواستند موافقت نمایندگان آمریکا و فرانسه برای امکان شرکت هیئت 

نمایندگی ایران در کنفرانس جلب کنند و می کوشیدند که نظر مطبوعات و بعضی از نمایندگان 

نفرانس را دربارة ایران مساعد سازند، ولی اصل قضیه مخالفت لردکرزن و سر پرسی در ک

کاکس بودکه داشتند تا از ایران منافع بیشتری عاید دولت خویش کنند و می دانستند هرگاه قرار 

پای دولتهای پر قدرت دیگر چون  ،باشد که ماجرای ایران در کنفرانس صلح  حل و فصل شود

به ماجرا باز خواهد شد و این موضوع به نفع انگلیس نخواهد بود. بعالوه چون  آمریکا و فرانسه

  ،رفت داشته بودند در تهران بخوبی پیش می که مفاد آن را مخفی نگه ۱۹۱۹موضوع قرار داد 

 نمی خواستند هیئت اعزامی به صلح پاریس که برنامه دیگری  داشت  مانعی در راه  باشد.

سخت دلواپس مذاکرات جاری بین وثوق الدوله و مقامات  روزانه خودفروغی در یاداشت های 

الدوله پهلوان  الدوله و نصرت سید ضیاء و صارم» ایرانی با سر پرسی کاکس است و می نویسد:

 (. ۱۵۵)ص« اندازند اند و هر طور باشد قلّادة انگلیس را به گردن ایران می میدان

مخالفت لرد کرزن با مشاور  ،ا با هیئت اعزامییکی دیگر از علل عدم همکاری انگلیسی ه

 -الملک بود و میرزا حسین خان عالء نیز  یکی از مخالفان سر سخت سیاست انگلیس بشمار می

  -در این موقع نباید به هیچ دولتی امتیازی داده شود )و نمی"لک معتقد بود که ارفت. مشاورالمم

                                                 
۱

ایران و انگلیس، ترجمۀ محمد جواد شیخ  ۱۹۱۹رداد اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ بریتانیا دربارۀ قرا 

 .۱۰۱ج اول، ص  ،۱۳۳۶االسالمی، تهران 
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 لرد کرزن

دالیل تازه ای برای حصول به  ،قیمومیت ایران را تحصیل کندخواست( دولتی که می خواهد  

 ۲۹و چون دیگر تحمل کارشکنی های وثوق الدوله را نداشت در  1 "مقصود به دست بیاورد،

طی تلگرافی به تهران پیشنهاد استعفای خود را مطرح ساخت. وثوق الدوله هم چون  ۱۹۱۹مارس 

زیر قرار چنین قراردادی نخواهد گذاشت، یک  می دانست مشاور الممالک امضای خود را پای

نصرت الدوله فیروز را بعنوان وزیر خارجه جدید  ۱۹۱۹روز پیش از امضای آن در هشتم اوت 

ایران بحضور احمد شاه برد. جالب اینکه سرپرسی کاکس خصومت کرزن با مشاور الممالک را 

ست هئیت و وزرات خالص شده دامن می زد  و حتی پس از اینکه مشاور الممالک از قید ریا

رفت، طی تلگراف محرمانه ای به لرد کرزن  بود چون احتمال پیوستن او به مخالفان قرارداد می

مراه شاه خواهد بود هپیشنهاد کرد هنگام رفتن احمد شاه از پاریس به لندن به مشاورالممالک که 

ن قرارداد و دوستان خاص دولت بیش از حد عزت و احترام نمایند تا مردم  او را یکی از مسئولی

پس از بازگشت به ایران دیگر نتواند به طور موثر علیه ما توطئه کند یا اینکه "انگلیس بدانند تا 

"قرارداد را ضعیف سازد.
2  

                                                 
۱

ایران و انگلیس، بکوشش کاوه بیات و رضا  ۱۹۱۹آمال ایرانیان: از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد   

 . ۲۵۹آذری شهرضایی، ص 
۲

"توطئه سرپرسی سایکس برای بد نام کردن مشاورالممالک" در کتاب "افزایش نفوذ روس و انگلیس   

          .                                                                                                     ۱۶۹-۱۶۸، صص ۱۳۶۹در ایران عصر قاجار" نوشتۀ جواد شیخ االسالمی ، تهران 
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بالتکلیفی عجیبی میان اعضاء هئیت بوجود می آید. در این میان از جانب  با عزل مشاورالممالک

مشاور را بخرج دولت انگلیس به لندن "انگلیس میرسد که  دافرلرد کرزن دعوتی توسط شارژ 

 ۀچون وقتی که کرزن به پاریس آمده بود به نام  "دعوت می کند که باعث حیرت می شود.

ولی حاال پس  ،بعداً می خواستند چنین مالقاتی صورت بگیرد ،مشاورالممالک جواب نداده بود

لندن ه مقصودشان  اینست که نمایندگان ایران را هم بعقلمان به جایی رسید که "از بحث زیاد به 

 -و می "برده باشند که در نظر مردم دنیا گفته شود که انگلیس نمایندگان ایران را کنار گذاشت

خواهند اعتبار قرارداد خودشان را زیادتر کنند. مشاور الممالک دعوت رد می کند که من دیگر 

 ایران نیستم. ةوزیر خارجه و نمایند

 -فروغی می ،رسد داد میدایر به امضای قراریازدهم اوت تلگراف مختصری  که در هنگامی

چشم حضرات روشن! آخر کار خودشان را کردند و این اندازه وقاحت و بی پروایی "نویسد: 

حیایی رجال مملکت، افتادن  ملّت و بیرفت در انسان موجود شود... با بی حسی  هم تصوّر نمی

هم البته نمی توانستیم کاری بکنیم چون نمایندة واقعی  گلیس حتمی بود. ماایران در چنگ ان

ایران نبودیم. حاال دیگر گذشت، اما به کلی مایوس نباید بود. اگر شرکت ایران را در مجمع ملل 

در ( ۱۹۲)ص "امیدواری خیلی هست. از آن می ترسم که آنرا هم خراب کنند. ،خراب نکنند

تی در ترکیب اعضای هیئت ایران صورت می گیرد. حسین عالء استعفا این دوره تغییر و تحوال

نمایندگی ایران در جامعۀ ملل منصوب می شوند. نصرت  می دهد و فروغی و احتشام همایون به

الدوله تمایل داشت که فروغی در هیئت بماند و وثوق الدوله هم سفارش او را کرده بود، ولی 

فروغی با اینکه   1داد نیز نسبت به فروغی مساعد نبود . ارقر  نظر لرد کرزن  حتی پس از امضای

روز یکشنبه با "رسد که  از کارکردن با نصرت الدوله دلخوش نیست و  وقتی که نامه از او می

به امید انجام   (۲۱۳)ص " چه باید کردیگر نمی دانم  این نغمه را" :می گوید "هم برویم لندن 

 رود. همراه هیئت به لندن می های مثبتی در جامعۀ ملل کار

                                                 
۱

ایران و انگلیس"، ترجمۀ  ۱۹۱۹نگاه کنید به  "اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ بریتانیا دربارۀ قرارداد   

 .۱۸-۱۶جواد شیخ االسالمی، ج اول، صص 
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 یادداشت های روزانه فروغی که با دقت و صمیمیت در نثر روان و بی تکلف او نوشته شده اند از 

سویی حاکی از واقعی بینی  سیاسی و فراست دیپولماتیک او هستند،  و از سوی دیگر اعتدال 

و را نشان می دهند. در فکری، ذوق ادبی و هنری و کنجکاوی بیحد علمی و آگاهی اجتماعی ا

از ذکر مسکوکات طالی  "چیزهای نفیس آن التعد و التحصَی است"کتابخانه ملی پاریس که 

خط میر و  یا  قرآن  خط ه هخامنشی و اشکانی گرفته تا شرح نسخه های خطی مثل گلستان ب

شه کتابدار مشهور یاقوت که سابقاً متعلق به فرهاد میرزا و احتشام الملک را می دهد و با مسیو بلو

شرقی  صحبت می کند. برای کمال الملک و ظهیر الدوله رنگ های نقاشی و عکس های 

 ،رود نقاشی های نقاشان بزرگ را می خرد و هنگامی که به دیدار دوستی  در حومه پاریس می

است. وسائل آزمایشگاهی از میکروسوب،  1آنجا از نقاشی های کرو  ةمتوجه می شود که منظر

وزن انژکسیون گرفته تا اسبابهای فیزیکی  را برای اشخاص مختلف می خرد و دنبال معلم و س

 -ست. کتابهایی که از کنار رود سن و یا کتابفروشی های بزرگ میا فیزیک و شیمی برای ایران

خرد  تنوع عجیبی دارند از آثار البالد قزوینی و دیوان منوچهری گرفته تا یک رساله درباره خط 

می شود تا این را هم تجربه هواپیما اسپینوزا.  در  محلۀ چلسی ِلندن سوار  اخالقو کتاب میخی 

کرده باشد. در عین حال هم هفته ای سه چهار بار به تئاتر رفته و در مورد نمایشنامه ها و هنرپیشه 

خاصی به مولیر دارد و بعد ها هم سه  ۀگان چون منتقدی آگاه اظهار نظر می نماید. عالق

نمایشنامه او را بفارسی ترجمه می کند. با اپرا زیاد میانه ای ندارد و می گوید که از آن زیاد 

  . می نویسد:ولی از هر نوع نمایش خوشش می آید ،چیزی نمی فهمد

عالی رفتیم. رقص و آواز و مسخرگی بود. اما ترتیب   Apollo... بعد از شام به تئاتر

بود که لباسهای شبیه  te persaneêfقسمت مهمی از آن  بود .ضمنا

رقصیدند. اما مشرق زمینی خیلی محّرفی بود و قدر  پوشیدند و می می زمین مشرق

کردند اما آواز خوب می خواندند. بعضی از زنها وقتی که حرف  حجابی می زیادی بی

                                                 
1

Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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زدند عیناً مثل این بود که بلبل چهچه می کند یکی از دخترها بسیار قشنگ و  می

1رفت دل آدم ضعف میشد  خوش آواز بود. وقتی که برای معشوق خود لوس می
. 

هانری  ،فروغی با شخصیت های سیاسی، ادبی و علمی متعددی حشر و نشر دارد.  از ایرانشناسان

سعدی تمام کرده است. لوسین  ةماسه جوان را مالقات می کند که تازه رسالۀ دکترایش را دربار

 ،دیو الفوا فوت کردهزند. مادام  بوای بلژیکی را می بیند که فارسی فوق العاده خوبی حرف می

رود. در حالی که کتاب دمرگان را می خواند از  مسیو دیو الفوا می ۀولی فروغی اغلب بخان

مجهول القدر  ،یکی از دوستان او می شنود که علیرغم خدماتی که به تاریخ ایران و علم کرده

ی کرد.  دوست مالیات خیلی اذیتش م ةادار ،مانده و اگر مسیو کلمانسو به دادش نرسیده بود

هم برای روسیه تزاری و هم برای بلشویک  ،قدیمی فروغی،  مینورسکی که مدتها در ایران بوده

کارهای تحقیقی ه ها کار کرده بود، بعد از انقالب روسیه کار دیپلوماتیک را کنار گذاشته و ب

ه در رسمی دولت روسی ةد.  او مدتی نمایندرپرداخته و در پاریس با همسرش زندگی می ک

ه ولی با سیاست دولت تزاری در زمان مشروطه حدود ایران و عثمانی بود کمیسیون  تحدید

 2ورسای نقشی ایفا کند. ةامیدوار بود که بتواند در روند معاهد ۱۹۱۹همخوانی نداشت و  در 

دوست  مشترک و نزدیک این دو میرزا محمدخان قزوینی اندکی پس از آمدن فروغی به 

می آید و بیشتر اوقات با فروغی است.  در اولین دیدار پس از سالها دوری پاریس از برلن 

 فروغی می گوید:

میرزا محمد خان همان است که بود، با همان وسواس و سودا و با همان  ذوق و فهم،  "

اما خیلی رنگ و روی زرد دارد. موهایش هم سفید است.... واقعاً تناسب عجیبی بین  

)ص "هست. وقتی که باهم هستیم صحبت ما تمام نمی شود.افکار و ذوق من و او 

۲۸۶) 

                                                 
۱

 .۴۰-۳۹ایضاً همان کتاب، صص   
۲

 . ۱۴، ص ۱۳۹۴، انتشارات هرمس ،نگاه کنید به  "ره آورد مینورسکی" از دکتر گودرز رشتیانی  
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ادوارد براون  دوستی و مراودۀ فروغی با ادوارد براون، مدافع آزادیخواهان ایران:

جزو هم مانند قزوینی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ ادبی با فروغی تجانس داشت و بعالوه 

در بحرانی ترین زمان  ایرانی عالقه داشت و ایران ومعدود شرقشناسانی بود که از صمیم دل به 

تاریخ ایران برای استقالل و آزادی ایران مبارزه کرده و از آغاز انقالب مشروطه تا شروع جنگ 

بین الملل اول براون بیشتر اوقات خود را صرف فعالیت های سیاسی نموده بود. پیش از آن که 

ها  فجایع روس"ا چاپ کند و یا  جزوه هایی چون ر "۱۹۰۶-۱۹۰۹انقالب ایران:"براون کتاب 

را با تیراژ  شش هزار به خرج خودش چاپ و پخش  "حکومت وحشت در تبریز "و  "در تبریز

( در ۱۹۰۹نوامبر  ۱۵ش )۱۲۸۸آبان ماه  ۲۴مجلس دوم در نشست تاریخی خود در روز "کند، 

ون( و از همدستان او مستر لنچ و اران آزادی ایران از )لرد لمینگتذمیان ارجشناسی از بنیادگ

یک سال بعد  در جلسه دیگری فروغی  نامه ای را که از    1 "پروفسور بروان ارجشناسی نمود.

ذی الحجّه  به براون از تهران می   ۴براون دریافته برای نمایندگان می خواند و در نامه ای بتاریخ  

 نویسد:

یر خواهی و مصلحت اندیشی نسبت به مرقومۀ شریفه که سر تا پا مشعر بر کمال خ"

دربارة این بنده ملت ایران و حاکی از  حسن اعتقاد و اعتماد آن جناب مستطاب 

بیمقدار بود عزّ وصول بخشید و چون عبارات آن تماماً شامل مواعظ حسنه وکلمات 

موثر بود فوراً در جلسۀ خصوصی مجلس شورای ملی  قرائت نمودم از اطالع آن برای 

دگان ملت )حالتی رفت که محراب بفریاد آمد( عموماً گذشته از حسن تحریر و نماین

                                                 
 .۷۸و ص   ۵۶۵، ص ۱۳۷۸، تهران، امیر کبیر، احمد کسروی، تاریخ  هیجده سالۀ آذربایجان۲

( به براون "یک قطعۀ نشان شیر و ۱۹۱۴می  ۲۷)۱۳۳۲رجب  ۲ناگفته نماند که احمد شاه در 
 ۹درجۀ اول با حمایل سبز" اهدا می کند، و بنا بر یک نامه حسینقلی خان نواب به براون )  خورشید از

( وزارت امورخارجه برای همسر براون یک قطعه "نشان آفتاب" تقاضا می کند که مهم  ۱۹۱۰نوامبر 
شان ها ترین نشانی بود که آن زمان برای بانوان در ایران وجود داشت.] نگارنده اطالعات مربوط به ن

 [ CUL, Browne Collection, Box 9 -را از دوست عزیز دکتر منصور بنکداریان گرفته ام 
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لطف تحریر آن رقیمه در مقام استعجاب از فرط دلسوزی و مهربانی  آن بزرگوار 

"نسبت بمصالح این آب و خاک بر آمدند و مندرجات آنرا تصدیق کردند.
1  

در این نامه فروغی درباره تاریخ ادبیات براون و ترجمه انگلیسی چهار مقاله از او و آثاری که  

درباره انقالب مشروطه نوشته صحبت می کند که اغلب توسط میرزا محمد خان قزوینی بدست 

 -فروغی میرسدند. در ضمن طرفداری خود را از ناصر الملک ابراز می دارد که نایب السطنه می

در ایران و  تبلیغات سوء  "ظهور اصول تروریسم"از قرار معلوم براون در نامه خود از   ۲شود. 

جنابعالی "دشمنان گفته و اظطراب خود را از وضع ایرانیان ابراز داشته است.  فروغی می نویسد 

و که بهتر از همه کس بر احوال و اخالق و عادات و کیفیت مزاجی و طبیعی ایرانیان قدیماً 

در  "جدیداً اطالع دارید یقیناً تصدیق می نمائید که تروریزم با طبیعت ایرانی سازگار نیست.

، فروغی بیشتر آنها را "جعل اخبار کذب که مردم را از اساس مشروطیت متنفر می سازند"مورد  

ه و بیگان"( انگاشته و در عین حال به براون می نویسد که جنابعالی بین ما bluffالف و گزاف )

مراتب بی غرضی و بی طرفی و خیرخواهی و بصیرت و آگاهی آن جناب "و در  "اجنبی نیستید

پس آنچه را که صالح و صواب می دانید از اظهار  ")هم( جای هیچ گونه شک و ریب نیست

 "آن مضایقه نفرمائید.

ی کند. فروغی دربارة مطالب ادبی هم با براون مباحثه و مکاتبه م ،عالوه بر مسائل سیاسی

و در آن  "دریای بی پایانی است"رود که  هنگامی که در لندن است به  بریتیش میوزیوم می

زمان کتابخانه اش حدود چهار میلیون کتاب داشته است. به توصیۀ براون مستر ادوارز، کتابدار 

رة کتابهای شرقی  او را  در موزه گردش می دهد. فروغی هنگامی که در خانۀ براون بوده  دربا

هجری با براون صحبت کرده  ۶۷۵مشهور لندن مورخ  شاهنامهچند نسخه شاهنامه و از جمله 

 بحث می نماید. ظفرنامههمچنین  درمورد یک نسخه  است، در اینجا درباره  آنها  و

 

                                                 
. این نامه را همزمان با نوشتن این مقاله برای فصلنامه آرمان از کتابخانه دانشگاه کمبریج دریافت ۲

در پشت پاکت   ذی الحجه "و از یادداشتی بخط   براوان ۴کردم. فروغی اول نامه نوشته "از طهران 
                                        بوده است. ۱۹۱۰سپتامبر  ۲۷معلوم می شود که تاریخ رسیدن آن  بیست روز بعد در 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

22 

 

 

 ۱۹۱۰دسامبر  ۷( /۱۳۲۸ذی الحجه ) ۴نامۀ فروغی به ادوارد براون از تهران، 
 Browne papers: Box 9/3/10. 1275 کمبریجاز کتابخانه دانشگاه 
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براون با شخصیت های عمدة سیاسی چه در ایران و چه در انگلستان خیلی مهم بود. از  ۀرابط

همان آغاز فعالیت کمیتۀ ایران سر ادوارد گری به اهمیت براون پی برده، و از اسپرینگ رایس 

برای مرخصی استعالجی به لندن  ۱۹۰۷که وزیر مختار انگلیس در ایران بود و در اواخر نوامبر 

می خواهد تا ترتیب مالقات او را با براون را بدهد. از قرار معلوم گری پدر براون، سر  آمده بود،

ولی خود او براون را تا آن تاریخ ندیده بود.  موضوع جالب دیگر  ،بنجامین براون را می شناخت

این که ناصر الملک که بعد از فوت عضدالملک نایب السلطنه احمد شاه می شود، در بالیول 

رد درس خوانده و همدورة سر ادوارد گری و لرد کرزن بود، ولی وقتی که وکسفکالج آ

 -دیدار گری برود، لینچ دوست براون او را پیش وزیر امورخارجه میه ناصرالملک می خواهد ب

او را از طرفداری بیحد  تا رود و با دلیل و برهان می کوشد . براون چند بار به دیدن گری می1برد

سازد و به مشروطه خواهان این امکان را بدهد که خود امور کشور را سامان  از روسیه منصرف

 وزیر خارجه اثری نداشت. این 2 "قلب قسّی"دهند. ولی افسوس که این همه دلیل و برهان بر

هنوز اول کار است، و به تدریج بدبینی براون نسبت به سرادوارد گری شدید تر می شود و 

 می نماید.بیباکانه تر از او انتقاد 

در سفارت که از همان  اوایل نهضت مشروطه تنی چند از دانشجویان سابق و یا  دوستان براون 

اطالعات زیادی به او می دادند.  والتر اسمارت یکی از قدیمی ترین دانشجویان  ،انگلیس بودند

سپس کنسول انگلیس در تبریز و شیراز شده بود.  از   ،ود که از اوایل مشروطه  در تهرانبراون ب

کاپیتان چارلز استوکس بود که قبالً در ارتش هند  ،دیگر دوستان  قدیمی براون در سفارت

یحاٌ خدمت کرده  و با مشروطه خواهان روابط بسیار حسنه ای داشت.  او از کسانی بود که صر

ایران روابط نزدیک  ۀی ورزید، و با کمیتمخالفت م ۱۹۰۷داد با سیاست ادوارد گری و قرار

رساندند. اسمارت  دو با براون مکاتبه داشته و اطالعات حساس زیادی را به او می داشت. این هر

ظر مساعدی نسبت به مشروطه طلبان داشت. نولی  ،مانند استوکس مخالف ادوارد گری نبود

                                                 
۱

ناصرالملک در زمان  کودتای محمد علیشاه  صدر اعظم بوده ولی به دستور او به زندان افتاده  و در  

یل، منشی شرقی وزیر مختاری انگلیس آگاه شده  و خود را آستانه مرگ قرار می گیرد که  جیمز چرچ

به قصر شاهی رسانیده و او را نجات می دهد. به گفته بروان نجات ناصرالملک بخاطرهمین همکالسی 

 با کرزن بوده است. 
Edward G.Browne, The Persian Revolution, pp.162-3. 

 
نامه های ادوارد براوان به تقی زاده، به کوشش ایرج افشار و عباس زیاب،  تهران، کتابهای جیبی،   ۲

 .         ۴۳، ص ۱۳۷۱
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در تبریز شده بود،  نظرش بعلت تقریباً دوسال بعد هنگامی که اسمارت کنسول موقت انگلیس 

عوض شده و به براون نوشت که نه تنها  ،اختالفاتی که بین مشروطه خواهان بوجود آمده بود

بی تاثیر نبوده  "در خشکانیدن این نهال آزادی"نگان بلکه  اهمال خود ایرانیان دخالت بیگا

ده ای از کارکنان سفارت وزارت خارجه انگلیس نه تنها از نظر مساعد ع ،در این مرحله 1است.

نفر پی برده بود.  نسبت به مشروطه خواهان اطالع داشت، بلکه به مکاتبات بین براون و این دو

پتریک کاون، معاون کنسول در تهران هم با براون همکاری داشت.  البته، در اوایل بیشتر 

سیاست نابخردانه  مساعدی نسبت به مشروطه خواهان داشتند، ولیکارکنان سفارت انگلیس، نظر 

وضیعت بدی   های از طرف سر ادوارد گری،  آنها را در و طرفداری بی چون و چرا از روس

از تهران نوشته است و همراه  ۱۹۱۱استوکس در نامه ای که به تاریخ هفتم ژانویۀ  می گذاشت.

 آن گزارش مفصلی دربارة سیاست انگلیس در ایران فرستاده، می گوید:

ممکن بود سیاست سر  ،نحوی نوشته ام که اگر من نمایندة پارلمان بودماین شرح را به 

ادوارد گری را چنین مورد حمله قرار دهم.  دربارة این شرح جالب باید یادآور شوم که 

به کمک حسین خان ]نواب[ نوشته شده و این خود پرواضح است، زیراً چه کس دیگری 

مورد بحث چه گفت؟ حسین خان می  می توانست بگوید که پوکلوسکی دربارة مطالب

عقیده ام این است که بعضی از نمایندگان  –داند که من آن را برای شما می فرستم 

پارلمان را وادار کنید که راجع به ایران بحثی در مجلس عوام به راه اندازند و یکی از 

ا بکوبد... سیاست گری ر ،استفاده کرده آمدهآنها می تواند از اطالعاتی که در این شرح 

هرقدر عین کلمات را کمتر بکار ببرید بهتر خواهد بود، چون امکان شناخته شدن من 

کمتر می شود.  به نظر من فوق العاده اهمیت دارد که گری با تمام قوا و از روی 

ها بخواهد که قشون خود  اطالعات درست مورد حمله قرار گیرد و مجبور شود از روس

                                                 
1

 Mansour Bonakdarian, Britain and the Iranian Constitutional Revolution of 
1906-1911, Syracuse University Press, 2000, p. 207. 
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ببرند.  ترس من این است که سیاست مشترک روس و انگلیس را از این مملکت بیرون 

 1چنان حکومت مرکزی ایران را ضعیف کند که دیگر نتواند به حال اول بازگردد ...

 -ولی با اسمارت در پاریس آشنا میاند، بعضی از این اشخاص را فروغی از تهران می شناخته 

  ژوئن می نویسد: ۲۵و در  شود

انگلیسی که سابقاً در ایران بوده و دیشب از لندن به پاریس آمده  2مستر اسمارت ،شام

ر وفسوو عازم سالونیک است مهمان ما بود. فارسی خوب می داند. شاگرد پر

بوده. ایراندوست و آزادی طلب و خیلی آدم خوبی است. می گفت شما چرا  ونابر

تکلیف شده است که  افکار عامه انگلیس را تحریک نمی کنید و ضمناً معلوم شد به او

برای خدمت مالیه به ایران برود، قبول نکرده است. و کلیۀً یقین کردیم که در ایران 

اند. زبان حال او هم این بود که  خودمانی ها انگلیس ها را وادار به این خیاالت کرده

کنید؟ مستشار چرا نمی گیرید؟ بیچاره نمی داند  چرا شما هر کاری می خواهید نمی

خواهیم و عیب در خودمان است. من و انتظام الملک یک مرتبه  خودمان نمیکه ما 

"هرچه هست از قامت... "طور توارد گفتیم  به
و نیز از حرفهای او فهمیدیم که ادارات  3

و وزارت خارجه انگلیس هم خر بازار است. مثالً حاال اداره امور ایران در دست 

همه  ۀسفارت انگلیس در ایران بوده و مضحکنامی است که وقتی از اعضای  4اولیفانت 

کذایی هم مشیر و مشار او است. و نیز می گفت   5اعضاء سفارت بوده و چرچیل

همیشه ما بین اعضا وزارت خارجه انگلیس و اعضای دایره هند اختالف و ضدیت 

 ۀشود، به واسط بگوید در لندن با او مخالفت می 6است و مثالً هر چه سر پرسی کا کس 

                                                 
۱

به نقل از مقدمۀ  نگارنده بر "نامه هایی از تبریز" تدوین ادوارد براون،  چاپ سوم، خوارزمی،  

  (Add.7604)7/1/1911  مجموعۀ -، کتابخانۀ دانشگاه کمبریج ۱۸، ص۱۳۷۸
 

2

 Walter Arthur Moore 
۳

 ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست )حافظ(                هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست       
4

 Lancelot Oliphant (1881-1965) 
5

 George Percy Churchill (1877-1973?) 
6

 Sir Percy Zachariah Cox (1864-1937) 
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ینکه او از اعضاء هند است. بعد از رفتن او من و انتظام ا

الملک باز بر حال خودمان و اینکه برای ایران چه خوب 

را خراب   ها کار موقعی است و چطور خیانتکاری ایرانی

تاسف خوردیم و هرچه فکر کردیم دیدیم از  ،می کند

دست ما هیچ کاری ساخته نیست. .. و ما وسیله این که 

1نفر را در ایران مطلع کنیم نداریم. اقالً دو
  

یکی از اشخاصی که فروغی او را می شناخته و می 

 2ویلیام آرثور مور ،خواسته به هیئت ایران کمک کند

کتابی تحت  ۱۹۱۴بود که مدتی بعنوان خبرنگار روزنامه تایمز در ترکیه  و ایران بوده و در 

نوشت. این کتاب حاکی از اطالع زیاد مور از اوضاع سیاسی ایران و  "اوریانت اکسپرس"عنوان 

 خاصه دوستی او با ستارخان و یپرم خان است. فروغی می نویسد:

مستر مور انگلیسی که در ایران بود و در تبریز در واقعۀ محمد علی میرزا مجاهد شده 

س او را دیده بودم به پاریس آمده و در هتل ما منزل بود و من در زمان ریاست مجل

دارد. امروز او را در منزل حسین خان دیدیم. آسمان پیمان شده و میل دارد به ایران از 

آسمان پیمایی برای ایران بدهد.  میرزا حسین خان از من  براه آسمان برود و ترتی

این انگلیس است. گفتم  پرسید این خیالها چطور است؟ گفتم عیبی ندارد. گفت آخر

باشد، مگر ما می توانیم در ایران را به روی انگلیس ببندیم؟ منتهای آرزوی ما این 

 (۱۱۰)ص "است که انگلیس در را به روی }ایران{ نبندد.

این که مور بعنوان مخبر روزنامه تایمز تبریز بوده و با  "مجاهد شدن مستر مور"منظور از 

زمان  ادوارد براون هم دوست بوده و خصوصاً درو با داشته باسکرویل دوستی و همکاری 

محاصره تبریز توسط روسها در تبریز  گزارش های زیادی برای براون می فرستد.  براون در یکی 

                                                 
۲

 .۱۵۵-۱۵۴یاداشت های روزانه، صص 
2

 William Arthur Moore (1880-1962) 

بحد   "همسایگان پر قدرت"اگر  

معقولی دوستانه رفتار نمایند، من 

شک ندارم که  ایران قادر است راه 

 و رهایی خود  را در راه مشروطه بیابد

خیلی بهتر از آنچه در گذشته زیر 

حکومت های استبدادی  توانسته 

 ادوارد براون "است به بزرگی برسد.
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الاقل یکی از دشمنان خود  "از نامه هایش به مور می نویسد که با در دست داشتن این روزنامه 

 ،تایمز در زمانی که سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس بود روزنامه 1."را خلع سالح کرده ایم

موضع لیبرال و مستقلی داشت و  گاردینولی  ،اغلب از سیاست خارجی او  حمایت می کرد

مور به  ۱۹۱۰اوت  ۱۳در نامه ای بتاریخ   نظریات براون و طرفداران ایران را منعکس می کرد.

تا زمانی که تایمز دست مرا باز بگذارد من بیشتر می توانم با آن }نشریه{ "براون می نویسد: 

منچستر عین حال برای  کارهای خوبی انجام دهم، ولی فکر نمی کنم اجازه بدهند که در

خط و مشی سیاسی مرا قبول نکند، برای نشریه دیگری خبر تایمز هم بنویسم. ولی اگر  گاردین

"خواهم ماند. منچستر گاردینخواهم فرستاد و با 
 فروغی در یادداشت هایش ادامه می دهد:  2

مقاله ای دیده شد که در نمره دیروز نوشته و شرحی در باب  طیمسامروز در روزنامه 

ایران دلسوزی کرده و نسبت به هیئت ما مهربانی کرده و گفته است که ما خوب نمی 

کنان و دعوت هیئت است به  کنیم که با ایران همراهی نمی کنیم. در حقیقت آشتی

تانت و رفتار عاقالنه ما و شود وقایع افغانستان و کردستان و غیره و م لندن. معلوم می

هایی که در اید قدری اقدامات مستر مور و چیزرفتاری که با لرد کرزن کردیم و ش

و همچنین شاید دولت طهران به قدر کفایت اثر کرده روزنامه های دیگر نوشته شده 

ها همراهی کند و این جمله روی هم  جرأت نکرده باشد که با خیاالت انگلیس

تغییر لحن شده باشد. در هر حال خیلی از این فقره خوشوقت شدیم.  اسباب این  رفته

ممتاز السلطنه هم نزدیک ظهر اینجا آمد و خبر دار شد. عقیده انتظام الملک این است 

که خوشش نیامد. احتمال کلی هم دارد که حق داشته باشد. در هر صورت فوراً مشاور 

کرد و کاغذی به عالء السلطنه نوشت  را  وا داشتیم تلگرافی در این خصوص به طهران

                                                 
۱

،  ۱۳۷۸"نامه هایی از تبریز" نوشتۀ ادوارد براون ترجمۀ حسن جوادی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم  

 .  ۱۸ص 
۲

نوه براون خانم کرافورد  از مجموعه ۱۹۶۵یکی از نامه های مور به براون که من در کمبریج در   

 کپی کردم و باید اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج باشد.       
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که من به همان حال و خیال سابق باقی هستم و اگر میل داشته باشند برای لندن آمدن 

  هم حاضرم.

به کنفرانس صلح پاریس ارائه    "نهضت مشروطه ایران" و  "کتاب بی طرفی"

کتاب بی "آنچه فروغی و میرزا حسین خان عالء به ترجمه آن مشغول بودند   می شوند:

بیطرفی ایران در جنگ  ةمدارک دربار مجموعه  ایست از اسناد و  "کتاب سبز "و یا  "طرفی

مراسالت و مذاکرات بین دولت علیّه و دول خارجه از بدو وقوع جنگ »جهانی اول شامل 

بی طرفی ایران: مدارک "ترجمه فرانسه آن تحت عنوان   «.م۱۹۱۴ق/ ۱۳۳۳الملل در سنه  بین

در چاپخانه ژرژ کاده در پاریس چاپ  می  " ۱۹۱۵مارس  ۲۲تا  ۱۹۱۴دسامبر  ۳۰دیپلوماتیک از 

مستشرق  ،که کلمان هوار گزارش، نامه و سند است. در بررسی ای ۳۰۰شود و شامل قریب 

درماندگی کامل دولت  ،از این کتاب می دهد ژورنال آزیاتیکفرانسوی در یک صفحه و نیم 

کتاب بی "ایران بین قوای روس، عثمانی و انگلیس بصورت تاسف انگیزی نمایان است.  همراه  

می  ۱۹۱۹ژوئیه  ۲۵هم از ادوارد براون چاپ می شود. فروغی در  رساله ایترجمه  "طرفی

 "ون.ار بروفسوجمۀ رسالۀ پرکتاب بی طرفی امروز از طبع خارج شده، به ضمیمۀ تر"نویسد: 

ون در فرهنگستان بریتانیا  اسخنرانی مفصلی است که بر یادشده، ۀرسد که منظور از رسال بنظر می

داده و در آن خالصه وار به تاریخ، ادبیات و هنر و دین ایرانیان پرداخته و ضمن شرح  ۱۹۱۸در 

مبسوطی از جریان انقالب مشروطه و دخالت های روس و انگلیس به دفاع از حقوق ایرانیان 

 "نهضت مشروطه ایران"این سخنرانی در یک جلد تحت عنوان  ترجمه فرانسه 1برخاسته است. 

کتاب بی طرفی نبوده  "ضمیمه"ولی   ،وسط همان چاپخانه ژرژ کاده طبع شدهت ۱۹۱۹سه بار در 

                                                 
1

  

Le mouvement constitutionnel persan : conférence faite à la British Academy, le 6 

février 1918 / par Edward G. Browne ,... 1919 

 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435006539761&view=1up&seq=

3 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62075455?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62075455?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62075455?rk=21459;2
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435006539761&view=1up&seq=3
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435006539761&view=1up&seq=3
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گرچه شنیده ام که چنین کتابی میان  ،است. الاقل من نتوانسته ام این دو را در یک جا پیدا کنم

 کتابهای مرحوم فریدون آدمیت بوده است.

قدرت های بزرگ را براون خالف اکثر انگلیسیان معاصر خود به هیچ رو نمی توانست دخالت  

در ایران تحمل کند. او در این سخنرانی پس از تشریح علل بیداری ایرانیان و مشروطه خواهی 

اگر  همسایگان پر قدرت بحد معقولی دوستانه رفتار نمایند، من شک ندارم که " :آنان می گوید

ه در گذشته زیر خیلی بهتر از آنچو  ایران قادر است راه رهایی خود را در راه مشروطه بیابد

او در ضمن  شرحی از تاریخ، فلسفه،   1 "حکومت های استبدادی توانسته است به بزرگی برسد.

علوم، ادبیات و هنر ایرانیان می دهد و خدمات ایرانیان را بفرهنگ و تمدن بشری بر می شمارد و 

 :راون  می گویدداده نشده که در نهضت مشروطه موفق شوند.  ب "شانسی"می گوید  به ایرانیان 

شکی نیست که  هم یونان و هم ایتالیا از لحاظ سیاسی از احساس همدردی که دیگر ملت ها "

نسبت به آنها ابراز داشته اند، سود جسته اند و این بیشتر بخاطر شناسایی سهم این دو ملت در 

عقیدة من ایران تمدن انسانی، و احساس دینی بوده است نسبت  به آنها از لحاظ ادبی و هنری. به 

ست، نه تنها ا نیز در ردیف این  دو قرار دارد، و عدم وجود این کشور میان ملل مستقل فاجعه ای

برای خودش، بلکه برای نسل بشر. متاسفانه در حالی که صدها دانشمند از یونان و ایتالیا 

که موضوع طرفداری می کنند، به ندرت یک تن موضوع ایران را به میان می کشد. در صورتی 

 "ایران هم به همان اندازه متقاعد کننده است.

مسئله ایران را از جنبه سیاسی و خصوصاً پس از انقالب  ،براون گذشته از این دیدگاه عاطفی

مورد بررسی و شدیداً سیاست استعماری انگلیس نسبت به ایران را مورد انتقاد قرار  ۱۹۱۷اکتبر 

می دهد و جالب  این که بیشتر خواسته هایی را که دولت ایران  می خواسته در کنفرانس پاریس 

که  "صلح  ۀکتابچ"مطرح کند، براون یک سال پیشتر در این سخنرانی  و چندی پیش از آن در 

زارت خارجه انگلیس نوشته بود، مطرح می کند. برای این که ببینیم چگونه در درخواست وه ب

                                                 
1

   E.G. Browne, “The Persian Constitutional Movement”, Proceedings of the 
British Academy, Feb. 6, 1918,  vol. 8, p. 330. 
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زمانی که لرد کرزن تصدی وزارت خارجه را داشت در خواست نوشتن این کتابچه از براون 

وزیر مختاری در تهران و یا بقول یحیی  "منشی شرقی "شده و حتی  صحبت فرستادن او بعنوان 

"معارف مشاوری وزارت"لت آبادی  ود
 می شود باید چند سالی به عقب برگردیم.1

هرچند که ادوار  ادوارد براون و لرد کرزن درمورد ایران: متفاوتدیدگاه های 

در انگلستان آن زمان بعنوان دو  ،براون و لرد کرزن نظریات بسیار متفاوتی درباره ایران داشتند

ه سرشناس ترین کارشناس امور ایران شناخته می شدند. کرزن چند ماهی به ایران سفر کرده و ب

 -کرده بود و فکر می "ایران و قضیه ایران"خودش سه سال صرف تالیف کتاب مشهور  ۀگفت

 کرد که تمام مسائل ایران را می داند.

باعث ارتباط بیشتر آنها می شود.   ۱۹۰۷و در عین حال قرارداد جالب این که انقالب مشروطه  

رئیس  ۱۹۰۷کرزن  دو سال پس از بازگشت از هند که شش سال نایب السطنه هند بود، در 

دانشگاه آکسفورد می شود و قریب بیست سال از کار دولتی دوری می گزیند، و گاه گاهی هم 

ت است که براون بطرف دستۀ رادیکال حزب در مجلس اعیان نطق هایی می کند. در این وق

دایر به تقسیم ایران به  ۱۹۰۷قرارداد   لیبرال رفته و سخت از انقالب مشروطه طرفداری می کند.

هم نزدیک می سازد. منتها آن دو از دیدگاهی بسیار ه دو دایرة نفوذ است که براون و کرزن را ب

کرزن در اساس با این قرارداد مخالفتی نداشت، متفاوت با این قرارداد مخالفت می ورزیدند.  

 ۱۹۰۸فتد، و در ا بلکه می گفت که ناحیۀ نفوذ روسیه خیلی زیاد است و منافع انگلیس بخطر می

 نطق شدیدی در انتقاد از این کار دولت انگلیس می کند.

اه انگلیس شده است و ملتی را که در ر ۀبراون می گفت که ایران قربانی سیاست سودجویان

آزادی و ترقی افتاده است بناحق فدای اغراض سیاسی کرده اند. او این مطلب را در مقاالت 

متعدد در جراید مطرح می ساخت، و در سخنرانی های متعدد می خواست مردم را آگاه سازد، و 

مباینت داشت.   ،تصویری از ایرانیان می داد که با آنچه تا آن وقت در اذهان مردم انگلیس داشت

                                                 
۱

 . ۱۷۱حیات یحیی ، جلد چهارم، ص  
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راون بعنوان یکی از مطلع ترین افراد در مورد ایران شناخته شده بود و نمی شد گفته های او را ب

تخطئه کرد. با این همه وزارت خارجه سعی می کرد او را بعنوان فردی افراطی، رادیکال و 

گاهی ساده دل معرفی کند. سیاستمداری چون سر آرثور نیکلسون، که خیلی طرفدار روسیه بود، 

در امور ایران می دانست. وزارت خارجه در مقابل انتقادات لرد کرزن  "فاناتیک"ن را یک براو

رفت و  زیرا او هم یکی از مطلعین طراز اول در مورد ایران بشمار می .نمی دانست چه بکند

  1هم نبود. "ساده لوح"و  "رادیکال"و  "لیبرال"بعالوه 

در هتل ساوی لندن در  "انجمن ایران"افتتاحی شاید اولین مالقات براون و کرزن در شب شام 

ها هم مجلس دوم و هم شوستر را تحت فشار قرار  باشد. این زمانی بود که روس ۱۹۱۱نوامبر 

داده بودند و اوضاع ایران بسیار بحرانی بود. در این جلسه اشخاص زیادی آمده بودند و از آن 

های انگلیس.  نطق  ر و بسیاری از لیبرالجمله تعدادی از نمایندگان مجلس عوام از حزب کارگ

براون و کرزن عمده ترین موضوع جلسه بود.  نظر کرزن بصورت عجیبی نسبت به ایران مثبت و 

همدردی بدین معنی است که کوشش و میلی از یک سو برای "موافق است.  او می گوید 

ملت همرایی کرد.... و  درک نقطه نظر یک ملت باشد، و باید با خواسته ها و ایده آل های آن

الاقل ما نباید از کمک به آنان  ،هنگامی که پس از سال های درد و رنج به راه رهایی افتاده اند

دریغ کنیم... و در میان ملل مسلمان که من در بارة آنها صحبت می کنم هیچ یک به اندازة ایران 

این نوع ابراز همدلی از   2. "نیست که اگر امکان باشد مورد همدردی و کمک ما قرار گیرد

عجیب به نظر   ،طرف روس ها اشغال شود طرف لرد کرزن در زمانی که ایران ممکن بود از 

رسد.  کرزن می خواست ایران را برای منافع انگلیس از روس ها حفظ کند.  شاید کرزن  نمی

هرجهت براون در این جلسه بیشتر از ابراز عقاید خود می خواست حضّار را راضی نگه دارد. ب

خیلی تحت تاثیر سخنرانی کرزن قرار گرفت و چند روز بعد از او خواهش دریافت متن 

                                                 
۱

در مورد مقایسه  براون و کرزن نگاه کنید به فصل سیزدهم کتاب نگارنده "ادوارد براون و ایران "،  

 . ۵۲۰-۴۹۵، صص۱۴۰۰نشر نو، چاپ سوم، 
2

 Curzon, Persian Autonomy, London, 1911, p 10. 

 فصل را از او گرفته ام. به نقل از مقالۀ کریستفر راس که من بیشتر مطالب این
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سخنرانی راه نمود.  کرزن از براون خواست که یک ماشین نویس بفرستد و تمام سخنرانی را از 

براون سخنرانی را در هفتصد نسخه چاپ کرده منتشر ساخت و نسخه ای از  1حافظه دیکته کرد.

را هم به تهران تلگراف کرد.  نطق کرزن در ایران با اهمیت و امیدواری زیاد روبرو گردید.  آن 

شرح سخنرانی لرد کرزن در " :، مورگان شوستر از تهران به براون نوشت۱۹۱۱دسامبر  ۶در 

مهمانی انجمن ایران در مطبوعات اینجا تاثیر فوق العاده در میان ایرانیان از هر طبقه و همچنین 

ارجیانی که عالقمند به موفقیت و رفاه ایرانیان و کوشش آنها دربازسازی ملی شان هستند خ

"ایجاد کرده است.
پس از اینکه متن کامل سخنرانی کرزن  به ایران رسید شوستر به براون   2

نوشت که  همه دربارة نطق کرزن حرف می زنند.  اندکی بعد کرزن سخنرانی دیگری به همان 

  3س اعیان ایراد کرد و باز تجاوزات روسیه در ایران را محکوم ساخت.مضمون در مجل

براون به کرزن نامه ای می نویسد و از او خواهش می کند که ریاست یکی از  ،در همین زمان

را که براون و دوستانش به طرفداری از مشروطه خواهان ایجاد کرده  "انجمن ایران"جلسات 

براون   4بودند، بعهده بگیرد، ولی او که از لجاجت ادوارد گری خسته شده بود قبول نمی کند،

وز به مبارزات خود ادامه می دهد. دو ماه بعد هنگامی که شوستر بطرز خستگی ناپذیری هن

ماند، یک روز هم با میجر استوکس  استعفاء داده در راه برگشت به آمریکا چند روز در لندن می

جناب "به تقی زاده می نویسد:  ۱۹۱۲فوریه  ۱۵براون در  . به مالقات براون در کمبریج می رود

رادوارد گری را مالقات کرد و یک ساعت و نیم با او حرف زد، شوستر.... در هفتۀ گذشته س

ولی گمان نمی کنم سخن او بر آن قلب قسی خیلی اثر کرده باشد. بنا بر این بود که لرد کرزن 

                                                 
۲

 ۱۹۱۱نوامبر  ۱۹به تاریخ نامۀ براون به کرزن    
CUL, box 9, bundle 10. 

 ۱۹۱۱نوامبر  ۲۹نامۀ شوستر به براون به تاریخ  ۳

CUL, box 9, bundle 10. 
3

 Morning Post, Dec 15, 1911. 

 
۱

 ۱۰و  ۹دسامبراست. نامه ها در جعبۀ شماره  ۲۵دسامبر و جواب کرزن مورخ  ۲۰نامۀ براون مورخ 

 .۸۸مکاتبات کرزن هستند. نگاه کنید به مقالۀ راس حاشیۀ شماره 
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ولی بدبختانه آن روز که می بایست او را ببیند مومی الیه ناخوش شده نتوانست به  ،را هم ببیند

"لندن بیاید.
1

 

ماند که  ایران پایان می یابد، و تنها براون می ۀین المللی اول تقریباً فعالیت کمیتبا آغاز جنگ ب

در تنهایی از استقالل ایران دفاع می کند. فقط گاه گاهی بعضی از مخالفان قدیم سر ادوارد 

موفقیتی بدست  ،با تمام تالشی که براون می کرد .گری تک و توک با او همکاری می کنند

در انگلیس کسی نمی تواند از سیاست  ها پایانی ندارد و نمی آمد  و طرفداری گری از روس

مقام وزارت  ۱۹۱۶خارجی سر ادوارد گری در مقابل خطر آلمان انتقاد کند تا این که او در 

خارجه را از دست می دهد و بتدریج نفوذ لرد کرزن در شکل گیری سیاست  انگلیس دربارة 

 ایران زیاد می شود. 

هنگامی که حکومت تزاری در آستانه سقوط بود، و عوامل دیگر نوید پایان  ۱۹۱۷در پائیز 

جنگ را می داد ناگهان مامورین وزارت خارجه به صرافت افتادند که به سراغ براون بروند که 

ر مذاکرات برای خود می دانستند. گروه تاریخ وزارت خارجه که بفک "دردسری "سالها او را 

"کتابچۀ صلح برای ایران "پس از جنگ بود طی نامه ای از براون خواست تا جزوه ای بنام 
2 

خود را بسویی  "خشم و دیگراحساسات  "باشد و  "بی طرف "بنویسد، ولی البته باید کامالً 

 نویسندة نامه یکی از دوستان کمبریجی براون و رئیس گروه تاریخ وزارت خارجه  بنام 3نهد.

لقب سر گرفت و استاد تاریخ دانشگاه ادینبورگ  اً( بود. او که بعد۱۹۲۲-۱۸۴۸جورج پروترو)

خارجه کار می کرد. پیشنهاد پرترو این بود که براون شرحی  در این زمان برای وزارت ،گردید

ۀ تا ایام جنگ را در ده یا دوازده هزار کلمه بنویسد و در ضمن مسئل ۱۸۰۰از تاریخ ایران از سال 

 ایران را نیز در کنفرانس صلحی که در پیش بود مطرح سازد.

                                                 
۲

 .۴۳، ص نامه های براون به تقی زاده  
2

 Peace Handbook on Persia 
۱

، رئیس گروه تاریخ وزارت خارجه " به براون. این (G.W. Protheroاز نامۀ جی. دابلیو. پروترو )

به براون نوشته شده است و  ۱۹۱۹تا اکتبر  ۱۹۱۷نامه جزوء یک سری نامه هایی است که بین اگوست 

  (CUL,Browne Pembroke papersجزوء مکاتبات براون در پمبروک کالج نگهداری می شود )

 . ۹۲شیۀ جعبۀ دوم بستۀ اول. به نقل از مقالۀ راس حا
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وجود آوردن قرارداد ه هرچند که براون اول نمی خواست برای همان دسته ای که مسئول ب

بودند کار کند و نمی توانست کارهایی را که وزارت خارجه در حق ایران کرده بود  ۱۹۰۷

می تواند نظریاتش را به سمع " هفراموش کند، ولی باز پروترو به او نوشت که بدین وسیل

 را می نویسد، ولی به نظر می "کتابچۀ صلح برای ایران"براون   "عالیترین مقامات  کشور برساند.

ظریات تعدیل یافته او مقامات وزارت خارجه را راضی نمی کند و آخر سر هم  رسد که حتی ن

کتابچه را منتشر نمی کنند، فقط یک نامۀ تشکر از لرد چارلز هاردینگ دریافت می دارد که 

 جزوء هیئت اعزامی انگلیس به کنفرانس صلح پاریس بود. 

م آلمان ارتباطی نداشت و رفت و در سالهای جنگ براون بعلت سانسور ایام جنگ با دوستان مقی

آمد ایرانیان به کمبریج هم مثل سابق نبود، و بگفته خودش از ایران کمتر خبر می رسید. ولی 

بعضی سندهای خیلی مهم هم در آلمان "حتی "براون هرچه دربارة ایران بود بدست می آورد 

"چاپ شده که در ایام جنگ با کمال اشکال به دست آوردم.
احاطه، عمق و عالقه با همان  1

را نوشت.  منتهی آنچه پروترو پیشنهاد  "کتابچۀ صلح" مندی همیشگی به ایرانیان بود که براون

را در برگیرد خالصه تر شد و بیشتر تاکید روی حوادث زمان  ۱۸۰۰کرده بود که تاریخ ایران از 

 دخالت های روس و انگلیس در ایران بود. مشروطه  و دوران جنگ و

 :  پیشنهاد می کرد "کتابچۀ صلح"در نچه براون رئوس آ

بوجود آمده است و  ۱۹۰۷که در نتیجۀ قرار داد  "منطقۀ نفوذ"از میان رفتن کامل *

 اگر توام با خطرات جدی هم نباشد همیشه توام با خاطرات دردناک خواهد بود. 

سیاسی و  کمک مالی زیاد با شرایط معقول که  در عین حال خفت آور و یا از لحاظ* 

 تجاری مخاطره انگیز نباشد.

                                                 
 .۱۹، ص ۱۹۲۰کانون ثانی  ۲، نامه به دکتر افشار، نامه های دوستان  ۲
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از میان رفتن کنترل دو گانه دولت انگلیس و حکومت هند در امور ایران که نه تنها  *

در سالهای اخیر بلکه در یک قرن گذشته باعث نابسامانی و تناقض در سیاست های ما 

 شده است. سیاست دولت انگلیس فقط باید از انگلستان اعمال شود.

انتخاب مشاورین اروپایی برای امور مالی و غیره باید که حکومت ایران هنگام *

آزادی کامل داشته باشد. یگانه مشاور مالی خارجی که بطور کامل اعتماد آنها را جلب 

کرد آقای مورگان شوستر بود، و شش سال پیش کار او در ایران نیمه تمام ماند. اکنون 

ی اصالح امور مالی ایران جلب کرد نه تنها رنجش اگر بتوان او و یا کسی مثل او را برا

بلکه ابراز لطف و اظهار سیاستی دوستانه خواهد بود نسبت  ،ایرانیان جبران خواهد شد

 به متحدین آمریکایی ما.

آخرین نکته و از همه مهمتر این که باید کوشیدکه تمام دیپلمات ها و مامورین *

ت دوستانه و همدردی نسبت به ایرانیان کنسولی انگلیس مقیم ایران دارای احساسا

که خصوصاً شرایط و موقعیت آنان را درک نموده و با آنان همدلی  صیاشخا -باشند

داشته باشند. کسانی که با امور ایران سروکار دارند با اسامی چنین دیپلومات های 

ه ایران شایسته که به کشورهای دیگر فرستاده شده اند آشنا هستند، و برگشتن آنها ب

اگر ممکن باشد،  تاثیر بسیار مثبت و خوبی در ایرانیان خواهد داشت، و بیش از هر 

چیزی آنها را متقاعد خواهد ساخت، که سیاست جدید مطرح شده از طرف لرد 

 کرزن، سیاستی است واقعی و از طرف قاطبه مردم انگلیس حمایت می شود.

جزو کابینۀ زمان جنگ  لوید  ۱۹۱۶ده و در لرد کرزن دوباره داخل سیاست ش ،در همین زمان

جورج شده بود، و با معلوماتی داشت معلوم بود که در امور مربوط ایران و شرق  صاحب نظر و 

 ۱۲وزارت خارجه بود، و در جلسۀ  "کمیتۀ ایران"و هم  "کمیتۀ شرق"نفوذ بود. او هم عضو 

برای همکارانش  1تان لرد چلمسفوردکمیتۀ اخیر نامه ای را که ازحکمروای هندوس ۱۹۱۸ ژانویۀ

                                                 
1

 Lord Chelmsford (1868-1933) 
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می خواند که توصیه می کرد دولت انگلیس از سیاست خشونت بار خود دست کشیده و سعی 

ر سیاست انگلیس کند با آزادیخواهان و ملیّون ایران از در مسالمت در آید. برای نشان دادن تغیی

ود که بالفاصله باالترین پست ، یکی از جالب ترین نکات این نامه پیشنهادی بو دوستانه شدن آن

های وزیر مختاری در تهران به کسانی محّول شوند که در ایران مورد احترام هستند و نسبت به 

آن کشور احساس همدردی دارند و خصوصاً ادوارد براون بعنوان منشی شرقی و لرد لمینگتون 

لرد  ۀن طرفدار این نظریرسد که لرد کرز به نظر می 1بعنوان وزیر مختار پیشنهاد شده بودند.

که از وزارت  "کمیتۀ ایران"اعضای  ةرد بود، ولی متاسفانه پس از مدتی بحث و مشاورفوچلمس

 بودند موافقت نمی کنند. "اداره هند"جنگ، وزارت خارجۀ انگلیس و همچنین از 

ایران براون از سخنرانی دیگری که  لرد کرزن در مجلس اعیان دربارة سیاست آینده انگلیس در 

بار دیگر فعالیت سیاسی را ولو برای مدتی بسیار کوتاه از سر می گیرد. او در  ،کرد، امیدوارشده

( ضمن بحث دربارة سخنان  ۱۹۱۸ژانویه  ۲۶)"امید برای ایران:سیاست جدید انگلیس "مقالۀ 

در به طرفداری از ایران را  "انجمن ایران"در  ۱۹۱۱نوامبر  ۱۵اخیر کرزن، سخنرانی او در 

یاد آورده، امیدوارنه می خواهد که کرزن به حرفهای ه تاریک ترین ایام اوضاع آن کشور را ب

خود وفادار باشد. آنگاه شرحی از مصائبی که بر ایران رفته است بر می شمارد و امیدوار است 

که سیاست انگلیس در ایران عوض شده باشد، و پنج اصل ذکر شده در فوق را تماماً در مقالۀ 

می کند و فروغی  2سخنرانی که اندکی بعد در فرهنگستان انگلیس ون دراود می آورد.  برخ

همین نکات را می آورد و امیدوار است که عقاید عمومی و   ،ترجمه فرانسه آنرا چاپ می کند

 از آن مهم تر اعضای کابینۀ لوید جورج را تحت تاثیر قرار دهد.

 -به حسن نیت لردکرزن اطمینان داشته باشد، ولی فکر می براون مسلماً آن قدر ساده دل نبود که

کرد دلیلی ندارد که انگلیس همان سیاست سرادوارد گری را دنبال کند. روسیه تزاری از میان 

انگلستان در حقیقت در مورد  رفته بود و تهدید آلمان و قدرت های مرکزی در میان نبود،

                                                 
۱

 . ۴۰۶مقالۀ سابق الذکر راس ، ص  
۲

پنج اصل پروفسور براون" در منچستر  خالصه ای از سخنرانی براون تحت عنوان "آیندۀ ایران: 

 ( آمده است.۱۹۱۸فوریۀ  ۷گاردین )
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کرزن در مورد ایران و بطور کلی سایر ملل میانه آزادی زیادی داشت. ولی احساسات خاور

ضعیف خیلی با براون فرق داشت. شاید برای مدتی کوتاه سیاست پیشنهادی حکمروای هند، لرد 

 -ولی باز به عقاید امپریالیستی خود بر می ،چلمسفورد، در مورد ایران نظر او را جلب می کند

به ایران  "منشی شرقی"راون را بعنوان گردد. شاید تغییر وضع سیاسی از زمانی که می خواست ب

، تشکیل سه ، یعنی تهدید بالشویک ها از طرف شمالبا وثوق الدوله ۱۹۱۹تا قرارداد  بفرستد

 شد به آنها کمک کرد، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان  که ضد روسیه بودند و می

هر ه هم در این میان بی تاثیر نبوده است، و خطر روس را دوباره در ذهن او برانگیخته باشد. ب

بجای بالفور وزیرامور خارجه  ۱۹۱۹کرزن دراین سالها حتی پیش از این که در اکتبر  ،حال

بشود، اختیار زیادی در حکومت داشت، و هنگامی که لوید جورج، نخست وزیر و بالفور، وزیر 

خارجه در کنفرانس صلح بودند، او مصدر امور بود. ولی برخالف امیدهای براون او راه امور 

 دیگری را دربارة ایران بر می گزیند.

 -نشان می دهند که کرزن می ،مدارک تاریخی که در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار گرفته 

نیز برای انگلستان حفظ  خواسته منابع نفت ایران و باکو  و حتی منابع احتمالی نفت موصل را

کند. حتی بعضی از تاریخ نویسان می گویند که یکی از سبب های مخالفت آمریکا و فرانسه با 

 ۱۹۱۳این بود که نمی خواستند منابع نفتی خاور میانه در انحصار انگلیس باشد. در  ۱۹۱۹قرارداد 

 "ایران و انگلیس نفت"درصد از سهام شرکت   ۵۱در نتیجۀ سفارشات چرچیل دولت انگلیس 

در نتیجۀ قرارداد قسطنطنیه روسیه کنترل  بوسفور و داردانل را در  ۱۹۱۵را خریده بود، و در 

دست گرفته بود و در عوض انگلیس در ایران ناحیۀ تحت نفوذ خود را به تمام نواحی جنوب که 

ا قوای انگلیسی ژنرال داسترویل ب ۱۹۱۸سابقاً در ناحیه بیطرف بودند گسترش داده بود. درمه 

و سپس دانسترفورس برای حفظ منابع بزرگ نفت  شده برای مقابله با عثمانی ها به باکو فرستاده

 باکو روانه آنجا می گردد. 

سفارشات دیگری به همان مضمون سابق از طرف حکومت هند می آید که احساسات روز 

نمی نهد و می خواهد باالخره به افزون  ملیّون را از نظر دور ندارد،  ولی کرزن بدانها وقعی 
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آرزوی همیشگی خود دایر به حفظ هندوستان جامۀ عمل بپوشاند. به گفتۀ هارولد نیکلسون 

ه کرزن از این که می توانست یک سلسله ممالک تحت حمایه از پامیر گرفته تا مدیترانه ب"

سوی امپراطوری ما را ارتباط ما با آن  ۀوجود آورد که نه تنها سرحدهای هندوستان، بلکه وسیل

"بر خود می بالید. ،حفظ کند
نیز جزوء این نقشه بود که  بظاهر استقالل ایران را  ۱۹۱۹قرارداد  1

ولی مفاد آن از قبیل فرستادن مستشاران انگلیسی برای سازمان بخشیدن به  ،ضمانت می کرد

بریتانیا نماید. به گفتۀ حکومت ایران و غیره معلوم بود که می خواهد ایران را جزوء امپراطوری 

کریستفر راس کرزن از نظریات و پیشنهاد های براون کامال آگاه بود و مقالۀ براون در منچستر 

جزو بریده روزنامه هایی است  "امید برای ایران: سیاست جدید انگلیس"گاردین تحت عنوان 

هایی نوشته است.  که کرزن بریده و در آرشیو خود نگاه داشته و حتی در حاشیۀ آن یادداشت

ساندی "بگفتۀ خبرنگار روزنامۀ  .ولی به غلط فکر می کرد که بیشتر از همه دربارة ایران می داند

 ."فکر می کرد ایران را او کشف کرده است و آنرا ملک طلق خود تصور می کرد "سان

ناراحت شده بود. شخص دیگری که سالهای سال در ایران  ۱۹۱۹تنها براون نبود که از قرارداد 

ایکس بود. کرزن او را یکی سرپرسی س ،بسر برده و تاریخ مفصل ایران را به انگلیسی نوشته بود

اشخاص دربارة  ایران می شمرد، و در مجلس اعیان از مبارزات او با حدود  "معلومات ترینبا"از 

و از شیراز هنگام حملۀ بختیاری ها ستایش کرده بود.  یک صد نفر جاسوسان آلمانی و دفاع ا

شخص واقع بین  ،شد و مانند براون لیبرال نبود شمرده می "امپریالیستی پیر"سایکس با این که 

تری بود و دربارة ایران حسن نظر داشت. او می دانست با این که وضع ایران خیلی متزلزل است 

کرزن  فرق دارد. ،ایرانی که سالها پیش کرزن دیده بود و خطر بالشویسم هم وجود دارد، ولی با

 ،در حالی که از پیشرفت بالشویک ها هراسان بود و می خواست جلوی خطر جدید را بگیرد

ولی در ضمن نمی خواست حتی هزینۀ نگهداری پلیس جنوب را بدهد. او فکر می کرد اگر 

داره خواهد کرد. کرزن زمانی که خودش او را ا ،شخص قدرتمندی را در ایران سرکار بیاورد

                                                 
1

 Curzon: the last phase, 1919-1925: a study in post-war diplomacy by Sir Harold 

George Nicolson, Houghton Mifflin company, 1934 , p.121. 
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از ایران  ۱۹۱۸سبب می شود  که او را  در ژانویه  ،رئیس هیئت مسائل ایران در وزارتخارجه بود

به هند احضار کنند، و بعداً هم که وزیر خارجه می شود  دیگر کاری بدو نمی دهد . اختالف 

یوانگی محض می شمارد و را د ۱۹۱۹نظر سایکس با کرزن وقتی شدت می یابد  که قرارداد 

شدیداً علیه آن مبارزه می کند. کشاکشی که بین سایکس و کرزن در سالهای بعد از جنگ 

 جهانی بوجود می آید نشان دهندة شخصیت های متباین آنها می باشد.

فروغی همراه  نصرت : به لندندیداری با پروفسور براون در نخستین سفر فروغی 

رود و این اولین سفر فروغی به  سپتامبر  به لندن می ۱۴ی هیئت در الدوله و تنی چند از اعضا

قرارداد را برای محدود ساختن استقالل ایران "نصرت الدوله اصرار دارد که  انگلیس است. 

که جزء ملل مجمع ملل است و بنابر این همۀ دول مجمع ملل ضامن استقالل ننبسته اند... خاصه ای

( در عین حال وثوق الدوله تلگراف کرده است که نصرت الدوله در  نطق ۲۱۷) ".باشند -او می

خود در ضیافت شام لرد کرزن معلوم کند که قرار داد هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.  

اعالن قرار داد طوفانی در ایران بوجود آورده، وثوق الدوله به بگیر و ببند عجیبی متوسل شده و 

را بسته بود. این روزنامه مقاالتی را شروع کرده بود به این عنوان  "عدر"تمام روزنامه  ها بجز 

که چون هیچ دولتی با ما همراهی نکرد و قرض نداد ما مجبور شدیم این قرارداد را با انگلیس 

ببندیم. سفیر آمریکا  به دولت اعالم می کند که ما مکرر در کنفرانس خواستیم کار ایران را 

چون روزنامه ای برای درج این مطلب نبود سفیر دستور می دهد که  مطرح کنیم نگذاشتند.

سپتامبر به  ۲۹اعالمیه ها را در تهران بدیوارها بچسبانند. فروغی این مطلب را در نامه ای مورخ 

 براون می نویسد.

نهار با "کنند. فروغی می نویسد:  روز نوزدهم سپتامبر فروغی و براون همدیگر را مالقات می

ملک و رفقا مهمان عالء السلطنه بودیم. نطق لرد کرزن مفصل بوده تا یک اندازه مقاصد ناصرال

ما را بیان کرده، اما در اول زیاد از خدماتی که انگلیس و روس به ایران کردند حرف زده است. 

امروز اول نصرت الدوله حرف زد بعد لرد کرزن. بیانات امروز از هیچ طرف چیزی نبود. 

(  دو روز بعد ۲۲۰) "ن بود و خیلی محظوظ شدم و به کمبریج دعوت کرد. وار بروفسوپر
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رود که شرح آن ذیالً خواهد  فروغی همراه دوستش غفار خان عمادالملک به خانه براون می

 آمد. 

مقایسۀ نظریات فروغی و براون نسبت به وضع آن زمان ایران جالب است. وقتی که سخنرانی 

بریتانیا را که شرح آن گذشت با نطق فروغی در کنفرانس صلح پاریس در براون برای آکادمی 

تقریباً پیامشان  ،مورد وضع کشور پیش از جنگ، حین جنگ و بعد از جنگ مقایسه می کنیم

یعنی دخالت دول خارجی و تهاجمات آنها مسبب اصلی هستند. اما اگر   ،شبیه هم است

در حالی که براون  ،شتر از فساد داخلی استفروغی بی ةشکو ،خصوصی تر به مطلب بنگریم

هنگامی "همیشه از دخالت روس و انگلیس شکایت دارد. تقی زاده در خاطراتش می نویسد:  

چون او  ،که  انگلیس ها  رابینو کنسول خودشان در رشت را از ایران خواسته به الجزایر فرستادند

همیشه بر ضد  ،زد که خیلی جوش می کتابهای خوبی درباره ایران نوشته بود، مرحوم براون

انگلیس بود. گفت او را مخصوصاً فرستادند که از ایران دور باشد که این قدر به ایران عالقه 

"داشت.
1 

به ضیافت  ۱۹۱۹بدعوت او در اوایل پائیز  ،براون با این که از سیاست های کرزن دلسرد شده بود

می رود و به نطق پر  ،برقرار شده بود ۱۹۱۹داد بزرگی که در هتل کارلتون لندن به مناسبت قرار

نوید کرزن دربارة روابط آینده ایران و انگلیس گوش می دهد، ولی زیاد امیدی ندارد. چند ماه 

به ویلفرید بالنت، که از او  ۱۹۲۰مارس  ۲۳در  بعد اندک امیدی هم که داشته از میان میرود، و

 بشود می نویسد: "کمیتۀ مصر"دعوت کرده بود عضو 

از سیاست بکلی دلزده ام و در آینده می خواهم تمام انرژی خود را صرف تحقیق بکنم 

که بیشتر از آن رضایت دارم.... و اگر چیزی مرا قانع کند که این تصمیم خود را 

یک ملت ستمدیده برای یک فرد بس است، و عوض کنم ایران خواهد بود نه مصر. 

من اصالً نمی خواهم خواهش ترا ردّ کنم،  دنیا اکنون دنیا پراست از ملل ستم دیده...

