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شماره ۱۷

آرمان

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان
بنیادگذار :دکتر ساموئل دیان
مدیر مسئول :دکتر مهدی سیاح زاده
سردبیر فصلنامه و تارنما :شیریندخت دقیقیان
Arman Cultural Foundation
www.armanfoundation.com
Contact the Editor-in-Chief: shirindokht1@gmail.com
بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط و ضوابط وزارت دارایی
ایاالت متحده امریکا بخش  IRSموفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با جواز شماره 81
-- 1440726شده است.
کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی این بنیاد،
مشمول معافیت مالیاتی می باشد.
با توجه به تسهیالت فوق در انتظار پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به هدف های
فرهنگی بنیاد فرهنگی آرمان هستیم .هرگونه پرداخت و همیاری به بنیاد غیر انتفاعی آرمان
مشمول معافیت مالیاتی است.
مسئولیت محتوای نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.
تماس با سردبیر:
310-940-7768

چگونه آرمان را آبونه شویم:
با فرستادن چکی به مبلغ  ۱۲۰دالر برای چهار شماره به مشخصات و نشانی زیر همراه با
نام کامل ،ایمیل و تلفن و آدرس خوانا

Payable to: Arman Foundation
P.O.BOX 25931
11420 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, Ca 90025
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فهرست آرمان ۱۷
سخن آغازین ۴

ساموئل دیان :پرواز دوست .به یاد دکتر ناصر انقطاع ۵
پروندۀ ویژه :داوود پیرنیا و برنامه گلها
مصاحبۀ آرمان با جین لویسون ،مسئول پروژۀ آرشیو برنامۀ گلها برای کتابخانۀ بریتانیا ۷

احمد کاظمی موسوی :داوود پیرنیا ،احیاگر موسیقیِ آیینی ایران ۱۶
مرتضی حسینی دهکردی :برنامه گلها بعد از داوود پیرنیا -دوران مدیریت هوشنگ ابتهاج ۳۹
اردشیر لطفعلیان :تأمّلی در زندگی و کارنامۀ سیاسی و فرهنگی حسن پیرنیا (مشیرالدوله) ۵۹
در قدردانی از بانو حمیرا -به یادبود زنده یاد بانو روشنک ۷۵
پژوهش ها و آفرینش های ادبی ،هنری و فرهنگی

ستون ادب جوان با هادی بهار :شعر کاوه اثر فریدون مشیری ۸۲
جهانگیر صداقت فر :یاد نامه ای در سوگِ شاعر ،اسماعیل خویی ۹۱
حسن جوادی :شرحی بر سفرنامۀ ربی بنیامین تودال؛ بازدید جهانگرد یهودی اسپانیایی از جوامع یهودی ایران
در زمان سلطان سنجر ،همراه با متن سفرنامه ۱۰۳
علی میرفطروسُ :بردی از یادم ...به یادِ «لُرِتا» ،عبدالحسین نوشین و محمّد عاصمی ۱۳۴
اردوان مفید :سیر تحول هنرهای نمایشی در ایران ،راهی دراز تا شوها و سریال های تلویزیونی ۱۴۵
نادر مجد :موسیقی ایرانی با بیداری ملت در صبح قرن بیستم ۱۶۹
تازه های با َهمِستان :برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۱۸۱
شیما نیاورانی ،چهرۀ فرهنگی مطرح در سوئد – اعطای جایزه بهترین فیلمنامۀ سال  ۲۰۲۱آلمان به سینماگر ایرانی-
آلمانی ،بهروز کرمی زاده -اپرای عروسکی مولوی و شمس ،بهروز غریب پور
تاریخ
مجید جهانبانی :رضاشاه ،امان اهلل خان پادشاه افغانستان و سرلشکر امان اهلل جهانبانی ۱۸۸
ستون "داستان من"
شهین سراج :باد صبا در ادارۀ کاریابی -بر اساس اشعار حافظ ۱۹۷
فلسفه و عرفان
مهدی سیاح زاده -شرح داستان مثنوی مولوی :داستان شخص خفته ای که در دهانش مار رفته بود ۲۱۲
شیریندخت دقیقیان -شرحی بر رسالۀ ایمانوئل کانت :پیرامون شرِ ریشه دار در طبیعت آدمی
کانت ،پیرامون شرِ ریشه دار در طبیعت آدمی از شیریندخت دقیقیان ۲۱۵
ایمانوئل
کامل رسالۀ
ترجمۀ
دبیران
شورای
یادداشت
یادبودها ۲۴۹
به یاد وارتان گریگوریان ،هموطن ارمنی و ناجی کتابخانۀ نیویورک -به نکوداشت یاد منصور اوجی  -به

سخن شورای دبیران

نکوداشت یاد پرویز کاردان
نقد ،معرفی و بررسی کتاب ۲۵۶

هادی بهار و علی سجّادی :زبان شعر در زمان اعتراض -پروانه صراف :نوای افالک ،مقدمه ای بر موسیقی
نیایشی یهودیان ایرانی -لیال ناظرزاده :ابر آخر بهار
تازه ها و جاودانه های شعر ۲۶۳
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شمارۀ هفدهم فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان را به دوستداران فرهنگ و هنر ،ادبیات،
تاریخ ،فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم.
همت صاحبان قلم و اندیشه که با بزرگواری در این شماره مشارکت کردند ،ستودنی است.
در کنار مطالب پژوهشی و هنری گوناگون و تازه های باهمستان ،پروندۀ ویژۀ این شماره به
زنده یاد داوود پیرنیا و برنامۀ گلهای رادیو ایران پرداخته ،از دو بانوی نامدار برنامه های
گلها ،بانو حمیرا هنرمند ارزنده و خانم جین لویسون گردآورندۀ آرشیو گلها برای British
 Libraryتقدیر می شود .همچنین به گرامیداشت یاد زنده نام بانو روشنگ ،گویندۀ گلها ،می
پردازیم .برای نکوداشت یاد شاعر ارجمند ،اسماعیل خویی ،در این شماره یادنامه هایی
منتشر شده اند و همراه نسخه های چاپی ،یک دی ویدی از شعرخوانی شاعر در یکی از
مجالس فرهنگی به همت دکتر ساموئل دیان در سن خوزه برای مشترکان ارسال می گردد.
درگذشت مادر خانم دکتر نیره توحیدی را صمیمانه به این محقق و استاد ارجمند و دکتر
کاظم علمداری ،تسلیت می گوییم.
در تارنمای آرمان ،نسخه های کامل آرمان  ۱تا  ۱۷جهت مطالعه موجود می باشند و در
بخش "مقاالت" ،مقاله های همۀ شماره ها در دسترس هستند.
پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن آرمان در شبکه های اجتماعی و فرستادن آن به
خویشان و دوستان سپاسگزاریم.
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پرواز دوست :برای
دکتر ناصر انقطاع
دکتر ساموئل دیان

زنده یاد دکتر ناصر انقطاع

با درودهای گرم به هموطنان و ایرانیان عزیز در هر گوشه از دنیا و سپاس فراوان از همۀ اهل
فرهنگ و هنر ،فرهنگ دوستان و اهل قلم و پژوهش که با تشویق های خود از شمارۀ  ۱۶آرمان
با ویژه نامۀ زنده یاد محمدعلی فروغی ،به ما روحیه ای دوچندان بخشیدند.
اما دریغ که هنوز ا ز غم فقدان یاران و دوستان گرانمایه خود نصرت اهلل نوح ،دکتر حسین
حقیقی و دکتر اسماعیل خویی رهایی نیافته بودم که پرواز غم انگیز دوست دانشمند و گرانقدرم
دکتر ناصر انقطاع تاسف و تاثرم را دوصد چندان کرد .هرگز باورم نمی شد که جدایی از
دوست چندین ساله ام دکتر انق طاع تا بدین سان برایم سخت و تا بدین حد ناگوار و جانکاه
باشد.
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گرانبهاترین اندوخته های معنوی من خاطرۀ همیشه به یاد ماندنی دوستان و بزرگان علم و ادب
و فرهنگ پارسی است که در گنجینۀ یادمانده هایم جای داده و از سر چشمۀ دانش و هنر و ادب
آنان بهره مند گردیده ام.
دکتر ناصر انقطاع به عنوان دوستی شفیق و مانند برادری مهربان  ،یکرنگ و صمیمی سال ها
است اقبال و خوشوقتی حشر و نشر و مصاحبت و همکاری او را داشته ام .از بخت و اقبال خود
ممنونم که در اولین ماه های جابجایی من به لس آنجلس او را شناختم و از راهنمایی ها و دانش
گستردۀ او در پهنۀ تاریخ و ادبیات و همچنین اطالعات حیرت انگیزش بهره ها برده ام.
خاطرۀ مراسم باشکوهی که در سال  ۲۰۱۶برای بزرگداشت و تجلیل از یک عمر زحمات
فرهنگی و خالقیت های ادبی و تاریخی دوست دانشورم دکتر ناصر انقطاع برگزار کردم،
همیشه در ذهنم زنده و از یاد نرفتنی است.
درگذشت تاثرانگیز دکتر ناصر انقطاع آن چنان غم و درد جانسوزی بر ذهن و روانم بر جای
گذاشته که وصف ناشدنی است .با یاد آن همه خاطره های دلنشین که از او دارم زندگی کرده و
آنها را گرامی می دارم .روانش شاد باد.
دکتر ساموئل دیان
لس آنجلس،
 ۶ماه جون ۲۰۲۱
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مصاحبه با جین لویسون
Jane Lewisohn
Director of the Golistan project

مسئول پروژۀ آرشیو برنامۀ گلها برای کتابخانۀ بریتانیا

آرمان :خانم جین لویسون سپاس از قبول مصاحبه با آرمان ،به ویژه با زبان
فارسی شیوایی که سخن می گویید .برای خوانندگان آرمان بگویید چگونه
"پروژه آرشیو برنامۀ گلها" آغاز شد و آنرا چگونه پیش بردید؟
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جین لویسون :پروژهای که ما به نام "پروژهی گلها" انجام دادیم با همکاری کتابخانهی بریتانیا
بود .آنها یک پروژهای داشتند برای "آرشیوهای در خطر" .من با این کتابخانه تماس گرفتم و
برایشان دربارهی "آرشیو گلها" توضیح دادم .سال  ۲۰۰۵بود ،تا آنجا که میدانستیم ،کسی تا
آن موقع ،تمام آرشیو را جمع آوری نکرده بود و ممکن بود از بین برود .از آنها برای جمعآوری
و دیجیتال کردن "برنامههای گلها" که مبتکرش آقای داوود پیرنیا بود ،بورس گرفتم .اما از سال
 ۲۰۰۵تا اواخر  ۲۰۰۷و حتی اوایل  ۲۰۰۸این جمعآوری طول کشید .اول با آقای داریوش پیرنیا
مصاحبه کردم که خیلی روی تهیه کردن برنامهی گلها با پدرش ،زحمت کشیده بود .و بعد رفتم
 -۱خانم لوینسون پاسخ های این مصاحبه را با فارسی شیوا داده و متن نوار مصاحبه توسط خانم حوا
سلیمی پیاده و تنظیم شده است.
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ایران و در آنجا با افراد مختلفی که کلکسیونهایی از برنامهی گلها داشتند تماس گرفتم و
کارهایی را با هم رَد و بدل کردیم.

زنده یاد لئونارد لویسون (درگذشت )۲۰۱۸

البته اولین کلکسیونی که گرفتم از دوست عزیزمان آقای پرفسور ویلیام چچیک بود که ایشان
دوازده سال در ایران زندگی کرده بود و تا قبل از انقالب ،خودش آنها را از رادیو ضبط می-
کرد ۲۰ .تا  ۳۰تا نوار ریل داشتند که روی آنها برنامهی گلها بود .من با هر کسی که همکاری
می کردم از کسانی بودند که یا خود کلکسیون شخصی داشتند و یا اینکه از کارکنان رسمی
آرشیو رادیو ،موزهی موزیک تهران یا خانهی موزیک تهران بودند .در هر حالت هرچه ما
داشتیم که آنها نداشتند ،یک کپی به آنها میدادیم و هرچه که آنها داشتند و ما نداشتیم ،ما یک
کپی از آنها میگرفتیم .هیچ وقت در کار ما ،خرید و فروشی انجام نشد.
آرمان :شما کار بزرگ آرشیو کردن برنامههای "گلها" را برای بریتیش الیبرری
انجام دادهاید .کمی دربارهی زندگی و سوابق تحقیقی خود بگویید و اینکه چه
شد به زبان فارسی و موسیقی ایرانی این قدر عالقه مند شدید که فارسی را به
روانی صحبت میکنید و موسیقی ایرانی را دوست دارید؟

8

شماره ۱۷

آرمان

جین لویسون :البته سئوال اول شما دربارهی سابقهی کار ما با ایران شناسی بود .من و شوهرم
در سال  ۱۹۷۳رفتیم به ایران .ما دانشجویان دانشگاه پهلوی بودیم و آنجا در رشتهی ایران
شناسی ،ادبیات فارسی و تاریخ ایران مطالعه کردیم.

ما فارغالتحصیل آن دانشگاه شدیم و از سالِ  ۱۹۷۳تا  ۲۰۰۷ما دو نفر مشغول تحقیقات و
خدمت به فرهنگ ایران و ایران شناسی بودیم .شوهرم تخصصاش در ادبیات کالسیک ایران،
مخصوصاً روی غزلهای ادبیات کالسیک و ادبیات عرفان بود و من ،هم ادبیات عرفان کار
کردم و هم تحقیقات انسان شناسی و مردم شناسی مطالعه کردم .و همچنین روی اِن جی اوهای
مختلف در آمریکا برای کمک به کسانی که از ایران مهاجرت میکردند و احتیاج به مترجم و
راهنمایی داشتند ،همکاری کردم.
سال  ۲۰۰۸که این آرشیو جمع آوری شد همه دوستان از من یک کپی از آن را میخواستند که
داشته باشند .مخصوصاً از آن فهرستی که درست کرده بودیم .یک فهرست خیلی مفصل برای
گلها درست کرده بودیم از تمام محتویات گلها که این قابل سِرچ هم بود .همه دوستان از ما
9

شماره ۱۷

آرمان

خواسته بودند .از این لحاظ من تصمیم گرفتم که یک کاری بکنم که همه بتوانند به این قسمت
ها دسترسی داشته باشند.

به دنبال یک بورس یا گرنتی میرفتم که توانستم از  Iran Heritageکه یک موسسهی خیریه
توی انگلیس هست ،پشتیبانی بگیرم و آنها هم با  Pars Foundationکه در امریکا بود،
همکاری میکردند .من با همکاری آنها توانستم این پروژهی گلها را روی اینترنت بیاورم .ما در
همین موقع که روی این کار میکردیم از  British Academyهم گرنت گرفتیم که شوهرم
یکسال و نیم از درس مرخصی گرفت تا توانست تمام وقت کمک ما باشد .در این برنامه
مخصوصاً ما زندگینامهی کاملِ همه هنرمندان و شعرا را که اسمشان در برنامهی گلها ذکر می-
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شود به انگلیسی و فارسی گذاشتیم و هم از تمام شعرها ،چه دکلمه ،چه ترانه و چه آواز که در
گلها می آید ما همه را نوشتیم و آنها را با خود دیوان چک کردیم که مطمئن باشیم که نویسنده
و شاعراش درست ذکر شده باشد .چون زمانی که گلها پخش میشد ،اکثر این دیوانها هنوز
چاپ نشده ،یا بیشتر اینها هنوز تصحیح نشده بودند و یا از گفتههای شخصی استفاده میکردند.
از این رو الزم بود که همهی اینها چک شود .ما تمام نُت های ترانهها را هم جمع کردیم و همه
را رایگان در اختیار مردم گذاشتیم تا هم دانشجویان و هم عاشقان فرهنگ ایران و هم استادان
موسیقی بتوانند ازشان استفاده کنند.
آرمان :دربارهی این آرشیو در بریتیش الیبرری کمی بگویید.
جین لویسون :میخواستم فقط یادآوری کنم که برای جمعآوری و دیجیتال کردن برنامهی
گلها از کتابخانهی بریتانیا ،بریتیش الیبرری و بخش " "Endangered Archivesیا
"آرشیوهای در خطر" کمک گرفتم .و یک نسخهی کامل از همهی برنامهی گلها در بریتیش
الیبرری در اختیار مردم هست و اضافه بر سایت خود گلها که در  www.golha.co.ukمی-
توانید هم زندگینامهی همه هنرمندان و شعرا و هم نُت های ترانهها را با تکستهای برنامه که
همه قابل سِرچ با هجده واژهی مختلف هستند ،بیابید.
آرمان :در مورد ابتکار و کار بزرگ داوود پیرنیا چه نظری دارید و اهمیت آنرا
در چه میبینید؟
جین لویسون :حاال از آقای پیرنیا .آقای پیرنیا همان طوری که می دانید و خواننده هایتان هم
میدانند ،مبتکر "برنامهی گلها" آقای پیرنیا بوده و البته نه فقط مبتکر برنامهی گلها بود ،اما
خُب ،بالخره معاون نخست وزیر بوده ،پسر مشیرالدوله ،از یک خانوادهی خیلی متشخص و
اسم دار و مهمِ اصیلِ ایرانی هم آمده بود و اصلِ و نَسبِ خیلی روشن داشته و یک وطنپرست و
فرهنگ دوستِ به تمام معنا .و ایشان بعد از جنگ و کودتا و آشفتگی ایران در وسطِ دههی
 ۱۹۵۷میالدی دید که نزدیک است که با موج جدید نفوذهای مختلف فرهنگی و ادبیات از هند
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و ترکیه و عرب و غرب و این همه جاهای مختلف روی موسیقی ایران ،موزیک اصیل ایران یا
شعر اصیل ایران ،به فراموشی سپرده شود .ایشان تصمیم گرفتند که یک کاری کنند که اینها
جاودان بمانند .بنابراین ،اول با برنامهی "گلهای جاودان" شروع کرده و به قول پسرشان آقای
داریوش ،یک محفلی در گلندوئک ،در خانهی آقای خواجه نوری بود که آنجا آقای پیرنیا با
دوستان آقای خواجه نوری و درویشهای صفی علیشاه جمع میشدند و با موزیسینهای اهل
عرفان و اهل حال میآمدند و سعی کردند که همان حال و احوال عشق به فرهنگ و ادبیات و
موسیقی ایران را بوسیلهی رادیو در اختبار مردم بگذارند .ما وقتی میگوییم برنامهی گلها بیشتر
مردم تو ذهنشان همان گلهای رنگارنگ می آید .اما آقای پیرنیا چند جور برنامهی گلها درست
کرد .اول برنامهی "گلهای جاویدان" بود که یک خورده سنگینتر بوده و در آن ترانه نبوده
و آواز بود و بحث و توضیحاتی دربارهی موضوعهای مختلفِ ادبیات کالسیک ایران با
شعرهای کالسیک ایران از کسانی مثل آقای دشتی ،رهی معیری ،آقای صورتگر و اساتید ادب
ایران میآمدند و صحبت میکردند .توی برنامهی گلهای جاویدان هم شعرها دکلمه میشدند و
آواز میخواندند و هم بهترین موزیسینها همکاری داشتند .پس از مدت کوتاهی آنها تصمیم
گرفتند که یک کار ،یک برنامهای با وسعت بیشتر که در آن ترانهای هم باشه که شاید یک
خُرده بیشتر ،جمعیت بیشتری را عالقه مند کند .اینها شروع کردند به تهیهی برنامهی "گلهای
رنگارنگ" .در برنامهی گلهای رنگارنگ هم آواز بود ،هم ترانه ،هم دکلمه ،هم سولو و هم
قطعههایی ارکستره شده .با کسایی مثل آقای خالقی ،آقای تجویدی ،آقای یاحقی ،آقای مجد،
آقای بنان ،مرضیه .مرضیه که آنجا معرفی شد و کسانی مثل الهه ،پوران و اینها همه اول از گلها
شروع کردند و اسمشان از برنامهی گلها توی جامعه پخش شد و از گلها معروف شدند.
بعد از مدتی آقای پیرنیا تصمیم گرفت که یک برنامه درست کنه که مخصوص ادبیات عرفان
ایران باشد ،که نام آن "برگ سبز" بود .آنجا خوانندههایی مثل ادیب خوانساری ،آقای
ذبیحی ،آقای بنان و خانم خاطره پروانه شرکت داشتند .البته اکثر برنامههای برگ سبز آقایان
بودند و یک چند تایی از خانم ها هم بودن .آقای گلپا هم بود .آقای گلپا در همه برنامههای گلها
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شرکت داشتند .و بعد از آن یک برنامهی دیگهای درست کردن که این برنامه خیلی کوتاه بود،
یک ربع ،به نامِ "یک شاخه گل" .یک شاخه گل ،یک موضوع یا یک شاعری را انتخاب
میکرد و دربارهی آن شاعر و زندگی او یا آن موضوع تعریف میکرد و با شعرهایی که مربوط
به آن موضوع میشد و یا شعرهایی از آن شاعر را دکلمه میکردن ،یا میخواندن و یا بصورت
ترانهای میخواندند .یکی از ابتکارهای خیلی جالب پیرنیا این است که  ۶۱شاعرِ خانم را از زمان
سامانی تا زمان پهلوی معرفی کردند .این برنامه ،واقعا یک ابتکار بزرگی بود چون که به خانم-
های شاعر ،اصوالً خیلی کمتر توجه میشد .بعد از آن یک برنامهی دیگری درست کرده که آن
هم باز برنامهای بود که به افتخار خانم سیما بینا درست شد به اسمِ "گلهای صحرایی" که در
آن آهنگهای محلیای بود که از سراسر کشور جمعآوری کردن و از کسانی مثل آقای
تجویدی و آقای خالقی و آقای معروفی اینها را ارکستره میکردن برای رادیو و خوانندها و
کسانی مثل آقای مسعودی ،خانم سیما بینا و کسانی دیگر که توی برنامه شرکت داشتند.
این پنج برنامه را آقای پیرنیا درست کردند .اما آقای پیرنیا نه فقط مبتکرِ برنامهی گلها بود ،بلکه
مبتکرِ یک برنامهی دیگری که خیلی هم برنامهی تاثیرگذاری بود ،بنامِ "برنامهی کودک"
بودند .این برنامهی کودک هدفش نه فقط بچهها بود ،بلکه پدر و مادرها و معلمهای بچهها هم
بودند ،که میخواستند بیشتر متوجه بشوند که بچهها یک احترامی الزم دارند ،چون شخصیت
دارند و نباید این شخصیت خُرد بشود .باید اینها تشویق و به اتکاء نفسشان کمک بشود ،با
ساختن داستانهای نشاط آور ،با مسابقههای مختلف و با ترانههای خانمهایی مثل عهدیه ،خانم
سیما بینا و دیگران .خانم سوسن مطلوبی در این برنامه ،ترانههایی میخواندند ،این ترانهها از
آهنگهایی بودند که خواننده های بزرگتری خوانده بودند ،مثل پوران ،مرضیه یا الهه یا پدر و
مادرهایشان ...مثالً خانم سیما بینا خُب پدرش خیلی از شعرهایی را که او میخواند روی آهنگ
هایش گذاشته بود .برادر خانم مطلوبی هم خیلی از شعرها را روی آهنگهای او گذاشته بود و
همین آهنگها که خیلی هم معروف شدند اما با شعرهایی که معنایش بیشتر با خود بچهها خوانایی
داشت .از ای ن برنامه خیلی استقبال شده و بعد از اینکه آقای پیرنیا از رادیو رفتند ،خانم هما
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احسان برنامه را گرفتن و ایشان هم با یک دید تازه و یک روش تازه برنامه را با موفقیت اداره
میکرد.
آرمان :در مورد ابتکار و کار بزرگ داوود پیرنیا چه نظری دارید و اهمیت آنرا
در چه میبینید؟
جین لویسون :آقای پیرنیا ،ادبیات ایران را معرفی کردند و موسیقی ایران را نجات دادند.
به نظر من گلها یکی از مهمترین پدیدههای فرهنگی قرن بیستم هست .بخاطر اینکه رادیو فراگیر
بود و تو هر دهاتی و هر کوچهای میرفت و مجانی مردم را با موزیک خوب ،شعر خوب و با
دکلمهی صحیح آشنا میکرد .خیلی مفید بود و چیزهای دیگه مثل مدرسه عالی موسیقی یا مثال
برنامههای دیگر که برای موسیقی رواج داشت .خُب اینها با یک ایدهی خاصی ،هدف خاصی
داشتند ،اما رادیو چون که فراگیر بود تمام جامعه چه باسواد و چه بیسواد را در برگرفته بود و به
آنها عمالً نشان میداد که چه موسیقی عمیقی و غنی با چه شعرهای جاودانی دارند.
آرمان :از پروژهی آرشیو جدید خود برای برنامه کودکان به ابتکار داوود پیرنیا
برای خوانندگان آرمان بگویید.
جین لویسون :دربارهی پروژهی جدیدی که شروع کردیم سئوال کردید .پروژهی جدیدی
که داریم درست میکنیم به اسم "پروژهی گلستان" هست که در ،www.golistan.org
آنجا یک دموسایت داریم که انشااهلل در یکی دو ماه دیگه سایت رسمی ما باال می آید .داریم
سعی میکنیم که یک منبعی برای همه هنرهای اجرایی ایران در یک قرن گذشته از  ۱۸۸۰تا
 ۱۹۸۰را رایگان در اختیار مردم بگذاریم مثل برنامهی گلها و این در تمام این  ۷۸دور یا مثال
میگوییم صفحه سنگیها و  ۴۵دورها ،صفحههای  ۴۵دور و کاستهای مختلف رادیو و برنامه-
های مختلف رادیو بجز برنامه گلها ،مثل ساز و سُلو ،تک نوازان ،ساز و سخن ،شاعران قصه می-
گویند ،شما و رادیو ،یادی از هنرمندان و غیره .و بعد تمام فیلمهایی که قبل از انقالب در ایران
اکران شده که نزدیک به هزار و اندی فیلم است و اینها همه باز در اختیار سایت خواهد بود که
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تازه شده و قابل جستجوست .هر آهنگ با هر نوازنده و هر آهنگسازی که میخواهید پیدا کنید،
آنجا پیدا می شود و نیز مصاحبههای مختلف با افراد مختلف .کسانی آرشیوهای شخصی خود را
در اختیار ما گذاشتند ،مثل آقای یارشاطر که آرشیو نوارهای شخصی شان را در اختیار ما
گذاشت .اساتید مختلف ،محققین مختلف موسیقی آرشیوهاشان را در اختیار ما گذاشتند .ما
همهی اینها را در اختیار مردم خواهیم گذاشت .خیلی از مجلههای قبل از انقالب مربوط به
فرهنگ عامیانه و فرهنگ اجرایی ،چاپ شدهی آنها را اسکن کردیم و به صورت نو و قابل
جستجو در اختیار مردم میگذاریم .مجلههایی مثل :توفیق ،تهران مصوّر ،فیلم و سینما ،ستارهی
سینما ،نگین ،سپید و سیاه ،تماشا ،خواندنیها ،هنر و مردم و با چند تای دیگر که االن به ذهنم
نمیرسد .همه اینها در اختیار مردم خواهند بود .برای اسکن کردن همهی این مجلهها از بریتیش
الیبرری کمک گرفتیم که باز از همان راهِ "آرشیو در خطر"شان به ما کمک کردن و همچنین
پروژۀ " "Endangered Archivesهم به ما کمک کرد که توانستیم آنها را اسکن کنیم.
یک نسخه از همهی اینها توی سایت بریتیش الیبرری هم در اختیار همه خواهد بود .امیدوار
هستیم در یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر بتوانیم کاملِ این سایت را فعال کنیم .البته االن هم یک
سایت نمایشی هست که به عنوان نمونه چند تا چیز آنجا گذاشتیم ،مثال چند تا صفحه سنگی،
چند برنامه ی رادیویی و چندتایی مجله و از اینها ،آنجا گذاشتیم .اما سایت اصلی را انشااهلل
بزودی میتوانیم راه بیندازیم.
البته همه اینها را فقط به کمک عاشقان ایران و ایران دوستانِ و با پشتیبانی عاشقان فرهنگ ایران
توانستیم بکنیم و از هیچ جای دیگر پشتیبانی نداشتیم.
از این لحاظ فکر میکنم همه سئوالها را االن جواب دادم .اگر سئوال دیگری بود ،میتوانید باز
تماس بگیرید .من حاضرم باز سئواالت دیگرتان را هم جواب بدهم.
آرمان :سپاس فراوان خانم لویسون .برای شما آرزوی موفقیت در کار ارزندۀ
این آرشیوها داریم.
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داوود پیرنیا
إحیاگر موسیقیِ آیینی
ایران
احمد کاظمی موسوی
استاد تاریخ در دانشگاه جرج
واشنگتن
سخن گفتن دربارۀ داوود پیرنیا دشوار است.
چون سخن از دلسوخته موسیقی شناسی ست
که سالها با دلِ خونین لب خندان آورد ،چون
کیمیاگری تنها ساعت ها طی سال ها در کنج
میدان ارک خلوت گزید و زرِ نابی را که با
مشقت به بار آورده بود رایگان به گرسنگان
بخشید و از عوعوی سگانشان هم در پایان
امان نخواست.
إحیاگر موسیقیِ سنّتی شایسته عنوانی ست درخور کار داوود پیرنیا در برنامۀ گلها که در زمان
حیاتش از او دریغ داشتند .یازده سال سر و کله زدان با حساس ترین قشر جامعه :یعنی
نوازندگان ،و از نوازش مضراب های پراکندۀ آنها رایحه ای چنین روح نواز درآوردن اگر
جادوگری نباشد مسلماً کیمیاگری ست .او اکسیری پیوسته با خود همراه داشت که کارساز
مشکالتش بود .آن جوانمرد ی و گذشت و مهمتر عشق به ایران و ایرانی بودن بود که همیشه رو
به تزائدش می دید .او موسیقی دان به معنای موزیسین نبود ،اما شیفته بلکه فریفتۀ موسیقی بود.
عشق او به موسیقی و ادبیٌات بخشی از عشق بزرگترش به ایران بود .ایران برایش یک الگوی پر
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از راز و رمز بود .در برخورد با هر گونه زیبایی و اصالت ،ریشه اش را نخست در نماد ایران می-
جست .جلوه ها و جاذبه های ایران را عاشقانه دوست داشت :تاریخ باستان ،عرفان عاشقانه،
آیین جوانمردی ،کمربستگی و ارادت ،ادبیٌات ،و موسیقی درون مایه های اصلی این عشق
بودند.
عشق و ارادتی که او به پای آیین های ایرانی ریخت بزرگترین عامل در شهرت و شناختی ست
که امروز ما از موسیقی سنّتی و چهره های شاخص آن داریم .اگر خوانندۀ پاکبازی چون محمد
رضا شجریان به اوج معنا آفریتی در آواز رسید به گونه ای که در سوک مرگش ملتی به ماتم
نشست؛ اگر امروز در بسیاری از خیابان های تهران تابلوی تدریس موسیقی آواز می بینیم ،عامل
آن فرهنگ موسیقی شناسی جدیدی ست که داوود پیرنیا زمینه ساز اصلی اما خاموش آن بوده
است .نگاهی به سرگذشت موسیقی ایران نوشتۀ استاد خالقی نشان می دهد که رواج و اقتباس
ناآگاهانه از موسیقی غربی ،هندی و عربی در دهه های هزار و سیصد بیست و سیِ خورشیدی به
جایی رسیده بود که استاد موسیقیدانی چون او را ناگزیر به چانه زدن با دست اندر کاران زمان
می شود که " شما کنسرواتوآر خود را داشته باشید ،ما هم موسیقیِ ملیِ خود را 1".ما خواهیم
دید که کار پیرنیا در هماهنگ ساختن شعر با ساز و نوا ،و معرفیِ جانانۀ او از انواع و ابعاد کم
شناختۀ موسیقیِ بومیِ ما چه تأثیر جادویی در بازشناسی جایگاه خنیاگری های آیینیِ ما داشته
است.
داوود پیرنیا در  ۱۲۷۹خورشیدی در تهران در خاندانی پرپیشینه در وزارت و دانش دوستی زاده
شد .پدرش حسن پیرنیا (مشیرالدوله) در نوشتن قانون اساسی اول (نطام نامۀ انتخابات ۱۲۸۵ /
خورشیدی) ،اصول محاکمات جزائی و حقوقی ،و تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی در تهران نقش
اساسی داشته است .او که در مسکو تحصیل کرده بود و به زبان های فرانسه و روسی تسلط
داشت ،چهار بار ریاست وزرا را در دورۀ پادشاهی احمد شاه به عهده گرفت ،و در زمان
بازنشستگی نیز تاریخ ایران باستان را با توجه به منابع روسی و فرانسه به نگارش درآورد .داوود
 .۱روح هللا خالقی ،سرگذشت موسیقیی ایران ( ،۱۳۸۵انتشارات صفی علیشاه) ،ج  ،۳ص .۱۲۶
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در کودکی تالش های پدرش را برای قانون نویسی و تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی به چشم دیده
بود ،و گفتگوهای پدر با پدر بزرگش میرزا نصراهلل مشیرالدوله ،که او هم رئیس الوزرای
مظفرالدین شاه بود ،برای تدوین قانون اساسی اول در گوش داشت .داوود هنوز به ده سالگی
نرسیده بود که سروده های وطنی عارف قزوینی به گوشش خورد .این زمانی بود که جلسات
محفل اهل صفا مبدل به شبه کنسرت هایی توسط انجمن اخوت با کمک نوازندگانی چون
درویش خان و شکری خان شده بود ،و عارف قزوینی و و مرتضی محجوبی نوجوان نیز گاه در
آن شرکت می کردند.
داوود که خانۀ پدری اش در الله زار بود در مدرسۀ سن لویی تحصیل کرد .این مدرسه از سال
 ۱۲۴۰خورشیدی توسط کاتولیک های الزاریست فرانسوی در الله زار تهران بنیاد یافته بود.
افزون بر آن ،دو معلم سرخانه به نام های عماد الکتاب و درویش پیرنظر برای تعلیم خط و
کتابت به خانۀ مشیر الدوله رفت و آمد داشتند که داوود از آنها بسیار بهره برد .این عماد الکتاب
معلم خط داوود بود که عشق به موسیقی را در دل او کاشت .درویش پیر نظر نیز دوتار کهنه ای
داشت که گاه زیر عبای خویش مخفیانه به اندرون می آورد و اگر رخصتی می یافت چند پنجه
می نواخت .بیشتر از خطاطی ،داوود از این دو تن دستگاه ها و مایه های موسیقی ایرانی را
فراگرفت 1.این دو در واقع قوّال سنّتی بودند که از راه موسیقی قادر به تأمین معاش نبودند ،بیشتر
از راه تعلیم خط نان می خوردند .معلم ادبیات داوود استاد نظام وفا بود که او هم گوشۀ چشمی
به موسیقی داشت ولی خود را آلوده به نواختن ساز نمی کرد .شگفت اینکه باور کردنی نیست
که این زمان یعنی دهۀ  ۱۲۹۰خورشیدی سال های ثبت و انتقال همۀ میراث موسیقی آیینی ایران:
از ردیف میرزا عبداهلل گرفته تا تصنیف های شیدا و عارف و درویش خان ،باشد ،و در عین حال
خود موسیقی آن قدر ارزش اجتماعی نداشته باشد که آشکارا نواخته شود یا یک هنر و صنعت
به حساب آید.

 .۱آگاهی نویسنده از کودکی داوود پیرنیا برگرفته از شنیده های فرزندش شادروان داریوش پیرنیاست
که برای این نگارنده در ۲۰۰۷میالدی در واشنگتن نقل کرده بود.
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در  ۱۲۹۷خورشیدی داوود پیرنیا عازم مسافرت و تحصیل در سوییس شد .اینک او هیجده بهار
را در ایران گذارنده بود و آموزش های مقدماتی در فرهنگ ایران را در همۀ زمینه ها دیده و
تجربه کرده بود .در سویس به دانشگاه لوزان رفت و در رشتۀ حقوق تحصیل کرد .پنج سال بعد
که به ایران برگشت حقوقدانی مسلط به زبان فرانسه و آشنا با زبان های آلمانی و انگلیسی بود
که رساله اش را در زمینۀ تطبیق قوانین جزا نوشته بود .با این همه کار اداری را در ایران از سطح
پایین شروع کرد :نخست در وزارت دارایی (مالیه۱۳۰۲ ،خ) که وزیرش قوام السلطنه بود ،سپس
در وزارت عدلیه .این در زمانی بود که پدر داوود مشیرالدوله ریاست وزرا را داشت ،اما دوست
نداشت که فرزندش کار را از سطح باال شروع کند .در  ۱۳۰۷که علی اکبر داور دست به
تأسیس دادگستری زد ،داوود پیرنیا در این زمان خوش درخشید ،و به ریاست ادارۀ إحصائیۀ
قضائی رسید .در همین سمت بود که بنای تشکیل کانون وکال را در  ۱۳۰۹گذاشت ،و
جاللالدین نهاوندی را ،که پیشتر رئیس مجمع وکالی رسمی بود ،به ریاست کانون پیشنهاد
کرد ،و خود به نیابت از او کارها را به عهده گرفت .چند سال بعد با انتقال داور به وزارت
دارایی ،داوود پیرنیا نیز به وزارت دارایی رفت و در آنجا ادارۀ آمار را بنیان گذاشت.
پس از شهریور  ۱۳۲۰در نخست وزیریِ چهارم قوام السلطنه در  ۱۳۲۵داوود پیرنیا دو سالی را
در مقام ریاست بازرسی کل کشور و سپس معاونت نخست وزیر کار کرد .خاطرۀ فراموش
نشدنی اش مسافرت سه ماهه اش به آذربایجان پس از  ۲۱آذر  ۱۳۲۵بود ،و اشک هایی که به
پای تبریز فرو ریخت .خاطرۀ دیگری از این دوره که گریبان پیرنیا را هرگز رها نکرد ،اجرای
برنامۀ انجمن موسیقی ملی به رهبری روح اهلل خالقی در حضور نخست وزیر بود که در آن
آهنگ افشاری زیبای " ای آتشین الله" با صدای بنان اجرا شد .به میان آمدن نام الله و آهنگ
افشاری کافی بود که پیرنیا را به ابتکار برنامه ای برای اهدای گل الله از چند سبد توسط چند
دختر خردسال به یکایک حضار بکشاند.
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داوود پیرنیا در میان دیگر بنیانگذاران کانون وکالی ایران در ۱۳۰۹خ

این برنامه به خوبی اجرا شد و بازتاب خوبی در جراید زمان یافت و افزون بر آن آغازگر آشناییِ
بیشتر او با اهل موسیقی ملی گردید 1.پس از پایان نخست وزیری قوام ،پیرنیا به کارهای فرهنگی
و بیشتر به نوشتن مقاالت تاریخی و تحقیقی در مجله های مهر ایرا ن و اطالعات ماهانه روی
آورد .البته گاه به ادارۀ تبلیغات و رادیوی زمان نیز سر می زد .حسن شهباز مترجم و نویسندۀ
معروف می نویسد" :در اواخر سال  ۱۳۳۲داوود پیرنیا وقتی که فهمید من در مرکز مطبوعاتی
سفارت آمریکا در تهران کار می کنم و دسترسی به دستگاه های ضبط صوتی دارم که در ادارۀ
ت بلیغات و رادیو در آن زمان یافت نمی شد ،فوراً حسین یاحقی و حسین تهرانی را برای ضبط
برنامه به دفتر کارم آورد؛ و من به اصرار او بجای تنظیم مصاحبه در بارۀ کارکردهای اصل چهار
در ایران به ضبط کمانچۀ یاحقی و ضرب تهرانی پرداختم (ره آورد ،بهار ۱۳۶۷خ) .ما نمی دانیم
پیرنیا از کجا فهمیده بود که ضبط موسیقی اصیل ماندگارتر از کارهای اصل چهار آمریکا در
ایران است .این چرخش بسوی موسیقی راهکار زندگی او در سالیان بعد شد.

 .۱بنگرید به روح هللا خالقی ،سرگذشت موسیقی ایران.۱۰۲/۳ ،
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تماس گاه به گاه پیرنیا با رادیو از سال  ۱۳۳۳بیشتر شد .آن زمانی بود که پرویز عدل برای مدتی
سخنگوی دولت سپهبد زاهدی وسرپرست تبلیغات و انتشارات شده بود و او پیرنیا را دعوت به
همکاری با برنامه های رادیو کرد .در این همکاری پیرنیا برنامۀ کوتاهی به صورت شعر و سخن
راه انداخت که در آن موسیقی هم نواخته می شد .این برنامه عنوان و آرم ویژه ای نداشت ،و
مدت زمان آن نیز بیشتر از ده تا پانزده دقیقه نبود .در ادامۀ همین برنامۀ شعر و سخن ،گلهای
جاویدان در پاییز  ۱۳۳۴عنوان یافت .این زمانی است که ناصر ذوالفقاری معاون نخست وزیر
وقت (حسین عال) سرپرست ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات شده و نصرت اهلل معینیان به سمت
معاونت خویش به رادیو آم ده بود .در این زمان سازمان برنامه با پشتوانۀ درآمد شرکت نوبنیاد
نفت بودجه ای را برای تبلیغات اختصاص داده بود که پیرنیا توانست بخشی از آنرا دستمایۀ
گردآوری هنرمندان و وسایل الزم برای کار خود کند .دو برنامۀ نخستین گلهای جاویدان هنوز
شماره و آرم ویژه ای ندارن د .آواز عبدالعلی وزیری با دکلمۀ شعر توسط او با سنتور رضا ورزنده
شنیده می شود .،از زمستان " ۱۳۳۴گلهای جاویدان " با قره نی پرخروش شیرخدایی در مخالف
سه گاه و آواز آرام بخش غالمجسین بنان وعبدالعلی وزیری عنوان می یابد .این برنامه گفتاری
از خود پیرنیا دربارۀ چگونگی لسان الغیب نامیده شدن حافظ دارد که خانم کوکب پرنیان قرائت
کرده بود .سپس بنان با سنتور رضا ورزنده غزل "بارها گفته ام وباردگر می گویم" را در دستگاه
شور اجرا می کند ،در پایان آن نغمۀ دل انگیزی از ویلن صبا در بیات زند (ترک) گوش نواز
غزل دیگری از حافظ می شود .به دنبال آن عبدالعلی وزیری غزل زیبای "سالمی چو بوی خوش
آشنایی" را همراه با سه تار احمد عبادی به پایان می برد .جالب دکلمۀ پایانی وزیری بود" :نمی-
بینم از همدمان هیچ بر جای – دلم خون شد ای ساقی کجایی؟"

1

 .۱در مورد برنامه های گلهای جاویدان بنگرید به کار ارزندۀ هنرمند جوان آقای علی شریفی ،گلهای
جاویدان :دل انگیز طلیعه ای بر کوسیقی ایران ،۱۳۹۵( ،همدان :خلی شریفی) ص .۵۷-۵۴
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در اینجا شایسته است که چگونگی شروع "گلهای جاویدن" را از زبان خود داوود پیرنیا
بشنویم .زنده یاد پیرنیا در یادداشتی برای نشر در مجلۀ رادیو شمارۀ ( ۵۶فروردین  )۱۳۳۹دربارۀ
شروع برنامۀ گلها چنین نوشته است:
"اولین برنامه با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری به مدت ده دقیقه با مختصر
گفتاری دربارۀ حافظ با این غزل اجرا شد:
سالمی چو بوی خوش آشنایی ---

بدان مردمِ دیدۀ روشنایی

درودی چو نور دل پارسایان  ----بر آن شمع خلوتگه پارسایی
نمی بینم از همدمان هیچ بر جای  --دلم خون شد ازغصه ساقی کجایی
این غزل آمیخته به آهنگی بود اثر استاد علینقی وزیری و منظور من از حیث تطبیق آهنگ
با شعر یعنی مفهوم آهنگ و معنای شعر کامال تأمین بود .دومین برنامه نیز به مدت ده دقیقه
با این رباعی که آقای روحانی به سبک انشاد خواند آغاز شد:
درآتش خویش چون همی جوش کنم

خواهم که ترا دمی فراموش

کنم

گیرم جانی که عقل بیهوش کند  ---در جام درآیی و ترا نوش کنم
در پی آن غزل معروف موالنا "من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه" با آوای آقای بنان
پخش گردید .ضمن همین برنامه بود که تعلق دیوان شمس به موالنا خاطر نشان گردید.
سومین برنامه از سعدی و چهارمین از عراقی بود که جز در نزد خواص معروف نبود .وقتی
این چند بیت به سمع شنوندگان رسید ارزش این شاعر بزرگ عرفانی بر همه معلوم شد.
همه شب نهاده ام سر چو سگان برآستانت--که رقیب درنیاید به بهانۀ جدایی
مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید  --که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی"
شش ماهی که از اجرای برنامۀ گلهای جاویدان گذشت ،داوود پیرنیا در اندیشۀ گستراندن برنامه
و متنوع کردن با آوردن شعر از چند شاعر افتاد .علت آن استقبال برخی از هنرمندان و بسیاری از
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شنوندگان از معرفی دلپذیر و معنا بخش پیرنیا به موسیقی بود که با انتخاب شعر مناسب ،با آواز و
گویندگیِ درست انجام می شد .مهمتر ،عالقۀ پیرنیا به اجرای ضربی و مترنم کردن اشعار بود و
در برنامه های پیشین هم این کار را به صورت ابتدایی انجام داده بود .پیشبرد این کار نیاز به
تشکیل یک ارکستر داشت که پیرنیا پیشهادش را به ذوالفقاری و معینیان داد ،و آنان این فکر را
پذیرفتند؛ چون هم از نفوذ بیرونی و محبوبیت داخلیِ او بین هنرمندان خبر داشتند و هم می-
دانستند که رادیو چه قدر کمبود برنامه و آشفتگی موسیقی دارد .پیرنیا عنوان برنامۀ دوم را
"گلهای رنگارنگ" گذاشت که بیانگر مقصود او از تنوع اشعار از چند شاعر باشد در ضمن
اشاره به ترنّم آهنگ ها داشته باشد .اینکه چرا این قدر از واژگان "گلها" سپس "برگ سبز" و
"یک شاخه گل" و "گلهای صحرای" در این برنامه ها استفاده شده؟ باید بگوییم که شیفتگیِ
پیرنیا به گل و طبیعت کمتر از شیفتگی اش به مظاهر ایران نبود .باز باید بیفزاییم که اصطالح
"گلها" که اینک در ایران برای نامیدن خیابان و میدان نیز به کار می رود ،پیش از دهۀ ۱۳۴۰خ
چنین کاربردی نداشته ،و به صورت "گل ها" نوشته می شده است.
برای تشکیل ارکستر ،پیرنیا نیاز به حضور هنرمندانی داشت که بتوانند تمام وقت برای موسیقی
کار کنند .او به تازگی هنرمندان جدیدی چون علی تجویدی را برای همکاری در برنامۀ گلها
دعوت کرده بود ،اما او در استخدام وزارت دارایی بود و بنان هم در استخدام وزارت کشور.
خالدی درگیر ساخ تن موزیک برای فیلم های سینمایی نیز بود .صبا ،محجوبی ،عبادی و دیگران
نیز یا گرفتاری تدریس به شاگردان و یا اشتغاالت دیگر داشتند .انتقال رسمی علی تجویدی و
غالمحسین بنان به رادیو نخستین دستاورد اداری داوود پیرنیا در مذاکره با مقامات دولتی بود.
اینک زمان کوشش ب رای همنوا کردن این هنرمندان فرارسیده بود .این کار ذوق و شمٌی نیاز
داشت که فقط ازداوود پیرنیا ساخته بود .در واقع او نه فقط ذوق و شمٌ که شور و شوق این کار
را داشت .دلبستگی پیرنیا به موسیقی و موسیقی دانان به حدی بود که از دهۀ  ۱۳۳۰او برخی از
هنرمندان و نوازند گان چون ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی را با خود به نشست های دوستانۀ
ادبی می برد ،و به نوازش ساز وا می داشت .به گفتۀ داریوش پیرنیا (در اوت  )۲۰۰۵جلسه های
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اهل عرفان در ویالی نظام السلطان خواجه نوری سفیر سابق ایران در ایتالیا در باغ گلندوئک
لواسان مجمع مویسقی نوازان اهل دل شده بود که به گونه ای مجلس سماع دراویش را
یادآوری می نمود.
با چنین آشنایی که داوود پیرنیا با موسیقی دانان داشت ،گردآوری هنرمندان برایش دشوار نبود،
مهم نگهداری و تأمین مالی آنان بود که پیرنیا در این کار موفقیت شگرفی به دست آورد .این
موفقیت ت نها بخاطر تأمین بودجه از سازمان برنامه وغیره نبود ،بلکه بیشتر بخاطر رفتارِ شخصیت
سازی بود که پیرنیا در دعوت ومعرفی نوازندگان و خوانندگان داشت ،البته بدون اینکه از
زحمات و کارکرد خودش نامی به میان آورد .در واقع جز در صدر برخی از گفتارهای گلهای
جاویدان که به قلم خود پیرنیا بود ،ما هرگز نام او را در برنامه های متعدد گلها نشنیدیم.
"هنرمندان ارجمند"" ،کمان سحّار"" ،زخمه های استادانه"" ،آوای دلنشین"" ،صدای لطیف"
و "تحریر جذاب" عناوینی بودند که پیرنیا طی جمالت بسیار صمیمانه ای برای معرفی هنرمندان
خود به کار می برد  .دیباچۀ دلنشینِ پیرنیا و لحن صمیمی او در معرفی هنرمندان و ترانه سرایان
گلها وزن و وقار ویژه ای به برنامۀ گلها می داد .بیش از همه تجویدی که از جوان ترین
هنرمندان دور اول گلها بود از این گونه معّرفی ها ،که تا آن وقت سابقه نداشت ،الهام می-
گرفت .او بعداً در برنامه ای مخصوص گفته بود که همین قید "هنرمندانِ ارجمند" در صدر
برنامه ها موجب می شد که ما کار خود را جدّی تر بگیریم و شب ها گاه تا ساعت دوی صبح
در استودیو بمانیم و روی یک برنامه کار کنیم.
ارکستر گلها را داوود پیرنیا در سال  ۱۳۳۵تدریجاِ به راه انداخت .تکنوازی و آواز هنوز بیشتر از
همنوازی به گوش می رسید .گلهای رنگارنگ نه تنها گلچین گسترده تری از شعر چند شاعر به
بار آورد که راهگشای ورود تصنیف به عرصۀ گلها شد .اولین برنامۀ گلهای رنگارنگ روی
تصنیف قدیمی علی اکبر شیدا (درگذشت  ۱۲۸۵خ) با صدای خانم مرضیه و گویندگی خانم
کوکب پرنیان پا گرفت .ایدۀ اجرای این تصنیف باید از همان مرضیه نشأت گرفته باشد ،چون او
بود که پیشتر در  ۱۳۳۰خ این تصنیف را با نوازندگی حشمت دفتر راد در رادیو اجرا کرده بود.
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او این بار تصنیف شیدا را با تنظیم و ویلن تجویدی و تار شاپور حاتمی با صدای پخته تری
عرضه کرد و مختصر آوازی را در ماهور به آن افزود .جالب اینکه شادروان پیرنیا با همۀ دقت و
رغبتی که به معرفی سرایندگان و هنرمندان داشت ،در اینجا نه شیدا را معرفی کرد و نه خواننده
را ،فقط به ذکر "تصنیف قدیمی و ویلن تجویدی و تار شاپور حاتمی و ضرب مجیدی خواننده
را همراهی می کنند" بسنده کرد .به هرحال ،این اجرا خیلی زود قبول عام یافت که علت آنرا
در زیبایی ملودی شیدا و سازگاری آن با طنین های ویژۀ صدای مرضیه باید جست .با اینکه
آهنگ های شیدا توسط خوانندگان دیگر بارها خواننده شده ،من اجرای این تصنیف را از
خوانندۀ دیگر تاکنون نشنیده ام.
می بینیم که به راه افتادن ارکستر گلها با همنوایی سه نوازندۀ جوان با یک خواننده صورت
گرفته است .خبری از استادان بزرگ چون صبا و محجوبی که در گلهای جاویدان حضور
داشتند نیست .این امر کمبود امکانات و پراکندگی هنرمندان را نشان می دهد که پیرنیا را وادار
به انجام رساندن کار با امکانات موجود می کرد .برنامۀ دومِ گلهای رنگارنگ نیز با آهنگی از
تجویدی در مایۀ شوشتری با آوای بلورین خاطرۀ پروانه همراه با نی کسایی و سنتور جهانگیر
شنگرفی و ضرب حسین تهرانی صورت گرفت .خاطرۀ پروانه و مرضیه قبال در گلهای جاویدان
شمارۀ  ۹۱و  ۹۲برنامه آواز خوانده بودند ،اما اجرای تصنیف با صدای آنان گام تازه ای در پر
طراوت کردن گلها بود .خاطرۀ پروانه هنرمند جوانی بود که در رادیوی آن زمان هنوز برنامۀ
ویژه ای مانند بنان ،دلکش و مرضیه نداشت .او پس از اجرای پنج برنامه در گلها رادیو را ترک
کرد و به سازمان هنرهای زیبا و سپس وزارت فرهنگ و هنر زمان پیوست ،و در برنامه های
موسیقی آنجا به اقتضای زمان خوش درخشید.
در سومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بنان در مایۀ دشتی آواز خواند ،اما از تصنیف خبری نبود .البته
بنان پس از آواز ،شعر زیبای منصورۀ اتابکی (زهره) را به صورت یک ترانۀ ضربی همراه با
نوازش سازهای عبادی ،خالدی ،کسایی ،ورزنده و همدانیان اجرا کرد" :تنها تویی ،تنها تویی در
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خلوت تنهاییم  --تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم ".با این همه ،تفاوت ضربی خوانی
با آهنگسازی آشکار بود .مترنم کردن یک غزل یا رباعی به صورت ضربی نمی توانست جای

داوود پیرنیا و رهی معیّری

ملودی سازی و گوشه و کنارهای تصنیف را بگیرد ،هرچند زیبا و خوش خوانده شود .در برنامه
های ۱۰۷ ،۱۰۶و  ۱۱۷عبدالعلی وزیری ،عماد خراسانی و سید جواد ذبیحی آواز های
شورانگیزی خواندند ،و تصنیفی در کار نبود .همین جا باید بیفزایم که انتخاب عبدالعلی وزیری
و بنان و سپس قوامی ،شهیدی ،گلپایگانی و شجریان که فنی ترین و تعلیم دیده ترین آوازها را
داشتند ،موسیقی شناسی خوب پیرنیا را نشان می دهد .البته او با ذوق سلیمی که داشت از دیگر
دارندگان آوای خوش چون عماد خراسانی ،سید جواد ذبیحی و امیرحیاتی در جای خود بهره
گرفت.
به این ترتی ب دور اول ارکستر گلها با همنوایی چند نوازنده با یک یا دو خواننده به راه افتاد.
هنرمندان کارها و قطعات پیش ساختۀ خود را اینک با دکلمه های شعری متناسب هماهنگ می-
دیدند .از گلهای رنگارنگ هفتم (شمارۀ  )۱۰۷و سپس نهم (شمارۀ  ،)۱۰۹صدای ویلن
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ابوالحسن صبا استاد موسیقی زمان را در ارکستر گلها می شنویم .در این دو برنامه قطعات دل
انگیزی در سه گاه اجرا می شود که آهنگ آن به نظر می رسد کار استاد صبا باشد ،اما در برنامه
یادآوری و تصریحی در این خصوص نمی شود .در برنامۀ  ۱۰۹رنگارنگ مرضیه چند بیت از
غزل سعدی را در دستگاه سه گاه می خواند که آهنگ آن باید ساختۀ استاد صبا باشد .این
آهنگ ضربی معمولی نیست بلکه ریزه کاری های تصنیف را دارد .پس از آهنگ بیات ترک
که صبا روی شعر وحشی بافقی ساخته بود ،این دومین آهنگ موزونی که وی روی این ابیات
سعدی ارائه نمود:
نگویم آب و گل است آن وجود روحانی

 --بدین کمال نباشد جمال انسانی

اگر تو آب و گلی همچو سایر خلق  --گل بهشت مخمّر به آب حیوانی
اسم استاد صبا را به عنوان رهبرارکستر گلها در برنامۀ  ۱۲۴رنگارنگ در زمستان  ۱۳۳۵شنیدیم.
در این برنامه تجویدی تصنیف شیرین را در دستگاه همایون نثار صاحبدالن کرده بود که هم
آهنگِ آن و هم شعر شورانگیزش از خانم منیر طه با اجرای طناز مرضیه به رهبری صبا خبر از
پیشرفت های تازۀ گلها می داد .شکی نیست که صبا در به بارآوردن گلهای جاویدان و
رنگارنگ با پیرنیا همکاری و همفکری نزدیک داشت ،اما چنین پیداست که او نیز مثل پیرنیا
عالقه ای به به میان آوردن نام خود نداشته و بیشتر در فکر به پیش راندن شاگردان خود و
نورسیدگان راه موسیقی بوده است .افزون بر آن ،این زمان سرآغاز دوران خستگی و کسالت
صیا بود که یک سال بعد (آذر  )۱۳۳۶منجر به خاموشی و درگذشت وی می گردد .با این همه
صبا در رهبری گلها تا برنامۀ  ۱۷۸حضور داشت هرچند که دیگر ساز نمی نواخت و به رهبری
اکتفا می کرد.
در دومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بود که ما برای نخستین بار آوای آرام بخش دکلمۀ خانم
روشنک (صدیقۀ سادات رسولی) را شنیدیم .پیوستن روشنک به برنامۀ گلها مائده ای آسمانی
برای داوود پیرنیا بود .او گویی نیمی از معنویت گمشدۀ خود را در شیوۀ بیان روشنک یافته
است .او دیگر الزم نبود برای گفتگو با صاحب دالنِ برنامه از روح خستۀ صبا یا دل سوختۀ
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روشنک (صدیقه سادات دسولی)

محجوبی شاهد بیاورد؛ صدای نیم سوختۀ روشنک خود این مطلب را می رساند .لحن بیان
روشنک نه تنها ادیبانه و مسلط بود که صفا و صمیمیتی داشت که با شنونده ارتباط قلبی برقرار
می نمود .این نگارنده بعدها از آقای داریوش پیرنیا همچنین از خانم مرضیه در پاریس شنیدم که
داوود پیرنیا در دکلمۀ اشعار به وی خیلی کمک می کرد و روشنک گاه از شدت پای بندی به
کار خود بر اشتباهات ناخواسته اش می گریست و به تصحیح آن می کوشید.
در پنجمین برنامۀ گلهای رنگارنگ ( ) ۱۰۵گلبانگ پیانوی مرتضی محجوبی به گوش رسید که
آهنگی از ساخته های خودش را در بیات ترک نواخت .او اعجوبه ای در نواختن نغمه ها و
گوشه های موسیقی ایرانی با پیانو بود .کسی مثل او نتوانست صدای ربع پردۀ ایرانی را چنان
لطیف در تار و پود پیانو بپرورد و به نوازش دربیاورد .نغمات پیانوی محجوبی همیشه روح پرور
و دلنواز به گوش می رسد .سبک نوازندگی او به تازگی نت نویسی شده و به عنوان "ردیف
مرتضی محجوبی" ثبت حافظۀ جهانی موسیقی شده است (اطالعات ،اسفند  .)۱۳۹۶به دنبال آن
کتاب ردیف پیانوی مرتضی محجوبی نیز در  ۱۳۹۷منتشر گردید.
او سال ها در رادیو تکنوازی می کرد ،ولی ارزش کار و آهنگ های دلنشین او شناخته شده
ن بوده اند .برنامۀ گلها به او زندگی تازه ای بخشید و زمینه را برای بالندگیِ کارهای او فراهم
ساخت .آهنگ بیات ترک او (عمری ست سر کوی تو ،مستانه نشستیم ،جانا) هم شور و حال
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عرفانی و هم قر و اطوار سنتی موسیقی ایران را داشت ،و از هر دو جهت در خور صدای مرضیه
بود .از این تصنیف دو اجرا :یکی گرانبار از قر و ناز و دومی بدون آن از رادیو پخش شد که
نظارت خوب پیرنیا بر کارکرد هنرمندان را می رساند .مرضیه دو آواز نیز در این برنامه خواند ،و
محجوبی و تجویدی گوشه هایی از بیات زند را این دو برنامه نواختند که به درستی شایستۀ
وصف دارندگان پنجۀ خالق و کمان سحّار بودند که از سوی پیرنیا به آنان داده شد.
اوج هنرنمایی پیانوی محجوبی را در همراهی با آواز بنان نمایان می شود .او به طرزی شگفت
آور نه تنها گوشه کنارهای آواز بنان را بازمی تابد که زمینه را برای گوشه و پرده رفتن های تازه
فراهم می سازد .بنان خود ارمغان هنگفتی بود برای موسیقی گلها که داوود پیرنیا بخوبی از آن
بهره برد .او سالها در انجمن موسیقی ملی با روح اهلل خالقی و سپس در ارکستر شمارۀ یک
رادیوی آن زمان با جواد معروفی و حسینعلی مالح و دیگران ،کار کرده بود ،اما شکوفایی هنر و
دانش موسیقی او در برنامۀ گلها و بیشتر با ساز محجوبی و سپس تار عبادی و ویلن خالدی و
تجویدی جلوه کرد .زیبایی کار بنان فقط در تحریر های مخملی درست او نبود ،بلکه به خاطر
آگاهی خوب او از ارتباط گوشه هایی بود که در موسیقی ایرانی قرن ها روی آن کار شده بود،
و اینک برنامۀ گلها تنها میراث دار آن گردیده بود.
شکی نیست که پیرنیا احاطۀ کافی بر ادبیات فارسی و چه بسا بر زبان فرانسه داشت ،اما آنچه
عبارات او را رونق می بخشید فقط بالغت بیان نبود ،بلکه صمیمیت و شور وحالی بود که از
واژگانِ او می چکید" .این بار رایحه ای از گلزار عطار به مشام صاحبدالن می رسانیم"،
"جذابتر از کالم موالنا برای برنامۀ گلها چه می تواند باشد" "،آنگاه با کالم سعدی صاحبدالن
را به اهتزاز روحی می کشانیم" "،کالم عرفانی و شیوای عطار را چون طلیعه ای درخشان در
مطلع برنامه ای ق رار داده ایم که طی آن نظمی از صاحبدلی چون منیر طه آمیخته با آهنگی از
تجویدی" "،..هنرمندان ارجمند محجوبی ،تجویدی ،ورزنده و فرهنگ شریف بر آن شدند که
در آهنگ شور ،شور و غوغایی در دل های دردآشنا بر کنند ".در واقع روح معنویت و احساس
صفایی که در دو سال اول برنامه ی گلها موج زد ،به چشم اهل نظر ،یک فروغ استثنایی ذوق و
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هنر بود که بر ایام ایران گذر کرد .گذار این فروغ را بسیاری از شنوندگان عصر به گوش جان
نیوشیده اند.
در  ۲۹آذر  ۱۳۳۶ابوالحسن صبا در سن  ۵۴سالگی درگذشت .مهدی خالدی و علی تجویدی
آهنگ های دلنشینی در رثای استاد خود در گلها اجرا کردند .خالدی آخرین نوازش آرشۀ
سحّارش را با آواز بنان در این برنامه به کار برد .در برنامه هایی که به پاس درصبا گلها اجراکرد،
داوود پیرنیا نهایت ذوق خود را در گزینش اشعار متناسب با آهنگ و فضای پیرامون آن نشان
داد .شعر زیبای باستانی پاریزی" :یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت  --از در و بام و
هوا گل می ریخت" پیشتر در گلهای رنگارنگ دکلمه شده بود ،اما آواز دشتی بنان بر این شعر
جلوۀ دیگری به آن داد.
مضافاً چندین بیت زیبا از حافط و موالنا پیام سوگ درگذشت صبا را تعالی بخشیدند :روشنک
از حافظ دکلمه کرد" :صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری – به یادگار بمانی که بوی او
داری ".به جرعۀ تو سرم مست گشت نوشت باد – خود از کدام خم ست اینکه در سبو داری.
مرضیه غزل موالنا را در مثنوی سه گاه خواند " :رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی – مانندۀ
بوی گل با باد صبا رفتی .نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی – از نور خدا بودی در نور خدا
رفتی".
به موازات رونق گرفتن گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ ،برنامۀ آواز دیگری به ابتکار داوود
پیرنیا به نام برگ سبز به راه افتاد که جنبۀ عرفانی بیشتری داشت .در این برنامه افزون بر بنان و
فاخته ای ،پیرنیا از آواز خوانندگان دیگر چون ادیب خوانساری ،تاج اصفهانی ،اکبر گلپایگانی،
عبدا لوهاب شهیدی ،محمودی خوانساری ،به ویژه سید جواد ذبیحی بهره برد .آنان آوازهای
شورانگیزی با سازهای محجوبی ،خالدی تجویدی ،حسن کسائی ،لطف اهلل مجد ،پرویز یاحقی،
جلیل شهناز ،ورزنده و فرهنگ شریف اجرا کردند که برخی از آنها از بهترین کارهای آوازی ما
به شمار می روند .طرفه اینکه سید جواد ذبیحی بدون همراهی ساز اشعار زیبایی از عراقی و
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هنرمندان برنامۀ گلها