                                                 
۱

 .            ۳۸۱، ص ۱۳۶۷زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار،  
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ولی پس از تأمل زیاد تصمیم گرفتم خود را به هیچ وجه داخل عملی سیاسی نکنم که 

 1نتیجۀ آنرا نمی توان پیش بینی کرد.

یس در نامه ای خصوصی به دوستش محمود وصال درد دل از پار ۱۹۱۹دسامبر  ۱۷فروغی در  

 می کند: 

اروپا عموماً در حال غلیان است.  دول حالیه و رجال سیاسی که همان رجال قدیمی  

هستند خیلی سعی دارند که دنیا را در قالب قدیم خود نگاه بدارند، اما موفق نخواهند 

نه چه باید بکنیم؟ افسوس که این شد و هرچه بکنند موقتی است... حال ما در این میا

فقره از همه مشکل تر است. به عقیدة بنده ما هیچ کار نباید بکنیم جز اینکه خودمان را 

 "در کار نیست. ما نیستیم، ما وجود نداریم. "ما"درست بکنیم. عجالتاً 

 صحبت می کند. ۱۹۱۹بعداً راجع به  قرارداد  

ن افکار عامهّ موثر بود، آیا دولت ایران جرئت ملت ایران اگر وجود داشت، اگر در ایرا

کرد چنین  میکرد این قرارداد اخیر را با انگلیس ببندد؟ آیا دولت انگلیس جرئت می

اگر بدانید در فرنگستان و امریکا از بسته شدن  ترتیبی را به دولت ایران تحمیل کند؟

ین اینکه خود را از ها در ع این قرارداد چه محشری برپا شد. اگر می دیدید انگلیس

تک و تا نمی اندازند چقدر متزلزل و نگران بودند و هستند، اما چه فایده، ملّت ایران 

  (۴۷۲)  "که در بین نیست. ایرانیها نمی خواهند داخل آدم باشند.

سه شنبه بیست و سوم  :دیدار با ادوارد براون ۀدرباریادداشت فروغی  چند

خواستم با نصرت الدوله گفتگو کنم. حمام بود و موقع صبح : ذی الحجه ۲۷)سپتامبر( 

ون تلگراف کرده بودیم که با ترن ساعت ار بروفسوشد، چون دیروز به پر ترن دیر می

آهن  ده و پنج دقیقه حرکت می کنیم. غفار خان آمده با هم تاکسی گرفته به گار راه

                                                 
۱

، اسناد بالنت در موزۀ فیتزویلیام کیمبریج، شماره نسخه ۱۹۲۰مارس  ۲۳نامۀ براون به بالنت،  

 .۱۰۹. به نقل از مقالۀ راس حاشیۀ ۱۰۲۰-۱۹۷۷
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ل بلیت را غفار خان است رفتیم. به موقع رسیده سوار شدم پو 1که لیورپول استیشون

 داد. چهار لیره هم از او قرض نمودم چون پول انگلیسی نداشتم. 

ساعت یازده و نیم به کمبریج رسیدیم. راه همه جا سبز و خرم و درخت و زراعت بود. 

 ]ایستگاه[ ون در گارابر روفسوحقیقتاً سبزی زمین در فرهنگستان چیز غریبی است. پر

خود برد. اول به مدرسه رفته قدری گردش کردیم. بنای حاضر بود. مرا با اتومبیل 

مدرسه خیلی کهنه است و جلوه و قشنگی ندارد، اما درخت و سبزه دارد. کتابخانه 

های گیب و اوقاف گیب بود.  مدرسه را هم تماشا کردیم. یک اتاق مخصوص کتاب

مدرسه السنه  کتابخانه این اونیورسیته از حیث کتب شرقی گمانم که کمتر از کتابخانه

شرقیه پاریس نباشد. اتاق ناهارخوری شاگردان و معلمین را هم به من نشان داد. اما 

 حاال اوقات تعطیل است و خلوت و از طالب کسی نیست. 

نهار با خودش و زنش در منزلش خوردیم. خانه اش هم خوب است و باغچه با صفایی 

اش هم کتاب زیاد  است. در خانهون با بضاعت ار بروفسودارد. از قرار معلوم پر

هم در آن بود.  3را که خریده نشان داد. کتاب نصف جهان  2های شیندلر کتاب  دارد.

معلوم شد یکی از پسرهای حاجی میرزا ابوالفضل ساوجی که تنها از پسرهای او مانده 

عاون و میرزا بهروز نام دارد مدتی در مصر بوده و حاال به انگلیس آمده و در کمبریج م

معلم است. او هم آمد و دیدیم و با هم به گردش رفتیم. به اتفاق مادام به مطبعه 

اونیورسیته رفتیم. خیلی مفصل بود. چرخ های متعدد مشغول به کار بود. چیزی که 

خیلی محل توجه من بود کیفیت اسبابی بود که در آن واحد از سرب مذاب حروف را 

 ه بندی می کرد. از عجایب تصنّعات است. ریخته و چیده و ترتیب کرده و صفح

                                                 
1

 Liverpool Station    .در اصل چنین نوشته شده است 
2

 Sir Albert Houtum-schindler (1846-1916) 
۳

مقصود کتاب نصف جهان تعریف االصفهان از پدربزرگ فروغی، محمدمهدی ارباب  

 به چاپ رسیده است ۱۳۴۰اصفهانی است که در سال 
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شب هم مرا نگاه داشت. از لندن هم غفارخان تلفون کرد که نصرت الدوله حرفی 

ندارد از اینکه من شب در کمبریج بمانم و بعد هم چند روزی در لندن باشم و بعد به 

. خیلی ون اصرار کرد که فردا نهار هم بمانم. قبول کردماپاریس بروم. پس پروفسور بر

مهربانی کرد. صحبت زیاد کردیم، علمی و غیر علمی. مسئله فردوسی و اشتباهی که 

از اشعار پشت شاهنامه دست داده بود به او گفتم و یادداشت کرد و خیلی  1برای نلدکه

از نلدکه تعریف کرد و معلوم شد هنوز زنده ولی خیلی افسرده است. بعد از شام از 

ان و انگلیس شرح مفصلی برای او گفتم و نکاتی را حالی او اوضاع سیاسی و روابط ایر

 کردم.

صبح باز به اتفاق پروفسور براون و : ذی الحجه ۲۸چهارشنبه بیست و چهارم )سپتامبر(

چون داخل نمازخانه شدیم  میرزا بهروز به گردش و سیاحت مدرسه و نمازخانه رفتیم. 

"شکده بایستیاین خانه به این خوبی آت"پروفسور براون گفت :
را هم  3رودخانه کم 2

دیدیم که نهریست تقریباً به عرض خندق تهران و در آن هم کرجی دیدیم که یک 

مرد جوان و یک زن جوان در آن گردش می کردند و پارو می زدند. باغ خیلی با 

صفایی هم داشت. در شهر هم قدری گردش کردیم و به یک کتابفروشی رفتیم که 

 تاب های شرقی هم داشت. خیلی مفصل بود. ک

میرزا بهروز یک کتاب  .باز مبلغی صحبت کردیم .خانوم نبود و به لندن رفته بود ،هاران

جوان بدی نیست اما خام  .چه از منظره های کمبریج برای من خریده به یادگار آورد

 است.  دیروز با او هم در باب استخالص زبان فارسی از الفاظ غرب صحبت کردیم،

خالصه بعد از ظهر  می شد اما متقاعد نمی شد. پروفسور بروان مصدّق من بود.عاجز 

ر برون به گار آمده آنجا وداع کردیم و ساعت سه وفسوبه اتفاق آن هردو با اتومبیل پر

                                                 
1

 Theodor Noldke (1836-1930) 
۲

گفت  )آتشکدۀ  در طوف حرم دیدم دی مغبچه ای می    این خانه به این خوبی آتشکده بایستی  

 آذر(    
3

 River Cam 
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قبل از ساعت شش به لندن رسیدم. به زحمت  و پنجاه دقیقه حرکت کردم از کمبریج. 

اکسی پیدا کرده به سفارت آمدم عالء و به کمک یک نفر از اجزای گار یک ت

السلطنه نبود. غفار خان و منظم السلطنه بودند. غفار خان گفت از صبح تا به حال به 

دنبال منزل برای تو هستیم و پیدا نکرده ایم. باالخره منظم السلطنه رفت و آمد. گفت 

اگر خوب ای پنج گینه میخواهد. گفتیم  ولی هفته ،یک اتاق هست 1در هوتل مجستیک

اما اطاقش  ،باشد چندان گران نیست. به اتفاق رفته دیدیم. هوتل کوچک و محقراست

پر بد نیست و چاره هم نیست. ولی دبه کرده گفتند هفت گینه است. ناچار گرفتیم و 

باز به سفارت رفته کیف خود را برداشته و به منزل جدید آمدم.  این اول دفعه است 

منزل دارم و تنها غذا میخورم. شام مختصر به من دادند.  که در یک مهمانخانه تنها

شراب هم نداشتند. بعد از شام تا هاید پارک گردش رفتم. در جاده ها و گوشه و کنار 

مردم زن و مرد جفت جفت می آیند و  های باغ همان اوضاع توئیلری پاریس است. 

 Cromwellوسوم بهکنند. این هوتل در خیابان م می روند یا نشسته و معانقه می

Road  خواهم بگویم قیمت گرانتر از  است. تعریفی ندارد. می ۱۶۰و نمره  واقع

ون درخت توتی نشان داد و گفت معروف است ار بروفسودر مدرسه پر پاریس است. 

 Grayکه این درخت را شاعر
 ..نشانده که شاگرد  این مدرسه بوده است. 2

 حسن جوادی

 ۲۰۲۱آوریل 

 

                                                 
1

 Magestic 
2

 Thomas Gray (1716-1771) 
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با سپاس از مشارکت شما در پروندۀ ویژه ای که به گرامی، آقای فروغی آرمان: 

د ارشد زنده یاد محسن زن. شما فرداردزنده یاد محمدعلی فروغی اختصاص 

خاندان  ۀ شجره نامفروغی، دومین فرزند زنده یاد محمدعلی فروغی هستید. از 

 فروغی بگویید.

 :است چنین سلسلۀ  نسبمان از اصفهان و ما خانوادة  بزرگم پدر گفتۀ  به پرویز فروغی:

 حاجی پسر محمدرضا، حاجی پسر مهدی،پسر آقامحمد  ،پسر محمدحسین ،محمدعلی

 میرزا حاجی پسر تراب، ابو میرزا حاجی پسر کوچک، میرزا حاجی پسر میرزاکاظم،

 .موئمن میرزا حاجی پسر جواد، میرزا حاجی پسر محسن،

  :می دهد ادامهمحمد علی فروغی 

 به اربابتجارت و معروف  سلک در همه اجدادم پدرم از پیش دارم آنچه اطالع

 معاصر دانم، می را اسمش که است کسی آخرین ایشان از که موئمن مال حاجی ۔بودند

 پرویز فروغیگفتگو با 
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 که بهدر شورای کبیر مغان  ۱۱۴۸ سال در ابوتراب میرزا و بوده بزرگ عباس هشا

 .است بوده اصفهان نمایندة  گردید منعقد او سلطنت تصدیق برای شاه نادر دعوت

که  او فرزند دومین محسن، پدرم ۔دختر دو و پسر چهارمحمد علی فروغی شش فرزند داشت: 

 این حاصل و نمود ازدواج فرانسوی( Leone Daviaudبا مادرم لئون داویو ) ۱۹۳۹ سال در

 بود تر جوان من از ماه ۱۵ که علی محمد برادرم ۔باشم می آن ارشد من بود که فرزند دو ازدواج

 .پس از تصادفی فوت کرد ۱۹۷۷ سال در

 ؟و به چه کاری اشتغال داشتید تحصیالت شما در چه رشته ای بودآرمان: 

 روابط و سیاسی علوم رشتۀ را در مونترال کانادا در  الت عالی خودیمن تحص پرویز فروغی:

 ۱۹۶۹ سال در و شدم آشنا میشل با همسرم آنجا در .دادم مهادا ۱۸۷۲تا  ۱۹۶۷ سال از المللی بین

 اند. شده متولد کانادا در دو پسر هستیم که هر  دو دارای .ازدواج کردیم

نکداری را انتخاب نمودم و تا چند سال بعد از انقالب در آن شغل با شغل ایران بهدر بازگشت 

 در سال چهار حدود و نمودند دستگیر را پدرم انقالب از بعد ماهحدود یک  .دادم کار ادامۀ 

 بهاز ایران خارج شوم و  ۱۹۸۲سپتامبر  ۱۸ در توانستم قانونی از هاستفاد با من .برد بسر زندان

 از بعد ماه سه پدرم نهخوشبختا. بپیوندم بودند مقیم فرانسه در بود سال که چهار خود دهواخان

 از خروج اجازة  متاسفانه . شد همه خوشحالی باعث که شد آزاد زندان از ایران از من خروج

فوت کرد و نزدیک پدر  ۱۹۸۳اکتبر  ۶ تاریخ در ده ماه بعد حدود و نشد داده  وی به ایران

  .خودش در قبرستان ابن بابوی دفن گردید

 سال سهی متفاوتی را تقبل کردم و حدود فعالیت ها بعد .اوّل در کار بانک فعال شدم ،در تبعید

 دوم نسل از و نموده متالشی را ما دهبا تاسف بسیار انقالب خانوا.  می باشم که بازنشسته است

 .اند هدنیا را ترک کرد ندنیا رفتند، و از نسل سوم نیز تعدادی ای این از همه

دربارۀ میراث فرهنگی زنده یاد فروغی برای تاریخ مدرن ایران بسیار آرمان: 

گفته شده و هنوز جای بررسی های بسیار هست.  دربارۀ میراث فرهنگی، اخالقی 
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و معنوی آن زنده یاد که در خاندانش دست به دست گشته و  ارزش های 

 شخصی مورد تاکید آن بزرگوار برای خوانندگان آرمان سخن بگویید. 

که آنرا در اختیار  است نوشته فرزندانش برای نامه ایعلی فروغی پند  محمد پرویز فروغی:

 وزین پژوهش های فرهنگی آرمان قرار می دهم. ۀ فصلنام

و   مینمود، راهنمایی را ما متانت و مالیمت با پدرم میکردیم، هیاشتباگاه  دارم هر یاد کهتا آنجا 

  ۔میکرد رفتار خود فرزندان با بزرگم پدر که گونه همان ۔نمیکرد هیچ گاه تندروی

این  بزرگتان بابا میگفتند خاصی موقعیت در و گفتند می سخن بزرگمان پدر از بیشتر عمه هایم

 .بود درسی ما برای که میکرد رفتار نحو این به یا صحبت گونه

  .میکنیم یاد او از افتخار باهمیشه  میباشیم پخش زمین روی در متاسفانه کهما فرزندان نسل سوم 

 سخن زیبا چقدر که میکرد تعریف بزرگم پدر فرانسه زبان از خیلی بود که فرانسویمادرم 

 .میگفت

 دوران در را ایران او که است مسلم ما برای و میکنیم افتخار بزرگم پدر رفتار و کار به ما همه

 .داد نجات شدن دهپاشی از ناکی خطر بسیار

درمورد مشارکت سرنوشت ساز پدربزرگتان در تاریخ مدرن نظر شما آرمان: 

 ایران چیست؟

 .نیست افزودن به نیازی و شده گفته چیزهمه در مورد نقش پدر بزرگم   پرویز فروغی:

شاه  رضا محمد وزیر نخست اولین و شاهمحمد علی فروغی اولین و آخرین نخست وزیر رضا 

 .پهلوی شد ۀ سلسل ۀ ادام باعث شورا به مجلسان شاه جو معرفی با و شد

 کردند پیشنهادها به او  انگلیس که جمهوری ریاست سمت نکردن قبول با کهعتقدند مبعضی 

از  . باشند رژیم تغییر فکره ب که نبود موقعیتی در زمان آن در ایران که میدانیم ولی  .کرد خیانت

 زندگیم درس های مهمترین از  را به عنوان یکی زندگی ی هایپدر بزرگم تحمل دشوار

 آموخته ام.

  از مشارکت شما.فراوان آرمان:  سپاس 
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 محمدعلی فروغی برای فرزندانشۀ متن پندنام

 

ست و پند، بسیار می توان گفت. اما من پرگفتن خوش ندارم. هفرزند جان، سخن فراوان 

 نگارم.حاصل علم و تجربهء شصت سالهء خود را برای تو و خواهر و برادرانت می 

بدان که هیچ پیش آمدی هر اندازه بد به نظر آید، بلیه و مصیبت حقیقی نیست و از آن 

آشفته نباید شد، مگر اینکه کاری بکنی که شرافت ذاتی ترا لکه دار کند و پیش نفس 

خود خجل گردی و خدا از آن راضی نباشد. پس راست بگو و درست رفتار کن، حرص 

جویی و رشک و حسد به خود راه مده. بدخواه مردم مشو  و طمع را کنار بگذار، کینه

و هر قدر بتوانی به بندگان خدا دلسوز و مهربان باش. با دوستان مروت و با دشمنان 

مدارا کن، از مردمان بد بپرهیز، به اقبال روزگار غره مشو، در سوانح و حوادث، 

 صبر پیشه کن و همیشه به فضل خداوند امیدوار باش.

این سخنان را جدی بدان و یقین  نه در جاه و مال.  ،شرافت در این احوال استسعادت و 

 خیر دنیا و آخرت با توست. ،کن که اگر به این صفات متصف شدی

 فروغی، محمدعلی
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 برای فرزندانشمحمدعلی فروغی ۀ متن پندنام
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محمد علی فروغی در خرداد 

موقعی که بیست و شش  ۱۲۸۲

سال داشت با دختر چهارده ساله 

میرپنج نظام مافی به نام زرین تاج 

ب شش ازدواج کرد و از او صاح

فرزند شد، چهار پسر و دو دختر. 

فروغی و همسرش )که او را 

پاینده خانم صدا می کرد( خیلی 

به هم عالقه داشتند و با همه 

کمبودها زندگی خوشی را آغاز 

کردند، اما به قول فروغی روزگار 

دوام آن خوشدلی را از او دریغ 

کرد. پاینده خانم هجده سال بعد 

بیشتر در حالی که سی و دو سال 

در  ۱۳۰۰نداشت در اردیبهشت 

اثر ابتال به سل درگذشت و 

فروغی و خانواده اش را به سوگ 

نشاند. فروغی که نمی خواست 

فرزندانش نامادری پیدا کنند 

دیگر هرگز ازدواج نکرد. بعدها 

به فرزندانش گفته بود: بعد از 

مادرتان من افطار نکردم. فقط 

یک عکس از پاینده خانم در 

 ت.دست اس

آرمان: با سپاس از آقای پرویز 

فروغی که این عکس را در اختیار 

 ما قرار داد.
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 به تدوین ایرج افشارسالشمار زندگی محمد علی فروغی 

این سالشمار براساس اطالعاتی که در مراجع مختلف مندرج است و نیز مقابله با یادداشت های 

جناب آقای محمود فروغی تهیه شده است. فهرست تالیفات آن مرحوم نیز در انتهای سال شمار، به 

ترتیب زمانی انتشار آنها آورده می شود. در این فهرست فقط چاپ اول هر اثر ذکر شده است مگر 

 )ایرج افشار(آنکه چاپ جدید با تجدید نظر بوده است. 

   قمری )اوایل دهه سوم جمادی االخری(  ۱۲۹۴

 تولد: تحصیل در دارالفنون در رشته طب 

 به بعد: تدریس در مدارس علمیه، ادب، دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی  ۱۳۱۵حدود 

 ( ۱۳۲۷: مدیریت مدرسه علوم سیاسی )تاشوال ۱۳۲۵

 ذی القعده(: نمایندگی در دوره دوم مجلس شورا  ۲) ۱۳۲۷

 (: ریاست مجلس شورای ملی ۱۳۲۹محرم  ۲۴جمادی االخری تا  ۲۶) ۱۳۲۸

 ذی الحجه(: وزیر مالیه در کابینه صمصام السلطنه  ۷) ۱۳۲۹

 ذی الحجه(: وزیر مالیه در کابینه صمصام السلطنه، ریاست محکمه عالی تمیز )بار اول(  ۲۰) ۱۳۲۹

 اواخر رمضان(: وزیر عدلیه در کابینه مستوفی الممالک ) ۱۳۳۲

 محرم(: نمایندگی در دوره سوم مجلس شورا  ۱۶) ۱۳۳۳

جمادی االولی(: وزیر عدلیه در کابینه مشیرالدوله، ریاست محکمه عالی تمیز  -ربیع الثانی ۲۸) ۱۳۳۳

 )بار دوم( 

در کنفرانس صلح پاریس، وزیر  بهمن(: عضو هیات نمایندگی ایران برای شرکت ۲۵شمسی ) ۱۳۰۱

 خارجه در کابینه مستوفی الممالک

 ( : وزیر مالیه در کابینه مشیرالدوله ۴۱)۱۳۰۲

(: وزیر خارجه در کابینه سردار سپه، همکاری در تاسیس مجله اصول ۱۳۴۲ربیع االول  ۱۶) ۱۳۰۳

 تعلیم 
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 (: وزیر خارجه در کابینه سردار سپه ۴۲رمضان  ۹) ۱۳۰۳

 شهریور(: وزیر مالیه در کابینه سردار سپه ۷) ۱۳۰۳

 مرداد( وزیر مالیه در کابینه سردار سپه ۱۷) ۱۳۰۴

 ( ۱۳۰۵آذر(: رییس الوزراء )تا تیر  ۲۸) ۱۳۰۴

 آذر(: همکاری در تاسیس انجمن آثار ملی و رئیس آن انجمن  ۲۸)۱۳۰۴

 : وزیر جنگ در کابینه مستوفی الممالک ۱۳۰۵مهر  ۵

 و نماینده ایران در جامعه ملل و ریاست شورای جامعه ملل : سفیر ترکیه ۱۳۰۷

 : وزیر اقتصاد در کابینه مخبرالسلطنه ۱۳۰۹فروردین  ۱۷

اردیبهشت: وزیر خارجه و کفیل وزارت اقتصاد در کابینه مخبرالسلطنه، وزیر خارجه در کابینه  ۲۳

 مخبرالسلطنه

 شهریور(: رییس الوزراء  ۲۶) ۱۳۱۲

 ( ۱۳۱۴ییس الوزراء )تا آذر خرداد(: ر ۲۷) ۱۳۱۴

خرداد انتخاب ایشان به  ۱۲مشارکت در تاسیس فرهنگستان ایران و در روز  - ۱۳۱۴اردیبهشت   

    سازمان آن عنوان اولین رئیس

 )مهر(: ریاست شورای عالی انتشارات  ۱۳۱۹

 ( ۱۳۲۰اسفند  ۱۱شهریور(: نخست وزیر )تا  ۵) ۱۳۲۰

 اسفند(: وزیر دربار شاهنشاهی، سفیر منتخب برای آمریکا  ۱۲) ۱۳۲۰

 آذر(: وفات  ۵) ۱۳۲۱

 فهرست تالیفات 

 قمری: تاریخ ساسانیان  ۱۳۱۳-۱۳۱۶

 : تاریخ اسکندر کبیر ۱۳۱۵

 : درس های علمی برای سال اول ترجمه از فرانسه به فارسی )مصنف پل بر( ۱۳۱۶

 : چرا؟ به این جهت )با همکاری میرزا کاظم خان شیمی( ۱۳۱۸

 : تاریخ ملل قدیمه مشرق )و چند بار پس از آن(، تاریخ ایران قدیم ۱۳۱۸

 : اصول علم ثروت ۱۳۲۳

 : دوره تاریخ مختصر ایران )و چند بار پس از آن( ۱۳۲۳

 : حقوق اساسی ۱۳۲۶

 : تاریخ مختصر دولت روم قدیم ۱۳۲۸
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 (۱۳۳۵فیزیک )چاپ دوم در : علم ۱۳۲۸

 شمسی: حکمت سقراط )جلد اول(  ۱۳۰۴

 : اندیشه دور و دراز )استانبول( ۱۳۰۶

 : جامعه ملل ۱۳۰۸

 : گفتار در روش به کار بردن عقل )دکارت(۱۳۱۰

 : سیر حکمت در اروپا )جلد اول( ۱۳۱۰

 : خالصه شاهنامه )با همکاری مجتبی مینوی( ۱۳۱۳

 مکاری حبیب یغمائی(: گلستان سعدی )با ه۱۳۱۶

 : بوستان سعدی )با همکاری حبیب یغمائی(۱۳۱۶

 : پیام من به فرهنگستان ۱۳۱۶

 : فن سماع طبیعی ابن سینا )چاپ اول( ۱۳۱۶

 : زبده حافظ )با همکاری ابوالحسن فروغی و نصراهلل تقوی(۱۳۱۶

 : آیین سخنوری یافن خطابه )و چند بار پس از آن( ۱۳۱۶

 چاپ دوم، تجدید نظر شده جلد اول( : حکمت سقراط )۱۳۱۶

 : سیر حکمت در اروپا )جلد دوم( ۱۳۱۸

 : غزلیات سعدی )با همکاری حبیب یغمائی(۱۳۱۸

 : فنون سماع طبیعی )ابن سینا( چاپ دوم تصحیح شده )با همکاری فاضل تونی(۱۳۱۹

 ( ۱۳۵۴: منتخب شاهنامه برای دبیرستان ها )با همکاری حبیب یغمائی( )چاپ دوم ۱۳۲۰

 : مواعظ سعدی )با همکاری حبیب یغمائی(۱۳۲۰

 : رسائل سعدی )با همکاری حبیب یغمائی(۱۳۲۰

 : مجموعه کلیات سعدی ۱۳۲۰

 : سیر حکمت در اروپا )جلد سوم( ۱۳۲۰

 : رباعیات خیام )با همکاری دکتر قاسم غنی( ۱۳۲۰

 : حکمت سقراط )جلد دوم( ۱۳۲۲

 دوسی )به اهتمام حبیب یغمائی(: مقاالت فروغی درباره شاهنامه فر۱۳۵۱

 : مقاالت فروغی جلد اول )به اهتمام حبیب یغمائی( ۱۳۵۳

 : سه تئاتر مولیر )به اهتمام حبیب یغمائی(۱۳۵۳
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سالها پیش در ضمن خاطرات حبیب یغمائی خوانده بودم که وی هنگام تصحیح آثار سعدی با 

گاهی هم دربارة سیاست روز صحبت می کرده اند.  از جمله  ۱۳۲۰محمد علی فروغی در پائیز 

روزی فروغی از او می پرسد مردم دربارة من و پذیرفتن نخست وزیری رضاشاه چه می گویند و 

نخست  1می گوید: خوب نمی گویند... می گویند چرا فالنی با آن سابقه یغمایی در پاسخ

 -وزیری را در این شرایط پذیرفت؛ و فروغی در پاسخ می گوید: به توپچی یک عمر حقوق می

من یک عمر از مواهب این مملکت برخوردار بوده ام و  ،دهند که در موقع مقتضی توپ بیاندازد

 معنی(.  اکنون که به من نیاز دارد نباید از قبول مسئولیت سرباز بزنم. )نقل به

                                                 
۱

 اشاره به اعدام اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی و داماد فروغی به دستور رضاشاه. -  

 ادیعلی سجّ

 ۱۳۲۰اشغال ایران توسط روس و انگلیس در شهریور 

 و نامۀ رضاشاه به پرزیدنت روزولت و پاسخ آن

 با یاد محمد علی فروغی 

 ...را به جان خرید «بدنامی»مردی که برای حفظ وطن 
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ولی روایت دیگری از آن خاطره را در کتاب  ،خاطرات حبیب یغمایی متأسفانه در اختیارم نیست

یافتم که میان وی و دکتر شیخ  سعیدی سیرجانی و در ضمن مباحثه ای« در آستین مرقع»

در  ۱۳۱۲االسالمی دربارة سخنان تقی زاده در مجلس پانزدهم پیرامون امضای قرارداد نفت 

( در ماههای اول انقالب اسالمی درگرفته بود و در این کتاب ۲۶۱و  ۲۵۷مجلۀ یغما )شماره های 

به سعیدی سیرجانی، در بازچاپ شده است. حبیب یغمایی در حاشیه پاسخ دکتر شیخ االسالمی 

های ملی، اشاره کوتاهی نیز به  قسمتی که مربوط است به شانه خالی نکردن از زیر بار مسئولیت

 فروغی دارد با همان محتوایی که در خاطراتش خوانده بودم: 

متفقین را تنظیم می فرمود، بسیاری از  وقتی مرحوم فروغی قرارداد با ۱۳۲۰در سال »

سیلۀ من بنده )که همه روزه خدمتش می رسیدم( پیغام می دادند که رجال و استادان بو

 -عاقد چونین قراردادی به کشور خیانت می کند و... و من این پیغامهای زننده را می

رساندم و شخصاً هم بدان پیمان ایمان نداشتم... هیچگاه فراموش نمی کنم که فروغی 

های مرا گوش می داد... باالخره با خسته و پریشان و متأثر و اندیشمند به دقت حرف

گستاخی و خشونت گفتم آقا، شما استعفا بدهید و این بدنامی را تحمل نکنید... در 

پاسخ فرمود مملکت مرا برای چنین روزی پرورده است و من خود باید چنین 

پیش و پس نشود و مصلحت مملکت در « و»قراردادی را تنظیم و امضا کنم که یک 

هیاهو و غوغا هم بیم ندارم و بدنامی را هم می پذیرم. چنین بودند مردان این است. از 

 1«بزرگ. ح. ی

*** 

نیروهای بریتانیا از جنوب و نیروهای شوروی از شمال، به رغم  ۱۳۲۰در سحرگاه سوم شهریور 

از مرزهای ایران، دست به اشغال نظامی کشور  گذار، با و بدون اخطار قبلی اعالم بیطرفی ایران

زدند.  تقریباً دو سال از آغاز جنگ دوم جهانی می گذشت و نیروهای متفقین در حال جنگ با 

                                                 
۲

 ها. از پیوست ۳، انتشارات نوین، صفحۀ ۱۳۶۳، چاپ اول، شهریور در آستین مرقع  -  
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اعالم بیطرفی کرده بود. سال  ۱۳۱۹ایران در تیرماه  .بودند)آلمان و هم پیمانانش( نیروهای محور 

رضاشاه با راه انداختن بخش فارسی رادیو بی بی « بدنام کردن»قبل از آن انگلستان به منظور 

ی نیروهابعد از حمله   1سی، تبلیغات وسیعی را علیه ایران و شخص رضاشاه آغاز کرده بود.

می دانستند ولی را از طریق ایران متفقین بهترین راه کمک به آن کشور  ،آلمان نازی به روسیه

آلمان نازی در ایران « ستون پنجم»جای آن حضور این موضوع را با ایران در میان نگذاشتند و به 

را بهانه و دربارة آن اغراق بسیار و تبلیغات وسیع می کردند. کمک به روسیه برای مقاومت در 

برابر نیروهای فاشیستی آلمان نازی، البته امری بسیار اخالقی و مشروع بود، ولی روشن نیست 

ن چنین درخواستی نکردند و به جای آن تصمیم به چرا بریتانیا یا شوروی صریحاً از دولت ایرا

به عنوان گزارش  ۱۹۴۱اشغال ایران گرفتند؟  وینستون چرچیل در نطقی که روز نهم سپتامبر 

جنگ در مجلس عوام بریتانیا ایراد کرد بر این هدف از اشغال ایران تأکید کرد و آن را یکی از 

   2امریکا در اقیانوس اطلس گرفته شده بود.تصمیماتی دانست که در مالقات با رئیس جمهوری 

دکتر محمد سجادی وزیر راه و نایب نخست وزیر در کابینۀ رجبعلی منصور در خاطرات خود 

 نوشته است:  ۱۳۲۰دربارة حوادث منجر به سوم شهریور 

مرداد برای سرکشی راههای شوسه و آهن به طرف آذربایجان حرکت  ۲۰روز »

روز به طول انجامید و پس از سرکشی و  ۹کرده بودم. مدت مسافرت در حدود 

تهران بازگشتم.  روزی  رسیدگی کامل به راههای آذربایجان از طریق کردستان به

ئیه مالقاتی دست هنگام بازدید راههای آذربایجان غربی با فرمانده ژاندارمری رضا

                                                 
نگاه کنید به خاطرات جان سیمپسون سردبیر پیشین بخش جهانی شبکه  رادیو تلویزیون بی بی  - ۱

 سی:

John Simpson,  Strange Places, Questionable People, 1998, page 227. 

تأسیس بی. »، مقالۀ ۲۰۱۶، «کتاب در باب ایران معاصر ۲۰اوراق کبود گزارشی از »و نیز کتاب: 

 ، از همین نویسنده.۲۰۰-۱۸۶، صفحات «بی. سی. با هدف ویژۀ برکناری رضاشاه
 برای متن کامل سخنان چرچیل به لینک زیر مراجعه کنید: – ۲

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/sep/09/war-

situation#S5CV0374P0_19410909_HOC_289 
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داد و نامبرده به من گفت: عالوه بر این که خود شاهد بودم، پاسگاههای مرزی ما 

چند روز است گزارش می دهند که هواپیماهای ناشناس از ارتفاع نزدیک در 

چند گشت از راهی که آمده اند بر  آسمان ایران پدیدار شده و پس از

 گردند.... می

یحضرت فقید را مالقات و جریان را به ایشان عرض هنگام بازگشت به تهران اعل

نمودم و مخصوصاً عرض کردم مطالعاتم به این جا رسیده که هواپیماها متعلق به 

نیروی شوروی بوده و آنها قصد حمله و تجاوز به خاک ایران را دارند. شاه 

ان فرمودند: من که با تقاضاهای آنها موافقت نمودم و قبول کردم آلمانها از ایر

خارج شوند و اگر چند روزی تأخیر در  اخراج آنها شده برای سر و صورت دادن 

 به امور راه آهن و کارخانجات بوده است.

به اعلیحضرت عرض کردم: به عقیدة من هر چه تسریع در این کار شود بهتر 

است. درست است در راه آهن سرتاسری ایران و کارخانجات شمال عده ای از 

صصین آلمانی کار می کنند ولی من به نام وزیر راه و به نام وزیر مهندسین و متخ

سابق بازرگانی و پیشه و هنر عرض می کنم مهندسین ایرانی کامالً به امور راه و 

کارخانجات وارد شده و به خوبی می توانند بدون کمک خارجی راه آهن را 

 اداره و کارخانجات را به کار اندازند.

 -جلوی صحبت مرا گرفت و فرمود راستی دکتر، ولی میدر این وقت شاهنشاه 

ها آنها می گویند راه آهن بندر شاهپور تا  دانی عالوه بر اخراج آلمانها و ایتالیایی

بندر شاه و راه شوسه تا جلفا را باید در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانند اسلحه و 

ان به مصرف برسانند. مهمات را از جنوب به شمال برده و در پیکار برعلیه آلم

دکتر، من با این پیشنهاد هم موافقت می کنم ولی شرط دارد و آن این است که 
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آنها مانند یک بازرگان از این راه ترانزیتی استفاده و عمل کرده و کرایه حمل و 

 1«نقل را درست و کامل بپردازند.

یک از یادداشتهای  معلوم نیست رضاشاه این اطالعات را از کجا کسب کرده زیرا در هیچ

ایران دربارة استفاده از راه آ هن مطلبی وجود ندارد، ولی دانیم که این  رسمی دولت انگلیس به

در داخل دولت انگلیس و نیز حکومت هند انگلیس مورد گفتگو  ۱۹۴۱ژوئیه  ۲۳موضوع از 

آن را « ت هندحکوم» قرار گرفته است و آنتونی ایدن وزیر امور خارجه بریتانیا در نامه ای به

 2مورد بحث قرار داده بود.

 در ادامۀ خاطرات سجادی آمده است:

سخنان رضاشاه ادامه داشت که به عرض رساندم دیشب آقای جواد عامری کفیل »

وزارت امور خارجه در هیأت دولت اظهار داشت در مالقاتی که با سر ریدر 

افی که ایدن وزیر امور بوالرد وزیر مختار انگلیس در تهران نمودم، بوالرد تلگر

دولت »خارجه انگلیس از لندن مخابره کرده بود نشان داد که در آن نوشته بود: 

انگلیس فقط طالب اخراج آلمانها و ایتالیاییها از ایران است و هیچ تقاضای 

 «دیگری از ایران نداشته و بیطرفی ایران را تضمین خواهدنمود.

شاه فوراً تغییر حالت داده فرمودند: نه نه، این طور نیست. این تلگراف، تلگراف 

مرداد مجلس  ۱۸دیپلماسی بود مضمون این تلگراف نطقی بود که ایدن در جلسه 

مبعوثان انگلیس ایراد کرده بود که جز اخراج آلمانها نظر دیگری نیست ولی حاال 

   3«به میان آمده...صحبت استفاده از راههای شوسه و آهن نیز 

                                                 
 .۱۳۴۰، فروردین ۲۰۷، صفحۀ ۱۷امۀ دنیا، سال سالن - ۱
۲

)زندگی و زمانه  The Life and the Time of the Shahبه نقل از فصل چهارم کتاب  -  

 شاه( تحقیق دکتر غالمرضا افخمی.
۳

 .۱۳۴۰، فروردین ۲۰۷، صفحۀ ۱۷سالنامۀ دنیا، سال   -  
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این مذاکره با توجه به تاریخ و مدت سفر دکتر سجادی باید حدود سی و یکم مرداد و اول 

شهریور یعنی دو سه روز قبل از تهاجم نیروهای بریتانیا و شوروی به ایران صورت گرفته باشد. و 

ر چه زمانی و توسط اگر این طور باشد، روشن نیست پیشنهاد استفاده از راه آهن توسط متفقین د

چه کسی به رضاشاه داده شده بوده، زیرا در اسناد منتشر شده از مکاتبات وزارت امور خارجۀ 

انگلستان یا آمریکا با ایران سابقه ای از اطالع ایران یا مذاکره موضوع استفاده از راه آهن ایران و 

 د ندارد.چگونگی و شرایط استفاده از آن در زمان پیش از اشغال نظامی وجو

دربارة دالیل نقض بیطرفی ایران در جنگ دوم توسط بریتانیا « پنجاه و پنج»علی دشتی در کتاب 

 می نویسد:

دولت انگلیس بر این اصل بود که ترکیه را بیطرف نگاه دارد و ترکیه نیز صالح »

دانست ولی بیطرفی، هنگامی محترم است که بیطرف  خود را در حفظ بیطرفی می

خویش دفاع کند و به عبارت دیگر برای حفظ بیطرفی خویش مجهز بتواند از 

میلیون لیره انگلیسی به دولت ترکیه داد که  ۱۷باشد. از این رو دولت انگلیس مبلغ 

 خویشتن را برای حفظ بیطرفی مجهز سازد.

مقارن همان زمان به دولت ایران نیز چنین پیشنهادی شد ولی مبلغ آن از پنج 

ز نمی کرد و این امر سخت رضاشاه را ناراضی و برافروخته میلیون لیره تجاو

ساخت و حتی آن را توهین به دولت ایران و تحقیری نسبت به استعداد و 

 تجهیزات نظامی خود می دانست.

بدیهی است موقعیت جغرافیایی ترکیه و ارزش نظامی او در نظر متفقین موجب »

نها بود ولی این فعل در نظر مرحوم این ترجیح بود و شاید هم تا درجه ای حق با آ

رضاشاه که برای ایران شأن خاصی قائل بود و بیطرفی مساعد و متمایل ایران را 

 -کمتر از ترکیه نمی دانست و یا الاقل تفاوت بین آن دو را بدین فاحشی نمی

 پذیرفت قابل قبول نبود. 
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ت ایران و و برای همین امر اصرار ورزید که عالوه بر حق معمولی شرکت نف

انگلیس دو میلیون لیره مساعده به دولت ایران بپردازد. گرچه شرکت نفت این مبلغ 

را پرداخت ولی اثر بدی در محیط سیاسی لندن که سخت در مضیقۀ ارزی بود به 

  1«جای گذاشت.

میلیون لیره برای تجهیزاتی که بتواند بیطرفی را تضمین کند و نیز  ۵اشاره دشتی به پیشنهاد 

از بابت حق ایران از فروش نفت، به این صورت صحیح نیست.   دکتر متین دفتری در « مساعده»

 خاطرات خود دربارة این پنح میلیون لیره می نویسد:

بود که متعاقب برکناری من از ریاست دولت مجلس دوازدهم به  ۱۳۱۹تابستان »

اشاره اعلیحضرت فقید راجع به قلّت سهم ایران از عایدات کمپانی نفت جنوب به 

دولت اعتراض کرد و با سؤاالت خود گرد و خاکی راه انداخت. جریان این بود 

برای  که در آغازجنگ بین المللی دوم کمپانی حاضر شد پنج میلیون لیره

تسلیحات و تکمیل راه آهن به دولت مساعده بدهد که در ظرف ده سال با سود 

صدی پنج استهالک شود. شاه ابتدا در گرفتن آن مساعده تردید داشت لیکن بعداً 

اظهار تمایل کرد و تعجیل می فرمود و من امتثاالً اهتمام بر جدیت مخصوصی 

سفیر «  سر دریدر بوالرد»ی تسریع نمودم. حتی روز عید قربان که تعطیل بود برا

انگلیس را با حضور وزیر خارجه  به طور استثناء به منزل شخصی خود احضار 

کردم تا این کار تمام شد. بعد در عمل خواستند آن را به صورت یک قرضه 

جنگی در آورند و با ستاد ارتش ما همکاری کنند. شاه به مالحظه بی طرفی ایران 

قبت قرارداد مساعده را یک طرفه فسخ کرد که تفصیل و زیر بار نرفت و عا

داستانی دارد اما کاسه کوزه بر سر من شکست و کابینه من ساقط شد )و 

گرفتاریهای خطرناکی برای من پی در پی پیش آمد که تا آخر جنگ در عذاب 

 حبس و تبعید و غیره بودم(.

                                                 
۱

 .۱۷۲-۱۷۱، صفحات ۱۳۵۴، امیرکبیر، چاپ اول، «پنجاه و پنج» -   



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

62 

 

 

شکست خورد و ارتش  ولی سؤاالت مجلس و فشار شاه در ایام بحرانی که فرانسه

بندر دونکرک فرانسه را منهزماً ترک کرده بود منتهی به آن گردید  ز انگلیس ا

که کمپانی مجبور شد رضایت بدهد سهمیۀ ساالنه ما را که تا آن زمان به مبلغی 

میلیون لیره به طور مقطوع  ۴در حدود یک میلیون و نیم لیره رسیده بود به مبلغ 

 .برای هر سال ترقی دهد

وقتی در کابینۀ بعد چک این مبلغ را به کفیل وزارت دارایی تسلیم کردند گفته 

تأکید در [ ما شانتاژ اعلیحضرت همایونی را هرگز فراموش نخواهیم کرد.بودند 

  1«ثابت کرد که فراموش نکرده بودند... ۱۳۲۰وقایع شهریور  ]اصل مطلب است

 تش تأیید می کند:این موضوع را سید حسن تقی زاده نیز در خاطرا

ها  ها کشتی زیردریایی ها با  رفت. چون آلمانی در جنگ گذشته نفت کم می»

دادند.  رضاشاه خیلی عصبانی  می ]پول[را می زدند کشتی نمی رفت. کمتر 

شد. گفت نمی شود. باید زیاد بدهید. گفتند زیاد که حساب دارد. گفت من 

دارید. نفت ما که زیر زمین هست. حساب نمی دانم. به ما چه که شما جنگ 

توانید ببرید به ما چه. آن وقت گفت که چهار میلیون لیره به ما بدهید. گفتند  نمی

نمی شود. شدت جنگ به جایی رسید که قشون آلمان آمده بود این طرف جزیرة 

 انگلیس در دونکرک. به دونکرک رسیده بودند و اینها خیلی مضطرب بودند.

مچ آنها را گرفت. گفتند که می دهیم. سفیرشان نوشت که  همان وقت رضاشاه

می دهیم. از قراری که شنیدم خود سفیر پیاده پا شد رفت به خیابان کاخ و دم در 

این کاغذ را داد. وقتی کاغذ را داد گفته بود آنچه توقع شما بود دادیم، اما این را 

. آن دو سه سال سه فراموش نمی کنیم. چون رضاشاه در واقع آنها را خفه کرد

میلیون یا چهار میلیون دادند. وقتی رضاشاه از میان رفت و قشونشان آمد به ایران 

                                                 
 .۱۱- ۱۰، صفحات ۱۳۳۵سالنامۀ دنیا،  سال  دوازدهم، فروردین   - ۱
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 دهیم. دیگر گفتند نمی

طع را ق تجارترا بریدید،  گفتم: آخر حیا کنید. حاال  راهها من آن جا سفیر بودم.

تا ده اید من گفتم تا حاال که دارا بدهید.  ایناقالً دهید؟  ، پول هم نمیکردید

گفت آمد فریزر .  دلشان از دست رضاشاه خون بود. آن وقت آخر جنگ بدهید

شما هرچه می گویید ما می خواهیم متابعت کنیم، اما اگر بدانید از دل ما فالنی 

سببش  .ندو خفه کرد ندما را کشتچقدر خون رفته و خون می رود. ما نمی دهیم. 

این بود تا مادامی که روس داخل جنگ نشده بود هرچه می گفتند چاره نبود، 

انگلیس هم تسلیم می شد. آن روزی که روس داخل جنگ شد تمام شد. مخبرین 

جرایدشان آن پیشتر تلگراف می کردند چه می شد اگر مصالحه ای بکنید با 

دانستند که مادامی که روسها که آن وقت دیگر اینها صدایشان در نمی آید. می 

روس هست انگلیس نمی تواند قشون وارد کند، روس هم داخل می شد. آن وقت 

که با هم شدند و هر دو به ایران آمدند دیگر اعتنایی به ایران نداشتند... من آن 

وقت سفیر ایران بودم. فریزر را خواستم. آمد پیش من. گفت حاال که قدرت پیدا 

ناهار دعوت . گفت آن پول را  جبراً گرفتند.... من او را دهیم کردیم ما پول نمی

که خیلی اصرار داشت ه بود. کاظمی وزیر خارجآن وقت آقای باقر م. ه بودکرد

د خبر شاگر نتیجه آخرش گفت... هیچ نداشتند.  پول .باز شود کمی ماندستبلکه 

 -میکه من یک روز تلفن کرد خبر نداد. نتیجه نشد تقریباً تا دوماه. دهم.  می

تا آخر جنگ که بیایم. آمد گفت که باالخره گردنشان گذاشتم  آن جاخواهم به 

تا آخر جنگ با  آلمان مغلوب نشده بود. گفتم نه قبول ندارمهنوز  موقعآن بدهند. 

کی تمام  هیچ کس نمی داندآن را گفت آلمان، اصالً تا آخر جنگ با ژاپون. 

پون. گفت اگر جنگ با آلمان تمام شود معلوم دربارة ژا ناامید بودندبشود.  چون 

نشده بود از عهده ژاپن  پیدا اگر بمب اتمنیست تا دو سال هم ژاپون از پا درآید. 
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  1«آمدند. بر نمی

از رضاشاه داشته که منحصر به پافشاری وی « رنجیدن»بسیاری برای « دالیل»البته دولت بریتانیا 

برای تکمیل راه آهن به « مساعده»و عدم پذیرش شرط برای دریافت حق السهم ایران از نفت 

نبود. سرانجام انگلستان به این نتیجه رسیده بود که نمی توان با رضاشاه « قرضۀ جنگی»عنوان 

 همکاری کرد و در نتیجه تصمیم به برکناری وی گرفتند.

یران صریحاً به قابل تأمل است که رضاشاه در همان روز اول تهاجم بریتانیا و روسیه شوروی به ا

اعضای دولت گفته بود که هدف از جمله و اشغال نظامی برکناری اوست و او آماده است برای 

 جلوگیری از خونریزی استعفا دهد و از مقام سلطنت کناره گیری کند:

صبح سوم شهریور برای تشکیل هیأت دولت به کاخ سعدآباد احضار شدیم. »... 

د نیروهای شوروی و انگلیس را به اطالع من آقای منصور الملک وقتی خبر ورو

رسانید، غرق در حیرت شدم. چند دقیقه نگذشت که سایر همکاران نیز از راه 

رسیدند و باالتفاق وارد سالن مخصوص شدیم. شاه که قیافه خسته و افسرده ای 

داشتند به مجرد برخورد با وزراء خطاب به منصور الملک نموده، فرمودند: جریان 

اطالع وزراء رساندی؟ نخست وزیر عرض کرد: بلی. بعد شاه روی خود را به  را به

صف وزرا نموده، اظهارداشت: چه فکری کرده اید؟ صالح و مصلحت مملکت 

 در چیست؟ جنگ را ادامه بدهیم یا راه دیگری را انتخاب نمائیم؟

در این وقت همگی سکوت اختیار کرده و مبهوت شبیخون قشون مهاجم بودیم 

شاه پیش خود فکری نموده و در حالی که به قالی سالن نظر دوخته بود فرمود:  که

دانند چه  آنها برای استفاده از راههای ایران نمی آیند، بلکه مرا مانع کار خود می

  2«بهتر من استعفا داده تا شاید دست از جنگ بردارند.

                                                 
 ۱۳۷۲، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، بهار زندگی طوفانیسید حسن تقی زاده،      - ۱

 .۲۴۴ - ۲۴۲صفحات
۲

 .۲۰۷، صفحۀ ۱۷خاطرات دکتر محمد سجادی، سالنامۀ دنیا، سال  -  
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 ولت گفت: روز پنجم شهریور نیز رضاشاه بار دیگر در حضور اعضای هیأت د

باالخره تصمیم به استعفا گرفتم چون برای من قطع و یقین است منظور آنها »

استعفای من از سلطنت می باشد و برطبق قانون اساسی نظر دارم سلطنت را به 

ولیعهد واگذار و خود در اداره امور مملکت بدون مسئولیت باشم. در جواب شاه 

ح نیست. دولتهای روس و انگلیس با گفتیم: استعفای اعلیحضرت به هیچ وجه صال

دولت ایران طرف می باشند و  میگویند چون دولت ایران تقاضاهای ما را انجام 

نداده، قصد اشغال ایران را نمودیم. حال اگر موافقت فرمایید دولت فعلی استعفا 

داده و دولت جدیدی مصدر کار شود تا شاید بتواند به وضع فعلی خاتمه داده و از 

 همه تشنجات بکاهد.این 

رضاشاه در جواب وزراء فرمودند: با این صحبتی که فرمودید من مردد شدم. حال 

که عقیده شما بر این است که این دولت استعفا دهد چه بهتر که آهی وزیر 

دادگستری مامور تشکیل کابینه شود. آهی که درمیان ما حضور داشت از شاه 

ست اعلیحضرت مرا معاف فرمایند. تشکر نمود و عرض نمود صالح مملکت ا

 -اعلیحضرت به شدت عصبانی شده فرمود: ها، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می

 کنی؟

من برای این که به این عصبانیت خاتمه دهم به عرض رساندم: منظور آقای وزیر 

دادگستری این است که از اعضای کابینه منصور کسی مأمور تشکیل کابینه نشود 

اعلیحضرت شخص معمری که لغزشهای سیاسی هم نداشته باشد کابینه را و با نظر 

 تشکیل دهد.

در این وقت از عصبانیت شاه کاسته شد و پرسیدند: چه کسی را در نظر دارید. 

 -ذکاء الملک فروغی از هر جهت شایسته می ،قربان بالفاصله مرحوم آهی گفت:
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مودیم ولی شاه فرمودند او که بیمار باشند. من و آقای سهیلی نیز این نظر را تأیید ن

 و بستری است؟ آیا می تواند در این موقع پر آشوب قبول مسئولیت بنماید؟

چون شاهنشاه به من بیش از سایر وزراء اعتماد داشت، عرض کردم کسالت 

فروغی آن قدر شدید نیست که از خدمتگزاری دریغ نماید اگر اعلیحضرت اجازه 

ان احضار شوندتا ترتیب کار داده شود. شاه جواب دادند: فرماند همین الساعه ایش

اشکالی ندارد حال که شما متفق القول می باشید او قادر به کار خواهد بود دستور 

 1«احضار او را خواهم داد.

و به این ترتیب محمد علی فروغی سکان هدایت ایران در آن روزهای پرآشوب را بر عهده 

ز عهده آن برآمد، چنانکه قرارداد تسلیم ایران را طوری تنظیم و به گرفت و با کفایتی بی نظیر ا

نبود چهار سال بعد پایۀ حقوقی آن پیش و پس « و»یک »اند که چون امضای سران متفقین رس

 نجات آذربایجان از اشغال نیروهای شوروی و حفظ یکپارچگی ایران شد.

استنتاج کرده اند که گویا فروغی با پذیرش برخی از نویسندگان و تحلیلگران مسائل ایران چنین 

نخست وزیری رضاشاه را وادار به استعفا و خروج از کشور کرده بود که به نظرم برداشتی مطابق 

با واقعیات نیست. چنان که دیدیم، و دیگر شخصیتهای حاضر در آن روزهای پر خطر نیز در 

وز اول و قبل از آن که نام فروغی خاطرات خود گواهی داده اند، رضاشاه در همان یکی دو ر

برای سپردن نخست وزیری بدو مطرح شود، به این نتیجه رسیده بود که هدف انگلستان خارج 

 کردن او از صحنۀ قدرت در ایران است. رسیدگی به این موضوع مجال دیگری می طلبد.

ا برای انتشار در این دو نامه ر 2از اسناد وزارت امور خارجۀ امریکا دربارة اشغال نظامی ایران،

/ سوم ۱۹۴۱اوت  ۲۵مقاله انتخاب کرده ام: یکی نامه ای است که رضاشاه در بعد از ظهر 

                                                 
۱

 .۲۰۸همانجا، صفحۀ  -  
۲
  -  “Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers,” 1941, 

Volume III, The British Commonwealth; The Near East and Africa,” Department 

of State, Washington, page 540-688.   
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ایران به پرزیدنت فرانکلین  یعنی روز نخست تجاوز نیروهای بریتانیا و شوروی به ۱۳۲۰شهریور 

روزولت.  د. روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا نوشته است و دیگری پاسخ آن نامه از سوی

 این است متن نامۀ رضاشاه به روزولت:

اند که قوای روس و بریتانیا ناگهان و بدون اخطار  هیافتاً اطالع حتم آن عالیجناب»

ای از  این کشور عبور نموده و بعضی نواحی را اشغال و عده مرزهایقبلی از 

س و بریتانیا این کهنه دولتهای رو ۀاند. بهان و بالدفاع  را بمباران  کرده شهرهای باز

 یحال در هستنددودی از آلمانها در ایران نگران عاست که  ادعا  دارند از اقامت م

که دولت من همه نوع  اطمینانی داده  که آلمانها بزودی خاک این کشور را 

وجود داشته باشد و من  تواند موجبی برای نگرانی نمی کرد و دیگرترک خواهند 

و شهرها را بدون جهت دست زده تجاوز  علت آنها بهچه ه توانم  بفهمم ب نمی

لزوم دفاع از اصول عدالت  ةدرباری که بارها اند.  با اتکاء به بیاناتکرده بمباران 

دانم نظر آن  وظیفه خود می ،دیا دهکربین المللی و حق آزادی مردم مکرراً ایراد 

صلحدوست را طرف و یکه کشوری بجلب کنم را لطفاً به این واقعه  عالیجناب

نداشته گرفتار جنگ خود و اصالح امور مملکت  که فکری جز تأمین آرامش

جناب تمنا دارم اقدامات فوری مؤثر و انسانی برای خاتمه دادن عالیو از آن کرده 

به این اعمال تجاوز اتخاذ نمایند. با اطمینان به احساسات و حسن نیت آن 

1«رضا پهلوی             نمایم. جدید میجناب مراتب دوستی صمیمانه خود را  تعالی
 

از  (۱۳۲۰)یازدهم  شهریور   ۱۹۴۱دوم سپتامبر  پاسخ پرزیدنت روزولت به نامۀ رضاشاه مورخ و 

 این قرار است:

                                                 
متن . ۱۹۴۱اوت  ۲۵، مورخ ۱۳در مجموعۀ ذکر شده در زیرنویس شمارۀ  ۴۰۱سند شمارۀ  – ۱

فارسی این نامه پیدا نشد و از روی متن انگلیسی ترجمه و سعی شد با زبان رسمی آن روز مطابقت 

داشته باشد. اگر خوانندگان از متن فارسی این نامه اطالعی دارند موجب امتنان خواهد بود که برای 

 استفادۀ همگان آن را در اختیار نشریۀ آرمان قرار دهند.
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تلگراف آن اعلیحضرت راجع به ورود اخیر قوای بریتانیا و روس به ایران را 

ایران را از نزدیک دنبال نموده و نظرات  وقایعدریافت داشتم.  من جریان 

 ام.  این وضع به اعتقاد این جانب شایسته اعلیحضرت را مورد توجه دقیق قرارداده

گیرد و  قرار ملت امریکااست که مورد توجه جدی کلیه ملل آزاد عالم از جمله 

 ،را مبذول داشته یتوانند اطمینان داشته باشند که ما چنین توجه اعلیحضرت می

 داریم.  مرعی میشیوه سنتی خود را با احترام به اصول اساسی 

در عین حال امیدواریم اعلیحضرت با این جانب هم عقیده باشد که ما باید اوضاع 

مشاهده همه . مورد بررسی قرار دهیمکنونی تحوالت و  وقایع با توجه کامل بهرا 

اشاره  هابه آنکه اعلیحضرت  است مسائل حیاتیشامل موضوع نه فقط جانبه 

از جاه طلبی ناشی  به میان می آید که اید، بلکه مالحظات اساسی دیگری فرموده

مسلم است که جنبش   ن جهان است.بزیر سلطه و تسخیر درآورد برایهیتلر 

آلمان برای فتح ادامه خواهد یافت و دنباله آن از اروپا  تا آسیا  و آفریقا و حتی به 

 گرفته شود.  آنقدرت نظامی جلوی  باشد. مگر اینکه  گسترده خواهد اآمریکقاره 

کنند، تا همچنین مسلم  است که کشورهایی که میل دارند استقالل خود را حفظ 

یکی یکی غرق نشوند، همان طور که برای تعداد زیادی از کشورهای اروپا اتفاق 

 ، همان طور همه می دانند، دولت و مردم آمریکا .کنند مشترکاً تالشباید افتاده، 

بلکه یک برنامه  است،با حداکثر سرعت به تقویت بنیه دفاعی خود مشغول نه تنها 

که جداً در برابر جاه طلبی آلمان جهت دارد وسیع کمک مادی  به کشورهایی 

 . کنند استیال بر جهان ایستادگی می

وضع  ةدولت دربار از نظریات اینکامالً آن اعلیحضرت در واشنگتن  وزیر مختار 

وی آگاه است و اطمینان دارم  به خوبی عظیم این کشور  تالشالمللی و  بین

دولت آن  انجام داده برایاطالعات خود را بر اساس مذاکراتی که اینجا 

 است. فرستاده اعلیحضرت 
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که آنها  دولتهای بریتانیا و شوروی را به دولت ایران مبنی بر این یدولت من یادداشتها

نظری علیه استقالل و تمامیت ارضی ایران ندارند مالحظه نموده است. نظر بوجود 

های  دولت من از بریتانیا و شوروی راجع به نقشه ما، دو کشور میاندوستی دیرین 

اطالعاتی شده و به آنها پیشنهاد کرده که خواستار آنها در ایران  بلند مدت و  فوری

اند  ی را که به خود  اعلیحضرت دادهید جهان همان اطمینانهاملل آزا ۀآنها برای  کلی

 تکرار نمایند.

میل دارم اعلیحضرت را از حسن نیت خود مطمئن سازم و دوستی صمیمانه خود را  

 تجدید نمایم.

 1.فرانکلین د.  روزولت

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱

 . ۱۹۴۱سپتامبر  ۲، مورخ ۴۳۴شمارۀ  همان مجموعه، سند -  

نگارنده مشغول ترجمۀ این اسناد است و متن کامل آنها را به زبانهای انگلیسی و فارسی، به 

 همراه توضیحات الزم در یک مجلد منتشر خواهد کرد.
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دینی و در دامان مادر و  -ای علمی در خانوادهکه  یوسف حدائق پدرم شادروان ضیاءالدین ابن

پرور آموزش یافته بود از زنده یاد میرزا محمدعلی فروغی ملقب  دوست و ادب گپدری فرهن

از  و پس از مشروطیت سیاست و ادب ایرانِ تکدانگانکه به راستی یکی از  «ذکاءالملک»به 

. کرد داشتی ویژه یاد می همیشه با بزرگ ،شود فکران کشور شناخته می ترین روشن برجسته

دستکم  و با ذکر فضائل اخالقی این دانشمند و دولتمرد پاکدامن همراه داشت بیشتر این گرامی

 :سوابق بوداین عالیق مشترک و  ی بر پایه

 مخصوصاادبی فروغی  ثار کم نظیرهمچنین آپایان هر دو به مباحث فرهنگی و  مهر بی ،نخست

فراوانی  دلبستگیکه پدرم به آنها  بود ایران سعدی نامی ی یادگارهای سراینده ی در زمینه

 . داشت

چهارم کالس یاد فروغی در تابستان پس از پایان سال تحصیلی  با نام و آثار زندهنیز  من آشنایی

ه خواندن و حتی کپدرم و دستور خواست تصحیح فروغی و  سعدی کلیاتی  در سایه ،دبستان

 د.نصیبم ش ،بود گلستانی  نظیر مقدمهمجموعه، هایی از آن  حفظ بخش

 ی مدرسه» آموختگان دانش یک نسل از زمانی ی فاصله با دو هر پدرم و فروغی ،دوم اینکه

 بودند. تهران در «ی سپهساالر مدرسه» و «مروی ی مدرسه» ،«صدر

تاثیرگذار بر  های برداشت

یاد  زنده شناختی که از

 محمدعلی فروغی دارم

 نوشته ی:

 یوسف محمدحسین ابن
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 ی مجلس شورای ملی های خطی کتابخانه یوسف هنگام تدوین فهرست کتاب ضیاءالدین ابن

 ،مجلس شورای ملی ی رئیس نخستین دوره ،الدوله هدایت به پیشنهاد مرحوم صنیع ،سوم اینکه

 به خاطر دانش - یاد فروغی به زنده گذاری قانوننوپای این نهاد  ی سرپرستی دبیرخانه

در این دوره و  فروغیواگذار شده بود و  - که از نظام پارلمانی اروپا داشت ای گسترده

 ی که از وکالی شیراز در خانهشیخ یوسف حدائق یاد  زندهسوم مجلس با پدربزرگم  ی دوره

 .ملت بود آشنایی و دوستی پیدا کرده بودند

عالی سپهساالر و  ی ههای مدرس به کتابخانه ،پدرم در زمان دانشجویی در تهران ،چهارم اینکه

که به ترتیب به همت  - مجلس شورای ملی ایران راه یافت و خود را در میان انبوهی کتاب

شادروانان حاج میرزا حسن خان سپهساالر نخست وزیر پیشین و ارباب  ،دوستان فرهنگ

 .دید - گذاری شده بود شورای ملی بنیانمجلس  پیشینی  کیخسرو شاهرخ نماینده

و یا با  شخصیبه خواست  هر،با آغوشی گسترده و دلی سرشار از م و روان و جانی  همهپدرم با 

ریاست  زمانیکه  - دوستانی چون زنده یاد محمدعلی فروغی فرهنگ تشویق وترغیب

زنده یاد علی اصغر و  - مجلس شورای ملی را داشت ی شورای کتابخانه وفرهنگستان ایران 

ای به فرهنگ کشورمان انجام  ف و اوقاف خدمات شایستهکه در مقام وزارت معار -حکمت 
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های خطی  فهرست کاملی از کتاب ی و بر آن شد که با تهیه به کاری بزرگ دست زد - داد

به ای  زندگی تازه )در یک جلد(، و مجلس شورای ملی)در دو جلد( عالی سپهساالر  ی مدرسه

دهد و آنها را به  ها هاین گنج نامگرد زمان گرفته و زندان شده ، خاموش های خطیِ کتاب

 .دوستداران فرهنگ پربار مان بهتر بشناسند

مجلس ی  فهرست کتابخانه ی پرور در دیباچه دوست و فرهنگ بزرگمرد ایران ،مرحوم فروغی

 :اند وشش پدرم را اینگونه بازتاب کردهک ،شورای ملی

کماالت  یوسف که در فضائل و مت تنظیم این فهرست را آقای ابنزح»...

تقدیر زحمات ایشان د. اند بر عهده گرفتن کرده أسیبه پدر بزرگوار خود ت

 بجز به مرور و تامل در خود فهرست میسر نیست و اگر اندکی در این با

کتب عربی و فارسی چه  ةدانسته خواهد شد که ایشان دربار ،توجه شود

ق به کتاب و عش ۀه و مجاهده که نتیجاندازه بصیرت بکار برده و با مداقّ

 و گرفته نظر تحت های موضوع فهرست را کتاب یعمعرفت است جم

 هر از کامل معرفی و کرده معلوم را نسخه هر صوصیاتخ و نموده مطالعه

 این فهرست ۀچنانکه در واقع از مطالع اند. آورده بعمل نسخ آن از یک

ف و کتاب و مندرجات آن حاصل فراوانی از نسخه و مصنّ معلوماتشخص 

گذشته از  ،لیفی است که خوانندهأت ۀکند و این فهرست خود به منزل می

آورد و  مجلس بدست می ۀهای کتابخان شناسایی که نسبت به کتاب

آقای  د.گرد بسی افزون می ،فینمصنّکتب و بطور کلی بر علوم و  بصیرتش

سپهساالر نیز انجام  ۀکتب خطی مدرس ةرا در بار ألیفیوسف نظیر این ت ابن

 .....«دادند

 رد سیاست و ادبابرماین  ی پدرم را شیفتهفروغی، آنچه که بیش از هر ویژگی  ،ین همها اب

امور رعایت  ی در همهایشان اعتدالی بود که  ،گفتند بود و کراراً از آن سخن می کردهایران 

 دند.کر می
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 علی دشتی

ارجمند دکتر مهدی ماحوزی سرفرازی فرزانه و  استادچند سال پیش نیز که با همکاری 

یکی دیگر از  ،زنده یاد علی دشتی ی های سیاسی انتشار نیافته ویراستاری و تنظیم یادداشت

آغاز  «چهار سال و نیم دعوی دموکراسی!»زیر برنام  را، سیاست و ادب ایران اندانگ تک

با این بزرگمرد چند گهگاه ایی که که دشتی با اختالف نظرهاین برداشت را پیدا کردم  ،کردیم

داشت به جا  بیش از هر شخصیت دیگری بزرگاز وی  ها یادداشتداشته است در این  جهیو

 .است هآورد

نظیر فروغی بویژه اعتدالی است که دشتی  خصوصیات کم ی پایه شیفتگی براین تر اینکه  جالب

و برای نمونه در نیز به طرق مختلف در درازای سالها در این شخصیت استثنایی مشاهده کرده 

 ست:اها یادآور شده  این زمینه

های  واژهگیری کاردر بعالقه و اصراری  بوده،کربال مقیم انی که هنوز مزو دشتی در جوانی  -۱

ذکر از او  ای و در این یادداشت نخستین آشنایی با فروغی را خواندن نوشته داشته فارسی سره

 .که موجب منصرف شدنش از آن رویه شده است کرده
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ای برای بیان  نیز زمینه رضاشاه بعضی دستورات از گیری خردهدر یاد دشتی  زنده -۲

 نویسد:  می داشتی از فروغی دانشمند پیدا کرده و چنین بزرگ

 فرهنگستان این به و بودند به خاطرم می آید فرهنگستانی درست کرده»...

 از تر کمضح و کنند وضع جدید لغت پنجاه ماهی اقالً که بود شده امر

 یک ما فعلی زبان به نسبت آنها اغلب که موضوعه لغات این اینکه همه

ه و تصدیق ایشان می رسید. آن وقت اشخاصی بود، باید به صحّ ناجور وصلۀ

 -خانه خود افتاده و کتاب می ۀشایسته و با ذوق مانند مرحوم فروغی گوش

 ۀگذشت که او با هم خوانند و ابداً به مخیّله این شاه مغرور خودپسند نمی

شایستگی و شامخیّت مقام، از ادبیات و وضع لغت اطالعی ندارد، اقالً این 

 «امر را به فضل و فهم و ذوق شخصی مانند فروغی بسپارد.

و در  ۱۳۲۰از مجلس دوازدهم پس از شهریور ی ا دشتی با ذکر خاطرهدر این مجموعه،  -۳

 د:می نویساوایل سلطنتت محمدرضا شاه 

مرحوم فروغی دولت خود را به مجلس معرفی و پروگرام خود را تقدیم »...

کرد. عناصر مستضعف که از ابتذال چاپلوسی شرمنده نمی شوند و یگانه 

آنها در این کشور بدبخت همان ضعف و همان ابتذال و علت بقا و دوام 

همان کوچکی مقصد و مخصوصاً همان حقارت آنهاست، پیشنهاد کردند 

که فوراً رای گرفته شود به پروگرام دولت )مثل اینکه به واسطه فرط غیرت 

 این چون.( شود می تصویب دولت پروگرام که هاست و همت آن

 چاپ معمول مثل شد بنا و کردم مخالفت من بود، سابقه و ترتیب برخالف

 مرحوم از دوانی اسب میدان در شاه. شود مطرح جلسۀ بعد در و گردد

البته مرحوم فروغی که  «باز فالنی چرا به صدا آمده؟»ند بود پرسیده فروغی

کمتر دنبال اَغراض بود و مردی شریف، جواب داده بودند که چیزی نیست 

 .«ید چاپ شودبر حَسَب سابقه، پروگرام با
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های  شهادت مقالهگیری سردارسپه، به  و قدرت ۱۲۹۹پس از کودتای یک سال دشتی که  -۴

 ، مصراًنوشته است - گذار و مدیر آن بود پایه که خود - «سرخ فقش» ی متعددی که در روزنامه

پس از استعفا و  بود، ایران در جمهوری نظام گذاری پایه و سلطنت بساط شدن برچیده خواستار

 -می و کرده پیدا کار این انجام برای دیگری چنین پنداشته که فرصت خروج رضاشاه از ایران

 نویسد:

ما خیال می کردیم استعفای شاه را قبول کنیم و به جای آن حکومت »....

موقتی اعالم کنیم، مؤتمن الملک رئیس حکومت موقت باشد و قوام 

دولت انتخاب نماییم. ولی هیهات! قیافۀ  السلطنه را هم به عنوان رئیس

مجلس دوازدهم به درجه ای عادی و متعارف بود که من یقین داشتم بیش 

از شش هفت نفر نمی توانیم برای یک همچو کمدی پیدا کنیم، ولی خیال 

 -می کردیم )همان دو سه نفر( که از همین لَختی و بی حالی مجلس می

]تهدید، ترساندن[ شاید  intimidation توانیم استفاده کنیم و به اصول

ای از این روح ملتهب خود را به مجلس بدهیم و حتّی  بشود شعله

لوحی یکی از رفقا به درجه ای بود که سوار اتومبیل شد و رفت خانۀ  ساده

ای در دماغ قوام السلطنه که به او خبر دهد یک همچو فکر و نقشه

و هم می تواند، به ما کمک برساند. ای موجود است و اگر امالیخولیایی عده

ولی خیر.... هم وقت تنگ بود و هم وقتی هیأت دولت به مجلس آمد و ما 

خبط کردیم که از همان پایین پله خواستیم هیأت دولت را قدری مرعوب 

ها بفهمانیم که در مجلس یک استعدادهای دیگر نهفته است  کرده و به آن

شده است که چندان موافق با این و یک روح سرکش در این مجمع پیدا 

روحیۀ ضعیف و قبول وضعیت موجود و به اصطالح اصول ماستمالی نیست. 

این اقدام، فوری عکس العملی در هیأت دولت ایجاد کرده و آقای سهیلی 

که در آن تاریخ وزیر خارجه بود، به طور تعرض و پرخاش فریاد زد: 
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همین جمله کافی بود «. د بردمملکت را به طرف انقالب و بلشویسم خواهی»

که مجلس را به طور معکوس تحت تأثیر قرار دهد. مجلس خصوصی به 

فوریت تشکیل شد، نفس از کسی بیرون نمی آمد. مرحوم فروغی با همان 

اعتنا، با لهجه نرم و جمالتی که ممکن نبود کسی را  قیافۀ آرام و قدری بی

ی یونان[ که  زانگان هفتگانهجریحه دار کند، مثل یکی از حکمای سبعه ]فر

دارد  به طور خیلی وضوح و روشنی خیر و شرّ کسی را در مقابل عرضه می

و دیگر اصراری ندارد که طرف مقابل خیر را قبول کند، احضار خود را از 

طرف ]شاه[ و فرمولی را که به موجب آن شاه استعفا داد، بیان کرد و گفت 

از هم گسیختگی را جلوگیری کنیم و برای این که خطر هرگونه انقالب و 

که کشور از طرف قشون اجنبی اشغال شده است و یگانه قوة  –در این وقت 

اگر فرمول دیگری را می خواستیم انتخاب کنیم  –دار کنار رفته است  زمام

 با خطر هرج و مرج و از دست رفتن اوضاع مواجه می شدیم.

فروغی صحبت کرده باشد.  یادم نمی آید که کسی غیر از من بعد از نطق

من البته از منظور خود صرف نظر نکرده بودم، ولی قیافۀ مجلس و حسن 

استقبالی که از بیانات فروغی شد، به من فهمانید که چندان زمینۀ مساعدی 

برای افکار ما موجود نیست و از این جهت با احتیاط وارد میدان بحث شدم 

کنم و بگویم که اتخاذ این فرمول و خواستم به اصطالح روی مردم را باز 

یک امر قطعی و بتّی ]قاطع[ و غیر قابل بحث و مذاکره نیست. البته باز 

غرضانه این مطالب  طرفانه و بی مرحوم فروغی برخاستند و با همان طرز بی

گونه  تر بیان کرد و در بیانات خود از هر تر و موجّه را به طور مشروح

وع و مخصوصاً تخطئۀ نظر من خودداری مجادله و مناقشه در اصل موض

گفت، ولی آدم این ابهام را داشت که شاید او با رژیم  کرد. البته نمی می

اند که فردا عصر تر است، ولی اگر این رویه را اتخاذ کرده جمهوری موافق



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

77 

 

 

مجلس تشکیل شود و ولیعهد بیاید و قسم یاد کند و سلطنت او را مجلس 

این نیست که محافظه کارند یا با رضاشاه این قول و قبول و اعالم کند، برای 

اند و می خواهند بدان عمل کنند، یا آن که اساساً مرد این که تغییر قرار داده

رادیکالی در اوضاع بدهند نیستند. نه، هیچ کدام از این ها نیست. بلکه یگانه 

ت، این است علتی که او را و بالتَّبَع دولت او را به این رویه وادار کرده اس

که اگر بخواهند غیر از این بکنند ناچارند رفراندم کنند یا مجلس مؤسسان 

تشکیل دهند و هر دو این عمل با این حالت اشغالی ایران و با این نگرانی و 

قلقی ]اضطرابی[ که در افکار عمومی است و با این که عواملی ممکن است 

مرج سوق دهد. این موجود باشد که بخواهد کشور را به طرف هرج و 

 «مالحظات و این اشکاالت ما را ناچار به قبول این فرمول کرده است.

 ته است:دشتی از دید خود و دیگران نیز چنین به معرفی فروغی پرداخها،  در این یادداشت -۵

 گذشته رجال بخش های شریف و اطمینانفروغی یکی از آخرین قیافه»

 را خود رجال ترین نظیر کم از یکی ایران جامعۀ وی فقدان با که بود ایران

 باید که هایی دوره برای آرام، های دوره برای فروغی. است داده دست از

های متشنجی که جامعه باید با  کومت ]کند[، یا برای دورهح قانون فقط

بردباری مسیر بحران را تحمل کند و منتظر باشد و ضمناً زمام امور خود را 

مطمئنی بسپارد بهترین رئیس الوزرا بود، ولی برای یک به دست ]شخصِ[ 

 «.بود نشده ساخته است، عمل شدت و عمل محتاج که انتقالی و تحول ةدور

 دارد: در بخش دیگری از این نوشته چنین اظهار میو 

مرحوم فروغی از آن اشخاصی بود که می توانست با هر رژیمی کار کند، »

ولی نه مانند تالیران )وزیر خارجه ناپلئون( به واسطۀ شامّۀ تند سیاسی و 

، نه. بلکه به واسطه «عدم تقیّد به اصول و پرنسیپ»تبدیل لباس و هوش تند 
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ود و این که مرد شریف، وظیفه شناس و عاری از هوس و هوای نفس ب

و  تبالنتیجه یک خصلتی داشت که در ایران خیلی کمیاب و طبعاً عزیز س

آن نداشتن روح تعدی و تجاوز و بی انصافی است. فروغی مرد پاکدامنی 

که نائرة حرص و شهوت همه را می  –بود. در این محیط آلوده به ارتشاء 

کوچک های ]آبادی های  وجود رجال پاکدامن را به مثابۀ واحه –سوزاند 

در صحرا[ خرّم در بیابان سوزان، مورد توجه و عالقۀ همه قرار می دهد. 

فروغی اهل فضل و مطالعه بود و به همین واسطه، شائبۀ غرور و تکبر و 

خودنمایی در وی دیده نمی شد. گرچه بیش از حد معمول تواضع 

 کرد، در رفتارش همیشه تادّب و احترام به عقاید دیگران موجود بود. نمی

فروغی یک مرد اصولی بود و باختیار ممکن نبود از موازین و مقررات و 

اصول منحرف شود. در مرحوم فروغی همیشه یک نوع وقار و متانت و 

کرد. آقای  اختیار جلب احترام سایرین را میسنگینی محسوس بود که بی

و گویا آن وقت فروغی  –زاده می گفتند وقتی در جامعۀ ملل بودیم تقی

یکی از رجال سیاسی و خیلی متشخّص و  –ت جلسۀ جامعه را داشت ریاس

وزین اروپا فروغی را نشان داده و گفت این گونه رجال باعث سربلندی 

یا حسن ذوق  bon sens زاده معتقد بود کهکشورها می شوند. آقای جمال

که در ایران خیلی کم شده است، در مرحوم فروغی به حد اکثر و وفور 

ترین  و درست هم تشخیص داده است که یکی از بارزموجود است 

منتخبات شاهنامۀ  باشد. خصایل مرحوم فروغی حسن ذوق وی می

سیر و پیام من به فرهنگستان  ،منتخبات حافظ ،فردوسی

به « روشن»روشن ترین دلیل این مدّعا است. کلمۀ  حکمت در اروپا،

مرحوم فروغی قابل  میان آمد. به خاطرم رسید که این کلمه بر فکر و فهم

دید. در درک  تطبیق بود. فروغی به تمام معنی روشن بود. روشن می



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

79 

 

 

رفت. مستقیم متوجه مطلب می شد. به  مطالب و معانی فکر او ابداً کج نمی

اقتراحی ]یک نظرخواهی[ کرده  ۱۳۱۳آید مجلۀ مهر ]در سال[  خاطرم می

نوشته و سعدی را ترین شاعر ایران کیست؟ من مقاله ای  بود که بزرگ

بزرگ ترین شاعر ایران معرفی کرده بودم. بعد از نشر آن مقاله، یک روز 

مرحوم فروغی را در مجلس دیدم و در ضمن صحبت از ادبیات و فلسفه، 

تمجیدی از مقالۀ من کرد و گفت تصحیحی که در آن مقاله از گفتۀ من 

چهار نفر »اند: گفتهکرده بودید، قبول دارم )زیرا من شنیده بودم که ایشان 

و من «. ترین شعرای ایران هستند، فردوسی، حافظ، مولوی و سعدی بزرگ

اضافه کرده بودم که اگر آقای فروغی، نظامی را ذکر کرده بودند، این 

تر بود.( بعد من از ایشان پرسیدم که عقیدة خود شما در بارة  جمله کامل

ن پنج شاعر هم تفضیلی شعر و شعرا چیست؟ یعنی اگر بخواهیم میان همی

توان مقدم دانست؟ گفت من منتخباتی از  قائل شویم کدام یک را می

ام که در دست چاپ است. بعد هم منتخباتی از حافظ شاهنامه درست کرده

ام. اما وقتی خواستم منتخباتی از دیوان شیخ بسازم دیدم خیلی درست کرده

و انتخاب از دیوان مشکل است، زیرا بیش از سایر شعرا یک دست است 

شیخ کار سهلی نیست. مثالً صنایع شعری که در اشعار شیخ آمده است به 

قدری طبیعی است که بکلی نامحسوس است، در صورتی که در سایر شعرا 

کند که شاعر این  حتی حافظ زود به چشم زده می شود و انسان احساس می

ر ممکن است جا مراعات نظیر آورده در صورتی که در اشعار شیخ کمت

 انسان متوجه آن شود.

ای که فروغی ایراد می کرد، طرز فکر و طبیعت خود او را نشان این مالحظه

ترین چیزی که در شعر اهمیت داده می دهد که از تصنع و دروغ دور و مهم

 «یعنی سالست و روانی و طبیعی بودن را زودتر از همه چیز درک می کند.
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 یاد فروغی نیز چنین است: مندی زنده ی قانون ن دشتی در زمینهداوری کوتاه، قاطع و روش -۶

کنندگان به مرحوم فروغی مواجه با یک جواب خیلی روشن و تمام مراجعه»

موجّه و غیرقابل اعتراض می شدند. فروغی با یک قیافه آرام و لهجۀ مالیم 

تا  و یک تبسم پر از شفقت، می گفت: راه قانونی آن را به من ارائه بدهید،

 «من عمل کنم.

 د:نظری دار چنین اظهار همانند پدرم و سرانجام دشتی -۷

ترین صفت مرحوم فروغی اعتدال او بود. فروغی در هر  به نظر من بزرگ»

چیزی معتدل بود و از حد افراط و تفریط برکنار و شاید منشاء اغلب صفات 

خوب و ممدوح و اطمینان بخش وی همانا این خصلت بزرگ است که 

مخصوص مردمان خیلی پخته و مجرّب و عمیق و بیزار از جالفت و تظاهر 

 «است.

*** 

ترین فرزند خود حمیده، بهترین  ی کوتاه و پرمحتوای فروغی به کوچک با این همه پند نامه

 مصداق فضایل اخالقی اوست:

اما من پر گفتن  ،بسیار می توان گفتپند سخن فراوان است و  !رزند جانف»

خود را برای تو و خواهر و  ۀسال شصت ۀحاصل علم و تجرب .خوش ندارم

و بلیّه به نظر آید  بداندازه  رمدی هآ بدان که هیچ پیش .برادرانت می نگارم

مگر اینکه کاری بکنی که  ،مصیبت حقیقی نیست و از آن آشفته نباید شد

دار کند و پیش نفس خود خجل گردی و خدا از آن  شرافت ذاتی تو را لکه

حرص و طمع را کنار  ،راست بگو و درست رفتار کن . پسی نباشدراض

شو و مبدخواه مردم  ،مده هخود رابه جویی و رشک و حسد  کینه ،بگذار

ت و با با دوستان مروّ ،توانی به بندگان خدا دلسوز و مهربان باشبهر قدر 
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وانح در س ،ه مشواقبال روزگار غرّ ، بهاز مردمان بد بپرهیز ،دشمنان مدارا کن

سعادت و  ،و حوادث صبر پیشه کن و همیشه به فضل خداوند امیدوار باش

این سخنان را جدی بدان و  ه و مال.شرافت در این احوال است نه در جا

 .«صف شدی خیر دنیا و آخرت با توستیقین کن که اگر به این صفات متّ

*** 

یاد دارد. ه سیاست گهگاه ب میدانمردان ادیب را در  ملل حضور دانشیِ ی تاریخ همه ی حافظه

کند، فراتر از حضور موفق و  زندگی فروغی را در این میان پر رنگ میی  چیزی که خاطره

اخالقی اوست که وی را ممتاز ی  موثر یک ادیب و دانشمند در کوران سیاست، وجهه

همه  ماند. با این سازد. ترکیب سیاست و اخالق چنان دشوار است که به آب خشک می می

 ی ، ترکیب بدیع سه گانهاو عصر فروغی به شهادت پدرم، دشتی و بسیاری دیگر از رجال هم

در سیاست را زندگی کرده و به همین دلیل نامش بر تارک تاریخ  «هوشیاری»و  «اخالق»، «ادب»

 درخشد. به قول شاعر:  رجال عصر ایران قرن بیستم می

  دم نادره مردانی بادــدای قــان فــج

 کم و بیش نگشتند به هر بیش و کمیکه  

 ۱۴۰۰فروردین  ۱۱

 مک لین، ایالت ویرجینیا
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آرمان از من ۀ از طرف سردبیر محترم فصلنام 

خواسته شده که با توجه به آشنائی و همکاری پدرم 

میرزا جهانبانی با مرحوم محمّدعلی فروغی،  اهللامان 

  خاطراتی را در این باره بنویسم.

برای نخستین بار با نام مرحوم  ۱۳۲۰من در سال 

البته  .فروغی نخست وزیر شایسته و کاردان آشنا شدم

توانست وجود داشته  دوستی و آشنائی قبلی نمی

باشد، زیرا در آن سال من فقط یک طفل ده ساله 

بودم. با این همه آنچه پدرم تعریف کردند و در 

یادداشتهای آن مرحوم نیز منعکس است مربوط به 

 ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸الملل اوّل و سالهای  جنگ بینپایان 

می باشد که پدر فرصت آشنائی با مرحوم محمّدعلی 

 فروغی )ذکاءالملک( را پیدا کرده بودند. 

  نظری به گذشته

پذیرد و دولتهای فاتح برای  المللی اول با شکست آلمان پایان می جنگ بین ۱۹۱۸در سال 

دهند و  آن کشور در کاخ ورسای تشکیل جلسه میبار بر  برقراری صلح و تحمیل شرایط خفت

 پذیرد. هیأت آلمانی در آنجا حاضر و بناچار شرایط سنگین کشورهای متفق را می

نخستین روز اعالم داشته بود که کشوری بیطرف است   در دوران جنگ با وجود آنکه ایران از

ها و  ها، ترک وساز هر طرف خاکش از سوی نیروهای نظامی بیگانگان لگدمال گردید. ر

ها هر یک به نحوی در انجام این تجاوزات سهیم بودند و هزاران نفر از مردم درماندة  انگلیسی

 ند.کشته شدایران در فقر و تنگدستی از میان رفتند و یا 

خاطراتی دربارۀ 

 ذکاءالملک فروغی
 

 مجید جهانبانی
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دولت ایران برای اعتراض به تجاوزاتی که به ایران وارد شده بود و تقاضای  ،در آن شرایط

هیأتی را  ،المللی ها و تخطی از قوانین مسلم بین حرمتی پرداخت مبالغی به عنوان جریمه جهت بی

مأمور کرد تا در جلسات صلح ورسای حاضر شوند. هیأت نمایندگی ایران متشکل از مرحوم 

وم عال، مرحوم انتظام الملک، مرحوم اعتمادالدوله و مرحوم ذکاءالملک فروغی، مرح

شوند. در ورسای از حضور  منشی وزارت امور خارجه، عازم کشور فرانسه می  غالمحسین خان،

مخصوصاً بنظر  . بینند آید و برای شرکت آنان دلیل موجهی نمی هیأت ایرانی جلوگیری بعمل می

زیرا  ،ر داشتند که هیأت ایرانی در جلسات صلح نباشدها بیش از همه اصرا رسد که انگلیس می

مایل نبودند خطاکاریهای آنان برمالء شود. عجیب آنکه دولت ایران هم مثل اینکه فراموش 

کرده بود که هیأتی در خارج دارد و این هیأت باید حداقل قدرت پرداخت مخارج روزانه خود 

 !را داشته باشد

عازم فرانسه شده و به  ،شود که با چک، پول، حواله و برات مور میمیرزا مأ اهلل پس از مدتی امان

تواند به آسانی مکان  شود نمی عنوان حسابدار، هیأت را همراهی نماید. او وقتی وارد پاریس می

های خیابان شانزلیزه اقامت  شود که در یکی از کوچه توقف هیأت را پیدا کند و تنها آگاه می

های آن خیابان را سر زده و از محل اقامت هیأت جویا  میرزا کوچه اهلل دارند. به ناچار امان

شود تا شاید در این مورد اطالعی  به یک دکان بقالی وارد می« آکاسیا»شود. در اوّل کوچه  می

گوید بلی در  شود با حالت اضطراب و تندی می به دست آورد. دکاندار تا مطلب عنوان می

اند بدون آنکه برای پرداخت وجه  الغی جنس هم نسیه بردههتلی در همین کوچه هستند و مب

دارد که او خود برای پرداخت  دهد و اعالم می میرزا او را دلداری می اهلل مراجعه کنند. امان

ها آمده و بزودی حساب او و دیگران تسویه خواهد شد. در آن کوچه در هتل محقری  هزینه

گوید آنها اتاقی را  کند و می خت اعتراض میصاحب مهمانخانه نیز مانند بقال سرکوچه س

 زنند. اشغال کرده و به عنوان مأمورین سیاسی از پرداخت کرایه سرباز می

دهد و بعد در طبقه دوّم ساختمان وارد اتاقی  میرزا وعدة رسیدگی به این امر را هم می اهلل امان

اند. او  کند که اعضاء هیأت دورادور اتاق روی پتوها روی زمین نشسته شود و مشاهده می می
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 اهلل ولی ذکاءالملک، پدر امان کند.  خود را معرفی می ،که هیچوقت مرحوم فروغی را ندیده بود

میرزا دوستی و آشنائی  اهلل الدوله دائی امان شناخته و با شاهزاده شهاب میرزا، ضیاءالدوله را می

گوید: خوش آمدید، بفرمائید کنار ما  گوید و با حالت طنز و شوخی می رمقدم میداشته. لذا خی

و وجود  ،رئیس حسابداری ،میرزا سمت خود اهلل ای شما خالی بود. امانجروی زمین بنشینید، 

خیزند و آقای فروغی  هیأت همگی از جای خود برمی  دارد. اعضاء وجه و حواله را اعالم می

« ای هستید که خداوند فرستاده است. فرشته !ما رئیس حسابداری نیستیدشاهزاده ش»گوید:  می

 اند. دهد که تا چه حدّ آنها در سختی بوده این امر نشان می

عازم ایران گردیدند و چندی بعد « نارکوندا»مارسی با کشتی بندر سرانجام هیأت ایرانی از 

 جۀ وقت به ایران باز گشتند.الدوله(، وزیر خار میرزا و فیروز فیروز )نصرت اهلل امان

همواره در مناصب باال  ،ای که داشت ذکاءالملک فروغی به علت شایستگی و دانش گسترده

که با زحمت « تاریخ رجال ایران»نظیر خود به نام  قرار داشت. آقای مهدی بامداد در مجموعۀ بی

بزرگوار مناصب در مورد جناب فروغی پس از شرح حال و مشخصات آن  ،بسیار فراهم آورده

 فروغی را به شرح زیر یادآور شده است:

بار وزیر  ۳بار وزیر دارائی،  ۴بار وزیر خارجه،  ۵فروغی در مدت عمر اداری خود »

بار وزیر جنگ، یکبار وزیر اقتصاد ملّی )پیشه و هنر و تجارت(، یکبار  ۴دادگستری، 

 «بار نخست وزیر بوده است. ۴وزیر دربار، و 

مابین  رضاشاه، به علت شفاعت فروغی از آقای اسدی که گذشته از دوستی فی ۱۳۱۴در سال 

دهد  نسبت سببی نیز داشتند و دخترش عروس فروغی بوده، در نهایت خشم و غصب دستور می

 که فروغی برای همیشه از دستگاه دولت اخراج شود.

آقای اسدی انسان  برایاخراج مرد شایسته و بزرگواری مانند فروغی به علت یک شفاعت ساده 

کند، ولی حوادث مربوط به آن رویداد با وجود آنکه قدری خارج  را دچار تعجب و حیرت می
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به شرح وقوع « ایجاز تا حدّ ممکن»نباید مسکوت بماند. لذا با  ،باشد از موضوع این نوشتار می

 پردازم. آن حادثه می

ت و مدرنیزه کردن مملکت اعلیحضرت رضاشاه که توجه مخصوص به پیشرفت ایرانیان داش

دهد که مردان خراسان باید بستن دستار را بر سر خود  دستور می ۱۳۱۴آرزوی او بود، در سال 

معروف بود بر سر بگذارند. با توجه به اینکه او « کاله پهلوی»دار که به  ترک کرده و کاله لبه

راسان پاکروان و نایب التولیه در این باره استاندار خ ،العملی از طرف تودة مردم بود نگران عکس

آستان قدس رضوی اسدی را مورد مشاوره قرار داده و عقیدة آن دو را دربارة امکان 

 شود. العمل مردم جویا می عکس

العملی دیده نخواهد شد. برخالف نظر او آقای  استاندار معتقد بوده که هیچ مخالفت و عکس

توان نادیده گرفت.  مردم و روحانیون را نمی اسدی اظهار داشته بود که امکان حرکتی از طرف

گفتۀ استاندار را درست دانسته و اجرای امر را  ،رضاشاه که همواره طرفدار نظرات مثبت بوده

شوند و در این زمینه  مردم به سادگی آنرا پذیرا می  دهد. با اعالم این دستورالعمل، فرمان می

گیرد که  توجه به نظر غیرواقع خود تصمیم می شود. آقای اسدی با کمترین مخالفتی دیده نمی

یک نمایش کوچکی را برپا دارد. در آن موقع اسدی از شخصی به نام بهلول که مورد توجه 

خواهد که مخالفتی را بوجود آورد. بهلول در مسجد گوهرشاد بیش از حدّ  عوام بوده می

پهلوی را به میان کشیده و به دهد و با توجه به شایعۀ رفع حجاب، موضوع کاله  تعصب نشان می

کند. در نتیجه بلوای بزرگی که انتظار آن  نام اسالم و مذهب و فنای دین و ایمان سخنرانی می

شود. با اطالع از این امر رضاشاه طی تلگرافی که برای فرماندة قشون خراسان  رفت برپا می نمی

پس تو چکار  (........ناسزا.....) گوید: ایرج خان سرتیپ ایرج خان مطبوعی مخابره کرده می

 کنی؟ می

، سرتیپ مطبوعی هم نفرات نظامی را به مسجد گوهرشاد که به مرکز تحریکات تبدیل شده بود

 شوند. د تعدادی زن و بچه هم کشته میداکند که در این روی فرستاده و مردم را گلوله باران می
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شوند تا ریشۀ اغتشاش را جویا  مشهد میبه فرمان شاه، افراد کاردانی از شهربانی تهران عازم 

مفتش کل قشون )بازرس عالی ارتش( که در جنوب ایران بوده  ،میرزا اهلل شوند و همچنین به امان

دهد که خود را بالفاصله به مشهد برساند. آنچه که بشدت به ضرر اسدی تمام شد این  فرمان می

گناه دانسته و اقدام خود و سخنرانی را به  ا بیبود که بهلول که به افغانستان فرار کرده بود خود ر

دست آوردن اطالعات الزم، دادگاه رأی به ه اسدی و ب ۀ دارد. با محاکم دستور اسدی اعالم می

رسد که کار  میرزا وقتی به مشهد می اهلل کنند. امان اعدام اسدی داده و او را روانه زندان می

ت خود نوشته شخصی نزد او آمده و اظهار داشته که دادگاه به پایان رسیده بود. او در خاطرا

میرزا را مالقات کند. البته دیدار از محکومی که بشدت مورد  اهلل اسدی استدعا دارد که امان

رسید، ولی  عمل درستی بنظر نمی ،غضب شاه قرار گرفته و صبح فردای آن روز باید اعدام شود

میرزا به زندان مراجعه و  اهلل فروغی بود، امان چون اسدی از دوستان پدرم بوده و دخترش عروس

گفت آقای اسدی که در گوشه اتاق در تاریکی  شود. پدر می طالب دیدار آقای اسدی می

خواهند من را  می ! شاهزاده :روی زمین نشسته بود با دیدار من خود را در آغوشم افکند و گفت

دانم حاال دیگر  گوید: بله اطالع دارم و نمی میمیرزا با اظهار تأسف بسیار  اهلل امان !اعدام کنند

گوید: اعلیحضرت رضاشاه همیشه به نصایح و پیشنهادات شما  شود کرد. اسدی می چه می

میرزا پاسخ می دهد که حاال  اهلل توجه خاص دارند. از ایشان استدعا کنید که مرا ببخشند. امان

باشد. اسدی  پذیر نمی این امر امکانغروب آفتاب است و رضاشاه در دفتر کار خود نیست و 

گوید  میرزا می اهلل شود که مرا بطور راحت اعدام کنند؟ امان گوید درست است، ولی نمی می

ترین روش اعدام باشد و بعد برای  ای ندارم، ولی شاید تیرباران راحت من در این زمینه تجربه

حوادث مردانه روبرو شوید و گِرد گوید سعی کنید مانند فروغی با  اش به او می تقویت روحیه

گیرند و خداحافظی  عجز و التماس نگردید. به گفتۀ پدرم باز آن دو یکدیگر را در آغوش می

 کنند. می

مطلب دیگری که در غضب رضاشاه اثر کلی داشته و آقای مهدی بامداد در مجموعۀ خود به آن 

ای از آقای  ر میان کاغذهایش نامهاشاره کرده اینکه در بازرسی که از خانۀ اسدی بعمل آمد د
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فروغی دیده شد که دوستانه بطور خصوصی در ضمن جواب به نامۀ اسدی تلویحاً راجع به شاه 

 نوشته بود:

 ای غیر تسلیم و رضا کو چاره                              ای در کف شیر نر خونخواره

ای وارد نکردند و تنها در دهم  فروغی صدمهنامه را برای شاه فرستاده بودند. از غرائب اینکه به  

 خورشیدی، فروغی از نخست وزیری مستعفی شد. ۱۳۱۴آذرماه 

البته فروغی بیکار ننشست و مطالعات عمیق او مخصوصاً در بررسی آثار بزرگان ادب ایران واقعاً 

به  های اوست که با دقت یکی از نوشته« سیر حکمت در اروپا»نظیر است. کتاب معروف  کم 

 رشتۀ تحریر درآمده است.

ها و روسها  انگلیسی ۱۳۲۰دانند سالها بعد در شهریورماه  همانطور که خوانندگان گرامی می

بدون دلیل به ایران حمله کردند. رضاشاه با حالت درماندگی جلسه هیأت وزراء را تشکیل داد تا 

 د که اعالم شود که دولت به امر تجاوز آن دو کشور رسیدگی شود. در این جلسه تصمیم گرفتن

 

ها و روسها در مورد جاسوسی  آقای منصور الملک با وجود اولتیماتم و هشدار انگلیسی

ای ارائه نداده، لذا نتیجه آن  کننده نمایندگان آلمان در ایران هیچگونه جواب مقتضی و قانع

اشغال ایران توسط قوای خارجی بوده است و الزم دانستند که آقای منصور استعفا دهد و ضمن 
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ی منصور الملک، رضاشاه تشکیل کابینه جدید مذاکرات الزم با دشمنان صورت گیرد. با استعفا

به آقای آهی و سجادی پیشنهاد کردند که کابینۀ جدید را تشکیل دهند. آن دو و سایر وزراء 

اعالم داشتند که قادر به مقابله و مذاکره با اشغالگران نیستند. شاه پرسیده بود پس چه باید کرد؟ 

 فروغی است.دارند که انجام این امر فقط در توان محمّدعلی  وزراء اعالم می

رضا شاه در پاسخ گفته بود که حدود شش سالست که فروغی از کار دولتی کنار رفته است. 

بعالوه بنابر اطالعی که دارد او سخت بیمار است و باید فکر دیگری کرد. باز جملگی گفته 

 رسد. بودند که شاید این تنها راه موفقیت باشد و امکان دیگری بنظرشان نمی

انتظام دستور دادند که فروغی را احضار  اهللها منعکس است که شاه به آقای نصر در اکثر نوشته

نماید. چندبار هم شنیده شد که رضاشاه با پای خود به خانه فروغ رفته و خواستار کمک شده 

است. بنظر نگارنده این سطور ممکن نیست که رضاشاه در آن حالت درماندگی آقای انتظام را 

ا ریاست تشریفات دربار را داشت برای دعوت فروغی انتخاب کرده باشد، که در آن تاریخ تنه

چرا که امکان داشت فروغی با توجه به رنجش سابق و اخراجش از دستگاه دولت به امر شاه، از 

تواند قبول  قبول هر مأموریتی شانه خالی کرده و اعالم نماید که برای مثال به علت بیماری نمی

ن مورد آقای دکتر ادیب که از دوستان فامیلی ما بود و به من لطف مسئولیت نماید. در ای

مخصوص داشت در مورد این سؤال من گفتند که حقیقت اینست که رضاشاه شخصاً به منزل 

فروغی رفته و تعریف کردند که یکی از خدمتکاران با شتاب خود را به اتاق آقای فروغی 

زند که لباسهای مرا  ی از جا برخاسته و داد میدارد. فروغ رسانده و حضور شاه را اعالم می

دانند که ایشان با تب و  کنند و صالح نمی بیاورید، هرچند اطرافیان، ایشان را از حرکت منع می

گوید که او موظف است که به حضور شاه  العاده حرکت کنند، آقای فروغی می ضعف فوق

گونه همکاری را  کرده و وعدة همه برسد. پس از دو ساعت مذاکره با شاه فروغی قبول خدمت

دارد. فروغی در مقام نخست وزیری با همان کابینه قبلی تشکیل جلسه داده و بالفاصله  اعالم می

 شود. عازم دیدار سفیران روس و انگلیس می
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رسد که فروغی سعی نموده سلطنت رضاشاه را پابرجا نگاه دارد. او در مالقات با  بنظر می

نماید که ایران دارای حکومت سلطنت  انگلیس در مورد رضاشاه، عنوان میمقامات روس و 

مشروطه است و پادشاه دخالتی در امور اجرائی یا سیاسی دولت ندارد. البته این ادعا مورد قبول 

کند که باید وضع حکومت ایران روشن شود و مدعی بودند که شاه هنوز  آنها نبوده و اصرار می

دخالت مستقیم دارد. باالخره قرار شد که با سفیر انگلستان مالقات دیگری بشدت در امور ایران 

صورت گیرد و تصمیم نهائی اتخاذ شود. جالب اینکه چون آقای فروغی مریض بود سفیر به 

 خانه او رفت و آخراالمر قرار شد که شاه مستعفی شود و ولیعهد به پادشاهی برسد.

قرار گرفت مخالفت بسیاری از وکالی مجلس  موضوع دیگری که بشدت مورد توجه فروغی

شورا با رضاشاه بود. وکال که تقریباً همگی با موافقت شاه به وکالت رسیده بودند چنان در 

مخالفت خود با شاه پای فشردند که موجب تعجب است. آنها از فروغی خواستند که شاه باید 

ه در قتل اشخاص و بردن اموال در یک دادگاه علنی محاکمه شود و به خالفهای او در گذشت

 مردم رسیدگی گردد.

فروغی از شاه خواسته بود که با توجه به شرایط ناگوار موجود بهتر است اعلیحضرت مقام 

 سلطنت را به ولیعهد تفویض فرموده و خود برای استراحت عازم خارج شوند.

اع اجرای خواست فروغی صراحتاً به شاه گفته بود که اگر مجلس شورای ملی به صورت اجم

خود را بخواهند، دولت او قادر به مخالفت و ایستادگی نخواهد بود. رضاشاه ناچار نظر فروغی را 

 کند. قبول می

اظهار  ۱۳۲۰وزیر جنگ کابینۀ سرلشکر احمد نخجوان در تعاریف خود دربارة حوادث سال 

رساندند.  و ولیعهد می اند که جناب فروغی تقریباً همه روزه مسائل مهمّ را بنظر شاه داشته

کند که برای  گوید آقای فروغی چون مریض بود سفیر انگلستان قبول می تیمسار نخجوان می

دهد که فروغی از احترامات  مذاکرات الزم شخصاً به خانه فروغی برود. این به روشنی نشان می

ساز او در  بسیار برخوردار بوده است. تیمسار نخجوان اضافه کرده که در آن روز سرنوشت
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خدمت ولیعهد بوده و هر دو در انتظار اینکه آقای فروغی نتیجه مذاکرات خود را با سفیر و 

 اعلیحضرت اعالم دارد چشم براه بودند.

پرسیده: آیا فروغی  گویا ولیعهد بیش از حد در انتظار بوده و با هر صدائی از در و پنجره، می

شود و به آرامی به  فروغی در آستانۀ در ظاهر میآمده است؟ پس از مدتی تأخیر در شرفیابی، 

باید به عرض برسانم که شما »گوید:  آورد و می  طرف ولیعهد رفته با حالت احترام سر فرود می

اید و من خوشوقتم که نخستین کسی هستم که با احترام کامل تبریکات صمیمانۀ خود  شاه شده

 «دارم. را تقدیم می

شهریورماه ولیعهد وارد مجلس شد و مراسم  ۲۶روج او از ایران در پس از استعفای رضاشاه و خ

سوگند را به جای آورد. طبق سنت پارلمانی نخست وزیر و همۀ وزیران استعفا دادند و شاه 

شهریور در جلسۀ  ۲۷نمایندگان مجلس قرار داد. روز  ة عهد جدید انتخاب نخست وزیر را بر

رأی به نخست وزیری ذکاءالملک فروغی دادند. بعد  خصوصی مجلس نمایندگان به اتفاق آراء

از ظهر آن روز فرمان نخست وزیری فروغی از طرف شاه صادر گردید. فروغی یکی دو نفر از 

ها انتخاب کرد. یکی مشرف نفیسی به خواست  وزراء را با تائید و نظر روسها و انگلیسی

بود. فروغی کوشید دولتی  ها و دیگری حمید سیاح که مورد نظر دولت شوروی انگلیسی

تشکیل دهد که مورد تائید مردم باشد. او بسیاری از ستمدیدگان دورة رضاشاهی را به کار 

 داری در شئون مملکتی داد. دعوت کرد و همزمان تغییرات دامنه

اهلل میرزا جهانبانی بود که بیجهت در دورة  از جمله کسانی را که به کار دعوت کرد پدرم امان

از ارتش اخراج شده و به زندان افتاده بود. فروغی از شروع کار خود با پدرم تماس رضاشاه 

اهلل میرزا، افراد فامیل  دار اینکه با این توجه مخصوص به امان نزدیک داشت. مطلب جالب و خنده

کردند که شاید قرار است حکمرانی سلسله قاجاریه تکرار شود  ما و برخی از دوستان تصور می

 برای پادشاهی انتخاب گردد!و پدرم 

 کردم که شاید پسر پادشاه ایران بشوم! البته برای مدت کوتاهی حتی خود من هم فکر می
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و ها  من می اندیشم که اولین و باالترین خدمت فروغی این بود که کوشید حمله روس

تسخیر نه آنکه تصور شود آنها ایران را  ناخوانده جلوه دهد،صورت مهمان برا  ها انگلیسی

ایران را جزو متفقین به شمار آورد  ی،خدمت مهم دیگر او این بود که با عقد قرارداد .اند نموده

ایران  شدة روس ها قسمت های اشغال ،به انگلیسی ها هشدار داد که پس از پیروزی در جنگو 

خوشبختانه  کرد. توسط نیروهای خود را حفظ کرده و هرگز خاک ایران را ترک نخواهند

و مخصوصاً  غربکه به  مبرمیاحتیاج  وکننده ارتش آلمان به روسیه  خردالین بر اثر ضربات است

 لجاجت و یکدندگی همیشگی خود را ترک کرده بود و پیشنهاد ورود ایران به ،به امریکا داشت

  آمریکا را نیز در ماجرای ایران داخل ه نحویفروغی سعی داشت ب د.پذیرا شرا متفقین  ۀ جرگ

 

 فروغی نخست وزیر به اتفاق سهیلی، دکتر صدیق، سرلشکر جهانبانی و 

 علی اصغر حکمت پس از استعفای رضا شاه

با حمله ژاپنی ها به پایگاه نیروی دریایی  د.رسی راهی برای این امر به نظرش نمی ، اماکند

 -میای فراهم گردید که  جنگ جهانی دوم امید تازه بهآمریکا در هاوایی و ورود آمریکا 

 .نماید تحکیمموقعیت ایران را توانست 

اهمیت اقدامات و سیاست فروغی  به آنچه که پیش آمد این بود که ایرانیان در آن موقع نتوانستند

قسمت زبان  که تبلیغات رادیوی آلمان ۀدر سای مسلک بسیاری از ایرانیان آریایی و واقف شوند

را آلمان و ایران  کرد،ایرانی اداره می  ، زرتشتیفرزند ارباب کیخسرو ،فارسی آن را شاهرخ
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در  د.آریایی می شناختند و بعید به نظر می رسید که ایران آلمان را رها کرده و به متفقین بپیوند

او نسبت دزدی و سوء استفاده  و به مجلس شورای ملی نیز به طرف فروغی سنگ پرتاب کردند

او  د.خود را ترمیم نموۀ بار کابین ۴فروغی شش ماه دوام آورد و در این مدت  د.الی دادنم

توان خود را از دست داد و با وجود داشتن اکثریت در  صائبسرانجام در مقابل آن همه م

بنابر توصیه او مجلس و شاه سهیلی را برای نخست وزیری در نظر  ت.مجلس از کار کناره گرف

 .فروغی مقام وزیر دربار را پیدا کردگرفتتند و 

از سهیلی خواسته  د. اوفروغی بو ۀ نخست وزیریتداوم و دنبال سهیلی اول ۀدر حقیقت کابین

امان اهلل میرزا خود انتخاب نماید آید و برای نمونه  ینهاشخاص صالحیت دار را برای کابکه بود

سهیلی خواسته بود که از  از الوهبع د.جهانبانی را برای مقام وزارت جنگ توصیه نموده بو

بر اثر سکته  ۱۳۲۱فروغی در آذرماه  د.ی هر چند ناچیز به ایران بفرستینیرو کهآمریکا بخواهد 

  ت.قلبی درگذش

سران کشورهای متفق ایران را برای دیدار یکدیگر انتخاب  ،میالدی ۱۹۴۳در سال چندی بعد، 

استقالل ایران  رده ونیروهای خود را بیرون بدر جنگ نمودند و تعهد کردند که پس از پیروزی 

لین استا حتیخاصی پیدا کرد و برای نمونه  تعهد بعدها ارزشجالب اینکه این  د.را محترم شمارن

 .را انکار نمایدبر آن سند وانست امضاء خود نت

گی را انجام میرزا جهانبانی در دوران کوتاهی که در مقام وزارت بود خدمات بزر اهلل پدرم امان

داد که نگارنده تنها برای نمونه به یادآوری دو مورد از آنها که شاید بیشتر مورد توجه 

 کنم. خوانندگان گرامی باشد بسنده می

مشکالتی بود که در امر حمل و نقل در راههای  ،ذکاءالملکفروغی، های دورة  یکی از سختی

ها برای  ایران به وجود آمده بود. حمل و نقل ادوات جنگی و مواد خوراکی از طرف آمریکائی

ها در  ها با توجه به کمی و عدم کشش آنها باعث شده بود که متفقین مخصوصاً روس روس

ها در بسیاری موارد  تر از آنهاً روسها و بیش انگلیسی .ندشوایران با مشکالت فراوانی روبرو 
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به این دلیل تهران و بسیاری از  . کردند بستند و سایر وسایل نقلیه را متوقف می ها را می جاده

شهرهای دیگر دچار نوعی قحطی شده بودند. در هیأت وزراء این امر موردتوجه فوری قرار 

ها تا حد امکان تعمیر و  ود، و جادههمه عقیده داشتند که باید با اشغالگران مذاکره ش ،گرفته

 تعریض گردد.

ها و تسلط او به زبان آنها، در ترمیم هیأت دولت،  میرزا با روس اهلل با توجه به آشنائی امان

میرزا بالفاصله با اشغالگران  اهلل عنوان وزیر راه انتخاب نمود. امانه میرزا را ب اهلل امان ،ذکاءالملک

راه آهن ایران را رها کرده و مسئولیت آن  ة شده بودند که آنها ادار تماس گرفته و خواستار آن

عهدة دولت ایران قرار دهند و اطمینان داده بودند که برای آنها هیچ ه همچون گذشته برا 

ها بالفاصله به این  مشکلی در مورد حمل و نقل کاالهای نظامی پیش نخواهد آمد. انگلیسی

توانند اطمینان الزم  رنشان کرده بودند که از طرف روسها نمیپیشنهاد موافقت کرده، ولی خاط

میرزا مذاکره با روسها را بطور کامل از وظایف دولت ایران دانسته و با مراجعه  اهلل را بدهند. امان

به سفیر شوروی که از دوستان ایشان بود و مذاکره با سرفرماندهی قوای روسیه در ایران توانست 

نماید و این امر مهمّ جامۀ عمل پوشید. برای اصالح راهها با وجود کمبود روسها را نیز قانع 

گذاری برای  توانائی بعمل آمد. آمریکائی ها نیز پذیرفتند که ریل  بودجه عمرانی اقداماتی در حدّ

عهده بگیرند و ه آهن بین اهواز تا خرمشهر را که حدود یکصد و بیست کیلومتر بود ب راه

آهن ایران   عالوه تعدادی واگن باری و مسافری برای تقویت راهه دند. ببالفاصله اقدام کر

 فرستادند که بسیار به موقع بود.

خاطره دیگری که دارم اینکه پدرم روزی از جلسۀ روزگذشته دولت در حضور فروغی نخست 

 وزیر یاد کردند و گفتند:

ا توجه به امری جدی جناب فروغی در حالیکه چند درجه تب داشتند و ضعیف شده بودند ب

آن و اختصاص نوعی بودجه برای  ة وزراء داشتند. ایشان دربار نامه هیأت احتیاج به یک تصویب

 نامه را اوّل از همه مقابل من گذاشتند. انجام آن امر صحبت کردند و ورقۀ تصویب
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بالفاصله آنرا من با توجه به اطمینانی که به درستی پیشنهادات و اقدامات جناب فروغی داشتم 

امضاء کردم. یکی دو نفر از وزراء بعدی هم آنرا امضاء نمودند، ولی چند نفر دیگر 

هایی کردند و مطالعات بیشتری را الزم دانستند. جناب فروغی باز اهمیت موضوع را  جوئی عیب

ا یادآور شدند و با توضیحات بیشتر خواهان امضاء فوری آن شدند، ولی آنها مخالفتهای خود ر

تکرار کردند. ناگهان جناب فروغی با حالت عصبانی بلند شد و گفت هیچ راهی وجود ندارد 

جز آنکه موضوع را به عرض اعلیحضرت همایونی برسانم.  با ذکر نام شاه همه کوتاه آمدند و 

 با عذرخوهی ورقه را امضاء کردند.

 :پدرم گفت

ست که پادشاه ایران که یی اکردم این چگونه دنیا هنگام مراجعت به منزل فکر می 

یک پسربچه ایست که به همت شخص فروغی به سلطنت رسیده، باز هم او برای حل 

 ؟!شود مشکل به دامان شاه پناهنده می
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این مقاله نقش اساسیِ محمد چکیدۀ مقاله: 

علی ذکاءالملک فروغی را در استعفای 

اجباری رضا شاه از مقام خود و به سلطنت 

رساندن محمدرضا شاه به استناد گزارش 

های محرمانۀ دولت انگلیس نشان می دهد. 

در ایستادن دربرابر موج را مضافاً تواناییِ او 

خروشان آشفتگی و فرار عمومی در گرو 

فرهنگی می بیند که اعتماد به نفس دانش و 

 مسئولیتالزم برای فروغی را در پذیرفتن 

خطیر تعیین سیاست خارجیِ آیندة کشور 

 فراهم کرده بود.   

این روزها نزدیک به هشتاد سال است که از 

ماجرای حملۀ ناگهانی نیروهای متفقین به 

جنگ جهانی دوم و از هم گسیختن  در ایران

بسیاری از  شاه و فرارشیرازة حکومت رضا 

دولتمردان از تهران می گذرد. اینک ما بار دیگر به بازشناسیِ چهره ای می پردازیم که آگاهانه 

در برابر امواج پیاپی آشفتگی زمان ایستاد، و به مخاطبان پریشان حال خود در مجلس شورای 

حوایجی دارند و به  یند و می روند،آآرامش خود را حفظ کنید. می "گفت:  ۱۳۲۰ملیِ شهریور 

"ما کاری ندارند. این روزها نیز بگذرد و کشور به سیاق سابق طیّ مسیر می کند.
او سالخورده  1

سیاستمداری بود که تازه استعفا نامۀ شاه سابق را نوشته بود و ولیعهد جوانی را که به دنبال پدر 

عازم اصفهان بود، به زحمت قانع به ماندن در تهران و ادای سوگند پادشاهی در فردای آن روز 

شهربانی خودآگاهی کرده بود. او از فرار نظامیان به ویژه از فرار رییس ستاد ارتش و رییس 

داشت، احتمال نافرمانی برجا ماندگان، ناپایداری و بی وفایی نمایندگان مجلس را نیز می داد. 

پس چه چیزی این سالخورده نخست وزیری که سابقۀ بیست و پنج بار وزارت، سه نخست 

ار وزیری، چندین سال ریاست مجلس و دیوان عالی تمیز را داشت، به ایستادگی در برابر فر

                                                 
.۱۴۷، انتشارات علمی، ۱۳۷۰، ذکاء الملک فروغی باقر عاقلی، ۱   

 محمد علی فروغی 

اندیشه گرِ خودباوری که 

توانست نقشِ قدرت های 

خارجی را در جای خود 

 ...ببیند

 احمد کاظمی موسوی
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عمومی و مذاکرة دشوار با دو سفیر سرسخت خارجی واداشت؟ دو سفیری که در آن زمان 

انجام خواسته هایشان را پیوسته مستند به فشار نیروهای اشغالگر خود می کردند. مهمتر، او 

چگونه توانست آیندة جنگ و آیندة حضور قوای خارجی در کشور را با تقریب چنین خوبی 

هشتاد سال شاهد درستیِ آن هستیم، پیش بینی کند، و با چنان متانتی ملت را که اینک ما پس از 

دعوت به آرامش و استقامت کند؟ پاسخ این سؤال ها را برخی از هموطنان ما آماده دارند، و 

کاره ای نبوده، نقشۀ خارجی )انگلیس( پشت این کارها بوده،  ،فروغی فراماسون"خواهند گفت: 

بحث امروز من در اینجا بر محور خالف این گفته  "اتیِ آنرا اجرا کرد.فروغی فقط بخش تشریف

می چرخد، و چهرة اندیشه گر و خودباوری را می بیند که توانست نقش قدرت های خارجی در 

جای خود یعنی در حد کارکرد واقعی شان برآورد کند و از نفوذ )و گاه از اقتدار( آنها به نفع 

خود و دولت  مسئولیتل بهره بگیرد. این کار بدون اینکه ابتدا کشورش، آنهم در زمان اشغا

 خویش را آگاهانه و با اعتماد به نفس بپذیرد، امکان نداشت. 

ساله بود که از شش سال پیش خانه نشین شده بود، اما  ۶۵فروغی در این زمان سیاستمداری 

ت مسیر حکنوشتن سه جلد فعالیت فکری و شوق به نگارش از دست نداده بود. او به تازگی از 

فارغ شده بود: کتابی که همۀ معلومات زبان های خارجی )فرانسه، انگلیسی و عربی( در اروپا 

ابن سینا با کتاب الشفاءِ خود را به پای آن ریخته بود. پیش از آن او بخش مهمی از طبیعیات 

ود. بگذریم از کمک حکیم فلسفه شناس زمان میرزا مهدی آشتیانی ترجمه و منتشر کرده ب

کتاب های درسی و ادب فارسی که او به نوشتن و پیراستن و انتشار آنها همت گماشته بود. در 

نمی بینیم که فروغی یا مبتکر آن  ۱۳۱۴واقع ما هیج اقدام فرهنگی از آغاز مشروطیت تا سال 

ه تهران، برپا نبوده باشد و یا شرکت مؤثر در آن نداشته باشد. بنیاد فرهنگستان، تأسیس دانشگا

کردن کنگرة هزارة فردوسی، به راه انداختن موزه، انجمن آثار ملی و مرکز حفظ اشیاء عقیقه 

نمونه های آن هستند. عالقۀ به کتاب و نوشتن چیزی است که بارها در یادداشت های فروغی 

ب مرا کتا"آمده، و خودِ نوشتن یادداشت های روزانه ذوق و همت او را در نگارش می رساند. 

عبارتی است که مکرر در خاطراتش به چشم می خورد. حتا در روزهای  "خانه خراب کرد

اقامت در پاریس باز فروغی را همراه با  شیخ محمد )عالمه قزوینی( در کتاب فروشی های شهر 

 ۲۰این یادداشت « مخصوصاً فلسفۀ هگل ، دماغ مرا خسته کرده است.، کثرتِ کار"می بینیم. 

نشان می دهد. سیر حکمت در اروپا فروغی است که پیگیری او را برای اتمام  ۱۳۱۹اردیبهشت 
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چهره های برجستۀ قرن بیستم ایران  به ندرت در جامعیت علمی، فرهنگی و سیاسی فروغی را 

 می توان سراغ کرد.

با سوابقی که برشمردیم فروغی دانشمندترین نخست وزیر تاریخ اخیر ایران بوده، و با تحلیلی که 

خواهیم دید، او از جملۀ تصمیم سازان و کارگردانان بنام  ۱۳۲۰از طرز کار او در شهریور 

)هرچند خاموش( سیاست و تجدّد ایران نیز بوده است. نقش او را در تجدد از نگارش کتاب 

وم طبعی مدارس و ترجمۀ کتاب های اقتصادی ثروت ملل تا نوشتن طرح قانون های عل

محاکمات جزائی و تأسیس دانشگاه تهران و فرهنگستان زبان می بینیم. از نظر سیاسی نیز او نقش 

مهمی در کمک به تغییر حکومت درماندة قاجار به حکومت اصالحگر هرچند مستبد پهلوی به 

ی رضا شاه و سپس سفیر ایران در ترکیه و نمایندگی  در جامعۀ ملل و عنوان اولین رئیس الوزرا

نخست وزیری  مسئولیتباز فروغی  ۱۳۲۰سرانجام نخست وزیری دوم داشته است. در شهریور 

کشور را در بحرانی ترین زمانِ زندگیِ نسل خود به عهده گرفت. او در پاسخ برادر خود 

امروز وطن به "پذیرفتن بار نخست وزیری بود گفت: ابوالحسن فروغی که نگران سالمت او در 

شانه خالی کنم ولو به قیمت جانم تمام  مسئولیتوجود من احتیاح دارد، چطور از زیر بار 

"شود.
حبیب یغمایی که در ویرایش چندین متن ادبی ازجمله گلستان، بوستان و تلخیص  1

هوی عوام و حتّی خواص باک نداشت غوغا و هیا ازاو "شاهنامه همکار فروغی بود، می نویسد: 

"کسانی نبود که وجهۀ ملّی خود را به مصلحت کشورش ترجیح نهد. و از
2  

بسیاری از نقاط کشور در اشغال یا زیر آتش و بمباران نیروهای  ۱۳۲۰اینک در پنجم شهریور 

ا مذاکره ب مسئولیتخارجی اند، پادشاه کشور نگران سرنوشت خویش است، فروغی سالخورده 

نمایندگان کشورهای اشغالگر به ویژه با وزیر مختار انگلیس و سفیر روس را به عهده دارد. او به 

تنهایی یا به اتفاق وزیر خارجه اش علی سهیلی پنج مذاکره حضوری با این دو سفیر انجام داده 

رمانۀ است که گوشه هایی از آنرا ما می توانیم در یادداشت های آنان، از جمله گزارش های مح

ریدر بوالرد، خاطرات و یادنوشته های عباسقلی گلشاییان و نصراهلل انتظام ببینیم. موضوعات 

اصلی مذاکرات ترک مقاومت ارتش، حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران، اخراج کارکنان و 

گماشتگان آلمانی، همکاری عملی با قوای اشغالگر و مهمتر از همه سرنوشت حکومت و شاه 

                                                 
.۶۴. همانجا، ص  1

  

، ص بیست و هشت و بیست و نه.۱، انتشارات توس، ج ۱۳۸۷، مقاالت فروغی.  2
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ه هردو کشور انگلیس و روس هر یک به دالئلی با ادامۀ حکومت رضا شاه رضایت ایران ک

نداشتند. سخن از جمهوری شدن ایران، یا برگشت سلطنت به خاندان قاجار، و گزینش یکی از 

جای ولیعهد که متهم به طرفداری از آلمان بود( به میان آمد. از بین همۀ ه شاهپورها به سلطنت )ب

ر سرسام جنگ و اخبار پیشرفت های سریع آلمان در اروپا و شمال افریقا این حرف ها که د

صورت می گرفت، گزینۀ فروغی یعنی اجرای قانون اساسی موجود و انتخاب فرزند ارشد به 

پادشاهی پذیرفته شد. جریان طوری پیش آمد که کسی متوجه نشد که اگر فروغی بجای به 

هرچند به شرط سلب قدرت او و ، رضا شاه در ایران سلطنت نشاندن سریع ولیعهد، برای ماندن

اصرار می کرد، باز ممکن بود که نظر او به کرسی قبول بنشیند؛  ،اقامت در محلی دور از تهران

چون تصمیم سازان روس و انگلیس در آن زمان چندان فرصتی برای درگیری با مسائل داخلی 

نگلیس را درگیر مشکالت داخلی ایران ایران نداشتند، و سفارت انگلیس دستور داشت که ا

نکند. حرف اصلی ما در اینجا بررسیِ همین نقش شادروان فروغی در بیرون فرستادن رضا شاه از 

 ایران است. 

سخن از رفتن به اصفهان و تشکیل ستاد جنگی در آن شهر را به  ۱۳۲۰رضا شاه از پنجم شهریور 

میان آورده بود. او عمالٍ در هفتم شهریور خاندان سلطنت )به استثنای ولیعهد( را همراه با سرپاس 

مختاری به اصفهان فرستاد، اما خود به توصیۀ فروغی و دیگر وزرا در تهران ماند. او می دانست 

ندگان روس و انگلیس مذاکرة سودمندی بنماید و نه با فرماندهان نیروهای که نه می تواند با نمای

خارجی به تفاهم کارسازی برسد. افزون بر آن نگران نزدیک شدن قوای روس به تهران بود که 

امکان تبعید بی مذاکرة شاه به سیبری را پیش آورده بود. با این همه چشم به نتیجۀ مذاکرات 

شهریور حادثۀ  ۹دگان روس و انگلیس با پادر میانی امریکا داشت. اما در فروغی و سهیلی با نماین

شگفت آوری روی داد، و آن تنبیه بدنی وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش به دست رضا شاه بود 

که به دنبال از هم پاشیدن یکان های نظامی تهران بر اثرتصمیم اشتباه وزارت جنگ صورت 

ا سرتیپ ریاضی رییس ستاد با مشورت سرلشگر نخجوان گرفت. طرح مرخص کردن سربازان ر

و این طرح را شورای امرای  1وزیر جنگ بخاطر کمبود امکانات برای نگهداری آنان داده بود،

ارتش با حضور ولیعهد، اما بدون آگاه کردن رضا شاه، تصویب و اجرا کرده بودند. مجروح و 

انی از سوی همان رضا خان سردارسپه برای زندانی شدن این دو افسر که تصادفا هر دو در جو

                                                 
 

.۱۱-۵۱۰، زّوار، صص ۱۳۶۷، یادداشت های دکتر قاسم غنی. عباسقلی گاشاییان، "یادداشت ها" در  1
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آموزش به سن سیر فرانسه فرستاده شده بودند، و فروغی آنان را از زمان اقامت خود در پاریس 

به نمایندگی از ایران در اجالس ورسای )پس از جنگ جهانی اول( می شناخت، تأثیر بسیار بدی 

ردن یا شاه داشت، به این نتیجه رسید و با تجربه هایی که خود از کار ک 1روی فروغی گذاشت،

که با وجود ولیعهد ایران دیگر نیاز به حضور رضا شاه ندارد، بلکه استبداد رای او مانع پیشرفت 

کار و رسیدن به توافق الزم با متفقین است. منابع ایرانی از تغییر نظر فروغی نسبت به حضور رضا 

ا صراحتی دیده نمی شود. یعنی اکتفا کردند به شاه در ایران سخنی نمی گویند و در گزارش آنه

شهریور رضا شاه پس از اینکه خبر رسیدن قوای روس را به کرج شنید، به  ۲۴نوشتن اینکه در 

گمان دارم صالح در این باشد که "خانۀ فروغی رفت و نظر او را پرسید و او گفت که 

عقیدة خود "(. شاه می گوید ۷۶)انتظام،  "اعلیحضرت سلطنت را به واالحضرت تفویض فرمایند

. فروغی استعفا نامۀ مشهور را همان ساعت نوشت "من هم همین است، استعفانامه را تهیه کنید

اما ما در سه منبع انگلیسیِ زیر وخواست پاکنویس کند که شاه گفت الزم نیست، و امضا کرد. 

 "که شاه را برداریم. نخست وزیر وقت ایران از ما خواست"می بینیم که گزارش کرده اند: 

است که شرح آنرا استاد جواد شیخ االسالمی  انگلیسی به نام هنیکر گزارش اول از یک دیپلمات

 آیندة یافته و ترجمه نموده است. بخشی از آن که در نشریۀنیم قرن پیش در داراألسناد بریتانیا 

 ت: منتشر گردیده، به این شرح اس ۱۳۶۹زنده یاد ایرج افشار در اسفند 

و یک سال پس از  ۱۳۲۰)پنج سال پس از وقایع شهریور  ۱۹۴۶در سال 

پایان جنگ( سؤالی راجع به همین موضوع در پارلمان انگلیس از انتونی 

ایدن )وزیرخارجۀ انگلیس در زمان جنگ( به عمل آمد که چه کسی 

حقیقتاً مسؤول برداشته شدن رضا شاه از مسند سلطنت ]و آشفتگیِ وضع 

وده است. ایدن از یکی از مشاوران سیاسی خود به نام هنیکر ایران[ ب

خواست که با استفاده از اسناد و مدارک رسمی زمان جنگ، یادداشتی 

تنظیم و در اختیار وی بگذارد که بر اساس آن بتواند پاسخ استیضاخ 

نمایندگانی که مدعی بودند دولت محافظه کار چرچیل رضا شاه را مجبور 

است، پاسخ بدهد. هنیکر در قسمتی از یادداشت خود  به استعفا کرده

... انداختن گناه کناره گیری رضاشاه از سلطنت به "اً می نویسد: حصری

                                                 
.۴۷-۴۲ـ دفتر پژوهش، ۱۳۷۱، از دیدگاه دربار ۱۳۲۰خاطرات: شهریور  نصرهللا انتظام،  ۱ 
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گردن ما اصالً منصفانه نیست، زیرا این فروغی آخرین نخست وزیر رضا 

"شاه بود که محرمانه از ما خواست وسایل برکناری او را فراهم سازیم.
1  

یادداشت های ریدر بوالرد وزیر مختار انگلیس در تهران است که بعداً در کتابی گزارش دوم از 

چاپ گردیده است. همان طور که بسیاری از تاریخ پژوهان ما  "نامه هایی از تهران"با عنوان 

گفته اند بوالرد نظر مساعدی نسبت به جامعۀ ایرانی نداشته و ایرانیان را نوعاً دغلکار می دیده 

ونه ای که می گوید: پیداکردن یک گاو دو سر آسان تر از یافتن یک آدم راستگو از به گ ،است

جامعۀ ایرانی می شمارد و او را  اهایبا این همه او فروغی را یکی از استثن  2.میان ایرانیان است

درستکار معرفی می کند. بر خالف او، فروغی در یادداشت هایش از بدبینی های او گالیه دارد 

ر تعجب می کند که وزارت خارجۀ ایران چگونه بدون توجه کافی به سابقۀ مستعمراتی و اظها

ی با او دربارة سخن پراکنی های بی غاش به او پذیرش داده است. بوالرد در مذاکره ای که فرو

گمان می کند می تواند "بی سی علیه رضاشاه داشت، می نویسد که نخست وزیر به او گفت: 

 "تعفا کند اما ایرانی ها باید مطمئن شوند که نظر دولت انگلیس هم همین است.شاه را قانع به اس
3    

گزارش سوم از هاروی منشی ایدن وزیر خارجۀ کابینۀ چرچیل است که دنیس رایت سفیر سابق 

آورده است. هاروی از  ۱۹۸۵در  "انگلیس در میان ایرانیان"انگلیس در تهران در کتاب خود 

او دیر یا زود باید حذف شود.  "یس دربارة برکناری رضا شاه می نویسد: تصمیم کابینۀ انگل

ایرانی ها خودشان به ما پیشنهاد کرده اند که شاه را از صحنه بیرون کنیم. مسأله این است که چه 

کسی را باید جای او گذاشت. زیرا یک ژنرال برجسته و وارد به امور سیاسی که بتواند جای او 

دارد، مگر اینکه به سلسلۀ قبلی )قاجاریه( برگردیم که آن هم اعتبار خود را از را بگیرد وجود ن

  4دست داده است.

                                                 
(۷۴۵، ص ۱۳۶۹ند اسف -، آذر۱۲-۹، ۱۶، سال آینده.   ۱ 

۲
 . Reader Bullard, Letters from Tehran, A British Ambassador in World War II, 

1991, Tauris,  p. 124 
۳
. Ibid., p. 77.  

آورده است.          ۹۰این مطلب را دکتر عباس میالنی نیز در کتاب نگاهی به شاه ص   

کتاب دنیس رایت این است:. عنوان ۱۰۴، ذکاء الملک فروغی. عاقلی، ۴  
Denis Write, The Persians Amongst the English. 
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در اینجا نقش افشا نشدة فروغی را در استعفا گرفتن از رضا شاه و روی کار آوردن محمد رضا 

تنها نبوده شاه را به روشنی می بینیم. باید بیفزاییم که فروغی در احساس لزوم برای انجام این کار 

 با نیز -بود آمده تهران به مسکو سفارت از تازگی به که –است. علی سهیلی و ساعد مراغه ای 

شهریور( می نویسد که به وزیر خارجۀ  ۲۴سپتامر ) ۱۵فروغی هم نظر بودند. بوالرد در یادداشت 

اگر ایرانی ها فکر می کنند شاه باید برود، دولت انگلیس مداخله نخواهد "ایران گفته است که: 

از این گفته پیداست که سهیلی نیز هم فکر فروغی بوده است. واقع این  (۷۹)بوالرد، ص  "کرد.

دولتمردانش نیز شروع به روی گردانی  و است رضا شاه در آن زمان نزد عامۀ مردم محبوب نبود

از او کرده بودند. یعنی خدماتش در طول زمان در سایۀ استبداد، خشونت و تملک های غاصبانه 

اش رنگ باخته بودند. به هر حال، از میان دولتمردان این فروغی بود که پیشگام اندیشۀ روی کار 

شخصیت و گرایش سیاسیِ او شد.  آوردن ولیعهد به رغم دل نگرانی های روس و انگلیس از

البته فراموش نمی کنیم که دولت انگلیس در آن زمان چنان گرفتار مشکالت جنگ با آلمان بود 

که سیاست درگیر شدن با مسائل داخلی کشورها را کنار گذاشته بود. چرچیل که نگران 

 ۱۲) ۱۹۴۱بر سپتام ۳مقاومت عشایر و خود سری ارتش ایران به نظر می رسد، در یادداشت 

در حال حاضر علیه شاه اقدامی نمی کنیم. اما "( به وزیر مختار انگلیس می نویسد: ۱۳۲۰شهریور 

اگر حسن نیت نشان ندهد، آنگاه به حساب سوء رفتارش با مردمش اقدام خواهیم کرد )بوالرد، 

 (. ۷۷ص 

ا در روی آمدن رضا ۀ چهره ای که در مقام صدارت غرّاترین سخنان رمسئلاینک ما می مانیم و 

شاه به سلطنت ادا کرد، پس از شانزده سال باز در مقام نخست وزیری چنین مؤدبانه و خاموش 

در راه برکناری او گام برداشت، طوری که شاه وقت در وداع آخر ولیعهد و ایران را به او سپرد. 

ستمداران انگشت اگر ما نگاهی به نوشته های او داشته باشیم می بینیم فروغی از جمله سیا

شماری است که معتقد به کارکرد دست پنهان خارجی در شؤون زندگی ما، آن طور که خیلی 

ها می پندارند، نیست و به موقع می تواند از قدرت خارجی در راستای منافع کشور خود استفاده 

از اینک نگاه کنیم به بخشی از نامۀ فروغی به یکی از دوستانش که در آن گوشه ای کند. 