زنده یادها محمدرضا شجریان و عبدالوهاب شهیدی

هاتف اصفهانی و دیگران را به آواز خواند که گویندگیِ بیشتر آنها را اسداهلل پیمان به عهده
داشت .پیمان صدای گیرا و تسلط بسیار خوبی در گویندگی داشت اما بجز در برنامۀ سید جواد
ذبیحی در کمتر برنامه ای از گلها شرکت کرد .برنامه های برگ سبز را پیرنیا پیوسته با این دو
بیت از قصیدۀ فریدالدین عطار آغاز می کرد :چشم بگشا که جلوۀ دلدار  --به تجلّی ست از در
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و دیوار  /این تماشا چو بنگری گویی – لیس فی الدار غیره دیّار ".در پایان نیز با این بیت از غزل
عراقی " :زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز  --هر کو که به امیدی بر خاک درت افتد"
وداع می نمود .پیداست که مضمون عرفانی این ابیاتِ دستچین شده جلوۀ دیگری به برگ سبزِ
اهدائی درویش می بخشید.
یک شاخه گل عنوان برنامۀ حدیدی ست که پیرنیا بدواً به اجرای موسیقی کوتاهی داد که استاد
ابوالحسن صبا در ماه های آخر حیاتش همراه با سنتور فرامرز پایور با صدای زیبای خانم آذر
عظیما اجرا نموده بود .این عنوان بعداً یک رشته (بالغ بر  )۴۶۵برنامه های شعر و سخن همراه با
موسیقی (اغلب تصنیف) در بر گرفت که در آنها پیرنیا به معرفی زندگی و آثار شاعران و
هنرمندان اغلب معاصر (از دورۀ قاجار به بعد) پرداخت ،و کارهای خوب آنها را همراه با
موسیقی مناسب به گوش شنوندگان رساند .زیر همین عنوان برنامه های مخصوص دیگری به
مناسبت مراسم و اعیاد ملی و مذهبی اجرا گردید .موسیقی این برنامه ها بیشتر برگرفته از گلهای
رنگارنگ و جاویدان و گاه از گلهای صحرایی ،اغلب بدون آواز بود .اما گاه می شد که پیرنیا
آهنگ های ناب موسیقی همسایگان ایران مانند آهنگ ارمنی "ساری گلین" را با تنظیم خوب
خاچاطوریان و صدای ویگن با سه شعر فارسی ،ترکی و ارمنی به گوش شنودگان می رساند.
طول برنامه های یک شاخه گل نیز بین  ۱۵تا  ۴۵دقیقه نوسان می کرد .قلم دلنشین پیرنیا پیوسته
در رونق کار شاعران و آهنگ سازان در گردش می آمد" :دل افروز آهنگی ست از درویش
خان در ماهور که همراه با شعر سخنور نامی بهار با آوایی خوش بشنوید ،به کنج دل راهش
دهید و عزیزش بدارید".
ترانه های محلی یکی دیگر از جاذبه هایی بود که جلوۀ آنرا داوود پیرنیا بیشتر در دشت و صحرا
و کوهپایه های ایران می دید .در  ۱۳۳۹استاد احمد عبادی خوانندۀ جوانی را از گیالن به نام
ناصر مسعودی به پیرنیا معرفی کرد که آهنگ محلی "بنفشه گل" را با سه تار استاد سپس با
سنتور رضا ورزنده عرضه کرد .زیبایی این ترانۀ محلی که همزمان با پخش ترانۀ لری "آی
باللم" در یک شاخه گل شده بود ،پیرنیا را به فکر بنیاد برنامۀ جدیدی دیگری به نام "گلهای
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صحرایی" انداخت که نغمات بومی ایران را با گویش و لهجۀ محلی به گوش شنوندگان برساند.
 ۶۲برنامۀ گلهای صحرایی ضبط شد که در آن خوانندگانی چون کورس سرهنگ زاده ،سیما
ب ینا ،آذر عظیما ،یاسمن ،و الهه شرکت داشتند .آهنگ ها بیشتر گیلکی ،بیرجندی ،مازندرانی،
دشتستانی ،لری ،شیرازی ،جهرمی ،و ارمنی بوده است.
در همین سال ( ) ۱۳۳۹داوود پیرنیا گسترش بیشتری به ارکستر گلها داد و با دعوت روح اهلل
خالقی بنیانگذار انجمن و هنرستان ملی موسیقی به گلها هارمونی و چند نوایی را نیز بر موسیقی
گلها افزود .خالقی که در این زمان نه تنها آگاهترین که دلسوزترین موسیقی دان ایران بود،
رهبری ارکستر گلها را به دست گرفت و با آوردن جواد معروفی تکنیک نوازش و
ارکسترآرایی را در گلها تغییر داد .آهنگ بوسلیک خالقی روی شعر شهریار" :آمدی جانم به
قربانت حاال چرا؟" اولین اجرای هامونیزه گلها بود که با صدای بنان اجرا گردید .پس از آن
آهنگ زیبای "کاروان" مرتض محجوبی با چارمضراب برادرش رضا محجوبی با پیانوی جواد
معرو فی به طرز بسیار دل انگیزی با صدای بنان و مرضیه به گوش رسید .از این زمان بود که
نغمات سازواره شدۀ گلها ،بنا به نوشتۀ خود پیرنیا ،چون پرواز پروانه ها با نسیم مالیم بهاری به
گوش دوستداران موسیقی ایرانی رسید .از این زمان پیرنیا گفتگو با صاحبدالن خود را به برنامه
های "یک شاخه گل" برد؛ چون ارکستراسیون جدید گلها پذیرای گفتارهای عرفانی به آن
صورت دیگر نبود.
افزون بر برنامه هایی که در باال برشمردیم ،داوود پیرنیا چندین برنامۀ مخصوص برای
گرامیداشت روز یا چهرۀ شاخصی از موسیقی ایران تنظیم کرد .زیبایی نوشتار پیرنیا و برآورد
دقیق او از کارهای هنرمندان زمان خویش درخور توجه است .اولین برنامه دربزرگداشت کلنل
علی نقی وزیری و نقش او در مدرنیزه کردن موسیقی ایرانی و تربیت شاگردانی چون ابوالحسن
صبا و روح اهلل خالقی است .پیرنیا با نهایت فروتنی دستاوردهای خود در برنامۀ گلها را نتیجۀ
کارکرد آموزشی استاد وزیری خواند ،و او را به خاطرتأسیس هنرستان موسیقی جدید و آهنگ
گذاشتن به طرز نوین بروی اشعار سخنوران نامی ادب فارسی ستود .دومین برنامه در فروردین
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 ۱۳۴۴خدمات مرتضی محجوبی را به موسیقی سنّتی ایران و به "گلها" یادآوری می کند .پیرنیا
او را پس از شیدا بهترین تصنیف ساز آیینی ایران می نامد ،و به خاطر تبحرّی که محجوبی در به
ترنّم در آوردن نغمات خود چه در پیانو و چه در ساختن آهنگ داشت ،او را برتر از عارف و
ب هتر ازهمۀ آهنگ سازان معاصر به شمار می آورد .سومین برنامه در آبان همان سال اختصاص به
روح اهلل خالقی و درگذشت نا به هنگام او در اطریش یافت .او که رهبر ارکستر گلها و
خدمتگذارترین شخصیت فنی موسیقی ایران در شرایط سخت زمان بود ،بیش از دیگران با پیرنیا
تفاهم داشت  ،و پیرنیا که خود ناراحتی قلبی یافته بود انتظار می برد که خالقی ادامه دهندۀ راه او
در پیشبرد موسیقیِ اصیل باشد .اینک در آخرین سال خدمت خود در گلها ناچار رثاگوی
سومین رهبر ارکستر خویش پس از صبا و محجوبی می شود.
در آبان  ۱۳۴۵پیرنیا ناگزیر به دست کشیدن از کار باغبانیِ گلهای خودپرورده اش و استعفا از
رادیو می شود .ما پیشتر گفتیم که پیرنیا آن قدر ایران را دوست داشت که جفای آنرا به هر
شکل تحمل کند ،اما وقتی که کار بدخواهی و حسادت به کینه توزی و حذف برسد ،چاره ای
جز کنار کشیدن باقی نمی ماند .در اینکه برنامه های گ لها بی نقص و عیب نبوده ،و شخص پیرنیا
هم موزیسین نبود حرفی نیست .اما همین برنامه های پیرنیا بیشترین نرخ تأیید شنوندگان و
باالترین میزان نفوذ در فرهنگ موسیقی و ادب زمان را داشتند .در اینکه برخی از هنرمندان و
دست اندرکاران به دالئلی ازکار پیرنیا دلخور بودند ،شکی نیست .مسأله این است که دستگاه
دولتی چرا چنین بی پروا در راستای رسم بدخواهی گام برداشت .تا زمانی که معینیان و سپس
پاکروان وزیر اطالعات و سرپرست رادیو بودند ،اجازۀ سرشکن کردن خرده حساب های
شخصی در مسؤولیت های اداری را نمی دادند .نصرت اهلل معینیان در واقع پیوسته یکی از
مشوقان و حامیان پیرنیا بود .در اوایل  ۱۳۴۵هوشنگ انصاری وزیر اطالعات شد .او که در آن
هنگام هنوز چهل سال نداشت و چنان شیفتۀ اقتصاد بود که جایگاهی برای هنر نمی شناخت ،و
تاب تحمل "وزنۀ" دیگری را در رادیو -هر چند هنری یا ادبی باشد -نداشت .او راه را برای از
میان برداشتن هر وزنه غیر از خود را در رادیو باز گذاشت.
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ماجرای استعفای زنده یاد پیرنیا را شادروان اسماعیل نواب صفا در کتاب قصه شمع از قول بیژن
فرازی آورده که خالصۀ آن این است" :صبح یکی از روز های آبان  ۱۳۴۵دکتر منوچهر
تسلیمی معاون وزارت اطالعات و مهندس رضا عاطفی مدیر کل فنی رادیو بدون اجازه یا اطالع
قبلی به عنوان بازرسی وارد اطاق پیرنیا شدند .آن روز پیرنیا سیزده برنامه تازه حاضر و آماده
داشت .آقایان وارد شدند ،پیرنیا به هیچ یک اعتنایی نکرد .به من گفت هر برنامه ای می خواهند
در اختیارشان بگذار .من هم یکی از برنامه های تازه را بر روی ضبط گذاشتم ،پس از این که
مقداری از مقدمه برنامه پخش شد دکتر تسلیمی اظهار داشت ،پس چرا در میان ارکستر ،تنبک
وجود ندارد؟ به ایشان توضیح دادم که مدتهاست در ارکسترهای بزرگ و موسیقی های
هارمونیزه شده تنبک الزم نیست .آنها رفتند و پیرنیا نیز بالفاصله استعفای خودش را نوشت و
برای وزیر فرستاد و وزارتخانه را برای همیشه ترک کرد 1 ".در اینجا مرحوم نواب صفا یادآوری
می کند که پیرنیا در ازای خدماتی که در رادیو انجام می داد حقوقی نمی گرفت و بودجه ای
در اختیارش نبود که احتیاج به بازرسی داشته باشد .نکته دیگری که نواب صفا اضافه می کند
آین است که " :دو تن از خوانندگان علیه پیرنیا شروع به تحریک می کنند ،از جمله مرضیه که
همۀ شهرتش را مدیون گلها می باشد نامه ای علیه ایشان نوشت و تکثیر کرده بود 2".ما باید،
فارغ از فرهنگ تالفی و تسویه حساب ،بیفزاییم که ماجرای نامۀ مرضیه و تکثیر آن در اواسط
سال  ۱۳۳۷اتفاق افتاد ،آن زمانی بود که پیرنیا خانم الهه را نیز به گلها دعوت کرده بود و مرضیه
آنرا در آن وقت برنتابیده بود ،و ارتباطی به استعفای پیرنیا در  ۱۳۴۵نداشت .در هشت سال فاصلۀ
بین این دو تاریخ مرضیه و الهه ه ر دو ترانه های بسیاری را در گلها اجرا کردند و خبری از
تیرگی رابطۀ آنها با پیرنیا نشد .به طوری که در نامه ای که در زیر می آوریم خواهیم دید پیرنیا
بیشتر از تازه به دوران رسیده های اداری و نوشته های جرائد شکایت داشته است .این نامه را
مرحوم پیرنیا در  ۱۸مهر  ۱۳۴۴به شادروان روح اهلل خالقی که در سالزبورگ اطریش برای

۱اسماعیل نواب صفوی؛ قصۀ شمع ( ،۱۳۷۸نشر البرز) ،ص ۵۸۵
 ۲همانجا.
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معالجه اقامت داشت ،نوشت ،و زنده یاد گلنوش خالقی آنرا در اوراق پدرش یافته و در کتاب
ای ایران خود نقل کرده است.
دوست عزیزم:
نامۀ مورخ چهاردهم مهر جنابعالی به من رسید و از الطافی که نسبت به بنده مبذول فرموده
اید متشکرم .همان طور که تشخیص فرموده اید هستند کسانی که شدت غرور چنان
کورشان کرده که کسی جز خود نمی بینند و این درست بر خالف آنچه است من در
طریقت جویای آنم ،و بدبختانه تا کنون در این راه کامیاب نشده ام .بدیهی ست از اینکه
اینان تا حد انکار و حق ناشناسی خودبین هستند ،رنج می برم و این مرا تا سرحد مرگ یک
بار کشانیده است چون ماه ها از بی انصافی تشخیص های بیجا و اظهار نظرهای بی مورد این
قبیل اشخاص رنج برده و اعصابم گداخته است .باری چه می توان کرد؟ کسانی که فاقد
تربیت خانوادگی هستند و از تنگدستی حاال به زحمت به جاهایی رسیده اند ظرفیت تحمل
این اقبال را ندارند[ .مصداق]خوب این مثَل هستند" :تحمل ادبار سهل تر از تحمل اقبال
است ".هرچه غرور بیشتر باشد فروافتادن دردناکتر خواهد بود...
چنانکه می دانید من اعتنا به این یاوه گویی ها و مقاالت بی سر و ته ندارم .خاصه در این سن
من با وجود کسالتی که هر آن دم مرگ هستم ،عزیزتر از آن است که برای جواب گویی
به این قبیل موجودات تلف شود .آنهایی که باید بدانند می دانند من برای ایران – فرهنگ
ایران (ادبیات و موسیقی) چه کرده ام و پس از من یقیتاً اشخاصی مانند جنابعالی خواهند بود
ک ه قضاوت عادالنه دربارۀ خدمتم بنمایند .امیدوارم خداوند شما و سایر آقایان عزیزی که
قدر این خدمت را می دانند محفوظ بدارد که نگذارند این خدمت به هدر برود ،اعم از
اینکه نام بنده بماند یا نماند .مشغول گفتگو با شما هستم که جواب مثبت صندوق تعاونی
رسید .خواسته اند که شخصاً وام بگیرم و برای جنابعالی بفرستم.

1

 ۱گلنوش خالقی ،ای ایران ( ،۱۳۸۵مؤسسۀ فرهنگی-هنری ماهور) ،ص .۵۴۶
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این رنجنامۀ بنیادگذار یک برنامۀ فرهنگ ساز در دهمین سال خدمتش به موسیقی و ادبیات ایران
است .در سال بعد او با بازرسیِ اداری و رفتاری حق ناشناسانه روبرو می شود .آنهم نه به خاطر
ظهور هماورد یا جانشینی بهتر و جوانتر بلکه به خاطر خودبینی ای که رشد موازی نهادهای
خودخوش را در نظام اداری نمی توانست ببیند .پیرنیا پس از استعفا دیگر به رادیو برنگشت و با
آنکه رکود کار گلها با رفتن پیرنیا محسوس بود ،دعوتی جدی از او به بازگشت به عمل نیامد.
رنجیدگی پیرنیا از محیط آن زمان یادآور این بیت شاعر محبوبش میرزا حبیب خراسانی است:
گر کند عمر وفا ترک وفا خواهم کرد

در دلی نیست نشانی ز وفا من هم نیز

1

این نگارنده در  ۲۰۰۷از داریوش پیرنیا شنید که هوشنگ انصاری بعداً گفته بود که قصد رفتن
به منزل پیرنیا و درخواست برگشت به کار از او را داشته است ،ولی مجال این اقدام را پیدا
نکرده بود .خود داوود پیرنیا نیز با وجود کسالت هنوز عالقه مند به سرنوشت گلها بود و اگر
زمینه را مساعد می یافت از بذل کوشش دوباره دریغ نداشت .نگارنده به یاد می آورد که در
یکی از روزنامه های عصر تهران (اطالعات احتماالً) در سال  ۱۳۷۴خوانده بود که پیرنیا در
مصاحبه با یکی از خبرنگاران گفته بو" :اگر اعلیحضرت امر فرماید به گلها بر می گردم".
پیداست پیرنیا انتظار پشتوانۀ استوارتری برای بازگشت به کار داشت ،اما عدم شناخت مقامات از
ارزش کاری که پیرنیا در گلها انجام داده ،امکان ادامۀ آنرا به بن بست رسانده بود .سرانجام
داوود پیرنیا همچون کیمیاگری ناکام در شناساندن عیار خود ،اما سرافراز از گنجینۀ گرانبار
خویش در آبان  ۱۳۵۰چشم از جهان فرو بست.
میراث پیرنیا نخستین بارقه اش را در دهۀ  ۱۳۵۰نشان داد .چندین ارکستر رسماً به بازنوازی
اهنگ ها و نغمات سنتی روی آوردند .کسی نپرسید چرا ارکستر شیدا به سرپرستی محمد رضا
لطفی ،گروه عارف به ابتکار پرویزمشکاتیان ،ارکستر مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی به رهبری

 ۲حاج میرزا حبیب خراسانی (درگذشت )۱۲۸۷ :از فقیهان عارف منشی ست که شعر نیکو می سروده
و داوود پیرنیا با عرضه کردن اشعار او در برنامه های گلها در شناساندن این شاعر نقش مؤثر داشته
است.
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حسین علیزاده حتا گلچین هفتۀ هوشنگ ابتهاج با تشکیل ارکستر سماعی همه به فکر بازسازی
موسیقی آیینی ایرا ن افتادند؟ چرا موسیقیِ هندی و عربیِ شایع در دهه های  ۱۳۲۰و  ۳۰تدریجاً
فروکش کرد و موسیقی غربی نیز راهی برای سازش تکنیکی با موسیقی ایرانی یافت و
هنرمندانی چون حسین دهلوی ،مرتضی حنانه و فریدون شهبازیان در این راستا گام زدند؟
چگونه آواز آیینی ایران که مالل آور تلقی می شد پیشروانی چون محمد رضا شجریان یافت
که آنرا به اوج تنوع و معنا آفرینی در دهه های  ۱۳۷۰و  ۸۰برساند؟ پس می توان گفت که
میراث پیرنیا راه خود را برای تداوم پیدا کرده است .تنها لطیفه ای از کار پیرنیا که ادامه اش
ممکن نشد ،شیرینی و صمیمیت کالم خود پیرنیا در همدلی با شنوندگان صاحبدل خویش بود
که ظاهراً تکرارناپذیز است.

1

۱

یکی از کسانی که به جمع آوری و بازشناساندن ارزش برنامۀ گلها همت گماشت خانم جین لویسون
( )Jane Lewisohnاست که از سال  ۲۰۰۵با مسافرت های متعدد به ایران و انگلیس توانست
مجموعۀ نسبتا ً خوبی از برنامۀ گلها را گرداوری و عرضه کند .جین لویسون و همسر ایشان
آقای لئونارد لویسون در دهۀ  ۱۹۷۰به ایران آمدند و زبان فارسی آموختند ،و به فرهنگ و عرفان
ایران چنان دل بستند که کاری جز بازشناساندن این فرهنگ برای خود باقی نگذاشتند .تألیفات آقای
لویسون از جمله "میراث تصوف" و "ایمان و وفاداری" شایستۀ نه تنها یادآوری که سپاسگزاری از
سوی ایرانیان است.
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برنامه گلها بعد از

در سال  ۱۳۴۴خورشیدی ،داوود پیرنیا پس از

داوود پیرنیا *

ده سال که مدیریت گلها را به عهده داشت،

دوران مدیریت

از سمت خود کناره گرفت .بعد از وی

هوشنگ ابتهاج
مرتضی حسینی دهکردی

سرپرستی این برنامه به «محمد میر نقیبی»
آهنگساز و نوازنده ویلن سپرده شد که با
یاری «رهی معیری» شاعر نامدار معاصر،
برنامههای مزبور را ادامه دهد .بعد از
درگذشت رهی معیری« ،پژمان بختیاری»
دیگر شاعر مشهور برای همکاری میر نقیبی
انتخاب شد.

با توجه به شخصیت ممتاز و آگاه داوود پیرنیا و کفایتهای مدیریتی وی ،تا مدتی روند کارها
براساس میراثهای گرانبهایی که از وی باقی مانده بود ،ادامه داشت ،اما به تدریج امور این
برنامه با ضعف و فتور و بینظمی مواجه شد .کیفیت برنامهها با آشفتگیها و نارسائیهای فراوان
همراه گشت که به هیچ وجه با آثار دوران پیرنیا قابل قیاس نبود .هنرمندانی که باید برنامهها را
اجرا می کردند ،به موقع برای تمرین و یا برای اجرای نهائی برنامهها در استودیوها حاضر
نمیشدند .خودخواهیها و خودمحوریهای برخی از هنرمندان و رقابتهای کوتهنظرانه بین
آنها نیز در روند کارها تأثیر منفی به جا میگذاشت .در انتخاب اشعار توجه الزم به عمل
نمیآمد و به طور کلی برنامه گلها ،بیشتر به یک اداره دولتی تبدیل شده بود.
به تدریج مسئولین سازمان صدا و سیمای ایران ،به خصوص «رضا قطبی» مسئول این مؤسّسه ،به
این باور رسیدند که دریغ است برنامهای به این شأن و اعتبار و با چنین پشتوانه واالی ادبی و
*از جلد چهارم کتاب هزار آوا به قلم مرتضی حسینی دهکردی و تنظیم و ویرایش محمد حسین
ابن یوسف.
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موسیقائی به این سرنوشت گرفتار آید و برآن شدند که مدیری الیق و آگاه و با کفایت برای آن
انتخاب کنند.
انتخاب هوشنگ ابتهاج به مدیریت برنامه گلها
همانطور که در بخشهای پیشین این نوشته به تفصیل ذکر شد ،هوشنگ ابتهاج ،با تخلص
شاعری ه .الف .سایه ،عالوه براینکه از برترین شعرای معاصر ایران به شمار میآید ،در موسیقی
ایرانی نیز فردی آگاه و صاحبنظر است.
وی از کودکی شیفته موسیقی بود و در پرتو عالقه و استعداد فراوانی که در یادگیری نغمات
موسیقی داشت ،بسیاری از ترانه ها و آوازهای سنتی و محلی را در حافظه پربار خود نگهداری
می کرد .بعدها که به تهران آمد ،بین او و استاد ابوالحسن صبا و حسین تهرانی و دیگر اساتید
موسیقی ،رشتههای دوستی و موّدت برقرار شد و به تدریج موسیقی بخش بزرگ و ارجمند
زندگی وی شد .گرچه ابتهاج با نواختن سازی آشنا نبود ولی به سبب دلبستگیهای فراوانی که
به موسیقی داشت ،ردیفها و دستگاههای مختلف را به خوبی میشناخت و به طور گستردهای
از تاریخ موسیقی ایران و نقاط ضعف و قوت آن آگاه بود .از کودکی صدای خوشی داشت و
آوازها و آهنگها ،همواره بر لبهای او مترنّم بود .در نوجوانی مدتی به فراگیری ساز ویلن
پرداخت ،اما آن را ادامه نداد و اتفاقاً یکی از تأسّفهای عمیق زندگی خود را در این میداند که
چرا از ابتدا ،به جای شعر و شاعری ،به دنیای موسیقی رونکرد و در عالم خیال و آرزو بر آنست
که اگر بار دیگر به دنیا آمد ،به موسیقی بپردازد.

1

در گفتگوهایی که ابتهاج با «بیژن اسدیپور» مدیر و سردبیر نشریه معتبر دفتر هنر ،چاپ امریکا
انجام داد ،در همین زمینه چنین میگوید:
در اوائل زندگی دلم میخواست آواز یاد بگیرم .آواز یکی از عالقههای من بود که تا
امروز هم مانده است .من حاال هم شب و روز در حال زمزمه کردن هستم و تقریباً
 . ۱برگرفته از مكالمات تلفني نگارنده با هوشنگ ابتهاج.
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لحظهای نیست که ساکت بمانم .من موسیقی ایرانی را از طریق رادیو شناختم و چون
حافظه قوی داشتم ،یک لحن را با یک بار شنیدن ،مو به مو حفظ میشدم .حتی یک
قصیده صد بیتی را با یکبار خواندن حفظ میشدم و با این حافظه میتوانستم همه
آوازها و آهنگها را تقلید کنم و از آن جمله با تمام آوازها و آهنگهای قمر و دیگر
خوانندگان آشنا بودم.

1

هوشنگ ابتهاج

با توجه به این قابلیت ها بود که مسئولین صدا و سیما بر آن شدند تا از هوشنگ ابتهاج دعوت
کنند تا سرپرستی واحد موسیقی رادیو و از آن جمله سرپرستی و تهیه برنامههای گلها را
عهدهدار شود.
در گفتگوهای تلفنی که نگارنده با هوشنگ ابتهاج داشتم ،از وی پرسیدم که چطور شد به
مدیریت واحد موسیقی انتخاب شدید؟ جواب داد در تعطیالت نوروز سال  ۱۳۵۱من به اتفاق
«رضا سیدحسینی» نویسنده و مترجم معروف ،با خانوادههای خود در یکی از استراحتگاههای
«بندر انزلی» به سر میبردیم .روزی یکی از برنامههای گلها از رادیو پخش شد .این برنامه با

 .۱دفتر هنر ،ویژهنامه هوشنگ ابتهاج ،چاپ امریكا ،شماره  ۵صفحات .۵۲۰-۵۲۱
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نارساییها و مشکالتی همراه بود .من این مشکالت را برای رضا سید حسینی توضیح دادم .در
مراجعت به تهران ،ایشان بدون این که مرا مطلع کند ،به دیدار آقای رضا قطبی رفته و موضوع را
با وی مطرح مینماید .قطبی که مدتها بود از مشکالت برنامه گلها آگاه بود بر آن شد تا با من
دیداری داشته باشد و از نزدیک در باب مسائل و مشکالت برنامه گلها با من گفتگو کند.

رضا قطبی

مدتی بعد از مراجعت ما از بندر انزلی به تهران ،روزی از سازمان صدا و سیمای ایران به من تلفن
شد و به من اطالع دادند که آقای رضا قطبی مایل است با من مالقاتی داشته باشد و در مورد
برنامه های فرهنگی و هنری رادیو با من مذاکره کند و این دعوت را با فروتنی غیرقابل تصور،
بدین نحو بیان کردند که آقای قطبی مایل است به دفتر شما و یا هر محل دیگری که تعیین
می کنید آمده و با شما مشورت کند .این ادب و فروتنی غیرمنتظره به حدی مرا تحت تأثیر قرار
داد که کم ترین بهانه و مجالی پیدا نکردم که از زیر بار این دیدار شانه خالی کنم .باالخره روزی
به دفتر آقای قطبی رفتم و او پس از گفتگوهای بسیار به من اطالع داد که در نظر دارد تغییراتی
در کادر مدیریت موسیقی رادیو به وجود آورد و از من دعوت کرد که سرپرستی این واحد را
بپذیرم .من قبول نکردم ولی ایشان مصرّانه مرا به پذیرفتن این مسئولیت تشویق کرد و نهایتاً در
برابر انکار و امتناع من ،خواهش کرد که به این پی شنهاد بیشتر فکر کنم و پاسخ خود را اعم از
مثبت یا منفی ،پس از بررسیهای بیشتر به وی اعالم دارم.
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مالقاتهای من و آقای قطبی ،چند بار دیگر تجدید شد و هر بار ساعتها در باب مسائل مربوط
به برنامه گلها و دشواریهای کار با هم گفتگو مینمودیم ،هر پیشنهادی که من مطرح
میکردم ،او با سعه صدر می پذیرفت ،از آن جمله یکی از شرایط من واگذاری کامل اختیارات
و عدم مداخله هیچ مقام و دستگاهی در حوزه فعالیتهای موسیقائی رادیو بود که مورد تأیید
کامل ایشان قرار گرفت و باالخره چند ماه پس از نخستین دیدار ،من به سرپرستی واحد موسیقی
رادیو از آن جمله سرپرستی برنامههای گلها انتخاب شدم.
جریان دیدارهای من با رئیس سازمان صدا و سیمای ایران ،به گوش بسیاری از کارکنان رادیو
رسیده بود و روزی که من به دفتر آقای محمد میرنقیبی رفتم ،همه منتظر من بودند.
از آقای میرنقیبی جریان امور را پرسیدم ،معلوم شد در همان روز قرار بوده برنامهای ضبط شود و
اعضاء ارکستر ساعتها در استودیو ،منتظر آمدن خواننده بودند ولی چون خواننده (آقای اکبر
گلپایگانی) نیامد ،اجباراً اعضاء ارکستر را مرخص کردند.

ادامۀ برنامه گلها در دوران سرپرستی ابتهاج
ابتهاج بر آن بود که مشکالت را به طور ریشه ای مرتفع کند و میراث باقی مانده از زمان پیرنیا را
در جایگاهی قرار دهد که سزاوار آنست اما تنگناها و نارسائیها بیش از حد بود .مهمترین
مشکلی که حلّ سریع آن قابل تصور نبود فقدان آهنگهای مناسب و کمبود آهنگسازان
حرفهای بود که بتوانند پاسخگوی نیازمندیهای برنامههای رادیو باشد.
گرچه بعد از نهضت مشروطیت ،تحریمها و تحقیرهای چند صد ساله در ایران کمرنگ شد،
ولی باید به یادداشت که هنر موسیقی در جامعه ما ریشههای عمیق نداشت و اکثر موسیقیدانهای
برجسته ،افراد یگانه ای بودند که با رفتن آنها ،خالء قابل مالحظهای در روند موسیقی ایران به
وجود میآمد .وقتی «ابوالحسن صبا» و «روحاهلل خالقی» و «مرتصی محجوبی» و امثال آنها به
ابدیت پیوستند ،هیچ کس نتوانست جای آنها را پر کند .در حالی که در کشورهای متمدن و
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مترقی دنیا که هنر موسیقی در جامعه ریشههای عمیق دارد ،بعد از مرگ هر هنرمند ،دهها یا
صدها فرد با استعداد و همطراز میتوانند در جایگاه وی قرار گیرند.
به طوری که اهل فن میدانند ،متأسفانه تاکنون در ایران به تربیت آهنگسازان حرفهای توجهی به
عمل نیامده و هیچ کنسرواتور و هنرستان و مؤسسهای که بتواند برای موسیقی ایرانی ،آهنگساز
تربیت کند ،تأسیس نشده است و هنوز هم ما کارشناسان حرفهای و تحصیل کرده که قادر به
آفرینش آهنگهای ارزشمند در ردیف موسیقی ایرانی باشد ،کمتر میشناسیم.
در یکصد و بیست سال گذشته نوابغ و نوادر بزرگی در عرصه موسیقی ایران درخشیدند که بعضاً
آهنگ نیز می ساختند ،ولی جز چند نفر معدود ،هیچ یک از آنها نیز آهنگسازی را براساس
موازین علمی و هنری و با رعایت اصول زیباییشناسی فرانگرفته بودند ،اما با استعداد و ذوق
سرشاری که داشتند بعضاً آهنگها و نغمات موزونی خلق کردهاند که بسیاری از آنها به
ماندگاری رسیده است .به طور مثال :علیاکبر شیدا ،عارف قزوینی ،مرتضی نی داوود و مرتضی
محجوبی ،بی آنکه نت بدانند و یا اصول آهنگسازی را در مدرسهای فراگرفته باشند ،در پرتو
نبوغ خویش به آفرینشهایی نائل آمدهاند که از هر حیث با موازین علمی و موسیقائی همآهنگ
است و آثار آنها در زمره برجستهترین آثار هنری در ایران به شمار میآید.
از جمله موسیقیدانهایی که از دوران مشروطیت تا سال  ،۱۳۵۷به آهنگسازی پرداخته و
آفرینشهای ماندگاری از آنها بر جای مانده است ،میتوان از افراد زیر یاد کرد:
علی اکبر شیدا ،عارف قزوینی ،محمدعلی امیر جاهد ،مرتضی نی داوود ،ابوالحسن صبا ،موسی
معروفی ،روحاهلل خالقی ،مرتضی محجوبی ،جواد معروفی ،مهدی خالدی ،علی تجویدی،
همایون خرم ،مجید وفادار ،پرویز یاحقی ،حبیباهلل بدیعی ،حسن کسائی ،محمود ذوالفنون،
انوشیروان روحانی ،جواد لشگری ،حسین یاحقی ،اسداهلل ملک ،عباس شاپوری ،فرامرز پایور،
عماد رام ،عطاءاهلل خرم ،محمدرضا لطفی ،حسین علیزاد ،جالل ذوالفنون ،محمد سریر ،فرهاد
فخرالدینی ،جهانبخش پازوکی ،پرویز مشکاتیان ،فریدون شهبازیان.
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از بین اساتید فوق جز  ۳-۴نفر ،بقیه با قوانین علمی آهنگسازی آشنایی نداشته و تنها در پرتو
ذوق و استعداد و خالقیتهای خویش ،موفق به آفرینش آثاری چند شدند.
در دورانی که ابتهاج شروع به کار کرد ،متأسفانه بسیاری از این اساتید مانند ابوالحسن صبا،
حسین یاحقی ،مرتضی محجوبی ،روح اهلل خالقی و مجید وفادار به ابدیت پیوسته بودند ،بعضی
مانند نی داوود به علت دیرسالی قادر به فعالیت نبودند و گروهی نیز مانند عباس شاپوری رغبتی
به کار آهنگسازی نداشتند و باالخره برخی چون محمود ذوالفنون ترک یار و دیار کرده و یا
از عرصه فعالیتهای آهنگسازی دور بودند و بدین ترتیب کمبود آهنگهای زیبا و مطلوب،
یکی از مهمترین مشکالت برنامههای موسیقی رادیو محسوب میشد ،مشکلی که حل نزدیک
مدت آن دور از دسترس بود.
مشکل دیگری که در برابر مسئولین گلها قرار داشت و مسیر طبیعی امور را منحرف میکرد و
قبالً نیز به آن اشاره شد نخوت و غرور بیجا و خودمحوری برخی از هنرمندان و رقابتها و
ناسازگاریهایی بین آنان بود که بعضاً دردسر آفرین میشد .به عنوان مثال قرار بود گروهی از
برجستهترین موسیقیدانهای سنتی ایران برای اجرای کنسرتهایی چند به ممالک اروپایی اعزام
شوند .بعضی از اساتید ،شرکت خود را در این گروه مشروط بر آن کرده بودند که رقبای آنها
در این گروه نباشند که در نتیجه محدودیت و محذورات فراوانی فراهم شد.
مجموعه این شرایط نامساعد در جامعهای که از هر حیث با کمبود اهل فن روبهرو است ،ادامه
طبیعی و منطقی کارها را دشوار میساخت.
به گفته ابتهاج ،برخالف بسیاری از دستگاهها که کمبود پول و اعتبار موجب رکود و توقف
کارها است ،برای فعالیتهای هنری رادیو ،محدودیتهای مادی مطرح نبود و اکثر نارساییها
در مسائل اجتماعی و فرهنگی ریشه داشت.
با توجه به مشکالت مزبور ،ابتهاج تصمیم گرفت که در قالب مقدورات و امکانات موجود،
تغییراتی در برنامه گلها داده شود ،لذا پس از تهیه چهار برنامه گلهای رنگارنگ به سبک و
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سیاق گذشته ،ادامه گلهای جاویدان ،رنگارنگ ،برگ سبز ،یک شاخه گل و گلهای
صحرایی را متوقف ساخت و به جای آنها دو برنامه« :گلهای تازه» و «گلچین هفته» را بنیاد
نهاد.

1

گلهای تازه
گلهای تازه برنامهای بود که حدود  ۳۰دقیقه طول میکشید و عالوه بر دکلمه اشعار زیبا و
دلنشین ،برترین خوانندگانی که در قیدِ حیات بودند مانند :حسین قوامی ،عبدالوهاب شهیدی،
حسین خواجه امیری (ایرج) ،اکبر گلپایگانی ،محمود محمودی خوانساری ،محمدرضا شجریان
و نادر گلچین همراه با ساز برجستهترین نوازندگان ،در یکی از دستگاهها ،به نحو بسیار مطلوب
و مؤثر و دلنشین آواز میخواندند .این برنامه از نظر کیفیّت در زمره واالترین و بدیعترین
موسیقی های معاصر ایران بود و در تهیه آن همه گونه دقّت و توجه الزم ،به کار میرفت و از
نظر دلنشینی و زیباییشناسی کمترین ایراد و اشکالی نداشت.
از آنجا که ابتهاج خود شاعر بزرگی بود و به تاریخ ادبیات پارسی اشراف داشت و آثار
سخنوران متقدّم و متأخّر را در حافظه پربار خود نگهداری میکرد ،لذا مناسبترین اشعار را
برای دکلمه کردن و یا خواندن انتخاب مینمود و استفاده از جادوی شعر پارسی ،فضای روحانی
دلآویزی را برای ارائه نغمهها و آوازها فراهم میکرد ،به خصوص آنکه بعد از عارف قزوینی
برای نخستین بار بود که اشعاری که در این برنامه خوانده میشد ،بعضاً دارای پیامهای اجتماعی
بود .اگر آهنگ های زیبا و ارزشمندی در اختیار بود ،در این برنامه عالوه بر ساز و آواز سنتی،
ترانهای نیز انتشار مییافت .برخی از ترانههای مشهور یکصد سال اخیر ایران مانند« :تو ای پری

 . ۱چند سال بعد از انقالب ،ایامي كه حبیبهللا بدیعي نوازنده نامدار ویلن به آمریكا آمده بود ،دو برنامه
موسیقي به نام گلهاي رنگارنگ شماره  ۵۸۲در سهگاه و ( ۵۸۳اصفهان) به خوانندگي خانم مهستي و
آقاي س ّتار و گویندگي خانم مولود زهتاب تهیه كرد كه آهنگ آنها از بدیعي و اشعار ترانهها از لیال
كسري بود و هماكنون این دو برنامه در اختیار برخي از مجموعهداران گلها قرار دارد .گفتني است
كه گلهاي رنگارنگ كه در تهران تهیه شده  ۵۸۱برنامه داشت.
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کجایی»« ،بسوزان»« ،ساقی»« ،گریز» و «پرکن پیاله را» به وسیله این برنامه به جاودانگی رسیده
است.
مطلب دیگر آنکه ابتهاج برای بسیاری از گلهای تازه ،با توجه به نوع موسیقی و پیام اشعار ،نام
شاعرانهای انتخاب میکرد ،مانند :جدایی ،دشت خاوران ،بیهمزبان ،سوتهدالن ،تا تو با منی،
بهار غمانگیز ،قول و غزل ،پیوند روح ،گریه شبانه ،دانههای باران ،گل حسرت ،شام غریبان ،گل
انتظار ،آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم و امثال آنها که ابتکاری زیبا و ارجمند به شمار
میرفت و برنامههای موسیقی گلها هویّت پیدا میکرد.
به گفته ابتهاج از گلهای تازه جمعاً  ۲۰۱برنامه تهیه شد ولی تنها  ۱۹۳برنامه از رادیو ایران انتشار
یافت و  ۸برنامه بقیه مجال انتشار پیدا نکرد .امید است که دست تطاولگر زمان آنها را از بین
نبرده و در آرشیو صدا و سیما ،در جای امنی نگهداری شوند.

گلچین هفته
از برنامههای موفّق و ارجمندی که در حدود سال  ۱۳۵۴خورشیدی به وسیله امیرهوشنگ ابتهاج
(ه ـ ا ـ سایه) ،در رادیو ایران بنیاد گرفت و با استقبال هنردوستان رو به رو شد« ،گلچین هفته»
است.
در  ۱۱۶برنامه گلچین هفته ،بخشهای متنوع ،بدیع و پرمحتوایی از موسیقی معاصر ایران بازتاب
یافته و دوستداران هنرهای اصیل ایران میتوانند نه تنها از شنیدن مطالب گوناگون و آهنگها و
نغمهها و ترانه ها لذّت ببرند ،بلکه با قسمتی از تاریخ موسیقی معاصر ایران نیز آشنا شده و با بینش
گستردهتری مسائل مربوط به تحوالت موسیقی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
با وجودی که در چند دهه گذشته در مورد «برنامههای گلها» مطالب و مقاالت بسیار نوشته شده
و کیفیّت هر یک از برنامهها ،به دفعات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است ،اما در باب
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گلچین هفته تاکنون کمتر سخن به میان آمده و ارزشهای متعالی این برنامه برای بسیاری از
مردم ،ناشناخته و کمرنگ باقی مانده است.
گلچین هفته را میتوان جُنگ بزرگ و پرمحتوایی از موسیقیهای مختلف ایران و سرگذشت
برخی تحوالت هنری یکصد سال اخیر دانست .جنگی مؤثر و دلنشین و جذّاب که هر هفته تعداد
زیادی آهنگ و ترانه و مطالب ارزشمند هنری و تاریخی در آن انتشار مییافت .در حقیقت
میتوان گفت که این برنامه آئینهای است که بخشهای مهمی از فعالیتهای موسیقیایی ایران را
بازتاب میدهد و میتوان سیر تکامل و تحوالت موسیقی معاصر ایران را در آن بازشناخت .با
آثار شیدا و عارف و امیر جاهد و علی نقی وزیری و ابوالحسن صبا و روحاهلل خالقی و مرتضی
نی داوود و دیگر چهرههای افسانهای آشنا شد و از نغمات نوازندگی جلیل شهناز ،فرهنگ
شریف ،حبیباهلل بدیعی ،محمدرضا لطفی ،حسین علیزاده ،و جالل ذوالفنون لذت برد.
گرچه پدیدههای فرهنگی و هنری را نمیتوان با هم مقایسه کرد ،ولی به تحقیق «گلچین هفته» از
غنیترین و پرمحتواترین برنامههایی است که تاکنون در زمینه معرفی موسیقیهای اصیل ایرانی
انتشار یافته است .چنانچه این برنامه یکی دو سال دیگر ادامه مییافت ،به تحقیق فرهنگ کاملی
از آهنگها و ترانهها و نغمههای ایرانی به یادگار باقی میماند.
چنانچه مانند دیگر کشورهای متمدن دنیا ،هر یک از گلچینهای هفته ،با نقدهای آگاهانه همراه
میشد و محتویات آن به وسیله آگاهان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگرفت،
دوستداران هنر میتوانستند با دید گستردهتری این برنامهها را مورد توجه قرار دهند و به ارزش
واالی آن واقف گردند.
هر یک از برنامههای گلچین هفته حدود یک ساعت طول میکشید و از بخشهای زیر تشکیل
میشد:
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موسیقی گل ها به راستی
رنسانس بزرگی در تاریخ

 -۱آهنگها و ترانهها

فرهنگ و هنر ایران به شمار

قسمت اعظم گلچینهای هفته به معرفی و ارائه ترانهها و

می آید.

آهنگهای بدیع و دلانگیز اختصاص داشت و موسیقی
آوازی به ندرت در آنها منتشر میشد.

تا حوالی نهضت مشروطیت ایران ،آهنگ و ترانه و قطعات ریتمیک در موسیقی ایران ،حضوری
کمرنگ و بیاهمیت داشت و موسیقی غالباً در خواندن آواز ،در محدوده مقامات و گوشهها و
برخی قطعات ضربی خالصه میشد و فرهنگ غالب بر جامعه ،با تصنیف و دیگر موسیقیهای
آهنگین سازگاری نداشت .اکثر مردم قطعات ریتمیک را به عنوان لهو و لعب و غنا ،مغایر
ارزشهای مذهبی و اخالقی ارزیابی میکردند .حداکثر موسیقی مجاز ،همان آوازها و
آهنگهایی بود که در تعزیهها و سینهزنیها و روضهخوانیها اجرا میشد به همین علّت هنرهای
آهنگسازی و ترانهسرایی در ایران پایگاه و جایگاه ارجمند و محترمی نداشت و طبعاً با
هیچگونه نوآوری و تحولی روبرو نبود .کمتر شاعر مطرحی حاضر میشد که ترانهسرایی کند ،و
به همین علت تصانیف قبل از مشروطیت دارای کالمی سست و بیمایه و بعضاً مستهجن بود.
حتّی شاعر روشنفکر و آگاهی مانند ایرجمیرزا ،برای تحقیر و تخفیف رقیب خود ،عارف
قزوینی گفته بود« :تو شاعر نیستی تصنیفسازی».
با ظهور هنرمندان با استعدادی چون علی اکبر شیدا ( )۱۲۲۲-۱۲۸۵خورشیدی و عارف قزوینی
( )۱۲۵۹-۱۳۱۲و غالمحسین درویش مشهور به درویشخان ( )۱۲۵۱-۱۳۰۵و رکنالدین
مختاری ( )۱۲۷۰-۱۳۵۳بعداً علی نقی وزیری ( )۱۲۶۶-۱۳۵۸و روحاهلل خالقی ( )۱۲۸۵-۱۳۴۴و
مرتضی محجوبی ( )۱۲۷۹-۱۳۴۴و دیگران هنر آهنگسازی و طبعاً ترانهسرایی ایران ،تغییرات
بنیادین یافت.
شیدا و عارف به خلق آهنگها و ترانههایی پرداخند که از نظر هنری و زیباییشناسی ،آثاری
واال به شمار میرفت و درویشخان و مختاری ،قطعات بیکالم و موزون ،زیبایی به نام
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پیش درآمد را به ردیف موسیقی ایران افزودند که به زودی با اقبال جامعه روبهرو شد و
دوستداران هنر دریافتند که آثار آهنگین اعم از با کالم یا بیکالم میتواند بخش ارجمندی از
موسیقی اصیل ایرانی را نمایندگی کند و از آن پس این هنرها در موسیقی ایرانی اهمیت ویژهای
یافت.
بعد از شیدا و عارف و درویش خان و مختاری ،نوابغ دیگری مانند :علی تقی وزیری ،ابوالحسن
صبا ،روحاهلل خالقی و مرتضی محجوبی در عرصه موسیقی ایران درخشیدند و با آفرینش
آهنگها و نغمات بدیع و موزون ،امر آهنگسازی و ترانهسرایی را دگرگون کردند .در این
مرحله شعرای بزرگ و نامدار نیز مالحظات قبلی را فراموش کرده و با سرودن ترانههای زیبا و
مؤثر ،مفاهیم جدیدی را در ترانهسرایی ایران مطرح نمودند .از جمله ملکالشعراء بهار اثر
جاودانی مرغ سحر را بر روی یکی از پیشدرآمدهای مرتضی نیداوود سرود و دکتر حسین
گلگالب ،سرود ماندنی «ای ایران» را به وجود آورد.
از آن پس هنرهای آهنگسازی و ترانهسرایی ،تحوالت بدیع و قابل توجّهی را تجربه کرد .از
نظر کمّی بعد از نهضت مشروطیت تاکنون بیش از  ۵۰هزار آهنگ و ترانه ساخته شد ،اما از آنجا
که اکثریّ ت قریب به اتفاق این آثار ،ارزش هنری و ادبی نداشت ،به زودی از خاطرها فراموش
شد ،در این میان حدود  ۲۰۰-۳۰۰اثر دلنشین به ماندگاری رسیده که به سبب آهنگهای جذاب
و اشعار پرمحتوا و اجرای مطلوب ،در موسیقی معاصر ایران ،جایگاه واالیی پیدا کردند .از
همینرو تأسیس برنامه گلچین هفته که قسمت اعظم آن به بخش ترانههای موفق و ماندگار و
آهنگهای بیکالم و دیگر موسیقیهای موزون اختصاص داشت ،از ضروریترین و
شایستهترین اقداماتی بود که برای حفظ و اشاعه موسیقیهای سنتی ایران ،اتّخاذ شد.
شاید برای برخی از خوانندگان این نوشته باور کردنی نباشد که تا حدود  ۱۵سال قبل از انقالب
سال  ۱۳۵۷ایران ،هنوز بسیاری از خوانندگان مطرح در رادیو ،خواندن ترانه و تصنیف را دون
شأن خود میدانستند و هنر واقعی برای آنها در خواندن آواز در چهارچوب ردیف خالصه
میشد .حتی چهرههای بزرگ و آشنایی چون غالمحسین بنان ،محمود محمودی خونساری،
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اکبر گلپایگانی و محمدرضا شجریان نیز تا مدتها از خواندن ترانه امتناع داشته و اجرای آن را
با حرمت هنری خویش مغایر میدانستند و بدین ترتیب اقدام به معرفی و انتشار هرچه بیشتر
تصنیفها و موسیقیهای موزون و موفق گذشته ،در گلچین هفته اقدامی به جا و به موقع و
ضروری بود ،به خصوص آنکه در موقع انتشار هر اثر ،نام همه هنرمندانی که در خلق آن،
شرکت داشتند ،به طور کامل ذکر میشد .اگر ترانه و آهنگی ،ضبط نامناسبی داشت ،نسبت به
بازسازی آن اقدام و با ارکسترهای مجهز و استفاده از تکنولوژیهای جدید ،ضبط مطلوبی از این
آثار ارائه میگردید.
سخن از موسیقی های آهنگین بدون کالم به میان آمد ،گفتنی است که تا اواخر دوران قاجارها،
در ساختار موسیقی ایرانی ،قطعاتی به نام پیش درآمد وجود نداشت و اصوالً هنرمندان برای آثار
ریتمیک ارزش و اهمیّتی قائل نبودند .در آن زمان نوابغ موسیقیدانی به نام های غالمحسین
درویش و رکن الدین مختاری ،براساس گوشههای هر دستگاه ،قطعات موزونی ساختند که قرار
شد آنها را در آغاز هر دستگاه ،قبل از درآمد آوازها اجرا کنند تا فضای روحانی مناسبی برای
آواز فراهم گردد و این قطعات را «پیشدرآمد» نام نهادند.
بعد از آنها ،هنرمندان بزرگ دیگری نیز به ساختن پیشدرآمدهای مختلف پرداخته و قطعات نغز
و دلانگیزی خلق نمودند که به ماندگاری رسید .در اکثر برنامههای گلچین هفته انتشار
پیش درآمدهای مهم و مشهور مورد توجه قرار گرفت و این قطعات ناب ،به وسیله ارکستر
بزرگ گلها ،با تنظیمهای جدید و شیوههای مبتنی بر زیباییشناسی ،اجراء و انتشار مییافت .از
جمله پیشدرآمدهای مشهوری که در گلچینهای هفته پخش شد ،میتوان از آثار هنرمندان زیر
یاد کرد:
درویش خان ،رکنالدین مختاری ،علیاکبر خان شهنازی ،احمد عبادی ،مرتضی نی داوود،
حسین اسماعیل زاده ،سعید هرمزی ،جلیل شهناز ،حسن کسائی ،فرامز پایور ،رضا محجوبی.
عالوه بر پخش پیشدرآمدهای مهم ،انتشار رنگهای مشهور و چهار مضرابهای معروف و به
طور کلی قطعات موزون بدون کالم دیگر نیز در برنامههای گلچین هفته ،جایگاه مخصوص
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داشت و آثار گوناگونی از اساتید :علی نقی وزیری ،ابوالحسن صبا ،روحاهلل خالقی ،فرهاد
فخرالدین ،مرتضی حنّانه ،فرامورز پایور ،حسین دهلوی و دیگران وسیله ارکسترهای مجهز اجرا
و انتشار پیدا میکرد.
از دیگر آثار موسیقایی بدون کالم که در این برنامه جایگاه ویژه داشت میتوان از تکنوازیهای
درخشان هنرمندان بزرگ مانند :جلیل شهناز ،حسن کسائی ،حبیباهلل بدیعی ،محمدرضا لطفی،
رحمت اهلل بدیعی ،فرهنگ شریف ،جالل ذوالفنون ،علی تجویدی ،مشیر همایون شهردار،
لطفاهلل مجد ،احمد عبادی ،رضا ورزنده و دیگر هنرمندان چیرهدست یاد کرد که نه تنها تازگی
و تنوّع و دلپذیری به برنامه میداد ،فرصت مغتنمی بود تا به تدریج گوش شنوندگان ،با
موسیقیهای بدون آواز عادت کند.

 -۲گفتگو با اساتید بزرگ موسیقی ایران
از بخش های ارجمند و قابل توجه گلچین هفته ،گفتگوهای جذّاب ،آموزنده و آگاهکنندهای
بود که هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیری و دیگر مصاحبهکنندگان خبره و توانای رادیو با اساتید
و بزرگان موسیقی ایران انجام میدادند و بخش مهمی از تاریخ شفاهی موسیقی ایران شکل
میگرفت .در این گفتگوهای خاطرهانگیز و ماندگار هنرمندانی که اکثراً گرد پیری بر چهره
داشتند و از عوارض دیرسالی در رنج بودند ،با سفر به اعماق گذشته ،شنیدنیترین روایات را از
اوضاع و احوال هنری روزگار پیشین بیان نموده و از یادماندههای تاریک و روشن گذشته ،از
دشواریهای حیات هنری خود ،از کامها و ناکامیهای حرفهای ،از رنجهایی که برای یادگیری
موسیقی تحمل میکردند و جفاهای ناگواری که از ناحیه متحجّران و ریاکاران و یکسونگران
بر آنها تحمیل میشد ،سخن میگفتند .اینک که چند دهه از این گفتگوها میگذرد و اکثر
اساتید مشهور آن زمان به ابدیّت پیوستهاند ،ارزش معنوی و تاریخی این خاطرات ،به مراتب
بیش از زمان گفتگو است.
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از اساتید نامداری که در این مصاحبهها شرکت داشتند میتوان از افراد زیر نام برد:
غالمحسین بنان ،عبداهلل دوامی ،مرتضی نیداوود ،فریدون مشیری ،ادیب خوانساری ،سعید
هرمزی ،حسین قوامی ،جواد ذبیحی ،حسن کسائی ،فرهاد فخرالدینی و عدهای دیگر که یاد همه
آنها به خیر باد.
یادآوری می شود که ابتهاج و همکارانش با هنرمندان دیگر نیز گفتگوهایی انجام دادند ،ولی
متأسفانه فرصت انتشار آنها فراهم نیامد .از آن جمله هوشنگ ابتهاج از مصاحبهای یاد میکند که
با خانم بتول عباسی مشهور به «روحانگیز» آوازخوان مشهور انجام داد ،ولی متأسفانه امکان انتشار
آن فراهم نشد و یکی از تأسف های ابتهاج در این است که کپی این گفت و شنود را برای خود
نگهداری نکرده است .گفتنی است که در بین خوانندگان زن ایران ،خانم روحانگیز مقام
ارجمندی دارد .صدای او چه در اوج و چه در بم و چه در شور و حال و لطافت ،همپایه صدای
قمرالملوک وزیری بود و بدون تردید از نوادر هنری به شمار میآمد.

 -۳آهنگها و نغمههای محلی در برنامه گلچین هفته
آهنگها و ترانههای محلی ایران از غنیترین و متنوعترین آثار موسیقایی محسوب شده و
مهمترین پایههای موسیقی ملی ما را تشکیل میدهند .این آثار بازتاب غمها و شادیها و
شکستها و پیروزیهای مردم مناطق مختلف ایران در قرون گذشته بوده و در حقیقت بخش
ارجمندی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ما را نمایندگی میکنند .برخالف اکثر آهنگها و
ترانه های مناطق شهری که عمری کوتاه دارند و پس از مدتی تازگی و جذابیت و تأثیر خود را
از دست میدهند و از بین میروند ،اغلب ترانههای محلی صدها سال عمر داشته و زیبایی و
لطافت و عمق و معنای خود را همواره حفظ میکنند.
در برنامههای گلچین هفته ،به پخش آهنگهای محلی توجه فراوان به عمل میآمد و آثار
موسیقیایی مناطق مختلف ایران که به وسیله هنرمندان محلی اجرا شده بود ،در اکثر برنامهها
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وجود داشت ،از آن جمله میتوان از ترانههای خراسانی ،آذربایجانی ،گیالنی ،کردستانی ،فارس
و دیگر نقاط ایران یاد کرد.
در همین زمینه باید از آهنگ هایی که به وسیله استاد ابوالحسن صبا و دیگر هنرمندان برجسته
ایرانی ،از گوشه و کنار مملکت جمعآوری شده و گوشهای از فرهنگ متعالی ایران را
نمایندگی میکنند ،یاد کرد .در سال  ۱۳۰۸خورشیدی ،به هنگامی که استاد صبا ،مسئولیت
مدرسه موسیقی رشت را برعهده داشت ،با سفر به نقاط مختلف گیالن و مازندران ،بسیاری از
آهنگهای زیبای آن نواحی را جمعآوری کرد و نت آنها را نوشت و گنجینه هنر معاصر ایران
را غنای بیشتری بخشید .از جمله این آهنگهای دلنشین میتوان از :دیلمان ،امیری مازندرانی زرد
ملیجه ،کوهستانی ،بهارمست ،کاروان ،شوشتری ،در قفس را نام برد که بعداً برجستهترین
شاگردان صبا مانند رحمتاهلل بدیعی ،حبیباهلل بدیعی ،فرامرز پایور و حسن کسائی اغلب این
آهنگها را به نحو مؤثری اجرا کردند و در برنامههای مختلف گلچین هفته انتشار یافت (برای
اطالع بیشتر از ترانههای محلی ایران و آثاری که صبا جمعآوری کرد ،به جلد اول کتاب هزار
آوا مراجعه شود).

 -۴بزرگداشت هنرمندان
به منظور بزرگداشت برخی از هنرمندان که به ابدیت پیوسته بودند و آشنایی بیشتر مردم با
زندگی و هنر متعالی آنها ،برنامههای ارزنده و پرمحتوایی تهیه میشد که انتشار آنها در
برنامههای گلچین هفته ،بسی آموزنده و جذاب و خاطرهانگیز بود و شنوندگان با خدمات و آثار
این هنرمندان آشنا میشدند .از جمله این بزرگان میتوان به افراد زیر اشاره داشت:
 -۱نورعلی خان برومند ،موسیقیدان نامدار و معلم بزرگ موسیقی ،که بسیاری از
اساتید بعدی از دست پرودگان وی به شمار میآیند.
 -۲روحاهلل خالقی ،موسیقی دان ،آهنگساز بزرگ و نویسنده نامدار کتب موسیقی و
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سازنده سرود جاودانه «ای ایران».
 -۳ابوالقاسم عارف قزوینی ،موسیقیدان ،آهنگساز و ترانهسرای پیشکسوت و
خالق ترانههای ملی و میهنی.
-۴مرتضی نیداوود ،نوازنده نامدار تار و خالق اثر فناناپذیر« .مرغ سحر»
-۵حسین تهرانی ،تنبکنواز مشهور ،هنرمندی که به این ساز چهره جدیدی داد.
-۶اکبر نوروزی ،هنرمند و نوازنده افسانهای تار در مکتب اصفهان.
-۷حسین قوامی ،خواننده بزرگ و خالق بسیاری از آوازها و ترانههای ماندنی.
-۸رضا ورزنده ،نوازنده مشهور و بیجانشین سنتور و خالق زیباترین نغمههای
موسیقی با سنتور.
 -۵اجرای آواز در گلچین هفته
در این برنامه ،انتشار آوازهای سنّتی براساس ردیفهای موسیقی ایرانی ،جایگاه چندانی نداشت.
تنها برخی از شاهکارهای مسلم و بی مانند آوازی و از آن جمله قطعات زیر در برخی از
برنامههای گلچین هفته پخش شد:
 اثر ارجمند و یگانهای که خانم روحانگیز در سال  ۱۳۰۸خورشیدی همراه با ویلن مهدیمفتاح در مایه دشتی خواند و بر روی صفحه گرامافون ضبط شد.
 آواز دلانگیزی که غالمحسین بنان همراه با پیانو استاد مرتضی محجوبی در دستگاه نوا اجرانمود.
 آواز بینظیری که تاجاصفهانی در سال  ۱۳۱۳خورشیدی در بیداد همایون خواند و تحریرشگفتآوری که به نام تحریر فلکی در موسیقی آوازی به ماندگاری رسید.
 -همنوایی تاج اصفهانی با جلیل شهناز و حسن کسائی ،سه چهره بیجانشین در موسیقی
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ایران.
در هر صورت جایگاه اصلی موسیقی آوازی در برنامه گلهای تازه قرار داشت و سعی براین بود
که در گلچین هفته ،به آثار آهنگین توجه بیشتری به عمل آید.

دیگر نکات قابل توجه در گلچین هفته و گلهای تازه
-۱از مهمترین نارسائیهای فرهنگی و هنری ایران ،میتوان از فقدان نقدهای سالم و آگاهکننده
و تجزیه و تحلیل مسائل هنری ،به خصوص موسیقی یاد کرد .از آنجا که موسیقی در میان جامعه
ایران ریشهای عمیق ندارد ،بسیاری از مردم با ارزشهای واقعی آوازها و آهنگها و ترانهها
بیگانه بوده و از زیباییها و یا مشکالت آنها بیاطالعند و با دید سطحی به این آثار مینگرند .در
مورد گلچینهای هفته نیز ،نه در زمان اجرا و نه در  ۳۵سالی که از آن ایام میگذرد ،هیچ گونه
بررسی و تحلیل هنری انجام نگرفته و کم و کیف این برنامهها و تأثیر آنها بر تحوالت ادبی و
موسیقائی ایران ،ناشناس باقی مانده است .امید آنکه خبرگان هنر ،در زمینه معرفی این برنامهها،
نقدهای آگاهکنندهای بنویسند و بینش هنری جامعه را ارتقاء ببخشند.
-۲از آنجا که هدف نهایی گل های تازه و گلچین هفته ،تهیه بستری مناسب برای حفظ و اشاعه
موسیقی های اصیل ایرانی و استفاده هرچه بیشتر از جادوی شعری پارسی برای معرفی آوازها و
آهنگها و نغمهها بود ،بسیاری از جوانان بااستعداد و خوشذوق به این برنامهها پیوستند و از
طریق این برنامهها ،استعداد آنها به شکوفایی و باروری رسید و در آسمان هنر ایران درخشیدند.
از نامآورترین این هنرمندان میتوان به شرح زیر یاد کرد :محمدرضا شجریان ،رضوی
سروستانی ،هنگامه اخوان ،فاطمه واعظی (پریسا) ،سیمین غانم ،محمدرضا لطفی ،حسین علیزاد،
پرویز مشکاتیان ،حسین عمومی ،دکتر سوسن مطلوبی.
-۳همانطور که در صفحات پیشین اشاره شد ،مهمترین مشکلی که در آن سالها در رادیو وجود
داشت ،فقدان آهنگسازان حرفهای و کمبود آهنگهایی بود که در چهارچوب موسیقیهای
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اصیل ایرانی ،ساخته و پرداخته شده باشد .برخی از موسیقیدانها ،آهنگهای هندی ،عربی،
یونانی و ترکی را که ملودیهای آنها تا حدی برای شنوندگان مأنوس بود ،با تغییراتی چند به
عنوان آهنگهای ایرانی ارائه میدادند ولی شورای موسیقی رادیو آنها را نمیپذیرفت .ابتهاج
بر آن شد که برخی از آهنگهای موفق و مشهور گذشته را با تنظیمهای جدید ،بازسازی نمایند.
بازسازی آثار گذشتگان ،در همه جای دنیا معمول است و آهنگها و ترانههای ارزشمند ،با
استفاده از تکنولوژیهای جدید ،به وسیله ارکسترهای مجهز بازسازی میشود.
اغلب آهنگهایی که در سالهای پیشین به شهرت رسیده بود ،به علت ابتدایی بودن دستگاههای
ضبط و ثبت صدا ،کیفیّت مطلوبی نداشت و ارکستری که آنها را همراهی میکرد از  ۲-۳ساز
تجاوز نمی نمود .بازسازی این آثار در رادیو ایران ،به وسیله ارکستر بزرگ گلها و یا گروه
موسیقی سماعی ،تحول ارجمندی به شمار میرفت و تا حدودی هم کمبودها را جبران میکرد.
به طور مثال از آهنگهای فوقالعاده زیبایی که بازسازی شد ،اثر دلآویزی بود از «حبیب
سماعی» موسیقیدان افسانهای ایران که «صبح شد باز» نام داشت و در حدود سال ۱۳۱۳
خورشیدی با آوای محزون «موچول پروانه» بر روی صفحه ضبط شده بود .بعد از چهل سال،
بازسازی این اثر با صدای لطیف پوران شاپوری و همراه با ارکستر بزرگ ،به خصوص
زخمههای تار استاد جلیل شهناز ،به غایت بدیع و دلنشین و مؤثر از آب درآمد و در گلچین
هفته ،هر دو اجرا انتشار یافت که عمیقاً بر دلها نشست.
آهنگ دیگری که بازسازی آن مورد عنایت و رضایت دوستداران موسیقی قرار گرفت« ،به
کنارمبنشین» نام داشت که در اواخر دهه  ۱۳۲۰به وسیله مهدی خالدی و کالم رهی معیری
ساخته شد و باصدای جادویی دلکش از رادیو منتشر گشت .در موقع بازسازی این اثر ،هنوز
دلکش فعالیت داشت و اجرای مجدد آن نیز با آوای افسانهای او ،همراه با ارکستری به رهبری
مصطفی کسروی انجام گرفت که در برنامه شماره  ۱۷گلچین هفته انتشار یافت و به نحو
بیسابقه ای مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت و همگان دریافتند که اگر آثار گذشته با
تنظیمهای جدید و ارکسترهای مجهز با استفاده از تکنولوژیهای مدرن ،بازسازی شود ،تا چه
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حد این آثار آراسته و پیراسته و شنیدنیتر میشوند .چند روز پس از پخش این آهنگ ،مهدی
خالدی به دفتر گلها رفته و میگوید که رادیو باید به مناسبت هر آهنگی که از او بازسازی
می شود ،مبلغ یکصد هزار تومان بپردازد ،درخواستی غیرمعمول و غیرمنطقی و در نتیجه هوشنگ
ابتهاج تصمیم گرفت که از آن پس فقط آهنگهای شیدا و عارف و یا آثاری که مدعی
خصوصی ندارند ،مورد بازسازی قرار گیرند.
به هر روی طیف وسیعی از مسائل و مشکالت که اکثراً جنبه اجتماعی و فرهنگی و فنّی داشت،
روند طبیعی کارها را با دشواریهای گوناگون ،مواجه میکرد که فقط عشق به کار و عشق به
هنر میتوانست بر آنها فایق آید.
دریغ و صد دریغ ،نهاد فرهنگی و هنری درخشانی که "داوود پیرنیا" بنیاد نهاد در دست تطاول
گر زمان متوقف شد .اما مانند کوه بلندی که هرچه از آن دور شویم  ،عظمت و بلندای آن بهتر
دیده می شود ،هر سال که از روزگار موسیقی گل ها می گذرد ،ارزش و اعتبار و جاودانگی آن
نمایان تر می شود.
موسیقی گل ها به راستی رنسانس بزرگی در تاریخ فرهنگ و هنر ایران به شمار می آید.
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تأمّلی در زندگی و
کارنامۀ سیاسی و
فرهنگی حسن پیرنیا
(مشیرالدوله)
به مناسبت ابتکار پرونده ای دربارۀ زنده یاد داوود پیرنیا توسط فصلنامۀ وزین آرمان ،بر آن شدم
که به کارنامۀ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) بپردازم.
در میان خانواده های حکومتگر ایرانی در صد و پنجاه سال گذشته ،خاندان پیرنیا جایگاهی ممتاز
دارد ،چون سه دولتمرد طراز اوّل ،یک پدر و دو پسر ،که هرکدام در پیش و پس از اعالم
مشروطیت عهده دار مسؤلیت های مهم و مصدر خدمات برجسته ای به کشور بوده اند و در
تاریخ معاصر به نیکی از ایشان یاد می شود ،از آن خاندان برخاسته اند.
میرزا نصراهلل خان پدر خانواده (متولد  ۲۵مهر ماه  )۱۲۱۹که از وی به نام مشیر الدولۀ اوّل 1یاد
می شود در اوان جوانی با اتّکاء به قابلیت های خود و با سودای رسیدن به جاه و نام از زادگاه
خویش نائین ،روی به تهران نهاد .او نبیرۀ عبدالوهاب یکی از عارفان محبوب و خوشنام نائین بود
که نزد اهالی به پیر شهرت داشت .تصادف روزگار چنین خواست تا گذار محمّد میرزای قاجار،
که پس از مرگ فتحعلیشاه با نام محمّد شاه بر تخت سلطنت ایران نشست ،به نائین افتد و به
ترغیب مرشد و مراد خود میرزا آقاسی که در تمام دوران پادشاهی اش مقام صدارت او را به
عهده داشت ،به دیدار عبدالوهّاب بشتابد .این دیدار هنگامی صورت گرفت که پدرش عبّاس
 -۱از آغاز تا پایان حکومت دودمان قاجار در مجموع شش تن از دولتمردان آن روزگار به لقب مشیر
الدوله مفتخر شدند .در این مقاله منظور ازمشیر الدولۀ اوّل دوم اشاره به پد و پسری است که از خانواۀ
پیرنیا این لقب را دریافت داشتند.
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میرزا ولیعهد هنوز زنده بود و این که محمد میرزا در آینده ای نزدیک به پادشاهی رسد چندان
محتمل نمی نمود .در آن دیدار عبدالوهاب پیش گویی کرد که محمّد میرزا در مهلتی نه چندان
دور پادشاه ایران خواهد شد .مدت چندان درازی نگذشت که عبّاس میرزا به سختی بیمار شد و
چشم از حهان فروبست .فتحعلیشاه به پاس خدمات و زحمات او در جنگهای ایران و روس
پسرش محمّد میرزا را به جای پدر به ولیعهدی برگزید .یک سال از بیشتر از آن میان نگذشته بود
که مرگ فتحعلیشاه نیز فرا رسید و با رسیدن نوبت پادشاهی به محمّد میرزا پیشگویی پیر نائین به
تحقق پیوست .این رویداد موجبات تقرّب عبدالوهّاب به شاه و افزایش اعتبار و احترام هرچه
بیشتر وی را نزد مردم فراهم آورد .این اعتبار و احترام در خانوادۀ او باقی ماند.