خورشیدی(  ۱۲۹۸) ۱۹۱۹برآورد خود را از قدرت انگلیس بیان می کند. این نامه را فروغی در 

 وقتی که عضو هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس بود، نوشت.
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اگر ایران ملتی داشت و افکاری بود اوضاع خارجی از امروز بهتر برای 

دارد و امروز یکۀ میدان  ایران متصور نمی شد. با همۀ قدرتی که انگلیس

است با ایران هیچ کار نمی تواند بکند. مجبور است هر روز تکرار و تأکید 

کند که ما ایران را تمام و مستقل می خواهیم. فقط کاری که انگلیس می 

تواند بکند همین است که خود ما ایرانیان را به جان هم انداخته پوست 

متصل به او التماس کنیم که بیا فکری یکدیگر را بکنیم و هیچ کار نکنیم و 

برای ما بکن... ما باید با انگلیس دوست باشیم و در عالم دوستی از او 

استفاده کنیم... من خودم این فقره را کتباً و شفاهاً به انگلیسی ها گفته ام و 

می گویم. تصدیق می کنند. اما چه فایده یک دست بی صداست. ملت 

   1اشد. افکار داشته باشد. ایران باید ملت داشته باشد.ایران باید صدا داشته ب

است که امروزه رسانه ها را  "افکار عمومی"مقصود فروغی از ملت و افکار داشتن همان 

به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبائی بجای  رعدسخنگوی آن می شناسیم. در آن زمان روزنامۀ 

حمایت از خواستۀ دولت ایران، از خواستۀ انگلیس و دول متفق حمایت کرده بود که نمایندگان 

ما "(، و فروغی از آن به عبارت ۷۳، مقاالت فروغیایران را به کنفرانس صلح پاریس راه ندهند )

اقع نگر فروغی به محدود بودن کارکرد یاد کرده است. مهم، دید و "را به جان هم انداخته

قدرت خارجی و امکان استفاده متقابل از آن برای ملت های ضعیفت تر است که بی عملی را به 

 بهانۀ آلت دست بودن نمی پذیرد. 

به این ترتیب فروغی را یکی از پیشگامان اندیشۀ خودباوری و اتکاءِ به نفس می بینیم که از 

ر کرد و به جایگاه پرثمرترین چهرة سیاسی و فرهنگی کشور در زمان مترجمی و معلمی آغاز کا

خودش رسید، و با عاقبت اندیشیِ حسابگرانه اش توانست  وظیفۀ خطیری را که تاریخ به عهده 

 اش گذاشته بود بی هیاهو انجام دهد.  

 

 

 

                                                 
.۷۵-۱/۷۴، انتشارات توس، ۱۳۹۷، مقاالت فروغی.  1

  



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

103 

 

 

 
در میان رهبران و دولتمردان برجسته و 

تأثیرگذار ایران در دهه های پایانی قرن 

آغازین قرن بیستم، نوزدهم و سال های 

خورشیدی( جایگاه ویژه و یگانه ای دارد. فعالیت ها و خدمات  ۱۲۵۴-۱۳۲۱محمّد علی فروغی)

او تنها به حوزة سیاست ختم نمی شود بلکه ردّ پای ماندگار او را در عرصه های چندگانه، از 

 برای سفیفل های کتاب تألیف و ترجمه  ریاست و استادی نخستین مدرسۀ عالی علوم سیاسی،

 از برخی تنقیح و تصحیح  پا، ارو در حکمت و اندیشه تحول سیر با میهنانش هم ساختن آشنا

تن تاریخ برای نوش تا گرفته نگاری روزنامه و ایران ادب مشاهیر از مانده جا به آثار مهمترین

تدریس در مدرسۀ علوم سیاسی و دیگر مداس، نمایندگی در مجلس شورای ملّی و تصدی 

کوتاه مدّت ریاست آن، ریاست دیوان عالی تمیز، بنیان گذاری نخستین فرهنگستان ایران، برپا 

داشتن نخسین انجمن آثارملّی، عضویت در هیئت های نمایندگی میهنمان در صحنه های بین 

خارجه و در مجموع بیست و پنج با انتصاب  المللی، هدایت دیپلماسی ایران به عنوان وزیر امور

م وزارت، عهده دار شدن ادارة کشور در سه موقعیت حساس در کسوت نخست وزیر و به مقا

حتّی ارائۀ نظرات روشنگرانه و بدیع در زمینۀ موسیقی سِنّتی، به روشنی می توان یافت. به این 

 در هنر و فلسفه و حقوق و دیپلماسی و ادبیات و  ترتیب اگر او را در عرصۀ فرهنگ و سیاست

 ویژة شمارة این در که که آنجا از. ایم نپیموده اغراق راه کنیم توصیف ای یگانه چهرة ایران

 اردشیر لطفعلیان

محمدعلی فروغی، چهرۀ 

به یاد ماندنی در عرصۀ 

 فرهنگ و ادب
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 و فرهنگی شخصیّت بر بیشتر نوشته این خواهند،  وی پربار کارنامۀ دیگر دانشور دوستان آرمان

و آشنا ساختن خواننده با کار او در زمینۀ آموزش و نگارش و تألیف و ترجمه  فروغی ادبی

نخستین تجربۀ وی در کار نوشتن و قلم زدن به همکاری با پدرش محمّد  ود.متمرکز خواهد ب

باز می گردد. این روزنامّه یکی از  "تربیت"حسینخان فروغی )ذکاء الملک اوّل( در روزنامۀ 

نخستین نشریات تأثیر گذار اواخر دوران قاجار بود که به دست محمّد حسینخان بنیان گذاشته 

 هی فرهنگی و ادبی و آشنا ساختن جامعه با دانش های نوین بود. شد و هدف آن اشآعۀ آگا

   و 

 ۱۸۶۹قمری برابر با سیزدهم دسامبر  ۱۳۱۳عکسی از نخستین شمارۀ روزنامۀ تربیت در تاریخ یازدهم رجب 
 میالدی
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مقاالت مناسب برای آن آوردن  فراهمو خان به منظور ادارة مطلوب این نشریه  محمّد حسین

 ارزشمند مقاالت ترجمۀ و تحریر در جوان فروغی  جوان خود را به یاری فرا خواند.فرزند نو 

با کوشش و شوق بسیار دست به کار شد. از جملۀ کارهای وی در این روزنامه  "تربیت" برای

 باروخ الک، جان دکارت، رنه هابز، شناساندن اندیشمندانی چون نیکولو ماکیاولی، توماس

 فکری تحول در بعد به شانزدهم قرن از اینان. بود خوانندگان به...  و ونجفرس توماس اسپینوزا،

ن به عصر روشنگری نقش اساسی ایفا کردند. فروغی نمونه هایی از زد دامن و غرب جامعۀ

گفته ها و نوشته های این بزرگان را در روزنامه تربیت منعکس ساخت و به واکاوی 

 این دلبستگی سایۀ در و همّت به تربیت روزنامۀ از شماره چهارصد. پرداخت آنان  زندگینامه در

د از تحّوالت فکری و اندیشگی در جهان و همچنین خو میهنان هم ساختن آگاه به پسر و پدر

برجسته ساختن ارزشهای مثبت فرهنگی ایران انتشاریافت. روزنامۀ تربیت حتی بر اساس 

وز با آنها سنجیده می شود در سطح باالیی قرار معیارهایی که روزنامه نگاری پیشرو در دنیای امر

   داشت و نخستین نشریۀ غیر دولتی کشور به شمار می رفت.

علوم سیاسی را که  مدرسۀ در تدریس کار روزنامه، در فعالیّت با مان همز فروغی علی محمّد 

به وسیله میرزا نصراهلل خان   پدرش عهده دار مدیریت آن شده بود نیز آغاز کرد. این مدرسه

مشیرالدوله و پسرش میرزا حسن خان مشیرالملک چندسال پیش از به پا خاستن جنبش 

مشروطیّت بنیان یافت. چندی نگذشت که ریاست مدرسه به عهدة میرزا حسینخان که در زمان 

اصرالدین شاه به لقب ذُکاءالملک ملقب شده بود و از فرهیخته ترین دولتمردان وقت به شمار ن

می رفت واگذار گردید. او که ریاست دارالترجمۀ دربار مظفرالدین شاه را به عهده داشت با 

 آگاهی از قابلیّت های فرزند هفده سالۀ خود محمّد علی او را برای ادارة مدرسه به یاری طلبید و

وی که از پنج سالگی با برخورداری از توجهات خاص پدر و در پرتو هوش سرشار و ذهن 

پذیرای خود افزوده بر تسلّط کامل به زبان مادری، با زبانهای عربی و انگلیسی و فرانسه بخوبی 

آشنا شده بود، نقشی اساسی در برپا ماندن مدرسه و باال رفتن ارزش و اعتبار آن، ابتدا به 

 که هنگامی تا مدرسه رئیس مقام در بعدی مرحلۀ در و مترجم و مؤلف و مدرّس  عنوان

 دوران در پدر، درگذشت از پس  .کرد ایفا گردید، آن جانشین تهران دانشگاه حقوق دانشکدة

 ان او لقب ذُکاءالملک به پسرش انتقال یافت.فرم به علیشاه محمّد سلطنت کوتاه
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 تدریس گردید محوّل جوان فروغی عهدة به که ای وظیفه نخستین  سیاسی علوم مدرسۀ در

 سیاسی علوم مدرسۀ برنامۀ وارد بار نخستین برای محمدحسینخان میرزا را مادّه این. بود تاریخ

محمّد علی فروغی خود  ،نداشت وجود رشته این تدریس برای ای آماده کتاب که آنجا از. کرد

به تألیف کتابی برای این منظور دست زد. وی برای تاریخ اهمیِت فراوانی قائل بود، چنان که در 

فرصت های متعدد در نوشته هایش بر این نکته به گونه ای مؤکّد انگشت نهاده است. فروغی 

ل نداشت. هنگامی که ریاست مدرسۀ علوم سیاسی را به عهده گرفت بیش از سی و دو سا

تعدادی از استادان مدرسه فرانسوی بودند و یکی از وظایف فروغی ترجمۀ حضوری گفتارهای 

آنان برای شاگردان بود. از میان آثاری که او در این دوره از فعالیت نوشت و یا به فارسی 

برگردانید می توان از تاریخ مختصر ایران، دورة مختصر علم فیزیک، اصول ثروت ملل، حقوق 

ساسی یا آداب مشروطیّت دوَل، تاریخ ملل قدیمۀ مشرق، تاریخ اسکندر کبیر و حکمت سقراط ا

و افالطون نام برد. نثر فروغی ساده و روان و از فصاحتی دور از پیچیدگی برخوردار است. او از 

هر دو زبان فرانسه و انگلیسی کتابهایی در موضوعات گوناگون به فارسی برگردانده و واژگان 

و آسان فهم فارسی را برای اصطالحات علمی و فلسفی برای نخستین بار ه و برابرهای شایسته پای

  از خود ساخته است.

همه  ن کشور و دردناک تر ازئوعناصر تنگ چشم و واپس گرایی که بعد از انقالب بر همۀ ش

انند فروغی بر امور فرهنگی چیرگی یافتند کوشیده اند با زدن انگ های ناروا بر دانشورانی م

دست آوردهای علمی و پژوهشی آنان را ناچیز جلوه دهند. در ارتباط با فروغی می گویند که 

 رونق از قصد با بیشتر اروپایی فیلسوفان  وی تألیفات فلسفی و ترجمه های خود را از آثار

 در اتّهامات گونه این. است آورده فراهم اسالمی حکمت و فلسفه ساختن اعتبار بی و انداختن

 بودن خالی گواه تنها و نماید می آور خنده راستی به راستین پژوهان دانش و فرهنگ اهل دیدة

 است که همواره در کار یاوه سرایی های خالی از دلیل و بی اساس بوده اند. جماعت این چنته

    

 بنیان گذاری نخستین فرهنگستان ایران

یکی از خدمات بزرگ فرهنگی فروغی بنیان گذاری نخستین فرهنگستان ایران بود. او در بیست 

خورشیدی فرمان برپایی این نهاد را که از آن به نام فرهنگستان اوّل نیز  ۱۳۱۴و نهم اردیبهشت 

ب هیئت ییاد کرده اند از رضا شاه گرفت و اساسنامۀ آن را در شانزده مادّه نوشت و به تصو
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ترتیب "وزیران رسانید. در آغازِ اساسنامه وظیفۀ فرهنگستان ایران چنین تعریف شده است: 

فرهنگ به قصد رد و قبول لغات و اصطالحات در زبان فارسی، اختیار الفاظ و لغات در هر رشته 

از رشته های زندگانی، پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی، تهیۀ دستور زبان، جمع 

و اشعار و ی لغات و اصطالحات پیشه ورزان و صنعتگران و الفاظ و اصطالحات قدیمی آور

های والیتی، هدایت افکار به حقیقت ادبیات و  ها و آهنگ امثال و قصص و نوادر و ترانه

 ۀ چگونگی نظم و نثر، تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، تألیف و ترجم

 "فارسی خط اصالح و مطالعه و سودمند کتب

 به دانشکدة حقوق در ساختمان پیشین۱۳۱۴خرداد  ۱۲نخستین نشست فرهنگستان روز دوشنبه 

وزیر تشکیل شد. البته او اندکی بعد از تشکیل  در مقام نخست محمدعلی فروغی ریاست

ولی عضویت  ،دفرهنگستان مغضوب رضا شاه واقع شد و از ریاست فرهنگستان نیز برکنار گردی

 به خطاب پیامی در فرهنگستان ریاست از برکناری از پس فروغی خود را در آن از دست نداد.

 زبان برای خطری عنوان به عربی زبان با را فارسی زبان حد از بیش آمیختگی نوبنیاد نهاد آن

معتقد بود که این آور شد. او البته با طرد نسنجیدة واژگان عربی نیز موافقت نداشت و یاد فارسی

 کار باید از روی تأمّل و همراه با اعتدال صورت گیرد. در بخشی از آن پیام نوشت:

من به زبان فارسی دلبستگی تمام دارم زیرا گذشته از آنکه زبان خودم است و ادای "

ام. نظر  کنم از لطایف آثار آن خوشی های فراوان دیده مراد خویش را به این زبان می

ین که زبان آینه فرهنگ قوم است و فرهنگ مایه ارجمندی و یکی از عوامل دارم به ا

نیرومندی ملیت است. هر قومی که فرهنگی شایستۀ اعتنا و توجه داشته باشد زنده و 

جاویدان است و اگر نداشته باشد نه سزاوار زندگانی و بقاست و نه می تواند باقی 

 "بماند.

بان فارسی حاد و بیمارگونه هم نباید باشد، چون به شکل با این همه، در باور او عشق به ز 

دیگری موجبات مخدوش کردن آن را فراهم خواهد آورد. فروغی در سومین دورة نخست 

وزیری خود در هزار و سیصد و بیست بار دیگر در رأس فرهنگستان قرار گرفت که با فرارسیدن 

 وی چندان به درازا نکشید. ۱۳۲۱مرگش در آذرماه 

بی وقفه ادامه  ۱۳۲۰فرهنگستان اوّل ایران نخستین دورة فعالیت خود را تا چندی بعد از شهریور 

 و فنی اصطالحات شماری و ریخت ادبیات و زبان ۀ ای در زمین های تازه داد و در این مدت طرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
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 انتشار یافت. شمار« های نو واژه»ای از آن به نام  د که مجموعهدا رواج و برگزید را علمی

 سبب به برخی که رسید هزار دو به گذشت فرهنگستان تصویب از دوره  واژگانی که در این

 دیگر برخی ولی است، استفاده مورد وسیعی طرز به هم امروز و یافت عام قبول تناسب و سادگی

واژه ها در بوتۀ فراموشی افتادند. بعد از پایان بحران حاصل از  آن نتیجه در و نپذیرفت جامعه را

 ۱۳۳۳  جنگ دوم جهانی و برکناری رضاشاه فعالیت فرهنگستان اول از سر گرفته شد و تا سال

 ادامه پیدا کرد. 

 

 برپایی جشن هزارۀ فردوسی

 ۱۶تا  ۱۲روز، از  ۵به مدت  جشن هزارة فردوسیدر پرتو کوشش خستگی ناپذیر فروغی بود که 

 که فردوسی، ۀ هزار ة کنگر در. شد برگزار ایران ، و دیگر شهرهایطوس ،تهران در۱۳۱۳مهر 

تن  ۴۰کشور و  ۱۷شناسان برجسته از  تن از ایران ۴۰ بود، ایران در علمی بزرگ اجتماع نخستین

 در دارالفنون هایی در تاالر از دانشمندان و ادیبان ایرانی شرکت داشتند. به آن مناسبت سخنرانی

 جستن سود با فروغی. رسید چاپ به یفردوسهزاره  نها در کتابآ از تعدادی که شد ایراد تهران

 اصفهان در رضاشاه فرمان به هنگام آن در که را بهار الشعرای ملک وساطت فرصت این از

 آن به بخشیدن غنا در تواند می بهار که این به شاه ساختن متقاعد با و کرد وی نزد بود زندانی

  دی شاعر نامور را فراهم ساخت.آزا موجبات باشد مؤثر بزرگ رویداد

خورشیدی انجمن آثار ملی را تاسیس کرد و ریاست آن را بر عهده گرفت و  ۱۳۰۴فروغی در 

 سخت ایران باستانی آثار از نگهداری به او  این یکی دیگر از خدمات ارزندة فرهنگی وی بود.

 گذشت مجلس تصویب از "قانون عتیقات" ۱۳۰۹وی بود که در آبان  تالش با. داشت  دلبستگی

 .شد وضع ضوابطی باستانی، اشیا حفظ و تملک کشف، حفاری، برای کار این با و

کوشید تا ارزش و « ی چیست؟برا و چیست موزه» مانند مقاالتی نوشتن با فروغی این، بر افزوده

ایرانی »اهمیت موزه را به ایرانیان بشناساند. او همچنین با رشته مقاالتی زیر عنوانهایی مانند 

و چرا باید ایران را دوست داشت، در  «کیست و ایرانی بودن در دوران مدرن به چه معنا است

پیشینۀ تاریخی شایسته برای  بیدار کردن حس میهن دوستی و نشان دادن اهمیِّت تاریخ و داشتن

یک کشور نقش به سزایی ایفا کرد. در پرتو همین باور بود که فروغی در سه هزار سال تاریخ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B3_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86


               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

109 

 

 

فالت ایران به پژوهش پرداخت و چهرهایی چون کوروش و داریوش اول را به عنوان الگوهای 

 فروغی. برگزید بود هشد برقرار ایران در شاه رضا قدرت  در خور پیروی در نظم تازه ای که با

او با آگاهی ژرفی که از ادب و   .داشت بزرگی سهم بیستم قرن ایران برای سازی درهویّت

فرهنگ ایرانی داشت برای استوارساختن هویت ملّی در دوران تجدد بر یک پایۀ نیرومند با الهام 

 گرفتن از فرهنگ اصیل کشور خدمتی بزرگ کرد.

  

 
  

 :کوشش در پدید آوردن یک هویّت ملّی برای ایران تاسیس انجمن آثار ملی و

 تصحیح و تنقیح شمای از شاهکارهای ادبی زبان فارسی

به منظور تدارک منابعی که در پی بردن به هویّت ملّی برای همگان سودمند باشد به تصحیح 

حافظ و  آثار شماری از نام آور ترین بزرگان فرهنگی ایران مانند، فردوسی و ابن سینا و سعدی و

خیّام و خواجه نظام الملک طوسی، یا فراهم آوردن زبده ای از این آثار کمر بست. جای یاد 

آوری است که در تصحیح رباعیّات خیّام از همکاری دکتر قاسم غنی پزشک و ادیب برجسته و 
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در سالهای واپسین زندگی تصحیح  یکی از حافظ شناسان برجستۀ آن روزگار برخوردار گردید.

 خمسه نظامی را نیز آغاز کرد که مرگش فرا رسید و آن کار نیمه تمام ماند.

یه کند، بل تک نژادی پیوندهای و قومی تعصّبات بر نباید ملی هویت که بود باور این بر فروغی 

افتخار "فتۀ او شایسته آن است که در میراث های فرهنگی و ادبی کشور ریشه داشته باشد. به گ

و تحقیر اقوام و ملّت های دیگر از خردمندی نیست. همچنین  "به استخوان های پوسیدة نیاکان

حُبِّ وطن با نوع دوستی تعارضی "نشان داد که  "چرا باید ایران را دوست داشت"در مقالۀ 

 سینا ابن نونقا کتاب از بخشی نیز دانش حوزة در ایرانیان خوباختگی از جلوگیری برای  "ندارد.

 سینا ابن از دیگری اثر "طبیعی سماع فن" ترجمۀ به آن از غیر. برگردانید فارسی به عربی از را

 .گماشت همّت

کلّیات سعدی که توسط او با دستیاری حبیب یغمایی تصحیح شد شاید بهترین تحشیه نویسی و 

فراهم آمده و به چاپ های تصحیحی است که تا به امروز از این شاهکار گرانسنگ زبان فارسی 

بی شمار رسیده است. افزوده بر این، بخشی از قصاید پند آمیز سعدی را که شامل توصیه ها و 

به  "مواعظ سعدی"هشدارهای سودمند به صاحبان قدرت در روز گار خویش است زیر عنوان 

استفاده در صورت جداگانه به چاپ سپرد. فروغی همچنین فشرده ای از شاهنامۀ فردوسی برای 

دبیرستان ها تهیّه کرد. بعد ها کسان دیگری مانند احسان یار شاطر چکیده ای از شاهنامه را برای 

  آگاهی نسل جوان به نثر در آوردند، ولی فضلِ تقدّم در این کاربا فروغی بوده است.

خور فروغی در پیشگفتار خود بر کلّیات سعدی  به دشواری هایی که دست یافتن بر نسخۀ در 

اعتمادی از گلستان که از آغاز کتابت محبوب ترین بخش کلیّات سعدی بوده و قرن ها چه در 

ایران و چه در سرزمین های واقع در حوزة نفوذ فرهنگ ایرانی و حتی در حوزة امپراتوری 

عثمانی به صورت کتاب درسی مورد استفاده قرار داشته، توضیحاتی داده است. بنا بر این 

س از این که او تعدادی از قدیمی ترین نسخه های خطّی گلستان را مورد بررسی توضیحات، پ

قرار می دهد متوجه می شود که ناهمحوانی های متعددی میانشان وجود دارد که وی آن را 

نتیجۀ دخل و تصرّف های ناروا و خوسرانۀ کاتبان توصیف کرده است. سر انجام از طریق محمّد 

آثار نظم و نثر بزرگان ادب گذشته، از وجود یک نسخۀ بسیار قزوینی پژوهشگر سرشناس 

قدیمی از گلستان در کتابخانۀ ملّی پاریس آگاهی حاصل می کند. محمّد قزوینی عکسی از آن 

نسخه در اختیار فروغی می گذارد ولی او پس از نگاهی به آن متوجه می شود که همان نسخه 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

111 

 

 

ت. خوشبختانه پس از چندی به وجود نسخۀ قدیمی تری نیز از تحریفات ناروا بر کنار نمانده اس

 -از گلستان که در مالکیّت شخصی به نام ابوالحسن گُهر زاد در اصفهان قرار داشته پی می

ال پس از در گذشت سعدی که طبق س چند و سی حدود به تنها نسخه  آن کتابت تاریخ  برد.

هجری قمری روی داده، باز می گشته است. او پس از بررسی های  ۶۹۴تا  ۶۹۱قرائن موَثّق بین 

ولی از  ،کافی آن نسخه را با وجود افتادگی هایی در بعضی صفحات، مبنای کار قرار می دهد

  تعدادی نسخ اصیل دیگر نیز به هنگام نیاز استفاده می کند.

تا  ۱۳۱۴بخش عمدة کارهای تحقیقی فروغی در ادبیات و تاریخ ایران در فاصلۀ بین سالهای 

که از سیاست برکنار بود انجام گرفت. شرح حال نویسان فروغی این دورة شش ساله را از  ۱۳۲۰

انجام داد.  ۱۳۱۶پربارترین ادوار زندگی او توصیف کرده اند. فروغی تصحیح کلیّات سعدی در 

مان علی اصغر حکمت، یکی از نام آورترین فرهیختگان آن دوران که خود آثار مهمّی در آن ز

 برای فروغی به مساعدتی هیچ از او  در تحقیق و تألیف به جای گذاشته است وزیر فرهنگ بود.

یکی از کارکنان فاضل   یغمایی حبیب جمله از و نورزید دریغ سترگ کار آن درست بردن پایان

 زیر مجموعۀ خود را برای یاری رساندن به فروغی مأمور ساخت.

 

 آثار دیگر فروغی

 سرایندگان شعر های دیوان تصحیح و ویراستاری در ستودنی کوشش جز به فروغی محمدعلی 

 بردن راه و کشورمداری زمینۀ در مانده جای به های متن نیز و فارسی زبان اوّل قدر

، به تألیف های مهم و متعددی در زمینه الملک نظام خواجه نامه سیاست مانند امور  خردمندانۀ

 از نفیسی های ترجمه  های مختلف علوم انسانی، از فلسفه و اقتصاد گرفته تا حقوق دست زد و 

 به خود از ها رشته همین در فرانسه و انگلیسی های زبان  از غربی اندیشمندان بزرگترین آثار

با یکدیگر همراهند ترسیم   یف و ترجمهتأل آن در که کارها این ترین مهم از یکی. گذاشت جای

سیر حکمت "مسیر تحول اندیشه ورزی و فلسفه در باختر زمین بود که در سه مجلد زیر عنوان 

انتشار یافت. سیر حکمت در اروپا پس از گذشت یک قرن از تاریخ انتشار آن  "در اروپا

همچنان به طور مرتّب تجدید چاپ می شود و مورد رجوع و استفادة پژوهندگان قرار دارد. 

اثر دکارت است  گفتار در روش راه بردن عقل  صاحبظرن این کار را که بخشی از آن ترجمه

 کتاب، این در ۀ تألیف و ترجمه می دانند. نثر فاخر و شیوای اوشاخص ترین اثر فروغی در زمین
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این  ر گذاشته است. برتأثی ما روزگار در فارسی نثر تحول سیر بر بلکه فلسفه، حوزه بر تنها نه

اساس فروغی در کار متحوّل ساختن نثر فارسی به سوی سادگی و پیراستگی از حشو و زوایدی 

 علی محمّد  آمده بود، در کنار بزرگانی چون علی اکبر دهخدا،که در طول زمان به آن گرفتار 

 .گیردمی  قرار هدایت صادق و زاده جمال

 
یکی دیگر از کارهای فروغی که در ارائۀ متن های فلسفی به فارسی ساده و در همان حال فصیح 

مه مشروح و دقیق تأثیر به سزایی به جا گذاشت ترجمه حکمت سقراط اثر افالطون بود که با مقد

  و آگاهی بخشی از سوی مترجم منتشر شد. 

آثار فروغی تنها به نگارش و پژوهش و تألیف درعرصۀ ادبیات و فلسفه محدود نمی شود. او 

نخستین مترجم و نگارندة کتابهایی در زمینۀ حقوق اساسی و اقتصاد سیاسی در سطح دانشگاهی 

 "دول مشروطیّت آداب" عنوان زیر اساسی وقحق در کتابی ایران در بار نخستین برای وی  بود.

 تاریخ با ارتباط در ای ارزنده های آگاهی که  را "قدیمه ملل تاریخ" آن از بعد و نوشت را

 مدرسۀ  در اقتصاد علم تدریس برای هم کتابی تألیف به وی. کرد تألیف داد می دست به جهان

برای همان منظور  "از علم فیزیک دورة مختصر"وم سیاسی دست زد و کتابی نیز با عنوان عل

فراهم آورد. چنان که پیشتر اشاره رفت، فروغی در این کتاب ها معادل های شایسته ای به 

فارسی برای اصطالحات رایج علمی زمان خود وضع کرد که بر وسعت معلومات و دقت نظر 

 وی داللت داشت.

 آیین" یعنی او دیگر توجه ورخ در اثر دو  هنگام اشاره به نوشته ها و تألیفات فروغی،

 ۱۲۹۸ در که هنگامی را یادداشتها این او. برد یاد از نباید را "روزانه یاداشتهای" ،"سخنوری
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 صلح کنفرانس به یافتن راه برای ایران نمایندگی هیئت اعضای از یکی عنوان به خورشیدی

نگ اول جهانی به پاریس عزام شد آغاز کرد و تا پایان عمر آن را ادامه داد. یا ج از بعد ورسای

داشتهای روزانۀ فروغی حاوی نکات بسیار مهمّی در بارة یک دورة بیست ساله از تاریخ سیاسی 

در بسیاری از صفحات این یادداشتها تجدد خواهی او و آرزوی  و اجتماعی ایران است. 

ن که ایران بتواند یوغ عقب ماندگی را از گردن فرو اندازد و در صف صمیمانه اش را برای ای

کشورهای پیشرفته در آید به روشنی می توان دید. عقیدة پیشرفتۀ او در ارتباط با وضع زنان در 

دوسه خطی که بعد از شنیدن آواز زنی در یک مجلس خصوصی در یادداشتها نوشته به خوبی 

اند آنجا آمد، قدری خواند. چقدر صدای خوبی دارد. خو زنی که خوب می"آشکار است: 

کن است. اگر در فرنگ بود این استعداد  افسوس خوردم از اینکه مملکت ما استعداد ضایع

خواند و شخصی محترم بود و حال  یافت و این زن در تئاترها و مجامع عالیه آواز می پرورش می

 "تخوش هوی و هوس مردم رذل.ای است در به در و بیچاره و دس آنکه حاال ضعیفه

سرانجام در میان نوشته ها و تألیفات پردامنۀ فروغی باید از یک رسالۀ در خور توجه به نام 

خورشیدی یعنی  ۱۳۰۶ذکری به میان آورد. این رساله که در سال   نیز« های دور و دراز اندیشه»

د دانش و ادب و سیاست نود و شش سال پیش نگاشته شده، گواه راستینی بر دور نگری آن مر

 دانش در بشر آینده های پیشرفت  با ارتباط در را سابقه بی و بدیع یکسر نظراتی  است. این نوشته

اتی که برخی از شرح حال نویسانِ فروغی آن را را با فرضیۀ  نظر. گیرد می بر در آوری فن و

هایی، آشنا  چنین رسالهتکامل داروین هماهنگ می دانند و می گویند هدف فروغی از نوشتن 

کردن جوانان ایرانی با عقالنیت روزگار معاصر که دانش و اندیشه ورزی بر آن چیرگی دارد و 

   واداشتن آنان به تأمّل بر سرنوشت انسان و جهان پیش رو بوده است.

کس معتقد شود  از خواندن این رساله توقع ندارم همه"در پیشگفتار این رساله چنین آمده است: 

ام، زیرا خود نیز مطمئن نیستم چنین  که پیشامد احوال نوع بشر چنان است که من فرض کرده

یقین دارم که سیر عالم انسانیت در مدارج ترقی عینا مطابق آنچه به خیال من  باشد، بلکه قریب به

رسیده نخواهد بود. مقصود من از نگارش این سطور فقط تفریح خاطر جوانان و برانگیختن 

احاطه بر دقایق علوم طب و طبیعیات در تخیالتی که  به تفکر بوده است. اگر به سبب عدم ایشان

ام نقص و عیبی باشد، امیدوارم متخصصان علوم مزبور خرده نگیرند که  به نگارش درآورده

  "ام. منظورم اظهار فضیلت نبوده و در متن رساله هم مکررا به عجز و قصور خود اشاره کرده
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بر حسب ذوق و شور طبیعی "که اینکه فروغی رساله را به بانوانی تقدیم کرده که  جالب تر این

 "تواند باشد. و معلومات کسبی ذهن صافی ایشان راغب به خواندن این نوع تحریرات می

کرده امروز به درستی تحقق  بینی  آنچه فروغی در حدود صدسال پیش در رسالۀ یاد شده پیش

کنند، رساالت و مؤلفات را هم  روز نغمات را در گرامافون ضبط میکه ام همچنان"یافته است: 

اینکه به چشم بخواند به گوش  جای   خواهد کتابی مطالعه کند به ثبت می نمایند و هرکس می

   (۳۵می شنود. ص.

نوید دیگری که می دهد در واقع همان سود جستن از امواج الکترونیکی و دانش بی سیم برای 

روزی خواهد آمد که مردم "دیدن و شنیدن و مباحثه از راه دور و از طریق فضای مجازی است: 

هم نزدیک  و گو کنند و محتاج نخواهند بود به توانند یکدیگر را ببینند و گفت  از هر مسافتی می

 (۳۵)ص.  "ند.شو

به این طریق اوال توفیر وقت و صرفۀ مال بسیار از رفت و آمد "در ادامۀ مطلب آمده است: 

معلمین و متعلمین به خانه و مدرسه و تهیه لوازم مدارس از عمارت و میز و نیمکت و غیرها 

ک شود. ثانیا صحت و سالمت مزاج متعلمین بهتر خواهد بود؛ چه عده بسیاری در ی حاصل می

دهند و از  عمارت جمع نشده و هوای کثیف استنشاق نکرده و امراض به یکدیگر سرایت نمی

تلگرافی یعنی  مانند... از عکس بسی مفاسد دیگر مادی و معنوی و مزاجی و اخالقی مصون می

( که االن اختراع شده و téléphotographieسیم ) وسیله قوه تلگراف بی انتقال صور اشکال به

تنها با تلفن بیانات خود را   یل آن هستند نیز غافل نباید بود که در آن صورت معلم نه مشغول تکم

تواند  شنواند بلکه حرکات و اشارات خود و تصاویر و اشکال را که باید ببینند، می به متعلمین می

 (۳۶)ص. « به ایشان بنماید.

عی که از سرایت بیماری های چنانکه می بینیم، در این پیش بینی توجه به رعایت فاصلۀ اجتما

همه گیر جلوگیری می کند و یا از سرعت سرایت این بیماری ها می کاهد نیز نهفته است. این 

همان ضرورتی است که ظرف یک سال گذشته با اشاعۀ بیماری جهان گیر کرونا احساس شده 

در چه زمانی  پرسند که به نظر او و در سطح جهان به اجرا در آمده است. وقتی از فروغی می

 اگر بیستم زمانه آخر تا کنم می گمان"  آید، پاسخ می دهد: ممکن است چنین امکاناتی فراهم 

 ما مخیله به که دیگر چیزهای بسا و پذیرد می صورت البته یکم و بیست در باشد نگرفته انجام

 (۳۶. ص) «.کند نمی خطور
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عالیق ذوقی محمّد علی فروغی پایان بخش شاید اشارة کوتاهی به برخی از ویژگیهای رفتاری و 

بدی برای این نوشته نباشد. با آنکه از نظر مالی در تنگی به سر می برد عشق بی پایانی به خرید 

 دیگران حال رعایت برای  .بود کرده "خراب خانه"کتاب داشت که به گفتۀ خودش او را 

می گفت که این شیوة زندگی ی نداشت. دلبستگ قمار و مشروب خوردن به. کشید نمی سیگار

مدیون تربیت توام با آزادی اوست، چون آدمیزاد به هرچه از آن منع گردد حریص تر می شود. 

هنگامی که نسبتا جوان بود همسر خود را از دست داد، ولی از ازدواج دوباره خودداری ورزید. 

ظهاراتی هم که موجب از تظاهر به دین داری و جانماز آب کشیدن اجتناب می ورزید ولی از ا

جریجه دار شدن احساسات مذهبی دیگران گردد همواره دوری می جست و اینگونه کارهای را 

می دانست. آرزو می کرد دولت بتواند جلو برخی تظاهرات زیانبار مذهبی مانند  "تضییع عمر"

ق آن قمّه زنی را بگیرد، کاری که امیرکبیر یک بار خواست به اجرا در آورد ولی در تحق

  توفیقی نیافت.

فروغی در اوقت نادر فراغت سه تار می نواخت و با اهل هنر، بویژه موسیقی دانان حشر و نشر 

داشت. آقای مرتضی دهکردی که صاحب تألیفات متعدد در تاریخ تحول موسیقی معاصر ایران 

به نقل از جواد بدیع زاده خواننده و آهنگ ساز ترانه های مردمی و  "هزار آوا"است در کتاب 

خورشیدی می نویسد که او شبی  ۱۳۰۰آواز کوچه باغی در دهه های نخستین سدة از جمله 

بزمی مصفا با حضور تنی چند از فرهیختگان و هنرمندان وقت چون ذکاء المک فروغی، ملک 

الشعرای بهار، ابوالحسن صبا، حبیب سماعی و ... ترتیب داده بود. در آن شب طبعا تعدادی از 

هرکسی را ن یک آواز کوچه باغی را با غزلی از سعدی به مطلع آهنگهای خود و از آن میا

خواند نتوان گفت که صاحبنظر است/عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است، 

که مورد توجه فروان قرار گرفت. ولی فروغی یعد از شنیدن آواز کوچه باغی نکتۀ بسیار ظریفانه 

کرد که از آن پس همواره مدّ نظر بدیع ای را که گواه بصیرت او عرصۀ موسیقی بود یاد آوری 

فروغی پس از تعریف و "زاده قرار داشت. آقای دهکردی به نقل از آن هنرمند آورده است:

تمجید از این اثر گفت، این آواز ها مخصوص وارستگان و از خود بیخود خود شدگانی است 

واز ها را نباید با شعر که به عنوان تفریح آخر شب به این طرز خواندن رو می کنند... این آ

سعدی و حافظ و امثال آنها خواند.این آوازی است که از دلهای خسته و جان های فرسوده ای 

برخاسته است که از صبح تا پاسی از شب گذشته با صدها رنج و گرفتاری روبرو بوده و اواخر 
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ی خستگی ها را بر شب وقتی به خانه های خود می روند، خسته و کوفته با خواندن چنین آوازهای

و وحشی بافقی خود هموار می سازند... این آواز ها را باید با اشعاری مانند بعضی سروده های 

خواند که بیانگر احساسات درونی این خسته دالن باشد. ]کفاش خراسانی[  کفّاش خراسانی

ان ازکتاب دارد و معموال اینگونه کتابها را می تو نفرین عاشقو  ادّعای عشقاشعاری مانند 

     "فروشی های جنوب شعر یا بساط های کنار خیابان تهیّه کرد...

آقای فروغی گفت، این آوازها در حقیقت همان "در ادامۀ نقل قول از بدیع زاده آمده است: 

و  بیات اصفهان، بیات تهرانمعروف شده اند ، مانند  بیاتموسیقی های قدیم اند که به نام 

توانم بگویم که آن بزرگوار عالی قدر و آن فیلسوف بزرگ با چه بیاناتی  بیات های دیگر... نمی

این مطالب را توضیح داد و تفسیر کرد. ...آن شب به خوبی و با بهترن خاطره گذشت، ولی من 

 نفرین نامۀو  دعا نامهآرام ننشستم و در بازار بین الحرمین بین مسجد شاه و مسجد جامع 

یک یا دو قران خریدم و هنگامی که به حَلَب رفتم همراه ویولن صبا  کفّاش خراسانی را به مبلغ

صفحۀ آوازی به امتثال امر جناب آقای فروغی به نام بیات تهران خواندم. یک روی صفحه 

 ۱۲۵، و ۱۲۴، ۱۲۳)نقل از صفحات   "نفرین عاشقو روی دوّم  دعای عاشقنوشته بود 

  (۱۳۹۹چاپ هزار آوا کتاب 

فرزندان خود موفق بود. از میان آنان دو پسرش محمود و محسن هریک در فروغی در تربیت 

رشتۀ تخصصی خود برجستگی تمام یافتند. محسن فروغی به عنوان مهندس معمار از سرآمدان 

عصر خویش بود و آثاری ماندنی در معماری به جا گذاشت. محمود فروغی که تا معاونت 

های  از دیپلمات و ور به عنوان سفیر خدمت کردوزارت امورخارجه پیش رفت و در چندین کش

 تراز اوّل پیش از انقالب بود.

 

 برخی از منابع مورد رجوع در فراهم آوردن این مقاله

فروغی و چهل سال تالش برای بازآفرینی هویت ایران مدرن. پویا زارعی، کارشناس ارشد از  -

 دانشگاه سوربن

 دانشنامۀ آزاد -ویکی پدیا -

 ویکی فقه -
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 گفتگوی روزنامۀ نسیم آزادی با صادق زیبا کالم -

 گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار -

 زندگی و زمانه محمدعلی فروغی/ احمد واردی/ ترجمه عبدالحسین آذرنگ/ نشر نامک

 _تا سقوط رضاشاه/ ایرج رودگرکیا/ نشر پردیس دانش ۱۲۹۹ایران از کودتای سوم اسفند -

 مقاالت فروغی/ انتشارات توس

 یر حکمت در اروپا/ محمدعلی فروغی/ انتشارات زوارس -

 موج چهارم/ رامین جهانبگلو/ نشر نی-

 بازیگران عصر پهلوی/ محمود طلوعی/ نشر علم-

 ایدئولوژی نهضت مشروطه/ فریدون آدمیت

 های نوین حکومتی در ایران/ محمد علی حقدار/ نشر کوی محمد علی فروغی و ساختار -

 ضی دهکردی، به اهتمام محمّد حسین ابن یوسف، جلد اوّلهزار آوا، نوشتۀ مرت-
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  پژوهش های

 ادبی و فرهنگی
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 یادداشت سردبیر

 شیریندخت دقیقیان

آنچه به خوانندگان تقدیم می شود بخشی از 

از  گفتگو با اردوان مفید، از هنرمندان پیشرو تئاتر و

 ة مفید است که با چندین چهر هنرمنددان خان

شهر " مایشن برجسته از دو نسل با خلق و اجرای

.  نقش زدند، تحولی شگرف درتئاتر ایران را "قصه

از آن دست آثار خالق و راهگشایی است که یک جامعه  "شهرقصه"  توان گفت  بی اغراق می

 .بیافرینددر یک ژانر معین ممکن است هر نیم قرن یک بار 

 -در آن ایفای نقش میبهمن مفید  کهبود شهر قصه نویسنده و کارگردان  ،بیژن مفیدزنده نام 

دیگر اعضای این خاندان هنرمند، از جمله جمیله ندایی )مفید( که امروز در فرانسه در  کرد. 

تالش برای حمایت از زنان جوان فیلمساز ایرانی فعال است و اردوان مفید که در لس آنجلس 

 . دندر این شاهکار مشارکت داشتتئاتر ایران است و دیگر اعضای این خاندان ۀ رست خانسرپ

هنری و دوستداران او را در اندوه فروبرد؛ و این  ۀ جامع ،چند ماه پیش خبر درگذشت بهمن مفید

بعد از انقالب مانند  ،، زیرا هنرمندان بزرگ دیار ما که راهگشای هنرها بودندبوداندوهی دوالیه 

ساعدی و بیژن مفید و ده ها نام بزرگ دیگر در تبعید یا در ممنوعیت اکران به رنج ریشه کن 

  شدن و مرگ های زودرس دچار شدند. 

 آفرینش نمایش

 "شهر قصه" 

 اردوان مفیدگفتگو با 
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پس از سال ها به چشم ما  ولیآثاری از گذشته هستند که در زمان خود شهرت زیادی داشته اند، 

را تماشا کردم، برعکس،  "شهر قصه"ابتدایی و خام می آیند.  اما، وقتی پس از دهه ها به تازگی 

به عمق، ظرافت، دلنشینی، سبک هنری پیشرو، بازی های قوی، تلفیق موسیقی و کالم، هم 

 رین گفتم!آن صدها آف ة آمیزی بن مایه های سنتی و مدرن، طنز و نقد اجتماعی گزند

چه از نظر تکنیک های هنری که شگردهای فاصله  .از زمان خود جلوتر بود "شهر قصه"نمایش 

و ارتباط گیری با بینندگان مانند برداشتن ماسک ها : گذاری برتولت برشتی را در آن می بینیم

چه از نظر نقد اجتماعی که اشاره به تیپ های  ؛stage managerدر لحظاتی خاص و وجود 

 تضاد صنعت:سنتی عقب افتاده با  ۀ یا تقابل جامع ؛انگلی رمال و مال و جنگیر و رشوه گیر داشت

 برخورد جنسیتی مال و جن در قالبو برخورد ابزارانگارانه با زن  ؛خراطی و صنایع پالستیکی

 ة نمایند انگار؛ همچنین، شخصیت فیل کراواتی که نهرفتار عاشقاگیر با خاله سوسکه در تقابل با 

 بانجام ادر بافتاری سنتی و عقب افتاده گیر کرده و سرفیل   .مدرن شهری است ة قشر تحصیلکرد

او را با گذاشتن عاج هایش روی سرش و اغوای خرافه ساالران و همدستی مردم کوچه و بازار، 

 مسخ می کنند. بریدن خرطومش

آثار هنری خالق، پیشگویی برخی بر آن است که  ،الکسی نوس ،هنر ۀ ن فلسفیکی از منتقدا

مانند تابلوی گرونیکای پیکاسو که با بدن های قطعه شده  می آمد...از آنچه در راه بودند  هایی

متوجه ، به تازگی که شهر قصه را نگاه کردم گویی دهشت هوالکاست را پیشگویی می کرد. 

از آن روشنفکران ما در یک دهه بعد هنرمندان و شدم فیلی که بیژن مفید آفریده بود، سرنوشت 

از روشنفکران هنرمندان و تصویر می کرد؛ یعنی وقتی که یعنی پس از انقالب اسالمی را نمایش 

ا فیل که او ر ها مورد هجوم و سرکوب قرار گرفتند. گرایش سوی عقب افتاده ترین افکار و 

بر صندلی یک اتهام واهی حاکم آن بود،  ،در محکمه ای که روباهمسخ کرده بودند، سرانجام 

 نبینی خیر"غارت زده به پایان رسید که: زخمی و نمایش با فریاد فیل کراواتی   .نشست

  ! "حمومی نبینی خیر"  ."حمومی

 ۀ ضمن تسلیت برای درگذشت برادر ارجمند او زنده نام بهمن مفید، مای ،در تماس با اردوان مفید

هنری خاندان مفید، از پدر خود زنده یاد  ۀ دلگرمی بود که این هنرمند پذیرفت درمورد پیشین

و  "شهر قصه"چگونگی شکل گیری و بهمن، مفید از پیشتازان تئاتر الله زار تا بیژن  حسینغالم

.  متن حاضر بخش اولی است که به بگویداز تبعید با خوانندگان آرمان  مشکالت تئاتر ایران پس
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هنر نمایش در آرمان، پاسخ سوم در مورد  ة سه پرسش نخست می پردازد. در شماره های آیند

خاندان مفید گرامی باد.   ۀ دوران تبعید را از آقای اردوان مفید خواهیم داشت.  یاد هنرمندان رفت

  .۲۰۱۲فوریه  با آرزوی سالمتی و بالندگی هر چه بیشتر اعضای هنرمند این خاندان.

 "شهر قصه"آفرینش نمایش 

 

 یداردوان مف

آنکه  یو برا میبشناس شتریب یرا قدر دیمف ژنیآن ب ة سندینو دیبا م،یآنکه شهر قصه را بشناس یبرا

و خالقه و  یتئاتر و پرورش فکر ۀ نیرا در زم دیمف نیپدرم، غالمحس دیبا میبشناس را دیمف ژنیب

توان  یصورت م نیو در ا میبشناس رانیا یو حساس اجتماع ارسختیبس یدوره  کیآن هم در 

 .برد یبه نام شهر قصه پ ماندگاری اثر قیو دق فیظر اریبس یبه گوشه ها

 «دیمف» ة را در خانواد رانیتئاتر ا خیتار ریشده در مس یآنست که مراحل ط نوشتار نیدر ا تالش

 .میبشناس شتریخود تداوم بخش آن بوده اند ب دورانکه هر کدام در

به اروپا  یشاه قاجار سفر نیکه ناصرالد یسال ،یدیخورش ۱۲۵۷صد ساله از  خیتار کیمرور  با

 انیتا پا ردیگ یچون تئاتر و باله و اپرا قرار م یشینما یهنرها ریتحت تاث شدت کند و به یم

 یقیتئاتر و موس یها نهیدر زم یشینما یهنرها یتمام رشته ها که ۱۳۵۷ یعنیدوم  یدوران پهلو

توان خدمات و  یبودند، آنگاه م دهیرس ینسب یبلوغ به نمایو اپرا و باله و رقص و به خصوص س

 .کرد یرا راحت تر بررس دیخاندان مف یدستاوردها
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هنرها و  نیشاه در سفر مشهور خود به اروپا، بخصوص فرانسه، شاهد درخشش ا نیناصرالد یوقت

 یو رفت و آمد درشگه ها بایز اریبس یبا لباس ها انیبانوان و آقا ،یو اشراف بایز اریبسی سالن ها

 کیبار با  نیاول یشود که برا یم یگردد، مانند کودک یو برق م زرق و پر یو اشراف یسلطنت

 -یداشتنش را م یآرزو ندیب یاست، در واقع هر آنچه م شده ها روبرو یر از شگفتپ یباز ۀ لیوس

 -یم یافتیدور و گاه دست نا اریرا بس آرزوها نیا رانیآن روز ا طیکند، اما با روبرو شدن با شرا

که شباهت به لباس باله  تمبان و تهیکار لباس زنان دربار را به شل یوجود در ابتدا نی. با اندیب

 اهیس وی روحوض یها شیخود بعدها در نما نیکند، که ا یم لیرقصندگان اروپا داشت تبد

باشد  دهیکه سرپوش یخواهد، جائ یشود. اما او تئاترم یم شینما نیاز ملزومات ا یجزئ یباز

 یصحنه بروند و مردم را شاد کنند. به ساختن تماشاخانه ا یبر رو یگرانیبشود و باز ینورپردازو

 یو معمار یکند که از نظر فن یماقدام دارالفنون و سپس ساختن تئاتر دولت  مدرسهدر

 نیا ،قدرتمند زمان اریبس ونیمذهب و روحان اندرکاران بود، اما دست رینظ یب یشاهکار

 کی ریو ورود زن و مرد و نشستن ز حرام نویهبذم نیتئاتر که از نظر ا یتماشاخانه را به جا

و تئاتر دولت را  کردهی مذهب یمحل تجمع اجراها «هیتک»به  لیسقف ممنوع بود، عمال تبد

 یاجراها .پردازند یم یخیو تار میعظ یها هیتغز یکنند و به اجرا یم« دولت ۀ یتک»به  لیتبد

متنوع برخوردار بود و عمالً اسب و قاطر و  یهم تئاتر بود و هم اپرا و هم از لباس ها هیآنها شب

چند ساعته و در چند روز  یاجرا کیشوند و  یم «هیتک»محوطه  ایطور زنده وارد صحنه  به شتر

مردان نازک  ،آن روزگار طیدر شرا زن را،کردند. واضح است که نقش  یمی نیب شیپ یمتوال

  .آوردند یم اندام و نازک صدا به اجرا در

 -یم «یانتقاد یکمد» یکه به اجرا «یا رهیش میکر یدسته ها»دربار خود از  در داخل شاه

 یشگرف ریفرانسه بود و آن تاث «زهیشانزه ل»برد اما چون هنوز دلش در  یم پرداختند، لذت وافر

 -یم یرا براساس همان روش ساختمان« الله زار» ابانیخ ساختن گذاشته بود، فرمان یکه بر و

نقش  دانیم ایسپه و  دانیبه م «یروزیپ دروازه» ای« اتوآل» دانیم یآن البته به جا یدهد. انتها

است  ابانیخ همینشد.  یم یمنته مشق دانیبه اصطالح مردم م ایرژه به زبان فرانسه( و  ای)مرشه 

و کافه و کاباره و  نمایس شود و تهران را صاحب تئاتر و یم یشینما یکه بعدها مرکز انواع هنرها

 .کند یقهوه خانه به سبک فرنگ م
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از قفقاز   که میشو یروبرو م« آخوندزاده»است که ما با نام  یدوران ناصر یانیپا یسال ها در

 دایرا بن یسینو شنامهینما ی هیاول یها هیبه سبک اروپا نوشته است و پا شنامهینما و چند دیآ یم

شاه قاجار که او  نیو با حضور مظفرالد تیاوج دوران مشروط در و تئاتر شیگذارد. کار نما یم

 ۀ ادام یو تالش برا یسندگیدر نو یمعتبر یها نام گوراف بود، با نمایس« سوغات فرنگش»هم 

شاعران  یکیکه  «یعشق رزادهیم» چون یشود و افراد یروبرو م ییبه سبک اروپا شنامهینما

 .دارند یبرم یموثر یقدم ها ریمس نیاست در ا خواهیآزاد

 یمتعدد یها کالیو تابلو موز یاست که ما با ترانه و ترانه خوان تیدوران مشروط نیهم در

با  ییترانه سرانیز و  بایز یریاشعار تصو را با «رزایم رجیا»شازده  ینام ها که میشو یروبرو م

چون قمرالملوک  ی. باالخره با صدائدر خود دارد دایو ش عارف چونرا  ینامدار یچهره ها

 .شود یم دیجد یوارد مرحله ا رانیا یریوز

 ای یشگیمدرسه هنرپ جادیآخوندوف، شاهد ا شگامانیتحول است که با گروه پ ریمس نیا در

 میاست که رضاشاه، تحوالت عظ ی. چند سالمیشو یم ۱۳۱۷ یسال ها دری شگیهنرستان هنرپ

 یهواداران حرکت ها یمحدود کرده و برا یادیرا تا حدود ز ونیمذهب دخالترا آغاز و  رانیا

آنرا از  دیمدرسه که پس از دارالفنون با نی. در ااست اروپا راه تالش را باز گشوده یفرهنگ

دانا و شاهنامه  ریخست وزن «یفروغمحمدعلی »دانست،  رانیا یشینما یدانشکده هنرها نیاول

 یعل دیپردازد، س یم فرانسه از زبان یآثار ۀ را دارد به ترجم بانیشناس معتبر دوران، نقش پشت

برعهده دارد  را مدرسه استیخان نصر که از صاحب منصبان آموزش و پرورش آن دوران بود ر

 و بانیاز اد یتی( ناظم هنرستان است و خالصه جمعیبانیش دی)پدر جمش یبانیاهلل خان ش تیو عنا

 .کنند یتاح مرفته ها و آشنا به هنر تئاتر، هنرستان را افت فرنگ

شود و  یشاگردان م نیو نام آورتر نیجزو اول «دیمف نیغالمحس»مدرسه است که پدرم  نیا در

را به « رستم و سهراب»را به نام  یاز شاهنامه فردوس رانیا یحماس شینما نیاول در همان دوران

 یو به گوشه ا ابدی یدست م یادیز ارینقش رستم به شهرت بس در برند که پدرم یصحنه م یرو

اشاره رفته است. پس از آن پدرم در  یبیخط زیپرو از آن در کتاب خاطرات هنرمندان به قلم

در نقش جهان پهلوان رستم  شهیهم هومانو ژنیب ار،یرستم و اسفند ژه،یو من ژنیب یها شنامهینما

 .برد یصحنه م یرا به رو ینامدار، آثار
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آن توسط نقاالن معتبر به نقل در  یشاهنامه و داستان ها ش،ینما نیکه تا قبل از ا میبدان ستین بد

که  دیپر و پا قرص آن اجراها بود، اما توجه داشته باش نندگانیاز ب یکی خود آمد و پدرم یم

 نی( که از آغاز ا۱۳۲۰- ۱۲۵۷سال ) ۷۰ یبود پس از ط قاجار شاه یکه آرزو« الله زار»همان 

شده، از  یمتعدد یتماشاخانه ها یدوران دارا نیا، درگذشت یشاه م نیفکر در ذهن ناصرالد

را در خود  نماهایس نیرود که اول یمو تئاتر تهران و یو سعد یفردوس ۀ جامعه باربد تا تماشاخان

 .دهد یجا

بودند که با لباس و  یتحوالت بودند گروه نیکه در واقع در سر خط موج ا یکسان ن،یاز ا پس

و لباده  یکت و شلوار و کراوات و کفش واکس زده، به تقابل با کاله نمد یعنی یفرنگ شیآرا

 کی یقهوه خانه ا ینقال کیتئاتر مدرن در مقابل  کی یاجرا تاًیو عبا و عمامه پرداختند. نها

است که در تهران آن  یدر حال نی. ابودی اساس یسنت شکن کیبزرگ و  اریحرکت بس

 انیو اع دندیخر یم طیبل مخصوص خود، یها گاهیسقف در جا کی ریروزگار مرد و زن در ز

وارد  اروپا به سبک بایز یو بانوان بدون حجاب درشکه و لباس ها یفرنگ یو اشراف با لباس ها

 شکسوتانیهنرستان را پ نیتوان گروه برآمده از ا یشدند. م یسنگفرش الله زار م ابانیخ

 .تئاتر را ادامه دادند ریمس مانشگایتئاتر دانست که پس از پ ة کرد لیتحص

 نیدهد و ا یموجود در اروپا را جا م یانواع تئاترها یالله زار در درون خود به زود جه،ینت در

 نیدر واقع خرج و مخارج ا یفرنگ ی دهیپد نیمردم با استقبال خود از ا که است یدر حال

 یالله زار است که ما با چهره ها نیکنند. از هم یم نیتام یورودی ها طیبل دیها را با خر شینما

 ،یریگرمس ، نیمحتشم، خانم لرتا، نوش سارنگ، ،یمحسن دیمشهور آن روزگار چون مج اریبس

 میگرد یو متوجه م میشو یم روبرو گرانیو د یمینصرت کر نه،ینقش ،یبهشت ،یتفکر ی،حالت

  .شود یکه هر روز حضور زنان پر رنگ تر و متنوع تر م

هنوز پا برجا بود و هنوز نقش هنرمند در تئاتر و  قشریون مذهبیهراس از مذهب و شماتت  اما

و  جانیه نیچون مطرب داشت و قابل قبول جامعه نبود. اما ا یعنوان واقع و رقص در یقیموس

و  یو تراژد یحماس یها شیتا نما یخیتار یها شینما تا گرفته یانتقاد یتنوع در تئاتر از کمد

 ریو سردب هیکالنی با نام هنر دیو پدر خاندان مف شکسوتیپ ۀ شیهنرپ دیمف نیغالمحس داستان

 ییها شیتا نما یخانوادگ یها شاهنامه ورزش و پیروى از پهلوانان ة مجله اى با همین نام دربار

 حضور و اقبال  واقع،در .هنرمندان یروشن تر برا اریبس یا ندهیآ یبود برا یراهگشائ ،یباز اهیس
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مجله اى با همین نام و سردبیر "هیكالن" با نام هنری پیشکسوت و پدر خاندان مفید ۀ غالمحسین مفید هنرپیش

 ورزش و پیروى از پهلوانان شاهنامه ۀ دربار

 هنرمندان کرد و به اعتماد به یآنها خارج م یو فشارها یمذهب دانیمردم قدرت را آرام آرام از م

 .افزود یم

 م،یگذار ینام م« تئاتر یها یگروه حرفه ا»را  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸گروه فعال در الله زار قبل از  نیا

 -یم یدولت زندگ تیو حما یبانیخود و نه با پشت شهیدوران است که تئاتر از گ نیدر ا تنها رایز

درخشان به وجود آوردند.  یدوران به وجود آمدند و آثار نیدر ا یشگرفی ستعدادهااکند. 

روزافزون او به شاهنامه باعث شد  شیو احترام و گرا عشق دوران بود و مطالعه و نیا ة پدرم زاد

نام هفت  یشخصة اراد کیبود او با  یمذهبی مردم اکثراً از اسام یکه نام ها یکه در دوران

 کیاقدام  نیو با ا گذاشت هوتن و هنگامه د،یبهمن، اردوان، گردآفر ژه،یمن ژن،یفرزندش را ب

 یرو شاهنامهی به نام ها انیو آشنا لینهضت تک نفره را آغاز کرد و پس از آن بود که تمام فام

 .آوردند
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دوران تمام هم  نیشاهنامه به وجود آورد و پس از ا یاجرا ة خاص از نحو یدر واقع مکتب پدر

شاهنامه کرد و آنها را توسط نوجوانان به اجرا  کیدرامات یانتخاب داستان ها به خود را معطوف

و سپس  دیفرزندانش بودند، بخصوص شادروان بهمن مف تمام مکتب نیدرآورد وشاگردان ا

. در آن زمان تنها میشاهنامه بهره برد یکارها از یروش اجرا و تلق نیاز ا اریاردوان بس نجانبیا

 نینسل از فعال نیکه ا «فرهنگ تاالر»ه نام بود ب یفرهنگ یادامه کارها یبرا شیتاالر نما کی

 یصحنه ها یخاص آن آشنا شدند و بعدها رو میو تعال یدر آنجا به تئاتر واقع یبعد یتئاترها

 .از آن بهره گرفتند ییویراد یها برنامه و نمایتئاتر و س

 
اولین ردیف ایستاده پشت ردیف سمت چپ پدرم در  ۱۳۳۲تا  ۱۳۱۷نرمندان پیشكسوت تاتر ایران از سال ه

 قاى حالتىآ ،باالى سر قاى قنبرى وآ پایین،نشسته و فرد دست چپ 

پنج سال( همراه مادر به الله زار  ایکم )چهار  اریبس نیاز سن. اوپدر بود یناظر کارها د،یمف ژنیب

 نیاستقبال مردم از ا و به ما گفت، بود یباق ژنیکه از آن دوران در ذهن ب یخاطرات .د رفتن یم

 اریمردم بس یروزمره  یزندگ دراساسی  راتییکه تغ بود یدر حال نیا .بودتماشاخانه   دهیپد

 جامعه   یاصل قشر  در   خرافات  مهم تر این که ارزش های سنتی وو  می پذیرفتکند صورت 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

127 

 

 

 
با گشوده  که از یک سو شد یو متوجه م دید یرا م یدوگانگ نیبود. او ا قیو عم دیشد اریبس

  امعهج مردمشدن مدارس و دانشگاه های جدید و نهاد های اجتماعی نوپا و روند مدرنیته شدن ، 

بود که نیروی های ناظر  و از سوی دیگر می سازد ندهیبه آ دواریامت و شرفیسرخوش از پرا 

ها  تماشاخانه که در آنچه بود ۀ فتیاو ش بازدارنده قشری آهنگ این پیشرفت را کند می کنند. 

کنند و  یبانیرا پشت دهیپسند ی دهیپد نیکردند ا یم یکه با تمام تالش سع یداد و مردم یرخ م

راه کوشا  نیدر ا یکه پدر همراه همکاران مشهور آن زمانش چگونه و با چه عشقی دید م

خورد، و آن  یبرم یکل رییتغ کیدوران تنوع الله زار به مرحله  نیا هجده ساله در ژنیهستند. ب

الله  یتئاترها در بسیاری از  از آن زمان به تدریججامعه است.  یمرداد و دگرگون ۲۸رویداد هم 

پر  نمایو س  ویراد یسو ناچار به نیخودجوش و هنر آفر یها یشود و آن حرفه ا یزار بسته م

 .افتد یم یساز و ضرب یگذارها و کافه ها ونیالله زار به دست، انتراکس .کشند یم

 ریکه تحت تاث یتئاتر مل کی ساختار یو راسخ برا لکردهیگروه تحص نیاولدر طی آن زمان  اما

عباس  د،یمف ژنیبود. در آن گروه، ب یریحال شکل گ در نباشد کایتئاتر اروپا و آمر میمستق

و  دوبلورها نیکه بعدها از بهتر -بهرام  زیپرو راستکار، مهیفه ان،ینصر یعل ،ی، جعفر والجوانمرد
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دوم  یشگیهنرپ هنرستان سر از ق،یال دیپور، جمش فیهوشنگ لط - شد مجریان رادی ایران

غالمحسین ساعدی و  ،یضائیبهرام ب ،یچون اکبر راد یسندگانیدوران، نو نیدرآوردند و در ا

تئاتر  یها هیو تفحص در پا قیشدند که با تحق یدانیوارد م دیمف ژنیباالخره ب و( گوهر مراد)

 انیسرکس نیفرزانه به نام شاه یپرداختند و از وجود استاد یم یرانیاتئاتر جادیغرب به جستجو ا

به وجود آورده  یدر تفکر تئاتر میجهش عظ کی آموختن، گرفتند. مطالعه و خواندن و یبهره م

د شرکت و در آن هر چند زن و مر بودی روشنفکر ای یتئاتر انتلکتوئل کیتئاتر،  نیبود. اما ا

 یبرا سندهینو ییگو .شدند یو برزن به آنها جذب نم یاز کو یتماشاگران عاد یداشتند، ول

 پس کردند و یم قیآمدند و تشو یم یخاص ینوشت و تماشاگران تکرار یگروه خاص م کی

شد. با آن که در اکثر آن ها نقش مردم در تئاترها  یسپرده م یبه دست فراموش شیاز اجرا، نما

بود  یتئاتر نیطبقات بشود. ا ۀ توانست شامل هم ینم شیشد، اما موضوع نما یم گرفته در نظر

کارمند اداره تئاتر بودند  بازیگرانشد،  یم یبانیوزارت فرهنگ و هنر( پشت) ایکه توسط دولت 

کردند. اما  یمساله را دنبال م نیا یهم جد اریداشتند و بس پرواز ة اجاز یخاص ریو در خط و مس

بردند،  یلذت م شیدادند و از نما ینشان م مرداد ۲۸که مردم در دوران الله زار قبل از  یاستقبال

کرده ها و لیتحص زین تماشاگران بودند و یدانشگاه یخورد. آنها آثار یآثار به چشم نم نیدر ا

 .روشنفکران

نظر دو استاد  ریو آموزش ز یرگیباز ،یتئاتر غرب، کارگردان ۀ با مطالع ژنیجا بود که ب نیا

و بم  ریبه ز کارگردان اریبه عنوان دست دسون،یویو پروفسور د یب نیکوئ پروفسور یکائیآمر

آموخته  یو حماس یو سنت یرانیا یها شیمکتب پدر از نما در تئاتر غرب آشنا شد و از آنچه

 ه،یتعز ،یقوال ،ینقال ،یریمعرکه گ ،یخوان پرده از جمله یرانیا یها شینما ۀ از مطالع ایبود و 

گرم و  یو دارا بودن صدا ضرب و انویو نواختن سه تار و پ یقیبا موس یو آشنائ یشب باز مهیخ

که  یغرب یتیعاری تئاترها نیو ا یو مردم یبوم یها شینما نی: بدیرس جهینت کیروح نواز، به 

 کی زین یروشنفکران و مردم عاد نینسبت ب نیفاصله افتاده و به هم کیترجمه است،  کیمانند 

را داشته باشد و  یسنت یها شیبه وجود آورد که تمام عوامل نما یکار دیهست، با فاصله ایدر

 -یکه تماشاگران وقت م یقیبرخوردار باشد و در دقا یو روشنفکر یروشنگر همزمان از نکات

 .ببرند زین یو لذت روح ی، آموزشیفکر ة بهر کی نندیرا بب شینما ندیآ یگذارند و م
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 زنده نام بهمن مفید

 یبوم یها شینما یرا در تهران و شهرستان ها به اجرا یاریبس یشب ها و روزها دیمف ژنیب

از  داریو د ینقال یدر شب ها یدخل قهوه چ یو پا ریو مارگ ریگ معرکه بساط یگذراند، پا

ضرب و  آن داریها و شرکت در زورخانه ها و د یعروس در یو تخته حوض اهیس یباز اهیس

نرم و گرم  یها چگونه با قصه ها بزرگ: مادرها و پدردیرس جهینت کیآهنگ، آرام آرام به 

نگرش  نیکار بود. با ا نیا در یکردند. رمز یبچه ها را به خود جلب م یخود همه هوش و جوان

شدند  جمع همه و همه در قلم او نیو دلنش یضرب یآوازها یها وهیبود که متل ها و مثل ها و ش

 .«شهر قصه»خلق کرد به نام  یاثر یمتماد یشب ها یو ط

شعرها را  تمینشست و ضرب به دست، ر ی( مدی)مف ژنی( در کار بدیآن لحظات، بهمن )مف در

خواند. مکان  ی( با او همراه بود و متن قصه گو را می)ندائ دیمف لهیجم همسرش کرد و یحفظ م

ورزشگاه شماره  یژاله روبرو دانیم نییشهباز، پا ابانیما در خ یپدر ۀ خان نیرزمیاثر ز نیتولد ا

کم از  یکه در طول مسافت عیوس یابانیبود. خ مشهور دوالب یدروازه  یبود که به محله  ۳

آواز و هنر پا به و شعر و  ادبی چهره ها نی، بزرگترخیابان در آن .خراسان دانیژاله به م دانیم

که برگرفته  یبود به نام سه راه ناصر یسه راه کیتر خانه ما  نییپا یگذاردند. قدر هنر عرصه

بود به نام خرابات  یتر از آن به طرف جنوب محله ا نییپا یبود و قدر شاه نیاز دوران ناصرالد

باالتر از آن ترانه  یشد. قدر نمایاز آنجا وارد جهان ورزش و سپس وارد س نیفرد یمحمدعل که

 دانیشرق و م یبه سو یکرد و در سه راه ناصر یم یزندگ رافشاریم هما بزرگ خانم یسرا

. در خانه ما، اقامت داشتند یو جمال وفائ یگانیگلپا اکبری قیتابناک موس یدو چهره  یکالنتر
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و  دیان مفاردو د،یبهمن مف د،یمف ژنیب د،یمف نیمشهور چون غالمحس سندگانیو نو گرانیباز

چون  یمشهور یها چهره ما یغرب خانه  یبه سو یکردند و قدر یم یزندگ د،یهنگامه مف

 ابانیخ یکی شد یکه وارد شهباز م یاصل ابانیکردند. دو خ یم یبرجسته زندگ یستار و مرتض

  .الدوله نیع ابانیخ یگریالسلطنه بود و د بینا

 
 شهر قصه با بازیگران ۀ پشت صحن
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شد، پس از دروازه گمرک و  یمشخص م شیکه شهر تهران با دروازه ها میدر قد نجایا تاًینها

و  روزهیکه شرق تهران آن روزگار بود که قصر ف یدیرس یدروازه دوالب م به دروازه خراسان،

در آن مکان وجود  زین روزهیبه نام کوه ف یبود و معدن شاه نیشکارگاه مخصوص ناصرالد

شد و خالصه  سیبرق تهران تاس ۀ کارخان نیاول دتر،یجد یله در دورانژا دانیداشت. البته سر م

چون  تهران اطراف یشهرستان ها یکرده ها و باسوادها لیتحصمحل سکونت  ۀ منطق نیا

 .تفرش، اراک و فراهان بود ان،یگرگان، آشت

که اکثراً با سواد و خوش  یپنج شهر نیعلوم از ا خیو مشا یدربار رانیو دب ناکاتب نیبزرگتر

 شناخته رزاینام م شیکه اکثراً با پ انیگرگان و آشت یشد از جمله اهال یم لیبودند تشک سینو

و  دیمحمد خان مف رزایم سمیخوش نو یعمو د،یخان مف نیغالمحس رزایشدند، مانند پدرم م یم

 رزایم انیاز آشت ای

 ریکب ریخان ام یتق رزایاز فراهان، م ایو  یدستور زبان فارس نیاول ة سندینو ،بیخان قر میعبدالعظ

همگان خانواده  یانیو آشت یو اراک یو تفرش یو فراهان بیچون قر، ها  خانواده نیااز و... و 

که  ستین لیدل یب جتاًی، نتپدید آمدنداهل هنر  یو فرزندان بودند هنرپرور و اهل هنر و ادب یها

 .آوردند یرو یو شاعر یو آواز و ترانه سرائ یگریبازفرزندان اهل محله شهباز اکثراً به هنر

 ژنینوجوان و سپس ب ژنیکودک و سپس ب ژنیکه ب افتیتوان در یم یطیمح نیحاال در چن و

 یخواند که پشت مجلس شورا یمنطقه به نام مدرسه ناصرخسرو درس م آن جوان در مدارس

 .رفت یدر آن سخن م هنر و هم از استیبود و هم از س یمل

و قابل لمس و قابل شناخت عموم  یکه واقع دیرا آفر ییها تیخود شخص درشهر قصه ژنیب

آن گونه باشد که خواص بپسندد و عوام از  یقیو موس تمیشعر و ترانه و ر انتخاب مردم باشند،

نباشد به جز صحنه و  یاروپائ یگرفتن کارها تیاز عار ینشان چیه اثر نیآن لذت ببرند، و در ا

در دهانه  انیرانیا یو در گذرگاه آشنا یرانیکامال ا ش،ینمای دکور، لباس ها. فضا ة نور و معجز

 و دمنه لهیبود که کل یاشکال نیتر میقد از زین واناتیبود و البته بهره گرفتن از ماسک ح بازار

 ة توانسته بود معجز ،یزاکان دیو باالخره سرش گرم، عبتا عطار و موالنا ، ( شیسه هزار سال پ)

 و  گرفت  بهره  عناصر   نیا  از  ژنیب . اوردیبا تماشاگرانش به وجود ب را  یداستان ۀ رشت یبرقرار
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 بیژن مفید

 یکرد، بزه بزاز یم یخره خراط» کرد.  یم یکار یک یکس هر که در آن شهر دیآفر یشهر

شکستن همان .« کستیو دندونش ش افتاد، اومد تموشا کند لیکرد، ف یم یکرد، شتره نمدمال یم

آشنا و  ریها د اشاره ها و هیو هم متن و هم کنا تمیاثر هم ر نیدرآمدن همان؟! در ا یو از پا

 کار را درک بکنند نیتوانستند ا ینم یحت ژنیب یها یدوره ا توجه که هم نیملموس بود. با ا

 تییرا به وجود آورد که در آن به تر یمکتب ژنیپس ب .باشند نیفربرسد که بخواهند نقش آ چه

 چیه یندائ هیجمل یو تا حدود دیکه به جز بهمن مف یپرداخت، جوانان اثرش اجرا یبرا یجوانان

 تمیبه آنها راه رفتن با ر ژنیب ش،یکارگاه نما ای هیآتل نیا نداشتند. در یگریباز یکدام گذشته 

 -یرا روزانه م کیمناستیژ حرکات و حرکات موزون رقص و یدسته جمع یتنبک و آوازها

قادر بودند با  کامال گرانیپوشاند، باز یصورت آنها را با ماسک م یکه وقت یآموخت تا جائ

 .پی در یپ ناتیجوان داشت و تمر یرویبه ن ازیکه ن یزیرا القا کنند، چ ستنیبدن خود حرف ز

 ۀ و ترجم یواردات یها لمیف ۀ و سابقه در دوبل یسیکامل به زبان انگل ییبا آشنا ژنیب یطرف از

به ارزش  یوئیراد یها شیو ترجمه نما یسندگیو نو یو کارگردان ویدر راد کارنامه ها و لمیف

از  گرید یکیمهم  نیبرده بود. در ا یآنها در شنونده پ ریو تاث یقیموس ضبط ممتاز و صدا و کی

را به عهده  فهیوظ نیبود ا یو استاد صدابردار دانی قیکه موس« شهاب یفر» لیفام یاعضا

  شهاب که خود  یفر برادر  شهاب، اهلل فیهمراه همسرش مهندس س دیمف دیگرفت و گردآفر
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صحنه و پخش به موقع  تیریآشنا بود، به مد اریبس یصوت لیممتاز ترومپت بود و با وسا نوازنده

که  ییبراساس صدا شیدر طول نما گرانیکه باز رانیبود در ا یاثر نیاول نیا .صدا پرداخت

 یصدا کی دنیکردند و تماشاگران با شن یم یموقع باز بهشد با حرکات درست و یپخش م

ضبط  یعنی لهیوس نیاز مدرن تر ژنیب تاًینها .کردند یداستان را دنبال م یمطمئن و رسا به راحت

 و غرب و یتیتئاتر عار نیب بزندی ماسک بر صورت توانست پل یعنی لهیوس نیتر یمیصوت و قد

خلق کند که توانست پس از دهه ها اقبال مردم را به دنبال  یرانیکامال ا یو متن یشرق میمفاه

تا  ید یو سپس به صورت کاست و س ونیزیتلو یصحنه و چه بر پرده  یرو چه داشته باشد و

 .ته باشدداش شنونده ها ونیلیاز م شیبه امروز ب

 نیآغاز کردم. همچن دیمف ژنیتئاترم را در نقش شتر و نزد ب یکار حرفه ا نیاول د،یاردوان مف من،

اثر آغاز  نیخود را با ا یجوان آن روز، کار حرفه ا اریو گروه بس یندائ لهیجم د،یبهمن مف

 .کردند

 ۱۳۴۶-۷)سنگلج تهران(  وریشهر ۲۵در تئاتر  شهر قصه شینما یدر اجرا نینخست گروه

( قصه گو، محمود استادمحمد در نقش خر، دی)مف یندائ لهیجم :از بودند عبارت یدیخورش
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در نقش سگ،  یخرس، فرهاد صوف نقش در یفرخ صوف مون،یآرش استادمحمد در نقش م

در  دیبهمن مف مون،یم در نقش شتر و بعد دیاردوان مف ،یدر نقش اسب و طوط یسوزن لیسه

 .«شهر قصه» در نقش موش دیدر نقش خاله سوسکه، هومن مف نهینقش قاطر و خرس و تهم

 
 جمیله ندایی همسر بیژن مفید، قصه گوی نمایش شهر قصه
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 یمل ونیزیکارگردان بنام تلو وش،یدار ریتوسط هژ رانیا یمل ونیزیآن در تلو یونیزیتلو ضبط

 .بود رانیا یمل ونیزیکتاب از انتشارات تلو نیچاپ اول و انجام شد رانیا

 یباد و باران چیاست و در ه رانیشهر ا نیخلق کرد که ماندگارتر یشهر دیمف ژنیب ب،یترت نیا به

 .ندیب یگزند نم

چهارم  یفرض واریباز و در ارتباط با تماشاگران بدون د ییاما سبک اجرا در واقع، اجرا و

 واریاز سه د ریآشنا بود که به غ ییاروپا کیبا نوع تئاتر کالس یطور کل به ژنیصورت گرفت، ب

شد  یقرمز پوشانده م یشد که معموال با پرده ا یباز م تماشاگرانی که رو یواریصحنه، اکثراً د

آنرا اجرا  گرانیهستند که باز یناظر بر اتفاق تماشاگران شود، یو فرض بر آن بود که پرده باز م

 آنها و تماشاگران. سپس نیاست ب یوارید تصور کنند که ستیبا یم نگرایباز یکنند، ول یم

اثر که در تمام  نینه تنها در ا ژنینداشتند. اما ب یو محاوره ا یو کالم یارتباط نگاه چیه

با تماشاگران را مانند تمام آثار  میبرخورد مستق نیکار کودکان ا ی نهیزم خود در یبعد یکارها

که  یشب باز مهیخ یحت یریو معرکه گ یباز اهیس و هیگذشته حفظ کرد، همچون تغز یشینما

 نیشدند و ا یسئوال واقع م مورد در واقع تماشاگران گاه، ناظر بودند، گاه شرکت کننده، گاه
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با  میمستق ارتباط در شینما کیگونه آثار را به صورت  نیدر ارتباط بود که سبک ا یآزاد

 نام  به  یسبک  سبک بود که برتولت برشت بهره گرفته بود و نیتماشاگران قرار داده بود. از هم

 .به وجود آورده بود یگذار فاصله

 اهیکه س یدر آن لحظات میخود داشت یروحوض یها شیدر نما یعیکه ما به طور طب یسبک

گذاشت و سپس به شخصت نوکر  یم انیرا با تماشاگران در م آقا مشکالت حاج یواشکی

از همان قدم اول، توسط قصه  درشهر قصه واقع، در ژنیداد. ب یادامه م شیگشت و به نما یبازم

شکند و در زمان  یرا م یفرض وارید سازد، یگو مراوده و ارتباط خود را با تماشاگران برقرار م

از  یاز سر بعض را دند،چهارم بو واریماسک ها که در واقع در نقش همان د نیا یخاص یها

 کی یواقع ة آورد و عمالً چهر یدارد و در واقع ماسک را از چهره ها در م یبرم گرانیباز

 نیا ۀ کردن تماشاگران بود با پشت صحن کیهمان نزد نیگذارد، و ا یم شیرا به نما تیشخص

است دردمند در  یریپ یخنداند، ول یکه با رقص و ادا همه را م یمونیپر آب و رنگ: م ۀ قص

مرد  کینقاب، عمالً  ریالت ترسناک است، در ز کیخر که مثال  د؛یسپ یموها نقاب با ریز

 الیو دو ر الیر کی یاست که برا یزحمت کش رمردیپ کی عمال عاشق است و شتر، انسالیم

مرد ضربه  کیدارد  یاز چهره برم ماسک پس از آنکه لیکند و باالخره ف یپرده خوان دیبا

 یلیهمان ف نیاست و ا گرفته ده و خون آلود است که از هر طرف مورد ضرب و شتم قرارخور

 -یم لطمهمانند کشور خودمان که از افراد خود مملکت  م؛یاست و هم عظ میاست که هم قد

برد بدون آنکه فکر کند، در  یکند و م یم یزیبتواند چرا که   شیاز هر جا یخورد و هر کس

 ،کیکشمکش درامات نیا گریرود! و در سر د یم انیخودشان است که از م تیهو نیواقع ا

هم  ة داشت هنوز همان روباه بود و با اشار یرا از صورت بر م ماسک است که اگر هم یروباه

را دسته چپق کردند  چارهیتکه تکه کردند و دندان آن ب را لیشهر خرطوم ف نیاو بود که مردم ا

 .«بیعج وانیح کی بود نبود، شده لیف گهیکه بود د یهر چ» گریدر انتها د

بر  یماسک چیحرمت عشق را در ظرافت خاله سوسکه و آقا موشه بدون ه ژنیشگفتا که ب و

 نیمقدس ا ساحتبود و دست ناپاک روباه و خرس رمال هرگز به  کرده حفظ شانیصورت ها

 یعنیآن دست در دست شاعر آن  یبودند که مال یشهر نیایی بایو ز دی. آنها تنها امدیعشق نرس

 روباره را یرا در دست داشتند. صدا شهر نیو دست در دست خرس رمال سرنوشت ا یطوط
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 یجهان بسته شد ول نیکه هر دو چشمشان از ا د،یخرس را بهمن مف یگفته بود و صدا ژنیب

 ...مانده است ندگانیآ یبرا روزید آثارشان زنده تر از

 

 
 استاد محمد بدون ماسکتک گویی محمود 

« دل یدل ا یکرد ونهیتو مارو د»و « شه یواسه ما دل نم نیا گهینه د» ینماند که ترانه ها ناگفته

 یآ یحموم»او خوانده شدند. آواز  یبودند و با صدا ژنیب یسروده  ،«گندم گندم گل»و 

که همه آنچه که داشت را  یلیتوسط ف شینما انیدر پا که« ام را بردند چهیداس و دل یحموم
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خوانده شد که در نوع خود و  دیمف بهمنی پر معن یدلخراش اجرا شد، با صدا اریبرده بودند بس

 .بود رینظ یدر آن زمان، ب

شهاب استادانه  یآرام خوانده بود و مهندس فر تمیبا ر ژنیرا ب بایآقا موشه و آن آواز ز یصدا

 .دکردیآقا موشه را تول فیظر یثبت کرد و صدا ادیسرعت ز با آن را هنگام ضبط

 یو برا یطراح یبائیمحتشم آنها را به ز ژنیب سپس بود و ریماسک ها با مهندس کب نیطرح نخست

داده بود و طرح  دیمف ژنیآن را ب طرحکرد. دکور و یجاساز گرانیصورت هر کدام از ما باز

 ه بود.صورت گرفت ریو مهندس کب ژنینظر ب ریز زیلباس ها ن

شعرگونه و  انیو ب یقیتوان آن را چه از نظر متن و چه از نظر موس یشد که م یاثر شهر قصه

آثار  ی هیتوانست پا یکه م یشیتمام و کمال دانست. نما یرانیا شینما کیموضوع داستان 

هر روز بر  یتداوم متوقف شد، ول نیچهاردهه ا نیا در که متاسفانه ردیقرار بگ رانیدر ا یبزرگ

 زین انیجهان، دانشجو یدر اکثر دانشگاه ها امروز و شنوندگان آن افزوده شده است و نندگانیب

 رانیشرح دادن اوضاع ا یو برا کنندی خود را از شهر قصه انتخاب م یو هنر یاجتماع یکارها

 :دیگو یم گرشید اثر و آثار نیدر واقع در ا ژنیدهند. ب ینمونه را ارائه م نیآن روزها بهتر

 که در هراسم ستین رهایش یاز نعره  من

 ترسم یهاست که م انهیاز سکوت مور من

اما  م،یدیخند م،یدید م،یدیالب روباره درآورد و او گفت و ما نشنقکه در  ییها انهیمور همان

 ...میشک کرد یبودن آن با سهل انگار یو به جد میگرفت یشوخ موضوع را به

مردم در واقع  ندگانیساالران تا شاعران و نما وانیداد را از د یجامعه رخ م یآنچه در رو ژنیب

 یشخص الیخبر از جهان فقط به فکر خودشان هستند و امال و ام یب که دید یم یمردم

جود و  یشهر را م نیا یبنا ریخرافات هستند که ز یها انهیمور خبر از یهمگان ب یخودشان. ول

 ...کند یم یمتالش یبه زود

 ... « !شهیواسه ما دل نم نیا گهید نه»
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ناگفته به هنر تئاتر ایران:  محمدعلی فروغیخدمات افزونه ای در گرامیداشت 

نماند که محمد علی فروغی ملقب به ذکاءالملک یک صاحب منصب دوران قاجار گذشته از 

وزیر دو آنکه در کسوت یک دیپلمات، هم وزیر بود و هم وکیل مجلس و هم سه دوره نخست 

اما  ,پادشاه پهلوی، و در انتقال حکومت قاجار به دوران پهلوی عهده دار این انتقال تاریخی بود

به عنوان یک دانشمند، یک تاریخ شناس، ادیب و مترجم در واقع فرآورده های مثبت فرهنگی 

ک این با در ,دوران قاجار و تجربه ی بسیار مهم مشروطیت را نیز به دربار پهلوی منتقل کرد

رسالت تاریخی که باید راه مردم ایران را به سوی تجدد و مدرنیته و آنچه در اروپای خروشان 

او با این طرز تفکر و آگاهی، پیشنهاد کرد که رضاشاه به ترکیه سفر کند  .می گذرد هموار کرد

همین سفر کوتاه، تحوالت عظیم  ۀنتیج .تا این آهنگ تمدن غرب را شخصاً احساس کنند

فردوسی، تاسیس  ةسیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران را رقم زد. او همچنین در برگزاری هزار

دانشگاه تهران بسیار فعال بود و در ترجمه آثار اروپائی تالش می کرد تصویر درست و الگوی 

یران را نیز در نظر بگیرند. در عملی را به ایرانیان مشتاق نشان دهد و در عین حال تاریخ تمدن ا

به سبک مولیر آن هم با ترجمه « کمدی انتقادی»دو مورد او را باید پایه گذار روش نمایش های 

دانست که این اثر در تمام ادوار تئاتری چه در سبک سیاه بازی و چه در نمایش « طبیب اجباری»

اجرا درآمد. از طرفی دیگر  به های رسمی و چه در تلویزیون بارها و توسط گروه های مختلف 

باید او را پایه گذار مکتب نمایش های حماسی با زبان فردوسی دانست که با تشویق اوست که 

هنر جویان اولین هنرستان هنرپیشگی دست به کار تنظیم داستان های شاهنامه برای صحنه ی 

شاهنامه و گفتارهای  تئاتر می شوند. باالخره با پیشنهادات پی در پی اوست که داستان های

فلسفی و ملی این اثر ارزنده ایران پس از هزار سال بی توجهی وارد کتاب های درسی مدارس 

می شود، و در آن دوران است که به جای درس های عربی، از سعدی و نظامی و فردوسی در 

 آموزش کودکان ایران بهره گرفته می شود. 

 در این باره می نویسد:  ۱۸۰ان در صفحه پرویز خطیبی در کتاب خاطراتی از هنرمند
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نمایش طبیب اجباری اثر مولیر ترجمه ذکاءالملک فروغی در واقع سر مشق کارم شده »

بود. من این نمایشنامه را بارها و بارها خواندم و هر بار سعی کردم تا شخصیت های آن 

مجید محسنی و را بهتر بشناسم. حتی وقتی به کالج آمریکایی می رفتم همراه دوستم، 

چند تن دیگر این نمایشنامه را به روی صحنه بردیم که دکتر رضا زاده شفق طی 

 «... سخنانی ما را مورد تشویق قرار داد و یکی دو روزنامه درباره آن مطلب نوشتند

و بعدها می بینیم که این طرز نگاه و نحوه ی انتقاد در مسیر تئاتر ایران چنان متداول شد که 

را کشف کرده است و  ۱۷ن حال ملت ما در واقع زمان دوران روشنگری اروپای قرن گویی زبا

تالش در دوری گزیدن از خرافات مذهبی و به سوی آگاهی قدم نهادن را پیشه خود کرده، در 

مسیر نمایش های حماسی نیز ناظر بر انتقال بسیار منطقی و آرام از نقالی های قهوه خانه ای تا به 

تر می شویم. باید پذیرفت که این مرد دانش و هنر توانست هم مسیر صحیح را در صحنه های تئا

زمینه تئاتر هموار کند و هم ارزش های نوینی را برای جامعه ی تشنه ی ترقی و تجدد عرضه 

 کند...

 دیمف اردوان

 ۱۳۹۹لس آنجلس، زمستان 
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 ۱۴خانم روشنگ میرزایی از کودکی شیفته کارهای هنری بود و به همین جهت مادر او را در 

سالگی به کالس تابستانی مدرسه کمال الملک گذاشت. چون در تابستان فقط کالس مینیاتور 

دگیری این هنر پرداخت و پس از آن در کالس های دایر بود، او در کالس استاد زاویه به یا

برادران تجویدی به فراگرفتن مینیاتور ادامه داد. از آنجا که روشنک قصد داشت در دانشکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل بپردازد، مدتی در کالس های طراحی مدرسه کمال 

پس از پایان  اشتغال ورزید.  الملک که زیر نظر حسن شیخ دایر بود، به تمرین طراحی

تحصیالت دبیرستانی وی در کنکور دانشکده هنرهای زیبا شرکت کرد و پس از توفیق در این 

که از برجسته ترین شاگردان کمال الملک به شمار می آمد و « حیدریان»امتحانات زیر نظر استاد 

تحصیالت « هوشنگ سیحون»و استاد « سیما کوبان»، «جوادی پور»دیگر اساتید نامدار مانند: 

روشنک برای تهیه پایان نامه خود پیشنهاد کرد که قصد  خود را در رشته نقاشی به اتمام رسانید. 

 معرفی هنرمند

  نقاشی گوناگوننگاهی به شیوه های 

 میرزایی -بانو روشنک حاتمی 
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دارد به جای نقاشی های آبرنگ و یا رنگ و روغن، از پارچه های یزدی چهل تکه ای استفاده 

لباس در دوره قاجارها رنگ ها و تغییر نقش  ةکند و گزارش پایان تحصیالت و تز خود را دربار

 بنویسد.

سیما کوبان و بهجت صدر به تصویب رسید. خانم میرزایی  این پیشنهاد با حمایت اساتیدی چون

تکه پارچه  ۴۲۶متر با هفت رنگ و با استفاده از  ۲در  ۲خورشیدی تابلویی به ابعاد  ۱۳۴۸در سال 

 تکه دوزی نام داشت.  های یزدی تهیه کرد، هنر ارجمندی که در گذشته در ایران چهل

 

 
 

 ۴۳۴رنگ مختلف از پارچه های یزدی و  ۹چهل تکه، طرح و دوخت روشنک میرزایی مجموعا از 
به جای نقاشی برای کار پایان نامه دانشکده  سانتیمتر که ۱۹۰در  ۱۹۰تیکه پارچه به عرض و طول 

 پذیرفته شده است. ارایه کرده و با رتبه بسیار خوب
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 از ظروف بلور اتاق نشیمن  نقاشی آبرنگ

 

پیوند خود را با دنیای  غفور میرزاییاستاد  ،با محقق و ادیب ارجمندخانم میرزایی بعد از ازدواج 

 هنر و نقاشی حفظ کرد و از هر فرصتی برای تعالی و تکامل هنر خود استفاده نمود. 

خانواده میرزایی به آمریکا مهاجرت کرد. روشنک  میرزایی در لس آنجلس و  ۱۳۵۴در سال 

دیگر نقاطی که زندگی می کردند، در کالج ها و کالس های گوناگون حضور یافته و شیوه 

های گوناگون نقاشی و نوآوری های هنری را می آموخت. از آن جمله تکنیک نقاشی بر روی 

 ر ظریف و دقیق است در کالس یک استاد ژاپنی فراگرفت. حریر را که هنری بسیا
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برای آشنائی خوانندگان گرامی نشریه آرمان با این هنرها، برخی از آثار خانم روشنک در زمینه 

 -های: مینیاتور، آب رنگ، رنگ و روغن، نقاشی روی حریر و چهل تکه دوزی به نظر آنان می

 /https://roshanartgallery.com بازدید از گالری روشن در اینترنت:رسد. 

 

 نقاشی رنگ و روغن
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 نقاشی رنگ و روغن
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 ...نقاشی آبرنگ روی پارچه حریر با الهام از شعر نادر نادرپور تنگ شراب و شعر من
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 نقاشی های رنگ و روغن
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ز درخشان ترین  چهره های شعر معاصر ایران است. وی در یکی ا مهدی اخوان ثالث )م. امید(

درتهران درگذشت و در محوطۀ بیرونی آرامگاه  ۱۳۶۹د متولد شد و در سال در مشه ۱۳۰۷سال 

 فردوسی در توس به خاک سپرده شد.

اخوان در هنرستان فنی تحصیل کرد و چندی معّلم بود و مدّتی نیز در رادیو تلویزیون ملّی و 

همچنین در سازمان فیلم ابراهیم گلستان مشغول کار بود، ولی تنها کار دل او سرودن شعر بود. 

 وارد نبردهای اجتماعی شد و به زندان افتاد. اشعار او در این دوره بیشتر جنبۀ ۱۳۲۸در سال 

زبی ححزبی و سیاسی داشت. او و شاملو، ابتهاج، کسرائی، شاهرودی، و نیما در جبهه های 

 دوباره به مدت یک سال زندانی شد. ۱۳۳۲مرداد  ۲۸فعالیت داشتند. بعد از 

دفتر شعر، سه دفتر گزینۀ اشعار و چند اثر منثور منتشر ساخته است. اخوان ابتدا  ۱۱وی مجموعاً 

 ایش پیدا کرد.رمی سرود، ولی سپس به سبک نیمائی گ به سبک خراسانی شعر

نام دارد که برگرفته از شعری با همین عنوان است. این « زمستان»مشهورترین دفتر شعر اخوان 

 .دفتر نخستین مجموعۀ شعر اخوان ثالث در سبک نو است

تحلیل شعر زمستان 

 ثالثاخوان 

از سه دیدگاه ادبی، 

 سیاسی و اجتماعی

 

 دکتر هادی بهار



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

149 

 

 

    

 مهدی اخوان ثالث در پوست گردو

 ۱۳۰۷اسفند  ۱۰زادروز: 

 ۱۳۶۹شهریور  ۴درگذشت: 

 تخلص: م. امید

پدر و مادر: علی و مریم. علی و دو برادرش نام خانوادگی خود را اخوان ثالث به معنی برادران 

 سه گانه گذاشتند.

 فرزندان: الله، لولی، تنسگل، توس، زردشت، مزدک علی

 حکومت در دوران زندگی: پهلوی، جمهوری اسالمی

دوم، اشغال نظامی ایران، ملی شدن صنعت رویدادهای مهم در دوران زندگی: جنگ جهانی 

ای با او تماس  مرداد، انقالب اسالمی. پس از انقالب اسالمی سید علی خامنه ۲۸نفت، کودتای 

بنای »گرفت و تالش کرد او را به همکاری با جمهور یاسالمی ترغیب کند، اما اخوان پاسخ داد: 

خامنه ای گفته: گوشی را گذاشتم و تا آخر  «ما در این است که همیشه بر سلطه باشیم نه با سلطه

 سراغ او نرفتیم.

 متأثر از: فردوسی، نیمایوشیج

 سبک شعر: آمیزش شعر کهن و سبک نیمایی

کتابها: ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا، منظومۀ شکار، پائیز در زندان، عاشقانه و 

، دوزخ اما سرد، ترا ای کهن بوم و بر کبود، بهترین امید، در حیاط کوچک پائیز در زندان
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 دوست دارم.

 شعر معروف او: باغ بی برگی، زمستان، کهن بوم و بر، قاصدک، چاووشی پنج

 

 متن شعر زمستان

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

 سرها در گریبان است

 .کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

 ،نگه جز پیش پا را دید، نتواند

 .که ره تاریک و لغزان است

 ،ت سوی کس یازیوگر دست محبّ

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 .که سرما سخت سوزان است

 

 .نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

 نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

 ؟ز چشم دوستان دور یا نزدیک

 

 انمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکینمسیحای جو

 ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی

 !دمت گرم و سرت خوش باد
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 !سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای

 

 منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

 منم من، سنگ تیپا خورده ی رنجور

 منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

 

 زنگم، همان بیرنگ بیرنگمنه از رومم، نه از 

 .بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

 حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

 .تگرگی نیست، مرگی نیست

 .صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

 

 .من امشب آمدستم وام بگزارم

 .حسابت را کنار جام بگذارم

 ؟بامداد آمد چه می گویی که بیگه شد، سحر شد،

 .فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

 .زمستان است سردِ حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلیِ

 ،و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

 ، پنهان استده توی مرگ اندوبه تابوت ستبر ظلمت نُ

 استحریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان 
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 .سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

 ،هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان

 ،نفسها ابر، دلها خسته و غمگین

 ،درختان اسکلتهای بلور آجین

 ،زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

 ،غبار آلوده مهر و ماه

 .زمستان است

 ۱۳۳۴دی ماه  –تهران 

 

 واژگان و ترکیبات:

 -یخه، یقه؛ سربرکردن: سر بلند کردن؛ دید نتواند: نمی تواند ببیند؛ سربرنیارد کرد: نمیگریبان: 

یعنی توانستن توأم با « یارستن»از مصدر « نیارد»تواند سرش را باال بیاورد )از خجالت یا ترس(. 

ه جرأت؛ یازی: دراز کنی. از مصدر یازیدن؛ سخت: در این جا قید است و به معنی بسیار. امروز

سخت بیشتر به صورت صفت به کار می رود؛ ترسا: مسیحی. ترسا از واژه های باقی مانده از 

نیز همین « راهب»فارسی میانه )به صورت ترساگ( به معنی  بسیار ترسنده است. معادل عربی آن 

 معنی ترسنده )از خدا( را دارد که به مسیحیان اطالق می شده است.؛ لولی وش: مانند کولی؛ تیپا:

کلمۀ عامیانه معادل اُردنگی؛ روم: کنایه از سفیدپوست. مردم امپراطوری روم که سفید پوست 

بودند؛ زنگی: کنایه از سیاه پوست، مردم زنگبار که از سیاهی پوست مشهور بودند؛ حریف: 

همدم، هم پیاله؛ وام گزار: پرداخت بدهی، بیگه: بیگاه، دیر، غروب هنگام؛ قندیل: چراغ )از واژة 

ظلمت سپهر: آسمان؛ مرده: در این جا یعنی خاموش؛ ستبر: ضخیم، کلفت، ( Candellaالتینی 

نُه تو: تاریکی تو در تو و متراکم؛ مرگ اندود: که مرگ آن را پوشانده؛ بلورآجین: یخ زده شبیه 

 بلور، بفروز: روشن کن.

زمستان معروفترین شعر مهدی اخوان ثالث و یکی از مشهورترین اشعار معاصر ایران  توضیح:

سالگی سروده  ۲۸و در سن  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸دو سال بعد از  ۱۳۳۴است. او این شعر را در سال 
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 است.

 این شعر را می توان در سه الیۀ معنائی مختلف مورد بررسی قرار داد:

 سیاسی –الیۀ اول: اجتماعی  -

 هنری –الیۀ دوم: ادبی  -

 انسانگرایانه ولی غیر سیاسی –الیۀ سوم: اجتماعی  -

آنچه این شعر را در ابتدا به خصوص نزد روشنفگران چپگرا بسیار مشهور کرد، این بود که آنان 

این شعر را بازتاب فضای سیاسی آن روز می دانستند و دست به دست گرداندند و زیبائی شعر را 

ستند که شاعر برای گذر از سد سانسور و تفتیش، با زبانی نمادین و سمبولیک فقط در آن می دان

مرداد را  ۲۸و به نحوی بسیار جالب، یخبندان حاکم بر جامعه و فضای سیاسی پر اختناق پس از 

اخوان، شاعران نوپرداز دیگر نیز احساسات درونی خود را با توصیف کرده است. البته عالوه بر 

کردند. در این دوره واژه هایی مانند شب،  بولیک در اشعارشان بیان و منتشر میزبان تمثیل و سم

 سرما، شقایق، الله و غیره بسیار زیاد در اشعار آنان به صورت سمبولیک بکار برده می شد.

با تغییر رژیم در ایران  ۱۳۵۷گرچه تأثیر و کارکرد بّعد سیاسی این شعر تاریخ مصرفش در سال 

به سر آمد، ولی چندی نگذشت که عدم آزادی بیان و قلم دوباره پدیدار شد و به مدت کوتاهی 

« قوز باال قوز»این بار همراه با واپسگرایی، خرافه پراکنی و شستشوی مغزی بود و به قول مشهور 

شد و روشنفگران و نویسندگانی که اهل بازی با سیاست بودند، سیاست آنها را به بازی گرفت و 

خ مصرف بُعد سیاسی این شعر را درازمدت تر کرد. به عبارت دیگر تا موقعی که در نتیجه تاری

استبداد، خفقان و عدم آزادی بیان و قلم در جامعه وجود داشته باشد، الیۀ سیاسی این شعر هنوز 

 مطرح خواهد بود.

عز و دلکش است دربارة فصل زمستان و جلوه های یک شعر توصیفی ن به راستی« زمستان»

ون آن که با زبانی هنرمندانه و موسیقی خاص، همراه با نکات بالغی جالب سروده شده گوناگ

است و شاعر هر آنچه در سرمای سوزان زمستان مشاهده کرده است، به نحو بسیار گیرا و 

دلکشی در این شعر گردآورده است و تصویرهایی تازه ای ابداع کرده است: تاریک و غبار 

ابر می شود، سرخ شدن گوشها، به هم خوردن دندانها، بلورهای یخ  آلود بودن راه، نفسی که

 آویزان از درختها و...
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این شعر در قالب آزاد نیمائی سروده شده است و دارای وزن و قافیه است ولی یکی از 

ویژگیهای این نوع شعر آن است که بر عکس اشعار سنتی، مصراع ها کوتاه و بلند هستند و  

 هجاها( در تمام مصراع ها یکسان نیست. تعداد سیالب ها )

 تعداد قافیه های بیرونی هشت واژه است

که بعد از کلمات « است»گریبان است/ سوزان/ دندان/ زمستان/ پنهان/ یکسان/ زمستان/ لغزان. 

 نامیده می شود.« ردیف»قافیه آورده شده 

 می باشد: ۱۰و تعداد قافیه های درونی 

رنجور/ ناجور، زنگم/ رنگم/ دلتنگم؛ تگرگی نیست/ مرگی  آی/ بگشای؛ تاریک/ نزدیک؛

 بگزارم/ جام بگذارم؛ سرها/ دست ها؛ بسته/ خسته؛ غمگین/ آجین؛ کوتاه/ ماه نیست؛ وام

 -سیالب )هجا( می ۴بنا شده است که شامل « مفاعیلن»از نظر وزن بر زنجیرة هجائی « زمستان»

 باشد و یکی از وزن های دلخواه و مطلوب اخوان است.

که در پایان شعر آمده است نیز بر روی همین وزن انتخاب شده: مَ « زمستان است»موضوع شعر 

  –لَن  -عی   -فا         –

 ن َس -تا       -مِس     -ز              

 ه اند:مفاعیلن تشکیل شد ۶تا  ۵طوالنی ترین مصراع های شعر نیز از 

 مفاعیلن ۵ -« کسی سر بر نیارد پاسخ گفتن و دیدار یاران را»

 مفاعیلن ۶ -« حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت، پشت در چون موج می لرزد»

کنایه  ۶نماد )سمبول( و  ۵استعاره،  ۶تشبیه،  ۱۲مصراع دارد و در آن  ۳۹این شعر دلکش و گیرا 

 نه ذکر می کنیم:دیده می شود که از هر کدام سه نمو

 : منم... سنگ تیپا خورده، چراغ باده )اضافه تشبیهی(تشبیه -

 درختان، اسکلت های بلورآجین

 : مسیحا: استعاره از می فروش ارمنیاستعاره -
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زمین دلمرده )شاعر دلمردگی را که صفت انسان است به زمین اطالق کرده است؛ آرایۀ 

 نیز هست( تشخیص

 از خورشید استعارهقندیل سپهر: 

 : سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت: کنایه از بی مهری و بی توجهیکنایه -

سرها در گریبان است: کنایه از افسردگی، نگرانی و در فکر بودن و یا از ترس شناسایی 

 شدن سر در گریبان داشتن.

 پیرهن چرکین: کنایه از فقیر

 سیاسی، استبداد زمستان: دوران خفقان، اختناق، انجماد نماد )سَمبُل(: -

 تاریکی: سیاهی و مبهم بودن آینده

 ظلمت نه توی مرگ اندود: فضای تاریک و گرفته کشور. شاید زندانهای مرگ آور.

الیۀ سوم، الیۀ اجتماعی و انسانی است که در مورد وضعیت و شرایط زندگی انسان مدرن است 

دکتر رضا قنادان شنیدیم و سپس در  و چون ما اولین بار این برداشت از شعر را از زبان شادروان

مقالۀ مفصلی )که از راه اینترنت قابل دسترسی است( خواندیم الزم می دانیم فقط چند 

 پاراگراف از مقاله را در اینجا بیاوریم و خوانندگان را به اصل مقاله رجوع دهیم:

ا از آگاهی برای ما خوانندگان امروز این شعر که خود با اخوان همدوره بوده ایم و ی»

الزم دربارة پیشینه سیاسی او در نظام گذشته برخوردار هستیم موضوع سیاسی بودن 

چنان روشن است که خواننده را از فکر کند و کاو در قلمرویی از نوع « زمستان»شعر 

آنچه با این پرسش مطرح شد، باز می دارد. اما خواننده ای را در نظر بگیرید که صدیا 

ا این شعر روبرو شده و به دالیلی ذهن او از هر دانش الزم درباره دویست سال دیگر ب

آیا در شعر   آنچه امروز درک این شعر را برای من و شما آسان می سازد خالی است.

وجود دارد که خوانندة آن روز را به سوی  فضای سیاسی این شعر « سرنخی« »زمستان»

آشکار سازد؟ به دیدة نویسندة این سطور هدایت کند و چشم انداز معنایی آن را بر او 

 بر جای نگذاشته است!« زمستان»را در شعر « سرنخی»مهدی اخوان ثالث چنین 

را می توان نمایشگر شرایطی از رندگی انسان تلقی کرد که در آن نوع « زمستان»شعر 
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ته دوستی به عنوان یگانه انگیزة طبیعی پیوندهای انسانی از هستی اجتماعی رخت بر بس

است. نوع دوستی خود موضوعی است که برای خوانندة فارسی زبان و آشنا با ادبیات 

 فارسی بی درنگ این شعر سعدی را در ذهن فرا می خواند:

 بنی آدم اعضای یکدیگرند

 که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

 تو کز محنت دیگران بی غمی

 نشاید که نامت نهند آدمی

اعضای یکدیگر »را دریافت می کنیم، به جای « زمستان»با این سابقۀ ذهنی وقتی شعر 

تکه های جسدِ از هم گسسته را می بینیم که از صورت واحد و طبیعی خود « بنی آدم

، «گریبان»، «سر»جدا شده و هر یک وجود مستقلی پیدا کرده است. واژه هایی مانندِ 

که « دل»، و «گوش»، «دندان»، «چشم»، «سینه»، «نفس»، «بغل»، «دست»، «دید»، «پا»

)سرِ من، « متمم»برخالف کاربرد طبیعی و روزمرة ساختار دستوری زبان تنها و بدون 

پای تو، دستِ او( بکار رفته اند، این فکر را پیش می آورند که انگار در بطن شعر 

« زمستان»اجزای پیکر بنی آدم را در پهنۀ شعر  انسانگرایانۀ سعدی انفجاری رخ داده و

پخش کرده است. اگر این نکته درست است که انسان در ذات خود موجودی 

اجتماعی است، حاصل این گسست را باید شرایط غیر طبیعی ای تلقی کنیم که با 

را « سالمت»موقعیت وجودی آدمی از ریشه در  تخاصم است. در آغاز شعر می شنویم 

سپس «. نگه جز پیش پا را دید نتواند»خوانیم  ، و آنگاه می«اهند پاسخ گفتنمی خو

« وگر دستِ محبت سوی کس یازی/ به اکراه آورد دست از بغل بیرون.»می بینیم: 

که سه شاهرگ ارتباطی آدمی  –چنین پیداست سالم گفتن، نگاه کردن، و دست دادن 

از دست داده و در غیاب این انگیزة  در اینجا انگیزة خود را –را به وجود می آورند 

« دلتنگ»طبیعی، و شرایط غیر طبیعی ناشی از آن، انسان به موجودِ تک یاخته، تنها، و 

مبدل شده است. دور از این عنصر حیاتبخش است که شناخت او از خود و از هستی 
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 و« دشنام پست آفرینش»، «سنگِ تیپا خوردة رنجور»تنها در قالب مفاهیمی چونان 

 )دکتر رضا قنادان(« قابل درک و بیان می گردد.« نغمۀ ناجور»

 چند نکتۀ دیگر دربارة این شعر:

مصراع دوم شعر زمستان را در وسط سطر نوشته است زیرا از نظر « دفتر زمستان»اخوان در 

زنجیرة وزنی ادامۀ مصراع اول است و اگر این دو مصراع بدنبال هم نوشته شوند، از نظر وزن 

کسی سر بر نیارد کرد »صراع کامل خواهد بود که تعداد هجاهای آن مساوی مصراع سوم یک م

 خواهد بود.« پاسخ گفتن و دیدار یاران را

 در شعر دیده می شود: (alliteration)« واج آرائی»چند نمونه از 

 «س»سرما سخت سوزان است: تکرار حرف 

 «پیر»و « پ»ترسای پیر پیرهن چرکین: تکرار حرف 

 «س»لی سرد زمستان: تکرار حرف سی

 «گ»تگرگی نیست، مرگی نیست: تکرار حرف 

 ««خرق عادت»یا « آشنایی زدائی»یا « عادت زدایی»دو نمونۀ جالب از 

 چون موج می لرزد بجای مثل بید می لرزد

 نعمۀ ناجور به جای وصله ناجور

آن تلفیقی بسیار زیبا و یکی دیگر از برجستگی های شعر زمستان این است که اخوان ثالث در 

ماهرانه از زبان کهن نظم و نثر فارسی و زبان محاورة امروز بکار برده است. از سویی عبارتهای 

من »و « دست محبت سوی کس یازی»و « سر بر نیارد کرد»بسیار قدیمی و آرکائیک مانند 

ای و عامیانه مانند در شعر دیده می شود و از سوی دیگر عبارتهای بسیار محاوره « امشب آمدستم

 و نغمۀ ناجور.« میهمان سال و ماه»، «دمت گرم»، «تیپا خورده»

به عالوه شاعر ترکیبات تازه ای نیز آفریده که لطف مخصوصی به این اثر می دهد مانند 

در ضمن واژة فرانسوی «. اسکلتهای بلورآجین»، «لولی وش»، «مرگ اندود»، «گرمگاه سینه»

سی بیشتر در مورد بدن انسان بکار برده می شود در اینجا به درخت نسبت اسکلت که در زبان فار
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داده شده است و یادآور این است که در چنین اوضاع و شرایطی، آدم ها هیچ فرقی با درختان 

« انسان وارگی»و یا « تشخیص»یخ زده ندارند. نسبت دادن صفات انسان به اشیاء بی جان را 

(personification) زمین دلمرده»د که نمونۀ دیگری از آن در شعر زمستان ترکیب می نامن »

ندارد ولی اخوان دلمردگی انسان را به همه « دل»می باشد. دلمردگی صفت انسان است و زمین 

 کس و همه چیز دور و بر خود نسبت داده است.

 

 نکتۀ آخر:

در باالی « زمستان»نوان برای کسانی که این شعر را برای اولین بار می خوانند، بهتر است که ع

شعر نوشته نشده باشد چون وقتی خواننده مصراع اوّل شعر را می خواند، به فکر می افتد و تأمل 

 -می کند و از خود می  پرسد که چرا سالم را پاسخ نمی دهند و دوباره وقتی به مصراع دوّم می

ها تا سطر هشتم ادامه پیدا و این چرا« سرها در گریبان است»رسد از خود سؤال می کند که چرا 

می کند و کنجکاوی خواننده را بر می انگیزد تا این که باالخره خواننده به آخر بند اوّل می رسد 

و فقط در این هنگام است که متوجه می شود که « سرما سخت سوزان است»و می خواند که 

ن دیدن عنوان فصل زمستان است و جواب پرسشهای او داده می شود. به عبارت دیگر بدو

کند و او را کنجکاو و وادار به تأمل و  ، بند اوّل شعر جلب توجه خواننده را بیشتر می«زمستان»

فکر کردن می نماید. خواننده ای که می خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است که شاعر چنین 

 توصیفی را می کند.

 

 اجرای موسیقایی:

 (۱۳۴۰و  ۱۳۳۰خوانده شد )دهۀ شعر زمستان ابتدا توسط خانم پروین  -

 (۱۳۷۰شهرام ناظری و موسیقی محمد رضا درویشی )دهۀ  -

. این اثر ضبط زندة کنسرت ۱۳۸۰محمد رضا شجریان و موسیقی علیزاده در سال  -

اجرا شده که از طرحها و « داد و بیداد»در کالیفرنیاست. این ترانه در آواز  ۱۳۷۹

 ابداعات جسین علیزاده است.
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 مکار نیز این شعر را همراه موسیقی اجرا کرده است.گروه کا -

 

 منابع:

 چشمه روشن، دیداری با شاعران نوشتۀ دکتر غالمحسین ویسفی -

 باران: وبالگ دکتر حسین خسروی: نقد فرمالیسی شعر زمستان -

 «زمستان»انجمن هنری نقد و بررسی شاندن: نقد و بررسی شعر  -

 تبیان، سایت اسنترنتی - -

 (porsa books)نوشته دکتر رضا قنادان « زمستان است» -

 .۱۳۹۴اسفند  ۳سکانس های زمستان: دکتر امید طبیب زاده، روزنامهّ شرق  -
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دکتر جمشید شیرانی فارغ دربارۀ نویسنده: 

از دانشکده پزشکی  ۱۳۵۹التحصیل سال 

دانشگاه پهلوی شیراز و متخصص بیماری های 

قلب و عروق، آسیب شناسی قلب و پژواک 

نگاری قلب از آمریکا است. با عالقه به ادب و 

فرهنگ ایران زمین فعالیت هایی در زمینه 

 "پیرعریان"پژوهشی انجام داده که از جمله 

ز "عربان( و  باباطاهر های ترانه و )زندگی

از سوی کتابناک به چاپ  "ان تا به کرمانگرگ

رسیده است. دو کتاب ترجمه شعر به فارسی هم 

با همکاری الف. مازیار ظفری به چاپ رسانده 

 اشعار از ای پیمانه زرین: گزیده"که اولی 

خیال ناب: ترجمه گزیده ای از اشعار، یک ")کتاب ایران، بتزدا( و دومی  "تراکل گئورگ

)شرکت کتاب، لس آنجلس( نام دارد. از او  "احبه ای از گوتفرید بنداستان کوتاه و مص

همچنین مقاله های پراکنده ای در نشریات ادبی به چاپ رسیده است.  این نوشته بخشی از 

تحقیق بلند دکتر جمشید شیرانی در مورد زنخ در ادب فارسی است که نویسنده در اختیار آرمان 

   گذاشته است.

 

 یک فارسی زنخ در شعر کالس

مانند دیگر اجزای صورت، زنخ هم یکی از ارکان زیبایی صوری و معنوی بوده و ویژگی های 

آن در شعر کالسیک فارسی به تفصیل برشمرده شده است. زَنَخ )زنخدان( یا چانه بخشی از 

صورت است که زیرِ لب ها قرار گرفته و شکل خود را از استخوان آرواره پایینی می گیرد. زنخ 

 باالی گردن قرار دارد و در برخی با غبغب )پوست آویخته زیر گلو( از گردن جدا می شود.

در شعرهای کالسیک فارسی، ویژگی هایی که زنخ را به زیبایی متمایز می کنند، گِردی و 

سپیدی، داشتنِ چال و خال، و متناسب بودن با دیگر اجزای صورت به خصوص زلف و لب و 

اری دیگر از واژه هایی که در نظربازی شاعران جایگاه خاصی یافته اند، گونه است. مانند بسی

 زنخ 

 در شعر کالسیک فارسی

 جمشید شیرانی
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زنخ نیز با شماری از اشاره ها و داستان ها در هم آمیخته و در پیرامون خود جهانی ویژه و منسجم 

از تعبیرها و تفسیرها ساخته است. و درست مثل دیگر واژه ها معانی و مفاهیم گسترده ای یافته و 

هندی به صورت های اعجاب انگیز خیال در آمیخته است. هدف این مقاله مروری حتا در سبک 

بر مفهوم و کاربرد واژه زنخ )زنخدان( و مشتقات آن در شعر کالسیک فارسی است. در همین 

جا باید به این مطلب اشاره شود که ممکن است دو واژه زنخ و زنخدان در ابتدا با هم تفاوت 

یکی از آن ها به بخش استخوانی و دیگری به قسمت گوشتی چانه اشاره معنا داشته اند و شاید 

می کرده است، اما به مرور زمان این دو با هم مترادف شده و اختالف معانی آن ها از میان رفته 

 است. 

 رودکی شاعر بزرگ ایران می گوید:

 راست ماند به سیب زنخدان وآن

 سیب دارد خال مُشک از اگر

زنخدانی که مانند سیب گرد است و در آن گودی )فرورفتگی( وجود دارد. آن ]سیب زنخدان: 

 چانه مانند یک سیب است البته اگر سیب بتواند خالی عطرآگین داشته باشد[

به همین ترتیب، زنخ و زنخدان از آن دوران تا عصر ما زینت بخش شعر منظوم فارسی بوده 

 است:

 بگرفتم دست به را او زُلف

 اشعار( دیوان - سیستانی دگر )فرخی دستِ به او گِردِ زنخِ

*** 

 سیاه رنگِ گیسوش گشت بُتی

 نامه( گرشاسپ - توسی ماه )اسدی گِردِ رُخ و ناهید زنخدانْش

*** 

 پوست کَفته مهربان دلِ چون یکی

 نامه( گرشاسپ - توسی دوست )اسدی زنخدانِ شخوده چون یکی
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 است[( دار چاک) دار چال ی چانه مراد جا این در خراشیده،: ]کَفته: شکافته؛ شَخوده

 بند زُلفْ از برسازم چو را زنخ

 شرفنامه( -کمند )نظامی  درآرم معلق آبِ به

*** 

 رَسَن زرّین یوسفِ شد که صبح

 مخزن االسرار( -یاسمن )نظامی  زنخِ در کَنان  چاه

نورانی دارد و انوار طالیی از رَسَن: کنایه از خورشید که مانند یوسف جمال زیبا و  زرّین یوسفِ

 ابرِ رَسَن/وز زرّین یوسفِ این فن، به رسته دی چاهِ آن منتشر می شود. مثال دیگر از خاقانی: از

 ریخته. زلیخا اشکِ پیرهن، مصری

 هم دندان و زدی من در چنگ

 هفت پیکر( -هم )نظامی  زنخدان و بوسی لبم تا

*** 

 - روحانی دیده ی از -بنگر  و برو ورنه

 دیوان اشعار( -غبغب )سنایی  و زنخ و زلف او جمال باغِ در

*** 

 است حیرانی سخن زنخدانش از

 نامه( مصیبت - سرگردانی است )عطار کوی آن جا زآن که

*** 

 لب و زنخدان عشقِ عجب، خامان ز نیست

 دیوان اشعار( -)اوحدی  ۶زَبیب جوید چه طفل جوید؟ رطب، چه طبع

 مویز[ و ]زبیب=کشمش
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*** 

 بوسیدن دستْ کشیدم زنخدانت سیلِ در چو

 دیوان اشعار( -دل )اوحدی  مارم چو کفانیدی و دست کفم از کشیدی

چون خواستم دست تو را ببوسم، سیلِ آب از چاه زنخدانت مرا در خود گرفت، تو دست خود 

 دان(.را پس کشیدی و همچون ماری به قلبم نیش زدی )اشاره ضمنی به واژگونه بودن چاه زنخ

 انگیزت فتنه ساقِ به ساقی ای بردی ها دل چه

 غزلیات( -دالویزت )سعدی  زنخدانِ بَر چندی بوسه دریغا

*** 

 پریشان زلفِ سرِ و زنخدان و خال است نه آن

 غزلیات( -خدایی )سعدی  سرّیست که برد نظر اهل دلِ که

*** 

 گلزار در گرفت سوسن دامن بنفشه

 قصاید( - اسماعیل الدین آورد )کمال برآن خوش سخت زنخی تو عذار

*** 

 گوییا بازد، عشق خسرو که زنخدانت با

 غزلیات( - دهلوی کند )امیرخسرو می بازی قصّاب با که دان گوسفندی

*** 

 ببیند زنخدانت شکل وگر

 غزلیات( - دهلوی افتد )امیرخسرو چَه در حیوان آب روانی

*** 

 گزیدمی زنخش گه مزیدمی، لبکش گه



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

164 

 

 

 غزلیات( -بو )حکیم نزاری  به بو رنگْ به رنگ چیدمی، وصل گلِ گه

*** 

 زنخدان گاهی گزم لب ها گهت

 غزلیات( - نزاری گوش )حکیم بنا گاهی گزم بازو گهت

*** 

 دلکش رخسارِ آن بر زنخدانش

 ناظر و منظور( -آتش )وحشی بافقی  در را آبی کرده معلق

معلقِ چانه اش بر آن آب )طراوت و تازگی( رخسار گلگون او به آتشی می ماند که از چاه 

 ریخته می شود.

*** 

 زندگی زآبِ کردند پُر که را، زنخدان آن

 غزلیات( - جغتایی چکید )هاللی خواهد نازکی کمالِ کز نِه، کفم بر

 

 دست بُردم نرم نرم پیرهنش چاکِ به

 قطعات( - را )قاآنی زنخدان آورم چنگ به رفته رفته که

*** 

 مقصود کعبه ی رُخت عشاق، قبله ی تو

 غزلیات( -زمزم )فروغی بسطامی  و زنخدان، حجراالسود و خال وآن

*** 

 امروز نظرانی صاحب قبله ی صنم تو

 غزلیات( - صبوحی زد )شاطرعباس زمزم چَهِ به آتش تو زنخدانِ که

۱۱ 
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*** 

 را عارض و خال و زنخدان و لعل لبانِ

 قصاید( - بهار الشعرای )ملککنند  پنام قیرگون یکی زیر نهفته

 بندند. می دهان بر مذهبی مراسم هنگام آن را زرتشتیان پنام: چانه بند پارچه ای، نوع چهارگوش

البته زنخ همیشه در شعر موضوع و مخاطب ستایش نبوده و گاهی مثل هر عضو دیگری در بدن 

 است:همان بوده که هست و در برخی موارد هم بر آن جفای بسیار رفته 

 زره دوتویی در همه بدن ها 

 قصاید( - سلمان سعد )مسعود ۱۰لثام دوتایی در همه زنخ ها

 تن آن ها را زره دو الیه و چانه هایشان را دهان بند )لثام( پوشانده بود.

*** 

 بگرفتم دست به او زنخِ

 اشعار( دیوان - بخست )سنایی نیش ز من دست رگِ چون

*** 

 نشاط تو روی به دایم را خواهانتْ نکو هم

 اشعار( دیوان - زنخ )انوری من...  به دایم را بداندیشانْت هم

*** 

 سخت مشتِ سه دو کوب زنخش در

 دیوان شمس( -من )مولوی  موالی و نرزاده و نر ای

*** 

 موی به سِحر بشکافد برزنخ که تیزی

 قصاید( - اسماعیل الدین کند )کمال زبان زخم دعوی که معرضی در
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*** 

 خواست می اجازتی فَخّار خسروِ بنده ز

 را دالرا آن نام ببرم غزل در که

*** 

 زنخش بشکنم و مشت زنم گفت رقیب

 مقطعات( -را )کمال خجندی  زنخ ها چنین گفتم تو به جان مزن

*** 

در گذشته واژه زنخ معانی دیگری هم داشته است. یکی از آن معنی ها فریب و یاوه بوده است 

 از آن را در این جا ذکر می کنیم:که نمونه هایی 

 را نوان سنایی چند تا

 دیوان اشعار( -گذارم )سنایی  فرو زنخ به خر چون

 ]تا به کی انتظار داری که من سناییِ ناتوان را ابله بشمارم و دست از حمایتش بشویم[

*** 

 بُرد خون در دل جامه ی غمت ماه، ای

 بُرد؟ چون ما دل رختِ ترا نادیده

 ترا چشمست گوشه ی بر که خال آن

 رباعیات( -بُرد )اوحدی  بیرون زنخ به خوبان لب خالِ

*** 

 نیز را جان من، دل بازی به داده ای

 نیز را پیمان شکسته، جفا ز عهدم

 لیک دادن، بندگی خطِ تو به خواهم
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 رباعیات( -)اوحدی  ۲نیز را آن برآوری زنخ به ترسم

طنز زیبا و ایهامی در این دوبیتی نهان است. در ظاهر می گوید می خواهم سند بندگی خود را 

به تو بدهم ولی می ترسم در دستخط من دست فریب ببری و آن را مخدوش کنی )در سوی 

 دیگر خط بر زنخ برآوردن معنای ریش در آوردن بر چانه را هم القا می کند(. 

*** 

 اندازی سیاه ابروی بر وسمه گه

 اندازی ماه چو روی آن بر زُلف گه

 من دل بازی به تا چه؟ از همه این ها

 رباعیات( -اندازی )اوحدی  چاه به آوری، زنخ بر خوش

*** 

 زنخدان ناگاهت بندند بر چو

 اسرار نامه( -)عطار  ۳دان زنخ آنجا، جهان ملک همه

 جهان پی خواهی برد[]آن گاه که چانه تو را پس از مرگ می بندند به بی اعتباری 

*** 

 زنخدان ناگاهش بربستند چو

 خسرو نامه( -دان )عطار  زنخ این جا جهان کار همه

*** 

 است بسیار خواستگار را هزل

 التحقیق( طریق - است )سنایی کار در ریشخند و زنخ

*** 

 بد پیمانم و عهد سست که مندیش
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 جانم گیرد فرار دوستیت وز

 شود منسوخ جمال خط به هرچند

 رباعیات( -خوانم )سعدی  می زنخ همچنان تو خط من

زیبایی را زایل   ریش  شعر رندانه ای است. در مصراع دوم ظاهراً می گوید اگر چه درآوردن

می کند، امّا من همچنان چانه ی تو را بی ریش فرض می کنم امّا در واقع می گوید که دستخط 

 تو را یاوه ای بیش نمی دانم.

*** 

 یار زنخدان به دمان چه گوی

 غزلیات( - خجندی گوست )کمال بیهوده مردم زنخ این

 

 باغ میوه زنخ

 را سعدی عشق باغِ در که  گمان  برند

 است  )سعدی(  پستان نار و زنخدان سیبِ به نظر

همان طور که در مقدمه آمد گاهی به علت شباهت چانه چال دار به تهِ )سطح زیرینِ( میوه های 

درختی، زنخ را به سیب تشبیه کرده اند. امّا داستان این شباهت های مجازی از محدوده سیب 

وعه این بسیار فراتر رفته و میوه های دیگر مانند بِه و نارِنج و تُرَنج را نیز شامل شده است. از مجم

 تشبیه ها در پیرامونِ زنخ باغِ میوه ی پُرباری سر زده است که تفرجگاهی زیباست.  

از زمان های قدیم مورد توجه بوده و آن را برای سالمتی و درمان بسیاری از بیماری  به بِه: میوه 

شی تشبیه ها مفید می دانسته اند. بی مناسبت نبوده که زنخدان یار را به این داروی درد و ناخو

می کرده اند. به عالوه نام این میوه با خوبی، نیکی، پسندیدگی و رهایی )بهبود( از بیماری 

مترادف بوده است. بِهِ تازه همچنین پوششی از کُرک دارد که به موی تازه رُسته از زنخ می ماند 

 و همه این تعابیر در شعر فارسی در ارتباط به بِهِ زنخ به کار رفته است:

 بِهست یکتاست مِهر به ار دَمَش ام با
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 بِهست ماست کفِ در چو زنخش سیب

 آری او، قامت وصفِ و من پس زاین

 رباعیات( -)اوحدی  ۱بِهست راست سخن هم می گوییم چون

هم سخن "]بِهَست در هر سه مورد بهتر است معنی می دهد امّا به میوه بِه هم اشارتی ضمنی دارد. 

را میتوان بهتر آن است که حقیقت گفته شود معنا کرد امّا در واقع اشاره به آن  "راست بِه است

 دارد که یار قد کشیده و بلندی دارد پس وصف او سخن را راست و کشیده می کند![ 

  *** 

 نباشد  بِه فِراق بیمار

 غزلیات( -زنخدان )سعدی  بِهِ نکند بو تا

*** 

 سیمین سیبِ یا زنخ یا آن است بِه

 غزلیات( -شیرین )سعدی  جانِ یا شکر یا آن است لب

*** 

  سیمینی هِگفتم بِ شروزی به زنخدان

 غزلیات( -)سعدی  ه از این بینیگفت ار نظری داری ما را بِ

او را به سیبی سپید همچون نقره تشبیه کردم، گفت: تو اگر صاحب نظر بودی قطعاً زمانی چانه 

 )زنخدان مرا( بهتر از این توصیف می کردی!

 بِه نه مُرادست تو از تُرنج نه را ما

 مده بادام و پسته شکری خود تو

 مِه و باشد کِه تو پستان زِ نار گر

 رباعیات( -بِه )سعدی  تو زنخدان از بِه نبود هرگز

*** 

۱٦ 
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  زنخش بر نشسته عنبر کوه

  آلود مُشک بِهیست گویی راست

  افتد صوفیان چنگال به گر

 قطعات( -)سعدی  ۳شفتالود به مگر ندهندش

بر چانه اش ریش انبوهِ سیاهی )کوهی از عنبر( روییده مانند بِهی که کُرک روی آن را گرفته 

الوقت( بیفتد که تنها در ازای بوسه های  باشد. وای اگر به دست فرصت طلبان )صوفیان ابن

شیرینِ آبدار )شفتالود( او )آن به( را باز پس خواهند داد. عنبر ماده سیاه و خوشبویی است که از 

معده و روده ماهیِ عنبر استخراج می شود. شفتالو یا شفتالود کنایه از بوسه شیرین و آبدار است 

 چنان که سیف فَرغانی می گوید: 

 دست یابم زنخش سیبِ فتالویبه ش گر

 رنجوری ازین یابم بِه که نیست شک هیچ

 همچنین از مهستی گنجوی است:

 نه کف بر می که گفت من به دلدار

 بده انگور آب زِ خود دل دادِ

 شفتالو یا ناز نُقلِ به که گفتم

 شفتالو بِه  که گفت زنخش سیبِ

 بهار بستانِ تاالنه ی تو لعل ای

 خُمار داده رزان زآبِ تواَم بادامِ

 زنخ سیبْ ای شفتالویت حسرتِ در

 انار )تاالنه نوعی شفتالو است([ دانهْ چون اشک و است بِه چو رنگم

*** 

 خجند نارِ و بِه سمرقندی سیبِ از گفتم
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 غزلیات( -نبود؟ )کمال خجندی  بِه گفتا قند چون لب و زنخدان با

سمرقند و انار خجند هم بهتر است. با آن چانه  به او ]مجبوب[ گفتم که سیبِ زنخدانِ تو از سیبِ

و لبِ شیرینش پاسخ داد ]گِله کرد[ که از این ها بهتر چیزی نداشتی که زنخدان مرا به آن تشبیه 

کنی؟ در حالی که در ظاهر به نظر می رسد که محبوب می گوید چرا فقط سیب و انار، پس بِه 

 چه شد!

*** 

 است پیروزی ترا سبز خطِ لعل لبِ بر

 غزلیات( -)کمال خجندی  ۵است بهروزی ترا خال بِه چو زنخدانِ بر

]شاعر دارد برای مخاطبش فال می گیرد. در فال بینی سبز رنگِ چیرگی و خال چانه نشانه 

 نیکبختی است[

*** 

 روضه ای رُخت باغِ از بِه نیست

 غزلیات( - کاشانی است )فیض خوش چیدن تو زنخدان سیبِ

*** 

 ها میوه زاهد بهرِ از بود جنّت در گویند

 غزلیات( - کاشانی به )فیض میوه زآن ما سیبِ این نگار زنخدان و ما

*** 

 ولی حالم، بَد مقصود میوه ناچشیده

 غزلیات( - جغتایی بِهی )هاللی امید تو زنخدان سیب از دارم

*** 

 چشم به را زنخدان سیبِ کند می بِه خط گَردِ

 غزلیات( - تبریزی )صائب ۶باآفتاب ترا سنجیدن است چشمی تُهی از



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

172 

 

 

]غبارِ ریش )کُرک( که بر چانه ات می نشیند سیبِ چانه را مانند بِه )بهتر( می کند. آدم باید کور 

)بی بصیرت، تُهی چشم( باشد که آن چانه را به آفتاب تشبیه نماید و فکر کند غبار جلوی تابش 

 آن را خواهد گرفت[

 انار چو شَق ار آبله پُر دلِ بس کند می

 غزلیات( - تبریزی برخاست )صائب زنخدان سیبِ کزآن گَرد این بِه، چون

 

هنگامی که همچون بِه کُرک )ریش نازک و ظریف( بر چانه )سیب زنخدان( تو می روید چه 

 بسا دل های سوخته )تاول زده( که از حسرت همچون انار رسیده می ترکد.

*** 

 انار چون شد گره خونین عقده صد دلم در

 غزلیات( - تبریزی گرفت )صائب را زنخدان سیبِ آن خط گَردِ بِه، چو تا

*** 

 بر را بوستان و درختان نماند ار به

 غزلیات( - را )قاآنی زنخدان بِه و گیر قامت درخت

 *** 

 ترنج

 بازی ترنج سرِ ز لیلی

 لیلی و مجنون( -سازی )نظامی  ترنج زنخ ز کردی

قدیمی مانند داجبال فعلی که در آن به جای توپ از گویِ ترنج استفاده ترنج بازی= یک بازی 

می شد. لیلی هم برای دل بردن از معشوق از ترنجِ زنخدانش گوی می ساخت. همین مفهوم در 

تبریزی آمده است. او می گوید در بازیِ خطرناکِ عشق کسی از زخمِ  بیت بعدی از صائب
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رد. به عالوه ترنج زدن هم گویا رسمی بوده در قدیم که در سیب زنخدان او جان به در نتواند ب

 آن دختران برای انتخاب همسر ترنج زرّین به سوی مرد دلخواهشان پرتاب می کرده اند.

*** 

 غنجی غمزه هر بر کرده مُوکّل

 خسرو و شیرین( -ترنجی )نظامی  چون غبغب و سیب چون زنخ

با چانه اش که به سیبی می مانست و غبغبی که بر هر اشارتِ چشمی نازی و کرشمه ای افزود 

همچو ترنجی بود. گرچه اغلب غبغب به معنی گوشت زیر چانه است گاهی این واژه اشاره به 

 غضروف تیرویید )سیبِ آدم( دارد.