نصراهلل خان مشیر الدّوله
میرزا نصراهلل که خط و ربط نیکویی داشت ،پس از رسیدن به تهران چندی با نسخه نویسی و
دعانویسی معاش خود را تأمین کرد ،ولی این گونه زندگی آن چیزی نبود که او را به تهران
کشانیده بود .روزگار درازی بر نیامد که خط و ربط خوش و سلوک پسندیده پایش را به
محضر بزرگان اواسط دوران ناصرالدین شاه گشود تا سرانجام پس از انتصاب سعید خان مؤتمن
الملک به وزارت امور خارجه به آن وزارتخانه راه یافت .از آنجا مسیر ترقیات سریع بعدی بویژه
در پی وصلتش با دختر یکی از خانواده های متمکّن و متنفذ وقت برایش هموار گردید .چندان
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طولی نکشید که با دریافت لقب مصباح الدوله به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد.
آنگاه در دوران صدارت علی اصغر خان امین السلطان با لقب مشیر الملک به مقام وزیر لشکری
رسید و پس از درگذشت میرزا محسن خان مشیرالدوله وزیر امورخارجه در زمان سلطنت
مظفرالدین شاه ،با همان لقب بر جای او نشست و به مدّت هفت سال تا ده روز مانده به صدور
فرمان مشروطیت در آن مقام باقی بود .در تاریخ معاصر این امتیاز به نام نصراهلل خان مشیرالدوله
ثبت شده است که اولین نخست وزیر دروان مشروطیّت بود ،امّا بیش ازهفت ماه ،از مرداد تا
اسفند ماه  ۱۲۸۵خورشیدی در آن مقام نپایید .چنانکه می دانیم مظفرالدین شاه اندکی پس
امضای فرمان مشروطیت در گذشت و محمّد علی میرزا ولیعهد او به محض این که بر جای پدر
نشست راه خودسری و بازگشت به استبداد را در پیش گرفت .مشیرالدوله چون نتوانست وی را
از ادامۀ آن راه باز دارد از مقام خود استعفا کرد و از پذیرش مقام وزارت خارجه در کابینۀ بعدی
به ریاست علی اصغر خان امین السلطان نیز پوزش خواست .یکسال بیشتر از این میان نگذشته بود
که در  ۲۰شهریور ماه  ۱۲۸۶خورشیدی به طور ناگهانی در گذشت .از آنجا که در گذشت او
بدون سابقۀ قبلی بیماری روی داد ،شماری از مورخان مرگ وی را مشکوک تلقی کرده و با
توجه به خود داری اش از خدمت در دورۀ معروف استبداد صغیر در زیر سایۀ محمّد علیشاه،
احتمال توطئه ای را از سوی عوامل پشتیبان استبداد در مرگ وی منتفی ندانسته اند.
نصراهلل خان مشیرالدواله دو پسر به نام های حسن و حسین تربیت کرد که به نوبۀ خود در تاریخ
یکصد سالۀ اخیر ایران نام آور شدند .اولی چهار بار بر کرسی نخست وزیری نشست ،بارها به
مقام وزارت رسید و با تأسیس مدرسه علوم سیاسی وتألیف تاریخ سه جلدی ایران باستان مصدر
خدمات بزرگی به سیاست و فرهنگ کشور گردید .دومی نیز افزوده بر خدمات شایان در
مقامات شامخ دولتی بر نخستین دوره های مجلس شورای ملی با کفایت تمام ریاست کرد،
چنانکه از وی به عنوان بهترین رئیسی که مجلس شورای ملّی در همۀ دوران برپایی اش به خود
دید یاد می کنند.
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موضوع این نوشته البته بررسی زندگی حسن پیرنیا و پرداختن به کارنامۀ سیاسی و فرهنگی او
است ،با این همه اشاره ای کوتاه به خاستگاه خانوادگی وی چنانکه که در باال آمد ضروری
می نمود .در این بررسی به مراحل عمده در مسیر زندگی حسن پیرنیا از تولّد و تحصیالت

یکی از آخرین عکس های حسن پیرنیا

گرفته تا مشاغل و مسؤلیت های دولتی وی و نقشی می پردازیم که در تدوین قوانین ،به ویژه
تهیۀ پیش نویس قانون اساسی و قوانین مربوط به محاکم و دادگستری با توجه به معیارهای
جاری در جهان پیشرفته و متمدن ،داشت .به نقش او در بنیانگذاری نخستین مدرسۀ علوم سیاسی
در ایران و سرانجام کار سترگ تحقیقی وی با نوشتن تاریخ ایران باستان ،پرداخته خواهد شد.
تولّد و تحصیالت :حسن پیرنیا در  ۱۲۵۱خورشیدی در نایین به جهان دیده گشود .چنانکه
اشاه رفت ،پدرش میرزا نصراهلل خان نایینی با تکیه بر زانوی خود به پایتخت آمده و در کار
گشودن سریع راه خود به حلقه های نفوذ و قدرت و پشت سرگذاشتن مدارج و مقامات به سوی
موقعیت های باالتر بود .حسن پیرنیا پس از گذراندن آموزش های مقدماتی در حالی که بیش از
چهارده سال نداشت برای ادامۀ تحصیل به مسکو فرستاده شد و به این ترتیب او از نسل نخستین
نخبه زادگان وقت بود که به سبب وضع خانوادگی از امتیاز تحصیل در اروپا برخوردار شدند و
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در بازگشت به میهن دروازه های ترقی را به سبب دانشی که اندوخته بودند بر روی خود گشوده
یافتند .او در مسکو ابتدا در مدرسۀ نظام روسیه ثبت نام کرد و پس از به پایان رساندن موفقیت
آمیز دورۀ آن مدرسه ،در دانشکده حقوق دانشگاه مسکو پذیرفته شد .او هنگامی که پس از
تکمیل تحصیالت دانشگاهی با درجۀ ممتاز در رشته حقوق به ایران بازگشت پدرش وزیر امور
خارجه بود .پیرنیای جوان نیز به تَبَع پدر به آن وزارتخانه پیوست.
مسئولیت های اجرایی و سیاسی :نخستین مأموریت خارجی حسن پیرنیا در خارج پس از
ورود به خدمت وزارت امورخارجه ،درسفارت ایران در سنت پترزبورگ با مقام وابسته بود .در
بازگ شت از این مأمویت به عنوان منشی و مترجم امین السلطان صدر اعظم وقت تعیین و در سفر
دوم مظفرالدین شاه به اروپا از همراهان وی بود و با تسلّط به زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی
سمت مترجم شاه را به عهده داشت .با کار در این سطح از همان اوان خدمت و قابلیت هایی که
از خود نشان داد ،همان گونه که انتظار می رفت از آن پس مسیر ترقی را با سرعت پیمود .چندان
زمانی نگذشت که به سفارت ایران در سنت پترز بورگ منصوب شد و با وجود جوانی ،نظر به
گذراندن تحصیالتش در آن کشور و سابقۀ اقامت طوالنی در آنجا ،در تصدی آن مسؤلیت نیز
شایستگی نش ان داد .از آن هنگام به بعد در بیشتر کابینه هایی که پس از استقرار مشروطیت
تشکیل شدند عضویت داشت .بارها به مقام وزارت رسید و خود نیز چهار بار مأمور تشکیل
کابینه شد که در زیر با اندک تفصیلی به مسیر شغلی وی اشاره می شود.
حسن پیرنیا سه بار در مقام وزیر امور خارجه قر ار گرفت ،هفت بار وزیر عدلیه ،دوبار وزیر علوم
و اوقاف ،سه بار وزیر جنگ و یک بار وزیر تجارت بود و یک بار نیز به وزارت پست و
تلگراف منصوب شد .یکی از مهم ترین اقدامات و خدمات شایان تحسین این حقوقدان وارد
ساختن اصالحات سودمند و هماهنگ با کشورهای پیشرفته به منظور قانونمند ساختن امور
کشور بود .زیر هدایت او و با الهام از نظام قضایی فرانسه ،اصول محاکمات حقوقی ،اصول
محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی وضع شد و قانون ثبت اسناد نیز تدوین گردید.
دیوان عالی کشور در  ۱۲۹۱خورشیدی که او وزیر عدلیه بود پایه گذاری شد .او همچنین
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امتحان از قضات و وکال را شرط احراز شغل قضاوت و وکالت قرار داد و خود آثاری در زمینۀ
حقوق بین الملل ،دستورالعمل اصول محاکمات جزایی و قوانین موقت محاکمات حقوقی نوشت
که از هر نظر واجد اهمیّت بود .به این ترتیب در اصالح امور قضایی کشور پس از مشروطه نقش
مهمی ایفا کرد و بیشتر قوانینی که پس از مشروطه مالک کار قرار گرفت ،با راهنمایی و به
سرپرستی وی تهیه شد .همچنین او را در پی ریزی مقدّمات سازمان دادگستری نوین که سرانجام
درعهد رضا شاه به دست داور تحقق پذیرفت سهیم می دانند ،زیرا عالوه بر نظارت بر تشکیل
دیوان عالی کشور و دادسراها ،قانون محاکمات حقوقی و جزایی را تدوین کرد و به تصویب
رساند.
در پی اعالم مشروطیت ،میرزا حسن خان پیرنیا که تا آن زمان لقب مشیرالملک داشت بعد از
مرگ پدر در سال  ۱۲۸۶شمسی وارث لقب مشیرالدوله شد .او پس از تجربه اندوزی به عنوان
وزیر در کابینههای گوناگون ،سرانجام در اسفندماه سال  ۱۲۹۳شمسی برای نخستین بار با رأی
تمایل مجلس به سِمَت رئیسالوزرا انتخاب گردید .مهم ترین کار مشیرالدوله در اولین دوره
ازنخست وزیری مذاکره با دولت های روس و انگلیس برای تخلیه ایران از قوای اشغالگر آن دو
قدرت متجاوز و لغو اختیارات فوقالعاده مرنار بلژیکی رئیس کل گمرک ایران بود .انگلیسی ها
به سبب سرسختی مشیرالدوله در تخلیۀ ایران از قوای انگلیس نسبت به او نظر مساعدی نداشتند و
در مجلس هم با این که به اتفاق آرا به نخستوزیری مشیرالدوله اظهار تمایل شده بود ،از آغاز
دومین ماه زمامداری تحریکاتی را علیه او آغاز کردند تا سرانجام این کارشکنی ها به استعفای
وی از ریاست دولت انجامید .مدت زمامداری مشیرالدوله در اولین دوره نخستوزیری از پنجاه
روز فرا تر نرفت.
میرزا حسن خان مشیرالدوله پس از بازگشت احمدشاه از سفر اروپا در بهار سال ۱۲۹۹به دنبال
جنجال بر سر قرارداد  ۱۹۱۹میان ایران و انگلیس و استعفای وثوقالدوله برای دومین بار به
نخست وزیری برگزیده شد .در کابینه جدید چهار تن برای نخستین بار به مقام وزارت رسیدند
که از آن جمله دکتر محمد مصدق در سِمَت وزیر عدلیه قرار گرفت .نخستین تدبیر مشیرالدوله
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برای این که دولت را از قید تعهدات ناشی از قرارداد  ۱۹۱۹رها سازد این بود که اجرای آن را
به تصویب مجلس شورای ملّی موکول ساخت .او در این دوره از زمامداری با مشکالت بزرگ
دیگری هم دست به گریبان بود که از میان مهم ترین آنها میتوان به قیام میرزا کوچک خان
جنگلی در گیالن و قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز اشاره کرد .مشیرالدوله در هر دو مورد
برای حل مشکل از طریق مسالمت آمیز اهتمام فراوانی از خود نشان داد ،ولی نتیجۀ مورد انتظار
را به دست نیاورد .سرانجام مخبرالسلطنه به تبریز رفت و قیام خیابانی را سرکوب کرد .خیابانی
کشته شد  ،ولی نیروهای اعزامی به رشت از عهدۀ جنگلی ها برنیامدند و این مشکل تا پایان دوره
زمامداری مشیرالدوله بر جای ماند .از سوی دیگر انگلیسی ها که از تعلیق و ردِّ قرارداد  ۱۹۱۹با
رأی مجلس سخت ناراضی بودند ،بار دیگر بنای کارشکنی و مخالفت با وی و تدابیری را که
برای برقراری ثبات در کشور اتخاذ کرده بود گذاشتند تا چارۀ دیگری جز کناره گیری از مقام
نخست وزیری برای او باقی نماند و این امر در روز سوم آبان  ۱۲۹۹اتّفاق افتاد.
مشیرالدوله برای سومین بار ،یازده ماه پس از کودتای  ۱۲۹۹با تمایل اکثریت قریب به اتفاق
نمایندگان مجلس به نخست وزیری انتخاب شد .در کابینۀ جدید مشیرالدوله که روز سوم بهمن
 ۱۳۰۰شمسی به مجلس معرفی شد ،سردار سپه (رضاخان) وزیر جنگ ،سردار معظم خراسانی
(تیمورتاش) وزیر عدلیه ،حکیم الملک وزیر امور خارجه و مدیرالملک وزیر مالیه بودند.
احمدشاه ب عد از رأی اعتماد مجلس به دولت مشیرالدوله عازم اروپا شد و میدان را برای برایی
سردار سپه خالی گذاشت .مداخالت سردار سپه در کار دولت سرانجام به استعفای مشیرالدوله از
مقام نخست وزیری انجامید ،ولی احمدشاه در پاسخ اعالم استعفای وی به صورت تلگرافی
مُصرّانه از او خ واست تا از استعفا انصراف جوید و به کار خود ادامه دهد .مشیرالدوله نیز پس از
دریافت تلگرام شاه از استعفا منصرف شد امّا در برابر تحریکات روز افزون سردار سپه که دیگر
صاحب قدرت عملی در کشور شده بود دوام نیاورد و بعد از چهار ماه و نیم زمامداری از کار
کنارهگیری کرد.

65

شماره ۱۷

آرمان

مشیرالدوله برای چهارمین و آخرین بار روز  ۲۶خرداد سال  ۱۳۰۲باز با ابراز تمایل اکثریت
بزرگی از نمایندگان مجلس و صدور فرمان از سوی احمدشاه به نام وی به نخستوزیری رسید.
این بار هم جز ابقای رضاخان سردار سپه در مقام وزیر جنگ چارۀ دیگری نداشت .در چهارمین
دولت مشیرالدوله ،مصدقالسلطنه وزیر امور خارجه ،ذکاءالملک فروغی وزیر مالیه و
حکیمالملک وزیر عدلیه بودند .مهم ترین وظیفه چهارمین دولت مشیرالدوله برگزاری انتخابات
مجلس پنجم بود .در این هنگام که ضعف احمدشاه و دل نسپردن او به امور کشور وضع بسیار
متزلزلی در کشور پدید آورده بود ،انتظار می رفت مجلس پنجم به مجلس سرنوشت سازی
ت بدیل شود و چنین نیز شد .رضاخان که در عمل واقعیت قدرت را در اختیار داشت ،پس از
ناموفق ماندن موجی که برای اعالم جمهوری به راه انداخته بود ،این بار سودای دیگری در سر
می پخت و در صدد بود که با پرکردن مجلس بعدی از دست نشاندگان خود به نقشه ای که
برای نشستن بر سر یر سلطنت ایران دنبال می کرد جامۀ عمل بپوشاند .نظامیان زیر فرمانش بودند
و با مداخالت علنی آنان مجلس پنجم دارای همان ترکیبی شد که دلخواه سردار سپه بود .در
این میان احمدشاه که مدّت چندانی از بازگشتش به کشور نگذشته بود ،برای بار سوم به فکر
عزیمت به اروپا افتا د .تالش مشیرالدوله برای منصرف ساختن شاه از ترک کشور در آن موقع
حساس به جایی نرسید .سرانجام مشیرالدوله که خود را حریف سردار سپه نمیدید تصمیم
گرفت به سود قوامالسلطنه از کار کناره گیری کند .او احمدشاه را به صدور فرمان نخست
وزیری به نام وی راضی کرد ،ولی سردار سپه که سخت مراقب اوضاع بود قوامالسلطنه را پیش
از آن که بر مسند نخست وزیری بنشیند با توسّل به این بهانه که قوام دست به کار توطئه ای برای
کشتن او بوده است ،بازداشت کرد .مشیرالدوله برای آزادی قوامالسلطنه دست به دامن احمدشاه
شد ،ولی تنها کاری که شاه توانست انجام دهد ،جلب موافقت رضاخان برای تبعید قوام به اروپا
بود.
در این هنگام مشیرالدوله که احساس میکرد دیگر کاری در صحنۀ اجرایی از او ساخته نیست و
بعد از رفتن شاه از ایران دیری نمی پاید که رضاخان برتمامیت قدرت چنگ خواهد انداخت،
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در اواخر مهرماه  ۱۳۰۲استعفای خود را به احمدشاه تقدیم کرد .شاه با اکراه تمام استعفای او را
پذیرفت و چون دیگر کسی در آن شرایط آماده قبول مسؤلیت نبود روز سوم آبان  ۱۳۰۲فرمان
نخستوزیری سردار سپه را صادر کرد و شتاب زده عازم اروپا شد.
در این خالل مجلس شورای ملّی در اجالس  ۱۹آبان  ۱۳۰۴خود به انقراض سلسلۀ قاجار و انتقال
سلطنت به رضاخان سردار سپه رأی داد .نمایندگان مخالف از پنج تن ،از آن جمله محمّد
مصدّق ،ملک الشعرای بهار ،حسن تقی زاده و یحیی دولت آبادی ،تجاوز نمی کردند .در آن
جریان ،مصدّق نطق تاریخی خود را در مخالفت با انتقال سلطنت به سردار سپه و واگذاری
تمامیت قدرت به وی ایراد کرد و از آن پس با گذراندن سالهای درازی در تبعید و حبس
خانگی به خاطر ایراد چنان سخنانی مجازات شد .در همان شب انتقال سلطنت ،عوامل وابسته به
سردار سپه نقشۀ به قتل رساندن ملک الشعرای بهار را به اجرا گذاشتند ،ولی به جای او روزنامه
نگاری به نام واعظ قزوینی را که از نظر هیئت ظاهری به ملک الشعرا بی شباهت نبود به گلوله
بستند.
مشیرالدوله در دوره های پنجم و ششم و هفتم که هنوز درجاتی از آزادی انتخابات وجود داشت
از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملّی برگزیده شد .ولی با مشاهدۀ کاهش فزایندۀ نقش قوۀ
مقننه و از میان رفتن تأثیر عملی آن در ادارۀ امور ،از حضور در مجلس هفتم خود داری ورزید.
از آن پس در خانه نشست و کار نگارش تاریخ سترگ ایران باستان را که از چندی پیش با
کوششی خستگی ناپذیر آغاز کرده بود پی گرفت .چنین بود که پیش از آنکه مرگ زود
هنگامش در  ۱۳۱۴شمسی فرا رسد سه مجلّد قطور از آن تاریخ را تا آغاز عصر ساسانیان به
نگارش درآورد.
فعالیت ها و خدمات آموزشی و فرهنگی :یکی از مهمترین خدمات فرهنگی مشیر الدوله
بنیانگذاری مدرسه علوم سیاسی برای تربیت دولتمردان و سیاست پیشگان آینده بود .حسن پیرنیا
با دور اندیشی نیاز مبرم به تربیت سیاستمدارانی را که برای پرداختن به ادارۀ امور کشور از راه
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درست آموزش دیده باشند ،تشخیص داد .او با تالش بسیار طرحی را که از مدتها پیش به آن
اندیشیده بود ،پی گرفت و سرانجام با بنیانگذاری مدرسۀ علوم سیاسی که در نیمۀ شعبان ۱۳۱۷
قمری برابر با  ۲۸آذر ماه  ۱۲۷۸خورشیدی به فرمان مظفرالدّین در تهران گشایش یافت ،فکر
خود را به جامۀ عمل در آورد و تدارک بودجه ،نوشتن برنامه و استخدام استاد را برای آن از

حسن و حسین پیرنیا و فرزندانشان

داخل و خارج دنبال کرد .نخستین مدیر و یکی از استادان مدرسه خود مشیرالدّوله بود و پس از
او کسانی چون عبدالکریمخان محققالدوله ،میرزا حسینخان مؤتمنالملک ،محمدحسینخان ذکاء
الملک فروغی ،محمدعلی فروغی ،ولیاهلل خان نصر ،علی پرتو اعظم ،عبدالحسین شیبانی

(وحیدالملک) و علیاکبر دهخدا مدیریت مدرسه را به عهده داشتند .مدرسۀ علوم سیاسی بعد از
مدرسۀ طب قدیمی ترین نهاد آموزش عالی در کشور بود که سی و پنج سال پیش از گشایش
دانشگاه تهران تأسیس شد و دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعد ها جانشین آن
گردید .این مدرسه تأثیر انکار ناپذیری در تربیت و تحوّل فکری نسل بعدی سیاستمداران در
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ایران به جای گذاشت و از این بابت افتخاری بزرگ در تاریخ معاصر کشور برای حسن پیر نیا
که بانی شد باقی ماند .ناظم االسالم کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان می نویسد:
علت همراهی پیرنیا با مشروطه تأسیس مدرسه مبارکه سیاسی بود .پس از افتتاح مدرسه
سیاسی امور مدرسه با حسن پیرنیا و (برادر او) میرزا حسین خان بود ...از خارج هم مدد
و اعانت به آنها شد تا کار به جایی رسید که هواخواهان حرّیت از اطراف عالم چشم به
این دو نفر عالِم انداخته و نجات اهل ایرا ن را منحصر به اقدام این دو نفر دانسته و آنها
هم الحقّ کوتاهی نکردند (ص)۴۴۶ .
نگارش کتاب ایران باستان و اهمیّت آن :مشیرالرالدّوله پژوهش در بارۀ تاریخ ایران
باستان و نگارش کتابی را به همین نام از سال  ۱۳۰۲خورشیدی آغاز کرد.
به جرأت می توان گفت که حسن پیرنیا نخستین آغازگر پژوهشهای جدّی و روشمند در بارۀ
تاریخ ایران باستان بود .وی به منظور گرد آوردن مطالب کتاب خود به سنجش باریک بینانۀ
نوشته های پژوهشگران قدیم و جدید و باستان شناسان نام آور اروپایی پرداخت .حتّی نقل می-
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کنند که پیرنیا زبان یونانی را هم آموخت تا بتواند به صورت دست اوّل از منابع موجود به آن
زبان بهره گیرد .در دهه های اخیر کتابهای متعددی در این زمینه در ایران تألیف یافته است،
ولی فضل تقدّم در این قلمرو همواره برای وی باقی خواهد بود .نویسندگان و تاریخ نگاران
بسیاری از این تألیف ارجمند با تحسین بسیار یاد کرده اند .از آن میان ،باستانی پاریزی در کتاب
محققانۀ خود به نام تالش آزادی :محیط سیاسی و زندگانی مشیر الدّولۀ پیرنیا می نویسد:
پیرنیا آخرین و تازه ترین و صحیحترین اطالعات عصر خود را در باب تاریخ ایران
باستان به دست آورده است ،البته بعد از مرگ او تا امروز ،کتیبهها و آثار تازه به دست
آمده و کتب و رساالت متعدد نوشته شده است و صدها شرقشناس در باب تاریخ
اعصار گذشته ما تحقیقات کردهاند؛ ولی باز هم شاید بتوان ادعا کرد که مطالب تازه
آنقدرها نیست که بتواند مطالب ایران باستان را ،حتی در چند جمله مختصر ،تخطئه
کند .دانش تاریخ «ایران باستان» وامدار پیرنیا است .حق پیرنیا از جهت ایران باستان بر
ملت ایران با قدری تسامح کم از حق فردوسی نیست .این بیان اگر ظاهراً اغراق بهنظر
آید ،باید توجه داشته باشیم که ما امروز صحبت از ایجاد تاریخی میکنیم که مربوط به
 ۲۵۰۰سال پیش از اینِ ایران است و متاسفانه برای ما مجهول و نامعلوم بود .حیطۀ
حکمرانی و مقام فرماندهی هخامنشیان و پارتها و مادها را کسی تشخیص نمیداد،
منابع ایران بهکلی از میان رفته بود و به منابع یونانی و رومی و اروپایی
شخصی دسترسی نداشت .در حقیقت ،ایران بو د و تاریخی مبهم از ساسانیان به بعد.
پس اغراق نیست اگر بگوییم مشیرالدوله زندهکنندۀ تاریخ ایران باستان است .اهمیت
کار مشیرالدوله و خدمات او بر هیچ یک از اهل فن و تحقیق پوشیده نیست (ص)۹۶ .
حسن پیرنیا مدّت دوازده سال به گونه ای پیگیر به کار پژوهش در بارۀ ایران باستان و نگارش
تألیف پردامنۀ خود زیر این عنوان مشغول بود .او در این مدّت با کوششی بی مانند توانست کار
تحقیق و نگارش را در بارۀ مادها ،هخامنشیان و پارت ها (اشکانیان) به پایان رساند .پژوهش های
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خود را دربارۀ ساسانیان تازه آغاز کرده بود که مرگ نابهنگام ،فرصت به سرانجام رساندن اثر
نفیسش را از وی گرفت.
نگاه کوتاهی به کتاب تاریخ ایران باستان و ساختار آن :تاریخ ایران باستان که اکنون
در سه مجلّد در اختیار عالقه مندان قرار دارد ،سه هزار و پانصد صفحه را در بر می گیرد.
مجلّد نخست سرگذشت ایران در روزگار مادها و هخامنشیان تا پایان عصر خشایار شاه را
دنبال کرده ،افزوده بر آن مؤلّف به شرح فشردۀ رویدادهای همرمان تاریخی در سرزمینهایی
مانند مصر ،آشور ،یابل ،سوریه و فلسطین پرداخته است.
وی در این مجلّد آگاهی های ارزشمندی از نژادها و خطهای روزگار باستان نیز به دست می-
دهد و خواننده را با نویسندگان منابع کتاب خود از توسیدید و دیودور سیسلی و پلوتارک و
استرابون گرفته تا طبری و بالذری و ابن اثیر و  ...آشنا میسازد .نویسنده آغاز حکومت مادها را
هفت صد پیش از میالد می داند و از شاهان ماد با نامهای دیوکس ،فرورتیش ،هووَخ شتره و
اژدهاک یاد میکند .در این بخش فصل جامعی نیز به جنگهای ماد و آشور اختصاص می-
دهد.
چگونگی رسیدن کورش به قدرت و شرح حال نخستین شاهان هخامنشی موضوع کانونی این
جلد به شمار میرود .در این بخش از کتاب از روابط ایران و یونان نیز به درازا سخن می رود و
کشور گشایی های هخامنشیان را به تفصیل باز نموده می شود.
مُجَلّد دوم با توضیحاتی در بارۀ اردشیر اوّل هخامنشی ،دوران پادشاهی و نام نیاکان او آغاز
میشود و با مرگ اسکندر و شرح خوی و خصال وی به پایان میرسد .نویسنده در این بخش از
رویدادهای روزگار خشایار شاه دوم ،داریوش دوم ،اردشیر سوم ،آرسس و داریوش سوم سخن
می گوید و به چند و چون نبردهای اسکندر مقدونی با امپراتوری پهناور ایران ،شکست ایرانیان
در این نبردها و سپس تاختن اسکندر به سرزمینهای همسایه ایران مانند هند و عربستان می-
پردازد .در این مُ جلّد خواننده همچنین به اطالعات پر ارجی در بارۀ دیوان ساالری گسترده در
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عصر داریوش اوّل دست می یابد و آگاهی های در خوری از نیروی دریایی و نیروی زمینی
ایران در آن عصر ،راهها ،چاپارخانهها ،تقویم و دیگر پیشرفتهای دوره هخامنشی به دست می-
آورد .غیر از این مؤلّف از درون مایه سنگ نگارهها و سنگ نوشتههای آن زمان مانند بیستون
رمز میگشاید.
مُجَلّد سوم با کشمکش میان گروه های رقیب مقدونی بر سر جنازۀ اسکندر در راه رسیدن به
قدرت آغاز و با برآمدن اشکانیان و شرح حال آنان دنبال میشود ،سپس با گزارش مشروحی
درباره معماری عصر پارت ها پایان می یابد .جنگ سرداران اسکندر (آن تی پاتر ،پلیس پرفون،
آنتی گون ،کاساندر و )...بر سر جانشینی او و وضع حاکم بر قلمرو امپراتوری ایران در دوران
سلوکوس و جانشینانش از مباحث دیگر این بخش از کتاب است .در این مجلّد ما به این نکته
پی می بریم که سلوکیان چگونه در پی تحمیل فرهنگ و زبان یونانی بر ایرانیان بودند و در آن
از انگیزه یونانی کردن مشرق و ایجاد مستعمرههای یونانی در آسیای غربی که دنباله گیری
هدف های اسکندر بوده است ،سخن می رود .نویسنده آنگاه به توضیح زمینههای برافتادن
سلوکیان و پا گرفتن دودمان اشکانی می پردازد و از آن به عنوان واکنش سیاسی ایرانیان در برابر
مهاجمان یونانی یاد می کند .توضیح جغرافیای امپراتوری اشکانی ،شرح حال شاهان آن
دودمان ،چگونگی رقابت ایران و روم در آن دوران نیز از مباحث در خور توجه این مُجَلّد به
شمار می روند .این بخش از کتاب همچنین حاوی اطالعات گسترده ای در بارۀ تمدن ایرانِ
عصر اشکانی ،وسعت سرزمین ،پایتخت ،دیوان ساالری ،سپاه ،امور مالی ،مسکوکات و تقویم
آن است .شرح آداب ،اخالق و دین و آیین ایرانیان آن روزگار نیز در این بخش فراموش نشده
است .نتیجه گیری مؤلّف این است که اشکانیان نیز مانند هخامنشیان در زمینه فرهنگ و دین
اهل تساهل بودند ،در امور مذهبی اتباع خود دخالت نمیکردند و آنان را در ارتباط با این امور
آزاد می گذاشتند.
حسن پیرنیا برای تألیف کتاب پ ر مایۀ خود از منابع فرانسوی ،روسی ،آلمانی و یونانی و عربی
سود جسته است .کتاب بر پایۀ عنوان های کالن فهرست بندی شده و با تصویر سنگ نگاره ها و
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توضیحات تکمیلی مؤلّف راجع به برخی واژگان و نام ها و مکان های جغرافیایی همراه است.
این کتاب تا کنون بارها به چاپ رسیده و اهل دانش و پژوهش از آن بهرۀ بسیار برده اند.

خانۀ پیرنیا (موزۀ مردم شناسی کویر) در نایین

درگذشت :حسن مشیر الدّولۀ پیرنیا در  ۲۹آبان ماه  ۱۳۱۴خورشیدی هنگامی که شصت و سه
سال بیشتر نداشت در اقامتگاه خود در خیابان منوچهری تهران در اثر سکتۀ قلبی چشم از جهان
فرو بست .او بیش از یک دهه روزانه به طور متوسّط چهارده ساعت روی اثر بزرگی که در
دست تألیف داشت کار کرد و گفته می شود که فشار ناشی از کار بی وقفه در ابتالی وی به
سکتۀ قلبی مؤثر بوده است .ا و پس از مرگ در آرامگاه خانوادگی واقع در امامزاده صالح
تجریش به خاک سپرده شد.
حسن پیرنیا در تاریخ معاصر ایران به نام یک سیاستمدار میانه رو و با تدبیر ،یک حقوقدان
برجسته و آگاه ،نویسنده و پژوهشگری پرکار و دولتمردی که افزوده بر تأثیر گذاری مثبت در
صحنۀ سیاست به خدمات سودمند و ماندگار آموزشی و فرهنگی نیز توفیق یافت ،یاد می شود.
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در پایان این نکته شایان ذکر است که کار کردن در زیر سایۀ پادشاهان مستبد همواره برای
کسانی که در فکر خدمت به کشور بوده اند ،مخاطرات جدّی در بر داشته است زیرا کار آنها
سر انجام در جایی با منافع شخصی پادشاه یا نزدیکان و پیرامونیان او در تضاد قرار می گرفته و
در بیشتر موارد ،سر شخص خدمتگزار بر باد می رفته است .فرجام تلخ قائم مقام فراهانی و امیر
کبیر ،دو تن از شایسته ترین رجال دوران قاجار یادور این واقعیّت اندوهبار در تاریخ کشور
ماست.
اندوهبار تر آنکه کوتاه مدّتی پس از انقالب مترقّی مشروطه با باز تولید استبداد به وسیلۀ دو
پادشاه دودمان پهلوی همان رسم و روند بار دیگر در ایران احیا شد و آنچه بر تیمور تاش و داور
در زمان سلطنت رضاشاه رفت و بالیی که در زمان محمّد رضاشاه بر سر مصدّق نازل شد از
نمونه های بارز آن به شمار می رود .از بخت خوش ،بیشتر دوران خدمت پیرنیاها با عصرِ ضعف
و افول استبداد و نخستین سال های بعد از اعالم مشروطیّت مقارن بود .آنان این زیرکی را داشتند
که هنگام نیرو گرفتن دوبارۀ استبداد از صحنۀ سیاست کنار بنشینند و به همین دلیل نیز به انجام
خدمات ارزشمندی در تاریخ معاصر کشور توفیق یافتند.
برخی منابع مورد استفاده در فراهم آوردن این مقاله:
 مهدی بامداد ،شرح حال رجال ایران قرنهای  ۱۲و  ۱۳و  .۱۴ج  ،۱تهران :زوار ،چ  ،۱۳۷۱ ،۴ص ۳۲۳ باستانی پاریزی ،محمدابراهیم .تالش آزادی :محیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پیرنیا .تهران،انتشارات نوین.۱۳۵۶ ،
 حسن مرسلوند ،زندگینامه رجال و مشاهیر ایران ،تهران ،نشر الهام.۱۳۶۹ ، پویا قاسمی ،مدارس جدید در دورۀ قاجاریه :بانیان و پیشروان .تهران :مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۷ ، تاریخ بیداری ایرانیان ،تالیف ناظم االسالم کرمانی،تهران. -دانشنامۀ ویکی پدیا ،انگلیسی و فارسی.
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پیوسته دلت شاد
و لبت خندان باد!
به یادبود بانو روشنک،
گویندۀ محبوب
برنامۀ گلها
صدیقه سادات رسولی( ) ۱۳۹۱- ۱۳۰۷معروف به روشنک گویندۀ رادیو ایران و برنامه گلها با
آن صدای گرم و تسلط بر خواندن اشعار فارسی که امواج سرشار احساس های انسانی در آن
موج می زد ،در سال  ۱۳۲۷وارد خدمت در رادیو ایران شد و تا سال  ۱۳۳۴در بخشهای
مختلف گویندگی میکرد .او گوینده برنامه گلها بود و بسیاری از مردم ایران این برنامه را با
صدای او که اشعار را به درستی دکلمه میکرد ،میشناسند و تاثیر گویش ایشان در فراگیری
اشعار ادبیات فارسی برای مردم هم چنان در اذهان ،به عنوان یک خاطره زیبا باقیماندهاست.
تکیه کالم روشنک «پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد» ،بود.
بانو روشنک در مصاحبه ای در سال  ۱۳۵۴چنین گفت:
زمانی که میخواستم وارد رادیو شوم ۸۱ ،نفر جهت گویندگی شرکت کرده بودند
که از میان آنان قبول شدم کسانی که از من امتحان گرفتند :مرحوم سعید
نفیسی ،حسینقلی مستعان ،حسین زاهدی ،مرحوم صبحی و چند نفر دیگر هم بودند
که االن یادم نیست مرحوم پیرنیا از برنامه سوم گلها مرا دعوت به همکاری کردند .نام
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روشنک را هم ایشان برایم انتخاب کرد و اولین شعری را که در برنامه گلها خواندم،
این بود:
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
شب که خورشید جهان تاب ،نهان از نظر است
طی این مرحله با نور مهی باید کرد
از خاطراتم این است که گاهی که از رادیو بیرون میآمدم ،جوانان عالقهمندی در
بیرون رادیو بودند که از من خواستند اشعاری را که در برنامه گلها میخوانم ،برایشان
بنویسم .ولی همیشه به دلیل جوان بودن آنها این شعر را برایشان مینوشتم:
نخست موعظه پیر میفروش این بود
که از معاشر ناجنس احتراز کنید
اما حاال پس از گذشت چند سال اگر قرار باشد مطالبی بنویسم ،این شعر را هم اضافه
میکنم
از امروز کاری به فردا ممان
چه دانی که فردا چه آید زمان
آرمان یاد این بانوی فرهیخته و پر احساس را گرامی می دارد .صدای روشنک
در قلب همۀ ایرانیان و بر بال های موسیقی این سرزمین روان است.
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قدردانی از پروانه
میرافشاری
بانو حمیرا
خوانندهء محبوب
برنامهء گلها
بانو حمیرا از خوانندگان مشهور ایران است .صدای او به گفته استادش ،علی تجویدی ،در
گسترۀآلتو قرار دارد و در عین حال ،قابلیت سوپرانو از ابتدا زیر تا بم را داراست.
پروانه امیرافشاری ،بانو حمیرا ،به نقل از صفحۀ ویکیپیدیای این هنرمند ،در سال ۱۳۲۳
خورشیدی در تهران در خانوادۀ بانفوذ و سرشناس امیرافشاری که اصالتی آذری دارند به دنیا
آمد .پدرش از زمینداران بزرگ آذربایجان و مالک  ۱۵۰قریه و روستا در منطقۀ شمال غرب
ایران بود .از همان دوران کودکی حمیرا ،خانۀ آنها به افتخار افراد بانفوذ حکومتی ،شاهد
مراسم بزرگ با حضور هنرمندان نامیِ آن زمان ،مانند روحانگیز ،بنان ،ملوک ضرابی و بسیاری
دیگر بود که همین انگیزۀ اولیۀ دختر خانواده برای روی آوردن به آواز شد .حمیرا ،به دور از
چشم پدر و با تشویق همسرش که تازه از آلمان برگشته بود ،با نامنویسی در آزمون صدا در
شورای رادیوی آن زمان  ،باعث حیرت و تحسین اعضای شورا شد و پس از آن تحت
آموزش علی تجویدی قرار گرفت .وی در پاییز  ۱۳۴۴خورشیدی با خواندن اثر «صبرم عطا کن»
به شهرت رسید.
حمیرا در پاییز سال  ۱۳۴۴خورشیدی و در آغاز فعالیت هنریاش ،اثری به نام «صبرم عطا کن»
در دستگاه سهگاه با آهنگسازی علی تجویدی و شعری از بیژن ترقی را اجرا کرد که در کتاب
ترانههای ماندگار به ثبت رسیده است .وی به علت مخالفت پدر با نام مستعار حمیرا فعالیت خود
را آغاز کرد اما پدرش صدای دختر خود را میشناسد و چون آوازهخوان بودن دخترش را دور
از شان خانوادگی خود میبیند ،همه صفحات موجود در بازار تهران را خریداری کرده و
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هما میرافشار ،شاعر و ترانه سرا و از ادیبان محبوب برنامۀ گلها

در خانه خود انبار می کند؛ و همین علت باعث کمیابی صفحات صدای حمیرا در آن زمان
میشود.
بعد از یک سال ،طی سفر اروپایی پدر ،حمیرا که از حمایت مادر خود برخوردار بود به کار
خود ادامه میدهد .دومین اثر مشترک حمیرا ،تجویدی و ترقی ترانهای به نام «سرگردان» در
گوشۀ موالیان از گوشههای مهجور دستگاه همایون است« .پشیمانم» بعداً ساخته شد که بهدلیل
مدوالسیون زیبایی که از همایون به سهگاه تغییر مقام میدهد و بازمیگردد ،باعث تحول
عظیمی در موسیقی سنتی ایرانی میشود .پدر وی با آگاهی از اثر جدید دختر خود ،وی را از
خانه طرد و از ارث محروم می کند .بعد از آن وی مدتی را در خانه پسرعمویش که همسر هما
میرافشار ترانهسرای معروف بود به سر برد تا آنکه با استاد پرویز یاحقی ازدواج میکند.
حمیرا مدت  ۸سال همسر آهنگساز بنام ایرانی ،پرویز یاحقی بود که در این دورۀ زناشویی ،آثار
ماندگاری با شعرهایی از بیژن ترقی و آهنگهایی از یاحقی ،مانند «مرا نفریبی»« ،هدیۀ عشق»،
«بهار نو رسیده»« ،مرا تنها نگذاری»« ،پنجرهای به باغ گل»« ،آهنگ محبت ،با دلم مهربان شو»،
«بهار عشق من»« ،ای رفته از بر من»« ،بهخاطر تو»« ،می عاشقانه»« ،دل شکنی گناهه»« ،چند
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زنده یادان بانو هایده و بانو مهستی ،خوانندگان مورد عالقۀ بانو حمیرا

با یادت فریبم این دل دیوانه را» ،و… اجرا کردهاست .وی بعد از چند سال ،از پرویز یاحقی
جدا شد.
حمیرا پس از انقالب به دادگاههای انقالب اسالمی احضار شد و به گفتۀ خودش مورد مؤاخذه
و آزار روحی قرار گرفت .همسر سوم وی ،که تاجر کراوات بود ،پس از انقالب عمالً بیکار
شد .حمیرا تا اواخر سال  ۱۳۶۰خورشیدی در ایران مانده ،به ناچار و پس از چندین بار تغییر
محل زندگی بدون اینکه مورد حمایت همسرش قرار گیرد ،در همان سال به تنهایی و به
صورت ناشناس با گریم در قالب یک پیرزن به همراه دختر دو سالهاش ،یاسمن ،از مرز افغانستان
از ایران خارج شد و به پاکستان رفت؛ از آنجا به اسپانیا و پس از آن به کاستاریکا در آمریکای
مرکزی مهاجرت کرد .وی در کاستاریکا دچار افسردگی شدید شد .به صورتی که مدت یک
سال تحت درمان روان پزشک بود .شوهر وی در این میان بدون توجه به همسر و فرزندش به
صورت مستقیم به آمریکا مهاجرت کرد.
حمیرا سپس به ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرد و با حمایت احمد مسعود کار هنری خود را از سر
گرفت .در سال  ۱۳۷۸خورشیدی به تومور مغزی دچار شد که بهصورت معجزهآسایی از اتاق
عمل نجات یافت .حمیرا بعد از این حادثه نیز یک عمل قلب را تجربه کردهاست .حمیرا عالقۀ
79

شماره ۱۷

آرمان

وافری به سرزمینش ایران دارد و ترانههای بسیاری برای ایران خواندهاست ،او هیچگاه دوست
نداشته از وطنش دور شود و به همین دلیل ،جدایی وی از ایران و گرفتاریهای آن ،ضربههای
روحی عمیقی به او وارد کرد .بیشتر آثار حمیرا مطابق با احواالتی بوده که بر او گذشتهاست.
حمیرا به خداوند و اعتقادات شخصی خود پایبند است و عالقهمندیاش به مسائل عرفانی در
گفتار ،ترانهها و شیوۀ زندگی او دیده میشود .وی هماکنون در شهر لس آنجلس زندگی
میکند ..حمیرا صاحب دو فرزند به نامهای هنگامه و یاسمن است و از فرزند کوچکترش
یاسمن ،نوهای به نام آریانا دارد .حمیرا اگرچه خود عالوه بر صدای پر احساس ،صدایی
قدرتمند را داراست اما معتقد است احساس در صدا مهمتر از قدرت صداست .طبق گفتۀ علی
تجویدی حمیرا عالوه بر صدای زیبایش شخصیتی زیبا و پراحساس دارد که این شخصیت در
صدای او تأثیرگذار بودهاست.
ازدواج با پرویز یاحقی و قطع ارتباط هنری با علی تجویدی سبب شد آثاری که علی تجویدی
برای حمیرا ساخته بود و اشعار و آهنگهایی که از زندگی حمیرا الهام گرفته شده بود،
به هایده جهت اجرا سپرده شود .تنها دو اثر «این روزا» و «وای از این حق ناشناسی» شخصاً برای
هایده و بقیۀ ترانهها ازجمله «آزاده» و «رفتم و بار سفر بستم» برای اجرای حمیرا ساخته شده
بودند .پس از انقالب ایران علی تجویدی آهنگهای خام این آثار را برای حمیرا میفرستد تا
حمیرا نیز این ترانهها را اجرا کند ،اما حمیرا بازخوانی ترانهها را نمیپذیرد ،چرا که معتقد بود
این ترانه ها توسط هایده به خوبی اجرا شده و لزومی برای اجرای دوبارۀ ترانهها نیست .حمیرا از
خوانندگان نسل قبل از خود به صدای مرضیه عالقۀ خاصی دارد ،که به همین جهت در مراسم
ازدواج اش با پرویز یاحقی ،مرضیه حضور داشت .او از هنرمندان هم نسل خود
صدای هایده و مهستی را میپسندد .حمیرا همچنین به صدای گلپا و ایرج عالقهمند است.
حمیرا یاریرسان کودکان بیپناه و بیسرپرست است .وی دوستدار طبیعت و حیوانات بوده و
در این زمینه نیز به سازمانهای خیریه کمک میکند.
آرمان :برای بانو حمیرا ،این هنرمند ارزنده و پیشتاز ،آرزوی طول عمر ،تداوم
کار هنری و سالمتی داریم.
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پژوهش های
ادبی و فرهنگی

81

شماره ۱۷

آرمان

ستون ادب جوان
شرح اشعار مشهور فارسی
برای جوانان

شعر «کاوه»
اثر فریدون مشیری

دربارۀ نویسنده :دکتر هادی بهار ،پزشک بازنشسته و ساکن ایالت مریلند و بنیانگزار جلسات
«عصرهای تاریخ» در این منطقه است .از وی تا کنون چندین کتاب منتشر شده است ،از جمله:
«گلزار بهار»« ،عشقنامه بهار»« ،راهنمای پزشکی برای همگان»« ،دل نامۀ بهار» ،و «بدن انسان در
امثال فارسی» و «شعر اعتراض».
دکتر بهار از چند شمارۀ پیشین آرمان ستونی برای شرح اشعار مشهور فارسی برای جوانان
گشوده که مورد استقبال فراوان قرار گرفته است .این ستون را ادب جوان نامیده ایم.
***
فریدون مشیری شاعر برجسته و بسیار محبوب دورۀ حاضر است .شعر او سرشار از احساسات
رقیق و لطیف ،عواطف عاشقانه،انسان دوستی ،امید و میهن پرستی می باشد .وی که در ابتدا به
شیوۀ کهن و سنتی شعر می سرود ،پس از آشنایی با قالبهای شعر نو ،راهی میانه برگزید و نه اسیر
تعصبات سنت گرایان شد و نه مجذوب نوپردازان افراطی .مشیری ستایشگر خوبی ،زیبایی،
پاکی ،عشق و دوستی بود .از این رو طرفداران زیادی ،بویژه در میان جوانان داشت و شعر
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«کوچه» او (سرودۀ سال  )۱۳۳۹شهرتی باورنکردنی پیدا کرد و بر سر زبانها افتاد .در چهره اش
همیشه آرامش موج می زد ،حتی موقعی که بیمار بود ،در گفتگوی کوتاهی که دربارۀ بیماری
وی با نویسندۀ این سطور ،در واشنگتن ،داشت ،با وجود این که از طبیعت بیماری درمان ناپذیر
خو د آگاهی کامل داشت ،هیچ عالمت اضطراب و تشویش در چهره اش نمایان نبود .آرام بود و
گله و شکایتی از روزگار نکرد .عبدالحسین زرین کوب دربارۀ شعر مشیری می گوید« :او با
همزبانان خویش همدلی داشت ...زبانی خوش آهنگ ،گرم ،دلنواز و خالی از پیچ و خمهای
ادیبانۀ شاعران دا نشگاه پرورد داشت و درهمان حال خالی از تأثیر ترجمه های شتاب آمیز
شعرهای آزمایشی نوراهان غرب.
می گویند در محفلی خانم جوان و زیبایی به مشیری گفت :من هر وقت شعرهای شما را می-
خوانم دیوانه می شوم .مشیری بالفاصله گفت :خانم ،شما را بخدا ،دیوانگی تان را به حساب
شعرهای من نگذارید!
فریدون مشیری در پوست گردو:
زادروز ۳۰ :شهریور  ۱۳۰۵در تهران درگذشت ۳ :آبان  ۱۳۷۹در تهران
مزار :بهشت زهرا ،قطعۀ هنرمندان ،ردیف  ،۱۶۴شمارۀ ۹
همسر :اقبال اخوان

فرزندان :بهار ،بابک
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 ۷سال در مشهد زندگی کرد ولی در سال  ۱۳۲۰دوباره به تهران بازگشت.
 ۱۳۳۲تا  ۱۳۵۱مسئول صفحۀ شعر و ادب مجلۀ «روشنفکر» بود.
بنیانگذار انجمن ادبی «آفتاب» بود.
 ۳۳سال در وزارت پست و تلگراف و تلفن شاغل بود.
کتابها :مجموعۀ اشعار :شکفتن ها و رستن ها ،کلیۀ اشعار :بازتاب نفس صبحدمان (دو جلد) .از
 ۱۲مجموعۀ شعر او  ۶مجموعه مربوط به  ۱۰سال آخر عمر پربارش است:
از دیار آشتی ،باران ،با  ۵سخنسرا ،لحظه ها و احساس ،آواز آن پرندۀ غمگین ،صبح تابناک
اهورایی (.)۱۳۷۹
 :۱۳۷۶سفر به اروپا و امریکا و اجرای برنامه در  ۳۴شهر.
واژه ها:
 اهریمن :شیطان  مزارآباد :کنایه از شهر مرده (اخوان ثالث :در مزار آباد /شهر بی تپش/
وای جغدی هم نمی آید به گوش – شعر کاوه یا اسکندر)  مزار» قبر ،گور  تُوسن :اسب
سرکش  تاراج :چپاول ،غارت کردن  روئین تن :کسی که بدنی نیرومند و آسیب ناپذیر
دارد ،کسی که حربه ای به بدنش کارگر نیست ،لقب اسفندیار در شاهنامه  .کاوه :یا کاوه
آهنگر شخصیتی اسطوره ای در شاهنامه فردوسی است .او قیام مردمی علیه فرمانفروایی سفاک
به نام ضحاک را رهبری می کند .نشان جنبش او «درفش کاویانی» ،یعنی پیشبند چرمی آهنگر
است که بر سر نیزه ای می آویزد .کاوه نماد و سمبل انسانهای آزاده و زحمتکش و ستمدیده
است که از قشرهای متوسط و پایین جامعه سر برآورده و بر ضد حاکمان ستمکار مبارزه می-
کنند.
خروشید و زد دست بر سر ز شاه

که شاها منم کاوۀ دادخواه (شاهنامۀ فردوسی)

 گردآفرید :یا گردآفرین :پهلوان زن ایرانی که در داستان رستم و سهراب با سهراب رزم کرد
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و به دست او گرفتار شد .ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند  .شیرافکن :آنکه
شیر را هالک می کند و بر زمین می افکند ،شجاع و دلیر و با جرأت  شب آبستن است :وقوع
حوادث تازه و غیر منتظره ممکن است (ظهیر فاریابی :یک امشب را صبوری کرد باید /شب
آبستن است ،تا خود چه زاید)  طوق :گردنبند ،چیزی که گرداگرد چیزی را می گیرد .در این
جا اشاره به زنجیر قید و اسارت است که به گردن آنها آویخته بوده مَحبَس :زندان منیژه
دختر افراسیاب که بیژن پسر گیو عاشق او بود  بیژن :پهلوان ایرانی و پسر گیو  چاه بیژن:
چاهی در توران که افراسیاب ،بیژن پهلوان ایرانی را در آن حبس کرده بود و رستم او را نجات
داد .جوشن :نوعی زره با حلقه های فلزی به هم چسبیده .لباس ویژۀ جنگ  .نازک دل:
حساس و زودرنج.
–۱

بر سر ما سایۀ اهریمن است
هستی ما زیر پای دشمن است

–۲

در مزار آباد ما آهسته رو
کاندر این مرداب ،خون تا دامن است

-۳

سرو باالیان به خاک افتاده اند
آنچه باالماند بانگ شیون است

-۴

از جوانان یوسفی بر جا نماند
آنچه بینی غرق خون پیراهن است

-۵

نه ثریا نه منیژه ،شب سیاه
سر بسر این ملک ،چاه بیژن است

-۶

سالها رفته است و وحشت برقرار
همچنان تکرار «تیر» و «بهمن» است
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در افق ها چهره ای می پَروَرَد
ماه رخساری که پشت توسن است

-۸

گیسوان افشانده بر تاراج باد
تیغ بر کف راست چون روئین تن است

-۹

من ز مردان نا امیدم بی گمان
کاوه ی آینده ی ایران زن است

- ۱۰

زانکه این آزرده جانان قرنهاست
طوق خون آلودشان بر گردن است

- ۱۱

آه این مهر آفرینان سالهاست
روحشان در محبسی بی روزن است

- ۱۲

پای دیوار اسارت بسته نای
رخت تاریک عزاشان بر تن است

- ۱۳

صبرشان روزی به پایان می رسد
پیش من این نکته روز روشن است

- ۱۴

گرچه اینک نام این نازکدالن
«الله» و «نسرین» و «ناز» و «سوسن» است

- ۱۵

باش تا گُرد آفریدی بر جهد
تا ببینی ،زن نه آتش ،آهن است

- ۱۶

ناخن رنگین او مشت درشت
اطلس زر تارش اینک جوشن است

- ۱۷

دست در شمشیر آرد ناگزیر
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آنکه دستش خون چکان از سوزن است
- ۱۸

بگَسلَد زنجیر ها تا بنگری
تیغ این شور افکنان شیر افکن است

- ۱۹

بر افق ها چشم دارم هر سحر
تا چه زاید صبح ،شب آبستن است

توضیح:
تاریخ سرودن این شعر را نتوانستیم پیدا کنیم ولی واضح است که شاعر ،در این شعر ،اوضاع
اجتماعی و سیاسی ایران بعد از انقالب اسالمی را تشریح می کند و بویژه به توصیف وضعیت
زنان در جامعۀ ایران کنونی می پردازد .او ما را با اوضاع زمانه و آنچه بر ایران و ایرانی می رود،
آشنا می سازد .شاعر پس از اشاره به تالشهای آرمانگرایانۀ زنان آزادیخواه و روشنفکر و اظهار
نومیدی از مردان و بی تفاوتی آنان در مقابل استبداد ،نوید می دهد که کاوۀ آیندۀ ایران که
درفش کاویانی را خواهد افراشت ،از میان بانوان این کشور برخواهد آمد.
ابیات  : ۲ – ۱شاعر ایران را کشور مردگان می نامد که در سایۀ اهریمن (منظور اهریمن
«داخلی» است با «شیطان بزرگ» اشتباه نشود!) بر او سیطره یافته و او را زیر پای هیوالیی خود
پایمال ساخته است .سپس به خواننده هشدار می دهد که آهسته و محتاطانه در آن قدم بگذارند،
زیرا خون ریختۀ بی گناهان همه جا را فراگرفته.
ابیات  : ۴ – ۳زنان زیبا و بلنداندام به خاک و خون کشیده شده اند (ندا آقا سلطان را به یاد
آورید) و فریاد و شیون آنان به آسمان بلند شده است .جوانان کشته و ناپدید شده اند و فقط
پیراهن آغشته به خون آنان به جا مانده است.
* سروباالیان :کنایه از زنان زیبا و بلند اندام
* آرایۀ تکرار در واژۀ «باال» دیده می شود.
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ابیات  : ۶ – ۵سراسر کشور را تاریکی ،سیاهی و خفقان فراگرفته ،مانند تیرگی چاه بیژن
ولی از منیژه خبری نیست .در این جا شاعر اشاره به داستان بیژن و منیژه در شاهنامۀ فردوسی
می کند .بیژن ،پهلوان ایرانی و پسر گیو است که عاشق منیژه ،دختر افراسیاب بود و وی را در
چاه حبس کرده بودند .و رستم او را نجات داد .بیت  ۵دارای آرایۀ تلمیح است و تلمیح عبارت
است از اشاره به داستان ،افسانه ،اسطوره و یا رویدادی تاریخی یا مذهبی در شعر ،بدون آن که
مستقیماً تعریف شده باشد.
ترس و وحشت سالهاست که در کشور ادامه دارد و ماههای تیر و بهمن می آیند و می روند،
ولی تغییری در اوضاع دیده نمی شود .در این جا «تیر» نیز اشاره به وقایع  ۱۸تیر  ۱۳۷۸است که
نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی ها» به کوی دانشگاه حمله کردند و هفت نفر
در این حمله کشته شدند .ازاین حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس
از انقالب  ۱۳۵۷نیز یاد می شود« .بهمن» نیز اشاره به  ۲۲بهمن و انقالب اسالمی است .در این جا
نیز اشاره به دو واقعۀ تاریخی ،آرایۀ تلمیح نام دارد.
ابیات  : ۸ – ۷در اینجا پرهیب زنی زیبا در دوردست در نظر شاعر مجسم می شود که سوار
بر اسبی سرکش نشسته و گیوانش آشفته در باد است و شمشیری در دست باال گرفته و
مانندروئین تنی نیرومند و آسیب ناپذیر پیش می آید این منظره شاعر را به یاد کاوۀ آهنگر می-
اندازد که درفش (پیشبند چرمی) خود را بر سر نیزه گذاشته و به مقابله با ضحاک رفته بوده
است.
بیت  :۹شاعر از مردانِ «نامرد» و ترسو که درمقابل استبداد و ستمگری بی تفاوت و بی
حرکت مانده اند سخت نومید است و نوید می دهد که بی شک کاوۀ آیندۀ ایران زن خواهد
بود و اوست که درفش آزادی را خواهد برافراشت.
ابیات  : ۱۳-۱۰در این ابیات شاعر وضعیت زنان ایران را توصیف می کند که قرنها در قید
اسارت بوده اند و رنجها کشیده اند و روانشان در زندانی تاریک و بی پنجره در بند بوده است و
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همیشه عزادار و سیاه پوش بوده اند ولی باالخره روزی صبر و شکیبائی آنان به پایان می رسد و
به دفاع از حقوق خود بر خواهند خاست .این نکته مثل روز برای شاعر روشن است.
ابیات  : ۱۸- ۱۴گرچه این بانوان ،حساس ،زودرنج و نازکدل و مثل گل لطیف هستند و
نامشان الله ،نسرین ،ناز و سوسن است ،ولیکن روزی از میان ایشان پهلوانی مانند گردآفرید
برخواهدخاست (گرد آفرید یا گرد آفرین ،زن پهلوانی بود که با سهراب جنگید و به دست او
گرفتار شد ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند) .زنان نشان خواهند داد که
آنان مصّمم و مثل دیواری آهنین جلوی ستمگران خواهند ایستاد و ناخنهای الک زدۀ آنان به
مشتی درشت ،و پیراهن ابریشمی آنان به زرهی آهنین تبدیل خواهد شد .زنی که قبالً درخانه،
دستش بر اثر خیاطی با سوزن ،خون ین می شد ،اینک شمشیر بدست گرفته و آمادۀ نبرد با دشمن
است و زنجیر اسارت را خواهد گسست.
بیت آخر :شب آبستن است ،ترکیب جالب و زیبایی است که در ادبیات زیاد بکار برده
شده است و بیشتر به صورت «شب آبستن است ،تا چه زاید سحر» دیده می شود و بدین معنی
است که حوادثی در پیش است و باید در انتظار آن بود که البته در این شعر انتظار ظهور کاوۀ
زن منظور است .شاعر در اینجا به جای «تا چه زاید سحر» می گوید «تا چه زاید صبح» ولی واژۀ
سحر را در مصراع اوّل می آورد.
نکاتی چند دربارۀ این شعر:
بیت  :۴تلمیحی است از داستان یوسف ،یعقوب و پیراهن آغشته به خون (البته خون
گوسفند!)
بیت  :۱۲پای دیوار اسارت بسته نای .در واژۀ «نای» ایهام وجود دارد .هم به معنای گلو و
گذرگاه نفس است و هم اشاره به قلعۀ «نای» که مسعود سعد سلمان شاعر در آن اسیر و محبوس
بوده است.
بیت  :۱۶مشت درشت .بی شک مشیری در انتخاب این ترکیب متأثر از بیت زیر در شعر
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«دماوندیۀ» ملک الشعرای بهار بوده است:
تو مشت درشت روزگاری

از گردش قرن ها پس افکند

در ضمن در «مشت درشت» آرایۀ واج آرایی دیده می شود (تکرار حروف ش و ت)
بیت  :۱۸در «شورافکن» و «شیرافکن» جناس وجود دارد و تفاوت این دو واژه فقط در یک
حرف است.
مشیری شاعری است امید بخش و در بیشتر اشعارش پیامهای امیدوارکننده دیده می شود و می-
توان او را پیک امید و قاصد خبر خوش خواند .او در شعر فوق نیز نوید ظهور کاوۀ زن را می-
دهد و این نکته برای او مثل روز ،روشن است .این را مقایسه کنید با شعر اخوان ثالث که
نومیدانه می گوید:
«نادری پیدا نخواهد شد «امید»!
کاشکی اسکندری پیدا شود
جالب است که تخلّص مهدی اخوان ثالث «امید» است که آن را به توصیۀ یکی از اعضای
جلسات شعر مشهد انتخاب کرده بوده است در حالی که در اشعارش بیشتر نومیدی ،دلسردی،
سرخوردگی و یأس و ناکامی دیده می شود« .امید» تخلّص و لقبی است که برازندۀ مشیری بود!
بهترین قرائت و دکلمۀ این شعر از فریدون فرح اندوز ،گویندۀ خوش صدا و برجستۀ ایرانی است
که در یوتیوب تحت عنوان «گردآفرید» قابل دسترسی است .در این قرائت ،فریدون فرح اندوز
بیت زیر را در آخر شعر دو باره تکرار کرده است:
من ز مردان ناامیدم ،بی گمان
کاوۀ آیندۀ ایران ،زن است
و بدین ترتیب اثر بیشتری بر روی شنونده می گذارد.
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یاد نامه ای در سوگِ شاعر :برای زنده نام اسماعیل خویی
جهانگیر صداقت فر

آفتابِ یکی از واپسین طلیعههایِ درخشانِ شعرِ امروز نا به هنگام افول کرد؛ غریوِ رسای شعر و
اندیشهاش را اما ،ابَر کوهسارانِ اساطیر تا جاودان تکرار میخواهند کرد.
اسماعیل جانِ خویی در چهارم خرداد ماه  ۱۴۰۰خورشیدی ،در  ۸۳سالگی در بیدرکجای لندن
چشم از جهانِ غربت فرو بست تا روانِ نامیرندهاش بر فرازِ دشت و جنگل و کوه و کویرِ
سرزمینی که به جان دوستاش داشت پروازی ابدی بیاغازد ،و بادبادک کودکیِ "جِر خوردهی
آویزان به شاخِ توتِ کهنسالی  /که چترِ سایهی عصرانهاش را  /گشوده رویِ هیاهوی و پا
برهنگیِ کودکانِ کوی )۱( "...را این بار بر بلندایِ قلههایِ الوند و دماوند به اهتزاز بر آرد.
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باری ،در فرهنگِ ما همیشه شایسته تر آن بوده است که مُعرِّف ،اعلم و ارشد بر معرَف باشد؛ و
لذا ،منِ خردک در این سطور جسارت و معرفتِ تعریفگری از این بزرگا مردِ شعر و ادبِ معاصر
ر ا در خود سراغ ندارم .وانگهی ،به قولِ دکتر رضا براهنی " :اسماعیل خویی که خویی دارد
سراسر شاعرانه ،بی نیاز از تعریفِ من و ماست ،به هر دو معنایِ مصرحِ این واژه؛ یکی معنایِ
شناساییِ آنچه به تعریف در آید ،و دیگر معنایِ تحسین و ستایش "...پس من ،در کسوتِ یکی
از بی شماران دوستدارِ شعر او ،و یکی از خوش اقباالنی که سعادتِ دوستیاش را داشت ،در
ابتدا تنها به خالصه ئی از تاریخچهی کارنامه ی شایان اش ،و سپس به شرحِ چند خاطره با او ،و
از او میپردازم و به هیچ وجه آهنگِ به ژرفایِ شعر او پرداختن و سخنانِ اندیشمندانه گفتن
ندارم .ولی در این جا به همین بسنده میکنم که من نیز از شعر و اندیشه و شخصیتِ او بسیار
آموخته ام؛ از ظرافت ،دقت ،و تصویر سازیهایِ بکرش ،لحنِ زبانِ فاخر و کاربردِ استعاراتِ
برسنجیده در کالماش بسیار بهره برده ام؛ و سروده هایش ،که آبشخورِ مضامینشان تعهدِ
اجتماعی و عشقِ بی شائبه به انسان است را ستوده ام:
"تا یک دلِ غمگین به جهان ،شادی نیست
تا یک ده ویران بود ،آبادی نیست
تا در همهی جهان یکی زندان است
در هیچ کجایِ عالم آزادی نیست" .
خشم او اما از بی عدالتیِ روزگار خنجرِ تیز زبانی بود ،و غریوِ گرگِ گرسنه در کمین گاهِ شکار
را میمانست:
"دلی دارم انگار کوهی گران
صد آتشفشان خشم جوشان در آن"
و یا:
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"بدیشان چنان گفت باید سخن
که گویند با ابرها تندران" .
و گاه گه ،در "میخانگی" هاست که از فشارِ دروغها و بدیها و کین توزیها راهِ رهایی
میجست:
"شبها که ابر "ودکا" میبارد...
شبها که دوست داشتن
آسان تر از دروغ گفتن میشود...
شبها که خوب بودن
ارزانترین کاال هاست...
.....
شبها که ابر ودکا میبارد؛
و خون و اندوه ات
در زیرِ بارشِ مالیمِ نوشیدن
رقیق تر میشود؛
و خشم ،خشمِ شرزه ات آرام میپذیرد؛
و دانشِ صریحِ پذیرفتن
در جانت،
همچون مغاکی دوّار،
یا چون دوّاری گرداب وار،
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هر دم
بلعنده تر ،عمیق تر میشود...
شبها که ابر ودکا میبارد(۲ )...
آن چه سخن سنجان را به تحسینِ چکامههای اسماعیل خویی ،و آنان که از نزدیک
میشناختندش را به آفرینِ شخصیتاش بر میانگیزد ،این حقیقتِ عریان است که او خودِ
شعرش بود ،و شعرش خودِ خویشتنِ او :شفاف تر از اشکِ شبنمِ سپیده بر گونهی گلبرگِ
سوری.
فروتنی خویی بی تظاهر بود ،و صمیمیتاش در کالم از صافیِ احساس بربیخته؛ بی غشی اشک
و لبخندهاش ساده دلیِ کودکی را میمانست که به زنگارِ رنگ و ریا نیالوده.
در یک جمع بندیِ اجمالی  ،کالمِ شعری او ،چونان مهدی اخوان ثالث ،ریشه در زبانِ خراسانی
دارد ،و آمیزه ئی از دغدغه هائی اجتماعی -سیاسی ،متون فلسفی ،و تغزلهای عاشقانه است که
بخشی از میراثِ زبان و ادبِ پارسی در زمان معاصر به شمار میرود .در بخشِ خاطراتام به
عاشقانه ها ،غزلوارههای او اشاره ئی کوتاه خواهم کرد.

کارنامهی خویی به اختصار
ا سماعیل خویی ،شاعر ،فیلسوف ،نویسنده و مترجم ،پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی
تحصیلی "شاگرد اولی" عازم انگلستان ،و از دانشگاهِ لندن موفق به دریافتِ فوق
ِ
تهران با بورسِ
لیسانس فلسفه شد .پس از بازگشت به وطن فعالیتِ حرفهییاش را در سمت دانشیار و سخنرانِ
فلسفه آغاز کرد .از این سراینده ی ماندگار تا کنون در حدود صد کتاب و مقاالت در زمینههای
شعر ،ترجمه ،و جستارهای ادبی و فلسفی به زیور طبع آراسته آمده ،و آثارش به زبانهای
مختلف ،از جمله انگلیسی ،فرانسه ،روسی ،آلمانی ،هندی ،و اوکراینی ترجمه شده است.
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از میانِ ترجمههای برگزیدهی اشعارش به زبان انگلیسی میتوان از دو کتاب Edges of
( Poetryدر سال  ،)۱۹۹۵و ( Outlandiaدر سال ،)۱۹۹۹توسط دکتر احمد کریمی حکاک
با همراهی  Michael Beard؛ و نیز "درون دوزخ بیدرکجا"؛ ( ۱۳۷۵خورشیدی) ،برگردانِ
بهرامِ بهرامی نام برد.
او همچنان مجموعهی اشعاری نیز به نام  Voice of Exileبه زبانِ انگلیسی از خود به یادگار
گذارده است.
در میان نقدها و بررسیهای بی شمار آثار خویی به چند یک اکتفا میکنیم:
"نقد واره یی بر شعرِ اسماعیل خویی" ،از دکتر پرویز اوصیا ۱۳۶۲( ،شمسی)؛ "اندیشه در شعر
اسماعیل خویی و خاستگاه اجتماعی آن" ،از ملیحه تیره گل ۱۳۷۲( ،شمسی)؛ ویژه نامهی
اسماعیل خویی ،نشریهی شهروند ( ۱۳۷۸شمسی)؛ و "جانِ دلِ شعر" ،نگاهی چند به شعر
اسماعیل خویی؛ مجموعهی مقاالت ،به گزینه و ویراستهی صمصام کشفی( ،اپریل .)۲۰۰۲
اسماعیل خویی نخستین شاعر ایرانی ست که در سال  ۲۰۱۰به اخذِ جایزهی فریدریش روکرت
نائل آمد .این جایزه که در اصل فارغ از هرگونه بعدِ سیاسی ست  ،هر دو سال یک بار به یکی
از چهرههای برجستهی ادبی که در قلمرو برقراری تفاهم بین مللِ شرق و غرب فعالیتهای
چشمگیر داشته اند تعلق میگیرد .

روایتِ نخستین دیدار
در آن سالهای دور" ،انجمن سخن" که به همتِ دوست و استادِ بزرگوار دکتر صدرالدین
الهی ،رفیق عزیزم رضا جان معینی ،و جمعی از شعرا و دوستدارانِ فرهنگ و ادب پارسی در
شمال کالیفرنیا فعال بود ،به ابتکارِ رضا جان هر از چند گاه از شعرایِ برجسته برای برگزاری
شب شعر دعوت به عمل میآمد .در آن شبِ خجسته میهمان انجمن سخن اسماعیل جان خویی
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بود ،که از لندن میآمد تا در سالن بزرگ اجتماعاتِ دانشگاه برکلی شعر خوانی و سخنرانی
کند.
آن شب ،هنگامی که از محلِ پارکینگِ خیابانِ تلگراف به سوی محل موعود قدم میزدم ،در
کافی شاپی میان راه ،به طورِ اتفاق دکتر خویی را که که همراهِ روان شادان دکتر ابراهیم جان
مکال و نصرت اهلل نوح بود دیدم .آقای نوح مرا به داخل دعوت کرد ،و من برای نخستین بار با
اسماعیل خویی و ابراهیم مکال از نزدیک آشنا شدم .پس از خوش و بشها و گپ و گفتی
کوتاه همگی روانهی سالن اجتماعات شدیم .جمعِ بزرگی از مشتاقاناش در انتظار بودند.
آن شب ،به پیشنهادِ دکتر الهی ،افتخارِ معرفیِ شاعر و دعوت اش به پشتِ میز خطابه از آنِ من
بود .پس از پایانِ جلسه ،مهرِ کالم خویی و مکال مُهرِ نوازشی بود بر سخنانِ من؛ و به پیشنهادِ
دکتر مکال نسخه ئی از این گفتار برای درج در مجلهی "اندیشه" ،که به سردبیریِ فرامرز جانِ
فروزنده در شمال کالیفرنیا منتشر میشد ارسال شد .متن زیر برگرفته از آن مجله است.
بعد از آن شب دوستیِ نزدیکی بینِ من و دکتر خویی و دکتر مکال آغاز شد که تا هنگامِ نا به
هنگامِ پروازشان ادامه یافت.
متن سخنرانی در معرفی اسماعیل خویی
دانشگاه برکلی۲۰۰۰ ،
اسماعیل خویی را چنین شناخته ام
معموالً رسم براین بوده است که میهمانی به بلند جائی اسماعیل خوئی را کسی معرفی کند .یا در
حقیقت به پشت میز خطابه بخواند که در پهنه ادب و فرهنگ دستکم همسنگ سنگینی خود او
باشد .این که امشب سنت شکنی کرده اند و سعادت معرفی این بزرگمرد صحنه ی شعر معاصر
پارسی نصیب چون منی با شعوری متوسط شده به دو دلیل است .اول اینکه این بار دست
اندرکاران انجمن سخن را تصمیم بر این شده است که این افتخار از آن یک فرد به اصطالح
«مصرف کننده» ،یا به عبارت دیگر یک آدم معمولی شعر دوست مثل من ،مثالً اهل بخیه گردد،
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و دوم اینکه دوستان از مهر و ارادت من به شعر و گرایش فلسفی ،انسانی آقای خویی ،که
نیکبختی دیدار و آشنائی نزدیک شان را تا به امشب نداشته ام به خوبی آگاهند.
به هر صورت زهی افتخار برای من ...و البته با رخصت از فرهیخته گانی که در جمع ما حضوری
برجسته دارند.
باری ،من سر آن ندارم که در این کوتاه ترین چند دقیقه فرصت ،به روال معمول ،سال شمار که
نه ،حتا کارنامه ی اسماعیل خویی شاعر را روخوانی کنم .هر کدام از شما نازنینان عالقه مندید،
پس از جلسه بفرمایید تا نسخه یی کامل در اختیارتان بگذارم .تنها ،اما به همین بسنده می کنم که
کارنامه ی این شاعر مشهدی زاده تیرماه  ،۱۳۱۷سرشار چه بسیار فصل های پرباری است ،که از
مجموعه ی شعر «بی تاب» در سال  ۱۳۳۵تا به امروز هنوز بالنده و خروشنده رو به کمال است.
برآنم اما که از پشت عینک شخصی به این کارنامه نظری بیافکنم و برداشت ها و باورهای خودم
را از شعر او ،آن هم به طور اجمال برشمرم .بررسی دقیق و همه سویه ی کارهای او نیازمند
دانشی بس گسترده تر از آنچه من در انبانک خود دارم ،و فرصتی بس درازتر از این مهلت
امشب است .و صد البته شاعر بلند آشیان ما اگر دوست داشت و الزم دید ،کژی ها و نادرستی
های ادراک مرا بزرگوارانه تصحیح خواهد کرد.
اسماعیل خویی از معدود شعرای نوسرایی است در عصر ما ،که درگیر و دار فعالیت های هنری-
اش گل میخ تسلط در عرصه ی شعر قدیم را آن چنان محکم بر تابوت نقد بعضی ناقدان شعر نو
کوبید ،که تهمت نابجا و ناروای «بی استعدادی» و «تنبلی ذهنی» که به نو سرایان زده می شد و
می شود را برای همیشه به خاک گور فراموشی سپرد .هر کس نگاهی منصفانه به سیر تکامل
کارهای سبک مصطلح به کالسیک او چه درگذشته های دور ،و چه در دیروزهای نه چندان
دیر بکند ،یقیناً این ادعای مرا خواهد پذیرفت که :بعضی از چکامه های سبک سنتی او آن چنان
سرشار نمادهای نابی از احساس ژرف ،و شگرفی کالم و ترفندهای صادقانه در کار برد و حتا
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آفرینش واژه ها یا ت رکیب هاست که می توان و باید او را در زمره ی رعنایان و بلند آوازگان
کهنه سرای معاصر نیز برشمرد.
«غزل»
شیرینی لبان تو فرهادی آورد
دلخواهی آنقدر که غمت شادی آورد
جز عشق دلنشین تو کارام جان ماست
دامی ندیده ایم که آزادی آورد
دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید:
عشق خرابکار تو آبادی آورد
مقبول باد عذر کمند افکنان عشق
چشم غزال رغبت صیادی آورد
گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خدای
باری ،چرا جمال پریزادی آورد
ای جان سراب نوش نگاهت! بگو ،دلم
رو با کدام سوی در این وادی آورد
کوه غمت به تیشه جان می کند دلم:
شیرینی لبان تو فرهادی آورد
اما ،اندیشمندی که به رغم او «شعر گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و
آهنگین» ،علیرغم تسلط در زبان و تبحر در اوزان عروضی ،اعم از غزل و قصیده و رباعی و
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غیره ،در فراخنای عرصه ی شعر ،تنگنای دست و پاگیر وزن و قافیه را در عصر مدرن تحمل
آسان نمی نماید ،ولی برخالف بعضی نوگرایان ،این عقیده را نیز نمی پذیرد که :بیان اندیشه باید
الزاماً عریان از هر گونه آذین بندی و آرایش هنری باشد .او در آثار سبک نو خویش در نهایت
مهارت ،از وزن و اگر دلش خواست از رنگاهنگینی واژه ها ،و این جا و آن جا از قافیه حتا،
برای دسترسی به زیبایی کالم و توسعه بخشیدن به تصاویر و معانی بهره می گیرد ،بی آن که به
اصالت سخن خدشه یی وارد آورد.
در بعضی از سروده های بلندش ،برحسب نیاز فلسفه ی نهفته در محتوا ،یا دلش اگر خواست به
خاطر سلیقه ی استاتیکی اش ،و یا ناخودآگاهانه حتا ،وزن شعر را در بندهای مختلف تغییر می-
دهد .اما همچنان که در یک سمفونی ،آهنگینی ابیات از یک هارمونی محاط بر کل بهره می-
گیرند و هویت و نظام موسیقایی اثر به هیچ وجه دچار گمراهی و دیگرگونی نمی شود .من در
کارهای دو دهه اخیرش کمتر سراغ دارم که کاربرد شگردهایش در ساحت زیباشناسی و خلق
موسیقی و طراوت کالم ،و یا احیاناً ضرورت های ساختاری ،به صمیمت و شعریت صدمه زده
باشد.
99

شماره ۱۷

آرمان

اصوالً در یک جمع بندی کلی می توان گفت :اسماعیل خویی شاعر ،که از مقوله ی شعر در
سطح جهانی ،خود آشنایی و شناختی ژرف دارد ،در خلق آثارش آگاهانه از افراط و تفریط
های تفننی و آزمون های سترونی که گفتنی ها را در الیه های نه توی کنایه و استعاره و ابهام
پنهان می کنند به دور مانده است .افزون بر این ،زبان او شخصیت و هویت را -که الزم و ملزوم
بلوغ هنری و شاخصی برای محک درجه ی نبوغ یک هنرمند است  -سال ها پیش یافته است ،و
با همین زبان متمایز است که او اندیشه و بینش های خود که اکثراً الهامی از گیرودارهای
اجتماعی امروز و ریشه در تفکرات فلسفی ،انسانی دیروز و فردا دارند را در قالب هر ساختار و
به هر فرم ماهرانه می سراید.
من بی هراس از تهمت تعصب یا گزافه گویی بر این باورم که اسماعیل خویی یکی از معدود
سرایندگان «شاعر» زمان ماست .او شاعرانه در فضا و هوایی سرشار احساس زندگی می کند و
شعرش با هویت شخصی او صادقانه و بی غل و غشانه عجین است.
این شاعر اندیشمند (و متعهد ،بی آن که وارد مقوله ی تعریف واژه بشویم) نه تنها هنرمندان،
بلکه انسان امروز را موظف به آگاهی و شرکت فعال در تغییرات و تحوالت روزمره اجتماع
خود می داند .هم از این رو است که همواره ،و مخصوصاً در سال های اخیر ،بیم و باکی از
تهمت ناروا و موهوم تنگ نظرانی که شعرش را شعارگونه پنداشته اند ،به سرودن حماسه های
اجتماعی یعنی آنچه شعر سیاسی لقب گرفته ادامه می دهد.
او چند سال پیش در پاسخ به دوستی که باور داشت «زمان شعار دادن» یعنی شعر اجتماعی،
سیاسی سرودن گذشته است گفته بود« :شعر هرگز شعار نبوده و نخواهد بود» .در حقیقت خویی
براین عقیده است که :آن چیزی که شعر را شعر می کند یا به طور کلی هر نمودی که هنرهای
زیانی را یک نمود به راستی هنری می کند «چه» گفتن نیست« ،چگونه» گفتن است .شعر می-
تواند دارای هر گونه محتوا ،اعم از عاشقانه ،سیاسی ،فلسفی ،حتا اگر دلتان خواست فاشیستی
باشد و در عین حال شعر خوب یا شعر بدی باشد .به عبارت دیگر شعر شدن شعر ،به اعتبار
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محتوا ،یعنی چه گفتن آن نیست ،بلکه به اعتبار حضور گوهره ی شعر است که در چگونه گفتن
است که خود را نمایان می کند.
و تازه افزون براین ،به قول محمود فلکی« :خصلت شعر یا هر هنری در بی مرزی آن است .شعر
یا هنر نه دستور پذیر است و نه محدود به نمایش موضوع یا مضمونی معین .شعر یا هر هنری
می تواند از خصوصی ترین و جزیی ترین مسئله یا پدیده و یا اشیاء تا بزرگترین رویداد بشری
سخن بگوید».
و باری اسماعیل در ادامه ی پاسخ به دوستش گفته بود که« :من تخس تر ...از آنم که از رو بروم
و یک تنه ،حتا ،این کار را ،یعنی اینگونه شعر را ،ادامه خواهم داد ».و درود بر او.
در جمع بندی باورها و بینش مردمی و میهنی این هماره رفیق مردم به همین چند بیت کوتاه
بسنده می کنم که در قطعه ی «دریادالن» در سوگ سیاوش کسرایی گفته است:
«...که ما
ما خطر گران بینش فردایی
اگر به راه حقیقت
و گر به راه خطا بوده ایم
تا بوده ایم
فقط
فقط برای شما بوده ایم».
و اما در بعضی از غریبانه هایش در غربت پهناور بیدرکجا دلتنگی های نوستالژیک او چه زیبا و
ساده در تداعی یاده های خوب میهن متجلی می شوند:
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«صبحانه» لندن۱۳۷۱ ،
بیدار می شوم.
بیرون
خورشید هست :اما نه روی شانه ی البرز کوه،
بر میز،
جای خالی یک فنجان سرد تنهایی،
لبریز
از قهوه ی سیاه اندوه
و یا در این رباعی می گوید:
قصری به جنان ،حق ار به من هم بدهد
باغش باید بوی وطن هم بدهد.
من بوی کباب و نان سنگک خواهم:
بازار چه گو بوی لجن هم بدهد!...
***
دوست و برادر بزرگوارم ،اسماعیل جان خویی ،دلم تا همیشه برایت تنگ میماند .یاد
و خاطره ات بر دل ما ،و مرتبتِ تحفهی شعرت بر صحیفهی تاریخ جاودانه باد؛ جاودانه
است.
جهانگیر صداقت فر
تیبوران ،دوم جون ۲۰۲۱
شعر دیگری از جهانگیر صداقت فر خطاب به اسماعیل خویی در شماره آینده...
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سفرنامۀ ربی بنیامین اهل تودالی اسپانیا
جهانگرد یهودی و بازدید او از جوامع یهودی
ایران در زمان سلطان سنجر
ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادی

آرمان :از دکتر حسن جوادی سپاسگزاریم که جهت ارایۀ این نوشتار به خوانندگان آرمان،
ساعت ها وقت صرف بازیافت متنی قابل انتشار نمود.

سفرنامۀ ربی بنیامین اهل تودالی اسپانیا بخشی است از کتابی با عنوان سه سفرنامه :رابی
بنیامین تطیلی ،آنتونیو تنرور و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل
صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه های اسپانیولی ،پرتغالی و ایتالیایی ،به
کوشش حسن جوادی و ویلم فلور ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،که چاپ
اول آن در  ۱۳۹۳و چاپ دومش در  ۱۳۹۷بوده است.

در کتاب سه سفرنامه :رابی بنیامین تطیلی ،آنتونیو تنریرو و مکائیل ممبره که اولی از قرن
دوازدهم میالدی  ،یعنی از روزگار سلطنت سلطان سنجر سلجوقی و دو سفرنامه دیگر از قرن
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شانزدهم  ،یعنی دورۀ صفوی هستند  ،دو شرح نسبتاً مفصل نیز آمده است که یکی دربارۀ
سفرنامه های ایتالیایی به ایران و دیگری دربارۀ سفرنامه های اسپانیولی و پرتغالی به ایران می

باشند .این دو بخش در واقع تحریر جدیدی هستند با اضافاتی از کتاب "ایران از دیدۀ سیاحان
اروپایی از قدیم ترین ایام تا اوایل عهد صفویه تالیف دکتر جوادی که در  ۱۳۷۸چاپ شده
است .ترجمه متن دو سفرنامه در کتاب توسط دکتر جوادی و دکتر ویلم فلور بوده است.

سفرنامۀ دوم ،سفرنامۀ تنررو است که از متن پرتغالی انجام گرفته شرح سفر آنتونیو تنررو است
در واپسین سالهای زندگی شاه اسمعیل .او در  ۱۵۲۳همراه هیات سفارت بالتازار پسوآ از طریق
گمبرون ،الر ،شیراز ،اصفهان  ،کاشان  ،قم ،سلطانیه به تبریز می رود ،و در جشن نوروز ۱۵۲۴
در اردوی شاه اسمعیل در نواحی دریای خزر به حضور او می رسد.
سومین سف رنامه از این مجموعه که از ایتالیایی ترجمه شده ،شرح ماموریت و سفر پنهانی میگله
ممبره است که بصورت بازرگانی سفر می کند و نامه ای از حکومت و نیز برای شاه طهماسب
دارد که آنرا از ترس عثمانیان در جلد انجیلی مخفی کرده است .شرح این سفر که در ۱۵۳۹
اتفاق می افتد یکی از منابع بسیار قابل توجه تاریخی دربارۀ محیط دربار صفوی می باشد.
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بخش هایی که می خوانید از دکتر جوادی در مقدمۀ سفرنامه و سپس متن قسمت مربوط به ایران
از سفرنامۀ بنیامین تودالیی است.
دربارۀ سفرنامۀ ربی بنیامین اهل تودال
رابی بنیامین پسر جوناح ،یک یهودی اهل تطیله یا تودالی اسپانیاست کـه هم برای آگاهی از
وضع همکیشان خود و هـم بـرای بررسـی وضـع تجـارت در شهرهای مسیر خود ،اول از راه
خشکی از فرانسه و ایتالیا گذشته ،بـا کشـتی بـه یونان مـیرود .پـس از مـدتی اقامـت در
قسـطنطنیه از طریـق قبـرس ،رودس و گالیپولی و گذشتن از شهرهای ساحلی آسیای صغیر عازم
انطاکیه شده ،و پس از گذشتن از صور و صیدا و نابلس بـه اورشـلیم مـیرسـد .او مـدتی در
فلسـطین میماند ،سپس از راه دمشق ،حلب ،حمص و موصل بـه بغـداد مـیرود و شـرح جالبی از
خلیفۀ عباسی میدهد .
سفرنامۀ بنیامین شرح شهرهای مختلف بین النهرین و وصف خرابـه هـای بابـل را می دهد و به
ایران میرود ،ولی مسیر او در ایران و این که تا کجا پیش رفته است زیاد معلوم نیست .او از
خوزستان ،رودبار ،همدان ،ری ،شیراز ،اصفهان و بعـداً از سمرقند و خیوه صحبت میکند ،و
شرح گرفتاری سنجر به دست غزان ،همکاری چهار قبیلۀ یهودی با مالحده [اسماعیلیه] ،و
عصیان داود الروحی را میدهد که ادعـای نـاجی بودن برای یهودیان را داشت .بنیامین از تبت،
هند ،سیالن هم صحبت میکند ولی شرح این نواحی از مسموعات اوست.
سپس او به مصـر مـی رود و شـرح نسـبتاً زیادی از آنجا داده به سیسیلی می رود و پس از
دیداری از آلمان در سـال  ۱۱۷۳میالدی به موطن خود برمیگردد.
بـا ایـن کـه سفرنامه رابی بنیامین در بحبوحۀ جنگ های صلیبی نوشته شده ولی نشان می دهد که
قرنهـا مسـلمانان ،یهودیـان و مسـیحیان در ایـن سـرزمینهـای در کنـار هـم میزیسته اند .سفرنامۀ
رابی بنیـامین بـار اول در  ۱۵۴۳در قسـطنطنیه بـه عبـری چـاپ میشود و در  ۱۵۵۶ترجمۀ التینی
آن و متن عبری در فرارا منتشـر مـیشـود .از نسخ خطی آن یک نسخۀ مهم خطی در موزۀ
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بریتانیاست .در سال  ۱۸۴۰آدولـف آشر ترجمۀ انگلیسی خـوبی از آن همـراه بـا مقـاالت دو
محقّـق دیگـر زونـز و راپوپورت چاپ میکند .در  ۱۹۰۷مارکوس آدلر با دسترسی به دو نسـخۀ
خطـی در بادلیان آکسفورد و دو نسخۀ دیگر در کتابخانه های رم و وین ترجمۀ انگلیسـی
جدیدی از سفرنامه تهیه میکند ،و ترجمۀ فارسی من بر اساس چاپ آدلر و ترجمۀ عربی عزرا
حداد است.

مقدمه
در اواسط قرن دوازدهم میالدی ،روزگاری که رابی بنیامین اهل تودال 1یا تطیله (یکی از
شهرهای اسپانیا) مشغول سیاحت در اروپا ،آفریقا و آسیا بود ،یکی از مراحل جالب تاریخ جهان
به شمار می رود.
پس از پیدایش اسالم به مدت سالیان دراز کشاکش بین مسیحیت و اسالم و مبارزه بین این دو
دین بزرگ از عمده ترین وقایع جهان شمرده می شد ،و خصوصا قرن دوازدهم به خاطر
جنگهای صلیبی در این کشاکش اهمیت خاصی کسب می کند .پیشرفت سریع اسالم که در
مدت اندکی بیشتر از یک قرن از ساحل رود سند تا به اسپانیا رسیده بود در جنگ هفت روزه
تور به سال  ۷۳۲در جنوب فرانسه توسط شارل مارتل متوقف می گردد .چند قرن بعد با به قدرت
رسیدن ترکان سلجوقی روح تازه ای در عالم اسالم دیده می شود و آن را در مقابل امپراطوری
بیزانس قرار می دهد .یک بار دیگر عالم اسالم و مسیحیت روی در روی هم قرار می گیرند.
در اواسط قرن دوازدهم صلیبیون ،فلسطین چند نقطه عمده در سوریه را به دست آورده و با
تسخیر ارمنستان صغیر ،انطاکیه و ادسا می خواستند به سوی دجله و فرات پیشروی کنند .ولی در
همین زمان بود که با تسخیر ادسا  2در سال  ۱۱۴۴میالدی توسط اتابک زنگی و عدم توانایی شاه

Tudela
Edessa
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کونار 1و لویی هفتم فرانسه در جنگهای صلیبی دوم جلوی مسیحیان به طور جدی گرفته می-
شود .پسر اتابک زنگی  -نورالدین ،و بعدأ صالح الدین ایوبی ،پادشاه توانا و دالور کرد ،که در
همان دربار اتابک بزرگ شده بود ،صلیبیون را از آسیا بیرون می کنند .مقدمات این کار توسط
نورالدین فراهم شده بود و او به اختالفات میان اتابکان خاتمه داده در سال  ۱۱۴۶سلطان سوریه
می شود .یک سال پس از این تاریخ صلیبیون در آسیای صغیر از میان می روند و جنگ های
صلیبی به شکست می انجامد .قدم بعدی برای نورالدین اتابک زنگی گرفتن مصر و تجرید
پادشاهی التین بود .سالها بود که پادشاهی التین درصدد پیدا کردن جای پایی در مصر برای
خود بود ،و در نوامبر سال  ۱۱۶۸آماریق پادشاه التین سپاه مسیحیان را تا رود نیل و شهر فسطاط
یعنی پایتخت قدیمی مصر رهبری می کند ،ولی اهالی فسطاط تسلیم نشده و شهر را به آتش می
کشند .در همین وقت سپاه نورالدین ،که صالح الدین ایوبی فرمانده فوجی از آن بود ،به موقع
سر رسیده و سپاه عیسویان را مجبور به عقب نشینی میکند .در این زمان سلطان مصر العدید
خلیفۀ فاطمی بود ،ولی در حقیقت قدرتی نداشت .اندکی بعد خلیفه فاطمی صالح الدین را وزیر
خود می سازد بی آنکه به فک رش برسد که چند سال بعد همین افسر غیر مهم زمام امور کشور را
از دست او بیرون خواهد کرد .صالح الدین در اندک مدتی موفق می شود اوضاع کشور را که
در نتیجه پنج سال جنگ و کشتار به آستانه تباهی رسیده بود سامان بخشد و آسودگی و ثبات را
به کشور بازگرداند.
چند سال طول می کشد تا صالح الدین قدرت خود را تحکیم بخشد .در سال  ۱۱۸۷قدرت او به
حدی رسیده بود که می تواند صلیبیون را به صورت نهایی مغلوب سازد .در جنگ طبریه

2

پادشاه یونان اسیر می شود و اغلب شوالیه های مسیحی که بنیامین وصف آنها را در سفرنامه خود
می کند به سرنوشت او دچار گشته یا کشته می شوند .اندکی بعد أورشلیم سقوط می کند و پاپ
الکساندر سوم که از شکست عیسویان سخت ناراحت شده بود ،شروع به تهییج عالم مسیحیت
King Conard
Tiberas
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نموده باعث لشکرکشی سوم صلیبیون می گردد.
در همین زمان بود که خبر پیدا شدن پادشاهی مسیحی به نام پریسترجان 1در آسیای مرکزی به
اروپا می رسد و پاپ الکساندر سوم به امید یافتن هم پیمانی علیه سالطین مسلمان طبیب
مخصوص خود به نام فیلیپ را به سوی مشرق می فرستد ،ولی مدتها می گذرد ،نه از فیلیپ و نه
از هیات همراه او خبری نمی شود .به روایتی این پریسترجان همان انوک خان یکی از خوانین
ترک آ سیای مرکزی بود که به آئین عیسی گرویده بود .ولی از سوی دیگر عده ای از
نویسندگان قرون وسطایی نظر متفاوتی در حق این شخصیت افسانه ای دارند .رابی بنیامین یکی
از معدود نویسندگان قرون وسطی است که از پیروان این پادشاه صحبت می کند .او می گوید
 ":پیروان این پادشاه م سیحی نیستند بلکه آنان همان کفار الترک یا غزان هستند که سلطان سنجر
را شکست داده او را به اسیری گرفتند 2 ".به عقیده أو اینان تاتاران وحشی استپ های آسیای
مرکزی هستند که در صحرا زندگی می کنند و باد را پرستش می نمایند .رابی بنیامین می گوید
که آنها به جای بینی فقط دو سوراخ دارند که از آنها تنفس می نمایند و نه شراب می خورند و
نه نان بلکه گوشت خام می خورند .جالب اینکه اگر ترکان غز سلطان سنجر را مغلوب نمی-
ساختند أو تهدیدی جدی برای صالح الدین به شمار می رفت و چه بسا که او را از پیروز شدن
بر صلیبیون باز می داشت .پس از صالح الدین امپراطوری او به تدریج بین کسان دیگر تقسیم
شد و حکومت پرقدرتش که مایه ترس و وحشت مسیحیان گشته بود از میان رفت .دیری
نگذشت که مغوالن تحت رهبری چنگیز خان بر قسمت اعظم دنیای متمدن آن روزگار دست
یافتند و چنان کشتار و ویرانی راه انداختند که حمله غزان و وحشیگری آنها از خاطره ها رفت.

در صفحۀ بعد نقشۀ کامل سفر ربی بنیامین تودال

 Prester John1چنانکه خواهد آمد در واقع داستان پریستر جان واقعیتی ندارد.
 ۱سه سفرنامه ،چاپ دوم  ،ص .۱۰۲
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کشاکش بین اسالم و مسیحیت در دو مرحله دیگر به مدت طوالنی ادامه یافت .پس از کشته
شدن آخرین خلیفه عباسی به دستور هالکو در بغداد در  ۱۲۷۸سالطین اروپا و همچنین پاپها به
صرافت افتادند که از مغوالن علیه مسلمانان استفاده کنند ،ولی این آرزو نیز با مسلمان شدن
غازان خان به جایی نرسید .مرحله دوم پس از فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در ۲۹
ماه مه  ۱۴۵۳بود که عثمانیان را حکمروای ترکیه و بعدها قسمت بزرگی از شرق میانه نمود و بار
دیگر عالم مسیحیت و اسالم رو در روی هم قرار گرفتند.
در اواسط قرن دوازدهم یعنی بین سالهای  ۱۱۶۵و  ۱۱۶۷رابی بنیامین زادگاه خود شهر تطیله در
شمال اسپانیا را ترک می گوید و پس از گذشتن از شهرهای ثروتمند و حاصلخیزی که در
شمال خلیج لیون واقعند ،اول به روم و سپس به جنوب ایتالیا می رسد .رابی بنیامین در شهر
اوترانتو 1به کشتی نشسته از طریق جزیرۀ کورفیو به یونان می رسد .او پس از پیمودن عرض شبه
جزیره یونان به قسطنطنیه می رسد و از آنجا شرح مبسوطی می دهد .مثال می گوید:
"دولت بیزانس از تمام ملل مردان جنگی اجیر می کند و آنها را ( )Loazimیا
بربریان می نامند ،تا با سلطان مسعود ، 2پادشاه توغرامیم (ترکها) بجنگنند ،چون اهالی
شهر قسطنطنیه مانند زنان قدرت جنگیدن ندارند".
پس از دیدار از جزایر دریای اژه و رودس رابی بنیامین اول به انطاکیه می رود ،و سپس قسمت
بزرگی از اطراف دریای مدیترانه را می پیماید و از شهرهای عمده ساحلی دیدن می کند که
همه در دست صلیبیون بودند .رابی بنیامین در سفرنامه خود اول به تدمر 3و سپس به کاریتین

4

می رود ،در صورتی که در مسیر بنیامین کاریتین أول می آید و سپس تدمر .آدلر ،مترجم
1

Otranto
 ۲در مورد رابطه سلجوقیان و امپراطوری بیزانس رجوع کنید به فصل اول جلد پنجم "تاریخ ایران
کمبریج" .یهودیان بطور کلی ترکان را از اوالد توغرمه یکی از فرزندان یافث بن نوح می دانستند ،و
شاید هم لفظ ترغمین یا توغرامیم تحریفی از تراکمه باشد .بنیامین بیشتر صحبت از ترکان غز می کند
ولی در اینجا منظور از سلطان مسعود ،سلطان مسعود بن قلیج ارسالن است از سالجقه روم که از
 ۵۳۹تا  ۵۵۸سلطنت کرده است.
3
Thadmer
4
Caariteen
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انگلیسی سفرنامه ،فکر می کند که او مستقیما از بعلبک به تدمر رفته و موقع بازگشت از این شهر
به کاریتین رفته است.
به درست ی نمی توان گفت رابی بنیامین تا کجا در خاک ایران پیش رفته است و احتمال دارد که
وضع آشفته ایران در زمان حمله غزان مانع پیشروی او شده باشد .أو مثل تمام شهرهای سر راه
خود آماری از یهودیان همدان ،ری و نهاوند می دهد ،و به احتمال قوی او از این شهرها و
مخصوصا از همدان به خاطر قبر استر و مردخای دیدن کرده ،سپس به بصره بازگشته و از آنجا به
جزیره کیش که مرکز تجارت خلیج فارس بوده است سفر کرده است .او در اینجا باید اطالعات
خود را راجع به هند و خاور دور که افسانه آمیز می نماید کسب کرده باشد .رابی بنیامین از
جزیره کیش از طریق عدن به مصر رفته است و شرح مفصلی از این کشور می دهد.

1

در ترجمه آلمانی سفرنامه ،که توسط گرونهوت و مارکوس آدلر ترجمه شده و خانم مهوش
شاهق آن را به فارسی ترجمه کرده است ،مطلبی درباره ایران و بعضی مناطق دیگر ذکر شده که
در اینجا می آورم:
به نظر می رسد که اقامت او در اصفهان طوالنی بوده ،زیرا می توان گفت که او از
اصفهان برای گردش به شیراز ،خیوه و سمرقند رفته است .آن طور که از نوشته های
رابی بنیامین بر می آید ،او در مسیر سفرش برخی سرزمین ها مثل طبس ،قزوین و
نیشابور را به چشم خود ندیده است .زیرا احوال این مناطق را از قول دیگران می گوید
و اطالعات او بر اساس شنیده های اوست و از خبررسان خود نام می برد .از این مطلب
می توان نتیجه گرفت که او از سمرقند به اصفهان بازگشته است ،زیرا از اصفهان به
عنوان محلی یاد می کند که در آن این اطالعات را به دست آورده است.
درباره چین نیز می نویسد" :مردم می گویند " و از این راه مشخص می شود که او

 ۱سه سفرنامه  ،از ص  ۱۱۰تا ص .۱۱۹
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کشور چین را نیز به چشم ندیده است.

1

با در نظر گرفتن جنگها و کشاکشی که میان صلیبیون و مسلمانان وجود داشت می توان فهمید
که چرا رابی بنیامین برای دیدن شهرهای عمده فلسطین این همه راه های پر پیچ و خم را
برگزیده است .وی از دمشق که در آن زمان پایتخت نورالدین زنگی بود به بغداد می رود و
خلیفه عباسی را در آنجا می بیند .بعد از بغداد رابی بنیامین به ایران می رود .وضع ایران در این
روزگار به علت حمله غزان به خراسان فوق العاده نا آرام بود و احتمال اینکه رابی بنیامین خیلی
در خاک ایران پیشرفته باشد کم است و به نظر می رسد که او فقط چند شهر ایران را دیده است.
مسیر او در ایران عجیب است مثال رابی بنیامین از بصره به "نهر سامرا" و از آنجا به رودبار و
سپس به نهاوند می رود .در یک نسخه دیگر از سفرنامه را بی بنیامین اول به بصره و سپس به
جزیره کیش که مرکز فعالیت های تجاری بود می رود ،و از آنجا از راه عدن به مصر سفر
میکند.
رابی بنیامین تصویری زنده از وضع مصر و آسایش و رفاه مردم به دست می دهد .صالح الدین
ایوبی سبب این صلح و آسایش بود ،ولی از او در سفرنامه ذکری نیست .برکناری خلیفه فاطمی
در  ۱۰سپتامبر  ۱۱۷۱اتفاق افتاد و مرگ او اندکی بعد توجه کسی را جلب نکرد .صالح الدین
همچنان به عنوان قائم مقام نورالدین به حکمرانی خود در مصر ادامه داد و به تدریج جزیره ،دیار
بکر و یمن را به متصرفات خود افزود و چون نورالدین زنگی بالعقب بود پس از مرگ او در
سال  ۵۶۹( ۱۱۷۳هجری) شام و حلب و دیگر مناطق حکومت او را به زیر سلطه خود در آورد.
البته دلیری های صالح الدین در جنگ با صلیبیون ،فتح اورشلیم در سال  ،۱۱۸۴اسارت ریچارد
شیردل و شکست جنگهای صلیبی سوم باعث نگرانی خاطر شدید غرب شده بود.
رابی بنیامین سفرهای خود را بین جنگهای اول و دوم صلیبی انجام داد و چنان که گذشت با
 ۲سفرنامه رابی بنیامین تو دوالیی از ترجمه آلمانی مارکوس و گرونهوت ،ترجمه مهوش ناطق،
تهران ،سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر ،۱۳۸۰ ،ص . ۳۲
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وجود اینکه به احتمال زیاد فقط قسمتی از ایران را دیده است و نقاطی چون چین و سیالن را از
روی مسموعات خود وصف کرده است و پایش به آنجاها نرسیده است باز اثر وی دارای
اهمیت خاصی است.
***
می توان گفت که با وجود نقل مفصل روایات افسانه آمیز ،قسمت اعظم گفته های او مقرون به
حقیقت می باشد .از داستانهای نامحتملی که نقل می کند یکی اینکه می گوید قبر دانیال نبی در
شوش در کنار رودخانه دجله (؟) قرار داشت .چون به علت آمدن زوار یهودیان یک طرف
رودخانه از منافع مادی برخوردار می شدند ،نزاع بین دو دسته یهودیان ساکن دو سوی رود در

مقبرۀ دانیال نبی در شوش

می گرفته است .باالخره قرار می شود ،هر سال بقایای پیغمبر را در یک طرف رود قرار دهند.
سلطان سنجر از این قضیه آگاه می شود و دستور می دهد بقایای دانیال را در تابوتی بلورین قرار
دهند و از پلی که بر روی رود مذکور بود آویزان کنند.
 ۱صفحه  ۵۳آدلر و صفحه  ۹۴سه سفر نامه
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نقاشی از مقبره استر و مردخای اثر اوژن فالندن

رابی بنیامین اولین اروپایی است که به ذکر فدائیان اسماعیلی و "شیخ الجبل" یا "پیر مرد
کوهستان" یا "داعى الدعات" در ایران و سوریه می پردازد که بعدها در أدبیات اروپایی شهرتی
افسانه ای می یابد .می گوید:
در نهاوند چهار هزار یهودی ساکن اند و از آنجا تا سرزمین مالحده چهار روز راه
است .این مردم در کوههای بلند زندگی می کنند و پیرو دین محمد نیستند ،بلکه شیخ
سرزمین حشاشین  1را پرستش می کنند.
این عده تحت فرمان شاه ایران هستند و تنها برای غارت و گرفتن اموال دیگران از

 . ۲ایضأ ص  ۹۵همان کتاب ،در اصل حشاشیم Hashashim .یا  Hashishimاست و از همین کلمه
 Assassinدر فرانسه با انگلیسی آمده است.
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مقبرۀ استر و مردخای در همدان و درب سنگی باستانی آن

آنجا فرود می آیند و سپس به کوههای مزبور باز می گردند و کسی نمی تواند بر آنها
غلبه کند .در میان این قوم چهار فرقه یهودی هستند که همراه آنان به جنگ می-
روند".

1

همکاری یهودیان با فدائیان اسماعیلی جالب است و هاجسن در مقاله خود درباره اسماعیلیه
میگوید که هرچند قالع فرقه اسماعیلیه در زاگرس جنوبی از دست ایشان درآمده بود ،اما هنوز
در شمال زاگرس و در لرستان با همکاری قبایل یهود قالع خود را حفظ کرده بودند 2.از جمله
مطالبی که در این سفرنامه درباره ایران آمده است یکی طغیان جوانی یهودی به نام داود الروی
یا (الروحی) در شهر عمادیه (در کردستان عراق) می باشد که در حدود سال  ۱۱۶۰م ۵۵۴ .ه)
علیه شاه ایران قیام می کند و خود را ناجی موعود می خواند.
یهودیان بسیار بر او گرد می آیند ،ولی عاقبت هنگامی که می خواسته است با خدعه بر قلعه
حاکم شهر تسلط یابد به قتل می رسد .موضوع دیگر حمله کفار الترک یا ترکان غز و گرفتاری
سلطان سنجر می باشد .داستانی که رابی بنیامین از لشکرکشی سنجر نقل می کند نامحتمل می
 ۱سه سفرنامه ،ص .۹۵
Cambridge History of Iran, Vol V, P. 445
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نماید ،ولی وصفی که از ترکان می کند جالب است:
" آنها باد را پرستش می کنند و در صحرا زندگی می کنند .نه نان می خورند و نه
شراب ،بلکه از گوشت ناپخته تغذیه می کنند ،این ملت دماغ ندارند بلکه به جای آن
دو سوراخ است که از آنها تنفس می کنند".

1

مسافرت رابی بنیامین به بغداد چهار یا پنج سال پس از سفر خاقانی شروانی بدانجا صورت گرفته
است .تحفۀ العراقین ،که به سال (  ۵۵۰ه؛ ۱۱۵۵م ).نگاشته شده است ،شرحی شاعرانه از باغها و
قصرهای بغداد می دهد ،ولی رابی بنیامین بیش از خاقانی به شرح بغداد می پردازد .به طور کلی
از هر دو اثر بر می آید که خلفا در دوره تسلط سالجقه قدرت زیادی نداشتند و بیشتر وقت خود
را صرف ساختن باغها و قصرها می کردند2 .در این زمان خلیفه عباسی المسترشد باهلل بود و رابی
بنیامین شرح می دهد چگونه مسلمانان از نقاط دور به دیدن او می آمدند و دامن لباسش را می-
بوسیدند ،و می گوید:
هر یک از برادران و افراد خانواده خلیفه جایگاهی در قصر او دارد ،ولی همه محبوس
اند و مراقبینی دارند تا مبادا علیه خلیفه قیام کنند .زیرا برای یکی از اسالف او اتفاق
افتاد که برادرانش علیه او برخاستند و دیگری را به خالفت برداشتند  ...از آن پس
حکم شد که تمام اعضای خانواده باید محبوس شوند تا نتوانند علیه أو برخیزند .تمام
این عده در قصر او در میان جالل و نعمت فراوان به سر می برند و صاحب دهات و
شهرهایی هستند که گماشتگان عایدات آنها را برایشان می آورند  .در قصر خلیفه
عمارات بزرگ با ستونهای مرمر ،نقره و طال و سنگهای نایاب حجاری شده وجود
دارد و پر است از ثروت بی حساب ،برجهای پر از زر و سیم ،البسه ابریشمین و
سنگهای گرانبها.
 1سفرنامه رابی بنیامین ،آدلر ،ص  ۶۰و سه سفرنامه ص .۱۰۲
2

. Guy Lestrange, Baghdad During the Abbaside Caliphate, from Contemporary
Arabic and Persian Sources, London, 1900.
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سپس رابی بنیامین به شرح مراسم عید قربان و ردای خلیفه (که گویا مرادش بُرد نبوی باشد)
می پردازد و بعداً از شهر بغداد سخن می گوید:
قصر خلیفه در (این سوی ) رودخانه است و او در ساحل (مقابل ) ،شعبه ای از فرات
که از کنار شهر می گذرد ،بیمارستانی مشتمل بر تعدادی خانه و نوانخانه بنا نهاده است
تا بیماران فقیری که به شهر می آیند معالجه شوند .هر بیماری که بدانجا می آید به
خرج خلیفه نگاهداری و معالجه می شود .در حدود شصت پزشک دواخانه دارند که
از قصر خلیفه تمام دارو و دیگر مایحتاج آنها داده می شود .بنای دیگری است به نام
دارالمارستان (کذا) برای نگاهداری دیوانگانی که در اثر گرمای تابستان دیوانه شده اند
و آنها را در زنجیر نگاه می دارند تا در زمستان عقلشان باز گردد .هنگام اقامت در آنجا
غذای آنها از طرف خلیفه می رسد و پس از بهبودی وقتی که می خواهند به خانه های
خود بازگردند ،از هر یک مبلغی پول دریافت می دارند .هر ماه مأمورین خلیفه می-
پرسند و تحقیق میکنند تا کسانی را که عقل خود را بازیافته اند مرخص کنند.

1

و اما هدف از مسافرت رابی بنیامین چه بوده است؟ در قرون وسطی یهودیان زیاد سفر می کردند
و رابطه بین اجتماعات یهودی را در نقاط مختلف برقرار می ساختند .جالب اینکه در کمتر جایی
اجتماعات یهودی وجود نداشت و همان طور که در سفرنامه رابی بنیامین می بینیم تقریبا در تمام
شهرهای بزرگ جماعتی از یهودیان زندگی می کردند .سیاح یهودی هم از زبانی مشترک یعنی
زبان کتاب مقدس که بین همه یهودیان رواج داشت استفاده می کرد و هم از میهمان نوازی هم
کیشان در شهرهای مختلف بهره مند می شد .در زمان مسافرت رابی بنیامین مرفه ترین و ثروتمند
ترین اجتماع یهودیان در اروپا یعنی آلمان مورد تجاوز مسیحیان قرار گرفته و به صورت
 ۱ایضأ ص  ۵۸و  ۵۹کتاب سفرنامه بنیامین (آدلر) ،ص  ۸۱سه سفرنامه .در بغداد چند بیمارستان
بوده است گویا منظور رابی بنیامین بیمارستان المستنصریه می باشد که در غرب بغداد بود و مدت سه
قرن مدرسه بزرگی برای پزشکی به شمار می رفت.
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وحشتناکی خسارت دیده بود و خود اجتماعات یهودی در اسپانیا که مدتها مورد حمایت
سالطین عرب أندلس بودند از طرف پادشاهان قرطبه مورد ایذاء و اذیت قرار گرفته ،و این
یهودیان در صدد پیدا کردن حامیان جدید بودند .اگر توجه کنیم می بینیم که رابی بنیامین برای
اجتماعات یهودی مستقل که رؤسای خود را دارند و به کسی باج نمی دهند اهمیت خاصی قائل
است و از آنها به تفصیل سخن می گوید .از سوی دیگر رابی بنیامین از مسائل تجارتی مورد
توجه یهودیان زیاد گفتگو می کند .شاید علت مسافرت او هم یافتن حامیان و اجتماعات مستقل
یهودی و هم ایجاد روابط تجاری بین یهودیان بوده است .به عالوه به عنوان یک یهودی مؤمن
و معتقد می خواست از وضع زندگی همکیشان خود و کم و کیف فعالیت های آنان آگاه گردد.
به هر تقدیر آنچه از خود به جای گذاشته تصویری است جالب از وضع سیاسی و اجتماعی
ممالک سر راه خود در دوره بین جنگ های دوم و سوم صلیبی ،هرچند که البته هدف اصلی او
وصف اجتماعات یهودیان در وهله اول است و بعدا مردمان دیگر.
از شخصیت و زندگی رابی بنیامین واقعا چیزی نمی دانیم .مقدمه کوتاهی که توسط کاتبی
ناشناس در آغاز می آید زیاد بر معلومات ما نمی افزاید ،و می گوید که او در سال  ۱۱۷۳به
تطیله برگشته است .در تاریخ مسافرت أو اختالف هست .عده ای آغاز آن را سال  ۱۱۵۹می-
دانند .آدلر از روی قرائن تاریخی و به حوادثی که بنیامین اشاره می کند می گوید که مسلما أو
بین  ۱۱۶۵و  ۱۱۶۷در رم بوده و بین  ۱۱۶۶و  ۱۱۷۱خارج از اروپا بوده است .عزرا حداد از
سبک ساده نویسی بنیامین نتایجی می گیرد .او می گوید که قرن دوازدهم میالدی عصر طالیی
ادبیات عبری در اسپانیا بود و اکثرا هم سبک نوشتاری ادبی فصیح و بلیغی داشتند ،و این درست
برعکس سبک بنیامین است که سبکش ساده و حتی تا حدی تجاری است .از این مطلب و این
که بنیامین در هر فرصتی از امکانات داد و ستد صحبت می کند عزرا حداد أو را یک سیاح
تاجر" ( ) Commercial Travelerمی خواند .در ضمن به نظر می رسد که بنیامین عربی هم
می دانسته است زیرا که در اسامی عربی زیاد اشتباه نمی کند و در یک مورد یک جمله کامل
عربی را نیز می آورد .و در مورد چاپ های مختلف سفرنامه رابی بنیامین باید گفت که هنوز
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هم متن اصلی آن همان است که آ .آشر در  ۱۸۴۰به عبری فراهم کرده است و ترجمه انگلیسی
آن را هم داده است .چاپ دوم در  ۱۸۴۱توسط آشر انجام شده و حواشی بسیار دقیق و مفید
توسط دانشمندانی چون زونز 1و راپو پرت 2هم چنین مقاالتی مبسوط جالب در مورد جغرافی
نویسان و سیاحان یهودی قرون وسطایی یهود به این کتاب اضافه شده است.
خود آشر از  ۲۳چاپ مختلف این سفرنامه اسم می برد که مورد استفادۀ او بوده است،
ولی در اساس او متن سفرنامه را بر اساس دو نسخه اساسی گذاشته است :یکی چاپ
الیعذر بن گرشون  3در قسطنطنیه به سال  ۱۵۴۳میباشد ،و دیگری نسخه ای است مشهور
به چاپ فرارا  4که توسط ابراهام اسکوئه در سال  ۱۵۵۶در شهر فرارا انجام گرفته است.
این شخص ناشر مشهور تورات به اسپانیولی هم میباشد .این کتاب را من سالها پیش از
روی متن انگلیسی که آدلر براساس چاپ آشر کرده بود به فارسی ترجمه کردم ،و آن
را با ترجمه عربی سفرنامه رابی بنیامین که توسط عزرا حداد از متن عبری ترجمه کرده
است مقابله کرده ام.
eleTui fo nTrainar fo yrarTtitI ehT,etirauirafr Critical Text,
Translation and Commentary by Marcus Nathan Adler, New York,
1966.

رحله بنیامین للرحاله الربی بنیامین بن بونه التطیلی النباری االندلسی ( ۵۶۱-۵۲۹هجری و
 ۱۱۷۳-۱۱۴۵میالدی) ترجمها عن االصل العبری و علق حواشیها و کتب ملحقاتها عزرا
حداد  ،مع المقدمه من عباس العزاوی ،بغداد. ۱۹۴۵ ،
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قسمت های مربوط به ایران از سفرنامۀ ربی بنیامین اهل
تودالی اسپانیا

پرتره ای از ربی بنیامین اهل تودال

جلد نسخۀ قدیمی سفرنامه – ترجمۀ فرانسه

[ ]...در یمن سه هزار یهودی هستند و در میان آنها مردان دانشمند (دیان) و رابی زیادند .از اینجا
تا بصره پنج روز راه است که در کنار رود دجله واقع است .در بصره ده هزار یهودی ساکنند و
در میان آنان مردان ثروتمند و دانشمند زیاد است .از اینجا هم تا رود سمره که آغاز سرزمین
ایران است دو روز راه است ۱۵۰۰ .یهودی نزدیک آرامگاه عزرا زندگی می کنند که از
اورشلیم برای دیدن اردشیر شاه رفت و در اینجا فوت کرد .در مقابل آرامگاه کاهن عزرا کنیسه
بزرگی قرار دارد .مسلمانان هم به خاطر احترامی که به او دارند عبادتگاهی در آنجا ساخته اند و
به خاطر او هم یهودیان را دوست دارند .مسلمانان هم برای نیایش به اینجا می آیند.

1

از اینجا تا خوزستان  2که همان ایالم است چهار روز راه است .تمام ایالت مسکون نیست و فقط
 ۱منظور اردشیر دراز دست ( ۴۲۵ ۴۶۵ق.م ).است که در سفر عزرا و نحمیا  ۱۰۲ذکر می شود.
یاقوت قبر عزرا را در دهکده میسان قرار می دهد ،و الیارد در بیست و پنج میلی محل پیوستن دجله و
فرات به یکدیگر در جایی به نام قرنا شرح بنایی را می دهد که می گویند قبر عزراست ولی نه از
کنیسه و نه از مسجدی که رابی بنیامین شرح میدهد اثری هست.
 ۲خوزستان را یونانیان )  )Susianneمی خواندند و در تورات (پیدایش " )۱:۱۴ایالم " و یا "عیالم"
خوانده شده است ولی البته این خود دولت مستقلی بوده در قرن بیست و چهار قبل از میالد که عیالمیان
خوانده میشد.
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قسمتی از آن مسکون است .در میانه آن ویرانه های شوشان (شوش)  1و در آن خرابه های قصر
خشایارشاه  2است ،که بنایی است بزرگ و بسیار قدیمی .این شهر  ۷۰۰۰یهودی و چهارده
کنیسه دارد .در مقابل یکی از کنیسه ها مقبره حضرت دانیال علیه الرحمه است .رود دجله  3شهر
را به دو قسمت تقسیم می کند و میان آن دو پلی است .در یک قسمت که یهودیان سکنی دارند
قبر دانیال واقع است .در اینجا بازارهایی بودند با دکان های پر از امتعه که به وسیله آن یهودیان
به ثروت رسیدند .در آن سوی پل بازار و بازرگانی نیست و فقط کشتزار و باغات است .اهالی
این طرف حسادت کرده گفتند" :تمام این رونق و ثروت به خاطر این است که حضرت دانیال
در آن سوی دیگر دفن گشته است ".و از ساکنان سوی دیگر خواستند که قبر دانیال را به میان
آنها آورند ،ولی آنها قبول نکردند .کشاکش بین دو طرف سالها به طول انجامید و عاقبت طرفین
به نتیجه عاقالنه ای رسیدند که یک سال تابوت دانیال را در یک سو و سال دیگر در سوی دیگر
رود قرار دهند .پس از م دتی سنجر شاه بن ملک شاه ،که بر ایران حکمروایی می کرد و چهل و
پنج پادشاهی زیر فرمان او بود ،به اینجا آمد .او را سلطان فارس الکبیر (که در عربی به معنی
پادشاه با قدرت ایران است) می نامند ،و او از رود سمره تا شهر سمرقند و از رودگوزان تا
شهرهای ماد و کوههای شفتون  4حکومت می کند .او همچنین بر تبت و جنگل هایی که در
 ۱شوش بین کارون و کرخه ،در فاصله  ۳۰میلی شوشتر واقع است .حفریات اخیر قصر بزرگ
داریوش را بیشتر بیرون آورده است که داستان استر و خشایارشاه که در کتاب استر تورات شرح آن
می آید در اینجا اتفاق افتاده است.
 ۲در متن اشویروش و او خشایارشاه پسر داریوش ( ۴۶۵-۴۲۵ق .م ).است که به گفته کتاب مقدس
کشور او از هند تا حبشه گسترده می شد (سفر استر  ۱:۱و )10:1و ناوگان بزرگ او در ساالمیس
شکست می خورد.
 ۳در ترجمه حداد این رود "اوالی" است که نام قدیم رود کرخه است .دکتر عسگر بهرامی می گوید
که مراد نویسنده رود (شائور /شاوور) است.
 ۴شرح رود گوزان قبال گذشت و کوههای شفتون بنا بر آدلر باید شامل کوههای زاگروس و قسمتی از
کوههای کردستان باشد ،ولی عزرا حداد آنها را خفتیان (نیز:حبتون ،خفتون ،و یا هفتون ) خوانده و از
کوههای کردستان دانسته است .در نقدی که دکتر عسگر بهرامی بر ترجمه "سه سفرنامه " نوشته
(گزارش میراث ،فروردین و تیر  )۱۳۹۴به نقل از معجم البلدان یاقوت  ،حبتون را کوهی در موصل:
هفتون را شهرکی نزدیک اربیل  :و خفتیان را قلعه ای بزرگ در اربیل دانسته است.
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آنها حیواناتی یافت می شود که مشک از آنها حاصل می شود 1حکم می راند ،و از این سو تا
آن سوی امپراطوری او چهار ماه راه است .هنگامی که امپراطور بزرگ سنجر ،پادشاه ایران ،دید
که تابوت دانیال را از این سوی رود به آن سوی رود می آورند و همراهش جمعیت زیادی از
یهودیان ،مسلمانان و غیر یهودیان از پل می گذرند ،از علت این کار پرسید ،و تمام ماجرا به او
گفته شد .او گفت " :چنین کار زشتی سزاوار نیست که بر دانیال پیغمبر کرده شود .من فرمان
می دهم که پل را از دو طرف اندازه بگیرید و تابوت چوبین دانیال را در تابوتی از بلور قرار
دهید و با زنجیرهای آهنین آن را از وسط پل بیاویزید .در این نقطه شما باید کنیسه ای بسازید تا
هرکس که بخواهد ،خواه یهودی یا غیر یهودی ،او را زیارت نماید .امروزه هم تابوت از آنجا
آویزان است .همچنین به خاطر احترام به دانیال دستور داده است که یک میل به باال و یک میل
به پائین رودخانه هیچ کس ماهی نگیرد.

2

از اینجا تا رودبار که بیست هزار یهودی دارد سه روز راه است ،و در میان آنها مردان دانشمند و
ثروتمند زیاد است ،ولی یهودیان اینجا زیر ستم زیادی هستند .از اینجا تا نهاوند دو روز راه
است .در نهاوند چهار هزار یهودی ساکنند و از آنجا تا سرزمین مالحده چهار روز راه است .این
مردم در کوههای بلند زندگی می کنند و پیرو دین محمد نیستند .بلکه پیرمرد سرزمین حشاشین
 3را پیروی می کنند .آنها تحت فرمان شاه ایران نیستند .در کوههای بلند ساکنند و از آنجا برای
 ۱مارکو پولو درباره تبت می نویسد ( کتاب دوم فصل  )۱۴در این سرزمین حیواناتی هستند که مشک
ازآنها حاصل می شود و
تاتاران سگ های خوب و بزرگی دارند که به خوبی این حیوانات را می گیرند و به خاطر این همیشه
تا تاران مقدار زیادی ِمُشک دارند.
 ۲قبر دانیال بین شوشتر و دزفول در کنار رود شاوور یکی از شعبه های کارون و روبروی تپه ارک
است.در تورات اسم این رود اوالی است (دانیال فصل  )۲ ،۸مادام دیاالفوی و الپارد به دقت قبر
دانیال و قصر داریوش و ابنیه دیگر را شرح داده اند .در مورد قبر دانیال داستانهای زیادی وجود دارد
و به گفته آدلر بیشتر داستانهای مسلمانان است که جای آن را معین می کند.
 ۳پیر مرد کوهستان نامی بود که نویسندگان اروپائی قرون وسطی به حسن صباح دادند .در اصل
حشاشیم نوشته شده است ،چنانچه گذشت هاجسن در فرقه اسماعيليه (ترجمه فریدون بدره ای ،ص
 ) ۱۹۷ضمن نقل گفته رابی بنیامین درباره چهار فرقه یهودی که با حشاشین می زیسته اند و همپای
آنها در جنگ ها و کشتارها شرکت کرده اند می گوید" :صحت این مطلب را ممکن است با اشاره ای
که در قیام حسن دوم به اسماعیلیانی که از عراق و خراسان و دیلمان آمده بودند ،شده است تأیید کرد.
باز هاجسن در جلد پنجم تاریخ ایران که از طرف دانشگاه کمبریج چاپ شده (ص  )۴۴۵گوید :اگرچه
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غارت و گرفتن أموال فرود می آیند و سپس به کوهها باز می گردند و کسی نمی تواند بر آنها
غلبه کند .در میان آنها چهار فرقه یهودی وجود دارد که همراهشان به جنگ می روند .مردان
دانایی نی ز در میان یهودیان این سرزمین وجود دارند .رهبری اینها را رئیس یهودیان در اسارت
که مقیم بابل است بر عهده دارد.
از اینجا تا عمادیه  1که در حدود بیست و پنج هزار نفر یهودی دارد پنج روز راه است .این اولین
جوامع یهودی است که در کوههای شفتون وجود دارد و تعداد آنها بیش از صد می باشد .از
اینجا سرزمین ماد شروع می شود و یهودیان اینجا به دوره اول اسارت تعلق دارند ،که شاه
شلمناصر 2بیرون آورد .آنها به زبانی تکلم می کنند که ترجمه عهد عتیق به کلدانی بدان نوشته
شده است ،و در میان آنها مردان عالم وجود دارند .جوامع یهودی از ایالت عمادیه تا ایالت
گیالن ،که در حاشیه پادشاهی ایران قرار دارد ،و تا آنجا بیست و پنج روز راه است ،گسترده اند.
آنها تحت فرمان شاه ایران هستند و جزیه ای که ساالنه توسط مأمورین خود می گیرد یک
امیری  3طال است که ارزشش برابر ثلث یک ماراودی "  4است (این مالیات را باید تمام افراد
ذکور باالتر از پانزده سال در سرزمین اسالم بپردازند).
ده سال پیش از این تاریخ در شهر عمادیه مردی موسوم به داود الروی 5بیرون آمد .او پیش
قالع اسماعیلیه در زاگرس جنوبی از دست ایشان درآمده بود در شمال زاگرس ،در لرستان ،با همکار
ی قبایل یهودی قالع خود را حفظ کرده بودند
 ۱عمادیه از توابع دیار بکر است که در اصل قلعه ای بوده است به نام آشب از آن اکراد که بعد از
ویرانی آنجا عمادالدین زنگی بن آقا سنقر در تجدید بنای آن کوشید و اسم خود را بدان داد( .از لغت
نامه دهخدا).
 Shalmanezar ۲باید شالمانزار چهارم باشد که از  ۷۲۷تا  ۷۲۲ق .م حکومت و فتوحات زیادی
کرده است.
 ۳امیری مسکوک زری بوده است .صاحب فارسنامه بلخی گوید :نقد (اهل یزد) را زر امیری گویند
کیسه دینار از آن دیناری سرخ ارزد( .ص )۱۲۲
 ۴از نام سلسله المرابطین که از  ۱۰۵۵تا  ۱۹۴۷میالدی در اسپانیا سلطنت کرده اند گرفته شده
 Maravediاست و این سکه تا  ۱۸۴۸رایج بوده است
 ۵اسم اصلی داود الروحي مناخم بن سموئیل بود .اسم او همان كلمة الروحی است که زبانهای اروپایی
به صورت الروی درامده و هنوز هم به عنوان اسم خاص به کار می رود .بعضی هم اسم او را از
شهر ری "الرازی" دانسته اند ،تاریخ این طغیان باید  ۱۱۶۳میالدی باشد و شاید هم چند سال پیش تر
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حسدای ،رئیس یهودیان در اسارت ،و رئیس مدرسه گائون یعقوب در بغداد ،تلمذ کرد و در
شرع اسرائیل ،تلمود و احادیث و قوانین شفاهی مربوط به آن با تمام حکمتهای مسلمانان و نوشته
های جادوگران و غیب گویان و ادبیات غیر مذهبی را فرا گرفت .او به فکر افتاد علیه شاه ایران
قیام کند و یهودیانی که در کوهستانهای شفتون زندگی می کنند به دور خود جمع کند و با تمام
ملل بجنگد تا به ت سخیر اورشلیم موفق شوند .او معجزات ساختگی به یهودیان نشان داد و گفت:
" خدای تبارک و تعالی مرا برای گرفتن أورشلیم و رها ساختن شما از بندگی غیر یهودیان
فرستاده است ".یهودیان گفته های او را باور کردند و الروی را ناجی موعود خواندند .هنگامی
که پادشاه ایران خبر یافت امر به احضارش داد تا با او گفتگو کند .الروی بی باکانه به دیدار او
رفت و در جواب شاه که پرسید" :آیا تو پادشاه یهود هستی؟" گفت" :بلى ".پس شاه خشمگین
گشت و فرمود او را گرفته به زندان شاهی که در شهر طبرستان در کنار رود گوزان 1واقع است
و زندانیان را تا روز م رگشان دربند نگه می دارند ببرند .در پایان روز سوم هنگامی که پادشاه با
شاهزادگان نشسته و درباره یهودیان یاغی شور می کردند داود ناگهان در برابر آنها ظاهر شد .او
بی آنکه کسی خبر یابد از زندان گریخته بود .شاه چون او را دید پرسید" :کی تو را آزاد ساخته
و به اینجا آورده است؟" الروی گفت " :عقل و مهارت خودم ،زیرا که من نه از تو و نه از
خدمتکارانت باک دارم ".آنگاه پادشاه بانگ زد که او را بگیرند ولی خدمتکاران جواب دادند:
"گرچه صدایی می شنوند کسی را نمی بینند "،و شاه و شاهزادگان از تردستی او متعجب شدند.
الروی گفت :اکنون من به راه خود خواهم رفت ".و چنین نیز کرد .شاه و شاهزادگان و
خدمتکاران او را تعقیب کردند تا به کنار رودخانه رسیدند .آنگاه الروی ردای خود را بر روی
از آن .راہی بنیامین باید موقع بازگشت در حدود سپتامبر  ۱۱۷۱از مصر گذشته باشد .در اینجا
هنگامی که او در بغداد بود ده سال از طغیان الروحی می گذشت .بدین جهت  ۱۱۶۰آخرین تاریخ
محتملی است که می توان برای این حادثه تصور کرد.
در ضمن نخست وزیر یهودی ملکه ویکتوریا ،بنجامین دیزرائیلی داستان طغیان داود الروحي را به
صورت رومانی تحت عنوان ( )The Wondrous Tale of Alroyدر سه جلد نوشته است.
 ۱گوزان یا جوزان رودی است که ذکر آن در کتاب دوم پادشاهان ( )۶ - ۱۷آمده بنا به عقیده بعضی
از شارحین تورات همان قزل اوزن است و بعضی آن را رود ارس دانسته اند.
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آب پهن کرد و از آن بگذشت و آنها نیز سوار قایقهای کوچکی شدند تا او را برگردانند و چون
نتوانستند گفتند" :هیچ جادوگری چون او در دنیا نیست ".همان روز به وسیله اسم اعظمی که
می دانست مسافرتی ده روزه به شهر عمادیه کرد و آنچه بر او گذشته بود به یهودیان گفت و
آنها را از دانایی خود متعجب ساخت.
سپس پادشاه ایران پیامی به امیرالمؤمنین خلیفه مسلمانان در بغداد فرستاد و از او خواست رئیس
یهودیان در اسارت و رئیس مدرسه گائون یعقوب را برحذر دارد تا جلوی نقشه های داود الروی
را بگیرند ،و تهدید کرد که در غیر این صورت تمام یهودیان مملکت خود را به قتل خواهد
رسانید .در آن وقت جوامع یهودیان در ایران در زحمت افتاده بودند و رئیس یهودیان در اسارت
و رئیس مدرسه گائون یعقوب به الروی پیغام فرستادند که هنوز هنگام رهایی فرا نرسیده است و
ما عالمات آن را مشاهده نکرده ایم .با توسل به زور هیچ کاری به نمی شود .اکنون فرمان ما این
است که تو از نقشه های خویش دست برداری و اال تکفیر خواهی گشت .آنها نامه را به امیر
زاکای در موصل و رابی یوسف برهان الملک ،منجم آن شهر فرستادند و از آنها خواستند تا نامه
را به الروی بفرستند و خودشان نیز نامه ای به الروی نوشتند ،ولی او از این هشدار متنبه نگشت.

1

سلطان دیگری به نام زین الدین که بر دمشق 2حکومت می کند و خراجگزار شاه ایران است
 ۱عزرا حداد شرحی درباره "فتنه داود ابن الروحي" می گوید که قبل از او هم از این نوع مدعیان
ناجیگری ) به قول او دجالین) بودند ،و تاریخ عصیان الروحی را همان سال  ۱۱۶۰می داند ،عزرا
حداد می گوید بیشتر اطالع ما از بنیامین است ،ولی از یک منبع دیگر به نام بذل المجهود في افحام
اليهود (چاپ قاهره  )۱۹۳۹تألیف یک یهودی مسلمان شده معاصر الروحی به نام سموئیل بن یحیي
المغربي نقل می کند که شاهد عینی وقایع بوده است .هر چند که عزرا حداد تبلیغات ضد یهود سموئیل
را نمی پسندد ،اما اطالعات او را نقل می کند .سموئیل می گوید که الروحی بیشتر در میان یهودیان
آذربایجان تبلیغ می کند که ساده لوح تر از یهودیان دیگر بودند ".خود سموئیل هم به خدمت جهان
پهلوان از اتابکان آذربایجان می پیوندد و در  ۱۱۷۴ /۵۷۰در مراغه در می گذرد.
 ۲در اصل پادشاه "ترغمین" .چنانکه گذشت رابای بنیامین سلجوقیان و گاهی ترکمانان را به این نام می
خواند .آدلر می گوید که این امیر ممکن است زین الدین ترکمانی حکمران اربیل باشد که در سال
 ۱۱۶۷م .به صالح الدین ایوبی پیوست و در فتح مصر شرکت داشت .ولى عزراحداد از زین الدین
دیگرى نام می برد و می گوید که او زین الدین علی بن بکتکین ترکمانی است که در سال  ۵۳۹هجری
و نواحی اطراف آن رسید و در  ۵۶۳هجری (۱۱۶۳م ).وفات یافت.
از سوی دیگر آدلر از ترجمه آلمانی همان رسالة سموئیل فوق الذكر اطالعات زیر را نقل می کند که
اسم اصلی الروحي یا الروی منا خیم بود .او جوان صاحب فضل و خوش قیافه ای بود و ادعای ناجی
موعود بودن را می کند ،و پیروانش مخفیانه داخل شهر شده می خواهند حکومت را به دست بگیرند
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شخصی را پیش پدرزن داود الروی فرستاد و به او ده هزار سکه طال رشوه داد تا داماد خود را
پنهانی به قتل رساند .او نیز به خانه الروی رفت و او را که خوابیده بود کشت و بدین ترتیب
نقشه های او نقش بر آب گشت .آنگاه پادشاه ایران لشکری فراهم آورد و به سوی یهودیانی که
در کوهها زندگی می کنند تاخت و آنها از رئیس یهودیان در اسارت کمک خواستند تا شاه را
راضی به بازگشت نماید .باالخره با دادن یک صد تاالن زر پادشاه راضی شد و از آن پس آن
سرزمین آرامش یافت.
از آن کوهستان تا همدان ،شهر بزرگ سرزمین ماد که دارای پنجاه هزار1یهودی است بیست
روز راه است .در جلوی کنیسه ای در آنجا استر و مردخای به خاک سپرده شده اند  2از همدان
ولی امیر اربیل متوجه شده او را می کشد .حتی پیروان الروحی از مردم پول و جواهراتشان را می
گیرند و وعده می دهند که همراه الروحي از بام خانه هایشان به سوی اورشلیم پرواز خواهند کرد ،ولی
پولها را برداشته فرار می کنند .این نوشته را عالمی به نام ( )S.Munkدر کتابخانه ملی پاریس پیدا
کرده و ترجمه آلمانی آن در اثر زیر چاپ شده است:
Joseph ha-Kohen, Emek Habacha, ed. M. Wiener, Leipzig, 1858, p.169.