*** 

 نَبَرد زنخدان سیبِ آن دیدن از کس جان

 غزلیات( - تبریزی نَبَرد )صائب جان خورد که هر بر که است ترنجی این

 سیب ]ریشه واژه سیب ساب به معنای ساییده )لطیف و صیقل خورده است[ 

 راست ماند به سیب زنخدان وآن

 سیب )رودکی( دارد خال مُشک از اگر

*** 

 غنجی غمزه هر بر کرده مُوکّل

 خسرو و شیرین( -ترنجی )نظامی  چون غبغب و سیب چون زنخ

*** 

 انگشت به را عقیقش سودی گهی

 خسرو و شیرین( -مشت )نظامی  در سیب چون زنخ آوردی گه

*** 

 گیرم نشست برت نار با

۱۹ 
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 لیلی و مجنون( -گیرم )نظامی  دست به زنخت سیب

*** 

 نگونی بدان زنخی از سیب

 لیلی و مجنون( -چونی؟ )نظامی  که زنان زنخ نار بر

دست می دهد. سیبِ  تصویر لطیفی است مثل تمامی تصاویر ظریفی که نظامی از اسرار مگو به

بزرگ و واژگونِ چانه به پایین می نگرد و از انارِ پستان با ناز و فخر فروشی می پرسد که حال تو 

 در آن پایین چطور است!

*** 

 زنخ سیبِ و بدید پستان نارِ

 هفت پیکر( -یخ )نظامی  به نبشته بر سیب آن نام

است؛ چیزی که حرفش را هم نباید زد؛  نام چیزی بر یخ نوشته شدن کنایه از امر دست نیافتنی

 آرزوی محال.

*** 

 زد زیبی تو حُسن ز چشمم در چون

 زد شیبی دلم بر زلف تافته آن

 زد آسیبی تو باروی چو اندیشه

 رباعیات( -سلمان  سعد زد )مسعود سیبی توام زنخدان دور از

به تازیانه ای تنبیه نمود ]و[ ]چون زیبایی ]باغِ حُسنِ[ تو در چشمم پدیدار شد موی بافته ات مرا 

چون در فکرم خیال خراب کردن دیوارِ ]باغِ زیبایی[ تو را پروراندم چانه ات سیبی به سوی من 

 پرتاب نمود[

*** 

 دید تو خندانِ الله ی آن چو بنده دی
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 دید تو جان رهگذرِ آن در سیب وآن

 دید تو مرجانِ حُقّه ی آن در سیب نی،

 رباعیات( -دید )سنایی  تو زنخدان خود تنگ دل کاندر

*** 

 بودی سیب سیمین چو زنخدانش

 الهی نامه( -بودی )عطار  آسیب خلق قسم سیبش ز

بازی با دو واژه که تنها در یک حرف با هم تفاوت دارند ولی معنای آن ها کامالً با هم فرق 

های زبان است. در دارد همان است که جناس ناقص افزایشی خوانده می شود و یکی از آرایه 

ضمن تأکید می کند که دست عاشق به این سیب نمی رسد و اگر گستاخی کند سیب به سویش 

 پرتاب می شود و به او صدمه می رساند.

*** 

 سیب زنخدانِ چاهِ نشاند در خزان دستِ

 دیوان اشعار( -نار )خاقانی  گریبانِ گوی گشاد بر چمن لَعبِ

*** 

 زنخ سیبْ ای شفتالویت حسرت در

 رباعیات( - گنجوی انار )مهستی دانه چون اشکْ و است بِه چو رنگم

*** 

 سَهی سروِ ای آبدارت شفتالوی

 رهی دندانِ به بوسه ره ز آمد

 افکند نار من دلِ در زنخت سیبِ

 رباعیات( - گنجوی همی )مهستی بوی این از پس ناید سوخته زین

*** 
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 نه کف بر می که گفت من به دلدار

 بده انگور آبِ ز خود دلِ دادِ

 شفتالو یا ناز نقلِ به که گفتم

 رباعیات( - گنجوی شفتالو بِه )مهستی که گفت زنخش سیبِ

 آورده وَشم الله گِردِ تو خط ای

 آورده یَشم ز آب زنخت سیب

 طلب کرده جگر خون من ز تو لعل

 رباعیات( -آورده )اوحدی  چشم و سر بر روان رفته دل

نورانی )الله( است و ریش نورسته تو بر گِرِد آن نقش و نگاری صورت تو مانند چراغی 

)بُخاری( کشیده است. چانه ات مانند سیبی است که از یشم )سنگ قیمتی سبز رنگ( طراوت 

خود را گرفته باشد. لعلِ سرخِ لبت از من می خواهد که او را به خون جگر جال دهم. دلم از 

و را تماشا کند. داستان لعل و جگر داستانی قدیمی سینه بیرون آمده و چشم در آورده که ت

 است. حافظ می فرماید:

 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

 آری شود ولیک به خون جگر شود

سرخ فام مبدل  لعل ها بر اثر تابش مداوم خورشید می توانند به سنگ که بودند معتقد در قدیم

شوند و برای جال دادن و شفاف کردن لعل آن را مدتی در میان جگر خام و تازه قرار می دادند. 

در عرفان این داستان مکررّی است که رنج سلوک برای رسیدن به کمال را به صورت های 

و مختلف به تصویر می کشد. مثل ذرّه که به خورشید می رسد، دل که با صیقل آیینه می شود 

 قطره که به دریا می پیوندد. 
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 1تازه های باَهِمستان 

 نهاد ایرانیان -آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم ۀبرگ ویژ

 
، ادیب، مولوی شناس و متخصص در رشتۀ روانشناسی که با آثار خالق دکتر مهدی سیاح زاده

تارنمای خود در زمینۀ عرفان ایران فضاهای بدیعی را در مطالعات عرفانی گشوده به تازگی از 

رسمی خود رونمایی کرده است.  این تارنما با بخش های متنوع دربردارندة برخی از آثار این 

محقق ارجمند از جمله فرهنگ مثنوی معنوی، تفسیرهای نی نامه و آثار دیگر است که در 

دسترس مشتاقان درس ها و نوشته های این استاد نوپرداز است.  دکتر مهدی سیاح زاده از 

  آن می باشد. و مدیر مسئولذاران نشریۀ مطالعات فرهنگی آرمان بنیانگ

ت ابتدایی و متوسطه را در همان الدر بندر انزلی متولد شد. تحصی ۱۳۱۳در سال دکتر سیاح زاده 

شهر به پایان رساند و در رشته روانشناسی در ایران و امریکا درس خواند و در لس آنجلس مقیم 

هنگام تحصیل در ایران از محضر استاد بدیع الزمان فروزانفر و دکتر  . و مشغول به کار گردید

خود را صرف پژوهش  اوقاتبیشتر   سال اخیر ۲۵عبدالحسین زرین کوب بسیار بهره برد. او در 

                                                 
 است.   Communityواژه باهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۱
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بخشی در  است که همه آن ها در لس آنجلس و کتاب هاییکه حاصل آن ه کردموالنا در آثار 

ی مقیم لس آنجلس نچندین سال به همت جمعی از جوانان ایرا او .و منتشر شده است چاپایران 

و تمدیر انستی و هم اکنون نیز مثنوی و غزلیات شمس برپا داشته  جلسات رایگان شرح و تفسیر

بازدید و مطالعۀ تارنمای دکتر مهدی سیاح  . فرهنگی ایران در لس آنجلس استهای پژوهش 

 http://www.sayahzadeh.com زاده برای همگان آزاد است در نشانی:

 

 

چند گالری در  در  خود را   کارهای در سال گذشتهش و کاریکاتوریست اپویا افشار هنرمند نق

است.  از ویژگی های کار او ۱۳۶۳در سال  تهران متولدکالیفرنیا به نمایش و فروش گذاشت. او 

 به تصویر کشیدن شخصیت های تاریخی به سبک شبه کاریکاتور است.

 

 
ایرانی ۀتابلوی مشروط  

 
 
 

پویا گالری های 

ش اهنرمند نق افشار

 و کاریکاتوریست

http://www.sayahzadeh.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 تابلوی رفقا

  
 انیس الدوله

 
 
 
 

https://www.artsy.net/artwork/pouya-afshar-comrades
https://www.artsy.net/artwork/pouya-afshar-comrades
https://www.artsy.net/artwork/pouya-afshar-comrades
https://www.artsy.net/artwork/pouya-afshar-comrades
https://www.artsy.net/artwork/pouya-afshar-comrades
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گفتگو با ایدالی صمد، خواننده، هنرپیشه و مدل 

 ایرانی تبار در بلژیک

صل مصاحبه با آرمان به زبان انگلیسی بوده است. توضیح: ا  

خودت، تحصیالت و رشته های هنری و  ۀ آرمان: ایدالی، برای ما کمی دربار

 برنامه های آینده ات بگو.

تئاتر موزیکال در کنسرواتوار سلطنتی ۀ من بیست و پنج سال دارم و در رشتایدالی صمد: 

بیشتر به سوی دنیای  ،التحصیلی به بعد، به گونه ای فارغبروکسل تحصیل کرده ام.  اما از زمان 

، آگهی های تجارتی، ویدیوکلیپ ها و Flemish seriesدر تلویزیون/سینما رفته ام.  اغلب 

غیره بازی می کنم که واقعا پر از چالش و متنوع است و اینرا دوست دارم. برای موقعیت های 

درس آواز  جدید هم گزینه هایم را باز نگه می دارم.  افزون بر این، به بزرگساالن و کودکان 

هنردرمانی آغاز کرده ام که با  ۀ دید هم در زمینلیسانس ج ۀ می دهم.  به تازگی یک رشت

 -کارهای هنری ام ترکیب می کنم.   در طول بیماری همه گیر مانند خیلی دیگر از هنرمندان می

بایست به آینده ام فکر می کردم و با این واقعیت روبرو می شدم که فرصت های این قلمرو به 

خوبی برای حاال  ۀ ه دنبال یک مدرک دیگر گزینفعال کاهش یافته است.  رفتن ب ۱۹دلیل کوید 

به نظر می رسد. در کنار آن به خوانندگی ادامه می دهم، اما این روزها بیشتر یک سرگرمی 

 هایم یکی است! عالقهدارم که شغلم با  را است.  من این بخت

در بلژیک دنیا  -مادر بلژیکی و پدر ایرانی  –دو ملیتی  ۀ آرمان: در یک خانواد

-آمده و بزرگ شده ای، آیا بلژیکی ها تو را یک بلژیکی می دانند یا یک ایرانی

 بلژیکی؟  
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باید بگویم که ارزش های من بیشتر بلژیکی هستند، اما به ریشه های ایرانی ام  ایدالی صمد: 

، بلندپروازی و اهمیت آداب دانیکنم بی تردید ارزش هایم فکر می  ۀ افتخار می کنم.  در زمین

، آداب دانیزندگی خانوادگی را از ریشه ها و ارزش های ایرانی ام گرفته ام.  وقتی می گویم 

ایرانی است، من واقعا بلد هستم چگونه از کسی تشکر  "تعارف"و به اصطالح، منظورم ادب 

خسته نباشید، خیلی ممنونم... و باقی کنم و به او احساس راحتی بدهم!  دستتون درد نکنه، 

 چیزها... 

 دوفرهنگی را چگونه می بینی؟  ۀ آرمان: بزرگ شدن در یک خانواد

در بلژیک زندگی   دارم.  من دو ملیتی هستم را دوست ة یک خانواد زاین که اایدالی صمد: 

لیسی حرف گانهمچنین  و   می کنم، در خانه فرانسه حرف می زنم، در فلمیش مدرسه رفته ام

خیلی دلم می خواهد یک روز فارسی هم حرف بزنم، کسی چه می زنم و فارسی را می فهمم. 

یکی از پدیده های جالب فرهنگی برای من این است هر سال  .می داند... هیچ وقت دیر نیست

 -یآدم های زیادی نم .و سال نو ایرانی  سال نو اروپایی برای جشن گرفتن دو بار سال نو دارم: 

 شناسم که این را در زندگی خود تجربه می کنند.
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تحصیل و هنر مورد  ۀ مینزآیا تا کنون در بلژیک به دلیل نام پدرت در آرمان: 

 تبعیض قرار گرفته ای؟ 

.  می دانم که پدرم اغلب به این دلیل برای من نگران بود، اما من هرگزنه  ایدالی صمد:

شاید به این دلیل بود که من ظاهر تیپیک ایرانی ندارم. شاید خوشبختانه چنین تجربه ای نداشتم.  

این که من در خانواده ای سکوالر و انسان گرا بزرگ شده ام، در این زمینه موثر بوده است.  اما 

شناسیم که  نه به این معنا که چون برای من اتفاق نیفتاده، هیچ وقت اتفاق نمی افتد. افرادی را می

دین، جنسیت یا گرایش جنسی مورد تبعیض قرار گرفته اند.  متاسفانه این به خاطر رنگ پوست، 

 یک واقعیت است.

نسل دوم مهاجر ایرانی هستی و آواز خواندن و از آرمان: چه احساسی دارد که 

هنرپیشگی را در یک کشور اروپایی دنبال می کنی؟  آیا این یک امتیاز مثبت 

 است یا منفی؟ 

نگی انسان را غنی می سازد، پس از این هفرچندداشتن ریشه های  فکر می کنمایدالی صمد: 

نمی بینم.  من یک زن  "متفاوت"رو یک امتیاز مثبت است.  اما در کل، من خودم را خیلی 

جوان هستم که آرزوها و خواست هایم را دنبال می کنم و پدر و مادر و دوستان عزیزی دارم که 

 ظرها بسیار خوشبخت هستم.همیشه پشت مرا دارند.  من از این ن

آرمان:  آیا تا کنون با موسیقیدانان ایرانی مهاجر روبه رو شده ای که سرزمین 

 محدودیت های قشری علیه موسیقی ترک کرده باشند؟ۀ مادری خود را در نتیج

این کاری است که پدرم پیوسته انجام داده است. او بسیاری از پناهندگان و ایدالی صمد: 

یاری داده و به راستی به امور اجتماعی و سیاسی متعهد بوده، بسیاری از  برنامه های مهاجران را 

 بوده اند که در اثر   موسیقیدانانی آنان   از برخی  کمک به نیازمندان ایرانی را سامان داده است. 
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محدودیت موسیقی در ایران مهاجرت کرده اند.  من همیشه پدرم را سرمشق خود قرار داده، 

  ستوده ام.  هیچ کس را با چنین قلب بزرگی ندیده ام.

مورد حمایت کردن از  آرمان: پیشنهادت برای جوامع ایرانیان دیاسپورا در

 هنرمندان و موسیقیدانان تازه مهاجر ایرانی چیست؟

برداشت من این است که جوامع ایرانی دیاسپورا تمرکزی سامانمند روی ایدالی صمد: 

و موسیقیدانان ندارند.  نخست اینکه ایرانیان در کشورها و مناطق بسیاری  حمایت از هنرمندان

پراکنده هستند و گاهی آنقدر در نزدیکی هم قرارندارند که تشکیل انجمن و سازمان بدهند.  

دوم اینکه، دیاسپورای ایرانی یک گروه یکدست از مردم نیستند.  متاسفانه عدم اعتماد زیادی 

کشور بر سر امور سیاسی وجود دارد. از این رو اغلب برای ایرانیان دشوار  زامیان ایرانیان خارج 

است که امور فرهنگی را از سیاست جداکنند و به فعالیت های فرهنگی مشترک در یک بستر 

 غیرسیاسی بپردازند. 

خارج از کشور سازمان هایی صاحب اسم و رسم  ز ایرانیانخیلی خوب خواهد بود که برخی ا

ایت از هنرمندان و موسیقیدانان ایرانی تشکیل دهند و برای نمونه به آنها اسکالرشیپ و برای حم

فلوشیپ بدهند.  به نظر من بیشتر تمرکز را می توان روی تسهیل معرفی آنها به سازمان هنری 
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موجود در این جوامع بزرگتر گذاشت که می توانند به آنها در استقرار زندگی فردی و حرفه ای 

ند و این هنرمندان می توانند در نهایت جای خود را به عنوان هنرمند در این جوامع کمک کن

 بازکنند.

افزون بر سازمان های حمایت از تازه مهاجران می توان آنها را با انجمن های هنرمندان هر منطقه 

و اتحادیه های آنها ارتباط داد. یا همین که آنها را با مرکزی ارتباط دهیم که هنرمندان یا 

جامعه ای  موسیقیدانان اجرا دارند و آنها اغلب افرادی هستند با ذهن های بازتر از افراد دیگر هر

و با یکدیگر به راحتی ارتباط می گیرند.  همچنین می توانیم به جستجوی منابع کمک مالی برای 

پروژه های بنیافرهنگی بپردازیم.  برای نمونه، در بلژیک که من زندگی می کنم، سازمانی هست 

بط که موسیقیدانان کشورهای بسیاری را برای اجرای کنسرت و ض Muziekpubliqueبه نام 

استودیو گرد می آورد و کالس های موسیقی و رقص در سراسر دنیا را حمایت می کند. آنها به 

پناهندگان برای "موسیقیدانان محلی و نیز مهاجر کمک می کنند و با پروگرمی به نام 

آنها را به همیاری تشویق می کنند.  این گونه اقدامات برای هنرمندان، درآمد تولید  "پناهندگان

ن ارتباط می دهند. دیگر پس از زبا، همزمان، آنها را با مخاطبان وسیعی در کشورهای میکرده

 آن، دست خودشان است که به میراث فرهنگی خویش بپردازند. 

ارتباط داشته باشند و  توخوانندگان ما چگونه می توانند با ایدالی جان آرمان:  

 را دنبال کنند؟ت اجراهای

 را در اینجا دنبال کنند: می توانند مایدالی صمد: 

Instagram @idaliesamad 

YouTube channel (Idalie Samad). 

 وی موفقیت بیشتر داریم. زآرمان:  برایت آر

 ایدالی صمد: من هم از توجه و تشویق شما بسیار خوشحال و سپاسگزارم.
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دو سازمان غیرانتفاعی در منطقه ویرجینیا/مریلند/واشنگتن دی سی به نام های  گذشتهدر زمستان 

 کدر شرایط پندمی کانون دوستداران فرهنگ ایران و مرکز آموزش موسیقی کالسیک ایران

مرکز آموزش موسیقی شناسی موسیقی ایران از راه زوم کردند. اقدام به برگزاری کارگاه زیبایی 

گرنت سازمان  ۲۰۲۰به سرپرستی نادر مجد و همراهی هنرمندان جوانتر، در سال  کالسیک ایران

Virginia Humanities  را برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرایی موسیقی برای مردم

 منطقه دریافت کرد.

مدرس کارگاه های زیبایی شناسی موسیقی ایران در و هبر ارکستر  نادر مجد، موسیقیدان، ر

 در میان هنرها، موسیقى مقام ویژه اى دارد. موسیقى برخالف"که:  می گویدمورد این کارگاه 

بلکه با جوهر شیئى سروکار دارد. بنابراین  ،هاى دیگر از سایه ى اشیاء صحبت نمى کند -هنر

 ."درک و لذت بردن از آن ساخت و کارهاى ویژه ى خود را دارد

موضوعات زیر  به   زمینه  این  در آغاز شده، ۲۰۱۲هشتم ژانویه   یی که ازدر سرى نشست ها

 :پرداخته شده است

 
مرکز آموزش موسیقی 

 و کالسیک ایران

کانون دوستداران 

 فرهنگ ایران

 با پشتیبانی

Virginia Humanities 
کارگاه  :کردبرگزار 

زیبائى شناسى موسیقى 

 ایران
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مه و سایر خصوصیات از تئورى موسیقى که شامل عناصر تشکیل دهنده ى آن چون ریتم، نغ -۱

 -چارچوب پیش در  آن   ارائه  چگونگى  نیز  از یکسو و  جمله ساختار دستگاه، آواز، و گوشه

 .آمد، آواز، چهار مضراب، قطعات ضربى، تصنیف و رنگ و غیرهدر

اشاره ى مختصر به تاریخ تحول موسیقى در بستر فرهنگى ایران، موسیقى ردیفى، موسیقى  -۲

 .وریکمحلى و فولکل

 .فلسفه هنر و زیبائى شناسى موسیقى کالسیک ایران -۳

 .چگونگى درک، ستایش، و لذت بردن موسیقى -۴

 این جلسات در یوتیوب در دسترس است: فیلم

 ۲۰۱۲ژانویه  ۲۲ ۀجلس

https://youtu.be/IE5Nrrz6WA4 

 ۲۰۱۲ژانویه  ۲۲ ۀجلس

https://youtu.be/_rGFTdNIVe0 

 

 

است. با نام پیشین سعید جعفرزاده احمد سرگورابی از خوانندگان ایران  ۱۳۵۸متولد رواز همای پ

 .پدر و مادر او کشاورز بودند و در کنار برادرانش عالوه بر تحصیل به پدر هم کمک میکردند

ای از نوازندگان سازهای ایرانی هستند، به اجرای  پرواز همای همراه با گروه مستان که مجموعه

پردازد. وی همچنین خواننده گروه ارکسترال به آهنگسازی شهداد روحانی در  کنسرت می

 
 

 پرواز همای

 خواننده ای از نسل نو 

https://youtu.be/IE5Nrrz6WA4
https://youtu.be/IE5Nrrz6WA4
https://youtu.be/_rGFTdNIVe0
https://youtu.be/_rGFTdNIVe0
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است. همچنین   های گیلکی و تالشی اجرا کرده هایی را نیز به زبان است. او ترانه یکا بودهآمر

کدخدایی که "از مشهورترین آهنگ های او  .تاکنون اپراهایی را نیز به روی صحنه برده است

 ، نام دارد. "گمان کرده خدای ده ما است

 

 ۱۰سالگی عالقه مند به نقاشی شد و پدرش با دیدن هنر او حمایتش کرد. از  ۸پرواز همای از 

های نزدیک به نوروز  سالگی همراه برادرش شب ۱۲سالگی چکامه سرودن را شروع کرد. در 

توان آغاز فعالیت  نوروزخوانی میکردند. این را می به خانه همسایه ها میرفتند و بنا به رسم،

یپلم خود را از هنرستان کمال الملک رشت کسب کرد و با عالقه او د  .خواندن او دانست

فراوان به رشته شعر آواز و آهنگ وارد دانشگاه آزاد تهران شد و با ساز تخصصی سه تار و پیانو 

 :تحصیالت خود را در دانشگاه به پایان رساند. برای پرداخت هزینه های دانشگاه کار میکرد

گری در ساختمان های شهر، دستفروشی در خیابان ها، فروش نقاشی ها در خیابان، کار

 .مسافرکشی با موتور

سالگی گروه مستان را ایجاد کرد و سرودهایش را برای مردم خواند که با استقبال مردم  ۲۴در 

 .روبرو شد

پرواز همای در زمینه هنر آواز، شاگرد اساتیدی همچون فریدون پوررضا، سید کمال الدین  

اخوان، کریم صالح عظیمی را دارد و همچنین در زمینه شعر و ادبیات فارسی از عباسی، هنگامه 

اساتیدی همچون علیقلی محمودی بختیاری، حبیب نبوی، منصوره ثابت زاده، محمود طیاری و 

که در  استو اپرا آواز  ۀبرجستهنرمند  ،همسر او دریا دادور  .مند گردید دکتر اصغر دادبه بهره

 شماره های آینده معرفی خواهد شد.
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یستم متریک در ایرانرفورم ساماندهی به س  

 مرتضی حسینی دهکردی

 

 ؟چگونه سیستم متریک و قانون اوزان و مقیاسات در ایران به اجرا در آمد

( از دانشمندان و روشنفکران ۱این نوشته از یادمانده های دکتر غالم حسین مصاحب) ۀبن مای

مشهور دوران پهلوی است که من آن را از زبان استاد احمد احرار روزنامه نگار و نویسنده 

 اکنون با توضیحاتی چند آن را نقل می کنم:  برجسته معاصر شنیدم و

یران کشوری بسیار فقیر، عقب مانده و قرون وسطایی وقتی رضا شاه پهلوی به سلطنت رسید، ا 

محسوب می شد و اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آشفته و پریشانی داشت. 

هرگوشه ای از کشور، قوانین  در تقریبا نوعی حکومت ملوک الطوایفی بر مملکت حاکم بود و

 و مقررات ویژه و متفاوتی دیده می شد.

فاوت ها می توان از اوزان و مقادیر گوناگون یاد کرد که نه تنها با وحدت ملّی از جمله ی این ت

موجب  نیز   را  مغایرت داشت، بلکه نابسامانی هاو آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی فراوانی

 می شد. مثال در آن سال ها برای وزن، من های زیر در نواحی مختلف به کار می رفت:

 کیلوگرم (. ۳سیر )یعنی حدود  ۴۰= من تهران یا من دیوانی 

 کیلوگرم (. ۳سیر )یعنی حدود  ۴۰عبّاسی تبریز =   ۸من 

 سیر )کمتر از  سه ونیم کیلوگرم (.   ۴۵عبّاسی تبریز =   ۹من 
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 کیلوگرم (. ۶سیر )یعنی حدود  ۸۰من اصفهان یا من شاه =  

 سیر )کم تر ازسه ونیم کیلوگرم (. ۴۵من شیراز =   

 کیلوگرم (. ۱۵سیر )حدود   ۲۰۰ارومیه = من 

 کیلوگرم (. ۱۲سیر )حدود  ۱۶۰من خوی =  

 (۲سیر )معادل یک ونیم کیلوگرم (.) ۲۰من طبس)خراسان(=  

این ارقام واعداد، نمایانگر همه آشفتگی ها و نابسامانی ها و اختالف های آن زمان نیست، بلکه 

نوع من   ۲۴۸در آن سال ها در کشور ایران   ،"هافرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش " ۀ به نوشت

( و شگفت آن ۳رایج بود و در هر گوشه از مملکت اوزان مخصوص آن ناحیه به کار می رفت)

که این گونه تفاوت ها نه تنها بین نواحی و والیات مختلف دیده می شد، بلکه بعضا شهر به شهر 

و قابل قبول به نظر می رسید و هر تاجر و کاسب و حتّی مغازه به مغازه این اختالفات امری عادی 

 و میدان داری 

برای خود تعدادی سنگ های ریز و درشت فراهم آورده وکاالها باآن سنگ ها توزین می شد و 

 ( ۴به سخن آخر کم ترین تعریف علمی و ضابطه واستاندارددقیقی برای اوزان وجود نداشت.)

و معیارهای غیر علمی و قرون وسطایی وجود داشت  برای اندازه گیری طول نیز همین آشفتگی

 و معموال از واحدهای زیر برای اندازه گیری طول استفاده می شد . 

 (۵انگشت، مچ دست، وجب، ارش، پا، قدم، گز، میل، فرسخ یا فرسنگ.) 

پذیرش این واحد ها برای اندازه گیری طول به حدّی غیر قابل باور است که شاید برخی از 

گان این نوشته،آن را افسانه تلقی نمایند یا مربوط به گذشته های بسیار دور بدانند، لیکن خوانند
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خورشیدی است و تعاریف علمی جهان به مرز  ۱۳۹۵باید به خاطر داشت که هم اکنون که سال 

مطلق دقّت واعتبار رسیده است هنوز بسیاری از مردم بر این باورندکه آب کر و پاک آبی است 

 آن از سه وجب ونیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم،کم تر نباشد:  که میزان

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

در مورد اندازه گیری احجام و مایعات درایران ،اصوال معیاری وجود نداشت، مایعات با وزن 

 کرد.سنجیده می شدند و تعیین واحدهایی برای اندازه گیری احجام ضرورت پیدا نمی 

اینک که تاحدودی با مسایل و مشکالت و آَشفتگی های مربوط به واحد های اندازه گیری 

وزن، طول، حجم در ایران آشنا شدیم در زیر به طور اختصار تاریخچه این امر در اروپا و با 

 کوشش دانشمندان غربی در سامان بخشیدن به این مشکالت را مورد بررسی قرار می دهیم: 

ذشته در کشورهای اروپایی نیز کم و بیش با همین مشکالت روبه رو بودند و در هر در قرون گ 

 شهر و ناحیه و مملکتی، واحدهای متفاوتی اندازه گیری وزن و طول و حجم دیده می شد. 

( ۶خورشیدی یک کشیش دانشمند فرانسوی به نام گابریل موتون )۱۰۴۹نخستین بار در سال   

درالهیات، اطالعات گسترده ای در زمینه ریاضیات وستاره شناسی که عالوه برداشتن دکترا 

داشت، پس از تحقیقات و مطالعات فراوان پیشنهاد کرد که یک چهل میلیونیوم نصف النهار کره 

زمین به عنوان استاندارد منطقی طول انتخاب شود. این پیشنهاد مورد توّجه دولت قرار گرفت و 

ل نصف النهار آغاز شد ولی با مرگ موتون،کوشش ها متوّقف اقداماتی برای اندازه گیری طو

گشت و تعیین واحدهای علمی برای اندازه گیری طول و برقراری سیستم متریک و حجم برای 

 مدّتی در بوته اجمال ماند.

پس از گذشت زمانی نسبتا طوالنی تالش دانشمندان و ریاضی دانان اروپایی، برای حل این 

خورشیدی یعنی نزدیک به یک  ۱۱۷۸امه یافت و باالخره در سال مشکل بزرگ از نو اد

صدوسی سال بعد از گابریل موتون، به پیشنهاد آکادمی علوم فرانسه قانونی به تصویب رسید و 

متر و کیلو گرم به اندازه هایی که امروز در همه جهان معمول و مرسوم است به عنوان واحدهای 

 ون بناپارت امپراطور فرانسه دستور اجرای آن را صادر نمود.طول و وزن انتخاب گردید و ناپلئ
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در این هنگام برای اندازه گیری طول همانطور که موتون پیشنهاد کرده بود واحدی به نام متر 

تعیین شد که یک چهل میلیونیوم طول نصف النهار زمین بود  و اجزاء واضعاف آن به طور ده 

 (۷اضعاف مربوطه هم نام های مناسب انتخاب شد. )دهی تغییر می یافت و برای اجزاء و 

برای وزن نیز واحدی به نام گرم برگزیدند که مقدار آن مساوی وزن یک سانتی متر مکعب آب 

 (۸دارای چهار درجه حرارت بود واجزاء و اضعاف  آن نیز به صورت ده دهی تغییر می کردند.)

که در زمان ناپلئون بناپارت به عمل  تعاریفی که در خصوص متروگرم ذکر شد، تعاریفی است

 امّا از آنجا که کاروان تمدّن بشری، هرگز متوقّف نمی شودو هر روز افق های جدیدی را  آمده،

 

 
 دکتر غالم حسین مصاحب

خورشیدی، تعاریف یاد شده تغییر پیدا کرد، بر اساس این ۱۳۶۲در خود می نوردد، در سال 

 تعاریف: 

ثانیه طی می کند و این  ۱/  ۲۹۹۷۹۲۴۵الف: متر عبارت است از مسافتی که نور در خال در 

 تعریفی است که به مرز دقّت و اعتبار مطلق رسیده است . 

با این گونه تعاریف دقیق و علمی است که دانشمندان می توانند به آسانی حرکات ماه و  

تّی برای چند هزار سال بعد محاسبه کنند و یا خورشید و دیگر ستارگان را در فضای بی کران ح

سفینه های فضایی، صدها میلیون کیلومتر فاصله بین زمین و دیگر کرات را طبق برنامه های قبلی 
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طی کرده و بدون ثانیه ایی پس و پیش در زمان مقرر به مقصد برسند و این در حالی است که در 

 ه های قمری را باید از زبان شهودعادل شنید.کشورهایی مانند ایران، هنوز شروع و حلول ما

خورشیدی از پالتین  ۱۲۶۸ب : یک کیلوگرم برابر است با جرم نخستین نمونه ایی که در سال 

ساخته شده و در شرایط خاص نگهداری می شود، به این ترتیب در روزگار ما،تعاریفی که در 

 تلقّی نمی شوند.  گذشته از این واحدها به عمل می آمد ،دیگر تعاریف علمی

 

 چگونگی برقرار سیستم متریک در ایران:  

خورشیدی دولت ایران بر آن شد که سیستم متریک  در همه کشور مورد استفاده  ۱۳۰۶در سال 

واقع شود، امّا به علّت آشفتگی های سیاسی و اجتماعی و پریشانی اوضاع و فقدان اراده الزم 

 ،اجرای سیستم متوقّف ماند.

طعی این قانون در کشور ما به شرحی که در یاد مانده های دکتر غالم حسین مصاحب اجرای ق

خورشیدی صورت گرفت،درآن سال ها در بار پهلوی برای تحصیالت  ۱۳۱۱می شنیدیم، ازسال 

دبستانی ولیعهد، کالس مخصوص در کاخ مرمر دایر کرده بود و غالم حسین مصاحب نیز یکی 

 وی در این رابطه عنوان داشته: از معلّمان این کالس بود، 

روزهایی که هوا مالیم و آفتابی بود، پنجره کالس را باز می کردند و ما صدای پای »...

رضا شاه را می شنیدم که در خیابان های نزدیک کالس درس قدم می زد و گه گاه نیز 

به درس و بحث ما گوش می داد ومراقبت می کرد که در آنجا چه می گذرد. روزی 

من مشغول درس دادن بودم و راجع به سیستم متریک که در اروپا  رایج است و فواید 

آن صحبت می کردم و آن را با روش های عقب افتاده و قرون وسطایی اوزان و مقادیر 

ایران مقایسه می نمودم. ناگهان با صدای برخورد عصا به پنجره سکوت کالس شکسته 

 زد و خطاب به من گفت :شد، رضا شاه با نوک عصا به پنجره 

 «.ولیعهد درست نفهمید، بار دیگر درس را تکرار کن -»

من مجددا آن چه درباره فواید سیستم متریک و چگونگی اندازه گیری در اروپا گفته 

بودم را، مجدا شمرده شمرده تکرار کردم. در آن لحظه به فکرم نمی رسید که رضا 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

194 

 

 

بیاموزد و به اطالعات دقیق تری دسترسی پیدا شاه خود می خواهد در این زمینه بیشتر 

کند. چند روز بعد که محمّد علی فروغی نخست وزیر، الیحه اوزان و مقادیر را به 

 «. مجلس شورای ملّی برد متوّجه نیّت رضا شاه در آن روز شدم

خورشیدی به تصویب مجلس رسید که از آن تاریخ سیستم  ۱۳۱۱این قانون در آبان ماه سال 

 ی متریک ، جانشین روش های قدیمی و عقب افتاده و قرون وسطایی موجودگردید. جهان

بدین ترتیب بود که جامعه ی ایران بخشی از رسوم و عادات و آیین های کهنه و بی ارزش  

گذشته را پشت سرگذاشت و یکی از نخستین گام ها برای سفری طوالنی به سوی تمدّن و تعالی 

 برداشته شد.

 پی توشت ها:

دکتر غالم حسین مصاحب استاد دانشگاه تربیت معلّم ، ریاضی دان نامدار و بنیانگذار  - ۱

خورشیدی  ۱۳۵۸خورشیدی تولّد یافت، در سال  ۱۲۸۹دایرةالمعارف فارسی مصاحب در سال 

در گذشت. وی به پدر ریاضیات نوین ایران شهرت داشت و بسیاری از اساتید و بزرگان بعدی 

 ایران از شاگردان و دست پروردگان وی به شمار می آیند.علوم و ریاضیات 

قائم مقامی، جهانگیر، اوزان ومقادیر قدیم ایران، مجله ی بررسی های تاریخی، خرداد و  - ۲

 .۱۶۱ – ۱۷۰، صص ۱۴خورشیدی، ش  ۱۳۷۴تیرماه 

 ۱۳۶۷فرهنگ سنجش ها و ارزش ها، تالیف ابوالحسن دیانت، نشرنما ،تهران سال  - ۳

 دی.خورشی

خورشیدی که هنوز قوانین مربوط به اوزان و مقیاسات به طور کامل در ایران  ۱۳۱۰در دهه  - ۴

اجرا نشده بود در استان اصفهان اوزان زیر در داد وستد مورداستفاده قرارداشت، امّا در 

 دیگرمناطق واحد های دیگر و وزن های با نام های دیگر رواج داشت: 

 کیلوگرم. ۳۰۰ود من شاه = حد ۵۰خروار=   

 کیلوگرم. ۶من شاه  = حدود  

 کیلوگرم. ۳نیم من = حدود 

 صدرم)صد درهم( =  حدود یک چهارم من شاه . 
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 پنجاه )پنجاه درهم ( = حدود یک هشتم من شاه.  

 درهم ( = حدود یک شانزدهم  من شاه. ۲۵بیست و پنج )

 دینار(. ۱۰ده نار )احتماال   

 ار(.پنج نار )احتماال پنج دین

 نخود. ۲۴مثقال = حدود 

 گندم.  ۴نخود = حدود  

 قیراط = حدود یک بیست و سوّم  مثقال.  

به نوشته برهان قاطع و دیگر فرهنگ ها و لغت نامه های فارسی زبان اندازه این طول ها به -۵

 شرح زیر بود :  

 هر فرسخ معادل سه میل.

 هزارگز .  ۴هر میل معادل 

 )مچ دست که به عرض پهلوی هم قرار گیرد(. قبضه  ۶هر گز معادل   

 انگشت که به عرض پلهوی هم بگذارند. ۴هر قبضه معادل  

 ارش معادل از مرفق تا سر انگشت سبابه دست راست.  

وجب معادل حداکثر فاصله بین سر انگشت کوچک و نوک شصت دست،تا حدّ ممکن دست  

 را باز کرده باشند. 

کشیش فرانسوی و بنیانگذار سیستم متریک در  Gabriel Moutonدکتر گابریل موتون  - ۶

خورشیدی در همان  ۱۰۷۳خورشیدی در لیون در فرانسه متولّد شد ودر سال  ۹۹۷جهان در سال 

شهر در گذشت. از این دانشمند کتب و آثار متعددی در زمینه ریاضیات و ستاره شناسی و 

 سیستم متریک به جا مانده است.

 .۳۸۰۰مّد، فرهنگ معین، جلد سوّم، ص معین، مح – ۷

 .۳۲۶۸همان منبع، ص  – ۸
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واد مفرد کُهالن : جبیوگرافی از زبان نویسنده

شهرستان مراغه هستم. از دوران  ۱۳۳۵متولد سال 

کودکی توسط برادر بزرگم که کتابهای تاریخ و 

اساطیر در خانه جمع آوری کرده بود مشتاق کتابهای 

تاریخ خصوصاً تاریخ اساطیری ایران شده بودم. همان سالهای آخر دبستان بدین نظریات پیشینیان 

وروش و ویشتاسپ هخامنشی رسیده بودم که فریدون پیشدادی و گشتاسپ نوذری همان ک

هستند. ضمناً توجهم به مکان ویرانۀ آتشکده ای و شهر ویران شده آن در اراضی جنوب شرقی 

مراغه معطوف شده بود که بعداً متوجه شدم شهر جزنق و آتشکدة قدیمی آذرگشنسب بوده 

لی است که آتش آن در عهد انوشیروان به تخت سلیمان منتقل شده بوده است. در آن حوا

مسجد روستای چیکان و معبد مهری ورجوی را گنج شیچیکان )محل نگهداری اوستای عهد 

به  ۱۳۵۶ساسانی( و قصر زیر زمینی افراسیاب )مادیای اسکیتی( تشخیص داده بودم. چون سال 

راه یافتم بیشتر وقتم صرف جمع آوری اسناد در این باب و تاریخ  ،آبیاری ۀرشت ،دانشگاه تبریز

 ادبیات دانشکدة نشریۀ از انتشار برای را اسناد آن ثروتیان بهروز  یران شد. استاداساطیری ا

ز آن، هم من ا بعد سال سه از بعد. کرد برخورد ۵۷ انقالب به که داد نشریه تحویل تبریز دانشگاه

 از پیاده ها نوشته این انتشار خاطر به صرفاً سال چهاراز  پس  و هم استاد ثروتیان اخراج شدیم.

 زادگاه گزارش" نام تحت کتاب. رفتم سوئد به پناهنده عنوان به آنجا از و ترکیه به کوه طریق

ر ایران از طریق د هفتاد شمسی ۀده در بعد و سوئد در ابتدا "ایران اساطیری تاریخ و زرتشت

انتشارات نگین تهران منتشر شد. ولی گزارش همه جانبه و کامل نبود. ادامه این راه باعث تدوین 

 .نترنتی شده اندیجلد کتاب دیگر در این رابطه شد که برخی چاپ کاغذی و بخشی انتشار ا ۲۹

 پژوهشی پیرامون 

اینهمانی زمان و مکان 

و نام و نشان پادشاهان 

 کیانیانسلسله ماد با 

 کهالن جواد مفرد

تاریخ ایران پژوهشگر 

 سوئد باستان در
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 چکیدۀ مقاله

به وضوح نشانگر آن هستند که اینان  پادشاهان مادترتیب و توالی و زمان و مکان و نام و نشان 

اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند که تحت نامهای یا القاب مترادف خودشان کیانیان همان 

 -معرفی شده اند که ما این نامها و یا القاب ایشان را جداگانه به ترتیب توالی تاریخی شان می

 آوریم تا ساده تر مورد مقایسه و تحقیق قرار گیرند:

  ماد: ادشاهانپ

 اوالد چهار دارای( ]م.ق۷۱۵ -۶۸۵?) اوپیس یا اوپیته ،(م.ق ۷۶۸ -۷۱۵) دایائوکو

 -۵۸۵) کی آخسارو ،(م.ق ۶۴۷-۶۲۵) فرائورت ،(م.ق ۶۸۵? -۶۴۷) خشثریتی ،[ذکور

 (.م.ق۵۸۵ -۵۵۵?) آستیاگ و( م.ق۶۲۵

 

:کیانی پادشاهان  

)یعنی پادشاه سرزمین چشمه ها=  کیکاوس ]دارای چهار اوالد ذکور[، کی اپیوه ،قباد کی

)که نامش با اژی دهاک  آژدهاک و کیخسرو ،سیاوش -فرود پارتوکا/ناحیه کاشان(،

 کیانی پادشاهان رده از و شده مشتبه مردوک پادشاه ماروش بابلی یعنی -بابلی= یعنی خدا

 (.است شده خارج

ماد  با مندرجات تاریخ اساطیری مطابقت مندرجات تاریخ ماد دیاکونوف در مورد پادشاهان 

کیانیان به روایت یشتهای استاد پورداود و کیانیان آرتور کریستن سن در مورد کیانیان چنین 

 نتایجی را در بردارد:

دایائوکو )دیاکو( پسر خود را به گروگان نزد رؤسا  پادشاه اورارتو می فرستد و  او متحد  -۱

قبل از میالد توسط سارگون دوم  ۷۱۵اه ماننا بود. وی در سال رؤسا پادشاه اورارتو و ایرانزو پادش

پیش از میالد توسط  ۷۰۵آشوری به هامات سوریه تبعید شد.  خود سارگون دوم در سال 

ایشپاکای اسکیت در حوالی دژ کولومیان )تخت سلیمان( به قتل رسید. متقابالً در روایات ملی 

و( بود. و افراسیاب تورانی زئینیگو )زنگیاب تازی( را کیقباد کیانی متحد ویتی ریسا و اوزوَ )ز

 که زهر در نگاه داشت و از سرزمین تازیان به ایران حمله کرده بود، به قتل رساند.
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بعد از تبعید شدن دایائوکو، شخصی به نام اوپیته/اوپیس با چهار پسرش در همان منطقه  -۲

الیت سیاسی می کند. متقابالً کی اپیوه پسر دایائوکو در درة قزل اوزن و بعد در سمت کاشان فع

 کیقباد بعد از پدرش با چهار پسرش راه او را ادامه می  دهد.

خشثریتی به همراه متحدانش )برادرانش( و سکاها و کیمریان علیه آشوریان قیام نمود. بعد از  -۳

و از منطقه  رفتن سکاها و متحد شدنشان با آشور از سوی اسرحدون مورد تهاجم قرار میگیرد

کارکاشی )کاشان( و سیلخازی )تپه سیلک( به سوی شهر دور دست آمل مازندران می گریزد و 

در آغاز عهد آشوربانیپال لشکری تحت رهبری رئیس رئیسان آشوری شانابوشو برای تسلیم و 

مذاکرات صلح با وی به زیر حصار شهر آمول )آمل( فرستاده میشود. متقابالً طبق روایات ملی 

کیکاوس از فراز کوه البرز در آمل مازندران فرود می آید و در آنجا به محاصره دیوان مازندران 

می افتد ولی توسط رستم/گرشاسب در کنار دریای فراخکرت بر دیوان مازندران  پیروز 

 میگردد.

بعد از خشثریتی، پسرش فرائورت حکومت ماد را گسترش میدهد ولی در شهر گنجۀ اران از  -۴

دربند قفقاز توسط مادیای اسکیتی )داماد آشوریان( مورد تهاجم قرار گرفته و کشته  سمت

 -میشود. متقابالً سیاوش )فرود سیاوش( در کنگ دژ سیاوش توسط افرسیاب تورانی به قتل می

 رسد.

 -کیاخسار پسر فرائورت به انتقام پدر مادیای اسکیتی را در آذربایجان غافلگیر کرده و می -۵

آشوریان تحت رهبری ساراک را در نینوا کشتار می کند. متقابالً کیخسرو، افراسیاب کشد و 

تورانی را در یک شبیخون شبانه در کنار دریاچه ارومیه به قتل می رساند و دیوان دژ بهمن به 

 رهبری ائوروَ ساره را قتل عام می نماید.

سپیتمه همزمان در همدان و جانشینان کیاخسار، آستیاگ )آژدهاک( و داماد و ولیعهدش  -۶

والیات جنوب قفقاز حکومت می کردند که هر دو توسط کوروش هخامنشی ساقط میشوند و 

کوروش با آمیتیس دختر آستیاگ و همسر سپیتمه ازدواج می کند. متقابالً در روایات ملی 

 آژدهاک )آستیاگ( توسط فریدون )کوروش( به قتل می رسد.

کیخسرو نه پسرش آخروره )آستیاگ، آژدهاک( بلکه همان در روایات ملی جانشین   -۷

لهراسب )سپیتمه( است. از آنجایی که آمیتیس همسر سپیتمه و دختر آستیاگ به همسری یا مادر 
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خواندگی کوروش در می آید، دو پسر سپیتمه و آمیتیس یعنی مگابرن ویشتاسپ )تیگران( و 

ندگی کوروش پذیرفته میشوند ولی مکان سپیتاک زریادر به مقام پسرخواندگی یا برادرخوا

فرمانروایی ایشان از ارمنستان و رغه به گرگان و بلخ تغییر می یابد. متقابالً در روایات ملی کتایه 

)مگابرن ویشتاسپ( و برمایه )زریادر سپیتاک( در مقام برادران فریدون )کوروش( قرار گرفته 

 اند.

   

 رپیشگفتا

همانی اساسی کیانیان با پادشاهان ماد نشده اند، لذا به ناچار زمان و اینایرانشناسان چون متوجه 

مکان ایشان را بر خالف نص صریح اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه به سوی زمان ما قبلی در 

سمت شمال شرقی فالت ایران تبعید کرده اند. مشکل اول در باره طرح و بررسی این موضوع 

ا تخصص در تاریخ مدون ایران باستان دارند یا تخصص در این است که اکثر ایرانشناسان ی

اساطیر ایران باستان، نه تخصص در هر دوی آنها. در این باب خصوصاً تخصص کافی در 

جزئیات تاریخ ماد و تاریخ ملی کیانیان مد نظر است. چون در عین حال می دانیم که ما در تاریخ 

هم داریم که به درستی با هم آشتی و مطابقت داده و اساطیر ایران باستان دو تاریخ به موازات 

نشده اند: در تاریخ مدون پادشاهان اساطیریاسکیتان، میتانیان، مادها، هخامنشیان را داریم و در 

تاریخ به روایات ملی اوستا و شاهنامه )تاریخ اساطیری( پیشدادیان، کیانیان، نوذریان. در تاریخ 

ش را داریم و در مقابل در تاریخ اساطیری کیخسرو و مدون کیاخسارو )هوخشتره( و کورو

فریدون را. چنانکه گفته میشود گره کور معمای تاریخ اساطیری به زمان زرتشت سپیتمان 

میگردد که گروهی از ایرانشناسان وی را غیر تاریخی، گروهی متعلق به قرن نهم و هشتم پیش از 

رتسفلد باشند به درستی او را متعلق به قرن ششم میالد و سرانجام گروه سوم که پیروان هرتل و ه

 پیش از میالد یعنی دوره کوروش هخامنشی می پندارند. 

مشکل خود این مقاله این است که آن چکیده و فشرده مطالب و نتایج صدها مقاله است که 

تأیید کتاب جمع آوری شده است. به هر حال این نوشته ها ناخواسته در  ۱۰شرح و بسط آنها در 

را معاصر کوروش هخامنشی   سپیتمان  و تکمیل نظریه هرتل و هرتسفلد می باشد که زرتشت

 می داند و پسر خواندة وی به شمار می آورد.
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چون نتیجه گیریها را غالباً خود از راه تطابق دو منبع تاریخ مدون و تاریخ اساطیری بدست آورده 

مزمان از ذکر منبع صرف نظر نموده و آنها را در پایان ام، لذا غالباً برای روانی و سالست کالم ه

 گفتار نام برده ام. ولی اگر الزم باشد می توانم به سطر به سطر به ذکر منابع اساسی آنها بپردازم. 

در پایان این مقدمه گفتنی است در باب موضوع جالب این همانی سپیتاک سپیتمان پسر خواندة 

ستین بار هرتسفلد آن را دریافته است و من در این مقاله به کوروش  و زرتشت سپیتمان که نخ

طور گذرا از آن سخن گفتم، باید بیفزایم که وی همان گائوماته بردیه )سپنداته، اسفندیار( است 

که در روایات ملی و خبر خارس میتیلنی همچنین تحت نام زریر )زریادر( ظاهر میگردد. وی در 

ادریش )آستیاگ( حاکم آذربایجان بوده است ولی در عهد عهد پدرش سپیتمه و پدر بزرگ م

کوروش مکان فرمانروایی وی به بلخ منتقل شده است. این همان موضوعی است که منابع 

. در باب شایعه "زادة ماد بود و نشستنگاهش بلخ"باستانی در مورد زرتشت سپیتمان میگویند: 

ین باره برای توجیه کودتای خویش نه نقل بردیای دروغین و راستین باید گفت که داریوش در ا

حقیقت بلکه صرفاً شایعه ای را بیان نموده است که در نزد عوام شایع بوده است. واقعیت این 

است که وقتی شایعه خبر در گذشت کمبوجیه در مصر به ایران می رسد گائوماته بردیه به عنوان 

ه اش وه یزداته بردیه )پسر کوچک نائب السلطنه کمبوجیه بعد از مالقات با برادرخواند

کوروش( در پیشیا اوادا در فارس حکومت خویش و برادرخوانده اش را با اعالم اصالحات 

اجتماعی و اقتصادی مهمی بر امپراطوری هخامنشی رسمی اعالم نموده بوده است. در باره دلیل 

د جداگانه ای تصور تعدد اسامی و القاب این مصلح بزرگ اجتماعی که هر کدام بعدا نام فر

گردیده اند، باید گفت که این بی شک به سبب محبوبیت بیش از حد وی و پدرش  سپیتمه 

هوم، به عنوان دستگیر کننده مادیای اسکیتی )افراسیاب( بوده است. چنین موردی را تنها در باب 

می توان یافت  آترادات پیشوای آماردان قهرمان رهایی بخش ایرانیان مادی در مقابل آشوریان را

که در روایات ملی وی را تحت القاب کرساسپ )گرشاسب(، نریمان، کریمان )کرساسپ 

نریمان(، سام، رستم و آذربرزین در می یابیم که بعداً در روایات ملی هر یک تبدیل به شخص 

 تاریخی جداگانه ای شده اند.

ری ایران با وجود درک اشکال اساسی نظریه هرتل و هرتسفلد در باره معمای تاریخ اساطی

درست زمان و مکان و شخصیت تاریخی زرتشت همین موضوع در نیافتن این همانی کیانیان و 

( مؤلف کتاب معتبر کیانیان نیز آن ۱۹۴۵مادها بوده است که آرتور کریستن سن )متوفی به سال 
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دیاکونوف )چاپ را در نیافته است. چون در عهد ایشان تاریخ ماد کاملی چون تاریخ ماد تألیف 

هنوز تدوین نشده بوده است. لذا هرتل وهرتسفلد به سهو از جمله کی خسرو روایات  (۱۹۵۶

ملی را به جای کی آخسارو )هوخشتره( با کوروش )فریدون( سنجیده اند. نظریۀ هرتل و 

 هرتسفلد با این مقاله و مقاالت مربوطه دیگر به خوبی اصالح و تکمیل میگردد.

و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد به وضوح نشانگر آن هستند که اینان  ترتیب و توالی

همان کیانیان اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند که تحت نامهای یا القاب مترادف خودشان 

معرفی شده اند که ما در ابتدا این نامها و یا القاب ایشان را جداگانه به ترتیب توالی تاریخی شان 

 ریم تا مورد مقایسه قرار گیرند:می آو

 پادشاهان ماد:  

ق.م( ]دارای چهار اوالد ذکور[، ۷۱۵ -۶۸۵?ق.م(، اوپیته یا اوپیس ) ۷۶۸ -۷۱۵دایائوکو )

ق.م( و ۶۲۵ -۵۸۵ق.م(، کی آخسارو ) ۶۴۷-۶۲۵ق.م(، فرائورت ) ۶۸۵? -۶۴۷خشثریتی )

 ق.م(.۵۸۵ -۵۵۵?آستیاگ )

                                                                                                :                کیانی پادشاهان

کی قباد، کی اپیوه]دارای چهار اوالد ذکور[، کیکاوس )یعنی پادشاه سرزمین چشمه ها=  

سیاوش، کیخسرو و آژدهاک )که نامش با اژی دهاک بابلی=  -پارتوکا/ناحیه کاشان(، فرود

پادشاه ماروش بابلی یعنی مردوک مشتبه شده و از رده پادشاهان کیانی خارج شده  -نی خدایع

 است(.

 چرا کیقباد همان دایائوکو نخستین فرمانروای ماد است؟

ترادف نامها: به قول استاد پورداود عنوان کی )کَوَ( و نام کواد به معنی فرمانروا هستند. بر  -۱

 کَوَ( نیز به معنی فرمانروای کشور است.      -اساس اشاره دیاکونوف نام دایائوکو )دهیو

کی قباد،کی  کی قباد سرسلسله پادشاهی خاندانی است که اعضاء آن شش تن بوده اند: -۲

سیاوش، کی خسرو، آژدهاک. بعالوه -ه، کی کاوس )پادشاه سرزمین چشمه ها(، فروداپیو

اعضاء فرعی خانواده که لهراسب و پسرش ویشتاسپ )گشتاسپ( بوده اند. متقابالً اعضاء خاندان 

اوپیس، خشثریتی پادشاه -پادشاهان ماد عبارت بوده اند از شش تن به اسامی دایائوکو، اوپیته
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، کیاخسارو )هوخشتره( و آستیاگ )آژدهاک خبر موسی خورنی( و اعضاء کاشان، فرائورت

 فرعی که عبارت از سپیتمه جمشید )یا کوروش سوم( و پسرش مگابرن ویشتاسپ بوده اند.

رؤسای اول پادشاه اورارتو  حامیان کی قباد ویتیریسا و اوزو )زو( بوده اند. حامیان دایائوکو، -۳

 ه اند.و ایرانزو پادشاه ماننا بود

مطابق کتیبه های آشوری دایائوکو )دیوک خبر هرودوت( پسر مطابقت وقایع و اخالف:  -۴

قبل از میالد پادشاه ماد که حاکمی از جانب ماننا بود و پسرش را برای  ۷۱۵فرائورت در سال

جلب اتحاد و دوستی نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده بود، همراه با خانواده اش توسط سارگون 

دوم از محل حکومتش در سمت شهر میانه حالیه به هامات در سوریه تبعید شد.  مطابق هرودوت 

پیش از میالد بوده است.  ۷۶۸سال حکومت کرد. یعنی آغاز حکومت وی حدود سال  ۵۳وی 

پیش از میالد در حوالی دژ کولومیان )تخت سلیمان( به دست  ۷۰۵خود سارگون دوم در سال 

 ۶۷۲راسپ( کشته شد. بعدها اسکیتان سه بار دیگر از قفقاز گذشتند: در سال ایشپاکای اسکیت )ف

پیش از میالد که ایشپاکای )اسپارگاپیتس( و با پسرش پارتاتوا )لیکوس= تور/گرگ( باز  ۶۷۳ -

آمد و ایشپاکای در ضمن قیام مادها در گذشت و پارتاتوا با آشور مصالحه نمود و داماد 

میالدی که مادیای اسکیتی )گنوروس(  ۶۲۵دید. بار سوم حدود سال اسرحدون پادشاه آشور گر

پسر پارتاتوا بعد از عبور از دربند قفقاز در شهر گنجه اران فرائورت را به قتل رساند و خود داماد 

پادشاه آشور آشوربانیپال گردید. بار چهارم که بازگشت مادیای اسکیتی از شمال حدود سال 

ته شدن وی در کنار دریاچه ارومیه )چئچست( توسط کی آخسارو پیش از میالد به کش ۵۹۷

)هوخشتره( انجامید. هرودوت به درستی آخرین بازگشت اسکیتان به رهبری مادیای اسکیتی 

تحت رهبری مادیای اسکیتی را به ماد کوچک بعد از فتح آشور و محاصره نینوا )در واقع 

 گویا در تعقیب اسکیتان روی داد، ربط داده است. ویرانی نینوا( آورده و آن را با جنگ لیدیه که

پیش از  ۷۱۵ -۵۵۷از آنجاییکه بین تاریخ تبعید شدن دایائوکو به سوریه و تاریخ خلع آستیاگ 

سال فاصله است لذا به سبب بزرگی این رقم سالهای حکومت برای سه فرد در ۱۵۸میالد یعنی 

)دیوک( و این سه تن فرمانروای مادی به تاریخ ماد، در خبر هرودوت که در بین دایائوکو 

سال  ۳۵سال حکومت( و آستیاگ )با  ۴۰سال حکومت(، کی آخسار )با  ۲۲اسامی فرائورت )با 

سال( که وی نام برده، نام افرادی از این  ۳۰یا در ست تر با توجه به زمان حکومت کوروش، 

ید درست بین عهد دایائوکو و فرائورت سلسله از قلم افتاده اند. این از قلم افتاده ها باید هم با
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بوده باشند. دیاکونوف در تاریخ ماد نام هر دو تن از قلم افتاده را از روی کتیبه های آشوری به 

صورت اوپیته )اوپیس( پادشاه پارتاکی )سرزمین کنار چشمه= منطقه کاشان( و خشثریتی پادشاه 

پیته )اوپیس( به پادشاهان ماد نشده و کارکاشی )= کاشان( آورده ولی متوجه تعلق داشتن او

دومی یعنی خشثریتی را با پیروی از بقیه ایرانشناسان با فرائورت یکی دانسته و جایی با تردید 

میگوید بین فرائورت و دیوک دو نام از قلم هرودوت افتاده است یکی عالمت سؤال و دومی 

از میالد رهبری بالمنازع مادها را بر پیش  ۶۷۳خشثریتی. خشثریتی در جریان قیام مادها در سال 

عهده داشته است. نظر به اینکه سپاه ارسالی آشوربانیپال به رهبری رئیس رئیسان آشوری 

پیش از میالد که در تعقیب خشثریتی به شهر آمُل مازندران هرگز  ۶۶۷شانابوشو در حدود سال 

تدر و مستقلی شد، معلوم میشود که از آنجا بر نگشتند و ماد بعد از آن تاریخ تبدیل به دولت مق

این سپاه آشوری در سرزمین دور افتاده مازندران توسط آماردان و مادها تار و مار شده اند. 

پیش از میالد در مقابل تهاجم اسرحدون پدر  ۶۷۳خشثریتی مکان فرمانروایی خویش را  در سال 

 )آمُل( در مازندران منتقل ساخته بود.آشور بانیپال از کارکاشی )کاشان( به شهر دور افتاده آمول 

 چرا کی اپیوه همان اوپیته/اوپیس فرمانروای مادی است؟

: یوستی نام اپیوه )ائیپی ونگهو( را مایل به نیکی معنی نموده و کلمه مطابقت نامها -۱

ایس،  -یته، دادگر( و اوپیس )اوپی -کَ که حاوی ریشه نامهای اوپیته )اوپی-سانسکریتی اَئوپَیی

 خواهان عدالت( است به معنی دادگر، عادل و منصف است.  

ه مادی ما قبل خشثریتی سه گزارش درباره اوپیته )اوپیس( پادشا مطابقت مکان و زمان: -۲

موجود است که یکی ضمن نامه ای است از سوی رئیس آشوری ناحیه خارخار )دیواندره( در 

: ... راجع به آرپیته )یا ۱۲۹نامه هابل."به سارگون دوم عنوان شده است:  ۷۱۴ -۷۰۶بین سالهای

ود )به روی دشمنان( برای اوپیته به خوانش ای.م. دیاکونوف( امیر دهکده اوریاکو، که وی گش

پادشاه و مخدومم نقل خواهم کرد. وقتی که من عازم خدمت پادشاه و مخدومم شدم او )اوپیته( 

به شاپاردا گریخت. نابوتاکی تانی، برده پادشاه شنید که او و اواکساتار )هوخشتره( با یکدیگر 

-که وارد )در بازگشت( کارمکاتبه کرده و متحد شدند. چهار پسر او با او هستند. همان روزی 

 "«کسان خود را بفرست.» شاروکین )=خارخار( شدم به راماتی نامه نوشتم که: 

ورارتو فرستاده اوپیته )اوپیس( باید همان پسر دایائوکو باشد که به گروگان نزد رؤسا پادشاه ا

حکومت پدرش  ۀ قزل اوزن به فعالیت برای برقراری ادام ة گشته در درشده بود و بعد بر
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بر می آید آنجا را مناسب فعالیت نیافته و از  ۱۲۹دایائوکو پرداخته بود. ولی چنانکه از نامه هابل 

 ۷۰۵ -۶۸۱آنجا گریخته به سوی نواحی دیگری در ماد روی آورده بود. در عهد سناخریب )

پیش از  ۶۸۰-۶۶۹پیش از میالد( از او و چهار فرزندش خبری نیست. ولی در عهد اسرحدون )

میالد( از فرمانروایان پارتاکی )سرزمین کنار چشمه= سمت کاشان( و پارتوکّا )سرزمین آب 

چشمه گسترده، پارتاکانا= اصفهان( و اوراکازابارنا )ورکس پرنه( به اسامی اوپیس )=ترقیخواه( و 

دم عاصی زاناسان )دانامنش( و راماتی )شادی و رامش دهنده( نام برده شده است که در مقابل مر

شی/ساگ بیت= -کا -آن نواحی  از مقامات آشوری یاری جسته بودند. نامهای کارکاشی )کَر

محل عمارتهای سنگی( محل فرمانروایی خشثریتی همان پارتاکی )یعنی محل کنار چشمه( است 

که پیش از وی سلف او اوپیته )اوپیس( در آنجا فرمان می رانده است. اوراکازابارنا )ورکس 

عنی پر از دژهای نیرومند( همان شهر آشتیان است که نامش در منابع قدیمی عهد اسالمی پرنه ی

یان= محل دژ نیرومند( و ورّه )دژ واقع در بلندی( و ورشه )محل -خشت-به صور ابرشتیان )اپر

دژ( ذکر شده است. هیئت اخیر یاد آور نام بسیار باستانی ورخشه )محل دژ نیرومند( یا همان 

 هشی( است که مکان آن بین عیالم و سرزمین کوتیان ذکر شده است.ورهشی )مر

مطابقت تعداد چهار پسر کی اپیوه با چهار پسر اوپیته/ اوپیس که سرانجام از اورارتو و ناحیه  -۳

رودکها )در قسمت علیای رود قزل اوزن( به ناحیه پارتوکا )حوالی کاشان( روی آورده بودند. 

 )کیکاوس( علیه آشوریان قیام نمود.   یعنی همانجا که خشثریتی 

 چرا کی کاوس همان خشثریتی سومین پادشاه ماد است؟

: در اوستا لقب کیکاوس، نیرومند )= خشثره/خشتره( است و این به ترادف نام و لقب -۱

 صورت خشثریتی )نیرومند باشنده( نام رسمی این فرمانروای مادی است.    

پدر کی کاوس )پادشاه سرزمین چشمه ها( یعنی اپیوه با چهار پسر خویش از سوی سرزمین  -۲

فرمانروایی ویتیریسا با جنگ و گریز به سوی سرزمین ری و سرزمین کارکاشی )محل عمارت 

سنگی( یا همان کاشان )=محل عمارت( آمده بود که به نام بیت ساگ بیت )محل عمارت 

 ده است.                                                  سنگی( نیز نامیده می ش
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متقابالً منابع آشوری میگویند اوپیته )اوپیس( که از سوی پدرش دایائوکو ابتدا نزد رؤسا پادشاه  

اورارتویی گروگان بود بعد با چهار پسر خویش به دره قزل اوزن آمد ولی چون آنجا را نا امن 

 تاکی )سرزمین کنار چشمه ها( روی آورد.یافت به سوی سرزمین پار

کی کاوس در سمت کوه ارزیفیه )کوه عقاب/ کرکس( با دیوان )آشوریان( به نبرد پرداخت  -۳

و با عقابانش )منظور مردم سمت کوه ارزیفیه( از باالی البرز به شهر آمل نزول کرد و در آنجا در 

ریتی در سمت کوه کرکس کاشان به نبرد محاصره دیوان )آشوریان( قرار گرفت.   متقابالً خشث

با اسرحدون پادشاه آشوری بر خاست و چون یارای مقاومت در خود ندید از باالی البرز به شهر 

آمل مازندران گریخت. وی در عهد آشور بانیپال سپاهیان آشوری را که به سرداری رئیس 

به یاری آترادات پیشوای  رئیسان شانابوشو در تعقیب وی به شهر آمل مازندران آمده بودند

آماردان شکست داده و تار و مار نمود و ایران  مادی بعد از این واقعه )هفتخوان رستم، 

واقعه هفتخوان رستم یا نبرد گرشاسپ، آترادات( برای نخستین بار در تاریخ مستقل شد: 

ر تاریخ گرشاسپ با دیوان بزرگ در کنار دریای مازندران یک واقعه بسیار مهم اساطیری د

ایران بوده است: گرشاسپ یا کِرِساسپ در اصل مرکب است از کرس=راهزن و سپ= در هم 

کوفتن یعنی در مجموع به معنی در هم شکننده راهزنان و ستمگران است. قهرمانی وی نیز نظیر 

روتستهم در سمت دریای فراخکرت یعنی مازندران است. پدر وی ثریته را سگهای وحشی 

مازندران( می درند. روتستهم )رستم، یعنی ریشه کن کننده ستمگران( بنا به قول جنگلی )ببران 

مارکوارت ایرانشناس معروف آلمانی همان گرشاسپ است. چه هفتخوان رستم نیز در مازندران 

فرامرز اتفاق می افتد و در شاهنامه رستم هم از همان خانواده گرشاسپ می باشد. از جانب دیگر 

یا بسیار ضربت خورده( پاره پاره شده به دست بهمن )دیوان دژ بهمن( مطابق  )بسیار بخشاینده

است. سگستان رستم یا همان سرزمین سگساران )لفظاً همان اورواخشیه اوستا برادر گرشاسب 

یانه، یعنی محل سگپرستان( یعنی -سپی-یعنی سگ سروران( در اصل همان سرزمین کاسپیانه )کا

نج. در عهد کوروش و هخامنشیان این قهرمان مازندران با نام مازندران است، نه سمت زر

اصلیش آترادات پیشوای مردان )آماردان( نامیده می شده است. نام آذربرزین )یعنی آتش بلند 

پایه( با بهمن )در واقع دیوان دژ بهمن= آشوریان(  در سمت شهر ساری مازندران نبرد می کند و 

ی مخلوق نیرومند( گواه آن هستند. وی لشکریان آشوری نام داتام کادوسی اساطیری )یعن

)دیوان مازندران( را که در آغاز حکومت آشوربانیپال به رهبری شانابوشو برای دستگیری یا 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

206 

 

 

مصالحه با خشثریتی )کیکاوس( به شهر آمل مازندران آمده بودند تار مار می نماید و ایران برای 

 میگردد.نخستین بار صاحب دولتی مستقل و مقتدر 

 ؟سیاوش همان فرائورت است -چرا فرود

در کوروشنامه گزنفون کوروش دوم  :مطابقت نامها و خویشاوندی سببی با پارسها -۱

)توس نوذری( نواده آستیاگ و خواهر زاده کیاخسارو )کیخسرو( و داماد و سردار وی معرفی 

شده است که درست می نماید. چه در واقع نامهای آستیاگ )ایشتی ویکو= ثروتمند( و 

ده و به جای هم ایش( در معنی خواهان دارایی بسیار مترادف بو-وَرِت-فرائورت/فرورتیش )فرَ

به کار می رفته اند. از این روی است که کتسیاس به جای نام فرائورت نیز نام آستیاگ را آورده 

و لذا به سهو کوروش دوم و سوم را فرد واحدی حساب کرده است. به نظر می رسد عنوان 

= ایشن -وَرِ)ت( -اوستایی فرائورت/فرورتیش )فرود سیاوش( یعنی سیاورشن در واقع سیه

یعنی در  .خواهان ثروت گسترده بوده است که به سهو به دارنده اسب سیاه ترجمه شده است

واقع کوروش نواده دختری آستیاگ اول )فرورتیش( همین کوروش دوم )بر اساس شجره نامه 

 هخامنشیان در نزد هرودوت( بوده است نه کوروش سوم.

تورانیان به رهبری افراسیاب )پر سیاوش در هجوم -پسر و جانشین کی کاوس یعنی فرود -۲

آسیب( در شهر گنجک سیاوش کشته شد. متقابالً فرائورت جانشین و پسر خشثریتی در هجوم 

غافلگریانه مادیای اسکیتی )داماد پادشاه آشور( در حوالی شهر گنجه اران به قتل رسید که 

                                                                                                                   هرودوت آن را به حساب آشوریان گذاشته است.                       

 چرا کی خسرو همان کی آخسارو )هوخشتره( است؟ 

مطابقت نامها: سه نام کی خسرو )کی خشثرو یا کی آخسارو یعنی شهریار نیرومند(، کی  -۱

 ومند( و هئوسروَ )هئوسرونگهه، دارای شکوه و نیرومندی( با هم مترادفند: آخسارو )شهریار نیر

صورت اصلی نام کی خسرو همان کی آخسارو )پادشاه نیرومند( یا کی خشثرو )شهریار 

نیرومند( است؛ در واقع عنوان اوستایی وی یعنی هئوسرونگهه نه چنانکه تصور شده به معنی 

و بزرگی است یعنی مترادف با نام هوخشتره )یعنی دارای  نیکنام بلکه به معنی دارای سروری

       نیرومندی( است.
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کی خسرو، ائورو ساره را در سمت جنگل سفید )شهر زور( به قتل می رساند. متقابالً ساراک  -۲

پادشاه آشور بر اثر ترس از کی آخسارو )هوخشتره( در هنگام محاصره شدن نینوا و تسخیر آن 

کی خسرو، دژ بهمن )به مان=خانه خوب( مقر . شعله کاخهای خویش می اندازدخود را به درون 

دیوان را در سمت اردبیل )منظور اربیل( ویران میکند و به سلطه ایشان خاتمه میدهد. متقابالً کی 

 آخسارو شهر نینوا )=شهر برکت و نعمت( را کشتار و آن را تبدیل به ویرانه می نماید. 

                                         

کی خسرو بتکده کنار دریاچه چیچست را ویران می نماید. متقابالً کی آخسارو شهر  -۳

 اورارتویی رؤسا در شمال دریاچه چیچست )خرابه های بسطام حالیه( را ویران می نماید.

تل پدر خویش سیاوش کی خسرو، با یک شبیخون افراسیاب تورانی )سکایی پر آسیب( قا -۴

)فرود( را در کنار دریاچه چیچست دستگیر و به قتل می رساند. متقابالً کی آخسارو، قاتل پدر 

 -خویش فرائورت یعنی مادیای اسکیتی را در کنار دریاچه اورمیه غافلگیر کرده و به قتل می

در عهد کیخسرو مطابق اوستا و شاهنامه شکست دهندگان تورانیان )اسکیتان و سکاها(  رساند.

)کیاخسارو( سردارانش توس نوذری )کوروش هخامنشی دوم( و برادرش گستهم نوذری 

                                                                                         )آریارمنه هخامنشی( بوده اند.                        

 ک مادی( است؟ چرا آستیاگ همان آژدهاک )اژیدها

مطابقت نامهای آستیاگ )ایشتی ویکو= ثروتمند( با آژدهاک مادی )اژدیاک= ثروتمند(   -۱

اظهر من الشمس است. چه موسی خورنی مورخ ارمنی معاصر فیروز و بالش ساسانی نام 

آستیاگ را به صورت اژدهاک آورده است. افزون بر این اینان در مطابقت داستان کودکی 

یئون= جهانگشا( -ون یعنی پیشرفت کننده و سیالبی = ثراتئونه اوستا یا فرائیدی-)فرائیتیفریدون 

 و کوروش سوم )لفظاً مرد سیالبی( نیز به خوبی به هم می رسند.

فردوسی مرکز حکومت ضحاک )آستیاگ و پادشاهان بابل( را هوخت کنگ )محل گنج  -۲

اقع بوده است. این بیش از آن که نشانگر خوب( نامیده است که در سمت اروند رود )دجله( و

هگمتانه )همدان( باشد، نشانگر بابل )بَوری اوستا( است چه هیئت اوستایی بَوری شهر بابل در 

 -خت -ری )رَیه( یعنی محل با شکوه معنایی معادل با نام هوخت کنگ )هو -شکل بَو )بئو(

 کنگ= محل گنج خوب( دارد.
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شهرهای بَوری )بابل( و کویرینت )کرند( ذکر شده است. از آن در اوستا پایتختهای اژی دهاک 

جایی که مکان حکومت پادشاه معروف کاسیان یعنی آگوم کاک رمه )به ظاهر به معنی اژدهای 

دارنده شمشیر خونین( هم کرند )کرینتاش، کویرینت( و هم بابل بوده است، لذا وی را می توان 

. در مورد خلق و خوی استبدادی وی باید گفت که اژی دهاک )ماروَش( عهد پیشدادی شمرد

وی بومیان شمال غربی فالت ایران را کوتیان بی خرد نامیده است. از آنجایی که دورة حکومت 

ضحاک )اژی دهاک( در شاهنامه هزار سال ذکر شده است لذا معلوم میشود عنوان اوستایی اژی 

در بابل تصور میشده است خدایی گیاهی به دهاک بر دیگر پادشاهان بابل نیز اطالق شده است. 

نام نین گیش زیدا، از هر شانه اش ماری رسته است. نام خدای ملی آشور یعنی آشّور به معنی 

خندان معادل نام عربی ضّحاک است. البد معادل بابلی آشّور یعنی مردوک نیز که خدای ملی 

)ماروَش( به حساب می آمده  شهر بابل و سمبلش اژدهایی موش هوشو بوده است، اژی دهاک

است. در مجموع به نظر میرسد مرداس و ماردوش شاهنامه در جایگاه خدایگانی به جای 

 مردوک، و ضحاک شاهنامه به جای آشّور بوده باشد.

 چرا لهراسپ مطابق کوروش و همچنین سپیتمه است؟

 مانند(:مطابقت نام لُهراسپ )مرد مواج و سیالبی( با کوروش )سیالب  -۱

مطابق شاهنامه پادشاه بزرگی که بعد از کیخسرو )کیاخسارو( فرمانروای ایران میگردد لهراسپ 

است. در سانسکریت واژه لَهری به معنی موج بلند و وسیع و واژه سپَ در اوستا به معنی در هم 

د و وسیع و کننده آمده است. بنابراین می توان این نام شاهنامه ای را به معنی مَرد موج بلن ش

 -سیالبی گرفت و آن به وضوح مطابق معنی نام کوروش در معنی مرد سیالب مانند میگردد. می

دانیم آستیاگ در رؤیایش کوروش نازاده را به صورت سیالبی می بیند که قاره آسیا را در خود 

ش کند. واقعه مرگ لهراسپ در سمت بلخ و ارتباطش با اسارت یهود هم یادآور کورو غرق می

 :است

 کشتند و شد روز ما تار و تلخ ب             شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ 

بنابراین نام اَئوروت اَسپ را که هیئت اصلی نام لهراسپ بشمار می آید می توان در اصل در 

کننده گرفت. چون جالب است که  سپَ به معنی موج سیالبی تند و در هم ش-هیئت اَئوروتَ 

واژة اورمی در سانسکریت که معادل اَئوروَ و ائوروت اوستا به معنی تیز و تند می باشد به معنی 

سپَ معادل لهراسب به همان معنی مرد موج تند و سیالبی  -نیز هست. بدین ترتیب اَئوروتَ موج
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مان یعنی -در واقع نام مقبره کوروش موسوم به مادر سلیمان در اساس مزار سیالو .بوده است

 مزار مرد سیالب مانند بوده است. 

ببر/پلنگ( فرمانروای  در این رابطه گفتنی است دو پسر لهراسپ یعنی ویشتاسپ )سگ وحشی،

کشور سفلی )اورارتو( و ماد و زریر )دانای دعاهای کهن( فرمانروای نواحی دروازه تنائیس )بین 

دربند قفقاز( تا دروازه کاسپی )درواز خوار( مطابق دو پسر خوانده یا برادرخوانده کوروش یعنی 

)داماد و ولیعهد آستیاگ( و مگابرن )برنده نترس( و سپیتاک )فرد سفید و مقدس( پسران سپیتمه 

آمیتیس )دختر آستیاگ، همسر بعدی کوروش( هستند که کوروش ایشان از محل های 

فرمانروایی سابق برداشته و به فرمانروای گرگان و دربیکان سمت بلخ انتخاب کرده بود. 

 .هرتسفلد، سپیتاک سپیتمان بلخ را همان زرتشت سپیتمان بلخ می داند

ون کوروش دوم )=توس نوذری یعنی چشمه توانا از خاندان حکومتی نو( در کوروشنامه گزنف

نواده  دختری آستیاگ )آستیاگ اول( و خواهر زاده کیاخسارو )کیخسرو( و داماد و سردار وی 

معرفی شده است که درست می نماید. چه در واقع نامهای آستیاگ )ایشتی ویکو= ثروتمند( و 

( در معنی خواهان دارایی بسیار مترادف بوده و به جای هم ایش-وَرِت-فرائورت/فرورتیش )فرَ

به کار می رفته اند. از این روی است که کتسیاس به جای نام فرائورت نیز نام آستیاگ را آورده 

و لذا کوروش دوم و سوم را فرد واحدی حساب کرده است. به نظر می رسد عنوان اوستایی 

ایشن= خواهان ثروت  -وَرِ)ت( -اورشن در واقع سیهفرائورت/فرورتیش )فرود سیاوش( یعنی سی

 .گسترده بوده است که به سهو به دارنده اسب سیاه ترجمه شده است

پیش از میالد از  ۶۴۹راجع به کوروش اول گفتنی است که در منابع آشوری در حدود سال 

رستاده بود. کوروش اول یاد شده است که فرزند خود آروکو را به گروگان نزد آشور بانیپال ف

گروهی با توجه به کتیبه داریوش در بیستون که به اختصار هخامنش را جد اول کوروش نیای 

کوروش معرفی نموده است، وجود سه کوروش شجره نامه خبر هرودوت را قبول ندارند ولی 

هشت نفر پیش از من شاه بودند و من "داریوش جای دیگر در همین کتیبه بیستون میگوید که 

. تصور من این است که داریوش صرفاَ یک راست فرمانروایان "از خاندان هخامنش هستم نهمین

هخامنشی شجره نامه خویش بر شمرده است نه مجموع دو شاخه خاندان هخامنشی پارس و 

انشان را که همانا داریوش، ویشتاسپ، آرشام، آریارمنه، چیش پیش دوم، کوروش اول، 

 هخامنش بوده باشد.کمبوجیه اول و چیش پیش اول و 
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آثویه )از ریشه  در مورد عنوان خاندان فریدون یعنی آثویه )آسپیان، آسفیان( گفتنی است:

سانسکریتی اَدهی یعنی محترم و نجیب( یادآور نام کمبوجیه )کامگار و دل پذیر زندگی کننده( 

به معنی نفس کامل و نیز عنوان آرتیان پارسها )پاک و درستکار( است. برهان قاطع نام آثویه را 

 و نیکوکار آورده است.                                                                                                    

 مطابقت لهراسپ/اوروت اسپَ/یرواند با سپیتمه )داماد و ولیعهد آستیاگ(:  -۲

پیر یا پیری بر افکننده( با پوروشسپ )بنابر  نام اوروت اَسپَ )در هیئت یروانت اَسپ= دارای اسب

 استاد پورداود دارای اسپان پیر یا پیری برافکننده( مترادف است:

ادامه سلسله کیانیان )جای دیگر به صورت گودرزیان شاهنامه که افراسیاب را در کنار دریاچه 

سپ )ائوروت چیچست دستگیر می نمایند( در شاهنامه و کتب پهلوی و اوستا در هیئت لهرا

اسپ، یرواند قصیر السلطنه خبر موسی خورنی( همان سپیتمه جمشید داماد و ولیعهد آستیاگ که 

توسط کوروش به قتل رسید و همسرش آمیتیس )دختر آستیاگ( به همسری کوروش در آمد و 

پسرانش که همانا مگابرن ویشتاسپ )تیگران( و زریادر سپیتاک )زرتشت سپیتمان، گائوماته 

ه، سپنداته، اسفندیار( بودند که این نوادگان دختری آستیاگ به صورت پسر خواندگان یا بردی

برادر خواندگان کوروش سوم )فریدون( در آمدند. این پسر دوم داماد کوروش و شوهر آتوسا 

 دختر کوروش نیز بوده است. 

ظور آتوسا دختر اسطوره معروف زریادر )زریر برادر ویشتاسپ( و اوداتیس دختر شاه سکاها )من

کوروش، هوتئوسا و هووی اوستا( را آتنه نویسنده و مورخ یونانی قرن سوم میالدی مؤلف کتاب 

ضیافت سوفسطائیان به نقل از خارس میتیلنی، رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران آورده 

م است: آن دو در خواب عاشق همدیگر میشوند  و در جستجوی همدیگر بر می آیند سرانجا

اوداتیس )= مخلوق نیک مترادف همان هووی همسر زرتشت سپیتمان( در یکی از جشنها او را 

مشاهده می نماید. خارس میتیلنی گفته است که این عشق در آسیا مشهور است و مردم بدان میل 

فراوانی دارند چنانکه در معابد و قصور و حتی در خانه های خود تصاویری از آن بر دیوارها 

 کنند. نقش می

چرا ویشتاسپ کیانی همان مگابرن ویشتاسپ پسرخوانده یا برادر خوانده 

 کوروش است؟
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 قبایل ماد شامل کدام گروههای قومی بوده اند؟ :مطابقت نامها 

مردم مربوط توتم سگ )=بودها در سانسکریت( در نام کُردان بادینی که در اخبار  بودین: یعنى

زنده کتیبه های آشوری نامش به صورت بودائوا در کنار نام کشور ساخو )کیمریان، مارپرستان( 

شهر خار خار )دیواندره( در پیش سرزمین کوتیان به سوی شرق قرار داشته است.  .مانده است

قوالهای آیین یزیدی سگان تیزشامه )تازی، تاژیک( نامیده میشوند. البد همین مردمان هستند. در 

وندیداد از همراهان کیمری/سورانی ایشان به صورت تئوژیه )پرستنده مار نیرومند( و ساکن در 

میشود تصور کرد نام ملک تاووس یزیدیان نیز در رنگها )دجله( یاد شده است. سرچشمه رود 

سه به همین معنی توتم سگ تند و تیز )تازی( بوده است که بعداً با -و-واقع به صورت کُردی تاو

ووس )دارای دم افشان( جایگزین شده است. لذا به نظر می رسد مردمی که در این سمت -تا

یان، کادژی های سگپرست و کاتوزیان )سگپرستان( خوانده شده اند، تحت نامهای کهن کادیش

 همین قوم بوده اند. 

شیر همان کردوخیان هستند که گروهی از سکائیان  -مار -بوسین: یعنى دارندگان توتم بزکوهی

کیمری بوده اند و در اوستا نامشان به صورت خاندان فریان یعنی دوست ایرانیان ذکر شده است. 

بزکوهی  -شیر-ا و کردوخ )=کَرد( و کُرمانج هر سه به معنی دارندگان توتم مارکلمه سک

هستند. به سبب اسکان آنها در قسمت علیای رود دجله کتب پهلوی و اوستا دجله را رود ارنگ 

 .یا رنگها یعنی رود بزکوهی ]یا رود سیالبی[ گفته اند

رتی( است -ماد، گوران و ساگارتی )سا]ن[گا بی(، مُغ،-مغ ها: این نام مطابق با نام لولوبی )لولو

که جملگی به معنی مردم انجمنی همان مردم آذربایجان و حوالی جنوبی و جنوب شرقی آن 

منظور هستند که نام شان در نام گورانهای باختران و آذربایجان )در مفهوم مردم مجتمع و 

در زبان لولوبی، کیور آمده در ویکیپدیای جمهوری آذربایجان واژه خدا  لشکری( زنده است.

است که به نظر میرسد با واژة اوستایی و سانسکریتی کَئیریه/کارو )کردگار، آفریدگار( مربوط 

کیور/خیور در نام ملکیور/ملخیور )سازنده شراب مقدس( یکی از سه مؤبد ة واژ .بوده باشد

معنی سازنده و آفریننده  اساطیری مسیحیان که به دیدار عیسی مسیح نوزاد شتافته بودند، هم به

  .دیده میشود

آریزانتیان: یعنی نجبای حکومتی ماد شامل مردم نواحی ماد مرکزی مطابق مردم الیبی )=نجبا، 

 .مادها( در سمت بین ری و کرمانشاهان بوداند

http://far-hang.blogspot.se/2011/05/blog-post_30.html
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ستروخاتیان: یعنی محکم سخنگویان یادآور کردان زازاک هستند. ریشه نام کیمری/گیمری به 

ری  -سانسکریت به معنی همهمه کردن مانند زنبوران عسل معنی میدهد و گوم صورت گوم در

کُردی و اوستایی: به معنی بلند همهمه کنندگان. این معنی در نام زازاک -در سانسکریت

به آواز خود مثل ")دیملی( زنده است. ارمیای نبی در باب ششم کتاب خود در تورات از عبارت 

باره کیمریان/ سکائیان کیمری استفاده می کند. به نظر می رسد نام  در "دریا طغیان خواهند کرد

 .پرنده معروف به قمری نیز به سبب صدای همهمه وی بوده باشد

 -پارتاکانیان: یعنی مردم کنار رودخانه همان مردم کنار رودخانه زاینده رود اصفهان منظور می

 .باشند

 ت سه دسته اند: منابع اساسی مورد استفاده در اساس این تحقیقا

منابعی که برای بررسی تاریخ ماد مورد استفاده قرار گرفتند: تاریخ ماد، تألیف ایگور  -۱

میخائیلویچ دیاکونوف، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، تألیف م.آ. داندامایف. 

 ایران باستان، تألیف حسن پیرنیا.                              

منابعی که برای شناسایی تاریخ اساطیری کیانیان مورد استفاده قرار گرفتند: کیانیان تألیف  -۲

                         آرتور کریستن سن، تألیفات اوستایی ابراهیم پورداود و هاشم رضی.                                                                 

افیای تاریخی زادگاه زرتشت: زادگاه زرتشت تحقیق دکتر جیوانجی منابع بررسی جغر -۳

جمشید جی مودی، کتاب دینهای ایران باستان تألیف هنریک ساموئل نیبرگ. یسنا گزارش 

(. بعالوه گزارش شخصی از مکان ۲و۱( و یشتها گزارش پورداود )جلد ۲و۱پورداود )جلد 

رگشنسب این جانب به اداره فرهنگ و هنر کتابخانه اوستا )شی چیکان( و آتشکده قدیمی آذ

پیش از انقالب. تطبیق دادن شخصیتها و مکانهای هر سه منبع به یاری فرهنگ لغات اوستایی و 

 پهلوی و سانسکریت کاری است که این جانب به تدریج در عرض چهار دهه انجام داده ام.

تاریخ اساطیری تطبیقی ایران ترکیب مطالب این سه دسته در رابطه با هم در مجموعه ده جلدی 

جواد این جانب و دو جلد مجموعه مقاالت تاریخی و فرهنگی ادامۀ آنها در آخرین تألیفات 

 مفرد کهالن یافت میشوند. 
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 جدول مطابقتی شجره نامۀ پادشاهان کیانی و نوذری با مادها و هخامنشیان

 ادهمقایسه وجه اشتراک کیانیان با پادشاهان ماد به زبان س

دیاکو )شاه( که ایرانزو پادشاه متقابالً کیقباد )شاه( که زو و ویتیریسا از وی حمایت کردند:  -۱

 .ماننا و رؤسا پادشاه اورارتو حامیانش بودند

اوپیته/اوپیس متقابالً اپیوه دارای چهار پسر که از پیش ویتیریسا به سرزمین خویش باز گشت:  -۲

با چهار پسرش به منطقه شاپاردا در ناحیه حکومتی دیوک بر پسر دیاکو که در نزد رؤسا بود 

 .گشت و چون منطقه نا امن شد از آنجا به ناحیه پارتوکا/کار کاشی )کاشان( رفت

کیکاوس که در منطقه کوه ارزیفیه )کرکس کاشان( قیام کرد و از آنجا با عقابانش  -۳

در ناحیه کارکاشی )کاشان( علیه خشتریتی که متقابالً )همراهانش( به شهر آمل فرود آمد: 

آشوریان قیام کرد ولی بعد از، جدا شدن متحدان سکایی اش از مقابل آشوریان به شهر آمول 

عقب نشست و سپاهیان آشوری برای مذاکره و تسلیم وی به سمت حصار شهر آمول فرستاده 

 .شدند

متقابالً ه قتل رسید: فرود/سیاوش که در شهر گنج دژ سیاوش به دست افراسیاب تورانی ب -۴

 .فرائورت پادشاه ماد که به دست مادیای اسکیتی در سمت شهر گنجه اران به قتل رسید

کیخسرو کشنده افراسیاب تورانی کنار دریاچه ارومیه و ویرانگر خانه دیوان دژ بهمن در  -۵

مادیای اسکیتی کیاخسار )هوخشتره( کشنده متقابالً سرزمین فرمانروایی به نام ائوروَ سارَ است: 

در آذربایجان و ویرانگر نینوا در عهد فرمانروایی ساراک است که خود را به درون شعله های 

 .کاخ خویش انداخت

آستیاگ )اژدهاک خبر موسی متقابالً اژی دهاک که توسط فریدون به بند کشیده شد:  -۶

ه پادشاه وجیه خورنی( که توسط کوروش از سلطنت خلع شد )در روایات ملی از شمار سلسل

 .المله کیانی خارج شده است(

لهراسپ )اوروت اسپَ( جانشین خاندان کیانی که پدر ویشتاسپ و زریر )زریادر( است:  -۷

سپیتمه یرواند داماد و ولیعهد آستیاگ، پدر مگابرن ویشتاسپ )تیگران( و سپیتاک زریادر متقابالً 

 .آذربایجان و اران و ارمنستان حکومت میکرد)سپنتداته( است و هم زمان با آستیاگ در 
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 شجره نامۀ تطبیقی سلسلۀ تاریخی مادها با سلسلۀ اساطیری ملی کیانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نشان هخامنشیان در اساطیر ملی

نام و نشان هخامنشیان خبر هرودوت در اساطیر ملی تحت عنوان فریدونیان )کیانیان نوذری، 

منش= -ایتون( یعنی دوست منش معنی هخامنش )هخا-نو( مستتر است. فریدون )فریکیانیان 

دوست منش( و هخامنشی است. هخامنش و کوروش اول و کوروش بزرگ را در روایات ملی 

. در مورد با این نام )فریدون( معرفی کرده اند و این سه تن را فرد واحدی تصور کرده اند

رابطه با ارسال پسر او آروکّو )آریا، ایرج( به پیش آشوریان کوروش اول عنوان فریدون وی در 

در سرزمین آشور )هاماوران، همیران( مشخص میگردد و در مورد مطابقت کوروش دوم و 

آریارمنه با توس و گستهم نوذری، خبر گزنفون مبنی بر اینکه کوروش دوم سردار و داماد 

( بوده به یاری مان می آید. بنابراین می توان کیاخسار )کیخسرو( و نواده آستیاگ اول )فرائورت

 دایائوکو )کیقباد(

)اپیوه(اوپیس   

خشثریتی 
 )کاوس( 

مامیتیارشو 
 )کی آرش(

 دوساننی )کی بیرشن(

 فرائورت )فرود سیاوش(

 کیاخسار )کیخسرو(

 آستیاگ )اژدهاک(

 سپیتمه )کی لهراسب( ]آمیتیس[)دوغذو(

 سپیتاک )زریر( مگابرن تیگران )ویشتاسب(

 ؟ )کی پشین(
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شجره نامه نوذریان را با حذف الحاقیه مشتبه شده کیانیان لهراسبی )سپیتمه و پسرانش مگابرن 

 ویشتاسپ و سپیتاک زریادر( از آن، به قرار زیر در نظر گرفت:

 

 نوذریان )فریدونیان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقی در شجره نامۀ مادها در خبر کتسیاس

دایائوکو که نامش درخبر کتسیاس ذکر نشده به معنی پادشاه دادگر است. آرباک )هارباک( 

است. ماندائوک )ستایشگر  یعنی سرور عزیز مترادف نام کی ایپوه اوستا یعنی همان اوپیته/اوپیس

مند راستی( است. ارتی در نامهای ارتیک )خشتریتی( و ه و مومن( مطابق مامیتی آرشو )عالق

ارتی )فرائورت( و ارتین )کیاخسار( به معنی صاحب مِلک و پادشاهی است. سوسارم )جنگندة 

بر( -ستیبر )ایشتیشجاع( مطابق دوساننی )پیشدستی کننده( است. آربیان به معنی جنگاور است. ا

مترادف با آستیاگ به معنی ثروتمند است. اسپنداس مترادف با سپتمه به معنی عابد دارندة شراب 

 .هوم است

 توس نوذری )کوروش دوم( گستهم نوذری )آریارمن(

 فریدون ]دوم[ )کوروش اول، ملقب به هخامنش(

و(کّ وایرج )آر  منوشچهر/نوذر )چیش پیش دوم(  

 آتبین/کیوجی )کمبوجیه دوم( 

 فریدون بزرگ )کوروش سوم(

 ویشتاسپ )ویشتاسپ(

 سپنتداته )داریوش اول(

 وهومن سپنتداتان )خشایارشا(

)اردشیر اول(ارتخشتر وهومن   

 داراب )داریوش دوم(

 دارای دارایان )داریوش سوم(
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آرباک در مقام ویرانگر آشور همان آرتین )کیاخسار( است چون کتسیاس میگوید در زمان او 

 تند و آشور نابود شد.باختریان )منظور پارسها( که پیشتر تابع آشور بودند به مادها پیوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرباک )اوپیته(

 ارتیک )خشتریتی(
ماندائوک 

 اربیان )؟( سوسارم )دوساننی( )مامیتیارشو(

)دایائوکو(؟  

 ارتی )فرائورت(

 ارتین )کیاخسار(

)سپیتمه(اسپنداس  استیبر)آستیاگ(  

 شجره نامۀ تطبیقی مادها بر اساس خبر کتسیاس 
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های تحقیقی و تخصصی، ارزشمند و جذاب نیستند. نوشتارهایی هستند مقاله تنها 

از زندگی واقعی انسان ها که به نیرومندی، اما بسیار طبیعی، خطوط برآمده 

زنده و حساس در برابر  دوران های گوناگون، هیجان ها و عواطف انسانی را

فصلنامۀ آرمان، ستونی با نام بخش تاریخ خواننده قرار می دهند.  از این رو در 

های فرهنگی و  بدین وسیله از همۀ شخصیت .ه استیافتگشایش  "داستان من"

علمی و هر هموطن و عضو جامعۀ بزرگ ایرانیان دعوت به مشارکت در این 

 دقیقیانشیریندخت   .یمستون می نمای
 

 ۱۳۵۲ متولد من معرفی نویسنده از زبان خودش: 

 سال مشهد پزشکی دندان التحصیل فارغ. هستم تهران

 ۲۰۰۴.  کردم کار بوشهر استان جنوب سال پنج . ۱۳۷۸

 گذشته سال .شدم کار به مشغول و استرالیا آمدم نوامبر

 پور روانی خانم نویسی خاطره بارکالس اولین برای

 .کردم شرکت
 

در  شهیمن و عباس آقا هم داشت.  پا کیعباس آقا  مرغ

بود و معتقد  شاه. عباس آقا عاشق رضا میحال جنگ بود

. اسم یپهلو شاههم رضا  شاه داشت اون کی رانیبود ا

حرصم  یوقت .انتخاب کرده بودم شیعباس آقا را من برا

اش  عباس آقا برازنده ،رفت یاعصابم راه م یو رو داد یم

آرمان  ستون

 برای:

 

 داستان من

 پیرامون ستون "داستان من" سخن سردبیر

!ماجرای مردن من  

 زهرا کرمی

 دندانپزشک از استرالیا
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به تهران برگشت و  ،جنگ تمام شد یبود و وقت بیمن غا یدوران نوجوان کثر. عباس آقا اشد یم

ثبت نام کردم و عباس آقا مجبورم کرد رشته  یاضیرشته ر رستانیجبران مافات کرد. سال دوم دب

داد.  حیرا ترج کایامر رانیم و عباس آقا ابرو  نیمیکالس زبان س خواست یبخوانم. دلم م یتجرب

تا  زد یم اهیبه ماست رنگ س یاست عباس آقا از سر لجباز دیماست سف گفتم یکال اگر من م

حس را  نیمن ا یدوست دارد ول شتریحرفش ثابت شود. همه معتقد بودند من را از همه ب

و  میایب رونیعباس آقا ب هیسا ریشهرستان را انتخاب کردم تا از ز یمن دانشگاه سراسر نداشتم.

به  کباریبا نظرات من مخالف. تنها  یاست ول یسختکوش  مهربان و نفس بکشم. پدرم مرد صادق،

مهاجرت  رانیمن به حرفش گوش نکردم و از ا نکهیاشتباهش اعتراف کرد و خوشحال بود از ا

 نزد.آمدم و عباس آقا شش ماه با من حرف  ایبه استرال رانیمن از ا کردم.

 میرا پدرم برا مایهواپ طی. مشهد بودم و دور از خانواده. بلدیترم اول دانشکده به اتمام رس بالخره

 نیاز جمله آخر ،الزم یها خیتار هیداد. کل رییتغ شود یرا نم طیبل خیتار دانستم یفرستاد. م

 دهیقبل پرس ماه کیرا از  ،دانشکده دیع یلیتعط د،یامتحان، روز انتخاب واحد، شروع ترم جد

 خیمشهد با من همکالس بود و فکر دروغ گفتن و تار بود. پسر دوست پدرم از بد روزگار،

ها  یریها از اون تو بم یریتو بم نیاز ذهنم پاک شده بود. بقول معروف ا یاشتباه دادن به طور کل

 زفت را رور طی. پدرم بلکیو هفتاد و  صدینبود. انتخاب واحد روز نوزدهم بهمن سال هزار و س

ساعت نه صبح انتخاب  ،روز بعد  امتحان و برگشت را دو نیهفدهم چهار ساعت بعد از آخر

کارت  ،امتحان نی. روز آخرشد یها عوض نم خیتار دیرس یم نیکرده بود. آسمان به زم

گرفته بودم با  میانتخاب واحد کند. تصم میکالس دادم که برا یاز دخترها یکیرا به  ییدانشجو

دهه  یمانده روزهایباق دانستم یم نکهی. با ااندازمیبازگشت را عقب ب روازعباس آقا بجنگم و پ

گرفته بودم  یجد میتصم یزهر مار خواهد شد ول میتصم نیرفتن  با ا دیعصرجد نمایفجر و س

 ییمهرجو وشیسارا دار لمیف دنید یبرا ،شب جدهمیانتخاب واحد به مشهد برنگردم. ه یبرا

داده  شیو آنهم  ساعت ده شب نما ،بار کی لمی. فستادمیا یادآز نمایصف س یچهار ساعت تو

. ما در دمیخر طیبرف تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود بل یسوز و سرما که یو من در حال شد یم

ساعت  یحدودها لمیو بعد از اتمام ف میکرد یم یزندگ یرازیفر دانش وصال ش ابانیخانه خ

چرب و نرم پدرم را  ی. مادرم در تخت من متکا گذاشته بود و با شامدمیبامداد به خانه رس کی

فردا صبح ساعت  دانستم ی. مدمیآرام به داخل تختم خز یلیخواب کرده بود. خ شهیزودتر از هم

تا  افتاد یراه م ادهی. پدرم ساعت شش صبح از خانه پدآی یبردن من م یهفت صبح آژانس برا
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راه  لومتریک ستیب ی. هنوز هم روزبرسد یجمهور یرهادیم ابانیبه خ قهیدق یهفت و سساعت 

 نزده بودم. ی. هنوز به مادرم از نرفتنم به مشهد حرفرود یم

من و خودت را روشن کن. پدرت جفتمان را  فیتکل هفت صبحه و آژانس دم در آمده. ساعت

د از مادرم خواستم خودش را وارد داستان آلو خواب وردم.آ رونیپتو ب ری. سرم را از زکشد یم

را باال انداخت و به  شیها مادرم شانه نکند و اجازه بدهد من با پدرم رک و راست حرف بزنم.

خواب از سرم  یشدم. هنوز مست داریزنگ در ب یصبح بود با صدا ازدهی تساع مدرسه رفت.

موقع از روز زنگ  نیا تواند یم یبود و تو فکر باز نکردن در بودم. فکر کردم چه کس دهینپر

زنگ در گذاشته  یانگشتش را رو یورد. کسآممتد زنگ من را به خود  یخانه ما را بزند. صدا

 نییبه پا ینگاه یشدم و از پشت پرده تور کیبه پنجره نزد مآرا یلی. خداشت یبود و برنم

 دیوانت سف نیماش کی ابم . پدردیچرخ یدور سرم م ایپدرم بود. تمام دن شد یانداختم. باورم نم

بودند.گرم  ستادهیو راننده وانت دم در ا کرد یبع م گوسفند در عقب آن بع کیرنگ که 

برخورد آماده نکرده  نیا یخودم را برا .داشت یزنگ برنم یصحبت بود و دستش را از رو

بکنم و تا شب  یفکر کیبشوم و  داریبا عباس آقا را نداشتم. قرار بود ب ییروایرو یآمادگ بودم.

 ای دی. آن آقا و وانت سفکرد یچه م نجایموقع از روز پدرم ا نیکنم. اصال ا دایپ یا بهانه کی

سست شده  میو از اضطراب پاها دیچرخ یدور سرم م ایدن به پدرم داشتند. یگوسفند چه ربط

د وانت ورو یبرا اطیو بعد از باز کردن درب ح دیبه داخل خانه پر اطیبود. پدرم از درب ح

من  بود. دیبع یخانه آمد. با کت و شلوار شق و رق چنان حرکات یبه طرف درب ورود دیسف

کردن و نرفتن به مشهد خونم را منجمد کرده بود. پدرم  یچیفلج شده بودم. ترس از سرپ بایتقر

من را  یکس شدیزد. باورم نم میبار صدا نیرا باز کرد. چند یانداخت و درب ورود دیکل

 .رفت یم جیراننده آژانس به پدرم گفته بود. سرم گ دیفروخته باشد. شا

در را  رهیشدم که پدرم دستگ کیآهسته به درب اتاقم نزد دهیژول یموها  من با لباس خواب و

. دیرس یکجا نم چیفکرم به ه .کرد یم هیبود و گر ستادهیمن ا یچرخاند و در را باز کرد. روبرو

 شهیمثل هم ایو  کند میحداقل دعوا کردم یدعادعا م زد؟ یچرا حرف نم کرد؟ یم هیچرا گر

و شکر خدا  ختیر یم فقط اشک من دارد. یتیمسئول یبه ب یاظهار تاسف کند که فرزند

 .به همان منوال گذشت یا هیچند ثان .کرد یم

 رفت. یو طرف درب ورود دیپدرم دستم را کش



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

220 

 

 

ورد و در آبه سمت وانت رفت و گوسفند دست و پا بسته را که راننده وانت بود به عجله  ییقاآ

خون  یحمام رو یی. من را مجبور کردند با دمپادیچشم به هم زدن سر گوسفند را بر کی

به من نگفته بود  یراه بروم و صلوات بفرستم. هنوز کس زد یبال م که هنوز بال یجان مهیگوسفند ن

 دیچک یم یی. خون از دمپادیام را بوس یشانیاز چه قرار است. پدرم محکم بغلم کرد و پ راکه ماج

 .یحاج زکی. پدرم گفت کهرکرد یم یراننده وانت تندتند گوسفند را سالخ یو آقا

را  قهیچند دق نیتمام ا کردمیکلمه هم نگفت. من که هنوز فکر م کیو رفت.  دیمن را بوس پدرم

 .یکند که چرا به مشهد نرفت دادیو داد و ب دیایپدرم ب مرفتم. هنوز منتظر بودبه اتاقم  دمیخواب د

 باز چه خبره؟ دیمادرم. تلفن زدم. مادرم از اونطرف پرس حیبود و زنگ تفر ظهر

 بابات و حاال تو! اول

 بده. حیاگر وقت داره توض دمیرا به مادرم گفتم و پرس انیجر

از باند فرودگاه  مایرا داشتم  بعد از بلند شدن هواپ ییمایهواپ طیقرار بود. من بل نیاز ا ماجرا

چون  یمسافران بود منته ستیمسافرانش کشته شدند. اسم من تو ل یباد تصادف کرد و تمامآمهر

 طیبلکه  یافراد یاتفاق افتاده بود تمام اسام مایبعد از بلند شدن هواپ عیسر یلیاتفاق خ نیا

نام من و مشهد با اتاق پدرم  دنیوانده بودند. همکاران پدرم با شنخ ویبودند را در راد دهیخر

القول از پدرم  و همه متفق دهد یخبر م لیگفته بودند . پدرم به کل فام تیتماس گرفتت و تسل

 هقرمز ب یها مدرسه با چشم ری. مادرم سر کالس بود که مدردیبا مادرم تماس بگ خواهند یم

چه شده  دیگو یمادرم به پدرم م صحبت کند. یبا پدرم تلفن خواهد یم  و از او رود یکالسش م

و خلقت انسان و قضا و سرنوشت  امتی. پدرم از روز ق موقع تماس گرفته است نیاست که ا

که  شود یم زیکاسه صبر مادرم لبر قهی. بعد از چند دقکردند یم هیگر ری. همه در دفتر مددیگو یم

 .راجعون هیانا للله و انا عل دیگو یخفه م یو صدا هیبا گر عباس حرف بزن. پدرم یکرد همسخر

پدرم و  هیگر یو صدا شود یخنده مادرم بلند م یامروز کشته شد. صدا ییالهام در سانحه هوا

 . البد فکر کردند مادرم شوکه شده است.شود یبلند تر م زیمدرسه ن ریهمکاران در دفتر مد

 کیساعت  شبیتشکر کن. دخترت د ییمهرجو وشیعباس برو از دار دیگو یم ممادرم به پدر

 .دیدیداستان را هم شن هیبق نتوانست به فرودگاه برود. یشب خانه آمد و صبح از خستگ مهین

 نمایکه من در صف س یشمع روشن کردند در حال ادمیختم گرفتند و به  زیمن در دانشگاه ن یبرا

  !بودم کیو هفتاد و  صدیجشنواره سال هزار و س یها لمیف دنید یبرا طیمنتظر گرفتن بل
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 مر مرا تقلیدشان بر باد داد

 که دو صد لعنت بر این تقلید باد  

 داستان خر برفت و خر برفت

 ( ۵۱۴از بیت  -) دفتر دوم 

یکی از صوفیان در راه خود به خانقاهی رسید و خر خود را در آخُـور بسـت. کمـی آب و علـف     

جلوی آن حیوان گذاشت و به خادم خانقاه سپرد و به جمع صوفیان خانقاه پیوسـت. صـوفیان کـه    

و تنگدست بودند، از دیدن این غریبـه و خـر او بسـیار خوشـحال شـدند و بـی آن کـه        بسیار فقیر 

صوفی مهمان بویی ازماجرا ببرد، خر او را فروختند و  با آن پول، غذایی فراهم کردند. سـفره ای  

 -گستردند و به همه ی یاران خبر رساندند که امشب در خانقاه غذا و سماع است. به یکدیگر می

کشکول به دست، گدایی کنیم؟ آخر ما هم انسانیم و جان داریم. از بخـت خـوش،   گفتند تا کی 

 امشب این مهمان به ما رسیده و مهمان نیز برای خانقاه، مانند بخت و دولت، خوش اقبال است.

 1چند از این زنبیل؟ وین دریوزه چند؟

 چند از این صبر و، از این سه روزه چند؟

 ما هم از خلقیم، جان داریم ما 

 دولت، امشب میهمان داریم ما 

                                                 
  زنبیل: کشکول.   دریوزه: گدا.  دریوزگی: گدایی. -۱

 

 بازنویسی خالق

 داستان های

نثرمثنوی معنوی به   
 

آن شرح داستانهای و 

امروزی زبانبه   
 

 دکتر مهدی سیاح زاده

 مولوی شناس و روانشناس
 

 داستان خر برفت و خر برفت
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۲/۵۲۳ 

این صوفیان از آن جهت تخم این عمل باطل را کاشتند که به اشتباه، جان پاک انسـان را بـا جـان    

 حیوانی یکی می پنداشتند.

 تخم باطل را از آن می کاشتند  

 کآن که آن جان نیست، جان پنداشتند  

۲/۵۲۵ 

کردند و او نیز وقتی این همـه نـاز و نعمـت را     صوفیان به نحو شایسته ای به صوفی مهمان خدمت

 -دید،  از خود بی خود شد و با خود گفت: اگر امشب به طرب و خوشی نپردازم، پـس کـی مـی   

 توانم به این نوا برسم؟

خانقاه پـر از صـوفیان شـد، وقتـی خـوردن پایـان یافـت،  سـفره را برچیدنـد و بـه ذکـر و سـماع             

افشانی کردند. گاه دست می زدند و گاهی بر زمین می افتادنـد و در  پرداختند. پا کوفتند و دست 

 حال خلسه  بر خاک سجده می کردند.

 خوردند و، سماع آغاز کرد   1لوت 

 خانقه تا سقف شد پُر دود و گَرد

 دود مطبخ، گَرد آن پاکوفتن  

 ز اشتیاق و وجد، جان آشوفتن  

 گاه دست افشان قَدم می کوفتند  

 را می روفتند   2هگه به سجده، صُفّ

۲/۵۲۹ 

هنگامی که سماع، نزدیک بود پایان بیابد، مطرب صوفیان، ضرب آهنگ سـنگین و گـیج کننـده    

خـر برفـت و خـر برفـت و خـر      »ی خود را آغاز کرد. و با این جمله ی او، همـه دَم گرفتنـد کـه:    

 با این ضرب آهنگ و گفتار، تا سحر پای می کوفتند و می رقصیدند.« برفت...

 سماع آمد به اول تا کَران   چون

 مُطرب آغازید یک ضرب گران 

                                                 
  لوت: غذا. -۲

  ُصفّه: ایوان سقف دار. -۳



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

224 

 

 

 خر برفت و خر برفت آغاز کرد 

 ، جمله را انباز کرد 1زین حرارت

 پایکوبان تا سحر   2زین حراره 

 کَف زنان، خر رفت، خر رفت ای پسر 

۲/۵۳۵ 

تقلیـد بـا    صوفی بیچاره و بی خبر از ماجرا هم که از فروش خر او آن مجلس رونق گرفته بود، بـه 

 « خر برفت و خر برفت و خر برفت...»دیگران، دَم گرفته بود که: 

 از ره تقلید، آن صوفی همین  

   3خر برفت آغاز کرد اندر حَنین

۲/۵۳۸   

وقتی صبح شد و حرارت سماع و شوق و وجد پایان یافت، همه ی صوفیان از مهمان خداحافظی 

کردند و رفتند. خانقاه خالی شد و صوفی مهمان نیز بـار و بنـه ی خـر را برداشـت و بـا شـتاب بـه        

طویله رفت تا از کاروانی که شب قبل با آن آمده بود عقـب نمانـد. امـا در طویلـه از خـر خبـری       

ا خود گفت: البد خادم خانقاه خر را بـرای سـیراب کـردن بـه کنـار رودخانـه بـرده، چـون         نبود. ب

دیروز آب کافی ننوشیده بود. در همین وقت خادم بدون خرآمد. صوفی پرسید: خـر کجاسـت؟   

خادم به طعنه پاسخ داد: آیا با این ریش و محاسن و این همه سن و سال، شایسته است که اینطـور  

  با من حرف بزنی؟

صوفی گفت: من خر را به تو سپرده بودم که مواظبش باشی، حال به من این جواب را مـی دهـی.   

خر من کجاست؟ آنچه را که به تو سپردم هم اکنون مـی خـواهم و گـر نـه تـو را بـه نـزد قاضـی         

 خواهم برد. 

 گفت: من خر را به تو بسپرده ام 

 من تو را بر خر موکَّل کرده ام 

 جت میار  بحث با توجیه کن، ح

                                                 
 حرارت: ترانه، نغمه.    -۱

 حراره :  ترانه  -۲

 َحنین: ناله کردن. اینجا به معنی آواز خواندن آمده است. -۳
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 آنچه بسپردم تو را واپس سپار...

 ور نه یی از سرکشی راضی بدین 

 من و تو خانه ی قاضی ّ دین   1نک 

۲/۵۴۵ 

خادم گفت: من مجبور به کاری شدم که هرگز مایل به انجامش نبـودم. دیشـب صـوفیان بـه مـن      

جرأت مخالفت بـا   هجوم آوردند و خر را از من گرفتند و بردند و فروختند. من هم از ترس جانم

 آنان را نداشتم.

صوفی گفت: گیرم خر را به زور و سـتم از تـو گرفتنـد،  نمـی توانسـتی بیـایی و بـه مـن مسـکین          

 بگویی که: ای بیچاره و بینوا، خرت را دارند می برند؟

 بستدند  2گفت: گیرم کز تو ظُلماً 

 قاصد خون من مسکین شدند 

 تو نیایی و، نگویی مر مرا

 می برند ای بی نوا؟ که خرت را 

۲/۵۵۳ 

خبـر   مـرا    اگر مرا خبر کرده بودی، خر را از هر کس که بود می گرفتم؟ حال که همه رفتـه انـد  

می کنی؟ حاال من بیچـاره چکـار کـنم؟ ریـش چـه کسـی را بگیـرم و ببـرم پـیش قاضـی و از او           

کـاران را  شکایت کنم؟ چرا نیامدی و به مـن بگـویی کـه حواسـم جمـع باشـد و فریـب ایـن دغل        

نخورم؟ چرا نیامدی و نگفتی که ای مرد غریب، این ستم و ظلـم هـراس انگیـز بـر تـو وارد شـده       

 است؟

خادم گفت: واهلل، من بار ها آمدم که تو را از این ماجرا آگاه کنم اما دیدم تـو از همـه خوشـحال    

گفـتم: مـرد   آن وقت پـیش خـود   « خر برفت و خر برفت و خر برفت...»تر و باذوق تر می گفتی: 

دانا و عارفی مثل تو حتمًا مـاجرا را مـی دانـد  و صـوفیان بـه رضـای تـو خـر را از مـن گرفتنـد و           

 فروختند.

                                                 
 نک: اینک  -۱

  ُظلماً: به ظلم و زور. -۲
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را آنقدر شیرین و دلپذیر می گفتند که مـن  « خر برفت..»صوفی بینوا گفت: صوفیان این جمله ی 

کـه دوصـد لعنـت بـر ایـن      »سر ذوق آمدم و با آنان دَم گرفتم. به راستی که مرا تقلید بر بـاد داد،  

 «تقلید باد.

 گفت: آن را جمله می گفتند خَوش  

 مر مرا هم ذوق آمد گفتنش   

 مر مرا تقلیدشان بر باد داد

 که دو صد لعنت بر این تقلید باد  

۲/۵۶۲   

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

زیـان و گزنـد آن   در داستان پیش )داستان خاراندن پشت شیر(، مولوی به بحث تقلید پرداخت و 

 -را شرح داد. در ادامه ی آن موضوع است که همین داستان طنز آمیز )خر برفت ...( را نقـل مـی  

 کند تا آفت تقلید را به روشنی بیان کند:

 بشنو این قصه پی تهدید را 

 تا بدانی آفت تقلید را  

۲/۵۱۳ 

گونه که قطعاً حدس زده اید، صوفی در این داستان نماد انسان تقلیدپذیر است کـه عقـل و    همان

می پسندد  و انجام می دهـد، پیـروی   « اکثریت»درایت خود را  به کار نمی گیرد و از آنچه که 

 می کند.  

نی کـه  مولوی این نوع تقلید را یکی از بزرگترین آفات روان انسانی می داند. بویژه تقلید از کسـا 

فاقد صالحیت برای راهنمایی هستند. کسانی که از انسان برای پیشبرد کار های ناپسند خود بهـره  

 می برند . 

 خاصه تقلید چنین بی حاصالن  
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 1خشم ابراهیم با بر آفالن

۲/۵۶۴ 

با این حال برای هر کاری، تقلید اصل اولیه ی کسب مهارت است. اما اگـر کسـی بخواهـد تمـام     

در مرحله ی تقلیـد بـاقی بمانـد، هیچگـاه کامـل نخواهـد شـد. در سـیر و سـلوک          دوران زندگی 

عرفانی نیز همین طور است. ابتدا، نور ذوق و صفای صوفیان بـر دل شـخص مـنعکس مـی شـود.      

بسیاری کسان که برای اولین بار در جمع سماع و ذکر صوفیان حضور مـی یابنـد، حـال و احـوال     

لوی می گوید اگر چنین حالی به تو دست داد، مغرور نشـو  خوشی در خود احساس  می کنند. مو

و گمان نکن که به درجه ی کمال رسیده ای. این حالـت را نـوعی تقلیـد بـدان و بـدون غـرور و       

خودپسندی به حضورت درجمع یاران ادامه بده. اگر  چنین حال خوش و ذوق،  پیـاپی در تـو بـه    

 سیده ای.وجود آمد، آن وقت است که به مرحله ی تحقیق ر

 زد، تو آن تقلید دان  2عکس، کاوّل

 چون پیاپی شد، شود تحقیق آن 

۲/۵۶۷ 

با این حال، تا به مرحله ی تحقیق دست نیافته ای، بریدن از جمع صوفیان کاری خطا اسـت. زیـرا   

 مانند قطره  آبی خواهی بود که پیش از مروارید شدن، بخواهد از صدف خارج شود. 

اما تقلیدی که انسان را به مرحله ی تحقیق می رساند، همین تقلید عامه نیست. اغلـب مـردم بـرای    

ارضای نفس از دیگری تقلید می کنند. چنین تقلیدی، درهای چشم و گوش و عقـل انسـان را در   

مقابل واقعیت و حقیقت می بندد، شخص را مانند همین صوفی کور و کر می کند. این تقلیـدِ بـر   

                                                 
پنهان شدن ستاره.  خشم ابراهیم با بر آفالن: یعنی مانند خشم ابراهیم بر آفالن.  افول: غروب کردن، -۱

آفالن: جمع آفل. اشاره است به داستان حضرت ابراهیم )ع( که وقتی نخستین بار ستاره را دید، گفت 

این خدای من است. اما هنگام سحر، وقتی ستاره ناپدید شد )افول کرد( وخورشید نمایان گردید، گفت: 

د، گفت: این ها خدای من خدای من این است. ولی هنگامی که شب شد و خورشید نیز غروب کر

نیستند. من آفالن )غروب کنندگان( را دوست ندارم. این کالم حضرت ابراهیم به عنوان خشم ابراهیم 

برآفالن ذکر شده است. معنی مصراع: مانند ابراهیم بر این آفالن )بی حاصالن= انسان های بی ارزش 

  و فاقد فضیلت( خشم بگیر و آنان را  از خود بران.  

 کاّول: که اول.  -۲
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طمع، حتی ذکر و سماع را آلوده به امـور دنیـوی مـی سـازد و کسـب آگـاهی را از انسـان         اساس

 سلب می کند.

 زآن که آن تقلید صوفی از طمع 

 1عقل او بر بست از نور و لُمَع

 طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع 

 مانع آمد عقل او را ز اطالع  

۲/۵۷۰ 

یرانگـر اجتمـاعی انسـان نیـز باشـد و آن      این داستان می توانـد گویـای یکـی از گرفتـاری هـای و     

است که به گواهی تاریخ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی را  «اکثریت»اقتدار )اوتوریته( 

قرار گرفتن و خرد را از یاد بردن « اکثریت»یعنی ناآگاه در مسیر نظر  در جهان سبب شده است.

 و به دام شیادان اجتماعی و سیاسی گرفتار آمدن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لَُمع: روشنایی. درخشش نور. -۱
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شاهرخ تندروصالح محقق ارزنده و ساکن ایران در 

سال های اخیر، موضوع نوشتن در غربت و سویه های 

گوناگون آنرا با روش شناسی حرفه ای دنبال کرده 

کارهای این  ازاست.  بی تردید اهل قلم در غربت 

. ضمن تقدیر از استقبال و استفاده می کنندمحقق 

ندروصالح در تالش های حرفه ای و فرهنگی آقای ت

این شماره بخشی از شرح زندگی حرفه ای و 

تکاپوهای فرهنگی او را به قلم خودش و نیز نمونه ای 

نوشتن در "در دست انتشار  ۀاز مصاحبه های مجموع

تقدیم می کنیم.  با آرمان را به خوانندگان  "غربت

 هرچه بیشتر این محقق ساکن ایران. بالندگیآرزوی 

 -خود و اثرش چنین می ةارشاهرخ تندروصالح درب

 نویسد: 

سال خورشیدی در شیراز به دنیا آمدم.  ۱۳۴۲در سال 

خورشیدی به دانشگاه رفتم: دانشگاه مشهد  ۱۳۶۲

 دروصالحشاهرخ تن
 

 ۀپژوهشگر در زمین

نوشتن در غربت یا 

 دیاسپورای ایرانی

اثر در دست انتشار:  با

 نوشتن در غربت

شاخه و تبعید ایران، ادبیات مهاجرت

ای از ادبیات معاصر ما است که 

آفرینشگران آن، به هر علت، به اجبار 

بقا ترک  رت حیاتی و حفظیا ضرو

دیار کرده و در کشوری دیگر، به 

زندگی و حیات ادبی خود ادامه می

دهند. چنین ادبیاتی بخش زنده و 

پویای ادبیات جاری در جامعه است. 

ادبیات ایران نیز این بخش زنده و 

پویا را دارد. چه بخواهیم چه 

 نخواهیم بخشی از ادبیات ایران در

خارج از مرزهای قراردادی و 

: افق کشدجغرافیایی کشور ما نفس می

دیاسپورای ایرانی در این چشم انداز 

 قابل مطالعه است.

 شاهرخ تندروصالح
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استاد محمد قهرمان در کتابخانه دانشکده ادبیات به جمع جاودانیاد ا یاری رشته جغرافیا.  ب

بعد از پایان   پیوستم. همزمان با روزنامه ها و رادیو نیز همکاری می کردم.  کتابداران کتابخانه 

دوره کارشناسی به شیراز بازگشتم و جسته گریخته درپی ادامه تحصیل و کار بودم .پس از  چند 

در مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه استخدام سال دوندگی 

مسئولیت  خاطر آشنایی حرفه ای با نوشتن و تدوین مطالعات برنامه ریزی توسعه، آنجا به. مشد

های فارس و  ای برای برنامه دوم توسعه استان های پایه مطالعات میدانی و تدوین تک نگاری

های مراکز فرهنگی و  در این دوره تدوین طرح من سپرده شد.ه بکهگیلویه و بویر احمد 

ها و بهداشت و درمان را به انجام  آموزش و پرورش، خطوط راه توریسم، جوامع روستایی،

های کمپینگ توریسم و اکوتوریسم  . با همیاری مهندس حمید مزارعی، نخستین طرحما رسانده

 خورشیدی ۱۳۷۵تا  ۱۳۷۳های  طی سالم. در فارس و کهگیلویه و بویراحمد را به تصویب رساند

خاطراتی دلنشین از محالت قدیم شیراز را همراه با  کردم.فصلنامه فرهنگ فارس را سردبیری 

در   دارم. آماده انتشاران هایی بکر از شیراز قدیم در مجموعه سه جلدی شیراز و شیرازی عکس

خورشیدی ضمن آشنایی با پرفسور کریستف باالیی رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه  ۱۳۸۰سال 

نصیبم ادبیات معاصر ایران کتابشناسی انتقادی  در ایران، افتخار همکاری با ایشان برای تدوین

شد. در این همراهی، موفق به کسب تجارب ارزنده ای از روش شناسی و متد پژوهش ادبی 

مهاجرت ایران تبعید و پیرامون ادبیات  م پژوهشانتقادی شدم . پس از آن به  جمعبندی یافته های 

 در صف سالیان سال که  "نوشتن در غربت  "و  "در جمهوری ادبیات "پژوهشی با نام . پرداختم

دیدگاه  مهاجرت، تبعید و انتشار است. این پژوهش در بردارنده سلسله مقاالتی با موضوع ادبیات

 در نویسندگی با مرتبط موضوعات و ادبی آثار بر مهاجرت تأثیر ةنویسندگان مهاجر ایران دربار

مطرح و دنبال   شرق روزنامه نخستین بار موضوع ادبیات مهاجر ایران را در  .است مهاجرت

 انتشار .حاصل این دوره از کار مطبوعاتی ام بود " دیگران سرزمین در نوشتن" کردم . ستون

آفتاب امروز، زن، شرق، اعتماد های  روزنامه ایران در مهاجر نویسندگان با  برخی گفتگوهایم

ایران  ادبی مجالت معدود ها و در روزنامه به شکل جدی مهاجرت  بیاتسبب شد تا موضوع اد

 .جای خود را باز کند

خورشیدی به دعوت مدیر مسئول موسسه مطبوعاتی ایران، عبدالرسول وصال،  ۱۳۹۲سال در 

برای سردبیری دوره جدید روزنامه شهروند به جمع دعوت شدگان پیوستم. آنجا با همیاری و 
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حقوق مفاهیم انان ، نویسندگان و منتقدان معاصر جهت  شفافیت بخشیدن به ارتباط با حقوقد

حقوق، فرهنگ در رسانه ای همگانی، سرویس های کتاب،  روزآمد شهروندیعمومی و مبانی 

ادبیات و حقوق  های مرتبط با کتاب، و بخش مطراحی نمودرا  عمومی و آموزش شهروندی

پی نهادم.  این دست تالش ها سبب شد تا  ندی های روزنامه شهرو شهروندی را در سرویس

منشور شهروندی در سیستم اداری کشور مجال مطرح شدن بیابد. بخشی از مقاالتم با محور 

ادبیات و جامعه نگاری در کتاب در حاشیه جسور کلمات حاصل این دوره از فعالیت رسانه ای 

 ام است. 

پیرامون ادبیات مدرن ایران بودم. مطالعه خورشیدی سرگرم پژوهشی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۴در سالهای 

جدی کتاب بی همتای تاریخ سانسور در مطبوعات ایران اثر پرفسور گوئل کهن مرا بر آن 

داشت تا تک نگاری )پرترة اندیشه های بومی ایران ( را آغاز کنم. اتفاق آشنایی و دوستی ام با 

مفصلم با ایشان کتاب پدیدار شناسی پرفسور کهن این آرزوی دیرینه را برآورده کرد. گفتگوی 

 سانسور  و شناخت مولفه های سانسور در رسانه های همگانی ایران را صورت بخشید. 

با مرور زندگی هنرمند عالی  "پرترة شهروند جهان هنر  ایران"اکنون سرگرم پژوهشی پیرامون

 مقام آقای شکر شیرازی و آثار ایشان هستم . 

 شاهرخ تندرو صالح مجموعه آثار

.)در  ۱۳۹۹نشر گستره،  نوشتن در غربت )دیاسپورای ایرانی در جمهوری ادبیات(

 دست نشر(

 ۱۳۹۶نظریه شناسی نقد ادبی در ایران پس از انقالب / جلد اول  : گفتمان سکوت /

 ۱۳۹۶نظریه شناخت نقد ادبی / جلد دوم  : حکایت نسل بی سخنگو / 

 ۱۳۹۶/نشر نگاه معاصر /نگاری پرفسور گوئل کهن()تک پدیدار شناسی سانسور 

 ۱۳۹۵درست مثل رنگ شب / مجموعه داستان / نشر نگاه معاصر /

 ۱۳۹۲بهار مصدق / تک نگاری دکتر محمد مصدق / نشر دف / 

)توقیف شده و پروانه نشر آن  ۱۳۸۸ما یک سر و گردن از تفنگ ها بلندتریم /ققنوس /

 ست!(توسط اداره کتاب باطل گردیده ا
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 ۱۳۸۸دزد / مجموعه داستان کوتاه / افراز / تابستان 

  چشمه نشر/  ۱۳۸۷ تابستان/  دوم چاپ –نقاب نقد 

  ۱۳۸۴خواب های داوود )رمان( . چاپ دوم . تهران . اندیشه ورزان .

 ۱۳۸۴ادبیات جنگ و موج نو / سال 

 ورجاوند  .۱۳۸۳باغ بارون )مجموعه داستان کوتاه( . تهران .

 . ورجاوند  ۱۳۸۳جامعه خیلی مدنی ) مجموعه داستان طنز( . تهران . 

 . نشر چشمه ۱۳۸۲نقاب نقد ) پیرامون چیستی نقد ادبی در ایران( .تهران  . 

 همکاری با –. نشر معین ۱۳۸۱ادبیات نوین ایران ) با همکاری کریستف باالیی(.تهران .

  فرانسه ایرانشناسی انجمن

 .نیستان  ۱۳۸۱( . تهران .۱۹گزیده شعر معاصر )شماره 

 ۱۳۸۰حکایت نسل بی سخنگو )آسیب شناسی ادبیات و فرهنگ ایران معاصر( . تهران .

 . نشر مرمر 

.  ۱۳۸۰از غربتی به غربت دیگر ) کتابشناسی ادبیات ایرانیان خارج از کشور ( . تهران . 

 نشر مرمر 

. نشر  ۱۳۷۸ات و فرهنگ معاصر ایران( . تهران . شناسی ادبی مسئلهگفتمان سکوت )

 شفیعی 

 پور نشر.  ۱۳۷۶.  تهران( . اول چاپ  –خواب های داوود )رمان 

 . نشر پرسش  ۱۳۷۴یال های ارغوانی یاد )مجموعه داستان کوتاه( . تهران . 

 . نشر برگ  ۱۳۷۰نسترن های سوخته )مجموعه شعر(. تهران . 

 . نشر نوید  ۱۳۶۹در کوله بار ابر )مجموعه شعر( . شیراز . 

و زندگی ادامه دارد. بزرگترین آرزویم نوشتن زیر سقف ِ آسمان آزاد است . بی هیچ دغدغه و 

 دلشوره و وحشتی. 
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 نگاهی به کتاب در دست انتشار

 جستارهایی پیرامون دیاسپورای ایرانی -نوشتن در غربت

 صالحنویسنده: شاهرخ تندرو 

 صفحه ۵۱۲نشر: گستره .تهران . - ۱۳۹۹تاریخ نشر: زمستان 

ی مصاحبه ، مطالعه میدانی وای ی من در انجام این پژوهش متکی بر مطالعات کتابخانهشیوه

و برخوردار از « بومی»آثار ادبی «ساختار»و « موضوعات»مکتوب بوده و در جمعبندی، به

نویس، نقد نویس و نویس، نمایشنامهاز شاعر، داستان ی ایرانی اعمنویسنده« استقالل مفهوم»

ی مباحث تئوریک نقد ادبی تکیه شده است. صورت تفصیلی این بخش از پژوهش در نویسنده

 است:  محورهای زیر بردارندة 

شناسی ادبیات انداز مفهومی و مسألهچشم-۱

 و دیاسپورای ایرانیمهاجرت 

 جغرافیای فرهنگی ادبیات مهاجرت -۲

 شناسی تولیدات ادبیگونه-۳

 شناسی ادبیات مهاجرت آسیب-۴

 زیر انجام شده است: موضوعات محوریپژوهش با در نظر داشتن این بندی مرحله

 پیشینه و وضع موجود:  

 هاتجزیه و تحلیل امکانات و قابلیت  

 هاتجزیه و تحلیل مشکالت و محدودیت  

 چشم انداز آینده ادبیات مهاجرت   

آن، به هر ای از ادبیات معاصر ما است که آفرینشگران شاخه و تبعید ایران، ادبیات مهاجرت

بقا ترک دیار کرده و در کشوری دیگر، به زندگی و  علت، به اجبار یا ضرورت حیاتی و حفظ

دهند. چنین ادبیاتی بخش زنده و پویای ادبیات جاری در جامعه است. حیات ادبی خود ادامه می

بخشی از ادبیات ایران در خارج از  خواه ناخواهادبیات ایران نیز این بخش زنده و پویا را دارد. 

: افق دیاسپورای ایرانی در این چشم انداز کشدمرزهای قراردادی و جغرافیایی کشور ما نفس می

 قابل مطالعه است.

سرگذشت پژوهش در ایران ما 

انگیز دارد. امیدوارم هر سرگذشتی غم

ی خود گامی باشد برای پژوهش به نوبه

به پایان رسیدن خطِ این سرنوشت غم

 انگیز. 
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ی ادبیات به موضوع مهاجرت شناسانهامروزه در جهان بخش وسیعی از مطالعات جامعه

های میزبان اختصاص ی ادبی در کشورقهنویسندگان از کشور خود و پیگیری روند تولید خال

شان در نویسندگیدارد. مهاجرت و کوچ اهل قلم ایران به کشورهای دیگر و ادامه دادن روند 

گیری جریانی نوین از ارتباطات بین فرهنگی در تاریخ فرهنگ و های میزبان نشانگر شکلکشور

ی ایران به کرد اهل قلم و اندیشههای مهاجرت و علل رویادبیات ایران است. رسیدن به شاخص

ای مناسب برای تجزیه و تحلیل ادبیات در مهاجرت و تبعید به جمعی زمینهمسأله کوچ دسته

 آید. حساب می

های جهان شُهره به تولید زبان در کشورهای متنوعی از نویسندگان فارسیدر حال حاضر طیف

ی فرهنگ ایران امروز است و ان، بخشی از بدنهتردید تولیدات این نویسندگمتنِ ادبی هستند. بی

توان از فرضیه و نظریاتِ پیرامونی ادبیات های آن آثار نمیبدون شناخت و درکِ مضامین و پیام

 امروز ایران سخن به میان آورد. 