 ۱در متن آدلر سی هزار است ولی در متن آشر پنجاه هزار میباشد.
 ۲در مورد قبر استر و مردخای در همدان مقاله جالبی از اسرائیل آبراهامس در مجله ( Jewish
 )Chronicle, March1897است با عکسهایی از آرامگاه آنان و شوش قدیم( .آدلر) جیمز موریه در
سفرنامه دوم خود (۱۸۱۰-۱۸۱۶م ).می نویسد " :نزدیک مسجد آدینه در حیاطی پر از سنگهای گور،
ساختمانی است دو اتاقه به نام آرامگاه استر و مردخای که از آجر ساخته شده .یکی از اتاق ها به گونه
راهرو با کفش کن برای اتاق دیگر به شمار می رود و چنین می نماید که از لحاظ تاریخی پس از بقیه
ساختمان ساخته شده است .اما همه ساختمان به نظر نمی رسد که پیش از سده های نخستین اسالمی
ساخته شده باشد ".و متن کتیبه ای را به خط عبری می دهد که دو نفر یهودی دیندار کاشانی بر دیوار
اطاق درونی نهاده اند که تاریخ بنا را  ۴۴۷۴سال پس از آفرینش (۷۱۴م .و  ۹۵هجری) قرار می
دهد ،خاخام یهودی که در آنجا بود اول اصرار می کرد که استخوانهای استر و مردخای در همین
جاست ولی پس از این که سفیر سر گور اوزلی کتیبه عبری را ترجمه می کند ،خاخام می گوید نمی
توان جای دفن آنها را دقیقا معین کرد .آنگاه موریه وصفی از بنای اصلی می کند" :درگاهی سنگی که
از تخته سنگی بزرگ ساخته شده در مدخل بناست برای باز کردن آن باید دست را در سوراخی که
برای همین کار درست شده فرو برد و در را باز کرد .در اتاق نخستین ،ابزار و نشانه های مرگ را
نهاده ان د زیرا افزون بر چراغ ها تابوت یا تخت روان چوبی که مرده را در آن تا آرامگاه می برند و
نیز ابزاری دیگر در آنجا دیدیم .از میان درگاهی کوچک که نزدیک یک پا و نیم بلندی داشت به درون
اتاق دوم خزیدیم .و در آنجا در چهار چوب که به شیوه یهودیان تراشیده شده و به گونه تابوتهای سنگی
باستانی بود ،دیدیم که به ظاهر جای گورها بود .بر روی دیوار سخنانی از تلمود بر روی گچ نگاشته
شده و از روزنه های کوچک گنبد بر این کتبیه ها نور می تابید .بیچاره یهودیانی که همراه ما بودند از
این که ما این همه به نیاکان آنها توجه می کنیم ذره ای هم شادمان نبودند .در همین حال مسلمانان نیز
از توجه ما به آرامگاهی که همه ملت آن را خوار می شمارند خشمگین می نمودند .زیرا در اینجا نیز
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تا طبرستان  1که در کنار رود گوزان است در حدود چهار هزار نفر یهودی دارد .از آنجا تا
اصفهان که شهری بزرگ و مقر پادشاه است هفت روز راه است .دور این شهر دوازده میل است
و در حدود پانزده هزار 2یهودی ساکن آنند .رابی اعظم أنجا سرشالم است که از طرف رئیس
یهودیان در اسارت حق قضاوت بر أحکام تمام رابی های مملکت ایران را دارد .از آنجا به شیراز
مرکز ایالت فارس که ده هزار یهودی دارد چهار روز راه است .از اینجا تا غزنه ،که شهر بزرگی
است در کنار رود گوزان و دارای هشتاد هزار 3یهودی است ،هفت روز راه است .این شهر حائز
مانند سراسر ایران یهودیان نژاد پست به شمار می روند و با پرداختن به کارهای ناچیز گذران می
کنند .زندگانی دویست خانوار یهودی همدانی بسیار فالکت بار است و ماهیانه بیست تومان به حکومت
پول می دهند .اینان اجازه کشاورزی یا داشتن زمین ندارند( ".سفرنامه جیمز موریه :سفر دوم ،ایران،
ارمنستان ،آسیای صغیر ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران توس ،۱۳۸۶ ،جلد دوم  ،ص .)۳۰۶
 ۱نسخه بریتیش میوزیوم این قسمت را ندارد ،و اگر به نقشه نگاه کنیم خواهیم دید که طبرستان از راه
تجاری همدان اصفهان با خیلی فاصله در شمال آن قرار دارد( .آدلر)
 ۲علت این که در اصفهان تعداد یهودیان زیاد داده شده این است که اصفهان شامل دو شهر می شد:
یکی جی که یک میل و نیم وسعت داشته و دیگرى الیهودیه که به طرف غرب و وسعت آن دو برابر
جی بود .المقدسی می گوید که اصفهان در زمان بخت النصر از طرف یهودیان ساخته شده بود چون
آب و هوای آن شبیه اورشلیم بود( .لسترانج ،ص  ) ۲۰۳حاشیه آدلر.
عبدالحسین خان سپهر می نویسد" :مورخین سابق می نویسند اصفهان را دو شهر بوده یکی معروف به
یهودیه که محله یهودیها بوده و بعد مسلمانها نیز در آنجا سکنا گرفته اند .دیگری موسوم به شهرستانه و
مسافت میان این دو ،دو میل راه بوده و در هر دو شهر منبری بوده و بلد یهودیه بزرگتر بوده ،در
بزرگی مثل همدان و بنای هردو از خشت می باشد ".سفرنامه و تاريخ اصفهان ،تألیف عبد الحسین
خان ملک المورخین لسان السطنه سپهر به کوشش حسن جوادی ،انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشار ،تهران ،۱۳۹۲ ،ص .۶۴
 ۳عزرا حداد قسمت خیوه را می آورد و آدلر می نویسد :آشر بدون هیچ دلیلی از نسخه های چاپی
متابعت می کند و این شهر را "خیوه" می نامد در صورتی که در نسخه ما این شهر غزنه" است و
رودی که در کنار آن است رود "گوزان" می باشد .آشر گوزان را جیحون ترجمه می کند در صورتی
که در تورات جیحون (تكوین ،فصل دوم )۱۳ ،به صورت جیحون یا (  )Gihonآمده است .آدلر
صریحا می گوید که اسم غزنه داده شده است و بعدا به شرح سوابق تاریخی این شهر می پردازد .آدلر
برخالف آنچه قبال گفته بود در خراسان و یا ماوراء النهر جوزان یا گوزان را همان سپیدرود می داند،
و فکر می کند در چند جا که بنیامین از آنها دیدار کرده یهودیان رودخانه شهر خود را به اسم جوزان
(که در تورات آمده) خوانده اند .مثال خابور که در کوههای کردستان است و در طبرستان ویا در
خراسان .او فکر می کند "او زن " در مغولی به معنی رود است و قزل اوزن یعنی "رود سرخ" و
حرف "ق" را بعدا افزوده اند .البته این حرف آدلر زیاد قانع کننده نیست ،ولی در عین حال حمدهللا
مستوفی گوید در زمان او مغوالن (سپیدرود) را هوالن موالن (که صورت صحیح تر آن "اوالن
موران" است) می خواندند که به زبان مغولی به معنی رودخانه سرخ است و اکنون نیز یک قسمت از
سفیدرود معروف است به "قزل اوزن" که آن هم در ترکی به معنی رودخانه سرخ است( .جغرافيای
تاريخی سرزمين های خالفت شرقی ،لسترنج ،ترجمه محمد عرفان ،ص .)۱۸۲
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اهمیت تجارتی است و مردم تمام ممالک که به زبانهای مختلفی گفتگو می کنند با امتعه خود
بدینجا می آیند و این سرزمین وسیعی است.
از شیراز تا خی وه که شهری است بزرگ در ساحل رود گوزان هفت روز راه است ،و در آنجا
هشتاد هزار یهودی هستند .این شهر تجارت زیادی دارد و بازرگانان از تمام کشورها برای خرید
و فروش می آیند ،و اراضی آن بسیار وسیع است .از آنجا تا سمر قند که شهری است بزرگ در
مرز ایران پنج روز راه است .در سمرقند پنجاه هزار یهودی زندگی می کنند و رابی عبیده،
رئیس یا شاهزاده1 ،را به عنوان رئیس خود برگزیده اند و میان آنان مردان عاقل و بسیار ثروتمند
زیادند.
از آنجا تا تبت ،مملکتی که در جنگلهای آن مشگ یافت می شود ،چهار روز راه است .از آنجا
تا نیشابور که در کنار رود گوزان است بیست و هشت روز راه است .در ایران عده ای از
یهودیان می گویند که در کوههای نیشابور چهار قبیله از یهود اقامت دارند :یعنی قبیلۀ دن ،قبیله
زبولون ،قبیله آشر و قبیله نفتالی 2که جزو اولین أسیران یهود بودند که بنا بر کتاب دوم پادشاهان
(فصل هیجده )۱۱ ،شالمنصر پادشاه آشور آنان را به این سرزمین کو چانیده و در حلح  3و
حابور 4در کنار رود گوزان و در شهرهای سرزمین ماد سکونت داد".

 1ناسی کلمه ای است عبری که گاهی به عنوان "شاهزاده" و یا "رئیس" ترجمه می کنند.
Dan, Zebulun, Asher, Naphtali
3
Halah
۴
) ،)Haborدر نسخه بریتیش میوزیوم تاحدی متفاوت است" :و آنها را در حلح و حابور و کوههای
گوزان و کوههای ماد گذاشت ".با در نظر گرفتن متون (پادشاهان ،کتاب دوم ،فصل نوزده ۱۲ ،و
اشعیاء فصل سی و هفت  )۱۲۰نولدکه می گوید ناحیه ای بوده که توسط رود گوزان مشروب می شده
و در تورات به عنوان (  )Gozainitisذکر شده استJewish Quarterly Review, vol. 1.p ( .
 .) 186أدلر پس از این که شرح مختصری از نیشابور می دهد ،اضافه می کند" :باید خاطر نشان
ساخت هنگامی که رابی بنیامین در اینجا و جاهای دیگر از ده قبیله اسرائیل صحبت می کند خیلی با
احتیاط است .به طور سنتی گفته می شود که تا این اواخر قبایل مستقل یهودی در خراسان دیده می
شدند ".همو در کتاب یهودیان در سر زمین های مختلف ( Elkain Nathan Adler, Jews in Many
 ) Lands, Philadelphia, 1905, p 178می گوید" :در یک صومعه ارمنی در کوتائیس ()Kutais
مدارکی به دست آمده که وجود قابل توجهی از یهود را در خراسان در سه یا چهار قرن پیش ثابت می-
کند ".البته آدلر مزبور کتابش را در  ۱۹۰۵چاپ کرده است .با این وجود معلوم است رقم هایی که
2
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وسعت سرزمین آنها به اندازه ای است که می توان آن را در بیست روز پیمود و شهرها و ده
های بزرگی در کوهستانها دارند و رود گوزان یک طرف مرز سرزمین مزبور را تشکیل می-
دهد .این مردمان تحت حکومت غیر یهودی نیستند و امیر آنها رابی یوسف عمر از طایفه الویان
است .دانشمندان چندی نیز در بین آنها هستند .این مردمان تخم می کارند و می دروند و از راه
بیابان تا سرزمین کوش 1به جنگ می روند .آنها با کفار الترک که باد را پرستش می کنند و در
صحرا زندگی کرده و به عوض خوردن نان و نوشیدن شراب از گوشت ناپخته و خام تغذیه می
کنند ،هم پیمان هستند .اینها بینی ندارند و به جای آن دو سوراخ دارند .حیوانات پاک و نجس
را یکسان می خورند و دوست یهودیان هستند .پانزده سال پیش آنها مملکت ایران را با لشکر
گرانی مورد تهاجم قرار دادند و شهر ری را گرفتند و همه را از دم شمشیر گذرانیدند و با مال
فراوانی از راه صحرا بازگشتند .سالها بود که سرزمین ایران چنین تهاجمی به خود ندیده بود.
هنگامی که پادشاه ایران از ماوقع خبردار شد آتش خشمش شعله ور گشت و گفت" :نه در
روزگار من و نه در روزگار پدرانم لشکری از طرف این صحرا حمله نکرده بود .اکنون من نام
آنها را از صفحه وجود محو خواهم کرد ".شاه امر کرد تا در سراسر کشور جار زدند و تمام
لشکرهای خود را جمع آورد و راهنمایی خواست تا او را به اردوگاه ایشان رهنمون شود .مردی
که خود از ایشان بود گفت این کار را می کند و پادشاه وعده داد که او را از مال دنیا بی نیاز
سازد.
پادشاه از او پرسید برای گذشتن از صحرا چه آذوقه ای باید با خود بردارند .مرد گفت" :با خود
غذا و شراب برای پانزده روز بردارید ،زیرا که در راه تا موقع رسیدن به سرزمین ایشان چیزی

بنیامین از تعداد یهودیان در نواحی ایران و یا سمر قند و تبت و بعضی نواحی عربستان و غیره می-
دهد مطابق با واقعیت نیست.
۱در تورات کوش اغلب به سرزمین حبشه اطالق می شود ،ولی مراد در اینجا کوش شرقی است که
شامل پارس ،شوش و سیستان می شود و شاید کوشان باشد .هم چنین رجوع کنید به شماره  ۲در ص
.۲۴
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نخواهید یافت ".پس چنین کردند و مدت پانزده روز از صحرا گذشتند ولی به جایی نرسیدند.
غذایشان کم کم تمام گشت و مردان و اسبان از گرسنگی و تشنگی به آستانه هالکت افتادند.
پادشاه راهنما را طلبیده گفت" :پس وعده تو درباره پیدا کردن دشمنان ما چطور شد؟" مرد
گفت که اشتباه کرده و به راه غلط آمده اند .پادشاه خشمناک گشته فرمود تا او را گردن زدند و
فرمان داد که از تمام افراد هرکس که غذایی دارد باید آن را با رفیق خود نصف کند .آنها هرچه
داشتند حتی حیوانات خود را خوردند .پانزده روز دیگر راه پیمودند تا باالخره به کوههای
نیشابور جائی که یهودیان زندگی می کنند رسیدند .یک روز شنبه بدانجا رسیدند و در باغات و
مزارعی که در کنار رودخانه گوزان است چادر زدند .فصل رسیدن میوه ها و غالت بود و آنها
هرچه به دستشان رسید خوردند و تمام کردند .هیچ کس به سوی آنها نیامد ،ولی بر روی کوهها
شهرها و قالع بسیاری دیدند .پادشاه به دو نفر از خدمه خود دستور داد تا به وسیله قایق و یا با
شنا از رود بگذرند و پیش مردمانی ک ه سر کوهها زندگی می کردند بروند .آن دو جستجو
کردند و پلی بزرگ یافتند که بر آن سه برج بود ولی راه عبور پل بسته بود و در آن سوی پل
شهر بزرگی بود .آنگاه در برابر دروازه فریاد زدند تا مردی بیرون آمده پرسید که آنها کیستند و
چه می خواهند؟ ولی آنها حرفهای او را ن فهمیدند تا مترجمی که زبانشان را می دانست رسیده و
با آنها گفتگو کرد .آن دو گفتند" :ما خادمین پادشاه ایرانیم و آمده ایم بپرسیم که شما کیستید و
فرمانروای شما کیست؟" مترجم جواب داد" :ما یهودی هستیم و ما پادشاه یا أمیر غیریهودی
نداریم .بلکه یهودی بر ما حکومت می کند".
سپس درباره کفار غز و پسران کفّار ترک از او پرسیدند و او جواب داد" :درواقع ما با آنها هم
پیمان هستیم و کسی که قصد آنها را کند قصد ما را نیز کرده است .آن دو نفر پیش پادشاه ایران
آمده و آنچه شنیده بودند به او گفتند و او را بسیار متوحش ساختند .چند روز بعد یهودیان شاه
را دعوت به جنگ کردند ،ولی او جواب داد " :من به قصد جنگ با شما نیامده ،بلکه در پی
دشمنان خود کفّ ار ترک آمده ام و اگر شما قصد کارزار کنید ،من این را با کشتن تمام یهودیان
کشور خود تالفی خواهم کرد .من می دانم که در اینجا شما قوی تر از من هستید و لشکر من
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تشنه و قحطی زده از این بیابان پهناور بیرون آمده است .با ما جنگ نکرده و مهربانی کنید و
آذوقه ای که برای نفرات خود الزم دارم به من بفروشید و بگذارید با دشمنان خود کفّار ترک
ستیز کنم .یهودیان بعد از شور با همدیگر تصمیم گرفتند به خاطر هموطنان خود در سرزمین
پادشاه با او مدارا کنند .شاه با لشکر خود وارد سرزمین آنها گشت و پانزده روز در آنجا اقامت
گزید و آنها نسبت به او احترام زیادی نشان دادند ،ولی در عین حال به متحدین خود کفّار
ترک ،پیغام فرستادند و آنها را از جریان با خبر ساختند .بدین جهت کفار ترک پیشدستی کرده
و تمام گذرگاههای کوهستان را با لشکری بزرگ متشکل از تمام ساکنان آن صحرا گرفتند .و
هنگامی که پادشاه ایران قصد جنگ نمود ،آنها لباس نبرد به تن کرده آماده کارزار شدند .لشکر
کفّ ار ترک پیروز گشت و بسیاری از قوای ایران را کشت و پادشاه ایران با معدودی از همراهان
به کشور خود گریخت.

1

 ۱دکتر نویهور (  )Neuhauerدر مجله ( ) Jewish Quarterly Review, vol.1, p.185به بررسی
تمام حوادثی که بنیامین شرح می دهد پرداخته است .شکی نیست که کفّار ترک از تاتاران بودند و می
توان آنها را با پیروان پر بستر جان نویسندگان قرون وسطی یکی دانست .آنها سنجر را در سال
 ۱۹۴۱میالدی شکست دادند ،و این پانزده سال پیش از دیدار بنیامین از ایران بوده است .به نظر می
رسد که بنیامین ترکان غز را با تاتاران اشتباه می کند زیرا که می گوید "آنها کافر و فرزندان غز از
کفّار الترک" هستند .غزها از سلجوقیان بودند که قریب صد سال پیش از این تاریخ اسالم آورده بودند،
ولی بنیامین آنها را کافر می داند .غزها در  ۱۱۵۳با سلطان سنجر جنگیدند و او را اسیر کردند.
احتمال دارد که بنیامین به این جنگ اشاره می کند و می گوید که پانزده سال پیش تر اتفاق افتاده است.
(آدلر)
آنچه آدلر می گوید با وقایع تاریخی وفق نمی دهد .اوال داستان پریستر جان معلوم شده که حقیقت
نداشته است ،در ثانی در نتیجه آزمایش های اخیر از لحاظ ( )DNAاصالت ده یا دوازده قبیله پهودی
و این که آنها اصال کی بودند و در چه ناحیه ای به زیر سؤال رفته است .وانگهی قبایل گمشده را
اصوال در قفقاز فرض کرده اند نه در آسیای مرکزی .آنچه معلوم است این که در دوران سلطنت سنجر
حدود چهل هزار خانوار ترکمانان غز در ختالن ،چغانیان و کرانه های بلخ و قهندز به سر می بردند و
قرار بود هر ساله بیست و چهار هزار راس گوسفند در مقابل استفاده از چراگاه های خود به آشپزخانه
سلطان بفرستند .در یکی از مأموریت ها که کارگزار سنجر پیش غزان رفته بود اختالفی پیش می آید
و غزان هم کارگزار و هم پسرش را می کشند .سنجر به ماوراء النهر لشکر می کشد و در راه عده
زیاد ی از لشکریان او تلف می شوند .غزان می ترسند می خواهند صلح کنند ولی سنجر به خاطر
اصرار امرای خود جنگ می کند و گرفتار می شود .غزان مرو را تاراج می کنند و چهار سال او را
نگه می دارند ،که روزها بر تخت می نشاندند و شبها در قفسش می کردند .ترکان خاتون همسر سلطان
در سال  ۵۵۱هجری ۱۱۵۶م .در اسارت می میرد ،و سنجر با فریفتن و رشوه دادن به نگهبانان موفق
به فرار می شود ،و به مرو می رود .ولی چون تمام سرزمینهای خود را ویران شده می یابد سخت
اندوهناک می شود و پس از یک سال در می گذرد .به نظر می رسد که قبایلی از یهودیان در آن
نواحی بودند ولی معلوم نیست تا چه حد در این حوادث تاریخی دست داشتند.
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یکی از سواران ،که جزء خدمه شاه ایران بود ،یک نفر یهودی موسوم به رابی موسی را متقاعد
ساخت تا همراه او برود ،ولی هنگامی که به سرزمین ایران رسید این سوار یهودی مزبور را غالم
خود ساخت .روزی تیراندازان در برابر شاه مهارت خود را نشان می دادند و هیچ کس در
تیراندازی به پای را بی موسی نتوانست برسد .پس پادشاه توسط مترجمی از او سؤال کرد و او
جریان سوار و آنچه بر او گذشته بود باز گفت ،بدین جهت شاه او را آزاد ساخت و خلعت
ابریشمین و هدایای دیگر بدو داده گفت" :اگر تو بدین مادر آیی ،من تو را غنی ساخته و
پیشکار خود خواهم نمود ".ولی یهودی گفت" :سرور من ،من این کار را نمی توانم بکنم ".پس
شاه او را به خانه سرشالم خاخام اعظم اصفهان فرستاد و او دختر خود را به زنی بدو داد .همین
رابی موسی تمام این جریانات را خودش به من گفت.

1

از اینجا می توان به خوزستان برگشت که در کنار رود دجله واقع است و از این رود که به
اقیانوس هند می ریزد ،می توان پایین رفت و به جزیره ای موسوم به کیش 2رسید .تا این جزیره
شش روز راه است .اهالی جزیره نه بذری می کارند و نه حاصلی درو می کنند و در سرتاسر
آنجا فقط یک چاه آب وجود دارد و اهالی آب باران می نوشند زیرا که چشمه ای وجود ندارد.
مع ذالک مردان سرزمین های یمن و ایران به اینجا می آیند و انواع پارچه های حریر ،پارچه های
ممتاز ارغوانی ،الیاف کتان ،پنبه ،شاهدانه  ،گندم ،جو ،ارزن ،چاودار ،عدس و انواع غذاها را
می آورند و با یکدیگر به معاوضه می پردازند ،در ضمن هندیان مقدار زیادی ادویه به اینجا می
آورند .اهالی جزیره نقش واسطه را در این میان بازی و امرار معاش می کنند .در اینجا پانصد نفر
یهودی سکونت دارند.
از راه دریا از اینجا تا القطیف  3نزدیک بحرین که پنج هزار سکنه یهودی دارد ده روز راه است.
 ۱این عید اول ماه تیشري بود که با نواختن شاخ قوچ یا شوفار اعالم می شد.
 ۲آدلر میگوید که در اینجا به نظر می رسد که رابی بنیامین نقل قول می کند و خودش به کیش نرفته
است ،و متن عبری اصطالحی دارد به این مضمون که "می گویند".
 ۳قطیف در ساحل خلیج فارس و در ساحل شرق عربستان است .بعضی از مفسرین گفته اند که
قطیف همان حویله تورات است که در تکوین فصل دوم ۱۱-۱۲ ،ذکر شده است .نویسندگان یهودی در
مورد چگونگی به وجود آمدن این صمغ معطر اختالف نظر دارند .بنیامین از نظر سعدیا گائون
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گویند در اینجا ماده ای به عمل می آید که به التینی ( )bdeliumخوانده می شود .در بیست و
چهارم نیسان باران بر دریا می بارد و حیوانات کوچکی بر سطح آن شناورند .بعد از نوشیدن آب
باران جمع می شوند و به کف دریا می روند .در اواسط تشرین مردان به وسیله طنابها به کف
دریا پائی ن می روند و این صدفها را جمع می کنند .آنگاه آنها را به دو نیم کرده و مروارید به
دست می آورند .صید مروارید به شاه مملکت تعلق دارد ولی تحت مراقبت یک مأمور یهودی
است.
از آنجا تاکولم 1،اولین شهر سرزمین آفتاب پرستان ،هفت روزه راه است .مردم اینجا فرزندان
کوش

2

هستند که رنگ چهره شان سیاه است و ستاره شناس هم هستند و در تجارت

درستکارند.....

پیروی می کند و به عالوه او همان کلمه ای را به کار می برد که سعدیاگائون به کار می برد .در
مورد صید مروارید مسعودی شرحی که می دهد تقریبا با شرحی که بنیامین می دهد مطابقت دارد.
(مروج الذهب ،ترجمه انگلیسی اسپرینکر ،ص ) ۳۴۴

 ۲کوش در عبری به معنای سیاه است  .کوش پسر ارشد حام بود که احفادش در عربستان ساکن
گشتند .سرزمین کوش بطور کلی به سه قسمت تقسیم می گشت :کوش شرقی و نواحی شوش و عیالم
و نواحی شرق دجله  ،شما و جنوب عربستان و حبشه.
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بُردی از یادم ...به یادِ
«لُرِتا» ،عبدالحسین
نوشین و محمّد عاصمی
علی میرفطروس

وقتی صدای سوختۀ ««لُرتا» را شنیدم به محمّد
عاصمی گفتم:
 این صدا زخمه بر جگر و جان می-زنَد! تازه فهمیدم که چرا از«قمر الملوکِ
تئاتر ایران» یاد می کردی!
 ۶بامداد بیدار می شد .حدود یک ساعت
مقابل آینه می ایستاد و خود را «آرایش» می-
کرد ،گوئی برای اجرای نمایشنامه ای آماده
می شود .در همان حال،ترانۀ دلکش را زمزمه
می کرد :بُردی از یادم/دادی بربادم/با
یادت شادم...

نمی دانم! آیا او در آینه با «ایرن» (عاصمی) سخن می گفت؟یا با «لُرتا» (نوشین)؟ و یا با
قمرالملوک وزیری؟ هرچه بود خاطرات محمّد عاصمی در بارۀ شاعران ،نویسندگان و
هنرمندان برجستۀ ایران ،گنجینه ای بود .نکتۀ تازه دربارۀ ترانۀ «بُردی از یادم» این که می گفت:
«برخالف آنچه که شایع است ،آهنگساز این ترانه ،استاد مهدی خالدی نیست ،بلکه
فردی به نام مصطفی گرگین زاده است که کارمند راه آهن و از شاگردان غالمحسین
مین باشیان بود .گرگین زاده در سال  ۱۳۲۵وارد رادیو شده و در کنار نوازندگی به
آهنگسازی هم مشغول بود .این را دوستم پرویز خطیبی ،شاعرِ «بُردی از یادم» به من
گفت.»...
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عبدالحسین نوشین

چنانکه گفته ام :در سفرهای مشترک مان به بلژیک ،مادرید و … که به همّتِ منوچهر و رامین
فرهنگی میسّر شد ،از عاصمی خواسته بودم تا خاطراتش را بنویسد ،امّا او این کار را به سفرِ من
به مونیخ مشروط کرده بود .دریغا که « :ناگه شنوی خبر که آن جام شکست».
عاصمی از شاگردان عبدالحسین نوشین ،بنیانگذار تئاتر نوین ایران بود .او ضمن ازدواج با هنرمند
پُرآوازۀ سینما و تئاتر« ،ایرن»( زازیانس)،در تئاتر سعدی با ایرن ،نوشین و همسرش «لُرتا»
همکاری داشت.
عبدالحسین نوشین اساساً اهل فرهنگ و هنر بود و نزدیک ترین دوستانش صادق هدایت،
مسعود فرزاد ،سعید نفیسی ،مجتبی مینوی ،بزرگ علوی و ناتل خانلری بودند .نوشین در جشن
«هزارۀ فردوسی»در زمان رضا شاه (مهرماه  )۱۳۱۳با همکاری محمد علی فروغی و مجتبی
مینوی ،داستان های «رودابه و زال»«،رستم و قباد» و «رستم و تهمینه» را با بازی درخشانِ لُرِتا به
صحنه برده بود که مورد تشویق فراوان قرار گرفت ،به طوریکه«مدال مخصوص جشنوارۀ
فردوسی» به آن دو اهداء شد.این نمایش در سالن مجلّلِ«گراند هتل» اجرا شده بود؛ جائی که
چند شب پیش ،قمرالملوک وزیری نیز به مناسبت «هزارۀ فردوسی» خوانده بود.
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سمت راست ،نفراول ،نشسته:ایرن ،سمت چپ ،ایستاده ،نفرآخر:محمّدعاصمی عکس تک :ایرن

همکاری با محمد علی فروغی بعدها نیز ادامه یافت چنانکه فروغی در یادداشت  ۳فروردین
 ۱۳۱۷می نویسد:
«شب ،نوشین و رفقایش آمدند برای مشق[تمرینِ] «عروسِ بی جهاز» (خاطراتِ
فروغی،ص.)۴۵۸
فروغی با ذکر کلمۀ«رفقا» گویا به گرایش های چپِ نوشین و دوستانش اشاره داشت .در
یادداشت جمعه  ۵اسفند  ۱۳۱۷نیز فروغی می نویسد:
«بعداز ظهر نوشین آمد ،پِیَس ترجمه کرده بود»( .خاطراتِ فروغی ،ص .)۴۹۷
سال های بعد از شهریور  ،۲۰سال های شکوفائی هنر تئاتر بود و با توجه به تازگی سینما در
ایران ،هن ر تئاتر حرف اوّل را می زد .تعدّد تئاتر های تهران در این دوران (مانند تئاتر باربد،
فردوسی ،نکیسا ،کسری  ،سعدی و فرهنگ) از یک طرف یادآور ملّی گرائی دوران رضاشاه و
از طرف دیگر ،نشانۀ موج نوینی از ترجمۀ آثار نویسندگان بزرگ جهان بود .گفته می شود که
محمد رضا شاه نیز برای تماشای نمایشنامۀ«گربه روی شیروانی داغ» اثر تنسی ویلیامز به تئاتر
کسری رفته بود (قوکاسیان،ص.)۳۸
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«لُرتا» در صحنه ای از یک نمایشنامه

«لُرتا» به همراه عبدالحسین نوشین در نمایشنامه های مشهوری بازی کرد از جمله :توپاز (مارسل
پانیول) ،وُلپن (جانسون) ،پرندۀ آبی (مترلینگ) ،اتللّو (شکسپیر) ،رُزماری (برکلی) ،در اعماق
(گورکی) ،اوژنی گرانده (بـالـزاک) و ...محمد عاصمی که خود شاهد بسیاری از اجراهای لُرتا
بود ،استعدادِ شگفت انگیز او را «بازی در نمایشنامه های شکسپیر ،خصوصاً نقش«دِزدِمونا» در
اتللو» می دانست.
دربارۀ «لُرتا هایراپتیان تبریزی» (نوشین) و نقش عظیم او در تئاتر نوین ایران در کتاب «آسیب
شناسی یک شکست» (چهارم،صص  )۴۸۰-۴۷۶اشاره ای کرده ایم و حال ،به همّت «زاون
قوکاسیان»  ،منتقد فروتن و فرهیختۀ سینما و تئاتر ایران می توان شناخت دقیق تر و روشن تری
از«لُرتا» داشت .این کتاب شامل مطالب زیر است:
درآمد/چشماندازهایی بر زندگی لرتا هایراپتیان/بردی از یادم/دوست دارم هزار بار بنویسم
«لرتا»/و دیگر لرتا را ندیدم/لرتا هنرمند خلق شده بود/گفتگو با نصرت کریمی/گفتگو باخانم
ایرن زازیانس/فصلی از جاودانگی /گفتگو با فهیمه راستگار/هوای حضور /گفتگو با داریوش
فرهنگ/لرتا عاشق بازیگری /گفتگو با صدرالدین زاهد/گفتگو با لرتا /الله تقیان/اسفند آفتابی/
گفتگو با آربی اوانسیان /لرتای جهاندیده /گفتگو با مهدی هاشمی/بانوی برفی /احمد
بیگدلی/روزهای لرتا /علی خدایی/نقدها /فهرست نمایشنامهها ،فیلمها و سریالهایی که خانم
لرتا بازی کردهاند/نمایهها  /تصاویر.
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پدر «لُرتا» ارمنیِ مهاجر و مادرش ایتالیائی بود که به شغل داروسازی اشتغال داشت .او در سال
 ۱۲۹۰خورشیدی ۱۹۱۱ /میالدی در «زرگندۀ تجریش»چشم به جهان گشود.کودکی«لُرتا» در
فضائی از رقص و موسیقی و هنر گذشته بود ،چنانکه پدرش اولین دستگاه ضبطِ صفحه را به
ایران آورده بود و خوانندۀ جوانی بنام مرضیّه در یکی از اتاقهای منزل شان-که به
صورت«استودیوی ضبطِ صدا» در آمده بود -با ارکستر می خواند (.قوکاسیان،ص.)۳۰
در آن زمان ،حزب توده برای بسیاری از هنرمندان و نویسندگان ایران نوعی «سرپناه» بود بی-
آنکه از نظر ایدئولوژیک اعتقادی به آن داشته باشند .به عبارت دیگر ،تعدّد نشریات حزب توده
و اجرای جشنواره های فرهنگی برای خیلی ها «جذّاب» بود .حضور استاد سعید نفیسی،صادق
هدایت ،ملک الشعرای بهار و نیما یوشیج در محافل حزب توده هم در همین راستا بود ،و گرنه،
هیچ یک از این شخصیّتهای برجسته ،پیوندی با حزب نداشتند .دربارۀ عضویت نوشین در حزب
توده شاید بتوان گفت که نوشین به عنوان انسانی عدالتخواه اساساً با قلب اش به حزب توده
پیوسته بود نه با عقل اش .این ا مر را در چگونگیِ پیوستنِ خلیل ملکی به حزب توده نیز می توان
مشاهده کرد .ملکی که در ماجرای«  ۵۳نفر» خیانت و خباثت بسیاری از رفقا را از نزدیک دیده
بود ،با نوشین رابطه ای عاطفی و بسیار صمیمانه داشت و با وجود اصرارهای نوشین ،از پیوستن به
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حزب توده پرهیز می کرد،ولی بالخره یک عامل عاطفی باعث شد تا ملکی به حزب توده
بپیوندد .به روایت دکتر کاتوزیان:
« یک روز قرار مالقات شان را در خانۀ نوشین گذاشته شده بود .ملکی زودتر از
دیگران به آنجا رسیده و دیده بود که در آن مسکنِ کوچک و محقّر چگونه لُرتا-
همسر نوشین -سعی می کرد که کودک شیرخواره شان را آرام کند .تأثیر عاطفیِ
دیدن این منظره سبب شد تا ملکی دعوت نوشین و دیگران را به پیوستن به حزب توده
بپذیرد» ( .نامه های خلیل ملکی ،به کوشش امیر پیشداد و محمدعلی همایون
کاتوزیان،ص.)۲۰
عاصمی در بارۀ تفاوت شخصیّت سیاسی و منشِ اخالقی نوشین و نورالدین کیانوری می گفت:
« جنسِ نوشین اساساً جنسِ دیگری بود و با آدمی مانند کیانوری اصالً قابل مقایسه
نبود .من در حزب ،هیچوقت دلی برای دیدارِ او نداشتم .برای اینکه نگوئی ازخودم
می گویم ،یادآور می شوم که دکتر قاسم غنی نیز در یادداشت هایش ضمن اشاره به
«تارتوف» (قهرمان داستان مولیر) از نورالدین کیانوری چنین یاد می کند« :تارتوفِ
طمّاعِ شهوترانِ مقام دوستِ پَست با تمایالت جنایت آمیز و خبیث.»...
بعد از ترور محمّدرضا شاه در دانشگاه تهران ( ۱۵بهمن  )۱۳۲۷و نقش احتمالی نورالدین
کیانوری (مسئول کمیتۀ ترور حزب توده) ،بسیاری از رهبران و اعضای حزب توده دستگیر و
زندانی شدند .نوشین نیز به اتّهام «عضویّت در حزب توده» دستگیر و به حبسی سنگین محکوم
شد .صادق هدایت در آن زمان از دوستان نوشین و از ستایشگران «لُرتا» (همسر نوشین) بود .با
توجه به اینکه سپهبد رزم آرا ،رئیس ستاد ارتش ،شوهر خواهر هدایت بود« ،لُرتا» از هدایت
خواست تا با رفتن به نزدِ رزم آرا موجبات آزادی همسرش را فراهم کند .هدایت هیچ میانه ای
با رزم آرا نداشت و از هیچ احدی چیزی درخواست نمی کرد و همین امر ،غرور و متانتِ طبعِ
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هدایت را دو چندان می کرد .با اینهمه ،هدایت بخاطر «لُرتا» به خانۀ رزم آرا رفت و با
نوعی«تَشَر» ،ضمن اعتراض به دستگیری نوشین ،خواستار آزادی او شد.
به کوشش رزم آرا حبس سنگین نوشین به سه سال تخفیف یافت .با احتساب مدّت بازداشتی ،او
بزودی آزاد می شد ،ولی در فرار رهبران حزب توده از زندان قصر ( ۲۵آذر  )۱۳۲۹نوشین نیز -
خواسته یا ناخواسته -با آنان از زندان گریخت و به شوروی رفت .درکِ چرائیِ این «فرار
بزرگ» بسیار دشوار است ،ولی طبق نامۀ خلیل ملکی به عبدالحسین نوشین می توان گفت که
حزب توده به تئاتر سعدی و نمایشنامه های نوشین کمک مالی ،تبلیغاتی و تدارکاتی می کرد و
از این رو ،شاید نوشین خود را «مدیونِ حزب» می دانست .از این گذشته ،گویا رهبران حزب
توده به نوشین گفته بودند که با رفتن به شوروی او می تواند در «مدرسۀ عالی تئاتر مسکو»
تحصیل کند.
در اوّلین ماه های فرار به شوروی ،ذهنیّت نوشین از «بهشتِ کشورِ شوراها» فرو ریخت و او را تا
مرز جنون کشاند .به روایت عاصمی:
«چند باری که نوشین را در آلمان شرقی(الیپزیک) و مسکو دیدم ،نوعی حسرت،
سرگشتگی و افسردگی عمیق در او آشکار بود .فروپاشیِ کعبۀ آرمان هایش باعث
شده بود تا نوشین به زبان روسی عالقه ای نداشته باشد ،از این رو ،او نتوانست (یا
نخواست) در عرصۀ تئاتر شوروی حضور یابد .از این گذشته،درحالیکه رهبران حزب
توده در مسکو و الیپزیک دارای زندگی راحتی بودند ،زندگی نوشین بسیار ساده و
حتّی فقیرانه بود».
در آن شرایط دشوار ،ادبیّات کالسیک ایران و خصوصاً شاهنامۀ فردوسی برای نوشین
دریچه ای به سوی وطن بود.کارِ درخشان او در تدوین«واژه نامک شاهنامۀ فردوسی» و
همکاری او در تصحیح «شاهنامۀ چاپ مسکو» نمایندۀ عشق الیزالِ نوشین به فرهنگ ایران
بود .عبدالحسین نوشین در سال « ۱۳۵۰واژه نامک شاهنامه» را برای دکتر ناتل خانلری فرستاد و
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شگفتا که همزمان با مرگ نوشین این کتاب به همّت دکتر خانلری در سلسله انتشارات «بنیاد
فرهنگ ایران» منتشر شده بود.

با وجود فعالیّت های دکتر خانلری برای بازگشت نوشین به ایران ،نوعی «هراسِ سیاسی» او را
از این کار بازداشت .اختالفات نوشین با رهبران حزب توده در مسکو و الیپزیک ،طرح قتل او
توسط کیانوری ،اقدام دولت شوروی در استرداد ستوان حسین قبادی (عامل فرارِ رهبران حزب
تو ده از زندان قصر) و اعدام وی درایران ،بیماری سرطان را در نوشین دامن زد و بر تردید های
وی برای بازگشت به ایران افزود .به قول«لُرتا» :نوشین در بیمارستانی در مسکو «دق کرد»
(« .)۱۳۵۰لُرتا» به یاد می آورَد:
«مشغول بازی در نمایشنامهای بودم [ .نوشین] برای من عکسی از خودش فرستاده بود.
عکس و خبرِ مرگ با هم به دستم رسید که نتوانستم تئاتر را اجرا کنم»( .قوکاسیان
،ص.)۴۷
صادق هدایت و «لُرِتا»
صادق هدایت ،مجتبی مینوی ،سعیدنفیسی ،مسعود فرزاد و بزرگ علوی از ستایشگران لرتا
بودند ،امّا در میان این دوستان« ،لُرتا» عواطف و احترام خاصی نسبت به هدایت داشت؛ عواطف
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و احساساتی که حتّی در سال های مهاجرت نیز در «لُرتا»ادامه داشت ،آنچنان که وی در کوچه
ها و کافه های وین نیز در جستجوی هدایت بود .در همین راستا« ،لُرتا» در بارۀ هدایت می-
گوید:
«هیچ وقت نمی توانم او را فراموش کنم ،مثل شبی که با او خدا حافظی کردم .مثل
شب هائی که او درِ خروجی تئاتر را باز می کرد،می ایستاد تا اول من از در بیرون
بیایم (بردی از یادم)« .حضورش برای ما توی تئاتر افتخارآمیز بود .اصالً وقتی بود،
تئاتر و اجراهای ما ارج و قُرب خاصی پیدا می کرد ،یک هدیه بود .هدایت مثل یک
جواهر بود» (قوکاسیان ،صص ۴۴ -۴۳و .)۴۹

از راست بــه چپ :هـدایت ،حسن خاشـع ،نـوشیـن و « ل ُرتا»

مشترکات اخالقیِ «لُرتا» و قمر
عاصمی در بارۀ مشترکات اخالقیِ لُرتا و قمر می گفت:
« با توجه به محدودیّت های مذهبی آن زمان ،هم قمر و هم «لُرتا» با حضورِ بی حجاب
در صحنه های تئاتر و موسیقی به تقویت اعتماد به نفس زنان ایران و گسترشِ کشف
حجاب و آزادی زنان ایران کوشیدند .با وجود غنای هنری ،هم قمر و هم«لورتا»در
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تنگدستی زیستند ولی نوعی «وقار» و «عزّت نفس» باعث می شد تا این
تنگدستی«فاش» نگردد .با این همه ،عدالتخواهی و نوعدوستی موجب می شد که هم
قمر و هم «لُرتا» به کمکِ مُستمندان بشتابند.»...

«لُرتا» به زبان های ارمنی ،روسی و فرانسه تسلّط داشت و با زبان آلمانی نیز آشنا بود ...زندگی
محقّرانۀ نوشین در مسکو و خصوصاً درگیری ها و رقابت های رهبران حزب توده در مهاجرت
باعث شد تا «لُرتا » با پسر کوچکش (کاوه) از شوروی به ایران بازگردد ،در حالیکه «لُرتا»از
کودکی زبان روسی را در مدرسۀ روس ها در تهران آموخته بود و می توانست در تئاترهای
مسکو بدرخشد« .لُرتای ارمنی» حتّی از اقامتِ دائمی در کشور ارمنستان نیز خودداری کرده بود!
در گفتگو با زاون قوکاسیان با فروتنی فراوان می گوید:
« من اَجرَم را گرفته ام .من ایرانی ام ،هر دینی که داشته باشم و از هر قومی که باشم»
(قوکاسیان،ص)۴۴
بازگشت «لُرتا» به ایران( ،)۱۳۴۳با تحوّالت بزرگی  -از جمله در تئاتر و سینما  -همراه بود.
«موج نو»  ،فضای تازه و هنرمندان نوینی را طلب می کرد و «لُرتای خستگی ناپذیر» -پس از
آنهمه رنج و شکنج ها -کوشید تا با این نسل نو همراه و همکار شود .به همّتِ آربی اَوانسیان
کارگردان اوانگارد و مهدی هاشمی هنرمند برجستۀ تئاتر «،لُرتا» بار دیگر در عرصۀ تئاتر
درخشید .آخرین بازی «لُرتا» در نمایشنامۀ «خلوت خُفتگان» اثرِ «پیتر گیل»بود که به کارگردانی
آربی آوانسیان و همراهی سوسن تسلیمی در سال  ۱۳۵۶به روی صحنه رفت .طلوع انقالب
اسالمی  ،غروبِ هنرِ رقص ،تئاتر ،باله و موسیقی در ایران بود و لذا« ،لُرتا» -در تبعیدی
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خودخواسته -به اتریش مهاجرت کرد تا آخرین سال های زندگی را در کنارِ تنها یادگارِ
نوشین(کاوه) بگذراند .در جائی گفته ام :تبعید ،تنهـا یـک مفهوم جغرافیـائی نیست ،بلکـه بیشتر
و مهم تر ،یـک مفهوم درونی ،عاطفی و فرهنگی است .تبعید :حسرتِ«خواستن» هـائـی ست
که در حیرتِ «نتوانستن»ها پَر پَر می شوند و می سوزند … و تبعیدی کسی ست که تنها از
پشتِ شیشـه های اشک ،میهن و مجبوب خود را بخاطر می آورَد.
«لُرتا» پس از  ۵۰سال تالش هنری سرانجام در هشتم فروردین  ۱۳۷۷در گورستانی در شهر ویـن
 که خود آنرا «خلوتِ خُفتگان» می نامید-آرام گرفت .گاهی فکر می کنم که چه جان هائی!چه جان های شیفته وُ شیدائی در حریقِ حزب توده سوختند و خاکستر شدند :مرتضی کیوان،
عبدالحسین نوشین ،لُرِتـا ،خلیل ملکی و بسیاران دیگر :کاشفانِ فروتنِ شوکران ،جویندگان
شادی ،در برابرِ تُندَر می ایستند ،خانه را روشن می کنند و می میرند».
محمّد عاصمی می گفت:
« قمر الملوک وزیری ،قمرِ آواز ایران بود و لُرتا نوشین ،قمرِ تئاتر ایران« ...لُرتا» با آن
لهجۀ زیبای ارمنی ،دارای صدای سوخته ای هم بود».
وقتی صدای سوختۀ «لُرِتا» را شنیدم به عاصمی گفتم :این صدا زخمه بر جگر وُ جان می زنَد.
تازه فهمیدم که چرا از «لُرِتا» به عنوانِ «قمر الملوکِ تئاتر ایران» یاد می کردی،گوئی که سال ها
پیش از انقالب اسالمی« ،لُرتا» با شعرِ درخشانِ وحشی بافقی« ،قصۀ بیسر وُ سامانیِ ما» را خوانده
بود:
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید  /داستان غمِ پنهانی من گوش کنید
قصۀ بیسر وُ سامانی من گوش کنید  /گفت وُ گوی من وُ حیرانی من گوش کنید

1

۱
ت نخست این شعر در نسخه های موجو ِد صدای «ل ُ ِرتا» حذف شده است .ما متن کامل را
توضیح :بی ِ
 -با تصاویری از«لُرتا» -اخیراً منتشر کرده ایم .ببینید و بشنوید:

https://www.youtube.com/watch?v=o0fdIwFbRrE
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بازیگران نقش های متعدد و برنامه
سازان و خبرگویان تلویزیون ،عضوی
از خانواده ی بزرگ ایرانی ها شدند،
آن گونه که حتی امروز پس از ۴۲
سال وقتی خبر مرگ «نوذر آزادی»
می آید ،مردم گویی عضوی از
خانوادۀ خود را از دست داده اند و
یا وقتی بهمن مفید از میان ما می رود،

سیر تحول هنرهای

درد عمیقی در دل مردم می نشیند و

نمایشی در ایران

شگفتا که امروز در خط های پایانی
همین مقاله بودم که خبر از دست

راهی دراز تا شوها و

دادن یکی از پایه گذاران محبوب

سریال های تلویزیونی

سریال های تلویزیونی ،پرویز کاردان

اردوان مفید

را شنیدم...

پیشگفتار :از نمایش های سنتی تا تئاتر مدرن
در فاصلۀ سال های  ۱۸۷۹-۱۹۷۹میالدی ۱۳۵۷ -۱۲۵۷ ،خورشیدی ،سیر تحول هنرهای نمایشی
در ایران در واقع با سیر تحوالت اجتماعی ایران گره خورده است .در حالی که جامعه آرام آرام
از دوران قاجار به سوی مشروطیت و سپس به دوران پهلوی قدم می گذاشت و چشمانش به
جهان و هر آنچه در آن بو د بازتر می شد ،به شکلی پایه های تئاتر به سبک اروپایی نیز برای
خود جایی باز می کرد ،هنری که «مادر» هنرها نام داشت و در چهار چوب خود انواع هنرهای
دیگر را پیشینه ای طوالنی داشت از جمله قوالی و نقالی و پرده خوانی و معرکه گیری و خیمه
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شب بازی ،سیاه بازی تا تغزیه که مجموعه ای از همه ی این هنرها بود و در آن می توانستی هم
«اپرا» و هم «تئاتر» به سبک اروپایی را نیز مشاهده کنی.
مکان برگزاری این نمایش ها از کنار کوچه ها و سرگذرها و دم دروازه های شهرهای بزرگ تا
در ورودی دروازه های چندگانۀ تهران قدیم و هم چنین در قهوه خا نه ها که باید از آن ها به
عنوان اولین مراکز فرهنگی یاد کرد انجام می پذیرفت و البته قصه خوان ها و شاهنامه خوان ها و
بازیگرانی نیز بودند که همراه کاروان ها و در کاروانسراها باعث شادی و سرگرمی مسافرین می
شدند که اکثراً هم نوازنده بودند و هم خواننده و روایت گر عاشقانه ها و حماسه گویی های
داستان های ایرانی .همۀ این هنرها و هنرآفریننان در آغاز قرن بیستم با هجوم فرهنگ و ورود
ابزار و آالت فرنگ به جبر زمان می رفتند که جایگاه خاص خود را در میان مردم از دست
بدهند .اینها چه کسانی بودند که تن به این کاری می دادند که هرگز هیچ احترام اجتماعی و
هیچ اعتبار طبقاتی نداشتند؟ اگر نوازنده و خواننده بودند که آنها را مطرب می نامیدند و از نظر
طبقه اجتماعی هم آنها را «عملۀ طرب» می گفتند ،اما با این وجود این ،رشته های هنرهای بومی
همچنان چراغ موسیقی و آواز سنتی و نقالی شاهنامه و قوالی عاشقانه های ایران را با جایی که
تماشاگر داشتند چراغ خود را توسط مردم روشن نگاه داشته بودند .از آخرین آن ها ،من از
نمایش های پهلوانی و سینی پاره کردن و وزنه برداشتن تا معرکه گیری و تا اجرای قدری مدرن
تر «پهلوان خلیل عقاب» را شاهد بودم که او هم از نوعی اجرای صحنه گرد و کمی هم از
سیرک و اجرایی شبیه آن بهره می گرفت و برای ما بچه ها کلی لذت بخش بود .اما از شما چه
پنهان جهان نو با آهنگی چدید و یا نفسی تازه و طرفداران دلباخته وارد میدان می شد و دیگر
کسی نبود که در خیابان سرچشمۀ تهران و آب سردار و اکبرآباد دور معرکه ی موش و گربه
جمع شود و مرشد نیز با گفتن «چه کسی چراغ اول و روشن می کند» ،تعدادی پول خرد می
ریختند و پس از یک نفس تازه کردن معرکه گیر پیر برای ادامه داستان یا در آوردن مار از سبد
و پاره کردن سینی از مردم بخواهد «چراغ دوم و چراغ سوم را روشن کنند» تا باالخره خرج یک
روز او در بیاید.
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باید پذیرفت این نمایش ها به قول امروزی ها «تاریخ مصرفشان» به پایان می رسید و دیگر
جایگاهی برای ابراز این هنرها باقی نمی ماند ،حاال دیگر جوانان متولد بین  ۱۹۰۰تا  ۱۹۲۴با
پدیده های عجیب و غریب و شنیدن قصه هایی از فرنگ رفته ها و پدیده های ماشین دودی و
شهر فرنگی روبرو می شدند و از  ۱۹۲۴که دوران پهلوی آغاز می شود ،بساط مذهبیون کم کم
ورچیده می شد و به طور روزافزونی به جمع جوانان سینه چاک فرنگستان افزوده می شد .و حاال
ما که تا دیروز صرفاً واژه ی «تئاتر» را داشتیم ،اکنون واژه هایی چون بازیگران تئاتر ،هنرپیشه و
رژیسور (کارگردان) دکور و گریم صورت و میکروفن و بلندگو و تماشاخانه و صندلی
مخصوص لژ و گیشه ،بلیط و ساندویچ و بعدها پپسی و کوکا و خالصه همراه همان واژه ی
وارداتی دوران ناصرالدین شاه ،اکنون در دوران پهلوی اول عمالً ما شاهد و دچار یک تحول
عظیم می شویم ،هم در سطح جامعه و هم در زمینه هنری به نام «تئاتر» در حالی که عاشقان این
هنر بی بدیل و ناشناخته تالش می کردند با بهره گیری از آنچه می شناختند یعنی از «نمایشات»
سنتی و مرسوم ایران آنها را به چهار چوب «تئاتر» نزدیک کنند .اما فراموش نکنیم روی دیگر
این سکه ،بازرگانان و سرمایه گذارهایی بودند که به فکرتولید و ایجاد تماشاخانه و درآمد بودند
بنابراین کسانی آغاز به ساختن و ایجاد «تماشاخانه» کردند .تعدادی برای به وجود آوردن کاباره
اقدام کردند و از آن میخانه های کوچک و دور از چشم زاهدان حاال می خواستند کافه و ساز و
ضرب را محلی برای درآمد کنند .به این ترتیب اگر نوازنده یا نوازندگانی در گوشه و کنار و در
عروسی ها و از طریق «بنگاه های شادمانی» که به زبان امروز «آژانس های هنری» می شوند،
برای یک شب در ماه به اجرا می پرداختند ،حاال مکانی بود که آنها می توانستند هر شب اجرا
کنند و شغل محکم تری و مرتب تری داشته باشند.
با همین نگاه می توان دریافت که تماشاخانه ها و بعدها سینماها و کافه ها و کاباره ها در واقع
اکثر بازی هایی که در قهوه خانه ها رخ می داد را جلب خود کرده بودند .اما هنوز تا نیمه اول
قرن بیستم و آغاز جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران ،قهوه خانه ها و نمایش های خیابانی
نفس می کشیدند ،ولی دیگر کسی برای شاگردی و ادامۀ آن هنرهای سینه به سینه داوطلب
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شاگردی نمی شد ،فراموش نمی کنم که «سعدی افشار» آخرین سیاه مکتب سیاه بازی و استاد
خودم در این شیوۀ بازیگری در یک مصاحبه گفت:
« آقا عمری شاگردی مهدی خان مصری و ظهرالدینی بزرگ را کردیم شدیم سیاه،
حاال کی میاد شاگردی مارو بکنه؟! با این همه کافه و کاباره و تیاتر و سینما ،کار ما
تموم شد»...
و در حالی که ما دربارۀ بازیگران و گرایش جوانان به «تئاتر» و چگونگی تحوالت نویسندگی و
اقتباس و باالخره تالش قابل ستایش در جهت خلق نمایشنامۀ ایرانی صحبت می کنیم ،اما از آن
طرف فراموش نکنیم که کم کم با گسترش این هنر تازه ،اعالم خاتمۀ کلی از نمایش های اصیل
ایرانی را شاهد خواهیم بود .از جمله ساز و آواز و موسیقی مطرب های قدیم که در واقع
بزرگترین اشاعه دهنده ترانه های عارف و شیدای دوران خود بودند.
ورود سینماتوگراف به ایران
در این تحول هنری که کم کم الله زار مرکز گسترش هنرهای مدرن فرنگی می شد ،دیگر
جایی برای نقالی و قوالی و معرکه گیری نمانده بود .و از سویی دیگر همزاد «تئاتر» که با
ناصرالدین شاه ق اجار وارد فرهنگ ایران شده بود ،یعنی سینما نیز توسط مظفرالدین شاه قاجار
فرزند ناصرالدین شاه وارد ایران شده بود و چه غوغایی به پا کرده بود .پادشاه ایران در فرنگستان
از دیدن سینماتوگراف آن چنان از تعجب و شگفتی هیجان زده شده بود که بین واقعیت و فیلم
را نمی توا نست حدی بگذارد ،و مانند کودکی که اسباب بازی جدیدی دیده است ذوق می
کرد و فرمان داد همه را بخرند و بیاورند به دربار...
و حاال آن «سینما توگراف» محبوب شاه به طور خصوصی در دربار مشغول گرفتن و ثبت فیلم
های نخستین تاریخ ایران است و از طرفی شگفتی آفرین محافل عاشق فرنگ .از این طرف
بازرگانان و سرمایه گذارانی مستقلی هستند که می خواهند کسب و درآمدی از آن داشته باشند
و به این ترتیب سینما نیز گسترش خود را آغاز می کند« .دختر لُر» وارد می شود و برو بچه های
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تئاتر الله زار که مشتاق بودند و آماده اجرای نمایش ،وارد سینما می شوند و «دختر لُر» بزودی
می شود «بلبل مزرعه» با مجید محسنی.
با تکنوکرات هوشمندی به نام دکتر اسماعیل کوشان کلید سینمای تجاری تیز می خورد که به
همراه این پدیده ی هنری مدرن و جدید ،مهندسی و ساختمان سازی و احداث سینما گوی
سبقت را از تماشاخانه سازی و تئاتر الله زار می گیرد .اگر هنوز در شهرستان ها قهوه خانه هایی
بودند و مطرب ها و بازیگران و نقاالنی وجود داشتند ،ساختمان های سینما و حضور سینمای
مورد پسند مردم کم کم در آنها را نیز می بست ،و کار و کسب قهوه خانه از رونق می افتاد.
فراموش نکنیم این روند اساساً با مسائل دولت کاری نداشت .این حاصل روند و تحول خود
جامعه بود و نیز حاصل نیاز مردمی که حاال حاضر بودند به فیلم سینمایی که معموالً دو ساعت
بود پول بدهند و چراغ محلی را روشن نگه دارند که در پرده بزرگ و نقره فام خود برای دو
ساعت آنها را از جهان واقعیت ها به دنیای رویاها پرتاب می کرد.
کاری که یک نقال با عمری تجربه و شاگردی کردن با هزار ترفند در یک قهوه خانه انجام می-
داد ،حاال سینما جایش را گرفته بود.
تاثیرپذیری هنرهای جدید از هنر نمایش سنتی :مفید و ارحام صدر ،هنر تعزیه
دیدیم که تئاتر و احداث تماشاخانه توانست منبع درآمدی برای نسل جدیدی از بازرگانان شود
و به جلب یک نسل از جوانان مشتاق بازیگری دامن زده ،به همین نسبت ،بازیگران دوره گرد و
نقاالن و «اجرای یک نفره» با بیان بسیار خاص و قوی و آهنگین همراه ادای واژگان با طرز
غلوآمیز و حرکاتی بزرگ و نمایشی در ارائۀ داستان های حماسی ،ممکن بود ظاهراً از میدان
فعالیت خود بیرون برود .ولی شیوۀ چنین بازیگری موثر و ریشه دار و دارای سابقه ای درخشان،
مسلما در نسل جدید که اکنون شیفته تئاتر غرب شده بود ،تاثیر داشت.
از جمله پدر من که اولین بازیگر نقش «جهان پهلوان رستم» در صحنه تئاتر در سال های -۱۴
 ۱۳۱۳است ،شیوۀ نقاالن را و بازی درخشان آن ها را بارها برایمان در میهمانی ها و در مجالس
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مختلف به اجرا درآورده بود و همین شیوۀ اجرای درشت و غلوآمیز و با صدای پر قدرت و پر
طنین در واقع همان شیوه بازیگری تئاتر بود که از فرنگ آمده بود.
یادمان باشد که تما شاخانه ها در آغاز عمالً شامل یک سالن بزرگ بود بدون در نظر گرفتن
معماری خاص .در این گونه ساختمان ها بازیگران هم باید صدایشان را به انتهای سالن و ردیف
آخر برسانند و هم حرکات درشتی داشته باشند که در واقع مترجم همان صدای قوی و حاالت
بیانی باشد .از آخرین نمونه های این طرز بازیگری می توان از بازی استاد ارحام صدر یاد کرد
که هم در اجرا و هم در ارائه ی صدا به اصطالح « »exaggerateیا بزرگتر از واقعیت بازی می
کردند .شب هایی که من هم در اصفهان شاهد اجراهای بی نظیر این استاد بودم ،می دیدم که
سالن پر از تماشاگر و وجود دو یا چند بازیگر در صحنه به همراه خنده های مردم و دست زدن
های پی در پی در سالن با مقدورات بسیار کم ،بازیگری توانا مانند ارحام را وامی داشت که هم
«بزرگ بازی کند» و هم در «پرتاب صدا» تالشی بیشتر از معمول داشته باشد .اما از نظر
تماشاگران هم دلچسب بود و هم به نظر واقعی می رسید ،این سبک بازی در تمام اشکال تئاتر ما
تا سال  ، ۱۳۳۲از کمدی انتقادی گرفته تا تاریخی و موزیکال و سیاسی بسیار معمول بود و
مکاتب تربیت صدا و نحوۀ نشستن و حرکات دست و چرخش پا و ارائۀ ترکیب صوت و
حرکات ،جزئی از تعالیم تئاتر بود که تا دورۀ دکتر نامدار و دکتر مهدی فروغ هم چنان ادامه
داشت .بازیگران قدیمی همگی در هنگام بازی یک نوع بیان خاص و صدای ساختگی و معموالً
غلوآمیز داشتند ،یعنی همان شیوه ای که در تغزیه و نقالی و معرکه گیری هم توسط پیشینیان
استفاده می شد .و حاال این روش بازیگری با یک مشکل بزرگ در مقابل دوربین سینما بعدها
تلویزیون روبرو شده بود!
به خاطر داشته باشیم شیوه تعلیم و تربیت بازیگران سنتی یک روش خاص بود ،مکتب تعلیم
بازیگری از شاگردی کردن بچه مرشد زیردست یک نقال باسابقه و آموختن شگردهای حرکات
نمایشی برای جنگ و گرفتن سپر ،سوار اسب شدن و سوارکاری ،پیاده شدن از اسب ،گرز دور
سر چرخاندن ،با یک چرخ دور میدان حریفان را از پای درآوردن ،در عین حال عاشق شدن و
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اشعار زال و رودابه را با آهنگ عاشقانه خواندن ،ناله های بیژن از ته چاه را شنیدن و سیاوش را
از آتش گذراندن ،خشم رستم در مقابل دیو سفید و عشق بیژن و منیژه را از ناله های منیژه
شنیدن ،این روش سینه به سینه همانی بود که در موسیقی سنتی ما نیز ادا می شد و هر استادی
شاگرد خاصی داشت که می توانست با تمرین و استمرار در آینده جای استاد بنشیند و حتی در
مواقعی از او برتر شود .اما بعدها متوجه می شویم که روش تعلیم و تربیت به سبک اروپایی در
مدرسه هنرپیشگی و بعدها در دانشکده های تئاتر و بازیگری و فن بیان و اصول حرکات همراه
یادگیری باله و حرکات موزون در واقع در آن واحد روی چندین دانشجو کار می کند .زیرا
بازار کار نیاز به بازیگران دارد .این استعداد یک یا دو نفر از این دانش آموزان است که چراغ
بازیگری را روشن نگه می دارد و این حرفه به ظاهر راحت را در سخت ترین مراحل تداوم می
بخشد.
بد نیست روش قدیم بازیگری را با هم بررسی کنیم ،مثالً پس از دیدار یک مستشرق از یک
تعزیه .تعجب او را در این نوشتار ببینید تا متوجه سبک بازیگری و روش های تداوم آن را در
نسل های بعدی بشوید .این مستشرق می گوید:
من در یک بازی تعزیه  1که در حضور شاه انجام می شد و در یک صحنه جنگ که
دو گروه سرخ و سبز با هم می جنگیدند با شگفتی می دیدم که این ها شمشیر واقعی از
نیام بیرون کشیدند و دهل چی با صدای رُعب آور همراه چند نفری که سنج را به هم
۱

برای اطالعات بیشتر دربارهء تعزیه به عنوان یکی از عظیم ترین آثار نمایشی در ایران که از اواخر