ی آثار ادبی ارائه شده در قالب نشریات ادواری و کتاب، در انواع ادبی شناسانهبررسی ریخت

نمایشنامه و متونِ  -هاهای کوتاه، دلنوشتهاعم از داستان کوتاه، رمان و داستان -ان شعر، داست

های انتقادی و مباحث تئوریک نقد ادبی قابل بازشناخت هستند. مجموعه این آثار حاوی نگره

های جهان های ایرانی با فرهنگتواند روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و تعامل خُرده فرهنگمی

های یاد شده همراه با های امریکایی و اروپایی را نشان دهد. صورت کلی بحثباالخص فرهنگ

هایم را در قالب پرسشای ادبیات اجتماعی سبب شد تا دریافتام از قدرت رسانهتلقی شخصی

های زیر از بندی کنم. در نهایت به پرسشهای عمومی با موضوع ادبیات مهاجرت و تبعید جمع

 گره شناختِ نویسندگان مهاجر ایران رسیدم:منظر ِن

 ایران  و دیاسپورای  ی ادبیات مهاجرت و تبعید. پیشینه۱

 های ادبیات مهاجرت و تبعیدترین مشخصه. اصلی۲

 . قلمرو جغرافیایی مهاجرت و تبعید ۳

 . تأثیرات مهاجرت بر ساختار آثار ادبی ۴

 پذیری آثار ادبی نویسندگان مهاجر . ترجمه۵

 ها با آثار ادبی ایرانیان . برخورد مخاطب دیگر فرهنگ۶
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 ترین موضوعات آثار ادبی نویسندگان مهاجر ایرانی در قلمرو فرهنگ جهانی . عمده۷

 های میزبان نویسندگان مهاجر ایران به آثار ادبی مهاجران . توجه کشور۸

نامه، نقد ادبی و یا مباحث نمایشترین نوع آثار: ادبیات داستانی، ادبیات منظوم، . پرمخاطب۹

 تئوریک ادبی

 های همگانی مهاجران. مطبوعات و رسانه۱۰

 . برخورد نویسندگان مهاجر ایرانی با مسأله سانسور و خودسانسوری ۱۱

 های ذهنی ایرانیان مهاجر ترین تابو. عمده۱۲

 لید آثار ادبی های جغرافیایی و فرهنگی خارج از کشور بر روند تو. تأثیر محدودیت۱۳

 ی نوظهور ادبی نویسی ایرانیان؛گونه. خاطره۱۴

 . ادبیات مهاجر و روشنفکری ایرانِ در گذار ۱۵

 . ادبیات مهاجر ایران و محافل ادبی و آکادمیک ۱۶

 ی ادبیات مهاجرت ایران انداز آینده. چشم۱۷

 صورت زیر بود:وگوها بهگیری گفتشکل

 وگو برای توافق انجام گفت  گان. مکاتبه و تماس با نویسند۱

 ها . ارسال پرسش۲

 های تکمیلی ها و مرور آنها و طرح پرسش. دریافت پاسخ۳

 وگو . جمعبندی و ویرایش نهایی گفت۴

 وگو ی مکتوب با نویسنده . به تأیید رساندن گفت۵

نگار و شاعر، نویسنده، مترجم، روزنامه ۵۸۱ها برای حاصل فرایند یاد شده، ارسال متن پرسش

ها را پاسخ گفتند. در جمعنفر تمام یا بخشی از پرسش  ۳۲۷ای بود. از این تعداد نویس حرفهوبالگ

وگو رسیدم گفت ۳۲ام و با توجه به پرهیز از اطناب و تکرار و مستند نبودن مطالب، به بندی نهایی

در »این بخش جلد نخست کتاب است که عنوان آید. که بخش اول پژوهشم به حساب می

ام، امّا به عللی با این عنوان تغییر یافت: نوشتن در سرزمین را برای آن برگزیده« جمهوری ادبیات

وگوترین گفتهای انتخاب شده جامعوگودیگران و در نهایت؛ نوشتن در غربت. به نظرم گفت

ی صنوف و تواند پوشش دهندهه نوعی نیز میهای موضوعی با محور مهاجرت و تبعید است که ب

وگوها همان رسمالخط گفتهای متنوع نویسندگان مهاجر باشد. ناگفته نگذارم که رسمجریان
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های من مکتوب کرده است. با این حال شاید وگوشونده است که در پاسخ به پرسشالخط گفت

شک جا دیده نشوند. بیدارند در این ی مهاجر را بر خودهای معروف که عنوان نویسندهبرخی نام

ی ما است و بخش این نقص بزرگ برای خودش علتی دارد که یک بخش آن مربوط به زمانه

گردد؛ برخی قول همکاری دادند اما فراموش دیگرش به اختیار و انتخاب عزیزان نویسنده بازمی

در این باره بنویسند. البته که این  اند خودشان کتابیها ترجیح دادهکردند. برخی نیز با دیدن پرسش

ترین کتابی که تاکنون با موضوع پژوهش وامدار تک تک آن عزیزان است. ناگفته نگذارم کامل

ای بر ادبیات مقدمه»گل با نام تیرهملیحه ی خانم ادبیات مهاجرت و تبعید نوشته شده، پژوهش ارزنده

هایی از آثار نویسندگان مهاجر ایران را در سوئد منتشر داریوش کارگر نیز کتابنامهاست. « تبعید

ی آرش را به این موضوع اختصاص داده ی مجلهلیچ خانی نیز صدمین شمارهپرویز قساخته است. 

 ی خود منحصر بفرد است. نامه به نوبهاست که این ویژه

زیر آسمان »های زیر در جلد دوم این پژوهش با نام ادبیات بخش دوم پژوهش حاضر با سرفصل

 ی مطالبی به شرح زیر است: آمده است که دربردارنده« جهان دیگران

 شناسی پیشینه 

 انداز مفهومی مهاجرت چشم 

 خورشیدی ۱۳۵۷صفویه تا انقالب ی قلمرو تجربی مهاجرت در ایران از آغاز سلسله 

  خورشیدی ۱۳۵۷قلمرو مفهومی مهاجرت اندیشه در ایران پس از انقالب 

 های اوّل، دوّم ی ادبیات به تفکیک دورهزههای تطبیقی مهاجرفرستی ایران در حوزمینه

 و پس از آن:

 های فرهنگی اجتماعیزمینه 

 های سیاسیزمینه 

 های اقتصادیزمینه 

 های ایدئولوژیکزمینه 

 شناسی مهاجرت و تبعید اندیشه در جهان مسأله 

  دیاسپورای ایرانیادوارشناسی  

 :اقیانوسیه  -آسیا  -اروپا  -امریکا قلمرو فرهنگی جغرافیای مهاجرت نویسندگان ایران

 افریقا  -
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 شناسی ادبیات مهاجرت ایران موضوع 

 های ناسیونالیستی( قومیّت )نگرش 

 های قومی اقلیت 

 های مذهبی اقلیت 

  عاشقانه 

  فلسفی عرفانی 

 نویسی پاورقی 

 سیاسی اجتماعی 

 بررسی تطبیقی مهاجرت اندیشه در ایران و جهان 

-ی مباحث زیر است و جلد سوم کتاب حاضر را شامل میبردارندهبخش سوم پژوهش من در 

مراکز انتشاراتی، تحقیقاتی و ؛ انتشارات؛ شناسی تولیدات ادبی ایرانیان در مهاجرتشود: گونه

تولیدات ؛ نشریات )روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، سالنامه و گاهنامه(؛ کتاب؛ پژوهشی

سایت، وبسایت ؛ نشریات الکترونیکی؛ ت ادبی در فضای مجازیها و محصوالتصویری برنامه

؛ ادبیات سینمایی؛ ادبیات نمایشی؛ ادبیات داستانی؛ سراییشعر و ترانه؛ انواع ادبی؛ الکترونیکی

ادبیات آرمان؛ ساختارشناسی مفاهیمِ ادبیات مهاجرت ایران؛ نقد ادبی؛ مباحث تئوریکطنز؛ 

؛ ادبیات گریز؛ ادبیات عامیانه؛ ادبیات تفننی؛ ادبیات اندیشه؛تبلیغیادبیات ؛ ادبیات پوچ نما؛ شهر

ادبیات ؛ ادبیات کارگری؛ ادبیات کودک و نوجوان؛تاریخ شفاهی؛ نویسیخاطره؛ ادبیات زندان

سرگذشت پژوهش در   .ادبیات اعتراض؛ ادبیات تعلیق؛ ادبیات مینیمال؛ ادبیات فمینیستی؛ شهری

ی خود گامی باشد برای به پایان انگیز دارد. امیدوارم هر پژوهش به نوبهایران ما سرگذشتی غم

 انگیز. رسیدن خطِ این سرنوشت غم
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 نوشتن در غربتاز مصاحبه های کتاب 

 شیریندخت دقیقیانمصاحبه با  

 شاهرخ تندروصالح

 
 

ادبیات ایران در جهان امروز مخاطب  فرهنگ و  آیاخانم دقیقیان  :تندرو صالح

 دارد؟

 -تا آنجا که همیشه کوشیده ام در جریان اخبار هنری و فرهنگی سرزمینم باشم، می دقیقیان:

دانم که در برخی رشته ها متفکران و هنرمندان ایرانی توانسته اند توجه جهانیان را به خود جلب 

داستان کنند؛ از جمله در هنرهایی چون سینما، شعر، در مواردی نقاشی و موسیقی و تا حدودی 

اندیشه ما فیلسوفانی داشته ایم که در محافل فرهنگی جهان مورد توجه بوده  ۀنویسی.  در زمین

، مانند زنده یاد داریوش شایگان که نشان لژیون دونور از فرانسه دریافت کرد. یا رامین اند

طحی، نشان صلح سازمان ملل را گرفت.  بله مخاطب دارد، اما در چه س ۲۰۰۹جهانبگلو که سال 

 نیاز به بررسی هست.

در پرسشی که شما مطرح کردید، یک بخش دومی هم ضرورت دارد که به شرایط رشد 

یک ملت را تسهیل می کنند  ۀهنرمندان مربوط است: چه عواملی آشنایی جهانیان با هنر و اندیش

یا و برخوردار بوده ایم؟ روابط گسترده و صلح آمیز با کشورهای دن شرایط و آیا ما از آن

فرهنگ های دیگر، آزادی بیان و ارتباطات دمکراتیک، امکان رفت و آمد به کشورهای دیگر 

برای تبادل های فرهنگی بدون نگرانی از پیامدهای آن در بازگشت و زدودن تبعیض نسبت به 

 -ملت ها و نژادها عواملی هستند که برای هنرمندان و اندیشمندان و محققان امکان سازی می
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شایستگی خود را در قلمروهای جهانی به کرسی بنشانند.   نرمند باید امکان داشته باشد تا. هکنند

اگر این عوامل نباشند، حتی ما با داشتن بهترین استعدادها و شخصیت ها امکان شناسایی خود به 

خارج را پیدا نمی کنیم و آن گونه که باید در دنیا نمی درخشیم.  چهره های برجسته ای که به 

همیشه امکان درخشیدن در محیط جدید را پیدا نمی کنند، چون کار  ،ارج مهاجرت می کنندخ

و بزرگ بسیار دشواری است رقابت با آنهایی که در یک جامعه و قلمروی زبانی به دنیا آمده 

شنا آاند.  چه رسد به این که هنرمند باید درگیر تامین معاش خود و خانواده در محیط ناشده 

 سخت می شود و ناکامی ها و رنج های خود را دارد.هاجرت روزگار در مشود. 

وجود سامان های دمکراتیک و گستردگی سازمان های مردم نهاد در هر کشور از سوی دیگر، 

در میزان شناساندن هنر و فرهنگ آن کشور به جهانیان نقش مستقیم دارند. به میزانی که دولت 

امور هاد را تسهیل کنند، هنرها رشد می کنند. اگر همه ها امکان فعالیت سازمان های مردم ن

 -در دست دولت ها باشد، توزیع امکانات هنری به صورت مسطح ناممکن می فرهنگی و هنری

مد دولتی حاکم می شود. دولت ها باید نقش حمایت مالی و تسهیل آشود و سلسله مراتب ناکار

سامان دهی گروه های هنر محلی از جمله شند. کننده برای سازمان های مردم نهاد هنری داشته با

و استانی، کاربردهای اجتماعی و روانی هنر در سالمت جامعه و غیره را خود مردم می توانند 

حمایت های مالی مردمی را جذب از طریق شبکه های محلی و خویشاوندی بهتر انجام دهند و 

یا حمایت مالی  tnargک نهاد هست که استانی ی ۀکنند.  برای نمونه در آمریکا در هر منطقمی 

به هنرمندان و سازمان های هنری مردمی و محلی می دهد، مانند گروه های کر، ارکسترهای 

فعالیت های هنری برای کم درآمد  .  آنها همچنین محلی، کارگاه های نقاشی و تیاتر در محله ها

هنر برای افراد کم درآمد یا در ها و کاربردهای جانبی هنر در سالمت و تربیت جامعه، مانند 

خود  ۀ.  این سازمان های گرنت دهنده به نوبرا حمایت می کنند معرض ریسک های گوناگون

از دولت، شهرداری ها، صاحبان صنایع، بانک ها، بنیادهای خانوادگی ساالنه بودجه حمایت از 

می دهند.   tnargهنر و سازمان های مردم نهاد را تامین می کنند و به سازمان های واجد شرایط 

است.   هنر ندارد ولی یکی از منابع مهم تامین مالیبرنامه ریزی به این ترتیب دولت دخالت در 

بر اساس نیازهای خود و منابع انسانی و هنرمندان موجود،  ،استانی و محالت ۀمردم هر منطق

کم درآمد قادر  ۀمحلدر فعالیت های خود را سامان می دهند.  در این صورت یک کودک 

های مردم  استعداد از سازمان نشان دادناست نواختن ساز را بدون هزینه یاد بگیرد و در صورت 
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شرکت های و صنایع و افراد خیر  ،مخصوص، ساز خودش را هدیه بگیرد. از آن طرف نهاد

ثروتمند، با کمک به فعالیتی که دوست دارند، معافیت مالیاتی نیز دریافت می کنند و برای 

با خانواده شرکت های خود محبوبیت جذب می کنند.  در ایران باید به این سمت برویم تا 

 بیشترین حمایت از هنرمندان تحقق پذیرد. نری مردم نهاد، ساماندهی فعالیت های ه

: نابسامانی دلیل دیگری می توان برای استقبال ناکافی جهانیان از هنر و فرهنگ ایران ذکر کرد

پایین بودن سطح آموزش زبان های خارجی یک مشکل مزمن در در ارتباط گیری. اصوال 

و اغلب کسانی هم که به خارج و کشورهای کشور ماست.  تدریس زبان ناکافی بوده و هست 

انگلیسی زبان مهاجرت کردند، تا سال ها با مشکل زبان درگیر بودند.  ضعف زبان خارجی در 

در فیلم های ما موضوع  "زبان خارجی"بین ما یک ضعف تاریخی است. متاسفانه طی دهه ها 

تاسف بار را می بینیم  ةاین سوژمسخره و ریشخند بود، چه در فیلم های قبل و چه بعد از انقالب 

که با مسخره کردن زبان خارجی تالش در ایجاد خنده داشتند؛ یک غرور بیجا در ایرانیان که 

گویا نیازی به آن زبان ها ندارند.  حال آنکه کشورهای مستعمره که زبان خارجی مانند فرانسه و 

گیری با خارج قوی بوده اند و در انگلیسی در آنها رسمی بوده، مثال  مراکش و هند در ارتباط 

 زمینه های فنی و فرهنگی و هنری با دنیای خارج بده و بستان داشته اند.  

پیشرفت دنیای دیجیتالی به نسل جوان ایرانی کمک کرده که تا حدود زیادی بر ضعف زبان 

، اما همچنان خارجی در ایران غلبه کرده، با دنیای خارج در ارتباط باشد و هنر خود را ارایه دهد

متاسفانه هنرمندان مهاجر دانستن زبان خارجی در سطح نوشتن درست و رسمی بسیار مهم است. 

در مراسم اسکار وقتی هنرپیشه ها و کارگردان بسیاری را دیده ام که از نظر زبان قوی نیستند. 

شاید ایرانی با انگلیسی درست و گویایی صحبت می کردند، برای من خوشحال کننده بود.  

کالس های زبان رایگان بگذارند تا هنرمندان  بتوانند با دانستن زبان  ،الزم باشد که مراکز هنری

 با هنرمندان نظیر خود در جهان ارتباط بگیرند.  

در کل، هنر و ادبیات مهاجرت در میان ایرانیان جهان را باید به فال نیک گرفت، زیرا مخاطبان 

را بسیار  arapsana" دیاسپورا" ۀایرانی آشنا می کنند. من کلمغیر ایرانی را با فضای فرهنگ 

گویا می دانم، چون در عین حال که رنج پراکندگی و دوری اجباری از سرزمین خود را تداعی 

به هاگ های گیاهان گفته  psansواژگانی به معنای گرده افشانی است.  ۀمی کند، اما در ریش

آنها گشوده شده، به بار  ۀمی شود که با باد و عوامل طبیعی سفر می کنند و در جاهای دور، پوست
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می نشینند. از این نظر، وجود هنرمندان ایرانی در خارج از مرزها برکتی برای فرهنگ ایرانی 

ف کاربرد واژه های خفیف کننده برای هنر و ادبیات مهاجرت هستم. است و من بسیار مخال

نویسنده، پژوهشگر و هنرمند مهاجر جای خاص و محترمی در فرهنگ ایران و شناساندن آن به 

 جهان دارد. 

ادبیات فارسی برای شهروندان جهان  فرهنگ و زبان و  بنظر شما آیا :تندرو صالح

 جذابیتی دارد . امروز

بگیریم، البته ایران شناسی و هنر و فرهنگ ایران جذابیت  مالکمراکز دانشگاهی را اگر توجه 

زبان های شرقی  ،.  در انگلستان از قرن هفدهم برای شناخت کشورهای شرقاست فراوان داشته

تدریس می شد. ایران شناسان مشهوری از انگلستان، فرانسه و آمریکا برخاستند.  اما این به معنای 

کشورها و  ،رهنگ ایران در سطح مردم جوامع دیگر نیست.  در هر کشور و فرهنگیجذابیت ف

فرهنگ های دیگر را بر اساس تجربه های سیاسی روز در مقوله های خاص قرار می دهند. 

گروگان گیری اول انقالب، موجب شد که در فیلم های آمریکایی، ایرانیان را  ۀمتاسفانه تجرب

افرادی متعصب و خشن و نادان تصویر کنند. مردم کشورهایی مانند آمریکا مردم کشورهای 

دیگر را با شناخت اندکی که از اخبار روزمره از رویدادهای دنیا دارند، دسته بندی می کنند: 

خشن، تروریست و متعصب دسته بندی شوند در ذهن اکثریت، بسیار  مردمیدر دوره ای، اگر 

ممکن است به تاریخ باستان ما و یا شاعرانی چون  ،در نهایتآنها مشکل می توان آنرا زدود.  

می نامند )تازه اگر او را ایرانی بدانند( و حافظ و خیام نظری مثبت  "رومی"مولوی که او را 

که در ذهن آنها درست شده سخت از بین می رود. و کلیشه ای  داشته باشند، اما استریوتایپ

 ۀپیام صلح و آشتی از خود به جهانیان بفرستد و در این جهت عمل کند، هم ،وقتی یک ملت

جوانب فرهنگ و هنر آن هم کم کم خود را در چشم جهانیان نمایان می سازند.  این در مورد 

هنرمندان و نخبگان کمتر تحت تاثیر پیشداوری ها  توده های مردم بود. البته افراد متخصص یا

غلبه دارد و هنرمندان و   eluglns sas  هستند، اما در عین حال می دانیم که در جوامع غربی

متخصصان کمتر امکان تاثیرگذاری بر ذهنیت عامه مردم را دارند. در این میان در نقطه ای که 

سند، مانند جوایز اسکار و سینما، هنرمندان ما پاپ کالچر و محفل هنرمندان به یکدیگر می ر

 درخشیده اند.    
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سانسور به عنوان اصلی ترین محرک ایدئولوژی ها در بازدارندگی، : تندرو صالح

ریشه ای عمیق در ارتباطات در فرهنگ ما ایرانیان دارد. شما برخورد نویسندگان 

 نه می بینید ؟چگو را  مهاجر ایرانی با مسئله سانسور و خود سانسوری 

نویسندگان مهاجر ایرانی خیلی بیشتر این امکان را دارند که سانسور را کنار بزنند.  در اغلب آثار 

آنها زبان بی پرده تری دیده می شود و باز بودن فرهنگ هایی که در آن زیست می کنند، 

 گشودگی آنها به تجربه های جدید را تشویق می کند.  

پدیدارشناسی ل کهن، ئسانسور به دقیقترین شکل در کتاب پروفسور گوفکر می کنم مسئله 
، بررسی شده است که خواندن آنرا توصیه می کنم.  اگر حرفی ناگفته داشته باشم،  در سانسور

زمینه تحقیق و به ویژه پژوهش های تطبیقی در فلسفه، عرفان و الهیات است که خدمت شما به 

 فشردگی بیان می کنم.  

من، فضای تحقیقی ایرانیان )بیشتر در داخل( جهت صحت و بالندگی هر چه بیشتر، نیاز  به نظر

دارد به شکستن تابوهای بیگانه انگاری، بیگانه گریزی و برنتافتن غیریت. در این زمینه، رفتار 

چشم پوشیدن بر منابع یهودی حکمت و فلسفه یکی از تابوهای فضای  ۀنادرست ولی دیرین

به صحت و صداقت متون تحقیقی نزد ما آسیب جدی وارد آورده، آنها را از تحقیقی است و 

 استانداردهای پژوهشی جهانی دور ساخته است.

طی سال ها مطالعه و کار در این زمینه متوجه سکوت محققان درمورد ریشه های یهودی 

زیاد است.  برای  بسیاری از مفاهیم و ایده های عرفانی و الهیاتی و گاه فلسفی شده ام.  مثال ها

سوف ل، متاله و فیچهار سطح معنا در تاویل کتب مقدس که ابتدا از سوی ربی اکیوا ۀنمونه نظری

در قرن اول میالدی )که توسط رومیان به طرز فجیعی کشته شد( مطرح شده و در تلمود یهودی 

وآوری به ثبت است، به آگوستین قدیس نسبت داده می شود. گویی نباید هیچ کار مثبت یا ن

دیگر، منابع مهم تاریخ فلسفه، فیلو اسکندرانی را که یک ربی  ۀیهودیان نسبت داده شود. نمون

نوافالطونی دانسته اند که از تلفیق  ۀیهودی فیلسوف مشرب در قرن اول بود، بنیانگزار فلسف

نوافالطونی را آغازکرد. اما در منابعی این حق از فیلو  ۀالهیات یکتاپرستی و فلسفه افالطون، نحل

 سلب شده و به افلوتین مسیحی داده می شود. 
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در بخشی از کارهایم به برخی بررسی های تطبیقی و تبارشناختی در همین زمینه پرداخته ام، از 

د چهارم که به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشتم و جل رینئالحا شرحی بر داللتجمله در کتاب 

( راهنمای سرگشتگانرین است )با نام ئترجمه، شرح و حواشی اینجانب از داللت الحا ۀو ضمیم

تبارشناسی و معنایابی "درآمریکا منتشر شد. همچنین در مجموعه مقاله های  ۲۰۱۱که در سال 

ام که در آن با روش های متن شناسی و تبارشناسی واژگان نشان داده  "متفاوتی برای تمثیل نی

است. جستارهای انبیاء یهود تورات و متون تمثیل عرفانی نی، قدیمی ترین منبع شکل گیری که 

دو پژوهش دیگر هستند  "کمال انسان و انسان کامل"و  "اصل و وصل"پژوهشی با عنوان های 

 -که در فضای اینترنتی موجود می باشند و در آنها به بررسی های تطبیقی یهود و اسالم پرداخته

 1ند.  نام که به نظر من شکل اصیلی از گفتگوی ادیان را دنبال می ک

در حقیقت، تالش من این بوده که به عنوان یک ایرانی و با عشقی که به فرهنگ و گسترش 

به طور پژوهش در میهن خود دارم عبوری بکنم از شیوه های تعصب آمیز در کار تحقیق.  

ت قرنها، تعصب هایی را به فضای فرهنگ و اندیشه ایران به مد ۀتاریخی، بسته بودن جامع

ر ریشه یابی های معناشناختی و یتحمیل کرده که به آرامی رسوب خود را به جا گذاشته، مس

واژگانی را باریک ساخته اند.  یکی از این رفتارهای تحمیل شده، نادیده گرفتن میراث های 

اندیشه، عرفان و فلسفه در متون یهود است.  مفسران و محققان یا ناخودآگاه به پیروی از رسم 

آگاهانه، هنگام تحقیق پیرامون قرن ها، یا برای پرهیز از توبیخ و انتقاد، و یا در اثر تعصب 

مفاهیم و واژه های فلسفی، عرفانی و الهیاتی، بر منابع یهود چشم بسته اند.  حال آنکه قدمت 

، کتاب ابراهیم یاسفر یتسیرا منابع تورات، کتب انبیاء یهود و آثار حکمت و عرفان یهود چون 

ز متون مسیحیت و اسالم می رسد.  از ، با یافته های باستان شناسی امروز، به پیش ازوهرو تلمود 

گذشته های دور، این آثار به گستردگی در میان عارفان، فیلسوفان و فرهیختگان یونانی، رومی، 

ایرانی، مصر، بغداد، مراکش و اروپا و خاورمیانه خوانده می شده و در اندیشه های آنها بازتاب 

                                                 
۱
 خدایی عرفان فناجو و انسان  بخش دوم: تقابل دو نحله انسان کامل یا کمال انسان؟ 

 . لینک:نوشته: شیریندخت دقیقیان
http://zeitoons.com/32360 

بخش اول: -خدایی انسان»و « عرفان فناجو»ی  تقابل دو نحله  
نزد مولوی و حکمت قباال« وصل»و « اصل»بررسی تطبیقی دو مفهوم   
 . لینک: نوشته: شیریندخت دقیقیان

   http://zeitoons.com/27855 
 

http://zeitoons.com/32360
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ملل جسارت اشاره به منابع یهودی را می یافته اند. گروه اندک شماری از اندیشمندان این 

پیرامون منابع مدخل های این اولین دایرالمعارف اخوان الصفا که داشته اند، از جمله در 

جهان، از منابع حکمت یهود درکنار یونانیان و هندوان، یاد می شود. اما اغلب در کار  ۀدانشنام

رانی نادیده و پنهان نگه داشته شده مفاهیم عرفان ای ۀمحققان فارسی زبان هنگام بررسی پیشین

جهت سالمت کار تحقیق، الزم است که فضای پژوهش را از هر گونه تبعیض و تعصب  اند. 

 نسبت به هر قوم و آیینی پاالیش کنیم. 

که نویسندگان و  مساله سنت و تجدد از دیر باز جزو مسایلی بوده  :تندرو صالح

متفکران ایرانی با آن روبرو شده اند. به نظر شما مهم ترین شاخص گفتمانی 

 در جهان اندیشه و اندیشمندان ایرانی چیست ؟ تجدد 

اگر شاخصی هستی شناختی برای تجدد اندیشمندان ایرانی بتوان تعیین کرد، فرارفتن از خود، 

و دیدن فرهنگ های دیگر و گشوده بودن به است فرهنگ، ادبیات، هنر، فلسفه و دین خودی 

درک دیگری و دیگربودگی.  می گویم شاخص هستی شناختی، زیرا شاخص های گوناگون 

 تجدد مطرح هستند.تعریف اقتصادی، توسعه، زیرساخت های اجتماعی و غیره در آن واحد در 

 یفرایند ، بلکهنیست از غربفرایند هویت یابی تجدد به معنای دور ریختن هر چه هست و تقلید 

شاهراه دیدار و گفتگوی با "است که با یک اصطالح بوبری می توان گفت در  هوشمند

انجام می شود.  اولین متجددهای مشروطیت مانند طالبوف و آخوندزاده در اثر سفر و  "دیگری

غالب زندگی در  ةدانستن زبان خارجی امکان این دیدن و گشودگی ذهن را یافتند و شیو

را تفتیش او  ،فرد برای اثبات تجدد یکخود را زیر سوال بردند.  ةمین عقب نگاه داشته شدسرز

 -عقاید نمی کنیم که اگر به خدا باور داری پس متجدد نیستی یا اگر مناسک دینی به جا می

با معیار منش و برخورد با دیگری و دیگربودگی، فرد بلکه آوری جایی در تجدد نداری.  

را بشکند.  مثالی که همیشه در هنجارهای نادرست و پوسیده ولی  ،تواند دیندار باشدمتجدد می 

ذهن من هست، آیت اهلل طالقانی است که در نامه ای به یاران خود در اواخر دهه چهل از آنها 

در دوران نازی در مورد اردوگاه مرگ نازی را بخوانند تا دریابند  تربلینکاخواسته بود که کتاب 

یهودیان چه رفته است.  اینجا همان شاهراه دیدار با دیگری است.  آن سوی قضیه هم  برها 

های زندگی غربی معتقد باشد، ولی دیگری را  هخصاصادق است: اگر فرد هر قدر به مظاهر و ش

لینی و استالین و وبرنتابد، از نظر هستی شناختی متجدد نیست و فاقد مدرنیته است. هیتلر و موس
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بنیادگراهای امروز همگی از مظاهر مادی مدرن مانند اسلحه ها و خودروهای ی اتروریست ه

پیشرفته استفاده می کردند و امروز از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، اما بنیان 

هستی شناختی به رسمیت شناسی دیگری و دیگربودگی در ایدیولوژی های آنها وجود نداشته و 

و بستگی  است متفاوتیم همگی پدیده های دوران مدرن بوده اند.  اما مدرنیته امر ندارد.  آنها ه

 .به پذیرش دیگربودگی دارد

و اندیشمند ایرانی در انتشار آثارش در خارج   به نظر شما نویسنده: تندرو صالح

 از کشور با چه مسایلی روبروست ؟ 

.  ممکن استدر نشریه های چاپی یا اینترنتی و کتاب انتشار اثر در خارج به شکل های مختلف 

تیراژها پایین و توزیع محدود است و نویسنده نمی تواند روی درآمدی از  به صورت کتاب، اما 

 ،انتشار کار خود را هم می پردازند.  مسئله بعدی ۀهزین هماین کار حساب کند. چه بسا کسانی 

واردی کتاب های بسیار موفقی منتشر شده اند توسط مخاطب و خریدار کتاب است که البته در م

آنها به زبان رایج در همان کشورها نوشته بودند و ناشر آنها در سطح ملی نویسندگان ایرانیان، اما 

به گروه های مخاطبان وسیع تری دسترسی داشته است. ناشران ایرانی در  ،آن کشور کار کرده

و اهل مطالعه ای بوده اند و برای آنها به راه انداختن خارج از کشور اغلب خود افراد روشنفکر 

بنابر این به ندرت در کار اقتصادی نشر موفق بوده  است، نشر، مساوی با یک کار فرهنگی بوده

 .نبوده انددرآمد ساز هم انتشارات برای نویسندگان  در نتیجهاند و 

یت، به وقت زیادی نیاز پدیدآورندگان، خلق یک کتاب عالوه بر تخصص، هنر و خالق برای

مهاجر که اغلب فاقد زندگی جاافتاده در کشور جدید است، چون نمی تواند از  ةدارد و نویسند

باید به کار روزمره مشغول شود، آن گاه وقت بسیار  ،طریق نویسندگی زندگی خود را تامین کند

 ۶هشت صبح تا از  هنرمند، نویسنده و پژوهشگر مهاجرکمی برای نوشتن باقی می ماند. وقتی 

 چنینعصر سر کار و در حال رفت و بازگشت باشد، بسیاری از استعدادها در رویارویی با 

 از میدان به در می شوند.  یشرایط دشوار

می خواهم از شما خواهش کنم یک روز زندگی نویسنده و : تندرو صالح

 ایرانی مهاجر را توصیف کنید .  مترجم
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ولی  ،ایرانی مهاجر را نام بردان و مترجم ها گوناگون روزهای نویسندهشاید بتوان رخدادهای 

یک روز هیچ کس شبیه روز دیگری نیست.  بیشتر آنها از ابتدای مهاجرت در پی یافتن 

شروع کرد.  اگر  صفرتخصصی در خور کار در کشورهای میزبان برمی آیند. به نوعی باید از 

د.  خودبینی در این شرایط سم مهلکی است که حاصلی واقع بینی نباشد، سرخورده می شوفرد 

جز عقب ماندن در زندگی ندارد. او از محیطی که همه او را می شناخته اند و پر از رویدادهای 

فرهنگی بوده وارد جامعه ای شده که آدم ها مشغول زندگی خود هستند و عالقه های دیگر 

آنها پیشتر در ممکن است بی تفاوت باشند. دارند و به ارزش هایی که برای او مطرح هستند، 

سرزمین خود مورد توجه مردم و رسانه های هنری بوده اند، اما در محیط جدید هنوز کاری 

کمک به آدم در اینجا توسعه یافتگی فردی خیلی نکرده اند که دیگران استعداد او را بشناسند. 

ران به کار می آید و موجب پیشرفت فرهنگ ارتباط گیری متقابل با دیگ ،می کند. برای نمونه

فرد را دچار مشکل می کند و در زودرنجی و توقع از دیگران ، مداوممی شود؛ اما تایید طلبی 

 نهایت او را به انزوا می کشاند.

تعارف  عادت ما به حقیقی که جذب شخصیت و رفتار شده باشد )نه خاکساری و فروتنینوعی 

بدترین خودشیفتگی ها( کمک می کند که هنرمند  همراهی بادر  "شکسته نفسی" و های زبانی

مراحل  جایگاهیهر رسیدن به اما بداند که  ،مهاجر خواسته ها و هدف های بلند را دنبال کند

بلکه با جریان آن باید  ،پایین هم دارد. مهاجرت هم مراحل پایین دارد که نباید با آن جنگید

سندگان و هنرمندان مهاجر از هوشمندی باالیی برخوردار پیش رفت.  فکر می کنم بسیاری از نوی

 بوده و مسیر جاافتادن در محیط جدید را رفته اند.  

هست که به محافل و انجمن های ایرانیان می روی. شاد می شوی از دیدن هم روزهایی 

 حسرت می خوری و سوز و سرمای غربت را در ،هموطنانت.  اما وقتی دعوای سیاسی اتفاق افتد

هنر ایران به ویژه اجرای موسیقی در دیار  ةهمیشه هم نظار میان هموطنان خودت حس می کنی. 

مهاجرت و غربت، روح افزا است. هرچند وقتی از نزدیک با شرایط دشواری که این هنرمندان به 

ارایه کار خود می پردازند باخبر می شوی، تاسف می خوری که چرا هموطنان خارج کشور با 

 مالی چشمگیر خود این فعالیت ها را حمایت نمی کنند. توانایی

. بزرگ تر کار فرهنگی بکنی ۀدلت می خواهد در جامع ،وقتی از نظر تامین معاش جا افتاده ای

ورود به محیط ادبی و هنری کشورهای میزبان نیازمند پشتکار و ایجاد روابط، کارکردن  اما 
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یج یافتن شبکه ای از ارتباطات با هنرمندان و داوطلبانه برای سازمان های هنری و به تدر

ری است و صبر و وقت اکار دشوخودش یک صفر جدید است پیش رو. نویسندگان است. 

البته برای نسل جدید کمی آسانتر شده به دلیل وجود شبکه های اجتماعی.  اما زیادی می برد. 

یق زندگی روزمره دانست.  شما باید زبان را در سطح عمبرای نویسنده و شاعر شدن  در هر حال،

خود  ۀهر قدر در ایران کالس های سطح باالی زبان بروید و حتی ترجمه های دقیق از متون رشت

در زبان روزمره و الیه های محاوره ای که انباشته از فرهنگ کوچه و  تا سال هاانجام دهید، 

د. من یادم هست که سال ضعیف خواهید بو ،استحتی شوهای تلویزیونی دهه های قبل بازار و 

اول اقامت در آمریکا یک داستان کوتاه به زبان انگلیسی نوشتم که ظاهرا هیچ غلط دستوری و 

از این "شایی و امالیی نداشت.  وقتی نشان یک همکار آمریکایی دادم، واکنش او این بود: نا

فهمیدم چقدر سال ها  که اینجا دنیا آمده ام،من  ،سی قصه بنویسییکه تو جرات می کنی به انگل

آشکارش به ناآشنایی من با زبان  ۀ! من با او خندیدم با این که کنای"غفلت کرده ام که ننوشته ام

 زندگی روزمره را فهمیدم.

زیست و نه به عنوان در آن برای نویسنده شدن در محیط و فرهنگ و زبان جدید باید سال ها 

بلکه  ؛خود و هموطنان مهاجر خود سروکار دارد یک فرد در حاشیه که تنها با یادهای سرزمین

در این زمینه هم ما نویسندگان و داستان نویسان موفقی در جدید.  ۀزیستن در بافت و بوم جامع

خارج از ایران داشته ایم که در مورد ایران به زبان های دیگر داستان و رمان نوشته اند، اما 

ه های فرهنگ میزبان، موفقیت آنها را تضمین کرده آشنایی عمیق و مستقیم آنها با زبان و مولف

 است. 

اینجا می خواهم تجربه ای از خودم را برای شما و خوانندگان دوست داشتنی شما بازگو کنم. 

سردبیری چه در داخل ایران و چه خصوصا در خارج از ایران، افزون بر ارزش  ۀبرای من تجرب

ت کار روی پاالیش شخصیت داشته است. های حرفه ای آن، ارزشی مراقبه ای و در جه

نویسنده، شاعر، پژوهشگر و هنرمند به اقتضای طبیعت فردی و درونگرای خود در معرض 

درجاتی از خودبینی، خودمشغولی، خودپرستی و حتی خودشیفتگی قرار دارد. به ویژه وقتی 

کس را نبیند، جامعه امکانات کمی به این قشر می دهد، این خطر هست که فرد جز خود هیچ 

گامی برای کسی برندارد و در رقابت ناسالم با همردیفان در پی جدل های بی ارزش و 

دشمنی های فردی میان روشنفکران، شاعران و هنرمندان  ۀزهرآگین با آنها بر آید. در ایران سابق
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وجود داشته است. زنده یاد فریدون مشیری یک روز در کتابفروشی نشر چشمه که اغلب به 

سی  ۀدخترم از اینها باید پرهیز کرد، )فالن( منتقد در ده"نجا می آمد به من هشدار داد که آ

! یادش گرامی باشد فریدون "تک تک شاعران و هنرمندان را در مجله فردوسی به زیر حمله برد

خود نگاه می کنم، می بینم  ۀمشیری که سراسر مهربانی بود... به همان نسبت وقتی به گذشت

دیون بزرگترها و پیشکسوت هایی هستم که از آنها آموختم و راه را برایم گشودند! با چقدر م

چه انسان های بزرگواری در قلمروی فرهنگی آشنا شدم! انتخاب فردی من این بوده که شبیه 

 دوم بشوم و ارزش را در همیاری و مناسبت، در دیدار و گفتگو با دیگری جستجو کنم. ۀدست

خود به درآید؛ در  ۀه کار سردبیری، فرصت یگانه ای است که انسان از پیلمی خواهم بگویم ک

چنگال ایگو و نفس خودپرست خود گرفتار نشود؛  دیگران را ببیند و برتری های آنها را 

بازبشناسد؛ آنها را بفهمد؛ استعدادهای جدید را بجوید؛ پرسان و جویان دنبال معرفی کسانی 

ر سایه مانده اند تا موفقیت های آنان را گزارش کند؛ دیگری را برود که شایسته هستند ولی د

مقدم بر خود قرار دهد؛ چهارچشمی خبرها را دنبال کند که کجا عده ای دور هم جمع شده و 

الهام بخش دیگران بشوند؛ از معرفی جوانترها و  وکاری عام المنفعه انجام می دهند تا معرفی 

ت و شادی حس کند؛ و خالصه آنکه پل بسازد برای وصل دیدن توجه خوانندگان به آنها لذ

 کردن...   

  ایران را چگونه می بینید ؟ مهاجرت ادبیات چشم انداز آینده: تندرو صالح

به نظر من به پیشبرد دو جریان موازی بستگی دارد: اول این که شرایط الزم و حمایت کافی باشد 

تا نویسندگان میانسال به باال که دهه ها تجربه اندوخته اند، بتوانند در سنین پختگی ادبی، 

ی کارهای خود را ارایه دهند و از میان آنها شاهکارهایی سربرآورند.  دوم این که شرایط برا

برآمد و پرورش جوانتر ها فراهم شود. برای مثال، منیرو روانی پور، داستان نویس برجسته، در 

 -را تشکیل داده که در فضای اینترنتی از همه جای دنیا هنرآموز می "کولی ها"آمریکا کارگاه 

بار به دوش هنرمند منفرد افتاده، در حالی که بخش  ۀپذیرد. اما مشکل ما اینجاست که هم

مایت های مردم نهاد در خارج از کشور باید بسیار فعال تر از آن چه هست باشد. ایرانیان در ح

همه کشورهای خارج گروه های موفقی هستند، اما متاسفانه کمتر در پی سامان دادن و حمایت 

از کارهای فرهنگی از طریق تشکیل بنیادهای غیر انتفاعی هستند.  برای یک ایرانی کافی نیست 

کنسرت بخرد و شرکت کند. این اسمش حمایت نیست. هر کس برای تفریح خود  بلیت
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کارهایی می کند. حمایت حقیقی، حمایت مالی و کار داوطلبانه در خدمت معرفی هنر و 

فرهنگ ایران است.  در اروپا و آمریکا هنرمندان ایرانی می توانند از طریق تشکیالت هنری 

میزبان برخوردار شوند وگرنه حمایت از هنرمند منفرد  غیرانتفاعی، از کمک های دولت های

 -وجود ندارد. متاسفانه هنرمندان ما به دلیل نبودن تشکیالت ایرانی برای هنرها حمایت نشده می

مانند.  ایرانیان به طور تاریخی کمک به بیمارستان و پرورشگاه و نیازمندان را چه از طریق سنت 

درن نهادینه کرده اند، اما سامان دادن به کارهای فرهنگی و های دینی و چه در چارچوب های م

هنری در قالب سازمان های مردم نهاد برای ما امری جدی و ضروری تعریف نشده است. شاید 

از آن رو که همیشه در ایران دولت ها متولی هنر بوده اند.  جهت پیشبرد فرهنگ و هنر ضروری 

ایت از هنرمندان، بنیادهای مردم نهاد گوناگونی است که هم در داخل و هم خارج، جهت حم

شکل بگیرد و مردم فرهنگ پرور و موسسات مالی و تجاری با انگیزه های مشارکت فرهنگی و 

نیز معافیت مالیاتی در حمایت از آنها شرکت کنند.  همپیوندی این دو انگیزه نه تنها بد نیست، 

ری است. تاکید می کنم هم در خارج و هم بلکه برای نهادینه شدن کمک های مردم نهاد ضرو

در داخل.  بدون آن جوانان ما هم به راه هنر و فرهنگ نخواهند رفت، زیرا نسل های امروزی 

ما در زمان انقالب آرمان گرا و خودفناگر نیستند، بلکه آنها به صورتی  ةبرخالف نسل های دور

می کنند. اگر هنر، بازدهی برای زندگی عمل گرا و واقع بین به زندگی و فعالیت های خود نگاه 

آنها نداشته باشد، به راه هنر نخواهند رفت و در نتیجه تضمینی نیست که در نسل های آینده 

شاهد درخشش های هنری در میان ایرانیان باشیم. فقط با گسترش امکانات می توان ظهور نسل 

توسط نبوغ  "فریادی در تاریکی"های جدیدی از هنرمندان و نویسندگان را از حالت اتفاق و 

هایی که اغلب هم نیمه کاره می مانند، درآورد و به رشد قانونمند و مطمین هنر در میان ایرانیان 

رسید.  من، هم به عنوان یک اهل فرهنگ و هم کسی که سال های خود را صرف تحصیل در 

مدیریت سازمان های مردم نهاد در آمریکا و کار در آنها کرده، توصیه می کنم که توسعه  ۀرشت

هنری و فرهنگی از طریق برپایی زیرساخت های مردم نهاد و وضع قوانینی جهت رشد و تسهیل 

 کار آنها دنبال شود تا آینده ای مطمین برای برآمد هنرمندان در سطح ملی و جهانی داشته باشیم.   
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های موسیقی  پور کاکس، از خواننده پروین عالی

شروع فعالیت هنری او  .بختیاری در لندن درگذشت

سالگی ترانه لری شیرعلیمردون را اجرا کرد که  ۱۷سالگی در رادیو اهواز بود و در  ۱۳از سن 

 .محبوبیت زیادی برای او به همراه داشت

به اجرای برنامه خصوصاً آوازهای لری  پور خواننده )وُکالیست( سابقاً در رادیو اهواز پروین عالی

پس به لندن رفت و به عنوان خواننده آزاد به همکاری با آهنگسازان پرداخت. او س بختیاری می

 Untold های از آن جمله است همکاری با جوسلین پوک در آلبوم. مختلف پرداخت

Things و موسیقی فیلم Habitación En Roma همکاری با داریو ماریانلی در موسیقی  ٬

« چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»فیلم  نژاد در موسیقی همکاری با آریا عظیمی ٬ Agoraفیلم

و همینطور  Pilgrimage و همکاری با ورنر هرتزوگ کارگردان آلمانی در موسیقی فیلم

اجراهای این هنرمند در   .الملل هایی با سازمان پزشکان بدون مرز و سازمان عفو بین همکاری

 یوتیوب موجود هستند. 

 ده و دوستداران او تسلیت می گوید.آرمان درگذشت این هنرمند را به خانوا

 
هنرمند آواز موشی خا

  و موسیقی لری

 پورپروین عالی
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او،  ۀ آرمان درگذشت این شاعر را به خانواد

در  دفترهای شنبهدوستانش، به ویژه گروه ادبی 

 لس آنجلس تسلیت می گوید.

عباس صفاری نویسنده، شاعر و مترجم زمستان امسال در 

ایران، حضوری قابل اعتنا سالگی در اثر کرونا در کالیفرنیا درگذشت.  او با وجود دوری از  ۶۹

 شعر امروز ایران داشت.  ةدر گستر

 صفاری در مورد کار شاعر چنین اعتقاد داشت:

کار شاعر در کارآمد ترین حالتش شاید تسکین درد باشد و همدلی. نه معالجه درد و ریشه »...

اشاره به « شاعر نفرین شده است اما کور نیست » کن کردن آن . اگر اوکتاویو پاز می گوید: 

همین آرزوی محال دارد. شاعر کور نیست به این سبب که درد را و ریشه های درد را بهتر از 

دیگران می بیند و می شناسد و نفرین شده است از این جهت که کاری برای معالجه آن از 

 -دستش بر نمی آید . او توهم فالسفه را نیز که برای بهبود وضع بشر چپ و راست نسخه می

د ندارد . بخش عمده کار شاعر آشنا کردن خواننده است با ریشه های درد و احیانا نسخه پیچن

کار شاعر در مجموع و در هر ژانر و مکتبی عینیت بخشیدن به  .... ای برای کاهش یا تسکین آن

تجارب ، عواطف و اندیشه و در نهایت فردیت اوست. چیزی که شاعر را از دیگران متمایز 

نگاهش به هستی را گسترش می دهد . حال اگر در پس پرده این فردیت اتفاق  کرده و دامنه

های نا متعارف و منحصر به فردی نیفتاده باشد یا عواطف و اندیشه ای انحصاری امکان رشد 

نیافته باشد ما با شاعری سر و کار خواهیم داشت که به غیر از خواندن چند کتاب فرق عمده ای 

اش ندارد و تا به خود بیاید وسوسه ها و نیاز های روزمره و غالبا عوامانه، او با همسایه کنار دستی 

 
یاد نکوداشت به 

 عباس صفاری

نویسنده، شاعر و  

 مترجم
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 -و استعدادش را بلعیده است . بر این مبناست که من عامی بودن را دشمن شماره یک شعر می

فرد  .دانم و بدون تعارف ترجیح می دهم که شاعر شارالتان و حقه باز باشد اما عامی نباشد

زندگی شخصی آمال و آرزوهایش عوامانه است . عالیق و سالیقش عوامانه مستعدی که در 

است . شیوه زندگی و گذران امورش عوامانه است و نهایتا برداشت عوامانه ای از مسائل و 

رویدادهای پیرامونش دارد یک خروار کتاب هم که خوانده باشد ، هر قدر هم که پشت عناوین 

به  «د شعرش به اوج چشمگیر و قابل اعتنائی نخواهد رسید...و ژانرهای دهان پر کن پنهان شو

   نبش قبر کتاب های جلد سفید: نقل از

 عباس صفاری

  "مثل جوهر در آب"از مجموعه شعر 

 نهایتاً دل

 رسدبه جایی می

 که دو راه بیشتر ندارد:

 یا باید خون شود

  یا سنگ

 و او طی سی سال آزگار

 صدای سنگ شدن دلش را

 و بیداری شنیده بوددر خواب 

 و خیالش آسوده که دیگر

 شود این دلتنگ نمی

 برای اوراقی آغشته

 به سرانگشت رفتگان و

 رایحه ی نیمرو

  بر میز خانه های تیمی

 گدار بود که شبیبا همین باور بی

 هادست به نبش قبر دستخط
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 و کتابهای جلد سفیدی زد

 که سی و اندی سال پیش

  پرده بود.آشوب باغچه سبه خاک دل

 در گرگ و میش صبح اما،

 اشهمسر از خواب پریده

 از پنجره اتاق خواب

 آلودشدر قامت خمیده و خاک

 شکستن سدی را دید

 که سالها سیل سیاه و سهمناکی

  پشت آن پنهان بوده است.

  

 آگهی

 !هموطن عزیز

 شما که فرصت سر خاراندن ندارید

 وقت همسنگ طال را

 . حرام خواب نکنید

 با چهل سال تجربه در ایران و آمریکامن 

 به جای شما خواب خواهم دید

* 

 به این زوج زیبا

 که در حباب شیشه ای پر برف می رقصند نگاه کنید

 این والس نیمه تمام

 کپی کوک دار یکی از خواب های من است

 همین خواب استثنائی را می توانم

  در بست برای شما ببینم
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* 

 فقط با یک تلفن

 توانیدشما می 

 رقص محبوبتان را

 در حباب دلخواهتان سفارش دهید

 رنگی یا سیاه و سفید

 با تخفیف مخصوص

 برای خواب های سفارش شده

   در روز روشن

 

* 

 من با لیوان آب

 و قرص های خواب آورم

   ..... کنار تلفن نشسته ام
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دان، آهنگساز و رهبر ارکستر( فرزند  گلنوش خالقی )موسیقی

در سن هشتاد سالگی  ۱۳۹۹ماه  بهمن ۲۶اهلل خالقی  روح

نوای موسیقی  درگذشت. این خبر را صفحه رسمی مراسم سال

 .ایران منتشر کرده است

لی به هنرستان موسیقی م ۱۳۳۰در تهران متولد شد. در سال  ۱۳۱۹ماه سال  گلنوش خالقی، دی

راه یافت و از محضر استادانی چون حسین صبا، جواد معروفی و مصطفی کمال پورتراب بهره 

یاد گلنوش خالقی پس از دریافت دیپلم هنرستان موسیقی ملی، با رتبه نخست به  زنده .برد

هنرستان عالی موسیقی وارد شد و تحت تعلیم امانوئل ملیک اصالنیان قرار گرفت. در ادامه پس 

ال، دیپلم هنرستان عالی موسیقی را نیز با رتبه اول دریافت کرد و پس از آن به عنوان از یک س

این هنرمند در  .دستیار استاد به آموزش پیانو و سرایش در هنرستان عالی موسیقی مشغول شد

به تحصیل « موتزارتئوم سالزبورگ»برای ادامه تحصیل به اتریش رفت و در آکادمی  ۱۳۴۱سال 

سال به آمریکا مهاجرت کرد و در کالج اوبرلین  ۳مشغول شد و پس از « بری کرره»در رشته 

مدرک فوق لیسانس رهبری کر  ۱۳۵۳)اوهایو( تحصیالت خود را ادامه داد. پس از آن در سال 

به دعوت رادیو و  ۱۳۵۳او در سال  .را از دانشگاه ویسکانسین در شهر مدیسون دریافت کرد

را برای اجرای آثار کالسیک ویژه گروه « هم آوازان»تلویزیون ملی به ایران بازگشت و گروه 

های  مجددا به آمریکا مهاجرت و فعالیت ۱۳۵۸کر و ارکستر، بنا نهاد. گلنوش خالقی در سال 

 .آغاز کرد« کانون دوستداران فرهنگ ایران»هنری خود را در 

 -بانوی هنرمند را به خاندان و دوستداران او تسلیت میآرمان درگذشت این 

 گوید.

 
به گرامیداشت 

گلنوش یاد 

خالقی، 

ان و قیدموسی

 پیشتاز آهنگساز
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 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ۱۶شماره                                                      آرمان                                                                

 

258 

 

 

 

 

 دکتر رضا بدیعی، حقوقدان و مترجم

سانسور و جلوگیری از انتشار رمان اولیس جیمز جویس در ایران طی چند دهۀ گذشته، حکایتی 

 !  طوالنیاست 

 جیمز برانگیز به قلمی با بافت نوآور و محتوای جنجال رمان اولیسیس )یولیسیز یا اولیس(

سومین  است، مدرن از شاهکارهای ادبیاتن رمان که یکی است.  ای ایرلندی نویسندة ،جویس

 .منتشر شد پاریس در ۱۹۲۲در سال که  بود جیمز جویس اثر

به در دهه های شصت و هفتاد شمسی ایرانی، این رمان را ، ادیب و وکیل منوچهر بدیعی، مترجم

به انتشار کامل آن نشده و تنها بخشی از ترجمۀ تا امروز موفق ولی هنوز بود، تمامی ترجمه کرده 

منتشر  انتشارات مانیا هنر توسطرمان این از دیگر بخشی به تازگی  دکتر بدیعی انتشاریافته است.

جلد دوم و  هقرار بود با ترجمه فرید قدمی. « جلد اول»قسمت آغازین این رمان در قالب  شد: 

 خبری نیست.هنوز اما  منتشر شود،نیز به زودی پایانی این رمان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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نسخۀ کامل و بدون سانسور این رمان در خارج از ایران، با تلفظ انگلیسی عنوان رمان، یعنی 

در ایران معروف است( و با ترجمه اکرم  'اولیس')این رمان بیشتر با تلفظ فرانسوی  "یولیسز"

ن ادبیات جهان قرار زبا مندان فارسی نیا منتشر شد و به صورت رایگان در دسترس عالقه پدرام

 .گرفت

   

 جیمز جویس

های داستان با  پروای روابط شخصیت به خاطر توصیف بیدر زمان زندگی جویس نیز اولیس  

شکایات، احکام قضایی و در نهایت ممنوعیت مواجه شد. اولین نمونه از برخورد مراجع قضایی 

 ۱۹۲۱در سال  لیتل رویو مجله ادبی سردبیران با اولیس، محاکمه مارگارت اندرسون و جین هیپ

بود. آن دو به خاطر چاپ بخشی از کتاب جیمز جویس که هنوز در دست  شهر نیویورک در

با مجازات یک سال زندان روبرو  قبیح ممنوعیت نشر آثار تحریر بود، و به جرم نقض قانون

، زن «ناوسیکا»در فرازی از کتاب اولیس با عنوان . شدند که بعداً به جزای نقدی تغییر کرد

شود که  ای در کنار ساحل متوجه می داول هنگام نشستن روی صخره به نام گرتی مکجوانی 

ها، گرتی به عقب  بازی در دوردست زمان با انفجار آتش هم  لئوپلد بلوم دارد به او خیره شده.

  کند و لئوپلد قهرمان داستان، مشغول شود و لباس زیر خود را عریان می خم می

انتشار بدون سانسور این رمان جیمز جویس یکی از شاخصه های آزادی  شود. می خودارضایی

 نشر و بیان در جوامع دنیا به شمار می رود. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%84_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 من بانوی...  من سرزمین: کتاب شعرِ منوچهرکوهنانتشار پنجمین 

، شاعر و آرشیتکت مقیم لس آنجلس به انتشار کتاب شعرِ منوچهرکوهنبه تازگی پنجمین 

میهنی، احساسی و  -متفاوت ملی ژانرهای در که " من بانوی...  من سرزمین"با عنوان  رسیده 

اساتید  قلم از آثار این شاعر بهنقد و بررسی  ، چنداین کتاب در .ده استشخانوادگی سروده 

های تهران و سیاتل  استاد ادبیات تطبیقی دردانشگاه،همچون دکتر سیما داد معاصر ادبیات فارسی

 . گردیده است درجامیرحسین دهقان و استاد عبدالعلی دستغیب  آمریکا،

منوچهر کوهن در دفترهای خود شناختی ژرف از ادبیات کالسیک و نو ایران را نشان می دهد 

استاد دستغیب در نقد که با خالقیت فردی او درآمیخته، قطعه های پراحساسی می آفریند. 

چنین نوشته است:  ذوق حضورال های قبل به نام سمجموعه شعر دیگر منوچهر کوهن در 

رهائی  دیگر شاعری منحصرا غنائی نیست، بیان کننده آزادی ...،...کوهن دراین قطعه ها "

شالق زمانه برتنشان  فریاد می کشند و هراس، می گریند و چتر تاریکی و آدمیانی است که زیر

بهتر نشان می دهد. شاعر در جهانی محصور  این ایستار شاعر را "تنهائی" ۀ فرود می آید. قطع

این همه  حصارها درهم فرو می ریزد ...،... مرزها در رویا محو می شود وبسرمی برد اما به زودی 

تهی است و فقط عشق  وابسته معجزه عشق است. کوتاه سخن از دیدگاه شاعر ...،... جهان

 این کتاب در تارنمای شرکت کتاب لس آنجلس امکانپذیر است. ۀ تهی  "رهاننده است.
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 مرضیه شاه بزار

 به شانۀ انکار سر فروبردن

 
 

 انکار سر فروبردن  ۀبه شان

 آفتاب مرداد را بر بام پربرف نشاندن  ۀو خاطر

 تا یقین کهنسال به در کوبد 

 عشق گفتن و گفتن  ۀاز جنگل پرشکوف

 ای دوست،

 از درد کدام بی عشقی اینسان برفراز شوره زار 

 مرغ باران را به پرواز نشانده است؟

 

  ۲۰۲۰آتالنتا آگوست 
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 روایت  تخیلی: اخوان ثالث در دیدار با شجریان در آرامگاه فردوسی

 شعر از پدرام

 به مناسبت آرامگاه شجریان در کنار آرامگاه فردوسی 
 

 در این افسون بی برگی

 نه همراهی ، نه همدردی

 نه از کس ارمغانی یا  رهاوردی

 اگر چه زیر پر بگرفته ما  را  آشنای طوس

 خداوند سخن، کو بوده در ظلمت مرا مانوس

 و در شبهای دلتنگی رهانده گه مرا از وحشت کابوس

 ولی  افسوس و صد افسوس،

 که دستم کوته از دامان یاران است،

 و دل آکنده از شوق بهاران است

 ولی  ترسان ز بیداد خزانی کامده از راه،

 زدم بر سر، کشیدم آه

 که اینک برگریزان است

 و از  طوفان خشم آلود پاییزی

 تنم  چو بید لرزان است،

 و از این باغ  عریان ، کاین چنین گردیده بی تنپوش

 دلم چون مرغکی وحشی گریزان است

**** 
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 سحرگاهان در آن حال و هوا بودم

 و از  دنیا  رها بودم

 که در گاه پگاهان پیکرم لرزید

 ز آوای غم آلودی که امواجش  به اینجا می رسید از دور

 و گویی می وزید از پشت آن پرچین ،

 بخود گفتم شگفتا، این چه آواز است!

 غمی سنگین چرا  در ناله ساز است؟

 که پیغام سروش آمد،

 بگفتا: مژده ای دارم برایت نیک

 و دیری نگذرد بر تو،

 که می آیی برون از پیلۀ تاریک

 صدایی گر شنیدستی

 صدای نوحه غمگین یاران است

 صدای گریه های همچو باران است

 به دل بد ره مده ، این مویه های غمگساران است

 بگفتم با شگفتی ، هان چه می گویی!؟

 صدا پیچید در دهلیز خاموشی،

 که تا چندی دگر یک محرم و همراز می آید

 دلت خوش باد  و خندان شو

 که سویت خسرو آواز می آید

**** 
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 ز خوشحالی ز جا جستم ، نشستم

 گویی آری زنده ام ، هستم

 به خود گفتم نخورده می، چرا مستم

 بدیدم آفرین ، او راست می گوید ،

 کسی آهسته و آرام و با  نرمی

 بدین سو راه می جوید ،

 بلی من می شناسم این نکیسای زمان از پیش

 چه نیکو مرد سبز اندیش

 هنرمندی بلند آوازه ، مردم کیش،

 زدم فریاد از شادی ،هال ای خسرو آواز

 دلت گرم و سرت خوش باد

 عزیزا خوش قدم باشی،

 که من پوسیدم اینجا از سکوت و رنج تنهایی

 به هنگام آمدی ، اینجا دلم تنگ است

 در اینجا آسمانش سربی و خاکستری رنگ است

 از این رو چهره ام پُرچین و آکنده ز آژنگ است

 بگو زآنجا که می آیی سپهرش برهمین رنگ است؟

 بگفت: آری  چه می پرسی ؟

 از آن دوزخ که می آیم ، پر از افسون ونیرنگ است

 و با اندوه می نالید زان  قوم هنر نشناس

 که یعنی  سخت دلتنگ است
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**** 

 فراموشم بشد تا گویمی این نکته در آغاز

 خوشامد گفتمی بر مرد دوران ساز

 به گفتاری خوش و شیرین

 در آغوشش کشیدم  بعد چندی باز

 نوارش کردمش با مهر

 که شاید موج اندوهش رود از چهر

 سخن گفتیم از هر در ،

 از این ایران پهناور

 گپ و گفتی رفیقانه

 به یاد روزهای خرم دیرین

 ز محفل های شادی بخش و مستانه

 چه در بیرون ، چه درخانه

 که او چون شمع  و ما بر گرد او رقصان چو پروانه

 بدیدم نرم نرمک ، شد گره از ابروانش باز،

 چو شد آرام ، کرد او شکوه ها آغاز

 از این نامردمان پست بی فرهنگ،

 از این سوداگران رذل  پر نیرنگ

 که در آیین سوگش با غمین مردم ،جفا کردند

 نمی دانی چها کردند،

 و از بیمی که در دلهایشان جاریست
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 ز ترس خیزش مردم ،

 چه حیلت ها بپا کردند

**** 

 بدو گفتم:

 مپاش اینک نمک بر زخم این لولی وش مغموم

 مگو دیگر ز نادانی

 مگو از آن همه آشفتگی یا از پریشانی

 مگو از سرنوشت شوم ،

 مگو از آن پلشتی ها که جاری گشته در هرجای مرزو بوم

 که بر ویرانه ها بنشسته صد ها بوم

 گریبان چه کس باید گرفتن سخت؟

 کدامین دیو خویان  باید افکندن ز روی تخت؟

 مگر اینک نبینم آن ستمکاره

 بگویم من تو را ناکام بگذارم،

 مپنداری تو را زین پس دگر آرام  بگذارم

 حسابت را کف دست تو خون آشام بگذارم

**** 

 به من خندید ، لختی خسرو آواز،

 و گفتا : هان مپنداری

 که در بیرون زمستان است،

 " و گر دست محبت سوی کس یازی"

 "به اکراه آورد دست از بغل بیرون"
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 "که سرما سخت سوزان است"

 کنون چشم همه سوی بهاران است

 و هر دستی که آری سوی کس

 بفشاردش با مهر،

 که او دل ناگران از بهر ایران است

 و می دانم دگر پایان عمر و رنج دیوان است

 به نیکی خوب آگاهم،

 که آتش های سوزنده،

 به زیر توده خاکستر افسرده پنهان است

 

 پدرام - ۲۱ مهرماه ۹۹
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 می ترسم این پاییز نبینمت

 و برگ ها تلنبار در دهان کلبه ات 

 شکل کالغی بزند  از در بیرون. تارعنکبوت    این همه این کلید  نچرخد الی

 چشمت بخار شود     ابر در بخوری چروک    کنم می ترسم لمست

 تنت هذیان تختم باشد    

 غبار شده باشی در خیال باد. برگردم ببوسمت   

 می ترسم صدایت کنم

 ببرند را درختان زبان    بفهمند را قشنگت اسم مردم

 سیاه سیاه. من از گریه، سار شوم   

«تنت هذیان تختم باشد»  

 شیدا محمدی
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 از آینه بزنم بیرون  من توی پوست نگنجم   می ترسم بیایی عروسیم   

 اباش  برایم بیاوری سی مرغ  وُ چهل طوطی ی ش

 و من دیگر در تاالر آینۀ شیراز نباشم         گنبد گمی باشم   

 تو با باد صبا بروی          هدهدی ترا ببرَد به قلعۀ سیمرغ

 مگر از رد آفتاب وُ ماه پیدایم کنی در انعکاس بلورهای سبا.

 می ترسم این شاهنامه نا تمام بماند 

 پر و بالت بسوزد و سیمرغ عطر تو را در آینه نشناسد  اژدها بیاید سراغ بالینت  

 می ترسم تهمینه باشم و نبینمت دیگر

 بازوبند سهراب را کسی به جا نیاورد     پسرانم را تیرباران کنند در تهران

 این شاخ های شمشاد   تیرهای دوسر شوند    من سراپا چشم شوم به دیدارت

 ن چاه. رستم به نیزه زار بماند و بیژن درو

 می ترسم این پاییز به تاریکی ی خاطره ام فرار کنی

 دختری بیابی سه ساله      یواش از نرده های مهتابی آویزان 

 مادرش  بسوزد در آفتاب    

 و هیچ کس نباشد لباسش را    توی الوک ماه    بشوید.

 می ترسم به فرداها فرار کنی

 خواهرم با شب و مهتاب بیامیزد     بچه اش را در شکم من پیدا کنند 
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تار تار مویم را کشف کنند   در مهمانسرای ماسوله   دورم لفاف سیاه بپیچند   سنگسارم 

 ."افسانه ی بابا لیال"کنند  در 

 می ترسم به خوابت بیایم       مثل عکس های سی سالگی  

 یادت برود بیوه ی باد شده ام 

 برهنه ام کنی و ببینی   پستان هایم مثل دو ماه سیراب   می تابد  میان باغِ داغ تساهارا 

نبینی تنم خیالی همیشگی ست   بازوانم ابری سبک   که می لغزد به سمت و سوی 

 تاریکی.

 نبینمت هم پاییز این ترسم می

 ر می کند و رویای سرزمینی دور   مور مور کند در ناخن ها و انگشت هایی که گو

دست هایم آواز بخوانند وقت عبور از گمرک    بوی وحشی    بگذرم ها خط موازی از

 قلبت را بشنوند میان لباس ها   

 بوسه هایت را پیدا کنند در چمدانم      مجبورم کنند به اعتراف 

بوی که بگویم پناهگاه کالغ ها را تو نشانم دادی  توی یک پاییز     و از آن روز تنم     

 صابون گلنار می دهد.

 شیدا محمدی 

  ۲۰۱۲سپتامبر 
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 :دو شعر از جهانگیر صداقت فر

 "آفریدگارانِ زیبائی "

 و نگارگری  هنرمندم در جهانِ موسیقی دوستان تقدیم به یاران و همکارانِ معمارم، و جملگی 

 "ی باور تلنگری بر آبگینه                   "

 )بحرانِ ویروسِ کرونادر                    (

 
 

 آفریدگاران زیبایی 

 و آری، ... 

 ند معمارانی نیز بوده ا          

 که شعرِ بلندشان را،

 هایِ هم آهنگ، در اوزانِ فُرم                  

 با آجر و ساروج و سنگ

 سرودند؛                        

 و با نظامِ سطوح و توازنِ احجام
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  نظمی پایدار

  در گذرگاهِ زمان           

 .افکندند  پی                           

 -و نیز[ 

 پیکر تراشانی هم،  

 به ابزارِ تیشه و اندیشه،  

 ز مَرمَر و خارا؛                        

 و نگاره گرانی  

 بر بوم،                

 با رازِ رنگ و رقصِ قلم مو؛                       

 رامشگرانیو   

  به سِحرِ پنجه و               

 …] ساز نایِ قناری                             

*** 
 -نه

 شاعرانِ فطرت

 تنها با واژه گان نیست

 .کنند  که زیبائی را ماندگار می

                                          
 ۲۰۱۹ مارچ ۱۰ -تیبوران
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  )روسِ کرونایدر بحرانِ و ( "ی باور آبگینهتلنگری بر         "

 به معجزه اندیشه مکن؛ 

  شعورِ دانش است

 که مصیبتِ فراگیر را                

 افکند  پنجه در پنجه می                                   

 و با ترفندِ تدبیر

 غولِ کالنِ بالخیز را

 .تیغ بر گلوگاه خواهد کشید                  

*** 
 باشد اما، که این بار

 اعجازِ علم مجاب ات کند                  

 تا عبث دستِ نیایش به آسمانِ تهی بر نیفرازی

  و حاجت رواییِ خویش را

 .در دروغِ اوهام به جستجو برنیائی

  
 بادا که یقینِ مطلق ات تَرَک بردارد،

 حقیقتِ واقعه را و از این پس،

  ریچنان بنگ ی عقل از دریچه

  .که انسانِ قرنِ تعقّل را بشاید

  ۲۰۲۰ مارچ ۳۱ -تیبوران                                                

 پایان آرمان ۱۶ 
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