قرن  ۱۹تا اوایل قرن بیستم میالدی حدود  ۵۰سال می توان گفت که از موفق ترین و پر بیننده ترین
نمایش های ایرانی بوده است ،به کتاب «نمایش در ایران» اثر بهرام بیضایی جاپ کاویان ۱۳۴۴
خورشیدی رجوع شود ،هم از نظر صحنه و لباس و طرح اجرا و نام شخصیت های تعزیه و هم بناهایی
که این اجراها در آن صورت می گرفت .همچنین به کتابی تحت عنوانReligion et Philosophies :
 dans I’Asie centralاولین چاپ  ۱۸۲۵اثر «کنت دوگوبینو» بین صفحه های  ۳۲۵تا  ۴۵۹مراجعه
کنید و یا به چاپ  ۱۹۵۷میالدی همین اثر مراجعه شود .گوبینو خاطرات و مشاهدات خود را از چند
اجرای تعزیه با دقت ثبت کرده است.
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می کوبیدند فرمان جنگ را صادر کرد ،و شگفتا که شاید تعداد پنجاه تا صد نفر روی
صحنه به جان هم افتادند و با شمشیر و سپر و خنجر آن قدر طبیعی جنگیدند که من
بارها در دلم گفتم پس از این صحنه حتماً تعدادی زخمی و یا حتی یکی دو مرده
خواهیم داشت  ،اما پس از آن که جنگ تمام شد و نعش های شهیدان از سبز و سرخ
روی زمین بود .صدای ناله قره نی یا همان کالرنیت همراه دهل با آن صدای مهیب که
لرزه بر فضا ایجاد می کرد .دیدم که این بازیگران با چه استادی حتی خراش به روی
حریف خود نیاورده بودند و این سبک بازیگری مطمئناً فرنگی نبود .زیرا هیچ کدام از
این بازیگران به نظر نمی رسید تعلیم خاص بازیگری که ما در اروپا داشتیم داشته
باشند.
با این اظهار نظر متوجه می شویم که آن «بی سبکی» یا عدم وجود یک روش صحیح اروپایی،
خود سبکی بود و روشی که حدود پنجاه سال این نمایش عظیم و پرهیجان را زنده نگاه داشته
بود .از بازی هایی که خود من شاهد بودم بازی نقش شمر بود که چنان با صدایی آهنگ دار
اشعار خود را در واقعه ی کربال ادا می کرد که واقعاً قدرت بیان و ارائه خشم و حرکاتش مو بر
تن آدمی راست می کرد .این طرز بازی که همراه با اعتقادات مذهبی و درک قصه و حکایت
کربال بود ،بعدها در بازی بازیگران بسیار مشهور ایران در دوران تئاتر الله زار موثر واقع شده
بود ،آنهایی که دارای صدایی آهنگ دار و پر طنین بودند و شیوه ی بیانی مانند خولی یا شمر و
یا لطافت مظلومان تعزیه را داشتند بسیار به دل مردم می نشستند.
در سال های  ۱۳۱۷به بعد که روش بازیگری را جسته و گریخته از سبک کمدی فرانسز اروپا
می گیریم ،متوجه می شویم که تالش می شود مسیر یک بازیگری خاصی را به مردم ارائه
دهند ،غافل از آن که سبک همان دورۀ اروپا و کمدی فرانسز هم از این سبک کالسیک
بازیگری ما چندان دور نبود ،زیرا قرن نوزده هم تا اوایل قرن بیستم بازیگران قدرتمند تئاتر و اپرا
هم می بایست در سالن های بدون میکروفن کار کنند و هم می بایست تماشاگرانی که در انتهای
سالن نشسته اند را در نظر بگیرند .از طرفی از این دوران که برگردیم و سری به آغاز تئاتر در
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یونان بزنیم می بینیم که بازیگران با ماسک های بزرگ که فاصله ای بین دهان بازیگر تا
صورتک که گویای نقش آن ها بود تعبیه شده بود چیزی مانند شیپورک داشت .نهایتاً تئاتر و
بازیگری محصول سبکی می شود که ما آن را در بیان حرفه ای تئاتری «سبک واقع گرایانه»
می نامیم ،زیرا هر چند بازی های دست و پا و حرکت ها بزرگ است به همان نسبت بیان ها
بلندتر از معمول و غلوآمیز است ،اما از درون سالن و از دید تماشاگران این حرکات واقعی به
نظر می رسیدند .البته با آمدن میکروفن در اطراف صحنه و رواج معماری خاص سالن نمایش،
حرکات و بیان هم طبیعی تر شد .امروزه با پخش همزمان ویدیویی نمایش در کنارۀ صحنه ها،
بازی ها به صورت بیشتر عادی برگشته و هم بیان ها طبیعی تر شده ،ولی در هر صورت بازیگران
سبک شکسپیر هنوز با صدای تعلیم یافته و حرکات باله مانند کار می کنند و بازیگران ایرانی نیز
در ارائه نمایش های خود هم تعلیم صدا می بینند و هم تعلیم حرکات ظریف و نشست و
برخاست مناسب.
رادیو :بچۀ تازه متولد شده بین سینما و «تئاتر»
و اما رادیو نیز که بچۀ تازه متولد شده بین سینما و «تئاتر» و از پدیده های دوران پهلوی بود و در
اردیبهشت ماه  ۱۳۱۹یعنی یک سال قبل از خروج رضاشاه تاسیس شد ،پدیده ای که به سرعت
توانست از یک ایستگاه فرستنده به سراسر ایران کشیده شود و با توجه و استقبال مردمی که حاال
می توانستند در خانۀ خود هم موسیقی بشنوند و هم قصه های آقای صبحی را گوش بدهند و هم
اخبار را همراه تفسیر ب شنود و از همه مهمتر از ورود وسایل جدید به بازار توسط تبلیغات مطلع
گردند ،جای بسیار خاصی پیدا کرد ،به طوری که هر خانه ای در سر طاقچۀ خود یک رادیو
داشت که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بود و بچه ها اجازه ی دست زدن به آن را نداشتند.
حاال دیگر داستان های مهیج افسانه های قدیمی و یا کمدی انتقادی های شاد و پر از موسیقی و
ضرب وارد خانه شان می شد .همین حسن اقبال بود که هنرپیشه های الله زار را به پای میکروفن
های رادیو کشانید و باز هم مجید محسنی و پرویز خطیبی که از شاگردان جوان مدرسه
هنرپیشگی  ۱۳۱۷خورشیدی بودند وارد کار رادیو شدند و با صدای شاد و تازۀ خود به خانه
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های مردم و حریم خصوصی آنها پای گذاشتند .حمید قنبری و علی تابش ،بهمنیار و مرتضی
احمدی و نوذری و عبدالعلی همایون ،همراه ساز و ضرب ،دوران باشکوهی را به وجود آوردند
و جناب پیرنیا نیز با ایجاد گل های رنگارنگ و گل های صحرایی و غیره ،اندوخته ای از بهترین
ترانه ها و ترانه سراها و نوازندگان ایران را ثبت تاریخ کرد.
رادیو در خانۀ ما در ساعات مختلف برای افرادی ارزش خاصی داشت .مثالً برنامه صبحگاهی و
قصه های آقای صبحی و بعدها خانم عاطفی برای بچه ها بود ،ظهرها با ساز تنها مخصوص پدر و
با برنامه های بنی احمد با عنوان "با هم دنیای بهتری بسازیم" ،مخصوص مادرم می شد و البته
وقتی رادیو ترانزیستوری آمد و همراه آن صفحۀ گرامافون «توپاز» که قابل حمل بود و با باطری
کار می کرد به همراه صفحه  ۴۵دور ،همۀ لحظات و شادی های مردم را پر کرد .رادیو ،رفیق
فناناپذیر و دوست خانواده ها شد.
هر پدیده ای جدیدی که می آمد و عامۀ مردم را جلب می کرد ،عمالً آنها را از نمایش های
سنتی ایران دور می کرد ،و حاال شما تئاتر را دارید ،سینما را دارید و رادیو هم که با استقبال
مردم دور را هم از سینما و هم از تئاتر گرفته است .ولی به زودی هر سه پدیده راه خود را می-
یابند و کار خود را توسعه می دهند و برای پیشرفت از هم کمک می گیرند .زیرا هر سه پدیده
ریشه در خاک فرنگ داشتند و در آن سوی جهان کلی قدمت داشتند .در این زمان بود که
بازیگران تئاتر هم به رادیو می رفتند و هم به سینما .بر بال های این امواج صوتی رادیو و پرده
سینما بود که به کل ایران سفر می کردند و از شهرت بسیار برخوردار می شدند.
پس از سال های  ۱۳۳۰به بعد ما شاهد رقابت بین تئاتر و سینما و رادیو هستیم و البته می توان
حدس زد که با گسترش سینما که برای سرمایه گذاران و سینماسازان و تولید کنندگان فیلم
سینمایی بازگشت مالی بهتری داشت هر روز بر موفقیت و گسترش افزوده می شد و تئاتر و
هنرمندا ن به سختی می توانستند با این غول وارد رقابت بشوند ،هر چند آنها که عاشق هنر تئاتر
بودند این پدیده را به عنوان یک وسیلۀ روشنگری و آگاهی دهنده با احترام و جدیت نگاه داشته
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بودند ،اما کار نمایش پس از  ۱۳۴۲عمالً دولتی بود و یا در دانشگاه ها به عنوان رشته ی
تحصیلی به اجرا در می آمد.
احداث «تلویزیون» توسط حبیب ثابت
دیگر مانند گذشته ،چراغ نمایش توسط مردم روشن نمی شد ،در حالی که سینما و درآمد
شگفت آور آن را مردم تامین می کردند .باالخره در این رقابت سه گانه تئاتر و سینما و رادیو
بود که مردی شگفت انگیز دست به کار احداث «تلویزیون» می شود .چیزی که در فرنگ به راه
افتاده بود وی برای ما بسیار بعید می نمود .پدیده ای غیر قابل تصور بسیار دور از ذهن ،چیزی
که در آن جمع سینما و تئاتر و رادیو یک جا وارد خانه شما می شود و شما به راحتی در مقابل
آن می نشینید و بدون خرج به همۀ حوایج سرگرم کننده روزگار دست می یابید :هم خبر ،هم
قصه ،هم برنامه های کمدی ،هم برنامه های تاریخی و از همه مهمتر آوازها و ترانه های زنده
توسط زن و مرد و با آن لباس های رنگارنگ و آن همه صحنه های دل انگیز...
این چه پدیده ی جادوئی است؟! در این زمینه شنیدن داستان مردی به نام حبیب ثابت جالب
است که صاحبان صنایع و بازار او را «مردی خود ساخته و ثابت قدم» می شناختند که عالوه بر
ایجاد کارخانه های متعدد از جمله پپسی کوال و وارد کردن «فولکس» واگن و ماشین آالت و
غیره ،تصمیم گرفته بود محلی بسازد و پدیده جدیدی را در ایران پایه گذاری کند.
ایجاد تلویزیون و ایجاد شبکه های تصویری و اجازه گرفتن و آموزش دادن به دولت مردان آن
روزگار برای چنین پدیدۀ بدیعی آسان نبود ،اما حبیب ثابت که پایه گذار و گرداننده ی بسیار
موفقی در زمینه های صنعتی و تولیدی بود و در نیویورک نیز دفتر بازرگانی داشت ،در این زمینه
نیز با صبر و حوصله و همتی شایسته از تمام مشکالت گذشت و اقدام به تاسیس اولین ایستگاه
تلویزیون در تهران نمود و چندی بعد ،دومین ایستگاه تلویزیونی را در آبادان پایه گذاری کرد
که شبکه پخش آن کلیه شیخ نشین های خلیج فارس را در برمی گرفت .حبیب ثابت برای آن
که همۀ مردم بتوانند از این جعبه جادوئی یعنی تلویزیون بهره مند شوند ،اقدام به تاسیس
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کارخانۀ تلویزیون سازی در ایران نمود و با همکاری شرکت «آر .سی.آ» به تولید و تکثیر
دستگاه تلویزیون نیز اقدام نمود ...حبیب ثابت متولد  ۱۹۰۳بود و در سال  ۱۹۹۰چشم از جهان
فرو بست .مردی بسیار آگاه و تکنوکراتی بی نظیر که خدماتش به صنایع ایران در تاریخ قرن
بیستم ایران با احترام ثبت و همیشه ماندگار است...
و اما حاال برای ما که تئاتر و سینما و رادیو داشتیم ،تلویزیون نیز پدیده ای شده که هم رقیب سر
سختی برای سه پدیدۀ پیشین است و هم از طرفی می تواند به هر سه پدیده های قدیم ،تئاتر و
سینما و رادیو ،یاری دهد و در حفظ و گسترش آنها موثر بیافتند.
خالصه آن که «تلویزیون ثابت» با توجه به اهمیت و نفوذ شگفت آورتر در سطح مملکت،
توسط دولت وقت خریداری شد و به عنوان تلویزیون «جام جم» آغاز به کار کرده ،به سرعت
در سطح کشور گسترده یافت .فعالیت ها و خالقیت های متنوع آن ،بخش بسیار مهم تحوالت
اجتماعی آن روزگار را شامل می شود.
اما بحث بر سر مسئلۀ تئاتر و سینما و رادیو و حاال تلویزیون و نحوه ی ارائه و از هم مهم تر
سبک و شیوه ی اجرای هر یک توسط هنرآفریننان بود .توجه داشته باشیم که صرفاً یک
ساختمان تئاتر یا وجود یک سینما و یک فرستنده و حاال یک شبکه تلویزیونی موجب جلب
توجه مردم نمی شود ،بلکه عملی که در آنها صورت می گیرد ،هنری که توسط بازیگران و
برنامه سازان و کارگردانان و نویسندگان به وجود می آید ،به این پدیده ها شخصیت می دهد و
آن محتوی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد .از جمله نحوۀ بازیگری و تحول نمایشنامه
نویسی و اجراها و شیوه های مختلف در ارائۀ صوت و تصویر و اجرای زنده در همین صد سالۀ
 ۱۲۵۷تا  ۱۳۵۷مورد نظر است.
بازیگری در صنعت و هنر سینما
روش های بازیگری چه در سبک کارهای آنتوان چخوف باشد یا در سبک برتولد برشت ،هنوز
بازیگران تئاتر دارای حرکات و بیان تعلیم یافته هستند و وقتی روی صحنه می روند با لحظه ای

156

شماره ۱۷

آرمان

که در زندگی عادی هستن د ،متفاوت هستند .اما سیما و شیوه ی بازیگری آن ها دنیای دیگری
بود .اگر تئاتر  ۲۵۰۰سال سابقه داشت ،صنعت جدید قدمتی حدود  ۱۵۰سال داشت و صنعت
سینما با هنر بازیگری و اجرای تئاتری اساساً کاری نداشت .نهایتاً شگفتی مردم در دیدار نخستین
فیلم هایی که «برادران لومیر» ( ۱۸۹۵میالدی) در فرانسه نشان داده بودند که حرکت یک قطار را
نشان می داد که وارد سالن قطار می شود ،موجب شد که تعدادی غش کردند و یکی هم سکته
کرده بود .این پدیده آرام آرام برای ارائۀ داستان های کوتاه از وجود یک هنرمند بی نظیر و
تکرار ناشدنی چون چارلی چاپلین بهره می گیرد و بعدها «باسترکیتون» با حرکات خنده دار
همراه موسیقی و موضوع های سینمائی بیش از بیست سال اول عمر خود را طی می کند تا پدید
آورندگان این صنعت در یابند که ادامۀ حیات آن دیگر در مسیر نشان دادن اشیاۀ و کوه و دشت
و دریا میسر نیست .پس صنعت سینما اجباراً وارد جرگۀ هنر می شود و هنر هفتم یا سینما متولد
می گردد .هنری که ریشه اش صنعت است و حاال برای ارائه داستان هایش باید که هم بازیگر و
قصه و هم تصاویر در دایره ی این هنر هفتم شکل بگیرند .داستان ها و بازیگری های نخستین
هنوز با گریم ها غلیظ و با حرکات بزرگ و غلو آمیز تئاتری انجام می پذیرفت ،تا باالخره
متوجه شدند که این وسیله و این تاثیرگذاری بی نظیر را روشی خاص الزم است .پس به زودی
ارائه قصه ها از حالت تئاتری خارج می شود و به صورت تکه های جدا و سپس به هم پیوسته در
می آید که به آنها «پالن» و «سکانس» گفته می شد و اینکه قصه الزم نیست دو ساعت پشت سر
هم باشد .با این وسیلۀ جدید می توان در طی دو ساعت یک دنیا را از آغاز تا پایان به نمایش
درآورد! می توان به عقب برگشت ،می توان جوان شد ،می توان پیر شد ،می تواند آفتاب
درآید ،می تواند شب و ماه و ستارها در همان لحظه خود نمایی کنند .این وسیلۀ ایجاد معجزه
است.
پس سرنوشت انسان ها در قصۀ فیلم بسیار تاثیرگذارند ،قصه های عادی مردم گرفتار درگیرودار
زندگی معمولی .و از طرفی وقتی دوربین می تواند چهرۀ یک مرد یا یک زن را آنقدر جلو
بیاورد که شش متر در شش متر باشد ،پس دیگر لزومی به بازی ها درشت و غلوآمیز نیز نیست.
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این حرکت دوربین است که بر روی واژه ها و صحبت ها تاکید می گذارد ،اگر قتلی رخ بدهد،
دوربین می تواند خنجر خونین را نشان دهد .دیگر لزومی ندارد که چیزی گفته شود و یا اگر
بوسه ای بین دو بازیگر مرد و زن رد و بدل می شود نیازی به حرکات بزرگ و دراماتیک مانند
رقص و باله نیست .این دوربین است که این لحظه را به وجود می آورد و به نمایش می گذارد.
پس روش بازیگری در این هنر هفتم روش «طبیعی» حتی کوچکتر از طبیعی است ،هر چه طبیعی
تر و هر چه کوچکتر بهتر .زیرا با هنر فیلمبردار و عکاس و نور و صدا حتی نفس شما را می توان
به میلیون ها تماشاگر رسانید .این هنر هفتم است که تمام شش هنر دیگر را از رقص و مجسمه
سازی و تئاتر و آواز و نقاشی و معماری در خود جای داده است و به این ترتیب ،بازیگر نیز
جزئی از آن مجموعه هست .نهایتاً برخالف هنر «مادر» یعنی همه تئاتر که یک هنر دسته جمعی
است و تمام عواما آن به طور زنده در طی دو ساعت برای ادامه یک داستان تداخل می کنند،
هنر هفتم یعنی سینما یک هنر تک نفره است که بر روی میز تدوین یا ادیت توسط ادیتور برای
ارائه آماده می شود .روش بازیگری در آن کامال مربوط به دوربین و حرکت های به جا و
مشخص ،نورپردازی ،فاصله ها و اندازه هاست :یک هنر حساب شده و کامالً ریاضی .ولی می-
توان گفت که بازیگران زبده و کارکشتۀ تئاتر گاه با درک و آشنایی با دوربین ،توانایی های
بی شتری به آن می بخشند .ولی باز هم باید تاکید کرد که بازیگر سینما کافی است از احساس
درست ،چهره ای مناسب و حرکاتی حساب شده برخوردار باشد ،بقیۀ کار دوربین و استودیو و
صدابرداری و نورپردازی و باالخره ادیتور و دوبلور است.
به همین جهت ،بازیگران تئاتر به سختی می توانستند در جلوی این دوربین بازی طبیعی ارائه
دهند ،زیرا روش آموزش آنها چیزی بود و آشنایی با دوربین چیز دیگری .در ایران نیز مانند
اروپا و آمریکا ما هم تجربه های اولیۀ ناموفقی در ارائۀ بازی در مقابل دوربین داشتیم تا کم کم
بازیگران سینما به وجود آمدند .بازیگرا نی که اصال از کار تئاتر خبری نداشتند و تعلیمات
بازیگری ندیده بودند ،توانستند آن چه داستان می طلبید و کارگردان می خواست را ارائه دهند
و دوربین ،بسیار دوستانه آن ها را ارائه می داد .جالب است که تماشاگران هم در این زمینه
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تجربه کسب می کردند ،البته بودند بازیگرانی که از صحنه تئاتر می آمدند ولی با یک آگاهی
نسبی از دوربین و بخصوص با دیدن آثار سینمایی فرنگی ،توانستند هم جاذبه های هنر تئاتر را

زنده یاد بهمن مفید

ارائه دهند و هم از موهبت دوربین بهره بگیرند و به قول بچه های قدیم سینما ،در واقع دوربین با
آنها خوب کن ار آمد ،و چهره و حرکات و نگاه و طرز ارائه بازی زیر پوستی و بسیار طبیعی آنها
را پذیرفت .سخنی که بهروز وثوقی ،بازیگر بسیار خوب سینمای ایران درباره بهمن مفید می-
گوید ،جالب است .می گوید:
بهمن جزو بازیگران تئاتری بود که وقتی وارد سینما شد ،به زودی جای خود را باز کرد
و جزئی از سینما شد به طوری که بعد از همان سکانس کوچکش در فیلم قیصر ،نظر
تهیه کنندگان را جلب کرد و شد آنچه باید بشود...
این اظهار نظر حرفه ای بسیار مهم است ،زیرا در حرفه بازیگری سینما ،چهره هایی مانند ناصر
ملک مطیعی ،فردین ،بهروز وثوقی ،ایرج قادری ،فروزان و بازیگرانی بودند که تعلیمات
بازیگری تئاتر را ندیده بودند و جلوی دوربین بازیگر شدند و در دل مردم جای گرفتند .آنها با
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بُر د و قدرت این ذره بین شیشه ای کوچک که به جهان وصل می شد ،آشنایی یافته بودند و با
دیدن دوباره و سه باره ی کارهای گذشته خود دریافته بودند که چگونه به دوربین نگاه کنند،
چگونه با یک حرکت کوچک بزرگترین فریاد را بزنند ،با نشان دادن یک لبخند ،خنده ای بلند
داشته باشند .صدایشان را کس دیگری می گفت ،آوازشان را کسی دیگری می خواند و
موسیقی متن نیز احساساتشان را بیان می کرد .هنوز ما از راز و رمز تئاتر و سینما و ارائۀ صدا و
بازی در رادیو در حال آموختن روش بازیگری بودیم و بهتر شد که سر و کلۀ تلویزیون پیدا
شد ،خب این پدیده آیا «هنر هشتم» است یا نه ،دیگی هست که هر چه هنر در آشپزخانه هنری
هست در آن جمع می شود .یا اصال خیر! این یک «رادیوی تصویری» است .اصالً تفاوت دوربین
تلویزیون با سینما چیست؟ بازیگران تئاتر در آن بهتر جا می افتند یا بازیگران سینما...؟
هنر بازیگری در تلویزیون
در واقع حاال دیگر ما با جهان در رهیابی به رموز این پدیده همراه بودیم ،زیرا این پدیدۀ
تلویزیون که تازه وارد دوران جدیدی شده بود ،ظاهراً هم به ضرر صنعت سینما و هم به ضرر
هنر تئاتر قد علم کرده بود .سئوال این بود که با آن چه باید کرد؟!
به زودی دریافتیم که این همان «جعبه ی بگیر و بنشون» بود که پدرم از آن صحبت می کرد و یا
نه این همان «جام جهان نمای» کیخسرو است که در شاهنامه از آن سخن رفته بود! یا همان شهر
فرنگی دوران کودکی ...همۀ چیزهایی که در تصور می گنجید در این جعبه جادویی هست .به
زودی جای رادیوی قشنگ «گروتدیک پدرم» یک تلویزیون پایه در مثل یک میز خوش
ترکیب در جایگاه مخصوص جای گرفت و چنان جا خوش کرد که خانه عوض شد ،ولی
تلویزیون سر جایش ماند! کم کم آموختیم که در مقابل این دوربین مهم ترین هنر ،هنر بیان و
سخن گفتن است و رقصیدن و داستان گفتن است و هیچ روش خاصی ندارد .البته باید خوش
بیان بود و خوش ترکیب ،خوش لباس و خوش خنده و حتماً در بارۀ چیزی خاص آگاهی
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عمیقی داشت .بر خالف سینما بازیگران تلویزیون باید بتوانند بیان و گفتار خودشان را داشته
باشند و مانند تئاتر بازیگر باشند.

برآمد شوها و سریال های تلویزیونی :پرویز کاردان ،پرویز صیاد ،نوذر آزادی،
حسن خیاط باشی و ...

زنده یاد نوذر آزادی

در این جا بود که رادیو کم کم در این میدان رقابت ،قدرت عمده ی پخش و ارائۀ خبر را در
مقابل این حریف توانا از دست می داد .برنامه های رادیویی شده بود برنامه های تصویری و
صوتی .آن کنترل روی هنرمندان و شاعران نبود ،این جا تلویزیون بود و نیاز به تهیۀ برنامه و
برطرف کردن نیاز روزافزون مشترکان .در این دوران هم تعدادی به زودی کشف کردند که
خیر این پدیده نه سینما است و نه تئاتر ،این خود زندگی است با تمام شیرینی ها و تلخی هایش!
مردم دیگر الزم نیست لباس بر تن کنند و آمادۀ رفتن به تئاتر و یا حتی سینما شوند ،در خانۀ
خود با پیژامه مشغول چای خوردن هم می توانند از دیدن و شنیدن لذت ببرند .همین تلویزیون
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همان گونه که در آمریکا یک رشتۀ جدید به نام « 1 »Soap Operaبه وجود آورد و یک
رشتۀ مهم «شوی زنده با نامی چون جانی کارلسون» و برنامه هایی که مخصوص تلویزیون به نام
«روزهای زندگی» ساخته می شد ،دقیقاً الگوی کار ما در ایران شد .فریدون فرخزاد شومن
مشهور ما ش د ،پرویز صیاد و زنده یاد پرویز کاردان و منصور پورمند پایه گذاران سریال های
تلویزیون شدند .در اوج آنها نیز دائی جان ناپلئون بود با هنر تصویربرداری و بازیگری

هنرمندان ارجمند پرویز صیاد و مری اپیک در کنار زنده یاد نوذر آزادی

درکنار هنر داستان سرایی ایرج پزشکزاد و کارگردانی ناصر تقوایی و با پختگی هنر سینمایی و
زیبایی بازیگری تئاتری و نهایت بهره برداری از این پدیده جدید به نام تلویزیون .نتیجه آن شد
که سریال دائی جان ناپلئون در دوران خود به اوج شهرت و استقبال مردم دست یافت .بازی دو
بازیگر اصلی این نمایش تلویزیونی ،پرویز فنی زاده که گویی با دوربین سینمایی و تلویزیونی
چنان آشناست که برای او تفاوتی بین صحنه تئاتر و تلویزیون و سینما و زندگی عادی نیست و
بازی درخشان و تئاتری غالمحسین نقشینه در نقش دائی جان ناپلئون بسیار دلپذیر و در اوج
 ۲علت اطالق نام صابون یا  afisبه این گونه برنامه ها این بود که طی روز برای خانم های خانه دار
پخش می شد و در خالل آن آگهی های صابون و پودرهای رخشویی برای مخاطبان گذاشته می شد.
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بودند .یکی با حرکات و اجرایی که گویی در صحنۀ تئاتر است و دیگری آرام و زیرپوستی
گویی در خانۀ خودش است .بازی درخشان بازیگران بسیار مشهور تئاتر و سینما در همین
مجموعه از جمله پرویز صیاد ،محمد علی کشاورز ،نصرت اهلل کریمی ،خانم پروین ملکوتی،

زنده یاد پروین ملکوتی

اسماعیل داورفر و معرفی سعید کنگرلو ،نشان داد که هنر هشتم به راستی مرز سرگرمی و قصه
گوئی و قصه پردازی قرن ماست (منظورم نیمه دوم قرن بیستم است) ،بنابراین ،شیوه ی بازیگری
در این شبکه ی گسترده که عمال برای همۀ اعضای خانواده برنامه ریزی شده بود ،نه کامالً
تئاتری بود ،نه کامالً سینمایی ،هم واقعی و هم قدری بزرگتر از واقعیت و با این نگاه می توان
گفت که استعداد و دانش بازیگری به همراه ایجاد لحظه ها و صحنه ها گیرایی خاصی به این
پدیده می داد.
به زودی مردم در خانه های خصوصی و در حریم خصوصی تر خود شاهد چهره های تازه و
صحبت های زیبا و برنامه های متنوع می شوند .در واقع این جعبه جادویی ،هم فال بود و هم
تماشا ...از جمله ،مراد برقی ،پرویز کاردان که در شب های اجرای آن ،خیابان های شلوغ
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تهران خالی می شد .باید پذیرفت که پرویز کاردان با تحصیالت تئاتری خود در دانشکده
هنرهای دراماتیک و کار در اداره تئاتر ،بازی در نقش های متعدد تئاتر و دیدن دوره تخصصی
رادیو و تلویزیون در اروپا بسیار هوشمندانه قبل از هر کس دیگری به ارزش و قدرت این جعبه
جادویی پی برد .او بود که در سریال سرکار استوار ،عبدالعلی خان همایون را در نقش سرکار
استوار به روی این پرده کوچک و به خانه های هزاران ایرانی آورد و شهرتی عظیم برایش به
وجود آورد .او بود که اولین بار پرویز صیاد را در نقش صمد در یکی از همین برنامه ها آورد و
صمد صیاد دل های تماشاگرانش را برد و صیاد نیز که در نویسندگی و بازیگر و کارگردان

هنرمند ارجمند حسن خیاط باشی

یکی از پرکارترین چهره های دوران ما بود در برنامه ی اختاپوس خود هم مری آپیک ،نوذر
آزادی و تعدادی بازیگران تئاتر را وارد جرگۀ هنر هشتم کرد و منصور پورمند که تحصیالت
عالی سینمایی داشت با درک واژه ی «تلخ و شیرین» یکی از پر بیننده ترین برنامه های
تلویزیونی را ساخت و سیروس افهمی با گذشته ای درخشان در تئاتر و آگاهی از تاریخ ایران
پایه گذار سریال های پهلوانی شد و خود نیز شد پهلوان نایب که در آن سریال هم بهمن مفید
بازی کرد .من ،نگارنده این مقاله [اردوان مفید] مدت ها در نقش پهلوان اسد ،برادر زادۀ پهلوان
نایب در کنار سیروس افهمی بازی کردم و از آنجا جذب آوازهای زورخانه و ضرب مرشد و
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نکات بسیار ظریف این گونه داستان ها شدم .و به این ترتیب تلویزیون« ،عضو ارشد ولی جوان»
خانواده ها شد و در صدر مجلس جای گرفت...
پس از مدت کوتاهی این پدیدۀ جدید با آن شکل مطبوع و تصاویر و صحبت های زیبا عمالً
زندگی مردم را در خود چنین خالصه می کرد ،خواسته ها و آرزوها و دردها و درمان ها تا
امیدواری به روزهای بهتر پیش رو همه و همه در این جعبه جمع شده بود.

زنده یاد پرویز کاردان

در این دوران ،بازیگران خاصی که اکثراً میهمانان هفتگی و یا هر شب مردم بودند و عضوی از
خانواده تلقی می شدند تا آنجایی که شرح زندگیشان زبان به زبان می گشت توانستند با ارائه ی
یک تیپ خاص مطبوع طبع تماشاگران خود شوند از جمله «مهندس بیلی» با آن حرکات
بامزه و طنز شیرینش که ابتکار «حسن خیاط باشی» این هنرمند خوب تئاتر بود و یا در سریال
های اختاپوس و ایتالیا ایتالیا و شو خر تو خر ،نوذر آزادی که تکیه کالمش زبان زد مردم
بود و «ای آخ» گفتنش کلی معنا داشت و یا پرویز کاردان که با آن ماشین مشهورش «یاقوت»
شب های مردم را پر از قصه و گاه غصه می کرد و یا پرویز صیاد با ارائه ی شخصیت بامزه و تیز
هوش و ساده دل «صمدآقا» توانست در دل مردم آن چنان شوری بیافریند که ناگفتنی است و
یا پرویز افخمی در سریال پهلوانان یک تنه رستم زمان شده بود.
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از طرفی بازیگران تئاتر با بهره گیری از قدرت نفوذ این پدیدۀ پر بیننده با نمایش تئاترهای
تلویزیونی خود در واقع چراغ تماشاخانه ها و صحنه های تئاتر را نیز روشن نگاه می داشتند.
بدون هیچ شکی این پدیده توانسته بود هنر سینما و تئاتر و رادیو را در خود بگنجاند و انصافاً
برنامه سازان و برنامه ریزان و برنامه گذاران با وجود بودجه ی بسیار خوبی که در اختیار آن ها
گذاشته شده بود ،در ارائه کارهای بامحتوا و تاثیرگذار ،نهایت تالش خود را به کار می بردند.
در این میان ،اتفاقی افتاد و آن نمایش تئاتری شهر قصه بود که آوازه ی موفقیت و اقبال مردم
باعث شد که تلویزیون تصمیم بگیرد این کار را برای تلویزیون ملی ایران ضبط و پخش کند.
کارگردانی تلویزیونی آن به عهده هژیر داریوش که فردی تحصیل کرده در امور سینمایی بود.
کارگردان هنری آن بیژن مفید و گروه آتلیه «تئاتر» بود که گروهی کامالً جوان بودیم .ما
چندین بار به استودیو رفتیم و تا زمانی که دکورها ساخته و نورپردازی ها کامل شد ،ضبط بسیار
خوبی از شهر قصه برای تلویزیون صورت گرفت .شگفتا که با اولین اجرای خود دل تماشاگران
را چنان به دست آورد که برای پخش مجدد و مجدد آن تقاضاها و تلفن ها از سوی نه تنها مردم
که شخصیت های صاحب منصب دولتی برای اجرای آن در تلویزیون منطقه ای و شبکه های
شهرستان ،روزافزون شد .حاال ما یک تلویزیون داشتیم که از سویی پرویزخان کاردان با «مراد
برقی» خود دوشنبه شب های تهران را خالی می کرد ،و یک دائی جان ناپلئون داشتیم که همه
طبقات مردم را جلب خود کرده بود و اکنون «شهر قصه» که گویی نویسنده توانسته بود گنج
قصه های دیرباز مردم را یک جا به آن ها هدیه دهد ،و حاال این شهر قصه بود که در سراسر
ایران همه مردم را از وجود «روباه مال» و «خرس رمال» و «شتر نمدمال» آگاه می کرد و با خاله
سوسکه ی مینی ژوپ پوش خود دل ساکنان همه شهرهای ایران را می ربود.
این جعبه جادویی شده بود مونس و یار خانواده ها ،شب های عید و در لحظات سال تحویل،
چشم ها در انتظار حضور شاه و شهبانو و ولیعهد بودند ،و برنامه سازان نیز در تدارک بهترین
ترانه ها و نمایش ها و بازی ها برای مردمی که در خانه ها گرد سفره ی هفت سین نشسته بودند.

166

شماره ۱۷

آرمان

برنامه های خبری از خبرهای گوارا و ناگوارا می گفتند و مردم هر لحظه بیشتر به این جعبۀ
جادویی جذب می شدند .نیروی شگفتی بود این تار تنیده و گسترده در سراسر ایران .با یک
اشاره مردم یک مملکت آگاه می شدند و با یک سخن همه شاد .دریغا که یک باره این شبکۀ
پر قدرت از دست دوست بیرون رفت به چنگ دشمنان افتاد و انقالب اسالمی سال ۱۳۵۷
دستاوردهای این هنر نوین را متوقف ساخت.
با آن که سینما در قالب هنر هفتم و تئاتر در قالب هنر «مادر» و رادیو به عنوان یک بنگاه خبری
هنوز فعال بودند ،ولی تلویزیون یکه تاز میدان شد .بازیگران نقش های متعدد و برنامه سازان و
خ برگویان تلویزیون ،عضوی از خانواده ی بزرگ ایرانی ها شدند ،آن گونه که حتی امروز پس
از  ۴۲سال وقتی خبر مرگ «نوذر آزادی» می آید ،مردم گویی عضوی از خانواده ی خود را از
دست داده اند و یا وقتی بهمن مفید از میان ما می رود درد عمیقی در دل مردم می نشیند و
شگفتا که ا مروز در خط های پایانی همین مقاله بودم که خبر از دست دادن یکی از پایه گذاران
محبوب سریال های تلویزیونی پرویز کاردان را شنیدم.
دقایقی بعد ،تلفن ها و گزارش های فیس بوک و رسانه های گروهی با شگفتی از رفتن نابهنگام
پرویز کاردان اشک در چشم داشتند ۴۲ ،سال پیش او سرگردان بود و امروز نیز در غربت چشم
از جهان فرو می بست .به راستی او چه کرده بود که همیشه زنده تر از دیروز در دل مردم جای
گرفته بو؟ من همیشه درباره اش می گفتم ،آقای کاردان ،آهسته و آرام ولی در خط مردم و
سربلندی مملکتش قدم برمی داشت .بله! آهسته بود ،ولی همیشه پیوسته و پویا .او با آشنائی با
این پدیده بود که با مصاحبه های درست و نکته های ظریف طنزهایش توانسته بود شخصیت
کاردان چهل سال پیش را نه تنها در هم نسالن خود که برای نسل های بعدی نیز ادامه بخشد،
همانگونه که پرویز صیاد با صمدش هنوز برای مردم خاطرات خوش دیروز را زنده نگاه می
دارند و با طنزهای ناب خاص خود مردم را امیدوار نگاه می دارد...
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مشکل هنر با رسانه های مجازی
و اما تا چه مدت هنر بازیگری با سرعت پیشرفت رسانه های مجازی در شبکه های مجازی می
تواند میدان دار هنرهای شنیداری و دیداری باشد؟
به نظر می رسد پیشرفت های لحظه به لحظۀ پدیدۀ نوظهور قرن بیست و یکم یعنی «شبکه های
مجازی» به زودی پرچم هنر نهم را باال ببرد و دور را از تمام رسانه ها بگیرد :پدیده ای که دیگر
احتیاج به جعبه ای در خانه ندارد ،هم آهوی بیابان است و هم عروس خیابان ،با تلفن های
کوچک همراه دنیا را با خود به دنبال می کشد ،و مانند چراغ جادوی افسانه ای یا شب چراغ و
قصه های عامیانه و یا شهر فرنگی و تلویزیون و رادیو با همین تلفن همراه نه تنها از اخبار و هنر و
ورزشی که از کوره راههای دور افتاده باخبر می شود.
باید پذیرفت که جهان ،جهان دیگری است و خواسته های مردم خواسته های دیگری .جهان،
جهان ارتباطات شده است و بعدها چه کسانی درباره نحوۀ بازیگری این هنر «نهم» که هر فردی
از افراد بشر جلوی آن قرار می گیرد عمالً بازیگر است ،سخن خواهند گفت؟! نهایت این پدیده
تا به کجا خواهد رفت؟ آینده شاهد آن خواهد بود .اما باید پذیرفت هنوز یک فیلم خوب ،یک
تئاتر ناب ،یک موسیقی حساب شده و زیبا ،یک برنامه ی پرمحتوی رادیویی که در آن ها
آموزش و هنر بازیگری و نویسندگی و کارگردانی وجود دارد ،همچنان در تلطیف روح بشر
کارساز و موثر است .زیرا به اعتقاد من ،غیر از هنر که تاج سر آفرینش است ،منزلت هیچ
سلطنتی جاودانه نیست .باید پذیرفت که هر وسیله ای که با مردم در ارتباط است برای جلب
همین مردم باید از ظرایف و ویژگی های هنری برخوردار باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد .نمی-
توان صرفاً آینۀ احساسات و ارتباط مردم بود .باید حرفی برای گفتن داشت ،به زبان دیگر نمی
توان دریایی از حوادث و سخن ها و داستان ها بود ،ولی ساحلی برای اندیشیدن و لذت بردن و
احساس آرامش کردن نداشت .این نوزاد تازه پا راهی دشوار و دراز در پیش دارد...
اردوان مفید ،لس آنجلس ،ماه جون ۲۰۲۱
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نادر مجد
موسیقی ایرانی
با بیداری ملت در
صبح قرن بیستم
آن جا که فرو ماند سخن در پی راز
ساقی قدحی داد به صد عشوه و ناز
صد گفته ی نا گفته به دل ها بنشست
صد غنچه شکفته شد ز هر پرده ی ساز

شام قرون خفته ی جامعه ی ایرانی با بیداری ملت در صبح قرن بیستم پایان می پذیرد .مردم در
تب و هیجان آزادی خواهی می سوزند .ارزش های دست و پا گیر فرهنگ سنتی مورد سوال
روشنف کران و صاحب نظران قرار می گیرد و نیروی مادی و معنوی جامعه در مدخل رهائى از
قید و بندهای نظام کهنه است .نهضت مشروطیت ایران نه تنها خواهان آزادی های سیاسی است،
بلکه در ادبیات و هنر و و موسیقی وسایر زمینه های فرهنگی نیز دگرگونی های بنیادی را طلب
می کند .در این دوره ،سبک نگارش ،دستخوش تغییرات اساسی می شود و موسیقی در یک
جهش چشمگیر از محفل های خصوصی به درون جامعه می رود و ترانه های عارف در بطن
حرکت های سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.
ظهور سبک ساده نویسی در ادبیات ،فشردن چکیده ی احساس و اندیشه ی ایرانی در قالب شعر
امروز و درک نیاز به گسترش آموزش و پرورش همگانی به جای مکتب و مدارس طلبگی را
می توان از جمله دست آوردهای عمده ی جنبش مشروطه به شمار آورد .سرانجام ،موسیقی
نمی توانست در قالب نظم کهنه باقی بماند.
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می بایست نیروی عظیم پراکنده ای که چه از نظر اقلیمی و چه از جنبه ی کمی و کیفی دست
اندر کار موسیقی بود به نحوی معقول تمرکز یابد تا شالوده ی موسیقی ملی فراهم آید .الزم بود
موسیقی از اسارت طوالنی مذهب و نظامی گری رها گردد تا نیروی خالق آن شکفته شود.
می بایست ارزش اجتماعی موسیقی تفهیم شود تا هنرمندان از انزوای خود بیرون آیند ،و
موسیقی از انحصار دربار و خان ها و حکمرانان والیتی در آمده و در سطح جامعه گسترش یابد.
هرچند موسیقی زیر فشار تعصبات مذهبی با تکیه بر پیکر عظیم شعر حماسی و عرفانی ایرانی
فارسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد ،اما دیگر زمان استقالل موسیقی فرا رسیده بود.
هرچند مذهب نیز خود چند صباحی بستر حفظ موسیقی گشت ،اما دیگر زمان تقیه که طی قرون
متمادی به زندگی بطئى خویش ادامه می داد – سپری شده بود .تحول فرهنگی ناشی از جنبش
مشروطیت می رفت تا موسیقی را که در لباس مبدل اذان و روضه ودسته و مداحی و تعزیه
پیچیده شده بود ،بیرون آورد .موزیک نظامی نیز در محدوده ی عملکرد درباری خود
پاسخگوی نیاز فرهنگی جامعه نبود .می بایست دست مایه ی هنر موسیقی را که در قالب
فرهنگ شفاهی به اساتیدی چون علی اکبر فراهانى و پسرانش میرزا عبداهلل و آقا حسینقلی و
شاگردش غالمحسین درویش و دیگران رسیده بود حفظ و حراست شود.
به هر تقدیر ،جدائى سرنوشت موسیقی از شعر ،رهائى آن از مذهب و نظامی گری و حفظ
وکتابت این گنجینه ی تاریخی از جمله مقوالتی بودند که به تحولی بنیادی و بالنده نیاز داشتند و
خوشبختانه بیداری ملت زمینه های الزم برای تکوین و رشد چنین امری را فراهم آورده بود.
تحقق فرهنگ کتبی ،عمومیت و اعتباربخشیدن به هنر موسیقی  ،ساده پردازی و ساده سرایی ،و
باالخره نوآوری در سبک و محتوا از عمده تحوالتی هستند که ذکرشان  -هر چند اجمالی –
خالی از لطف نخواهد بود.
تحقق فرهنگ کتبی :پایه های علمى موسیقی ایران با تاسیس "شعبه موزیک" مدرسه ی
دارالفنون به همت میرزا تقی خان امیر کبیر در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بنیان گذاشته شد.
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اولین کتاب تئورى موسیقی به ترجمه ی میرزا علی اکبرخان نقاش باشی (مزین الدولّه) تدوین
گشت ،و زمینه های تعلیم تئورى موسیقی ،سرایش (سلفژ) ،دیکته موسیقی ،هماهنگی
(هارمونی) ،ساز شناسی و ارکستر شناسی فراهم آمد" .شعبه موزیک" دارالفنون در سال ۱۲۹۷
به وزارت معارف منتقل شد و به نام "مدرسه موزیک" به مرکزی برای تعلیم و تربیت موسیقی
دانان تبدیل گشت .گرچه هدف اساسی این مرکز بهبود وضع موسیقی نظامی بود و گرایش
زیادی به سمت موسیقی غربی داشت اما اثرات آن را در اشاعه ی موسیقی ایرانی را نباید نادیده
گرفت.
متاسفانه نوع سازهایی که در این مدرسه تدریس می شد عموما شامل سازها ى بادی غربی،
پیانو ،و سازهای زهی از جمله ویولون بود .چنین محدودیتی عمال این مرکز را از موسیقی سنتی
دور نگاه می داشت .1موزیک نظامی جدید حتی دنباله ی طبیعی موزیک نظامی سنتی یعنی
موسیقی "نقاره خانه" ای نیز به حساب نمی آمد .اما خوشبختانه اکثر معلمین ایرانی این مرکز از
جمله غالمرضا مین باشیان (ساالر معزز) ،حسین هنگ آفرین ،ابراهیم آژنگ و دیگران به تدریج
جای پای موسیقی سنتی را در مدرسه باز نمودند .مین باشیان سرودهای میهنی را تصنیف و اجرا
نمود ،هنگ آفرین ردیف میرزا عبداهلل را و آژنگ که دستگاه های موسیقی را نزد آقا حسینقلی
فرا گرفته بود به شاگردان خود تدریس نمودند.
سئوالى که م طرح می شود آن است که آیا تاسیس مدرسه دار الفنون یا مدرسه موزیک و این
قبیل مراکز علمی جدید در نهایت به نفع جامعه ایران بوده است یا آنکه می بایست به تقویت
نظام آموزشی سنتی در چهارچوب مکتب اکتفا کرد؟ به عبارت دیگر تا چه اندازه معرفی نظام
آموزشی جدید در جامع ه سنتی بیراهه روی قلمداد شده و یا تا چه حد امکان بردن علوم جدید
به مکاتب سنتی مقدور بوده است؟

 ۱زیرا که نواختن دستگاهای موسیقی ایرانی بوسیله سازهای بادی غربی به استثنای فلوت و تا اندازه
ای قره نی بسیار دشوار است .از سازهای زهی نیز ویولون برای نواختن موسیقی سنتی مناسب ترین
ابزار می باشد.
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به طور کلی بحث درباره ی مکتب و مدرسه و مسئله ى نفوذ فرهنگ غرب در بافت فرهنگ
بومی مقوله ای است قابل تعمق .پاره ای از روشنفکران از جمله جالل آل احمد معتقدند که به
عوض ایجاد مدرسه ی جدید بهتر بود اگر علوم جدید را به مکتب خانه ها و مدارس طلبگی
می بردند ،تا چنین برخورد خصمانه ی تاریخی میان مذهبیون (منورالفکرهای قدیم) و تحصیل
کرده ها (روشنفکران جدید) به وجود نمی آمد .آل احمد به تنقید از کارشناسان ،کاغذ بازان،
جامعه شناسان ،اقتصاددانان ،و فارغ التحصیالن مدارس پرداخته و از مشخصات روشنفکران نزد
عوام چون "فکلی"" ،متجدد"" ،مستفرنگ"" ،دزنفکته"،و حتی "قرتی" و "مکش مرگ ما"
یاد می کند و ایجاد مدارس جدید را در خارج از حوزه های علمیه مسبب یک چنین وضعی
می داند:
پیش از این از مدرسه به عنوان کوچکترین واحد یا اولین حوزه آموزش فرهنگ و
علوم که زادگاه اصلی روشنفکری است سخن گفته ام .و طبیعی است اگر مکتب خانه
های سنتی و طلبگی را از مقوله این نوع مدرسه بیرون بگذاریم ،چنانکه گذاشته ایم ،به
گمان اینکه مدارس طلبگی پیش از دوره روشنفکری نیز دایر بوده است .اما تنها
آخوند و فقیه و میرزا بنویس و شاعر تربیت می کرده ،و هم این جوری بوده است که
اولین سنگ تفرقه را میان روشنفکر امروزی و محیط سنتی افکنده ایم".

1

این تعبیر که در بستر ذهنى فرهنگ ضد استعمارى رشد و نمو کرده در حقیقت پاسخى طبیعى
است به نفوذ بیگانگان در سرنوشت ملت ها و و عقیم نمودن بخش عمده ى نیروى فعال این
جوامع .آل احمد از فرنگى مآبى ،بى دینى ،و بیگانگى روشنفکران نسبت به محیط بومى و سنتى
و تاریخ و زبان و فرهنگ خود شکایت مى کند و آنرا دلیل بى اعتبارى ایشان در دوران اخیر
مى داند.

 ۱جالل آل احمد" ،در خدمت و خیانت روشنفکران" ،چاپ اول ۱۳۵۷ ،ه.ش ،.چاپخانه سپهر ،صفحه
.۴۰
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اما ا ین برداشت نقش دوگانه ى فرهنگ استعمارى را نادیده مى گیرد .همانطوری که قبال اشاره
شد ،مدرسه موزیک محلى بود براى نفوذ فرهنگ غرب در ایران .اما دیدیم چگونه اساتید
مدرسه به حفظ و گسترش موسیقى ملى همت گماشتند که مى توان آنرا نقش ثانوى فرهنگ
استعمارى بشمار آورد .لپ کالم آنکه آن دسته از افسران نظامى که به دنبال مستمسکى براى
ارتقاء درجه و رتبه مى گشتند ،پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه موزیک یا به ریاست
دستجات موزیک نظامى پرداختند و یا مسئولیت هائى خارج از حیطه ی موسیقى به عهده
گرفتند .در حالی که عاشقان موسیقى ،اکنون که به ابزار علمى جدید مجهز شده بودند،
توانستند پایه هاى فرهنگ کتبى موسیقى را فراهم آوردند که بعدها در خدمت موسیقى ملى به
کار گرفته شد.
ایراد دیگرى که به تعبیر آل احمد و دیگران مى تواند وارد باشد آنست که مراکز آموزشی
سنتى هرگز نتوانسته بودند رسالت تاریخى خود را در جذب علوم و فنون جدید انجام دهند.
دلیل این امر شاید چگونگى کیفیت یادگیرى در این مکاتب باشد که سنتاّ بر پایه ى حفظ
کردن و بخاطر سپردن طوطى وار کالم استاد بوده و کمتر مجال شکوفائى خالقیت و نیز تحلیل
گرى ذهنى را فراهم مى آورد .شاید هم تعصبات بى حد گردانندگان این مراکز در پذیرش
ایده هاى نو موجب عدم جذب فنون و علوم جدید بوده است.

1

ناگفته نماند که مقصود از گشودن این بحث مقایسه اى است میان فرهنگ کتبى و شفاهى .واال
نه تمجید موسیقى غرب مورد نظراست و نه خداى ناکرده تنفید از آنچه که داریم .اما چنین
بنظر مى آید که مبالغه در مقصر دانستن استعمار جهانى به عنوان بانى و مسبب گرفتارى هایمان
و نیز براى پوشاندن خطاها و سهل انگارى هایمان دور از انصاف است.
۱
عامل تعصب مذهبی در رویارویی با موسیقی ملی مبحثی است کالسیک .همان طوریکه می دانیم
حرام دانستن موسیقی درمکتب تشیع ضربات سنگینی را بر پیکر این بخش از فرهنگ ملی وارد آورده
است که اثرات آن هم چنان مشهود می باشد .آیا چنین برخوردی خصمانه صرفا از تعصب مذهبی ریشه
می گیرد و یا به عوامل دیگری چون سوگواری جامعه از واقعه کربال گرفته و یا به تفننی بودن موسیقی
وبا حال و جذبه جوهری این هنر در ایجاد رابطه با کاینات و متافیزیک و بالمال رقابت آن با مذهب
بستگی دارد ،همگی از مقوالتی هستند در خور بررسی که از حوصله ی این مقاله خارج است.
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و اما چگونگى یادگیرى موسیقى از طریق فرهنگ شفاهى :در بررسى تاریخ موسیقى
ایران به این نکته بر مى خوریم که پیشینیان ما گویا از عالماتى بر اساس حروف ابجد استفاده
مى کردند که وسیله ى شناسائى اصوات و پرده هاى تنبور بوده و با این حروف نت هاى
موسیقى را مى نگاشتند .بعالوه تشخیص زمان ،وزن ،و ضرب و ابعاد و کوک ساز نیز بوسیله
این حروف ابجدى مقدور بوده است.
در سال  ، ۱۳۱۷مهدیقلى هدایت (مخبرالسلطنه) در رساله ى ابجدى خود که ضمیمه اى است بر
"مجمع االدوار" سعى نموده تا تلفیقى ازحروف ابجدى و نت نویسى جدید بدست دهد و حتى
تا آنجا پیش رفته و نت نویسى تازه اى نیز اختراع نموده است .هدایت عالماتى هم براى
مضراب ریز در تار و سه تار و تکیه ها وتک مضراب هاى چپ و راست و مالش انگشت وغیره
به کار برده است .اما استاد روح اهلل خالقى معتقد است که زحمات هدایت در این راه بى حاصل
بوده ،چرا که با در دسترس بودن رسم الخط موسیقى بین المللى نیازى به خط اختصاصى جدید
نیست زیراکه درک موسیقى ملى  -حتى آوازهاى بدون ضرب -از طریق خط بین المللى میسر
مى باشد.

1

بنابراین با توجه به نبودن خط موسیقى چنین به نظر مى آید که آموزش موسیقى سنتى عمدتا بر
پایه فراگیرى از راه گوش بوده است .در این روش استاد ردیف ها و نغمه ها و آهنگ ها را
مى نوازد و شاگرد موظف است آنها را حفظ نموده و مو به مو اجرا نماید .علی رغم مشکالت
این نوع یادگیری  -که قبال ذکر آن رفت  -این روش دارای دو حسن عمده می باشد .یکی
آنکه شاگرد قادر خواهد بود تا حاالت نوازندگی استاد را از طریق مشاهده و شنیدن تقلید کند.
این امر از راه "نت خوانی" مقدور نیست ،حتی اگر کلیه ی عالمات را در زیر و یا روی
 ۱روح هللا خالقی ( ،)۱۳٦۲سرگذشت موسیقی ایران" ،بخش دوم ،بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه،
چاپ مروی ،تهران ،ص......." .۹۰ .فرا گرفتن این خط (خط بین المللی موسیقی) کار دشواری نیست
و ما هم می توانیم موسیقی خودمان را با همان خط بدون آنکه محتاج به اختراع جدیدی باشیم بنویسیم و
برای بعضی پرده ها و برخی حاالت موسیقی ایرانی سالهاست که عالماتی توسط وزیری وضع شده و
عمومیت یافته است چنان که اکنون حتی آوازهای بی ضرب را هم با این خط می نویسند و برای آشنایان
به موسیقی ملی کامال قابل درک و عمل است".
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"خطوط حامل" اضافه نمایند .حسن دیگر این روش آنست که یاد گیری از راه "گوش" به
حالت غنایی (تونالیته) ی نوازندگی کمک می کند .این امر در "تکنوازی" که از ارکان اصلی
موسیقی سنتی به شم ار می آید ،دارای اهمیت بسیار می باشد ،در حالیکه در موسیقی ارکستری
ممکن است چنین نباشد .در عوض آنان که از راه نت نوازندگی را فرا می گیرند ،عموما با
حالتی کلیشه ای و مکانیکی ساز می نوازند که می تواند دلنشین نباشد.
به هر تقدیر ،نقش فرهنگ شفاهی در انتقال سینه به سینه ی اندوخته های تاریخی موسیقی را باید
ارج نهاد؛ زیرا که دانش مان از الحان موسیقی قدیم ایران که شامل مقامات دوازده گانه ،شعبه
های بیست و چهار گانه ،و گوشه های چهل و هشت گانه می شود را باید مدیون همت و
کوشش بزرگان موسیقی سنتی بدانیم .نقش این بزرگان به مراتب ارزشمند تر خواهد شد اگر به
یاد بیاوریم که موسیقی سنتی در بستر نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی به روند تدریجی خود
طی قرون متمادی ادامه داده است و چه بسا در آشوب ها صدمات فراوان بر پیکر آن وارده شده
است .ابن خلدون در کتاب خود مقدمه می نویسد:
".....و موسیقی از آخرین صنایعی است که در اجتماع و عمران پدید می آید........و نیز
این هنر از نخستین صنایعی است که در هنگام ویرانی وسیر قهقرایی یک اجتماع از آن
رخت می بندد و زایل می شود و خدا آفریننده است".

1

طبق گفته ی ابن خلدون می بایست با تحول جنبش مشروطیت در انتظار معجزتی در موسیقی
ایرانی بود .استاد روح اهلل خالقی در خاتمه ی کتاب اول سرگذشت موسیقی ایران می نویسد:
" ...در اواخر سال  ۱۳۰۲با ورود استاد علینقی وزیری به میدان موسیقی ایرانى تحولی
پیدا می شود که "....

2

 ۱داریوش صفوت" ،پژوهشی کوتاه درباره ی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی" ،تجدید
چاپ توسط "کانون دوستداران فرهنگ ایران".
 ۱روح هللا خالقی " ،همانجا" ،بخش اول ،صفحه .٥۰۳
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پس سرانجام قرعه فال به نام استاد وزیری زده شد و ایشان تحول الزم را در موسیقی ایران فراهم
آورد .وزیری در زمستان سال  ۱۳۰۲مدرسه عالی موسیقی را تاسیس کرد .موسیقی علمی را به
شاگردان خود آموخت ونت خوانی ،سرایش ،ساز شناسی و دیکته موسیقی را با نظم و ترتیب
خاص به عاشقان موسیقی تعلیم داد و زیبایی را با تکنیک در هم آمیخت و موسیقی را از
محدوده ی پیش درآمد و تصنیف و رنگ گه در قالب ردیف معمول بود به مرزهای جدید
آهنگسازی گسترش داد.
استاد روح اهلل خالقی نخستین خاطره اش را درمورد آهنگ "خریدار تو" که در بهار ۱۳۰۳
توسط وزیری و سلیمان سپانلو و ابوالحسن صدیقی اجرا شد چنین نقل می کند:
هرگز فکر نمی کردم که بتوان در موسیقی ایرانی چنین قطعه جذاب و متنوع و
دلپسندی ترکیب کرد .تنها ذوق وزیری توانسته بود در آن موقع که موسیقی ما در

حصار یک نواخت ردیف ،مقید بود ،زنجیرهای عادت را بگسلد و بطوریکه لطمه
ای به موسیقی ملی وارد نشود ،چنین لحن شیوایی بوجود آورد( "....تاکید از
ماست).

1

خالقی لطایف قطعه ی "خریدار تو" را توصیف کرده و معتقد است که:
نغمه های آن به هیچ وجه به سبک موسیقی آن زمان نبود .شروع آهنگ از پرده ی
عراق ،و فرود "تنیک" ماهور ،آغاز شعر از پرده ی "راک" ،ایست در روی سومین
نت گام ،فرود مجدد به پرده ی اول ماهور ،عدم تکرار ملودی اشعار وسیله ی ارکستر،
شروع شعر سوم از پرده ی ماهور و فرود به نت هنگام در پرده ی عراق ،کشش های
ویولون ،تک مضراب های تار به همراه "پیزیکاتو" ی ویولون ،سفر از مقام بزرگ به
مقام کوچک ،و باالخره خاتمه ی قطعه پس از شعری در پرده ی شکسته و مجددا

۲

روح هللا خالقی" ،همانجا" صفحه .۱۰
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تغییر مقام یا پرده گردانی (مودوالسیون) و فرود قطعه به مایه اصلی ،همگی از حال و
هوایی تازه در موسیقی ایرانی صحبت می کردند".
این فضای تازه را تنها کسی می توانست تجربه کند که در چشمه ی زالل موسیقی ایران تن
شسته باشد .و او کسی جز استاد علینقی وزیری نمی توانست باشد.
اگر به تشریح کالبدی قطعه ی"خریدار تو" آن سان که خالقی آنرا توصیف کرده بپردازیم،
خواهیم دید که تکنیک موسیقی غربی به نحو جالبی در یک قطعه ی ایرانی به خدمت گرفته
شده است" .پیزیکاتو" یعنی با انگشت به سیم های ویولون نواختن و ترکیب آن با تک مضراب
های تار ،تغییر مقام (مودوالسیون) ،یعنی سفر از مقامی به مقام دیگر ،عدم تکرار ملودی شعر،
هارمونی یا موزیک چند صدایی بجای تک صدایی (یونیسون) موزیک سنتی ،همگی از فنون
بکار گرفته شده در موسیقی غربی به شمار می آیند.
استفاده از این فنون در موسیقی ایرانی ضرری نخواهد داشت تا آن جایی که به محتوا و فضای
آهنگ لطمه ای وارد نشود .مسلما الزمه ی این کار شناخت و احاطه ی آهنگساز نسبت به
موسیقی سنتی است .به عنوان مثال ،در دستگاه ماهور که در موسیقی غربی مقام بزرگ (ماژور)
نامیده می شود ،به کارگی ری تکنیک غربی در موسیقی ایرانی تا حد زیادی عملی است .ولی در
عوض دستگاه شور که معادلی در موسیقی غربی ندارد ،امکان چند صدایی کردن آهنگ را
محدود می نماید .ربع پرده های موجود در دستگاه شور به بررسی و مطالعه و تجربه نیاز دارد
تا بتوان فواصل سه و پنج وحالت "محسوس" آنرا بدون آنکه گوش را آزار دهد ،پیدا نمود.
شاید چند صدایی کردن آهنگ در مقام شور آن چنان ضرورت نداشته باشد .به همین ترتیب
امکان چند صدایی کردن و هماهنگی در مایه اصفهان که در مقام کوچک (مینور) موسیقی
غربی معادل دارد به مراتب بیشتر است از چند صدایی کردن موزیک در دستگاه سه گاه که در
موسیقی ایرانی رایج است .حتی در دستگاه ماهور نیز هارمونیزه کردن در گوشه های محدودی
امکان پذیر می باشد .مثال درآمد ،فیلی ،راک ،و عراق از گوشه هایی هستند که امکان پذیری
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چند صدایی کردن در آن ممکن تراست تا گوشه هایی چون شکسته و دلکش که محدودیت
بیشتری ایجاد می کند.
گذشته از مقوالت فنی ،باید فلسفه ی بکار گیری موسیقی سرزمین های دیگر را در موسیقی
سنتی مورد بررسی قرار داد .اصوال در هنر به طور اعم و در موسیقی که دارای زبان بین المللی
است باالخص مرزهای جغرافیایی کمتر مصداق می یابد .به عنوان مثال گوته را نمی توان
"حافظ زده" نامید و یا مانی را "بودا زده" و ابن سینا و یا فارابی را "ارسطوزده" .مقوالتی چون
غرب زدگی و شرق زدگی در قاموس هنر و فلسفه و علم نمی گنجد .نوای موسیقی در سطح
جهان جریان دارد .الهام پذیری از اقوام دیگر اگر با دانش کاربرد آن همراه باشد ،در موسیقی
نه تنها جایز است بلکه بسیار مطبوع و دلپذیر می باشد.
قطعه ی "خریدار تو" ی وزیری" ،داروک" نیما" ،چشم هایش" علوی و بسیاری نمونه های
دیگر از شاهکارهای هنری دوران معاصرمان نه تنها ایرادی بر آن ها وارد نیست ،بلکه هرکدام
ابعادی نو در احساس و اندیشه می گشایند که دریچه ای برای آثار نسل های آینده خواهد بود.
و اما اجرای قطعه ی "خریدار تو" از جنبه ی فنی بدون داشتن زمینه های فرهنگ کتبی
درموسیقی مقدور نیست ،زیرا که نوازندگان هر یک ملودی جداگانه ای می نوازند و امکان هم
آهنگ کردن آنان از راه گوش و حفظ کردن اگر محال نباشد ،کار بسیار دشوار و پردرد سر و
وقت گیر ی است .عالوه برجنبه ای فنی ،کتابت موسیقی در حفظ و حراست میراث فرهنگی
نیز بسیار موثر بوده است .به عنوان مثال از مقام های دوازده گانه ،آوازها شش گانه ،شعبه های
بیست و چهار گانه و گوشه های چهل و هشت گانه ی قدیمی آنچه که امروز در دسترس مان
قرار دارد دستگاه های هفت گانه ،آوازهای پنج گانه ،و گوشه های چهارصد و هفتاد ویک گانه
می باشند .مسلما میزان حیف و میل ردیف موسیقی از راه انتقال فرهنگ شفاهی بسیار باالست،
در حالیکه در فرهنگ کتبی چنین فرسایشی یا اصوال وجود ندارد و یا بسیار اندک است.
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کو شش های علینقی وزیری ،موسی معروفی ،ابوالحسن صبا ،روح اهلل خالقی ،جواد معروفی و
بسیاری دیگر از موسیقیدانان معاصرمان را در این راستا نمی توان فراموش کرد .باشد که جامعه
ایرانی روزی از این بزرگان آن چنان که در خور مقامشان هست قدردانی نماید.
عمومیت و اعتبار بخشیدن به موسیقی ملی :موسیقی ایرانی عمدتا درمحافل خاص و
مجالس انس شکل گرفته و ارائه گشته است 1 .این سنت قدیمی هنوز متداول می باشد .همه ی
ما به کرات از ایرانی ها شنیده ایم و یا خوانده ایم که از شب یا شب هایی سخن می گویند که
در پای سه تار میرزا عبداهلل ،سنتور سماعی ،نی کسائى و ضرب حسین تهرانی و  ...به صبح
رسانده اند .حکایت استاد روح اهلل خالقی از محفل انس و سنتورسماع الحضور و یا نوشته ی
خانلری از جمع کوچک یاران و حضور صادق هدایت و سه تار استاد عبادی از نمونه های
کالسیک این مقوله اند.
جالب اینجاست که در بسیاری از مواقع ،نوازندگان و یا آواز خوانان تحت تاثیر حال و هوای
جمع دوستان یکرنگ و صمیمی پاره ای از شاهکارهای خود را ارائه داده اند که کمتر نظیر آنرا
در محیط های عمومی شنیده ایم .چرا که محفل انس یاران یکدل و همرنگ خود زمینه ی
مناسبی است برای تشویق هنرمند و اجراى اثر خوب هنری .حالت صفا و صمیمیت در جمع
اصحاب منجر به خلق شاهکارهای هنری شگفت انگیزی چون مثنوی مولوی شده است.
از طرفی دیگر محافل خواصی هم بوده اند که در آن نوازنده و یا خواننده را به منظور سرگرم
کردن دعوت می کردند .در این مجالس ماهیت موسیقی به هیچ وجه مطرح نبوده و هنرمند را
هرگز جدی نمی گرفتند .موسیقیدان را عمله ی طرب می خواندند و برایش قرب و منزلتی قائل
نبودند .این مجالس عموما از سوی طبقات فرادست جامعه ترتیب داده می شد که نه تنها مطرب
ها را در برمی گرفت بلکه در بسیاری موارد اساتید فن و هنرمندان را نیز با زور و ارعاب ملزم
۱مکاتب درس اساتید موسیقی مقوله ای است جداگانه .در محضر استاد هوای درس و مشق و مدرسه
جریان دارد و کمتر مجالی برای ارائه اثر هنری پیدا می شود .مواردی که استاد به سر حال بیاید
وقطعه ای را برای شاگردان بنوازد استثنایی بوده و شامل این اصل کلی نیست ،زیرا در غیر این
صورت اساس کار که بر مبنای سخت گیری و تمرین و ممارست بنا شده از هم خواهد پاشید.
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می ساخت تا علی رغم میل باطنی شان در آن حضور یابند و موجبات سرگرمی حضار را فراهم
آورند .در این رابطه حقایق تلخ تاریخی زیادی موجود است که داستان درویش خان و شاهزاده
شعاع السلطنه فرزند مظفرالدین شاه قاجار یک نمونه ی آن است.

1

بعد ها در اثر رشد جمعیت و توسعه ی ارتباطات و مخابرات و گسترش شهر نشینی محافل انس
و الفت – البته بخشی از آن – به تدریج گسترده تر شد و به سالن های کنسرت تبدیل گشت ،در
حالی که موسیقی مجالس خواص از نوع دوم ،خوراکی شد برای تغذیه ی کافه ها و کاباره ها.
در این اواخر نیز رسانه های گروهی مراکزی بودند برای پخش و ارائه ى هر دوگونه موسیقی.
به این ترتیب موسیقی در سطح کشورعمومیت یافت اما ارزش و اعتبارواقعی موسیقی اصیل
ایرانی همچنان در پرده ی ابهام باقی ماند.
عوامل متعددی موجب عدم اعتبار موسیقی سنتی در جامعه ی ایران و در نتیجه محدود شدن آن
به حلقه های خواص بوده است که می توان آنرا به پنج گروه عمده تقسیم نمود .این عوامل
عبارنتد از ( )۱مساله غنای حرام )۲( ،ماهیت روشنفکرانه ی موسیقی ( )۳مرز باریک میان هنر و
ابتذال ) ۴( ،فقدان امکانات تعلیم و تربیت موسیقیدانان وعدم شناخت کامل جامعه از موسیقی
سنتی و ( )۵شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه .در بخش دوم این
نوشتار به بررسی مختصر منتخبی از این عوامل می پردازیم.
بخش دوم در شماره آیندۀ آرمان

 ۱شبی آقا حسینقلی استاد تار و فرزند علی اکبر فراهانی از استادان موسیقی دوران ناصری برای
شاهزاده شعاع السلطنه تار می نواخت و از شاگردش غالمحسین درویش که در آن مجلس حضور
داشت خواست تا قطعه ای را که ناتمام گذارده بود به اتمام برساند .درویش خان قطعه را بخوبی
نواخت و از آن پس در زمره ی نوازندگان شاهزاده در آمد .درویش خان در ضمن برای امرار معاش
دعوت بزرگان دیگر را می پذیرفت .شعاع السلطنه از این موضوع باخبر شد و سخت برآشفت و
خواست انگشتان دست استاد را ببرد .کمال السلطنه پدر استاد صبا شفاعت کرد و شاهزاده را از این
عمل منصرف کرد .بعدها درویش خان به سفارت انگلیس پناهنده شد و سفیر طی نامه ای رهایی او
را از اسارت شعاع السلطنه خواستار شد .رجوع شود به کتاب" سرگذشت موسیقی ایران" اثر روح هللا
خالقی .صفحات .۳۰۳-۳۰٦
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تازه های با َهمِستان

1

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

شیما نیاورانی ،هنرپیشۀ
سینما و تئاتر ،نویسنده،
سناریست ،شاعر؛
کمدین ،خواننده و
ترانه نویس و چهرۀ
فرهنگی مطرح در

شیما نیاورانی ،متولد  ۱۶تیرماه  ۱۳۶۴در تهران ،بازیگر،

سوئد

نمایشنامه نویس ،کارگردان ،خواننده و ترانه سرای ۳۵
ساله ایرانی -سوئدی است.

او در تولید  ۵۰فیلم سینمایی ،تلویزیون و تئاتر ظاهر شده است .شیما نیاورانی دربارۀ خود چنین
می گوید:
 ۴سالم بود که از ایران به سمت سوِئد مهاجرت کردیم و ابتدا در شمال این کشور
ساکن شدیم .سپس به استکهلم رفتیم .اما در کل بیشتر زمان کودکی من در جابجایی
 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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و مهاجرت سپری شد .من با برادر بزرگترم که  ۶سال اختالف سنی داریم باهم بازی
میکردیم ،بازی های ما شامل فیلم برداری ،نمایش نامه نوشتن و طراحی صحنه بود.
در مدرسه نیز تئاتر بازی کردم و سپس در سن  ۱۹سالگی کار اصلی خود را که
هنرپیشگی بود آغاز کردم .نخستین بار در  ۱۹سالگی یکی از نمایشنامه هایم را برای
یکی از بزرگ ترین تئاترهای ملی سلطنتی دراماتیک سوئد ایمیل کردم .خیلی
غیرمنتظره و باورنکردنی به ایمیلم پاسخ دادند و گفتند که باید از نزدیک یکدیگر را
مالقات کنیم تا بتوانیم به شما کمک کنیم.

بعداز دیدار با یکی از اعضای تئاتر سلطنتی دراماتیک ،او نمایشنامه مرا به دقت بررسی
کرد وگفت که کاری بی نظیر و بی نقص است و باید نمایشنامه ای ویژه برای شخص
خودم بنویسم که اجرایی تک نفره داشته باشم .در همان سن  ۱۹سالگی به روی
صحنهی تئاتر رفتم و همه ی کارهای صحنه به عهده ی خودم بود .سپس در سن ۲۲
سالگی نیز یک تئاتر تک نفره را اجرا کردم که این کار در تلویزیون سوئد منتشر شد.
“من زبان های زیادی را فرا گرفتم .از جمله زبان فارسی که به زمان کودکی من باز
میگردد و سوئدی که تاکنون با این زبان بزرگ شده ام .تحصیل من به زبان آلمانی
بوده و نیز آوازهایی به زبان فرانسوی خوانده ام که در تلویزیون فرانسه منتشر شده
است و همچنین به زبان انگلیسی نیز تسلط دارم .شیما نیاورانی به خاطر بازی در
نقشهای ” “Maikenدر سریال “همه چیز میافتد” به کارگردانی هنریک شیفرت،
نقش “پیپی” در سریال “ماشین پسر” و با بازی در نقش “لیلی” در فیلم  Sjölyckanبه
کارگردانی فلیکس هرنگرن شناخته شده است.
182

شماره ۱۷

آرمان

اعطای جایزه بهترین فیلمنامه سال  ۲۰۲۱آلمان به سینماگر
ایرانی -آلمانی ،بهروز کرمی زاده

به گزارش رادیو زمانه ،وزیر فرهنگ آلمان جایزه بهترین فیلمنامه سال  ۲۰۲۱را به بهروز
کرمیزاده سینماگر  ۴۳ساله ایرانی ـ آلمانی بهخاطر فیلمنامه «تورهای خالی» اعطا کرد .این
فیلمنامه روایتگر سرنوشت یک ماهیگیر در دریای خزر است.
مونیکا گروترز ،وزیر فرهنگ آلمان شامگاه دوشنبه  ۲۴خرداد  ۱۴ /ژوئن جایزه بهترین فیلمنامه
آلمان در سال  ۲۰۲۱را به بهروز کرمیزاده فیلمنامهنویس ایرانی ـ آلمانی اعطا کرد.
در این فیلمنامه که «تورهای خالی» نام دارد کرمیزاده داستان امیر ،جوان ایرانی را روایت
میکند که در دریای خزر ماهیگیر است و تالش میکند هزینه ازدواجاش با عشق بزرگ خود
نرگس را تأمین کند.
در بیانیه هیئت داوران درباره این فیلمنامه آمده است:
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"تورهای خالی" به سرنوشت فردی امیر میپردازد و از خالل آن به تأثیرات مشکالت
جهانی و تنشهای سیاسی نگاهی میافکند .داستانی اجتماعی و درخشان با فضایی
منسجم که به جنبشهای پناهجویی و مهاجرت در جهان چهرهای انسانی میبخشد".
بهروز کرمیزاده ،فیلمنامهنویس ،فیلمیردار ،فیلمساز و تدوینگر در سال  )۱۳۵۷( ۱۹۷۸در اهواز
متولد شده است .در سال  ۱۹۸۶او به همراه خانواده خود به اتحاد جماهیر شوروی سابق
مهاجرت کردند و سپس از آنجا به آلمان رفتند .کرمیزاده پس از پایان تحصیالت دبیرستانی
در آلمان ،به مدت دو سال بهعنوان دستیار عکاس کار کرد و سپس تحصیالت خود را در
آکادمی هنر کاسل ،واقع در شمال ایالت هسن آلمان در رشته ارتباطات تصویری با تخصص در
زمینه فیلم و تلویزیون آغاز کرد.
کرمی زاده با درجه عالی تحصیالت خود را در این رشته به پایان رساند و بعد چندین فیلم کوتاه
ساخت که در بیش از  ۲۰۰جشنواره فیلم شرکت کرده و جوایز بسیاری بهدست آوردند؛ از
جمله در جشنواره بینالمللی فیلم روتردام ،جشنواره فیلم کوتاه اوبرهاوزن و جشنواره جهانی
مونترال .فیلم فارغالتحصیلی او با نام «بهار در سرزمین عجایب» در بیش از  ۱۵۰جشنواره فیلم
شرکت کرد ۲۰ ،جایزه از جمله جایزه حقوق بشر آلمان را در سال  ۲۰۱۴بهدست آورد و در
شبکه تلویزیونی«آرته» به نمایش در آمد .او از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷بهعنوان مدرس در کالج هنر
کاسل در بخش فیلم و تلویزیون کار کرد.
بهروز کرمیزاده افزون بر کارگردانی ،بهعنوان فیلمبردار و تدوینگر فیلمهای کوتاه و مستند
فعالیت کرده و برنده جوایز بسیاری شده است .بهتازگی ،فیلمبرداری او در فیلم کوتاه ۳۰
دقیقهای «دریاچه خوشبختی» ساخته آلیاکسی پالویان ،موفق به دریافت جایز اسکار  ۲۰۲۱و
نامزد جایزه بهترین فیلمیرداری سینمای اروپا در سال  ۲۰۲۰شد .بهروز کرمیزاده هماکنون در
حال آمادهسازی فیلم «تورهای خالی» است که قرار است در ایران فیلمبرداری شود .جایزه
بهترین فیلمنامه آلمان از سال  ۱۹۸۸اهدا میشود .این جایزه معتبرترین جایزه برای نویسندگان
فیلمنامه در آلمان است.
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اپرای عروسکی
مولوی و شمس
نویسندگی و طراحی
صحنه بهروز غریبپور

کارگردان ،بهروز غریب پور و عروسک های اپرای عروسکی
مولوی و شمس

اپرای عروسکی مولوی و شمس از شاهکارهای دو دهۀ

اجرای گروه نمایشی

اخیر هنرمندان ایرانی ،نمایشی عروسکی است به

آران براساس مثنوی

کارگردانی ،نویسندگی و طراحی صحنۀ بهروز غریبپور و

معنوی و کلیات شمس

اجرای گروه نمایشی آران که براساس اشعار مثنوی معنوی
و کلیات شمس نوشته شده و موسیقی آن بر اساس موسیقی
کالسیک ایرانی ،دستگاهها و ردیفهای آوازی با
آهنگسازی بهزاد عبدی ساخته شده است.
خوانندگان ،محمد معتمدی و همایون شجریان روایت

آوازین این اپرا را بر عهده دارند .ضبط موسیقی این اثر در اکراین انجام شده است .بیش از ۱۰۰
عروسک ریسمانی در آن به کار گرفته شدهاند .فیلم این اپرای عروسکی به طور کامل در شبکۀ
یوتیوب موجود است و از جمله آثار هنری ارزندۀ دهه های اخیر هنرمندان ایرانی است.
این اپرا که مجموعه ای از هنرها در اوج خود است ،دارای معنای عرفانی و فلسفی عمیق می-
باشد و دیدن آن روح افزا است.
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موسیقی این اثر در دستگاه های نوا ،همایون ،ماهور ،شور ،چهارگاه و آوازهای بیات اصفهان،
شوشتری و دشتی است .اپرای موالنا دومین همکاری مشترک بهروز غریب پور به عنوان
نویسنده لیبرتو و بهزاد عبدی است که در سال  ۱۳۸۸به رهبری والدمیر سیرنکو ضبط شد و
همان سال در تاالر فردوسی تهران به نمایش درآمد.

محمد معتمدی ،همایون شجریان ،حسین علیشاپور ،علی خدایی ،ملیحه مرادی ،مصطفی
محمودی ،اسحاق انور ،مهدی امامی ،کیوان فرزین ،سارا رضازاده ،علی یاری ،رضا نجفی
مهیاری ،علی نجفی ملکی ،سولماز بدری در آواز ایرانی و محمد رضا صادقی ،عامر شادمان،
مهدی جاور ،سجاد پورقناد و احسان نصیری خوانندگان کالسیک آن هستند.
اپرای عروسکی موالنا و شمس به طور کامل در شبکۀ یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=nprCPhWRJOk
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مجید جهانبانی

امان اهلل خان از سلسلۀ یار و کزایی،

رضاشاه،

نخستین امیر آن سلسله محسوب می شود

امان اهلل خان پادشاه افغانستان
و سرلشکر امان اهلل جهانبانی

که مدت ده سال از  ۱۹۱۹تا ۱۹۲۹
میالدی فرمانروا و در واقع پادشاه
افغانستان بود .امان اهلل خان ظاهراً مردی
مترقی و اصالح طلب بود و در مدت
حکومت خود سعی کرد تا مردمان افغان
را که از طوایف و نژادهای مختلف چون
ازبک ،ترک ،تاجیک ،هندو و غیره
بودند و اکثر افرادی کوه نشین ،شجاع و با
زندگی شبانی روزگار می گذراندند به
اصطالح امروزه مدرنیزه نماید و به طرف
تمدن مغرب زمین سوق دهد.

حتی در مورد زنان افغان هم که در بند تعصبات و خرافات مذهبی و اسیر حکومت بالمنازع
مردان بودند ،کوشید تا به آنها آزادی نسبی داده شود و فرهنگ جدید را حتی االمکان بیاموزند.
بدبختانه همانطوری که در جوامع عقب افتاده با تعصبات خشک مذهبی متداول است با مخالفت
و کارشکنی های رهنمایان دین قرار گرفت .او حتی در سال  ۱۹۲۸میالدی به اروپا سفر نمود و
با تمدن آن روزی آن قاره از نزدیک آشنایی هایی پیدا کرد و در بازگشت خود از راه زمینی از
ترکیه و ایران دیدار نمود.
در آن هنگام اتاتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران دست به اصالحات بزرگ اجتماعی و
فرهنگی و نوسازی کشورشان زده بودند و تمامی این مشاهدات در پادشاه افغانستان تاثیرات
زیادی بر جای نهاد و او را بیش از پیش مصمم به ادامه اصالحات و متحول نمودن مردم
کشورش نمود .البته پ افشاری ها و اصرار او به جلو راندن اقوام مختلف سرزمینش راه به جائی
ببرد و نتیجه عمده ای که برای او در برداشت قیامی به نام قیام «بچه سقا» و سپس آشوب های
مختلف دیگری در افغانستان در مخالفت با اصالحات او بود که سرچشمه همه آشوب ها جنبه
مذهبی داشت و باالخره امان اهلل خان عطای آن مملکت را به لقایش بخشید و در سال  ۱۹۲۹از
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سرلشکر امان اهلل میرزا جهانبانی

رضاشاه پهلوی

پادشاهی استعفا داده و به اروپا رفت و در سال  ۱۹۶۰میالدی جهانی را که روزگاری درصدد
اصالح مختصر گوشه ای از آن بود وداع گفت.
امان اهلل خان و در سال  ۱۹۲۸هنگام بازگشت از اروپا پس از آن که مدتی در ترکیه و دیدار با
آتاتورک و آشنایی با پیشرفت های جامعه آن کشور گذشت اظهار عالقه نمود که چندی مهمان
رضاشاه پادشاه جدید ایران باشد.
به فرمان رضاشاه ه مه نوع وسایل پذیرایی از رییس حکومت افغانستان مهیا گشت و رضاشاه که
عالقه مند به برقراری روابط حسنه با همسایگانش بود در مدت اقامت امیرافغان سعی داشت او را
با وضع امور آشنا سازد و مکان های مورد نظر را به او نشان دهد .روزها امیر و شاه با کالسکه و
اتومبیل در شه ر حرکت می کردند و امیر از یگان های قشون آن روزی ایران دیدار و رژه هایی
چند در حضور او برگزار گردید .متاسفانه پیش آمدها آن طور که باید و شایسته بود مسیر خود
را طی نکردند و به اصطالح آب رضاشاه و امان اله خان نتوانست در یک جوی جاری شود.
پادشاه افغانستان در ط ی اقامت خود در تهران روش بسیار متکبرانه در پیش گرفت ،مثال وقتی
قرار بود از موسسات یا یگانی دیدار به عمل آید ،سعی داشت اغلب پیشاپیش رضاشاه و حتی
بدون اعتناء به او قدم برداشته و به خیال خود آن طور وانمود کند که چیزی از پادشاه ایران کمتر
ندارد.
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رضاشاه که تحم ل اینگونه حرکات را از هیچکس نداشت ،کم کم حوصله اش از امیر به سر
آمد و سعی کرد که هر چه زودتر او را راهی افغانستان نماید و چون خودش نیز از تشریفات و
برو و بیا و غیره همواره بیزار بود مایل به خاتمه مراسم هر روزه گردید.
سرانجام پادشاه افغانستان و خدم و حشم ا و در روز معینی با اتومبیل های خود از تهران عازم
مشهد شدند که از آنجا به افغانستان مراجعت کنند.
امان اهلل خان و امان اهلل میرزا جهانبانی
در آن هنگام فرمانده لشگر و در واقع والی استان خراسان پدر اینجانب امیرلشکر ،امان اهلل میرزا
جهانبانی بود .از طرف رضاشاه دستور داده شده بود که تشریفات و احترامات الزم جهت پادشاه
افغانستان به عمل آید.
پدرم در مورد ورود و اقامت پادشاه افغانستان تا آنجا که به خاطرم مانده این طور بیان داشتند:
روز ورود پادشاه ،شهر مشهد را آیین بسته و تصمیم داشتم که برای احترام فوق العاده
نسبت به پادشاه فرماندهی میدان و انجام سالم گارد مخصوص را شخصا به عهده
بگیرم .افراد گار د با اونیفورم های تمیز و تفنگ های نو در کمال انضباطی که در آن
هنگام در ارتش ایران برقرار بود در صفی طویل ایستاده بودند .هنگام رسیدن موکب
مهمانان و خروج امیر افغان از اتومبیل جلو آمده و قصد داشتم خیر مقدم گفته و آنگاه
پادشاه از گارد احترام بازدید نماید .در انبوه مستقبلین صفی هم از افغان های مقیم
مشهد تشکیل داده بودم که آنها هم سهمی در پذیرایی از رییس مملکت خود داشته
باشند.
امان اهلل خان پس از پیاده شدن از اتومبیل خود بدون توجه به من ،و گارد احترام به طرف صف
افغان ها به راه افتاد و با آنها به خوش و بش پرداخت .طوری این عمل که در برابر چشم مردم و
مخصوصاً نظامیان صورت گرفته بود بر من گران آمد که بالفاصله به افسر ارشد گارد دستور
دادم به صف گارد فرمان مرخصی و به اصطالح فرمان «به اختیار رو» داده شود .سربازان پراکنده
شدند و عده ای سیگار خود را روشن کردند .این رفتار خود عکس العمل شدیدی در مقابل
رهبر یک کشور محسوب می گردید .سپس به یکی از افسران ارشد ماموریت دادم که در مدت
اقامت پادشاه افغان پذیرایی از او و همراهانش را به عهده بگیرد.
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نگارنده باید یادآور شود که امان اهلل میرزا بسیار مبادی آداب و مهمان نواز بود ولی معلوم می-
شود که وقایع آن روز ناگوارتر از آن بود که ایشان بتواند چشم برهم گذارد.
پدرم ادامه دادند که در مدت اقامت چند روزه پادشاه افغانستان ضمن اینکه همه گونه وسایل
پذیرایی و بازدید محل های مختلف برای او ترتیب داده شده بود سعی کردم که حتی المقدور
تماسی بین من و او گرفته نشود.
ضمن مالقات با افغان های مقیم مشهد امان اهلل خان آگاه شده بود که یک نفر قاچاقچی معروف
افغانی که مرتکب قاچاق ،دزدی ،ارعاب اشخاص و تخلف از قانون مملکتی شده بود ،تحت
نظر شهربانی مشهد در توقیف بود .شاه افغان به فکر می افتد که بایستی حال که تا اینجا آمده
است راه نجاتی برای هم وطن اسیر خود پیدا نماید .لذا خواستار می شود که شخص متخلف را
به حضورش بیاورند تا شاید بتواند که بعداً با تماس با دولت ایران راه خالصی برای او پیدا نماید.
شخص خاطی را همان روزی که امان اهلل خان مصمم به ترک مشهد گرفته بود با یک مامور
شهربانی نزد او می آورند .اتومبیل ها آماده حرکت شد .و او با تردستی افراد همراهش شخص
خاطی را دور از چشم مامور شهربانی در کف اتومبیل خودش خوابانده و رویش پتویی می کشد
و پنهان از دید مامور بالفاصله فرمان حرکت می دهد .مامور شهربانی که حرکت اتومبیل ها را
می بیند ولی اثری از افغانی محکوم نمی یابد سراسیمه به نظمیه مراجعه و گزارش فرار شخص
توقیفی را می دهد .نظمیۀ مشهد در آن هنگام تنها حفاظت داخل شهر را داشت ناچار فوراً به
ارتش خبر می دهد و من در جریان امر قرار گرفتم .شگفت زده و عصبانی از اعمال این مهمان
پر دردسر دستور دادم بالفاصله با بی سیم و تلفن با مرز خراسان -افغانستان تماس گرفته و افغانی
فراری را دستگیر و به مشهد عودت دهند.
هنگام رسیدن موکب پادشاه افغانستان به مرز ،مرزبانان تمامی آنها را محاصره کرده و دستور
بازدید اتومبیل ها و افراد را می دهند .پادشاه افغانستان فوق العاده عصبانی شده و شدیداً اعتراض
می نماید که جواب می دهند که این امر و دستور است و جای هیچ گونه اعتراضی نیست .آنها
افغانی فراری را دراز کش در کف اتومبیل یافته و بازداشت می نمایند.
امان اهلل خان شروع به داد و فریاد کرده و می گوید به رئیستان بگویید که به مجرد رسیدن به
افغانستان منتظر حمله سپاهیان من باشد که من نیز متقابالً جواب دادم که به محض حمله نیروهای
افغانستان ارتش ایران کابل را بر سر آنها خراب خواهد کرد.
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پس از عزیمت امیر افغان باید گزارش امر به عرض رضاشاه می رسید .با یک دنیا نگرانی در
مور د این که عکس العمل شاه در مقابل این همه خالفکاری چه خواهد بود ،گزارش خود را
تلگرافی با بیان همه حوادث و تهدیدات شاه افغان به تفصیل به عرض رساندم.
جواب رضاشاه کوتاه و روشن بود:
امیر لشگر امان اهلل میرزا ،بسیار اعمال به جایی انجام داده اید همچنان به کار خود ادامه
دهید.
***
جهت حسن ختام و این که روابط ما با زمامداران افغان همیشه هم اینقدر به مرحله حساس
نرسیده است ،واقعۀ دیگری را نیز در رابطه با افغانستان به نظر خوانندگان می رسانم.
بیش از سه سال مداوم ،حسن نیتی که زمامداران وقت شوروی بعد از سال ها اختالف با ایران از
خود نشان دادند ،مسئله اختالفات مرزهای ایران و شوروی که از زمان جنگ های روسیه در
دوره فتحعلیشاه قاجار به وجود آمده بود ،حل و فصل گردید .سپس رفع اختالفات و تثبیت
مرزهای ایران و پاکستان پیش آمد که آن هم با حسن نظر زمامداران دو طرف ،مارشال ایوب
خان و د ولت شاهنشاهی ایران و ثباتی که در آن زمان بر آن دو کشور حکمفرمانی می کرد به
مرحله توافق رسید .حال مسئله افغانستان و رود هیرمند در پیش بود .چون پدر اینجانب دو
ماموریت قبلی را در مورد مرزها تا آنجا که امکان داشت به نحو مطلوب برگزار کرده و مورد
تایید دولت ایرا ن قرار گرفته بود ،ماموریت یافت که در مورد آب رودخانه هیرمند با دولت
پادشاهی افغانستان وارد مذاکره گردد.
افغان ها بر روی رودخانه هیرمند سدی بنا کرده بودند که موجب کاهش شدید حق آبۀ ایران به
سرزمین سیستان گردیده بود و کشاورزان شدیداً در مضیقه قرار گرفته بودند.
به طوری که خوانندگان عزیز اطالع دارند رودخانه هیرمند از رودهای شرقی فالت ایران است و
بیش از هزار کیلومتر در خاک افغانستان و ایران جریان دارد و سرچشمه آن از کوه های بابا در
نزد یکی کابل می باشد و از سمت جنوب غربی تا مرز افغانستان و ایران جاری بوده و شعباتی از
رودخانه به داخل ایران روان گشته و قسمت هایی از سیستان را به خصوص در فصل بهار که
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بیش از بقیه فصول پر آب و خروشان است ،آبیاری و نهایتاً مازاد آن به دریاچه هامون در شمال
شرقی سیستان می ریزد.
پدرم اظهار می داشتند که در سال  ۱۳۳۸روزی از طرف اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی
احضار شدم و شاهنشاه ضمن ابراز خرسندی از امور مرزها اظهار داشتند که مسئله آب هیرمند
موجب کمال ناراحتی خیال ایشان است به خصوص وقتی که مسئله کشاورزان سیستانی و
مشکالت آن ان به خاطر قطع جریان آب هیرمند در میان است و اضافه کردند که این امر باعث
تیرگی روابط دوستی دو کشور را فراهم آورده است.
معروض داشتم همانطور که نظر اعلیحضرت براین است ،بایستی موضوع از طریق مذاکره و
دیپلماسی بین دولتین مورد رسیدگی قرار گیرد و هر گونه پافشاری و تهدید از طرف ایران می-
تواند بی نتیجه باشد و آنان اظهار می دارند که بستن سد روی یک رودخانه داخلی ربطی به
کشور همسایه ندارد و البد چاره ای باقی نمی ماند جز آن که نیروی هوایی سد را مورد حمله
قرار دهد که البته این جنگ بین دولتین است که به نفع هیچیک از طرفین نخواهد بود.
با تایید اعلیحضرت اینجانب مصلحت در آن می بینم که چون به زودی جشن روز استقالل
افغانستان برپا خواهد شد در راس یک هیئت حسن نیت عازم کابل شده و ضمن دیدار و تبریک
به سران دولت و پادشاه افغانستان موضوع آب رودخانه هیرمند را مطرح نمایم.
بعد از تایید و موافقت شاهنشاه ،با انتخاب تیمسار سرتیپ ناصر سطوتی که از افسران تحصیل
کرده ارتش بود به عنوان معاون هیئت در وقت الزم با هیئت مسئول عازم آن کشور شدیم.
در افغانستان از هیئت ایرانی پذیرایی شایانی به عمل آمد و با داود خان نخست وزیر آن کشور
مذاکرات سودمندی انجا م گرفت .دو روز بعد مراسم رژه ارتش در مقابل هیئت ایرانی و سران
ارتش افغانستان و دیپلمات های خارجی صورت پذیرفت .وقتی که رژه نظامیان خاتمه یافت با
نهایت تعجب و به رای العین مشاهده کردم که تا چه اندازه ارتش نوین افغانستان تحت نفوذ
مستشاران شوروی قرار گرفته است.
برای نخستین بار که با محمدظاهر شاه دیداری داشتم او را شخصی فوق العاده خوش اخالق،
مبادی آداب ،متین و قابل احترام یافتم .او در پیشبرد کشورش در راه اعتالی مردم و آموزش و
پرورش نسل جوان بسیار عالقمند و کوشا بود به یاد دارم که هنگام عزیمت از افغانستان یک میز
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کوچک با پایه های فلزی ،مزین به یک پارچه سنگ مرمر اعالء و همچنین تمثالی از خود که
به رسم یادگار چند سطری نوشته و در تاریخ سنبله سنه  ۱۳۳۸امضا نموده بودند ،دریافت داشتم.
در اولین مالقات که بعد از رژه نظامیان با محمد ظاهر شاه صورت گرفت نگرانی عمیق خود را
بر ای ایشان توضیح دادم و اظهار داشتم که ارتشی را که من در حال رژه دیدم فی الواقع یگانی
از ارتش سرخ شوروی بود و باید به اطالع اعلیحضرت برسانم که روس ها اصوالً با حکومت
های پادشاهی موافقتی ندارند و نفوذ آنان در کشور و مخصوصاً ارتش افغانستان خالی از خطر
نیست .مح مد ظاهر شاه اظهار داشتند که شما حتماً این مطلب را به اطالع داوود خان برسانید.
اینطور پیدا بود که سر رشته همه کارها فقط در دست داودخان است.
در مالقات بعدی با داود خان در خاتمه مطالب عمده ای که هیات به خاطر آنها به افغانستان
آمده بود ،مطالبی را که به محمد ظاهر شاه گفته بودم با او در میان گذاشتم .اطمینان خاطر داد
که به هیچ وجه جای نگرانی نیست و روس ها کامالً تحت مراقبت هستند و حدود عملیات آنها
م شخص شده است .اینجانب باز متذکر شدم که آنچه می گویم روی عالقه و مودتی است که
بین دو کشور وجود دارد و اطمینان دادم که در مدت کوتاهی افغانستان به دست روس ها
خواهد افتاد .پس از مراجعت هیات ایرانی مسئله آب رودخانه هیرمند کماکان الینحل باقی ماند.
بعداً هم هر چند توافق هایی به ظاهر صورت گرفت ،ولی نتیجۀ مطلوب به دست نیامد و با حملۀ
روس ها به افغانستان و وقایع بعدی دیگر ،مجالی برای مذاکره باقی نماند.
نکته قابل عرض و توجه این است که بدبختانه پیش بینی پدرم به حقیقت پیوست و ارتش مقتدر
شوروی افغانستان را اشغال نمود.
پ درم از سن نه سالگی به هنگام حکومت تزارها به روسیه رفت و طی دوازده سال پس از اتمام
دورۀ ابتدایی و متوسطه ،وارد دانشکده نظامی توپخانۀ امپراطوری گردید .او زبان روسی را
همچون زبان مادری خود آموخت و مطالعات و تماس های زیادی با دولت بعدی که اتحاد
جماهیر شوروی بو د داشت .اعتقادش براین بود که هیچ دشمن خارجی قادر نیست آن سرزمین
را از پای درآورد ،ولی روزی در سال هایی نه چندان دور آن سرزمین و امپراتوری پهناور از
درون پوسیده و متالشی خواهد گردید.
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پیش بینی های ایشان چه در مورد افغانستان و چه در مورد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
هر دو به حقیقت پیوست .اما متاسفانه رویدادها موقعی جامۀ عمل پوشیدند که آن بزرگوار روی
در نقاب خاک کشیده بود.
مجید جهانبانی ،ویرجینیا ،ماه جون ۲۰۲۱
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ستون آرمان
برای:
داستان من
سخن سردبیر پیرامون ستون "داستان من"
تنها مقاله های تحقیقی و تخصصی ،ارزشمند و جذاب نیستند .نوشتارهایی هستند برآمده از
زندگی واقعی انسان ها که به نیرومندی ،اما بسیار طبیعی ،خطوط دوران های گوناگون ،هیجان
ها و عواطف انسانی را زنده و حساس در برابر خواننده قرار می دهند .از این رو در بخش تاریخ
فصلنامۀ آرمان ،ستونی با نام "داستان من" حضور دارد و داستان می پذیرد.

"باد صبا"
در ادارهء کار یابی
با تکیه بر دیوان حافظ
پروفسور شهین سراج
استاد ادبیات فارسی در
سوربن
بیمار و ضعیف افتان و خیزان  ،ناالن و گریان خود را به اداره ی کاریابی
سحرگاهی ،صبا با تنی
رسانید .سالیان دراز بود که او از مشاغل اصلیش بریده شده و سخت در عسرت و تنگدستی به
سر می برد .اداره ی یاری به بیکاران در آن روز ،مملو از جمعیت بود .صبا ساعتهای پی در پی
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در انتظار ایستاد .بعضی ها بدو می گفتند" :جانا ول معطلی دیگر برای تو کاری نیست .کارهای
ترا بر دوش دیگران گذاشته اند .خیال خام بازیابی آن اعتبار قدیم رها کن و بگذار و بگذر".
ایستائی در طبع او نبود ،اما او با همان آرامش ومتانت همیشگی شکیبائی پیشه کرده جایگاه
خالی نکرد .و چون نوبت بدو رسید ،پرسشگر رسیدگی به امور بیکاران ،با بی اعتنائی بدون آنکه
حتی نگاهی بدو اندازد ،نخست از او خواست که خود را معرفی کند و پیشینه ی خویش و
مشاغلی را که پیش از قرار گرفتن در ردیف بیکاران بدانها پرداخته بود بیان کند.
پرسشگر" :نام و نام خانوادگی خودرا بیان کنید".
صبا" :بنده نا مم باد وکنیه ام صبا  ،گهگاه مرا نسیم سحر و باد شمال ،باد سحرگاهی و گاه نسیم
راستان نیز می نامند".
" عجب! شاهدی براین که شما کنیه و لقبهای گوناگون دارید نیز دارید؟ باید روشن پاسخ
بدهید".
صبا " :بدانید که آنچه امروز من در اینجا بیان میکنم پشتوانه ی مکتوب دارد .آری .شاهد من
قدیم است ومکتوب ونشان از اصالت نامهای من دارد.
پرسشگر سپس جویای زادگاه او شد" :محل تولد خودرا ذکرکنید".
" پاره ای گویند مشرق و دیگرانی هم گویند شمال .راستش هرگزپی نبردم که این مشرق و این
شمال درکجاست؟ اما از آنجا که عرفا مرا نفحات روحانیه نیز می نامند و مشرق را پایگاه
روحانیت ،فکر میکنم زادگاه من مشرق باشد .آری در دیوانها و کتب رسمی قدیم همواره مرا
ازشمال و مشرق دانسته اند .اما من زادگاه دیگری دارم ومی توانم بگویم درآنجاست که من
دوباره و بلکه صد بار ه زاده شده ام .ولی نام آن جزو اسرار است .شاید در پایان این گفتگو نام
آن زادگاه مقدس را فاش کنم .خدا را چه دیدید ،شاید خود شما هم آن زادگاه را حدس
بزنید".
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پرسشگر نگاهی پرمعنا به بادصبا انداخت و گفتگو را چنین
پرسشگر" :نام و نام خانوادگی
خود را بیان کنید".
صبا" :بنده نامم باد وکنیه ام
صبا  ،گهگاه مرا نسیم سحر و
باد شمال ،باد سحرگاهی و

ادامه داد" :سن شما چه قدر است؟" " کهنسالم ،بسیار
کهن .از آن هنگام که چهار عنصراصلی یا آخشیجان یعنی
آب وخاک ،آتش وباد آفریده شد من نیز آفریده شدم .جٌد
بزرگ من باد است ما بادها همگی فرزندان او هستیم .این

گاه نسیم راستان نیز

را نیز بگویم که من با بادهای دیگر همچون باد شرطه ،باد

می نامند!"

نخوت ،باد فتنه  ،باد غرور و باد خزان  ،تفاوت دارم .آنها
برسانی دگر اند و من دگرسان".

"حال کارآئی ،مشاغل وکارآموزی خودرا شرح دهید .چه کارهائی از شما برمی آید؟"
" جناب پرسشگر راستش چه عرض کنم؟! من کارآئی هائی داشتم که دریغا در این زمانه
دیگرکمترکسی بدانها توجه می کند" .
"مثال؟ "
" مثال فرا رسیدن بهار را هنگامی تشخیص می دادند که "نفس من مشک فشان" می -شد.
آری درآن زمانه های دور که مردمان با طبیعت بیشتر مأنوس بودند ،و در سینه ی من اینهمه دود
و سرب و سوخته های روی زمینی و زیر زمینی نبود ،همیشه آمدن بهار را از عطر نفس من حسٌ
می کردند و آنچنان به وجد می آمدند که حسٌ خوبی در دلها شکل می گرفت ،جوانی و
نوزایش طبیعت با مشک فشان شدن نفس من همراه بود و همه بهم می گفتند:
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

چون من بودم که مژده ی فروردین میاوردم ،مردمان روزگاران قدیم بدین مژده سرتاپا نشاط
می شدند و به محض وزیدن من پشت کردن به غم دوران و خوش گذرانی را فریضه می-
دانستند و با خود تکرار می کردند:
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بعد از این دست من ودامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده ی فروردین داد
عناصر طبیعت از وزیدن من هیجان زده می شدند .چون می دانستند که وزش باد صبا سبب
شکفتن گلها و آرایش چمن می شود.غنچه از شوق ،از خود بیخود می شد وپیرهن پاره می
کرد.
رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
آری کار من بسیار مهم بود من بودم که با بردن گرده های گل با دستبرد و مهارت کمک به
جلوه گری و گیسو افشانی سنبل می کردم.
ز دستبرد صبا گرد گل کالله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
أصال سرشت مرا با خوش خبری آمیخته بودند .برای همین هم نامم همیشه با نوید ،ومژده همراه
بود.
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت وغم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک
بدین نوید که باد سحرگهی آورد
پرسشگر " :عجب! عجب! خب اینها که همه خیاالت است ،جناب باد صبا ،بفرمائید دیگر چه
کارهائی از شما بر می آمد؟"
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بادصبا " :شما نامش را بگذارید خیاالت .جانم برای شما بگوید که اگر نام این را هم نگذارید
خیاالت ،بنده وظیفه ی بسیار مهم دیگری نیز داشته ام .شاید مهمترین .من از دیرباز پیک
عاشقان بوده ام .مرا پیک صبا و گاه برید صبا می نامیدند.
یار من چون بخرامد به تماشای چمن
برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی
پیش از آنکه این تلفن و ایمیل واس ام اس وفیس بوک و اینستا گرام و تلگرام و دیگر
پیامرسانان امروزی راه بیفتد وظیفه ی مهم پیام بری میان دو دلداده بر عهده ی من بود .می دانید
چرا؟"
"خیر بفرمائید تا ما هم از این وظیفه ی شما سر دربیاوریم".
" برای اینکه عاشقی یک حسٌ دل انگیزی بود که هوارا عطرآگین می ساخت .چون رایحه ای
خوش عشق برهوا می نشست ،درخود صد پیام داشت .ومن بودم  ،من ،باد صبا که قادر بودم این
نسیم ورایحه ی خوش را به دو دلداده برسانم .تو گوئی من خود معشوق بودم .چون من بودم که
برگیسوی مشگین و عنبرآمیزمعشوق می پیچیدم ،من بودم که عطرپیکر او و نسیم خوش اورا به
عاشق می رسانیدم .آن آشنا من بودم .بوی خوش آشنائی با نام من پیوند می خورد.
بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید
عاشقان چون دلتنگ می شدند و دستشان از معشوق کوتاه می شد،به من مأموریت می دادند که
نکهتی از خاک ره یار بیاورم ،نکهتی که اندوه دل می برد ومژده ی دلدار می آورد .می-
خواستند شمه ای از نفحات نفس یار را بیاورم تا به لطف این نسیم مشام را معطر کنند .عاشقان
آری گردی از رهگذر دوست برای درمان دیده خونبار می خواستند .اینها را جز باد صبا چه

201

شماره ۱۷

آرمان

عنصر دی گری می توانست جا به جا کند؟ گفتم که بردن رایحه ی عاشقانه ای که در فضا می-
پیچید راست کار من بود.
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده ی دلدار بیار......
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام
شمهای از نفحات نفس یار بیار..
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب
بهر آسایش این دیده ی خونبار بیار
مأموریت من گاه از این هم فراترمی رفت .از من می خواستند زبان آور و سخنگو شوم .سوای
رسانیدن نسیم دوست و خاک ره یار می بایست گویا می شدم .می بایست برای عاشق سخن
می گفتم .یعنی خاصیت بویائی با توانائی گویائی درهم میامیخت .ببیند کارآئی وتوانائی من تا
کجا پیش می رفت .می بایست نکته ای روح فزا از دهان دوست می گفتم ورساننده ی نامه ای
خوش خبر از عالم اسرارمی شدم" .
نکتهای روح فزا از دهن دوست بگو
نامهای خوش خبر از عالم اسرار بیار
به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز
بی غباری که پدید آید از اغیار بیار"
پرسشگر اداره ی کاریابی با شنیدن دسترسی به عالم اسرارگوشهایش تیز شد و پرسید:
"عالم اسرار؟! عجب! آن دیگر چه نامه ایی و چه عالمی بود؟ می توانید توضیح دهید؟"
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" برگه ی اجازتی در دست ندارم تا گویای اسرار باشم .همین قدرمی توانم بگویم از زمانی که
میان عاشق و معشوق پیوندی برقرار می شد ،دل به عالم اسرار راه پیدا می کرد .پیوند با دوست
یعنی از جهان محسوس پر کشیدن و به جهانی ورای زمان و مکانی که ما می شناسیم پاگزاردن
که توصیف آن در صد زبان نگنجد" .
"یعنی حتی شما قادر به بیان آن جهان نیستید؟"
" آن جهان رمز است .آن جهان را دسترسی تنها برکسانی ممکن است که دلی صاف و سری
پرشورو دیده ای پرنور داشته باشند.
مالمتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی
آری من رمز بان عاشقان بودم .رمزی را که میان عاشق و معشوق بود من می رسانیدم .به ویژه بر
دلبران و آن خوبان صدر نشینی که دست دلدادگان به دامان آنان سخت می رسید.
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
که صد جمشید وکیخسرو غالم کمترین دارد
من طرف اعتماد عاشقان بودم .دلی را که دربردارنده ی اسرار حسن و عشق بود به شرط نکو
داشت به من می سپردند.
صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری
به یادگار بمانی که بوی او داری
دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست
توان به دست تو دادن گرش نکو داری"
پرسشگر" :از این امانت داری دشوار هراسی نداشتید؟"
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صبا " :هرگز! اگر رمزی بر مال می شد ،یا دلگیری میان دو دلداده روی می داد ،من به عنوان
میانجی به میان میامدم .اگر عاشق گله یا شکایتی از غزاالن رعنا ،وآن سهی قدان سیه چشم ماه
سیما داشت زبان مرا بکار می گرفت .اگر گوشزدی یا پندی داشت مرا به نزد معشوق می-
فرستاد .که به لطف و زبان مالیمت و عطوفتش بگویم که ازچه رو تفقدی نکند بر آن عاشق،
برآن طوطی شکرخا ،آن عندلیب شیدا که دائم زبانش بر ستایش گل روی معشوق باز است و
گر عیبی هم در وجود او می بیند آن است که که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را.
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان تو دادهای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
تفقدی نکند طوطی شکرخا را
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
چو با حبیب نشینی و باده پیمایی
به یاد دار محبان بادپیما را
جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب
که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را"
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پرسشگر که کم کمک از گفته ها وتوصیفات باد صبا در لذت و رخوتی شاعرانه فرو می رفت،
آهی از درون دل برآورد و گفت " :چه نیک بختید .چه خوش یمن و خوش اقبال! آخر چه پیشه
ایی از این خوشترکه سروکار دائما با عاشقان باشد و سیروسلوک درآن عالم معنوی که هر
کسی را میسر نمی شود .شغل مرا ببینید وپیشه ی خود را با آن قیاس کنید .زبامدادان تا
شامگاهان کارم با افسردگان و از جامعه طردشدگان است .پای ناله ی این وغصه ی آن روزگار
میگذرانم .از بدهکاری یکی و ازدرماندگی آن دیگری می شنوم .اما شما گوشتان از ناله عشاق
پراست که چه خوش آهنگ وفرح بخش نوائی دارد .حال من ازخود می پرسم ،شما که چنین
پیشه ی زیبائی داشتید و دائم مژده رسان بهار بودید و شکفتگی گل ،شما که پیک عاشقان بودید
و زبان آور دلهای شیفته ،از چه رو بدین زارو نزاری افتادید و از پیشه ی خود بریده شدید؟"
صبا که همیشه به نرمخوئی و مالیمت مشهور بود ،به شنیدن این پرسش تغییری کردوپاسخ داد:
" چه کالمی یابم که بیانگر روایت من باشد که هستی من همه باد است و خیال؟! داستان
سرگردانی من سردراز دارد .نخست آنکه از پس آنهمه خدمات ونیکوکاریها و رازداریهائی که
کردم به من تهمت سخن چینی و غمازی زدند.
تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز
و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
من که عمری پیام بر و راز دار عاشقان بودم ،زمانی عاشق رندی ،ازگفتن حدیث دلدار در بر من
پرهیز نمود و سفارش کرد که طوری گفته شود که من با خبر نشوم .ازآن واهمه داشت که
داستانش برمال شود.
ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
باز جای دیگر مرا به گوش گذاری متهم کرد:
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کس نیارد بر او دم زند از قصه ما
مگرش باد صبا گوش گذاری بکند
زمانی دیگر مرا ،که همچون بریدی امانت دار ،پیامها را نقل به نقل ،چه در سفر و چه درحضر از
معشوق گرفته و نزد عاشق می بردم ،به پریشان گوئی متهم کرد:
نشان یار سفرکرده از که پرسم باز
که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت
و دست آخر این مالیم طبعی و نرمخوئی مرا دلیل بیماری و ضعف دانست.
چون صبا با تن بیمار و دل بیطاقت
به هواداری آن سرو خرامان بروم
فراموشش شد آنهمه درخواستها که از من داشت ،آنهمه پیامهای معنوی که به من می سپرد .من
بودم که پیامهای ارزنده و معنوی را به گوش معشوق می رسانیدم.
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
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یادش رفت که برای رسانیدن یک پیام از دوست حاضر به پاداشی بزرگ حتی جانفشانی بود:
صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحهای از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکرانه ،جان برافشانم
اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست
از اینها گذشته ،آن رند هوشمند بر گرده ی من مأموریتهای مهمی میگذارد .مرا به دربارهای
پرقدرت می فرستاد .مرا هدهد صبا لقب می داد .من روح سخنگوی او می شدم و سیرو سلوک
معنوی را به من می سپارد:
ای هدهد صبا به سبا میفرستمت
بنگر که از کجا به کجا میفرستمت
حیف است طایری چو تو در خاکدان غم
زین جا به آشیان وفا میفرستمت
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست
میبینمت عیان و دعا میفرستمت
هر صبح و شام قافلهای از دعای خیر
در صحبت شمال و صبا میفرستمت........
همین شد که سخت رنجیدم و از بر آن رند هوشمند و آن پناهگاه زیبا ،آنکه هزاربار درآن زاده
شدم و پایگاهی بلند یافتم گریختم .آری من دیوان آن شاعر بزرگ آن سخنسرای شیرین سخن
شیرازی را ترک کردم و از آن پس سرگردان عالم شدم .دچار بادهای اهریمنی گشتم .در هوای
آلوده ی هجران اسیرافتادم .زمانه ای با مردمانی جان سوخته ،ازعشق بوئی نبرده ،و گیاهانی
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افسرده و نسیم بادصبا ندیده ،عاشقانی نه اهل صبرودعا ،بلکه مبتال به مکر ودغا نصیبم شد .کو
آن صبروطاقت ،کجا رفت آن چشم به راهیهای شاعرانه ،آن انتظاران شبانه روزی ازبرای آن که
بلکه من نسیمی از بوی زلف یارآورم .کو آن دلدادگانی که به نکهتی از خاک ره یار در دنیائی
از تخییالت شیرین فرو می رفتند و زبانشان به گفتن شعر از برای گل رخ معشوق همچون
گلستان و بوستان می شد .مردمان این زمانه را با بادصبا و نسیم شمال چه کار؟ همه اهل تعجیل و
مصرف شده اند .أصال کدامین عطرجانپرور در این هوای آلوده توان حرکت دارد؟
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
آه که من چه لطیف بودم ،چه نافه گشا بودم .چه خدماتی به عاشقان می کردم .کو آن سروهای
شیراز که گردشگاه من بود؟ کو آن سیه چشمان شیرازی ،کجا شدند آن مهرویانی که گیسوان
به دست من می سپردند".......
باد صبا ،داشت کم کم از ماهیت خود خالی می شد و از باد به آب ،آن هم آبی آتشین تبدیل
می شد که ناگهان درِاداره ی کاریابی باز شد و مردی بلند قامت و نورانی با دستاری برسر و
دیوانی در دست صف منتظران برهم زد وخود را برابر گیشه رسانید و با صدای بلند بادصبا را
مورد خطاب قرار داد وگفت:
ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه
مست از خانه برون تاختهای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
این چنین با همه درساختهای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شدهای
قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه؟......
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باد صبا با رؤیت آن مرد نورانی ،برخود لرزید .او که تا آن لحظه بی حرکت درجای خود
ایستاده بود ،جنبشی کرد ،هیجانی حاصل کرد و ناگهان هوای آن تاالر منتظران که آگنده از
نفسهای افسرده بود ،رایحه ای بهشتی به خود گرفت ،از زمین گل و الله و بنفشه روئید .صبا
اشک ریزان شد و در پاسخ ِ آن مرد نورانی گفت:
"نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویههای غریبانه قصه پردازم
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از دیار حبیبم نه از بالد غریب
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم".....
و آن مرد نورانی دیوانی را که در دست داشت به رسم تفأل باز نمود و این شعر برخواند:
بجز صبا و شمالم نمیشناسد کس
عزیز من که به جز باد نیست دمسازم
هوای منزل یار آب زندگانی ماست
صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم
باد صبا به شنیدن نام شیراز ،از جای خود برخاست و به یک چشم برهمزدن ،در کتاب آن مرد
نورانی فرو رفت و لحظه ای بعد هردو از آن مکان غیب شدند.
پرسشگر ،حیران و شگفت زده پرسشنامه ها را پاره کرد و زیرلب خواند:
یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
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آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول
بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد
کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک
رهنمونیم به پای علم داد نکرد...
شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار
زان که چاالکتر از این حرکت باد نکرد...
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بازنویسی خالق
داستان های
مثنوی معنوی به نثر
و شرح داستانهای آن
به زبان امروزی
دکتر مهدی سیاح زاده
مولوی شناس و روانشناس

دشمنی ّ عاقالن زین سان بُوَد

داستان شخص خفته ای که در

زَهر ایشان اِبتهاج جان بُوَد

دهانش مار رفته بود
( مثنوی  -دفتر دوم از بیت

داستان شخص خفته ای که در دهانش

) ۱۸۷۸

مار رفته بود...

شخص دانایی نشسته بر اسب ،ماری را دید که بر دهان شخص خفته ای می خزید .کوشش کـرد
خود را به او برساند و مار را بگیرد ،اما فرصت این کار را نیافت و مار به دهان شخص خفتـه فـرو
رفت .از آنجایی که سوارکار انسان خردمندی بود ،فوراً با تازیانه ی خود چند ضربه به خفتـه زد،
بطوری که او از خواب جهید و از وحشت سوار و شالق او ،پا به فـرار نهـاد .امـا سـوار او را رهـا
نکرد و با ضربه ی تازیانه او را به سـوی درخـت سـیبی کشـاند کـه در همـان نزدیکـی بـود .زیـر
درخت پر بود از سیب های گندیده .سوار به او دسـتور داد از سـیب پوسـیده بخـورد .بـه دسـتور
سوار ،مرد بیچاره از ترس ،سیب های گندیده را می خورد فریاد می -زد:
"ای سرور من ،من چه کارخطایی نسبت به تو کرده ام کـه ایـن چنـین در حقـم ظلـم و سـتم روا
می -داری؟ اگر در اصل قصد کشتن مرا داری ،با شمشیر خود خونم را بریز و ایـن قـدر رنـج و
عذابم نده .کاش تو را هرگز ندیده بودم .این چه بلیه ای است که گرفتارش شده ام .چه سـاعت
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شومی بود ،آن لحظه که تو مانند اجل بر من نازل شدی .خدایا جـزای او را بـه تـو واگـذار مـی-
کنم ،تو خود انتقام مرا از این سنگدل بگیر ".او همچنان که سـیب پوسـیده را مـی خـورد ،مـدام
سوارکار را نفرین می کرد .اما ضربه های تازیانه سوارکار به او امـان نمـی داد .نـاگزیر چنـان از
آن سیب های پوسیده خورد که از دهانش بیرون می زد .در این زمان سوار دسـتور داد در بیابـان
بدود .او نیز در حالی که تنش از تازیانه سخت مجروح شده بـود از بـیم شـالق ،بـه سـرعت مـی
دوید .گاهی می افتاد و با ضربه های شالق به سرعت بلند می شدو به دویدن ناخواسته ادامه مـی
داد .در همین حال معده اش از سیب های پوسیده ،آماسیده شد.
این دویدن تا هنگام شب ادامه داشت .سرانجام فشار دویدن و آماس سیب هـای گندیـده ،سـبب
شد که یکباره به زمین بیافتند و به شدت استفراغ کند .همراه سیب های پوسیده و ترش شده ،مار
از دهان او بیرون جهید .وقتی مرد مار را دید ،تازه به علت آن رفتار به ظاهر خشن سـوارکار پـی
برد و در مقابلش به سجده افتاد و گفت :ای جانم فدای تو ،تو جبرئیلی یا ولی خداوندی؟ نمـی-
دانم ،هرکی هستی ،تو به من مرده جان بخشیدی .تو مانند مادرها ،کـه فرزنـد خـود را بـا عشـق و
محبت می طلبند ،بودی و من مانند خران از تو گریزان بودم .چه لحظه ی مبارکی بود کـه تـو بـر
من ظاهر شدی .خوشا به حال کسی که با تو دمساز باشد و تو را همواره ببیند .ای بزرگوار ،مرا به
خاطر یاوه هایی که به تو گفتم ببخش .ای سرور نیکو کاران ،آنچه گفتم به خود مگیـر زیـرا مـن
نبودم ،جهل من بودکه آن یاوه را می گفـت .اگـر کمتـرین اطالعـی از ایـن کـار بزرگوارانـه تـو
داشتم ،چگونه می توانستم آن سخنان زشت را به تو بگویم؟
عفو کن ای خوب روی و خوب کار
آنچه گفتم از جنون اندر گذار
گفت :اگر من گفتمی رمزی از آن
زهره ی تو آب گشتی آن زمان
گر تو را من گفتمی اوصاف مار
ترس از جانت بر آوردی دمار ۱۹۰۸/۲
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها
مولوی از هشدار دادن به انسان برای کشـتن نفـس ،خسـته نمـی شـود .در اکثـر داسـتان هـا ایـن
موضوع را پیش می کشد که نفس بزرگترین دشمن کمال انسـان اسـت .از دیـد او یـک دشـمن
اصلی ،و فقط یک دشمن مقابل انسان و تکامل اوست و آن هـم نفـس امـاره اسـت .در ادامـه ی
داستان پیش (موسی و شبان) نیز پس از ذکر مثال هایی در این زمینه ،نتیجه می گیرد کـه بهتـرین
راه رهایی از این بالی عظیم ،پیوستن به «عیسی نَفَسان» است .سرسـپردگی بـه اولیـاء و راهنمایـان
کمال یافته است که دَم شان مانند دَم عیسی حیات بخش است .گرچه راه ایـن برگزیـدگان ابتـدا
رنج آور است ،باید زحمت بکشی ،باید از بسیاری از لذات چشم بپوشی ،باید تمـایالت خـود را
سرکوب کنی .اما بی تردید ،این رنج برای تو گنج ببار خواهد آورد .مولوی این جا برای صـدق
بیان خود همین داستان «شخص خفته ای که مار در دهانش رفته بود» را نقل می کند.
در این داستان ،شخص خفته سمبل انسان ناآگاهی اسـت کـه بیشـتر ظـاهر قضـایا و رخـداد هـای
زندگی را می بیند و از مصلحت آن آگاه نیست .بسا حـوادثی کـه در آغـاز رنـج آور اسـت ،امـا
آینده ای مبارک و میمون دارد .شخص سوار ،نماد پیـر و مرشـد کامـل اسـت کـه گرچـه رفتـار
خشونت بار او ظاهراً اسباب رنج و درد را برای سالک فراهم نمود ،سـرانجام مـار بـال و آفـت و
ناآگاهی را از دهانش بیرون کشید و درمانش کرد .این است که دوستی و حمایت عـاقالن ،اگـر
مانند زهر تلخ است ،نتیجه ی شیرین به بار می آورد و دوستی و حمایت ابلهان اگر هـم شـیرین و
لذت بخش است ،رنج و درد و نابودی می زاید.
دشمنی ّ عاقالن زین سان بُوَد
دوستی ابله بُوَد رنج و ضَالل

2

زَهر ایشان اِبتهاج 1جان بُوَد
این حکایت بشنو از بهر مثال ۲

۱۹۳۰/
و با این دو بیت ،پلی می زند به داستان بعدی( .اعتماد کردن بر تملق خرس)
 -۱ابتهاج :شادمانی.
 -۲ضَالل :گمراهی.
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شرحی بر رسالۀ
ایمانوئل کانت:
پیرامون شرِ ریشه دار
در طبیعت آدمی
نوشتۀ شیریندخت
دقیقیان

ایمانوئل کانت

1

فیلسوف روشنگری با شوریدن علیه

صغارت تحمیل شده بر انسان و حاکمیت قیم های دین و
حکومت های استبدادی بر زندگی بشر ،روشنگری و

همراه با پیوست:

خردمداری را به اصل زندگی مدرن تبدیل کرد .کانت

ترجمۀ کامل رسالۀ

خداباوری بود که از بنیانگذاران سکوالریزم به شمار

پیرامون شرِ ریشه دار در

می رود ،زیرا به جای خدا و چیستی آفرینش ،پرسش

طبیعت آدمی

شیریندخت دقیقیان

اصلی را چنین تغییر داد :انسان چیست؟
کانت در نقد خردعملی ،اخالق جهانشمول را در قالبی
سکوالر فرمول بندی کرد .او گویی جهانی را پیش رو

می دید که دیگر ،قاعدۀ طالیی ادیان ابراهیمی" -آن چه بر خود نمی پسندی به دیگر روا
مدار" ،2 -حتی اعتبار لفظی خود را از دست داده ،اخالق جهانشمول در خطر نابودی خواهدبود.
برای کانت ،قساوت های قرن او که در دین در محدوده ها نمونه های تاریخی آنها را برمی-
شمارد ،کافی بود تا مرگ اخالق ،نه فقط یک پیش آگهی ،بلکه خطری اکنونی به شماربرود؛
همان گونه که در زمان حاضر نیز ،سقوط اخالق جهانشمول ،از ریشه های خشونت های فوق
تصور قرن بیستم و قرن حاضر دانسته می شود .تالش جامعۀ جهانی برای پایبندی به منشور
حقوق بشر که اصول ی جهانشمول برای همۀ ملل ،اقوام ،پیروان ادیان و فرهنگ ها را مطرح می-
سازد ،متأثر از اخالق جهانشمول کانت است.

1

)Immanuel Kant (1724–1804
 ۲این جمله از هیلل ،فیلسوف یهودی یک قرن پیش از میالد است که در فرهنگ یهودی -مسیحی به
قاعدۀ طالیی مشهور بود .منبع این جمله از هیلل در :تلمود یروشلمی .رسالۀ شبات ،ورق  ،۳۱صفحۀ
اول
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کانت در هر دو اثر ،نقد عقل عملی  1و دین در محدوده های عقل صرف ،کوشید تا بیانی
سکوالر برای اصول جهانشمول اخالق پیداکند که استوار بر خردعملی ،فراملیتی و فرادینی
باشد .این اصول از دید کانت کدامند؟ چگونه کانت به تعریف شرِریشه دار و بازبینی مفاهیم
دین می رسد؟
دستورمطلق :کانت در نقد خرد عملی ،مفهوم پند [قاعدۀ شخصی] را همچون زمین ذهنی و
نهایی کاربست آزادی در کنش های انسان مطرح می کند .به این معنا که پشت هر کنش ،یک
پند یا  ، maximفعال است .پند خیر ،good maximچیزی جز قانون اخالقی جهانشمول
نمی تواند باشد .کانت به کمک مفهوم "پند درونی" ،اصول اخالق جهانشمول را گسترش
داده ،به آن نام "دستورمطلق" یا  categorical imperativeمی دهد؛ از این قرار (به نقل از
کتاب کانت :نقد عقل عملی):
دستورمطلق اول :بر اساس پندی عمل کن که بخواهی همۀ افراد خردمند ،همان را
دنبال کنند ،چنان که گویی قاعده ای جهانشمول است . 2
کانت چهار فرمول بندی برای این دستورمطلق قائل است:
 -۱فرمول قانون طبیعت :چنان عمل کن که گویی پند زیربنای عمل تو قرار است از راه
ارادۀ تو به قانون جهانشمول طبیعت تبدیل شود.
 -۲فرمول ،برای خود هدف :چنان عمل کن که با بشریت ،خواه شخص خود و خواه
فرد دیگر ،هرگز نه مانند یک وسیله ،بلکه همواره و همزمان ،همچون یک هدف
رفتارکنی.
 -۳فرمول برای خودساالری :چنان عمل کن که خواست تو بتواند همزمان ،براساس
پندهای زیربنایی خود ،پایه گذار قانون جهانشمول باشد.
 -۴فرمول قلمرو سروری هدف ها :چنان عمل کن که گویی از راه پندهای زیربنایی
خود ،عضو قانونگذار قلمرو سروری هدف ها هستی.

The Critique of Practical Reason
Kant, Immanuel.: 2012, p 30
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دستور مطلق دوم :هرگز با انسان دیگر به گونه ای رفتارنکن که گویی ابزاری برای
رسیدن به یک هدف است.
کانت در کتاب اول دین در محدوده های عقل صرف با عنوان دوگانۀ" :دربارۀ همنشینی اصل
شر با خیر" ،یا "پیرامون شرِ ریشه دار در طبیعت آدمی" ،برای بررسی امکان وجود شرِریشه دار
در انسان ،مفاهیم پند و دستورمطلق را در مرکز استدالل خود قرارمی دهد.
کانت این اثر را با شرح دو دیدگاه متضاد دربارۀ اصل بودن خیر یا شر در طبیعت آدمی
آغازمی کند :اسطوره ها و دیدگاه هایی که معتقدند "جهان پایه در شر دارد"؛ و فیلسوفان
مدافع نقش تعلیم و تربیت و "تقویت بذر خوبی در طبیعت انسان" .اما کانت از همان ابتدا
هرگونه کاربرد مفهوم "طبیعت" را این گونه مشروط می کند:
نباید به محض برخورد با دشوارگی واژۀ طبیعت  - 1اغلب به معنای متضاد آزادی که
زیربنای کنش است  -آن را در تضاد با گزاره های  2خیر یا شر اخالقی بیابیم .باید
گفت که مقصود ما از اصطالح "طبیعت انسان" تنها زمینۀ ذهنی کاربست آزادی انسان
است در کلیت خود (زیر تسلط قوانین اخالقی عینی) .این زمینه ،با هر خصلت ،پیش
شرط الزم هر کنش قابل تشخیص برای حواس است .ولی این زمین ذهنی [سوبژکتیو]
همچنان ،باید همواره بیانگر آزادی باشد (وگرنه ،استفاده یا سوءاستفاده از قدرت
انتخاب نمی توانست از نظر قانون اخالقی به انسان اطالق گردد و یا خوب و بد در
وجود او امر اخالقی نامیده شود) .از این رو منشاء شر نمی تواند ارادۀ تابع میل و یا
انگیزش طبیعی باشد .منشاء شر تنها می تواند در قاعدۀ اراده برای کاربست آزادی
باشد ،یعنی در قالب یک پندِ شخصی .3
همین جا کانت به گونه ای اعالم نشده ،اصل رایج مسیحیت که امیال انسان را زایندۀ شر می-
دانست ،ردمی کند .امیال و غرایز انسان ،بخشی از طبیعت او هستند .اما از دید کانت ،انسان
برخالف باقی قلمرو جانوری ،تنها امیال و غرایز نیست .انسان دو استعداد دیگر نیز دارد :قوۀ

nature
predicate
توضیح مترجم :در معنای دستوری به معنای گزاره ای که دربارۀ نهاد ،خبر می دهد.
Kant, Immanuel.: 1960, p 16
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عقل و اختیارآزاد که انسان را مسئولیت پذیر می سازد؛ و سومی ،استعداد شخصیت پذیری که
محمل شخصیت اخالقی ،یعنی نهادینگی اخالق جهانشمول در ذهن فرد است:
از این رو باید گفت این خصلت (خوبی یا بدی) که انسان را از هر موجود عقالنی
ممکنی ،متمایزمی سازد ،درونی است .ولی با پذیرش این گزاره دیگر نباید بگوییم که
طبیعت فرد (اگر شر است) سزاوار سرزنش نیست یا (اگر خیر است) نباید اعتباربگیرد.
بلکه نتیجه می گیریم که انسان ،خود ،مؤلف این خصلت درونی است .1
او سپس در مورد گرایش به شر  propensity to evilنتیجه می گیرد:
از آن جا که شر تنها همچون یک تصمیم قطعی ارادۀ آزاد ممکن است و اراده تنها از
روی پندهای آن می تواند خیر یا شر ارزیابی شود ،گرایش به شر را باید در زمینۀ ذهنی
انحراف پندها از قانون اخالق بررسی کرد .2

کانت همین گرایش انحراف پندهای شخصی از قانون اخالق را پایۀ تز شرِریشه دار radical
 evilقرارمی دهد.
پیش از شرح مفهوم شرِریشه دار نزد کانت ،مروری بر فلسفۀ قرون وسطی در این زمینه ضروری
است.
از آن جا که کانت در اثر مورد بررسی ما قصد بررسی "دین در محدوه های عقل صرف" را
دارد ،جای شکی نمی ماند که تز شرِ ریشه دار برای او به معنای چالش با فلسفه و الهیات قرون
وسطی در زمینۀ "شرغایی"  supreme evilاست و در نهایت هدف او ،انتقال مفاهیم دینی
خیر و شر به فضای عقل صرف است .از دید نگارنده ،فضای عقل صرف موردنظر کانت ،حکم
می کرد که :اوأل ،خاستگاه های ماورایی یا ازلی خیر و شر کنارگذاشته شوند؛ دومأ ،تفسیری
خردگرایانه از روایت های متون مقدس در این زمینه ارائه گردد؛ سومأ ،برخالف فلسفۀ قرون
وسطی که آفرینش در مرکز توجه بود و انسان نیز جزئی از آن و ابژه ای از ابژه ها ،این بار،
انسان همچون موجودی دارای جوهرعقالنی و همچون سوژه بررسی شود .به نظر نگارنده ،کانت
در دین در محدوده ها این سه هدف را پی گرفته ،از آن جا می آغازد که فلسفه در قرون وسطی
Ibid, p 17
Ibid, pp 23-24
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بسته شده بود .پس ابتدا باید دید که مهم ترین نمایندگان فلسفۀ قرون وسطی در این باره چه
می گفتند؟

مفهوم خیر و شر در فلسفۀ قرون وسطی
"شرِ ریشه دار" ،اصطالحی است که ابتدا کانت در دین در محدوده ها به کاربرد .اما با توجه
به هدف کتاب او می توان گفت که این اصطالح درون خود ،مناسبت جدلی/پذیرشی داشت
با مباحث جدی فلسفه در قرون وسطی ،از جمله :نظریۀ شرغایی  suprime evilآگوستین ،رد
دوانگاری خیر و شر و شرغایی توسط ابن رشد و ابن مایمون ،مفهوم شر همچون غیاب خیر از
سوی موسی ابن مایمون و نیز رد مفهوم "شرغایی" از سوی توماس آکویناس.
از آن جا که اغلب ،اهمیت آثار فیلسوفان جدی قرون وسطی نادیده گرفته شده و بی مراجعۀ
جدی به آن ها تحت عنوان "دینی" یکسره نفی می شوند ،توضیحی در این زمینه نشان
خواهدداد که مباحث کانت در این اثر ،بی ارتباط یا در گسست کامل از مفاهیم فیلسوفان جدی
قرون وسطی نبود .به ویژه که محققان ،آراء ابن رشد و ابن مایمون را  -که آثار هر دو در زمان
حیات ،مورد کتاب سوزان قرار گرفتند  -از پایه های اولیه و زودرس نوزایی و روشنگری می-
دانند .در این جا مروری بر سه فیلسوف مهم قرون وسطی ،ابن رشد) ،(Averroesابن مایمون
( )Maimonidesو آکویناس ) (Aquinasدر زمینۀ خیر و شر ضروری است.
ابن رشد :ابن رشد ،فیلسوف خردگرای مکتب فلسفی اندلس ،نقش درجه اول در بازیابی
دیدگاه ارسطویی پس از قرن ها سلطۀ پارادایم افالتونی بر جهان غرب و شرق ،داشت .او و ابن
مایمون را  -که به گفتۀ دیدرو در دایرالمعارف فلسفه ،دوران کوتاهی در نوجوانی از ابن رشد
فلسفه و نجوم آموخته بود  -پایه گذاران پیش رس خرد روشنگری می دانند  .1در دهۀ هشتاد
قرن بیستم ،یونسکو بزرگداشتی از این دو فیلسوف به اجرا درآورد .ناشر اثر مهم ابن رشد،

 ۱ویژه نامۀ پیام یونسکو در مورد ابن رشد و ابن مایمون در دهۀ هشتاد به فارسی نیز منتشر شد و این
دو فیلسوف را از الهام دهندگان به روشنگری دانست.
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تهافت التهافت ،نیز یونسکو است .همچنین در  ۱۹۸۶در دانشگاه سوربون با شرکت فیلسوفان
سراسر دنیا از ابن مایمون و تأثیر او بر روشنگری تقدیر شد .1
ابن رشد در تهافت التهافت [بی انسجامی در التهافت ]2به رد اثر التهافت الفالسفه اثر محمد
غزالی پرداخت که با دیدگاهی نوافالتونی/عرفانی ،کل فلسفه به ویژه ارسطو را نفی کرده بود.
ابن رشد در این اثر ،معرفی جامعی از دیدگاه ارسطو ارائه داد که در مطرح شدن این فیلسوف و
توجه به نقش علوم در اروپای قرون وسطای زیر سلطۀ افالتون نقش داشت .ابن رشد در مقام
قاضی شرع کوردووا دیدگاه های نوینی را با تفسیر از دین اسالم ارائه داد و از جمله بر آن بود
که در میان خداناباوران ،چه بسا افراد هوشمند یافت می شوند و در میان متشرعان ،افراد
کندذهن.
ابن رشد در تهافت التهافت  ،دواصلی بودن خیر و شر را ردمی کند .از دید او قائل شدن به دو
اصل خیر و شر ،ویژگی تفکر ابتدایی در تالش ناموفق برای توضیح چندگانگی در جهان هستی
بود .او توضیح می دهد که چگونه فیلسوفان در تقابل با ادیان ابتدایی ،سرانجام یک اصل یگانه
[اشاره به ارسطو و محرک اول] را مطرح کرده ،دوانگاری خیر و شر در نحله های بدوی تفکر
را نفی کردند .او می نویسد:
...ولی با بررسی دقیق ،کشف شد که همه چیز به سمت غایتی واحد گرایش دارد و
این غایت ،نظمی است که در جهان وجوددارد؛ همانند نظم یک لشکر که توسط
فرمانده آن برقرار و در شهرهای زیر فرمان ،جاری می گردد .آن ها به این نتیجه
رسیدند که جهان باید یک اصل برترین داشته باشد و این همان معنای کالم مقدس
است که " :اگر در آسمان ها و زمین خدایانی جز اهلل وجود داشتند ،هر دو تباه می
شدند"  .3از این رو معتقدبودند که به دلیل خیری که در همه چیز حضوردارد ،شر تنها

 ۲در زمینۀ نوزایی صغیر در حوزۀ فرهنگ اسالمی -یهودی در اندلس قرون یازده و دوازده ،نگاه
کنید به:
دقیقیان ،شیریندخت( ۲۰۱۱ :.شرحی بر داللت الحائرین ،فصل نوزایی صغیر).
 ۳مترجم انگلیسی این رساله ،سیمون فون دربرگ آن راThe Incoherence of the Incoherence
ترجمه کرده است .زیرا تهافت در عربی به معنای بی انسجامی است .ابن رشد این رساله را در رد
تهافت الفالسفه اثر محمد غزالی نوشت که به رد فیلسوفان یونان و تفسیر ابن سینا و فارابی از آنان به
ویژه فارابی از ارسطو پرداخته بود.
 ۴متن قرآن کریم از سورۀ المیزان:
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به شکلی اتفاقی رخ می دهد؛ مانند مجازاتی که فرمانروایان نیک شهرها مقررمی کنند.
زیرا این ها شرهایی هستند در جهت خیر و نه به نیت شر .زیرا در میان خیرها ،اموری
هستند که با شر مخلوط می باشند؛ برای نمونه ،وجود انسان که شامل روح عقالنی و
حیوانی است .براساس دیدگاه این فالسفه ،عقل الهی مقررداشته که میزان عظیمی از
خیر وجود داشته باشد ،هر چند آمیخته با میزان کمی از شر .زیرا وجود آن همه خیر
همراه اندکی شر ترجیح دارد بر عدم وجود آن همه خیر به دلیل وجود آن اندکی از
شر. 1
ابن رشد در اثر دیگر خود به نام مابعدالطبیعه که شرحی بر کتاب متافیزیک ارسطو است ،خیر
جاری در جهان را اصل برتر دانسته ،با ارسطو موافق است که آن چه در رده ای پایین تر
قرارگیرد ،دیگر یک اصل مجزا و برابر با خیر نخواهد بود .2
موسی ابن مایمون :در دهه های اخیر ،توجه محققان به آثار ابن مایمون در ارتباط با
خاستگاه های خرد روشنگری جلب شده و از جمله جورج کوهلر به مناسبت کانت با این
فیلسوف پرداخته است .3
ابن مایمون هرچند در دنبال کردن روش ارسطویی از ابن رشد الهام گرفته ،اما نظریۀ خیر و شر
او حاصل بر خورد هرمنوتیک با متون یهودی است .از دید ابن مایمون ،نه تنها شر یک اصل
ذاتمند در جهان هستی نیست ،بلکه موجودیتی منفی است و غیبت خیر .برای زدودن شر باید بر
فضای خیر افزود و تنها خیر است که موجودیتی اثباتی دارد .4ابن مایمون از این راه ،دوانگاری
اسطوره های ا بتدایی را همراه با نظریۀ شر ذاتی آگوستین ردکرد و به دنبال آن ،خرافه های
پیرامون شیطان را بی اعتبار دانست .او در فصل سوم رسالۀ داللت الحائرین ،شر را به سه دستۀ
هللا مى بود ,هر دو تباه مى شدند ،پس پاك و منزه است ّ
"اگـر در زمین و آسمان خدایانى جز ّ
هللا،
خداوندگار عرش ،از آن چه درباره اش مى گویند".
Ibn Roshd.: 1954, p 160
Ibn Roshd.: 1984, p 204

1
2

 ۳از جمله نگاه کنید به:
Kohler, George Y.: 2012. Reading Maimonides in 19 Century Germany,
University of Negev.
th

 ۴ابن مایمون ،موسی ،۲۰۱۱ :.ص ص . ۴۸-۴۷
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شر طبیعی ،مربوط به زندگی انسانی و اخالقی تقسیم کرد و برای هیچ یک منشاء ماورایی قائل
نشد .او در رد متکلمین که شر را آفریدۀ خدا می دانستند و در اثبات این امر که هر شری یک
سلب است ،نوشت:
تا این جا می دانی که هر چه مانعی را از برابر حرکت بر می دارد ،از یک منظر ،فاعل
به شمار می رود .مانند کسی که ستونی را از زیر تخته ای بر می دارد و تخته در اثر
وزن طبیع ی خود به زمین می افتد .آن گاه می گوییم آن کسی که ستون را برداشت،
سبب افتادن تخته شد .این مثال در تک نگاری پیرامون طبیعت [ اکروآیسیس فیزیک،
ارسطو] آمده است .همین را دربارۀ کسی می گوییم که شرایط پدیدآورندۀ سلب
خاصی را از میان برمی دارد ،با آن که سلب ،خود ،موجودیت منفی دارد .درمورد
فردی که در شب ،چراغی روشن می کند ،می گوییم تاریکی را از میان برداشته؛ برای
کسی هم که بینایی را از بین می برد ،می گوییم نابینایی را پدید آورده؛ با این حال،
تاریکی و نابینایی سلب هستند و به فاعل نیاز ندارند [مترجم :در این جا ابن مایمون
چندین شاهد برای استدالل خود از تورات می آورد] [ ]...پس بر تو روشن شد که از
هر زاویه که نگاه کنی ،عمل یک فاعل به هیچ رو نمی تواند مستقیمأ یک سلب را به
وجود آورد .تنها می توان گفت که فاعل ،سبب سازِ حُدوثِ سلب شده است ...پس از
این مقدمه چینی ،باید اثبات ما را ازاین امر که شر تنها در ارتباط با چیزی شر به
شمارمی رود ،به خود یاد آور شوی و این که هر چیز برای یک موجود خاص شر
است ،آن شر ،سلب چیزی دیگر است یا سلب یکی از شرایط الزم برای آن چیز دیگر.
به همین دلیل ،می توان این گزاره را به طورمطلق برقرارکرد :همۀ شرها سلب هستند.
برای نمونه ،برای یک انسان ،مرگ شر است ،زیرا مرگ به معنای عدم اوست.
همچنین ،بیماری ،فقر و نادانی که برای او شر هستند ،همگی سلب شرایطی خاص به
شمارمی روند .با بررسی همۀ موارد مشخص و مشمول گزارۀ فوق ،درمی یابی که این
گزاره هرگزغلط درنمی -آی د ،مگر برای کسی که میان سلب[عدم] وشرایط ثبوتی
["اَلمَلکَۀ" در متن اصلی رساله به زبان عربی] و میان دو قطب متضاد ،فرق قائل نمی
شود؛ یا کسی که طبیعت امور را نمی شناسد و برای مثال نمی داند که سالمتی در کل،
همان اعتدال است و به هم خوردن نسبت ها بیماری نامیده می شود .بنابراین ،حقیقت
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آفرینش خداوند در کلیّت خود ،پدیدآوردن خیر است .زیرا خیر ،مساوی است با
هستی.

1

ابن مایمون ،خیر و شر را نه تنها در پیش زمینۀ آفرینش شناسی ،بلکه از نظر شرانسانی نیز بررسی
کرد .از دید او ساتان [ satanشیطان] که پیرامون آن افسانه سازی شده ،تنها به معنای غلبۀ
نفس بر سویۀ عقل و اختیار آزاد انسان است .برای او همچون یکی از پزشکان مهم دوران ،2
نفس و سالمت نیروهای آن نقش مهمی در هستی انسان و زندگی روحانی او دارند .اما او غلبۀ
انگیزش های نفس بر عقل و اختیار آزاد فرد را سبب ساز شر می داند .ابن مایمون به جنبه های
روان انسان نیز توجه کرد و مفهوم "حجاب" [در متون تلمودی :کلیپا به معنای پوسته و حجاب]
را وارد فلسفۀ زمان خود کرد که نزدیک چند دهه بعد ،مورد استفادۀ متفکر و عارف ،محی
الدین عربی قرارگرفت.
حجاب از دید ابن مایمون پرده ای است که انسان با شهوات مهارگسیخته و عواطف منفی چون
خشم ،حسد ،ترس ،کینه ،نفرت و کنش های خودپرستانۀ پیرو آن ها بر روی روح خود کشیده،
آن را از نور همیشه حاضر تدبیر و فراوانی الهی محروم می سازد .این حجاب ها از دید ۲ابن
مایمون ،خاستگاه شرانسانی همچون موجودیتی منفی و غیاب خیر هستند .او این استدالل را با
شاهد زبان شناختی درمورد واژۀ ساتان [ satanدر زبان عربی شیطان] همراه کرد که در زبان
عبری از ریشۀ ستاه به معنای پوشاندن و پنهان کردن است .ابن مایمون بر روی تربیت شخصیت
اخالقی تأکید کرد .او اخالقی بودن را زمینه ساز تبدیل به عقل فعال می دید .وجه تمایز او از
دیگر متألهه در زمینۀ اخالق این بود که هیچ یک از دو غایت رایج برای اخالق  -اخالقی بودن
به خاطر خدا و اخالقی بودن برای رعایت حقوق دیگران  -را برترین انگیزه نمی دانست .بلکه
اخالق را زمینه ساز کمال روح و جسم فرد و تبدیل به عقل فعال می دانست  .3پس از آن که
داللت الحائرین در سال  ۱۲۰۴توسط ابن تیبون از متن اصلی عربی به عبری ترجمه شد ،به
سرعت در محافل فکری مسیحیت خوانده شد .آثار ابن رشد در تفسیر ارسطو که از سوی
مترجمان یهودی اندلس ابتدا به زبان عبری و سپس توسط مترجم یهودی دیگر ،یاکوب مانتینو
 ۱ابن مایمون .۲۰۱۱ :.فصل سوم ،ص ص ۴۹-۴۷
 ۲پزشک دربار صالح الدین ایوبی و نویسندۀ رساله هایی پیرامون منشاء روحی بیماری تنگی نفس،
پیرامون تغذیه ،ربط رفتار و افکار با سالمتی و غیره.
 ۳ابن مایمون .۲۰۱۱ :.فصل سوم ،ص ۱۶۴
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بن شموئل  1از عبری به التین ترجمه شد ،و نیز ترجمۀ عبری داللت الحائرین به دست توماس
آکویناس از آباء کلیسا رسیده ،او را متحول ساختند .دفاع آکویناس از ارسطو موجب طرد
موقت او شد ،اما سرانجام ،آکویناس پس از آشتی با کلیسا ،برخالف ابن رشد و ابن مایمون،
مفاهیم ارسطو را از حدود فلسفی خارج و به اصول جزمی کلیسا تبدیل کرد.
توماس آکویناس :توماس آکویناس که مورخان فلسفه او را مهم ترین متفکر مسیحی میان
قرون وسطی و روشنگری می دانند ،در خالصۀ الهیات ( summa theologicaنگارش
۱۲۶۵تا  )۱۲۷۴در اوایل فصل "علت شر" ،نظریۀ ابن مایمون در زمینۀ شر همچون غیبت خیر را
پذیرفته ،می نویسد:
شر غیبت خیر است که طبیعی و همراه با هر امر است .ولی هر چه از طبیعت و وضعیت
مقرر خود فروافتد ،تنها می تواند ناشی از علتی باشد که آن را از وضعیت مناسب
خارج کرده است.

2

آکویناس با استفاده از این اصل ارسطویی که کنش های انسان یا عمدی یا اتفاقی هستند،
نوشت" :شر هیچ علت مستقیمی ندارد ،بلکه علت آن اتفاقی است"  3و بخشی را به این عنوان
اختصاص داد" :در رد وجود یک شر غایی [ ]suprime evilکه خاستگاه دیگر شرها باشد".
سابقۀ مقولۀ شر ذاتمند و غایی به قرون اول میالدی و نفوذ محافل زیرزمینی میترایی و در قرن
سوم و چهارم ،رواج مانویت از ایران و مصر در میان حلقه های مسیحی برمی گردد .مانی متولد
 ۲۷۰میالدی ،متفکری ایرانی بود .او با ترکیبی از زرتشتیت ،آیین بودایی ،مسیحیت و
تاثیرپذیری از متون آرامی زبان فرقه ای از یهودیان قرن دوم پیش از میالد که در قرن بیستم به
عنوان طومارهای بحرالمیت شناخته شدند ،آیینی جدید ساخت ،استوار به دواصلی بودن خیر و
شر.

1

)Jacob Mantino Ben Shmouel (died 1549
Aquinas, Thomas:. 1947
پاسخ به برهان های  ۱تا  ۴فصل "آیا خیر می تواند علت شر باشد؟"
3
Aquinas, Thomas:. 1947, 1.49.1 - 4
برای متن کامل نگاه کنید به:
http://www.sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum056.htm
2
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مانویان دنیای مادی را شر دانسته و به دنیای نور باورداشتند و از نظر آنان ،سپاه نور باید هر چه
بیشتر ،قدرت دنیای مادی را گرفته به دنیای نور انتقال دهد .فرقه هایی از مسیحیت ،زیر تأثیر
مانویان به تجسیم شرغایی در وجود "شاهزادۀ تاریکی" یا شیطان همچون موجودیتی ذاتمند
پرداختند.
آگوستین در قرن چهارم میالدی رسالۀ در باب اخالق مانویان [دوانگاران] را نوشت و دیدگاه
آن ها را خالف کلیسا دانست .آگوستین با وجود رد دواصلی بودن شر در این رساله ،در اثر
دیگر خود به نام اعترافات ،دو گونه شر را قابل سرزدن از سوی آدمی دانست :یکی شری که
اتفاقی است و یکی شری که انسان ،خودخواسته و عمدی انجام می دهد.
آگوستین با آن که در آفرینش شناسی ،اصلی خودپاینده برای شر قائل نشد ،ولی در حیطۀ
اخالق ،در اثر خود به نام اعترافات ،بشر را در معرض شری غایی دانست که همانا "انجام کنش
شر به خاطر خود شر" است.
آکویناس دربرابر این دیدگاه آگوستین استدالل کرد که هیچ امری ذاتأ نمی تواند شر باشد؛
برخالف خوبی و خیر که ذاتمند است .زیرا خیر دارای علت برتر و اول است ،ولی شر چنین
نیست .از این رو شر دارای علت مستقیم نیست و تنها می تواند اتفاقی باشد .از دید آکویناس شر
تنها می تواند خیر را موضوع خود قرارداده ،آن را منحرف کند .این نکته از دیدگاه آکویناس
به روشنی مورد توجه کانت در تبیین شر بنیادی قرارگرفته است .زیرا کانت نیز ،چنان چه در
همین جستار شرح آن خواهدرفت ،شرِریشه دار در طبیعت انسان را همانا گرایش به ایجاد
انحراف در پند اخالق جهانشمول و نظم اخالقی انگیزه ها می داند.
آکویناس به پیروی از دو فیلسوف مقدم بر خود ،استدالل کرد که معتقدان به دو اصل مجزای
خیر و شر ،دچار همان اشتباه ملل باستانی شده ،علت جهانشمول کل هستی [خدا] را
درنظرنگرفته ،تنها "علل خاص برای معلول های خاص" را جستجومی کردند .از نظر آکویناس،
یک خطای ذهنی موجب شد که تضاد میان علت ها تا حد دو اصل قائم به ذات خیر و شر
گسترش یابد  .1در نقلی که پیشتر از ابن رشد آورده شد ،همین مضمون دیده می شود.
1

Summa Theologica
آکویناس در پاسخ به برهان های  ۱تا  ۵در فصل "در رد وجود یک شر غایی که خاستگاه دیگر
شرها باشد".
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آکویناس در این مورد ،شر طبیعی را مثال می زند و همخوان با ارسطو ،ابن رشد و ابن مایمون،
شر طبیعی را تنها از منظر انسان شر می داند.
با افول فلسفه در قرون وسطی هسته های روشنگری در دیدگاه های ابن رشد و ابن مایمون،
مسکوت مانده ،بسیاری از پرسش ها پیرامون خیر و شر و نیکی و بدی در پیش زمینۀ عقل و
کنش انسانی بی پاسخ ماندند .کانت این پرسش ها را از قلمرو آفرینش شناسی بیرون کشید و
در محدوده های مشترک دین و عقل صرف بررسی کرد.
مفهوم شرِ ریشه دار کانت :بررسی خیر و شر در چارچوب فلسفۀ قرون وسطی در اصلی
ترین سویه های خود در محدودۀ آفرینش شناسی  1و غایت شناسی 2باقی ماند .کانت در آغاز
دین در محدوده های عقل صرف ،در واقع ،بحث خیر و شر را از آن همان جا که در فلسفۀ
قرون وسطی بسته شده بود ،یعنی رد دو اصلی بودن خیر و شر ،پی می گیرد :از سویی ،ادیان
ابتدایی که قائل به دو اصل خودپایندۀ خیر و شر و از ازل در نبرد با یکدیگر بوده اند ،درمانده از
فهم علل تلخکامی انسان ،جهان را زیر سلطۀ شر اعالم کردند .از سوی دیگر ،فیلسوفان
روشنگری و مشخصأ اصحاب دائرالمعارف که باور به تربیت پذیری و گسترش بذر خوبی در
انسان داشتند.
کانت ضمن منتفی ساختن دیدگاه مسیحیت سنتی که انسان را وارث به اصطالح" ،شر گناه آدم
و حوا" می دانست ،به گونه ای اعالم نشده اصل شرغایی آگوستین را به چالش می گیرد .او
می نویسد:
پس هنگام جستجوی زمینی برای شر اخالقی در انسان درمی یابیم که طبیعت شهوانی
را نمی توان چنین زمینی دانست .زیرا انسان با حذف انگیزه های برخیزنده از آزادی،
به یک موجود جانوری صرف فرومی کاهد .از سوی دیگر ،عقل معاف شده از قانون
اخالقی که عق لی بدخیم است (و اراده ای یکسره شر) نیز نمی تواند زمین شر اخالقی
باشد .زیرا در آن صورت ،مخالفت با قانون ،یک انگیزه ارزیابی شده (اراده در غیاب

Eschatology
Teleology
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هر گونه انگیزه نمی تواند تعریف شود) ،در نتیجه ،فاعل اندیشنده ،موجودی ابلیس
گونه تلقی می شود .هیچ یک از این ها را نمی توان به انسان نسبت داد .1
کانت این نکته را می آزماید که آیا اصوأل می توان شری ریشه دار در طبیعت انسان تشخیص
داد؟ و اگر می توان ،این مفهوم پس از گسست از هرگونه متافیزیک ،در چه پیش زمینه ای باید
بازبینی شود؟ طبیعت انسان چگونه تعریف می شود؟ کانت در این اثر ،دلمشغول حیطه ای بس
مهم تر برای انسان رهاشده از نگاه قرون وسطی به جهان است :کنش انسانی و فرایند عقالنی
پشت آن .شیریندخت دقیقیان -لس آنجلس۲۰۱۵ ،
پیوست:
ترجمۀ کامل رسالۀ پیرامون شرِ ریشه دار در طبیعت آدمی
شیریندخت دقیقیان
مشخصات کتاب شناسی:
Kant, Immanuel.: 1960. Religion within the Limits of Reason Alone.
Book One: Radical Evil in Human Nature. Translated from German
& to English by Theodore M. Green and Hoyt H. Hudson. Harper
Brothers, New York
توضیح مترجم :کلیۀ پرانتزهای داخل متن از کانت است .بخشی از زیرنویس ها از کانت است .معادل انگلیسی نام
ها و واژگان فلسفی همراه با توضیح های الزم مترجم در زیرنویس ها آمده اند.

این که "جهان پایه در شر دارد"  ،2اتهامی است به قدمتِ تاریخ؛ کهنسال همچون باستانی ترین
هنر ،یعنی کوزه گری؛ دراصل به دیرینگی قدیم ترین داستان ها و مذهب پرداختۀ کاهنان .همه
با این باور همداستانند که جهان در حالتی نیکو آغازشد ،خواه دوران طالیی ،زندگی در باغ
عدن و یا حتی هموندیِ شادمانه تر با موجودات آسمانی .روایت ها همگی نشان می دهند که
این خوشبختی همچون یک رؤیا نقش بر آب شد و سقوطی به مغاکِ شر (شر اخالقی که شرِ
مادی از آن پس با آن همراه شد) با شتابِ فزاینده  3بشریت را از بد به سوی بدتر سوق داد .به
 ۲انجیل یوحنا ۱۹:۵
 ۱به نقل از هوراس ،اودس  ۶:۳به این مضمون:
 ...نژاد پدر ما
ژرفتر در ناخوشی چنان فرورفت که
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گونه ای که اینک (اینکی به قدمت تاریخ) در واپسین دوران به سر می بریم و رویارویِ روزِ
نهایی و انهدام دنیا .هم اکنون در بخش هایی از هند ،رودرا (در برخی نسخه ها سیوا  )1قاضی و
منهدم کنندۀ دنیا همچون خدای وارۀ مسلط ،پرستش می شود – ویشنو ،نگهدارندۀ عالم ،چندین
قرن پیش فرسوده شد و از اقتدار برتری که از برهما یا آفریدگار به ارث برده بود ،چشم پوشید.
دیدگاه جدیدتر ولی کمتر رایج ،باور خوشبینانه و متضادی است که عمأل تنها در میان فیلسوفان
و به تازگی ،هواداران تعلیم و تربیت ،پیروانی دارد :این که جهان با استواری (هرچند
غیرمحسوس) به مسیر متفاوتی می رود  -یعنی از بد به سوی بهتر؛ دستکم ،استعداد چنین
حرکتی در طبیعت آدمی ،قابل کشف است .ولی اگر این باور ،خوبی و بدی اخالقی را در
نظربگیرد (و نه تنها روندِ تمدن را) ،بی شک نباید از تجربۀ عینی برخاسته باشد .زیرا تاریخِ همۀ
زمان ها فریاد خود را در ردِ آن بلندمی کند .این باور را می توان نتیجه گیریِ خیرخواهانۀ
اخالق گرایان از سِنِکا  2تا روسو  3دانست در تشویق به گسترش قاطعانۀ آن بذر خوبی که گویا
در طبیعت ما وجود دارد؛ البته اگر به راستی بتوان روی این سرشت طبیعی در انسان حساب کرد.
شاید چون بدیهی می دانی م که جسم انسان به طور طبیعی سالم است (عمومأ هنگام تولد) ،هیچ
دلیلی نبینیم که روح او نیز از نظر طبیعی همان اندازه سالم و خالی از شر نباشد .پس آیا خود
طبیعت ،مایل به گسترش این بذر خیر در نهاد ما نیست؟ به بیان سِنِکا " : 4ما به بیماری درمان
ناپذیری دچاریم و در صورت میل به درمان ،طبیعت به یاری ما می آید .زیرا برای سالم بودن
به دنیا آمده ایم".
ولی چون هر دو طرف درگیر این جدل در تفسیر تجربه ها به خطا رفته اند ،این پرسش پیش
می آید که آیا دستکم دیدگاه میانگینی ممکن نیست؟ یعنی انسان همچون یک نوع ،نه خوب
است و نه بد؟ یا در هر رخداد ،انسان همان قدر خوب است که بد؛ نیمی خوب و نیمی بد؟
پدران با به دنیا آوردن ما
نسلی حتی شرورتر به جا گذاشتند.
Siwa or Siva
Lucius Annaeus Seneca
Jean Jacque Rousseau: 1712-1778
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ولی ما یک انسان را نه برای انجام کارهای شرورانه (خالف قانون) ،بلکه از آن رو مرتکب شر
می دا نیم که اعمال او چنان سرشتی دارند که از روی آن ها به حضور پندهای  1شر در درون او
پی ببریم .ما به تجربه ،شاهد کنش هایی خالف قانون هستیم و (دستکم در خود ما) می بینیم که
با آگاهی از غیرقانونی بودن ،انجام می شوند .ولی گاهی پندهای آدمی ،حتی آن ها که خود
ساخته و پرداخته ،این گونه قابل ردیابی نیستند .پس به تجربه ،داوری در این مورد که فردی
شرور است ،به طور قاطع ممکن نیست .از این رو ،برای آن که فردی را شرور بنامیم ،باید به
گونه ای پیشینی امکان ارجاع به چندین کنش شر آگاهانه از سوی او را داشته باشیم .یا پشت
چنین کنشی ،پند شر را شناسایی کنیم و سپس ،از روی آن به حضور زمینه ای مشترک در وجود
فرد کنش گر پی ببریم که خود ،پندی است ناظر بر همۀ پندهای مشخصأ شر از نظر اخالقی.
نباید به محض برخورد با دشوارگی واژۀ طبیعت  - 2که اغلب به معنای متضاد آزادی همچون
زیربنای کنش فهمیده می شود  -آن را در تضاد با گزاره های  3خیر یا شر اخالقی بیابیم .باید
گفت که مقصود از اصطالح "طبیعت انسان" ،تنها زمینۀ ذهنی کاربست آزادی انسان است در
کلیت خود (زیر تسلط قوانین اخالقی عینی) .این زمینه  -با هر خصلت  -پیش شرط الزم هر
کنش قابل تشخیص برای حواس است .ولی این زمین ذهنی [سوبژکتیو] همچنان ،باید همواره
بیانگر آزادی باشد (وگرنه ،استفاده یا سوء استفاده از قدرت انتخاب نمی توانست از نظر قانون
اخالقی به انسان اطالق گردد و یا خوب و بد در وجود او امر اخالقی نامیده شود) .از این رو
منشاء شر نمی تواند ارادۀ ت ابع میل و یا انگیزش طبیعی باشد .منشاء شر تنها می تواند در قاعدۀ
اراده برای کاربست آزادی باشد ،یعنی در قالب یک پندِ شخصی .ولی این جا مجاز نیستیم که
از نظر ذهنی ،فرد را برای کاربست یک پند و نه متضاد آن ،مورد پرسش قراردهیم .اگر این
زمینه نه به خودی خود یک پند ،بلکه صرفأ انگیزشی طبیعی بود ،یکسره می شد کاربست آزادی
را تابع علت های طبیعی دانست؛ ولی چنین برخوردی با خود مفهوم آزادی در تناقض می افتد.
پس وقتی می گوییم انسان طبیعتأ خوب یا بالطبع شرور است ،فقط این معنا را می دهد که در

1

maxims
nature
3
predicate
2

توضیح مترجم :در معنای دستوری به معنای گزاره ای که دربارۀ نهاد خبر می دهد.
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انسان زمینه ای نهایی (و فهم نا پذیر) برای پیش گرفتن پندهای خیر یا شر (پندهای خالف قانون)
هست و این ویژگی او همچون انسان است و بیانگر خصلت نوع او.
از این رو باید گفت این خصلت (خوبی یا بدی) که انسان را از هر موجود عقالنی ممکنی،
متمایز می سازد ،درونی است .ولی با پذیرش این گزاره دیگر نباید بگوییم که طبیعت (اگر شر
است) سزاوار سرزنش نیست یا (اگر خیر است) نباید به حساب آید .بلکه نتیجه می گیریم که
انسان ،خود ،مؤلف این خصلت درونی است .اما چون انتخاب آزاد ،زمین نهایی پیروی از پندها
بوده و در تجربه نمود نمی یابد ،پس خیر و شر در انسان (همچون زمین ذهنی نهایی برای
درپیش گرفتن این یا آن پند در ارجاع به قانون اخالقی) تنها به این معنا درونی دانسته می شود
که زمین مقدم بر هر گونه استفادۀ تجربی از آزادی (در سال های اول کودکی و حتی زمان
تولد) است و از این رو می توان در لحظۀ تولد آن را حاضر تلقی کرد؛ هرچند که تولد ،علت
آن نیست.

مشاهده
جدال میان دو پیش فرض یادشده بر پایۀ این گزارۀ انفصالی  1شکل می گیرد :انسان (به طور
طبیعی) از نظر اخالقی یا خوب است یا شر .به سادگی هر کس می تواند در صحت این انفصال
پرسش کند .آیا برخی نخواهند گفت طبیعت انسان هیچ یک از این دو نیست؟ یا به نظر
دیگرانی ،انسان در آن واحد هر دو نمی تواند باشد؟ در برخی جنبه ها خوب و در برخی دیگر
شرور؟ در واقعیت ،تجربه ،بین دو قطب متضاد ،زمینه ای میانی را تأییدمی کند.
با این حال در قلمرو اخالق ،کأل و در حد امکان ،پرهیز از پذیرش هرگونه میانگیری اخالقی،
خواه در اعمال خارج از قلمرو قانون اخالق  2یا در خصلت های انسانی اهمیت بسیار دارد .زیرا
با چنین ابهامی همۀ پندهای درونی در خطر از دست دادن دقت و ثبات خود خواهندبود.
 ۱توضیح مترجم :در منطق کالسیک ،گزارۀ انفصالی ،برهانی معتبر و حاصل نتیجه گرفتن از دو
گزاره است .اگر بگوییم یکی از دو گزاره درست است و بدانیم که گزارۀ اول درست نیست ،می-
توانیم نتیجه بگیریم که گزارۀ دوم درست است.
2

Adiaphora
توضیح مترجم :به معنای امر بی تفاوت ،مفهومی متعلق به فلسفۀ رواقیون که امور خارج از قلمرو
خالق را شامل می شود.
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نمایندگان این اسلوب تفکر خشک ،سختگیر  1نامیده می شوند (نامی که حاوی قصد سرزنش
است ،ولی به ستایش می انجامد) .نقطۀ مقابل آن ها را می توان آسان گیر  2نامید .گروه
آخری ،آسان گیران غیرجانبدار هستند که آن ها را بی تفاوت ها  3می نامیم و سپس طیفی از
آسان گیران که می توان التقاطیون  4نامید.
به تشخیص سختگیران ،پاسخ به پرسش موردنظر ،رعایت قانون است – که برای اخالق گرایی
اهمیت بسیار دارد -و این که آزادی اراده ،سرشتی سخت یکپارچه دارد و براساس آن ،یک
انگیزه ،وقتی می تواند تعیین گر اراده باشد که فرد ،پند درونی خود را وارد آن کرده
باشد(تبدیل به قاعده ای عام و تأییدگر موضوع اراده) .تنها در چنین صورتی هر انگیزه ای می
تواند با خودجوشی کامل اراده (یعنی آزادی) همزیستی کند .ولی قانون اخالقی به داوری خرد،
به خودی خود یک انگیزه است و هر کس آن را پند درونی خود سازد ،از نظر اخالقی خوب
است .اینک ،اگر پند ،تعیین گر ارادۀ فرد در مورد عملی غیرقانونی باشد ،باید حتمآ انگیزه ای
متضاد ،گزینش را زیر تأثیر خود گرفته باشد .و چون بنا به پیش فرض ،چنین حالتی تنها زمانی
رخ می دهد که فرد انگیزۀ متضادی را همچون پند خود در پیش بگیرد (و در نتیجه از قانون
اخالق منحرف شود که در آن صورت ،انسان شروری است) ،در نتیجه ،وضعیت او نسبت به
قانون اخالقی هرگز خنثی نیست و هیچ گاه "نه خیر و نه شر" به شمار نمی رود.
همچنین یک فرد نمی تواند از برخی جهات خوب باشد و همزمان از برخی جهات دیگر شرور.
همواره خوب بودن او یع نی قانون اخالقی را در پندِ شخصی خود منظور کرده است .پس اگر
فرد در زمینه ای دیگر شرور بود و در همان حال ،پندِ شخصی او بر پایۀ قانون اخالقی پیروی از
وظیفه قرار می داشت  -که ذاتأ تک و جهانشمول است  -آن گاه ،به این معنا می شد که پند او
همزمان با جهانشمولی ،خاص هم بوده است .این یک تناقض خواهد بود.5
1

Rigorist
Latitudinarian
3
Indifferentist
4
Syncretist
 ۵فیلسوفان اخالق باستان که سخن پیرامون فضیلت را تمام کردند ،از دو پرسش زیر نیز نگذشته
بودند .پرسش نخست را چنین بیان کردند :آیا فضیلت را باید آموخت؟ (آیا انسان بالطبع نسبت به
فضیلت و رذیلت بیتفاوت است؟) پرسش دوم این بود :آیا بیش از یک فضیلت وجود دارد (طوری که
انسان در برخی جنبه ها دارای فضیلت و در برخی دیگر دارای رذیلت باشد؟) .آنان به هر دو
پرسش ،پاسخ سختگیرانۀ منفی دادند ،زیرا فضیلت را جزئی از فکرت عقل می دیدند .اما اگر قرار به
2

231

شماره ۱۷

آرمان

داشتن طبیعت خیر یا شر همچون وضعیتی طبیعی و مادرزاد این جا بدان معنا نیست که توسط
فرد کسب نشده و او مؤلف آن نیست؛ بلکه یعنی کسب آن با زمان سنجیده نمی شود (از اوان
کودکی همواره خوب یا شرور بوده) .این استعداد ،چون زمین ذهنی نهایی برای درپیش گرفتن
پندها ،تنها یکی می تواند باشد و به طور جهانشمول ،ناظر بر هرگونه کاربست آزادی .ولی
چنین استعدادی باید به خدمت انتخاب آزاد درآید ،وگرنه در عمل نمود نمی یابد .با این حال،
از این پس ،زمین ذهنی یا علت این به خدمت درآمدن ،دیگر قابل شناسایی نیست (هرچند که
پرسشگری ما ناگزیر است) .وگرنه ،باز هم باید پند دیگری ناظر به این استعداد ،شناسایی می-
شد که برای خود زمینی می داشت .پس چون نمی توانیم این استعداد  -یا به بیان بهتر ،زمین
نهایی آن  -را از روی کنش اراده در زمان دریابیم ،آن را خصلتی از اراده می نامیم که از نظر
طبیعی به آن تعلق دارد (هرچند در عمل ،این استعداد در زمین آزادی قراردارد) .افزون بر آن،
فردی که می گوییم "سرشت نیک یا شرور دارد" ،می باید نه همچون یک فرد تک (که در آن
صورت ،یک نفر ،نیک سرشت و دیگری بدسرشت می شد) ،بلکه چون یک نوع کامل به
شماربرود .تنها زمانی چنین برخوردی اثبات می شود که تحقیق های انسان شناسی نشان دهند
که شواهد توجیه گر اطالق یکی از این خصلت ها همچون امری ذاتی ،هیچ زمینه ای برای
مستثنی کردن کسی باقی نمی گذارد و به این ترتیب ،اطالق آن ها نوع انسان را دربرمی گیرد.
الف .پیرامون استعداد اولیۀ خیر در طبیعت انسان
می توان برای سهولت ،این استعداد را بر حسب کارکرد آن و همچون عناصری در شخصیت و
مسیر انسان در سه نوع طبقه بندی کرد:
 -۱استعداد حیوانی در انسان همچون موجودی زنده؛
 -۲استعداد انسانی در انسان ،همزمان همچون موجودی زنده و عقالنی؛
 -۳استعداد شخصیت پذیری انسان همچون همزمان ،موجودی عقالنی و مسئولیت پذیر.

داوری اخالقی نسبت به این موجود اخالقی است ،یعنی نمود انسان ،آن گونه که در تجربه بر ما آشکار
می شود ،پس می توانیم به هر دو پرسش ،پاسخ مثبت بدهیم ،زیرا در این صورت او را بر اساس
مالک های عقل ناب (در دادگاهی الهی) قضاوت نمی کنیم ،بلکه مالک ما تجربی است (در پیشگاه
قاضی انسانی) .بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.
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 -۱می توان استعداد حیوانی در نوع بشر را با عنوان کلی خوددوستی فیزیکی و صرفأ مکانیکی و
بی نیاز از هیچ خردی مطرح کرد .نخست برای بقای خود؛ دوم برای تکثیر نوع بشر از راه
انگیزش جنسی و حفظ نسل ها؛ و سوم برای اجماع با دیگر انسان ها ،یعنی انگیزش اجتماعی.
همۀ انواع رذیلت ها از این سه شاخه می توانند برخیزند (که با این حال ،استعداد حیوانی ریشۀ
آن ها نیست) .آن ها را می توان رذیلت های زمختی طبیعت نامید و حداکثر ،انحراف از هدف
های طبیعت :رذیلت های حیوانی شکمبارگی یا شرابخوارگی و بی قانونی افسار گسیخته(درحق
دیگر انسان ها).
 -۲استعداد انسانی می تواند زیرعنوان کلی یک خوددوستی باشد که با وجود جنبۀ فیزیکی ،به
مقایسه می پردازد (نیازمند عقل) .به این معنا که ما تنها هنگام مقایسۀ خود با دیگران ،خویشتن
را خوشبخت یا بدبخت ارزیابی می کنیم .از این گونه خوددوستی ،گرایش به ارزش یافتن در
نظر دیگران برمی خیزد .این درابتدا میلی برای مساوات است که اجازۀ برتری هیچ کس بر خود
را نمی دهد و همواره مراقب است که دیگران به چنین برتری دست نیابند .ولی از این میل به
تدریج ،عطش توجیه ناپذیر کسب همه چیز فقط برای خود دربرابر دیگران سربرمی آورد .از
این دو شاخۀ حسادت و رقابت ،شاخه های فرعی بدترین رذیلت ها ،یعنی دشمنی پنهان و
آشکار با هر آن چه به ما تعلق ندارد ،می رویند  -که به واقع ،به خودی خود از طبیعت انسان
برنمی خیزند ،بلکه در اثر تالش های متعصبانۀ دیگران برای برتری دشمنانه پدیدآمده ،ما را
وامی دارند ب رای پیشگیری و حفاظت از امنیت ،به نوبۀ خود در پی همین برتری بر دیگران
باشیم .زیرا طبیعت قصد داشته از این رقابت (که الزامأ مهر متقابل را نفی نمی کند) تنها به عنوان
یک محرک فرهنگی استفاده کند .پس ،معایب حاصل از این گرایش ،می توانند معایب
فرهنگ نام بگیرند .می توان آن ها را در بدخیم ترین حالت ها همچون حسادت ،ناسپاسی ،کینه
ورزی و غیره (یعنی پنهان شدن پند شر پشت امور زندگی انسانی) رذیلت های شیطانی نامید.
 -۳استعداد شخصیت پذیری یعنی ظرفیت احترام به قانون اخالقی همچون انگیزۀ کافی اراده.
پس ،این ظرفیت احترام ناب به قانون اخالقی در درون ما همان احساس اخالقی است و به
خودی خود ،هدفی برای استعداد طبیعی نیست ،مگر آن جا که به نیروی انگیزه بخش اراده
تبدیل شود .چون این امر تنها زمانی ممکن است که ارادۀ آزاد ،احساس اخالقی را به پند خود
تبدیل کند ،چنین اراده ای خیر خواهدبود .خصلت خیر مانند همۀ ویژگی های ارادۀ آزاد ،تنها
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می تواند کسب شود؛ ولی امکان آن نیازمند حضور استعدادی در طبیعت ما است که پیوند یک
امر شر با آن یکسره ناممکن باشد .درست نیست فکرت قانون اخالقی را "استعداد شخصیت
پذیری" بنامیم ،زیرا قانون اخالقی از شخصیت جدایی ناپذیر است و خود شخصیت است
(فکرتی که بشریت را بس هوشمند می بیند) .ولی زمینۀ ذهنی پندهای اخالق همچون نیروی
انگیزه بخش ،افزوده ای تکمیلی به شخصیت ما به نظرمی رسد و از این رو سزاوار نام استعداد
است که می تواند گسترش یابد.
در بررسی سه استعداد نامبرده از نظر شرایط الزم برای امکان پذیری ،درمی یابیم که اولی به
هیچ عقلی نیازندارد؛ دومی بر مبنای عقل عملی در خدمت دیگر انگیزه ها می باشد؛ اما تنها
استعداد سوم ریشه در عقلی دارد که در خدمت خود عقل است ،یعنی عقلی که حکم به قوانین
بی قید و شرط می دهد .همۀ این استعدادها تنها به معنای سلبی خوب نیستند ،بلکه استعدادهایی
سمت گرفته به سوی خوبی (سرسپردگی به رعایت قانون) می باشند[در معنای اثباتی/ایجابی].
هر سه به دلیل پیوند با امکان تحقق طبیعت انسانی ،اصیل هستند .در واقع ،انسان می تواند دو
استعداد اول [حیوانی و انسانی] را خالف جهت غایت آن ها به کارگیرد ،ولی هیچ یک را نمی-
تواند یکسره ریشه کن کند .ما از روی استعدادهای یک موجود ،نه تنها به عناصر سازنده و الزم
برای آن ،بلکه به چگونگی ترکیبی پی می بریم که از موجود ،آنی را می سازد که هست.
استعدادهای یک موجود ،زمانی اصیل هستند که در امکان وجود او نقش اساسی داشته باشند؛
ولی اگر موجود بدون آن ها بتواند وجودبیابد ،استعدادهایی احتمالی هستند .سرانجام باید گفت
که این جا ما تنها با آن دسته از استعدادهایی سرو کار داریم که ارتباط مستقیم دارند با قوۀ میل
و کاربست اراده.

 -۲پیرامون گرایش به شر در طبیعت انسان
منظور من از واژۀ گرایش ( )propensioزمینۀ ذهنی امکان یک گرایش می باشد (عادت
شهوت یا  ( concupiscentiaتا آن جا که نوع بشر مسئول آن است .گرایش ،متمایز است از
استعداد زیرا هر چند گ رایش می تواند درونی باشد ،اما همچنین باید نه فقط درونی ،بلکه
اکتسابی نیز دانسته شود (درمورد گرایش خیر)؛ یا انسان بر سر خود آورده باشد (درمورد
گرایش شر) .ولی این جا تنها از گرایش به شر اخالقی سخن می گوییم .از آن جا که شر تنها
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همچون یک تصمیم قطعی ارادۀ آزاد ممکن است و اراده تنها از روی پندهای آن می تواند خیر
یا شر ارزیابی شود ،این گرایش به شر را باید در زمینۀ ذهنی انحراف پندها از قانون اخالق
بررسی کرد .پس اگر این گرایش به طور جهانشمول به بشریت اطالق شود (همچون خصلت
نوع بشر) می توان آن را گرایشی به شر در طبیعت انسان نامید .سپس می توان افزود که ظرفیت
یا عدم ظرفیت ارادۀ برخاسته از این استعداد طبیعی هنگام کاربست یا عدم کاربست قانون
اخالقی در پند ،می تواند قلب خیرخواه یا قلب شرور نامیده شود.
در این ظرفیت برای شر ،می توان سه درجه تشخیص داد .نخست ضعف قلب انسانی در رعایت
کلی پندهای اتخاذشده یا به بیان دیگر ،ضعف طبیعت انسانی .دوم ،گرایش آمیختن امر
غیراخالقی با هدف های اخالقی انگیزه بخش (حتی هنگام انجام با خوش نیتی و زیر تأثیر
پندهای خیر) ،یعنی ناخالصی  .1سوم ،گرایش به کاربست پندهای شر که همان شرارت طبیعت
و قلب انسان است.
درجۀ نخست :ضعف (شکنندگی) طبیعت انسان حتی در گالیۀ یکی از حواریون بازتاب یافته
است :چه می خواهم که انجام نمی دهم!"  .2به بیان دیگر ،من خیر (قانون) را در پند ارادۀ خود
به کارمی بندم ،ولی این خیر که در کامل ترین شکل عینی خود ) ،(in thesisتنها یک انگیزۀ
مقاومت ناپذیر است ،از نظر ذهنی ) (in hypothesisهنگام دنبال کردن پند ،ضعیف تر می-
شود (در مقایسه با انگیزش).
درجۀ دوم :ناخالصی قلب انسان در آن است که هر چند پند او در ارتباط با امر خیر باشد (قصد
رعایت قانون) -و شاید حتی به حد کافی قوی برای عمل کردن  -ولی هنوز از نظر اخالقی ناب
نیست؛ یعنی به حد کافی و آن گونه که باید فقط قانون را همچون انگیزۀ تمامأ کافی خود ندارد:
درعوض ،اغلب (و شاید هر بار) برای قاطعیت ارادۀ انجام وظیفه ،نیازمند انگیزه ای دیگر ورای
آن است .به بیان دیگر ،کنش های انجام شده از سر وظیفه ،به طور خالص به دلیل وظیفه انجام
نمی شوند.

impuritas, improbitas
Romans, VII, 15
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سوم :شرارت  1یا فساد  2قلب انسان ،گرایشی است به نادیده گرفتن پندهای دارای انگیزش های
برخاسته از قانون اخالق به سود پندهای ضد اخالقی .آن را می توان انحراف  3قلب آدمی نیز
نامید ،چرا که نظم اخالقی [ترتیب الویت ها] برای انگیزش های اختیار آزاد را معکوس می کند؛
و هرچند رفتاری قانونی و خیر می تواند همراه آن باشد ،ولی ذهنیت ،از ریشه فاسد است (تا آن
جا که به خصلت های اخالقی مربوط می شود) و از این رو آن فرد ،شرور دانسته می شود.
گفته خواهد شد که گرایش شر در این جا به انسان در کل (از نظر رفتار) و حتی بهترین انسان ها
اطالق می شود .این درست خواهدبود اگر اثبات شود که گرایش شر در انسان ،جهانشمول
است؛ یا به بیانی دیگر :گرایش شر با سرشت آدمی درآمیخته است.
ولی هیچ تفاو تی از نظر هماهنگی رفتار با قانون اخالق نیست میان انسان رعایت کنندۀ اخالقیات
نیک  4و یک انسان نیک از نظر اخالقی  ،5دستکم در این جا؛ اما رفتار اولی ،اغلب و حتی
هرگز ،قانون را همچون تنها و قوی ترین انگیزش خود ندارد؛ در حالی که دومی همواره چنین
می کند .دربارۀ اولی می توان گفت :او از مفاد قانون پیروی می کند (یعنی رفتار او با دستور
قانون همخوانی دارد)؛ ولی دومی مطابق روح قانون عمل می کند (روح قانون اخالق در این
مورد بدان معناست که قانون به خودی خود می تواند یک انگیزش باشد) .هر چه به این ایمان
تعلق ندارد ،یک گناه است ( 6از نظر ذهنیت) .زیرا وقتی انگیزش های دیگری جز خود قانون
(چون بلندپروازی ،خوددوستی و بلی حتی غریزه های نیکو مانند همدردی  ،)7برای تعیین ارادۀ
رفتار قانون گرا ضروری هستند ،بسیار اتفاقی خواهد بود اگر این انگیزه ها بر قانون منطبق شوند؛
زیرا به همان ان دازه ممکن بود موجب سرپیچی از قانون بشوند .چون پندِ شخصی که براساس
خیر بودن آن ،کل ارزش اخالقی فرد ارزیابی می شود ،مخالف قانون بوده ،آن فرد با وجود همۀ
کارهای نیک خود ،در هر حال شرور است.

1

wickedness- vitiositas, pravitas
corruption, corrutio
3
perversity, perversitas
4
man of good moral, bene moralus
5 a morally good man, moraliter bonus
6
Romans 23:14.
 ۷توضیح مترجم :در این جا احتماأل منظور کانت مواردی از همدردی است که به نوعی یک قانون
اخالقی را زیرپا می گذارد.
2
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توضیح زیر نیز در تعریف مفهوم این گرایش ضروری خواهد بود :هر گرایشی یا فیزیکی است و
در ارتباط با ارادۀ انسان همچون موجودی طبیعی؛ و یا اخالقی است ،یعنی در ارتباط با ارادۀ او
همچون موجودی اخالقی .در معنای اول ،چیزی به نام گرایش به شر اخالقی وجود ندارد ،زیرا
چ نین گرایشی باید از آزادی سرچشمه بگیرد .از این رو فرض یک گرایش فیزیکی (ریشه
گرفته از انگیزش های آنی شهوانی) همچون پایۀ کاربست آزادی – خواه خیر یا شر -یک
تناقض خواهدبود .از این رو گرایش به شر تنها می تواند از ظرفیت اراده برخیزد .ولی هیچ چیز
جز کنش ما از ن ظر اخالقی شر نیست (یعنی قادر به تحقق شر) .از سوی دیگر ،مراد از مفهوم
گرایش ،زمین ذهنی تعیین گر اراده است که بر همۀ کنش ها تقدم دارد و از این رو خود ،یک
کنش نیست .به این دلیل ،مفهوم یک گرایش ساده برای شر متناقض می شد اگر فهم "کنش"
در دو معنا که هر دو با مفهوم آزادی آشتی پذیرند ،ممکن نبود :واژۀ "کنش" در کل می تواند
به گونه ای کاربست آزادی گفته شود که پند درجه اول آن (در همخوانی یا مخالفت با قانون)
از راه اراده دنبال شود .ولی واژۀ "کنش" همچنین قابل اطالق به کاربستی از آزادی است که
طی آن ،خود کنش ها (که مادی هستند یعنی مربوط به موضوع های قانون شکنی) در هماهنگی
با آن پند اجراشده باشند .پس گرایش شر در معنای اول ،یک کنش است (peccatum
 ( originariumو همزمان ،در مفهوم دوم ،زمین رسمی هر رفتار غیرقانونی که از نظر مادی
قانون را زیرپا می گذارد و انحراف نامیده می شود () .)peccatum derivatumسرپیچی
اول [شر در معنای کنش] به جای خود باقی می ماند حتی اگر از دومی [قانون شکنی] بارها
پرهیزشود .شر در معنای کنش ،کنش قابل فهمی است که از راه ابزارهای فقط خرد ناب و جدا
از هر شرایط زمان مند ،قابل درک باشد .شر در معنای انحراف ،کنش قابل حس ،تجربی و
زمانمند ) (factum phenomenonاست .اولی ،به ویژه هنگام مقایسه با دومی ،گرایشی
ساده و درونی دانسته می شود ،زیرا حذف شدنی نیست (چون برای چنین حذفی ،پند درجه اول
باید پند خیر باشد ،حال آن که شر در این استعداد ،پیشتر مسلم انگاشته شد) .اما مهم تر از همه،
زیرا با شر این پند درجه اول شر ،هر چند که کنش از ما است ،دیگر نمی توانیم هدف فراتری
پیش روی فساد درون خود بگذاریم .این یعنی برخالف خصلت های اساسی طبیعت ما است
که می توان در آن ها هدفی را تشخیص داد .اینک درمی یابیم چرا در این بخش از همان ابتدا
به سه منشاء شر اخالقی پرداختیم و تنها براساس آن چه مطابق قوانین آزادی به زمین نهایی
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کاربست یا رعایت پندهای ما و نه امور مربوط به حس پذیری (که دریافت کننده است) برمی-
گردند.

 .۳طبیعت انسان شرور است
"هیچ کس بدون انحراف به دنیا نیامده است" هوراس
در ادامه ،گزارۀ "انسان شرور است" ،تنها به این معنا است که فرد ،ضمن خودآگاهی نسبت به
قانون اخالق ،در چارچوب پندِ شخصی خود ،انحراف گاه و بیگاه از آن را هم گنجانده است.
این که بگوییم انسان طبیعت شر دارد ،فقط به این معنا می تواند باشد که شر از سوی نوع انسان
قابل سرزدن است ،نه این که چنین خصلتی را می توان از روی کل نوع او نتیجه گرفت (یعنی
انسان در کل) – که در آن صورت امری جبری می شد .بلکه از روی شناخت تجربی از انسان،
داوری دیگری نمی توان دربارۀ او داشت؛ مگر آن که شر را از نظر ذهنی از پیش ضروری برای
هر انسان و حتی بهترین افراد فرض کنیم .اینک این گرایش ،خود ،باید امری اخالقأ شر دانسته
شود ،اما نه مانند استعدادی طبیعی ،بلکه همچون چیزی که انسان می تواند مرتکب شود و در
نتیجه ،باید حامل پندهای شر خالف قانون باشد .سپس به دلیل اصل آزادی ،این پندها باید
محتمل و مانند شرایط دانسته شوند که آن هم از سوی دیگر با جهانشمولی شر همخوان نخواهد
بود ،مگر فرض کنیم که زمین ذهنی نهایی همۀ پندها به گونه ای با انسان بودن همزاد و برخاسته
از آن است .آن گاه می توان آن را یک گرایش طبیعی به شر نامید .پس از این همه ،ضمن
یکسره مسئول دانستن انسان دربرابر آن ،می توان آن را شری بنیادی و درونی در طبیعت انسان
انگاشت (که با این حال از خود ما بر ما می رود).
با وجود نمونه های فراوان تجربی و آشکار اعمال انسان ها دربرابر دیدگان همه ،نیازی به اثبات
رسمی ریشه داشتن چنین گرایش فاسدی در انسان نیست .اگر بخواهیم نمونه های خود را از
روی وضعیتی برگزینیم که فیلسوفان گوناگون پیشتر در آن ها امیدوار به کشف خوبی طبیعی در
نهاد انسان بوده اند ،یعنی از روی "وضعیت طبیعی" ،آن گاه باید این پیش فرض را با صحنه
های قساوت بیحد در فجایع کشتار در توفا ،نیوزلند و نویگیتور آیلندز مقایسه کنیم و نیز با
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قساوت پایان ناپذیر در سرزمین های شمال غربی آمریکا (که کاپیتان هیرن  1از آن گفت)؛
قساوت هایی که هیچ انسانی از آن ها کوچکترین بهره ای نمی برد .ما بیش از آن رذیلت های
بربریت داریم که از چنین نظری برکنارشویم .ولی در صورت گرایش به این دیدگاه که طبیعت
انسان در شرایط متمدنانه بهتر شناخته می شود (به دلیل رشد بهتر استعدادها) ،آن گاه باید به
مرثیه های سوزناک و طویل اقامۀ دعوا علیه بشریت گوش بسپاریم :مرثیه های خطاکاری پنهان
حتی در نزدیک ترین دوستی ها ،به گونه ای که محدودۀ اعتماد متقابل ،حتی بین بهترین
دوستان ،دستخوش پندی عام پیرامون احتیاط در معاشرت است؛ مرثیه های استعداد نفرت نسبت
به کسی که به او دین داریم و هر وام دهنده ای باید برای آن آماده باشد؛ مرثیه هایی برای خوش
قلبی و خوش نیتی که چنین هشدارمی دهد" :در بدبیاری بهترین دوستانمان چیزی هست که
چندان هم برای ما ناخوشایند نیست "؛ و برای بسیاری دیگر از رذیلت های همچنان پنهان زیر
پوشش فضیلت ها؛ چه رسد به رذائل کسانی که آن ها را پنهان نمی کنند؛ زیرا ما همین قدر
کسی را خوب می نامیم که همگان بدی مشابه با او را داشته باشند .و به اندازۀ کافی رذیلت های
فرهنگ و تمدن وجود دارد (موهن تر از همۀ رذائل) که از رفتار انسان ها چشم برگیریم مبادا
خود مرتکب انحراف دیگر ،یعنی نفرت از مردم ،شویم .اما اگر هنوز متقاعد نشده باشیم ،کافی
است به تماشای وضعیتی بنشینیم که به شکل غریبی دیگران را دربردارد ،یعنی وضعیت بین
ال مللی و ملت های متمدن که با طبع بربریت دربرابر یکدیگر می ایستند (آمادگی مداوم برای
جنگ)؛ یعنی وضعیتی که افزون بر این ،در مغز خود حک کرده و هرگز آن را کنار نمی-
گذارند .آن گاه ،اصول اساسی جوامع بزرگ به نام کشورها را به راحتی در تناقض با بیانیه های
عمومی آنان می یابیم .ولی این اصول هرگز کنارگذاشته نمی شوند و هیچ فیلسوفی تا کنون
نتوانسته آن ها را با اخالق همخوانی دهد .همچنین ،متأسفانه هیچ فیلسوفی اصول بهتری پیشنهاد
نکرده که با طبیعت انسان نیز وفق دهند .نتیجه آن که هزارۀ فلسفی امیدوار به صلح پایدار بر
اساس اتحاد مردم و جمهور جهانی ،همانند هزارۀ الهیات برای بهبود اخالقی کل نوع بشر،
یکسره همچون رؤیایی خام به سخره کشیده شده است.

 ۱به نقل از حواشی مترجمان انگلیسی ،گرین و هادسون :ساموئل هیرن ( )۱۷۹۲-۱۷۴۵سیاحی
انگلیسی در خدمت شرکت هادسون بی بود .نوشتۀ او با عنوان روایت یک سفر توسط پرنس ولز
فورت از طرف هادسون بی به شمال غرب در سال  ۱۷۹۵منتشر شد .کانت بی تردید گزارش کوتاه
سفر هیرن را در مقدمۀ سفر سوم او خوانده است.
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پس این شر برخالف دیدگاه رایج نمی تواند ریشه در طبیعت شهوانی بشر و گرایش های طبیعی
برخاسته از آن داشته باشد .زیرا این ها مستقیم به شر ربط ندارند (بلکه می توانند فرصت ساز
سروری استعداد اخالقی ،یعنی فضیلت باشند) و ما برای وجود این شهوات نباید مسئول شناخته
شویم (نمی توانیم باشیم ،زیرا در نهاد ما گذاشته شده اند و ما مؤلف آن ها نیستیم) .ولی در هر
حال ما مسئول گرایش شر هستیم که هرچند بر اخالق فرد تأثیرمی گذارد ،ولی او همچون
کنشگری آزاد ،میزبان این گرایش است و دربرابرسرکشی های آن مسئولیت دارد .این همه ،در
حالی که گرایش شر چنان در اراده ریشه دارد که ناگزیر باید گفت در طبیعت انسان نهفته است.
همچنین زمین این شر نمی تواند در گونه ای فساد عقل قانونگذار اخالق باشد؛ چنان چه گویی
عقل می توانست اقتدار قانون را  -که در قلمرو عقل است  -بشکند و یا تعهد برخاسته از آن را
انکارکند؛ این یکسره ناممکن است .خود را موجود کنشگر آزاد دانستن و همزمان ،خواست
معافیت از قانون مناسب چنین موجودی (یعنی قانون اخالقی) یعنی :فرض بی نیازی از هرگونه
رعایت قانون اخالق برای رسیدن به یک هدف (آن گونه که براساس قوانین طبیعی ،جبر ،همان
آزادی است) .چنین برخوردی تناقض درونی دارد .پس هنگام جستجوی زمینی برای شر
اخالقی در انسان درمی یابیم که طبیعت شهوانی را نمی توان چنین زمینی دانست .زیرا انسان با
حذف انگیزه های برخیزنده از آزادی ،به یک موجود جانوری صرف فرومی کاهد .از سوی
دیگر ،عقل معاف شده از قانون اخالقی که عقلی بدخیم است (و اراده ای یکسره شر) نیز نمی-
تواند زمین شر اخالقی باشد .زیرا در آن صورت ،مخالفت با قانون ،یک انگیزه ارزیابی شده
(اراده در غیاب هر گونه انگیزه نمی تواند تعریف شود) ،در نتیجه ،فاعل اندیشنده ،موجودی
ابلیس گونه تلقی می شود .هیچ یک از این ها را نمی توان به انسان نسبت داد.
اما حتی اگر شواهد تجربی ،وجود چنین گرایش شری در طبیعت انسان را در زمین مخالف ارادۀ
معطوف به قانون اثبات کنند ،چنین شواهدی به ما خصلت اساسی آن گرایش یا خاستگاه این
تخلف را نشان نمی دهند .بلکه چون این خصلت ،مناسبتی با اراده دارد  -که آن نیز در
برگزیدن قا نون اخالقی همچون انگیزۀ خود (که مفهوم آن نیز یکسره در حوزۀ عقل است) آزاد
است (یعنی مفهومی غیرتجربی)  -پس استعداد شر باید به نسبت مفهوم شر ،پیشینی باشد؛ زیرا
شر در چارچوب قوانین آزادی (تعهد و مسئولیت) ممکن است .این مفهوم می تواند به صورت
زیر گسترش یابد:
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ان سان (حتی شرورترین فرد) از طریق هیچ پندی قانون اخالق را به شکل شورش پس نمی زند
(به معنای نفی پیروی از آن)؛ و قانون به دلیل وجود استعداد اخالقی در او ،نیروی خود را به او
واردمی کند .اگر هیچ انگیزۀ مخالفی در کار نباشد ،او قانون اخالق را در پند برتر خود همچون
زمین تعیین گر اراده می گنجاند و در این صورت ،از نظر اخالقی ،انسان خوبی به شمارمی رود.
ولی او به دلیل یک استعداد طبیعی دیگر که همان قدر معصومانه است ،به انگیزش های طبیعت
شهوانی خود وابسته شده ،شهوات را نیز (براساس اصل ذهنی خوددوستی) وارد پند درونی
خویش می سازد .اگر او این طبیعت شهوانی را همچون عنصری یکسره مناسب برای تعیین ارادۀ
او در پند خود جای دهد و نسبت به قانون اخالق بی تفاوت بماند (که گذشته از هر چیز در او
وجود دارد) ،آن گاه ،فردی شرور خواهد بود .اینک چون او هر دو را به طور طبیعی در پند
خود گنجانده و مناسب تعیین اراده می یابد ،در نتیجه اگر تفاوت پندها تنها به تفاوت دو
انگیزش محدود می بود (محتوای پندها) -یعنی اگر تنها پرسش آن بود که انگیزه باید قانون
باشد یا انگیزش آنی شهوانی -پس ،فرد در آن واحد هم خوب بود و هم شرور .ولی همان گونه
که در مقدمه دیدیم ،این یک تناقض است .پس تفاوت میان یک انسان خوب با یک انسان
شرور نمی تواند در انگیزه هایی باشد که به پند خود راه می دهد (نه محتوای پند) ،بلکه بیشتر
باید وابسته به ترتیب تبعیت باشد (ساختار پند)؛ یعنی او کدام یک از دو انگیزه را تابع دیگری
می کند [قانون یا انگ یزش آنی شهوانی] .در نتیجه انسان (حتی بهترین فرد) تنها از این نظر شرور
است که نظم اخالقی انگیزه ها را هنگام واردکردن به پند خود ،معکوس می کند .او در عمل،
قانون اخالق را همزمان با قانون خوددوستی دنبال می کند .اما سپس چون آگاه می شود که این
دو با هم یک جا جمع نمی شوند و یکی باید تابع دیگری بشود ،آن گاه انگیزۀ خوددوستی و
گرایش های پیامد آن را به شرط برتر پیروی از قانون اخالق تبدیل می کند .حال آن که
برعکس ،قانون اخالق باید همچون شرط برتر و ناظر بر ارضای خوددوستی و مانند یگانه انگیزه
در پند جهانشمول اراده ،منظورگردد.
با این حال ،کنش های فرد حتی در صورت معکوس شدن نظم اخالقی انگیزه ها در پند فرد و از
راه آن ،همچنان می توانند در راستای قانون باشند ،چنان چه گویی از اصول پایه ای حقیقی
برخاسته اند .این امر زمانی رخ می دهد که عقل ،پندها را در کل متحد سازد -وحدتی که ذاتی
قانون اخالق است – تنها برای آن که به نام خوشبختی ،پندهایی را در انگیزۀ گرایش های خود
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با هم متحد سازد که در غیر آن صورت ،یک جا جمع نمی شدند (برای نمونه ،راستگویی در
صورت تبدیل به اصلی پایه ای ،ما را از نگرانی انطباق دروغ های خود با یکدیگر و نیفتادن به
دام آن ها برکنارمی کند) .در این صورت ،جنبۀ تجربی آن ،خوب و جنبۀ عقالنی آن شر است.
پس اگر گرایش معکوس ساختن نظم انگیزه ها در طبیعت انسانی وجوددارد ،در انسان یک
گرایش به شر نیز هست؛ و از آن جا که خود این گرایش باید سرانجام در اراده تجلی یابد که
آزاد است و از این رو خطاپذیر ،پس از نظر اخالقی شر است .این شر ،ریشه دار است زیرا
زمین همۀ پندها را فاسدمی سازد؛ افزون بر این ،استعدادی طبیعی و تفکیک نشدنی از قدرت
های انسان است ،زیرا تفکیک آن تنها از راه پندهای شخصی خیر امکان دارد و وقتی زمین
ذهنی همۀ پندها فاسد باشد ،چنین کاری انجام نمی شود .ولی در آن واحد ،غلبه بر این شر باید
ممکن باشد ،زیرا در وجود انسان ریشه دارد که موجودی است دارای کنش های آزاد.
پس ما بر آن نیستیم که نقصان طبیعت آدمی را شرارت بنامیم و آن را به معنای دقیق کلمه ،یک
سمتگیری بدانیم (اصل ذهنی پندها) که شر را همچون انگیزه ،عمدأ به درون پند ما واردمی کند.
بلکه آن را انحراف قلب می نامیم که به دلیل پیامدهایش ،قلب شرور نیز نامیده می شود .چنین
قلبی که شاید همزیستی داشته باشد با اراده ای در کل خیر ،از ضعف طبیعت آدمی و کمبود
توان برای پیگیری اصول خودگزیده ریشه می گیرد و همراه می شود با ناخالصی و شکست در
تمایز انگیزه ها (حتی انگیزۀ کنش های قصدمند) از یکدیگر با محک اخالق .پس اگر به حد
نهایی برسد ،تنها ناشی از تالش برای سرراست کردن کنش ها در محدودۀ قانون بوده و نه ریشه
گرفتن آن ها از قانون همچون تنها سرچشمۀ انگیزه .هر چند همیشه چنین قلبی همراه نمی شود
با کنشی خالف قانون یا استعداد انجام آن یعنی رذیلت ،ولی ،غیبت آن ذهنیتی که چنین نقصانی
را راه نداده ،هماهنگی خصلت ذاتی با قانون وظیفه را موجب می شود (همان فضیلت)  -به دلیل
بی توجهی به نیروهای انگیزه بخش پند و صرفأ رعایت لفظ قانون  -سزاوار نام انحراف ریشه دار
در قلب انسان می گردد.
این تقصیر درونی  1که بسیار رایج است ،زیرا در انسان با اولین نمود کاربست آزادی ردیابی
می شود ،همچنان باید از آزادی برخیزد و در نتیجه قابل انحراف باشد .تقصیر را در دو مرحلۀ

reatus
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اول آن (ضعف و ناخالصی) می توان تقصیرغیرعمد داوری نمود  ،1ولی در مرحلۀ سوم ،تقصیر
عمد  2می شود و برای قلب انسان زیانبار است  ،3زیرا خویشتن را در مورد سمتگیری خیر یا شر
خود فریب می دهد .با آن که رفتار او پیامدهای شر به همراه ندارد – که با وجود پندهای شر
حتمآ خواهد داشت – ولی او دلمشغول سمتگیری این رفتار نیست ،بلکه فقط خود را در مقابل
قانون موجه می داند .آرامش وجدان بسیاری از انسان ها (که به برآورد خود ،وجدان نیرومندی
دارند) از همین جا برمی خیزد وقتی طی رفتاری بی توجه به قانون و یا دستکم بدون سرلوحه
قراردادن قانون ،تنها به یاری بخت ،پیامدهای شر به بارنمی آورند .آنان حتی شاید خود را
شایسته و برکنار از خطاهای دیگران بپندارند و این پرسش را هم نکنند که آیا بخت خوب یا بد
اهمیتی دارد؟ یا آیا با کشف ذهنیتی در عمق طبیعت خود ،ممکن بود در صورت عدم مداخلۀ
ناتوانی ،تربیت و شرایط زما ن و مکان وسوسه انگیز ،همان رذیلت ها را انجام نمی دادند .این
ناراستی که ما خود را در مورد آن فریب می دهیم و جلوی استقرار سرشت اخالقی حقیقی در ما
را می گیرد ،به صورت ناراستی در بیرون و فریب دیگران گسترش می یابد .اگر قرارنیست این
حالت را شرارت بنامیم ،دستکم سزاوار نام بی ارزشی و عنصری از شرِ ریشه دار در طبیعت بشر
است .این ناراستی به همان میزان که ظرفیت اخالقی داوری انسان را منحرف و استناد درونی و
بیرونی به مسئولیت را یکسره متزلزل می سازد ،همان قدر هم بشریت را لکه دار می سازد .تا
زمانی که این عنصر را از میان برنداریم ،از رشد بذر نیکی جلوگیری می کند.
یکی از اعضای پارلمان بریتانیا یک بار در گرماگرم دعوایی اعالم کرد" :هر انسانی قیمتی دارد
که در ازای آن خود را بفروشد"  .اگر این حقیقت باشد (که هر کس برای آن پاسخ خود را
دارد)؛ اگر هیچ فضیلتی وجود ندارد که وسوسه ای نتواند آن را به زیربکشد؛ و اگر تسخیر ما
توسط روح خیر یا شر تنها به این بستگی دارد که چه کسی نرخ باالتری پیشنهاد و یا سریع تر
پرداخت کند ،آن گاه بیشک در مورد کل بشریت ،گفتۀ یکی از حواریون درست درمی آید
که" :همگی گرفتار گناه هستند و هیچ کس راستوار (دارای روح قانون) نیست؛ هیچ کس حتی
یک نفر" .4

1

culpa
dolus
3
dolus malus
2

۴

پولوس رسول خطاب به رومیان۹:۳-۱۰
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 .۴پیرامون خاستگاه شر در طبیعت انسان
یک خاستگاه (خاستگاه اول) برخاستن معلولی است از علت اول ،یعنی از آن علتی که خود،
معلول علت دیگری از همان نوع نیست .این می تواند هم خاستگاهی در عقل باشد هم
خاستگاهی در زمان .در صورت اول ،توجه تنها به وجود معلول است .صورت دوم متوجه
رخداد است ،زیرا مانند یک رویداد به علت خود مربوط است .اگر معلولی به علتی در حیطۀ
قوانین آزادی مربوط شود  -که در مورد شر اخالقی صادق است -آن گاه ،زمین تعیین گر اراده
در تولید این معلول ،نه در زمان ،بلکه تنها در بازنمایی عقالنی است .زیرا یک معلول در حیطۀ
قوانین آزادی نمی تواند از هیچ گونه وضعیتی پیشینی برخاسته باشد .ولی از سوی دیگر،
برخاستن از وضعیتی پیشینی همواره الزم است اگر یک کنش شر ،همچون رویدادی در جهان،
به علتی طبیعی منتسب شود .از این رو جستجوی خاستگاه زمانی چنین کنش هایی (چنان چه
گویی معلول هایی طبیعی بوده اند) یک تناقض است .همچنین تناقض خواهدبود جستجوی
خاستگاه زمانی برای شخصیت اخالقی انسان که دستخوش شایدبودگی است؛ زیرا شکل گیری
این شخصیت اخالقی ،مشروط به کاربست آزادی است .چنین زمینی (مانند زمین تعیین گر
اختیار آزاد به صورت عام) باید در بازنمایی عقالنی ناب جستجو شود.
با وجود این ،بررسی خاستگاه شر اخالقی در انسان بی تردید ،انواع شرح های مربوط به رواج و
رشد این شر در میان همۀ ابناء و نسل های نوع ما را دربردارد .ناشیانه ترین این شرح ها خاستگاه
شر ر ا ارثیۀ والدین اول ما می داند .زیرا در مورد شر اخالقی می توان دقیقأ با سخن شاعر
پیرامون خوبی همصدا شدgenus et provos, et quae non fecimus ipsi, vix ea " :
” [ nostra puto.نژاد و نیاکان و آن چه را داریم ولی نساخته ایم از آنِ خود نمی دانم] .1با
این حال ،ب اید دانست که در جستجوی خاستگاه این شر ابتدا به گرایش شر نمی پردازیم
([ (peccatum potentialگناه بالقوه]؛ بلکه توجه خود را به شر عملی کنش ها در ارتباط با
امکان درونی آن ها می دهیم – یعنی به آن چه باید بر سر اراده بیاید تا مرتکب شر شود.
هنگام جستجوی خاستگاه عقالنی کنش های شر ،هر کنشی از این قرار باید به گونه ای بررسی
شود که گویی فرد از وضعیتی معصومانه یکراست به داخل آن افتاده است .زیرا رفتارهای
پیشین یا علت های طبیعی تأثیرگذار بر او و علت های بیرونی و درونی هر چه باشند ،کنش او
Ovid, Metamorphoses, XIII, 140-141
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همچنان آزاد است و هیچ یک از علت ها تعیین گر آن نیستند .از این رو کنش شر می تواند و
باید همچون کاربست اصیل ارادۀ انسان ارزیابی شود .شرایط زمانی و گرفتاری ها هر چه باشند،
او می باید از چنین کنشی خودداری می کرد؛ زیرا هیچ علتی در جهان نمی تواند او را از
کنشگری آزاد بازدارد .درست است که پیامدهای خالف قانون کارهای اختیاری پیشین فرد ،به
پای او گذاشته می شوند .اما این ،حداکثر یعنی بگوییم :انسان نیازی به این زحمت ندارد که
بفهمد آیا این پیامدها آزاد هستند ،زیرا حاصل کنش آزاد بوده اند و همین کافی است که او را
مسئول آن پیامدها سازد .ولی هر قدر فرد در لحظۀ کنش آزاد شرور بوده باشد (تا حد شر
همچون عادت یا طبیعت ثانوی شده) ،همچنان وظیفۀ او نه تنها این بوده که فرد بهتری می بود ،و
حتی اینک ،همچنان وظیفۀ بهترساختن خود را دارد .باید انجام چنین کاری در قدرت او باشد
وگرنه ،حین لحظۀ کنش ،در معرض و دستخوش ارتکاب به شر است؛ او همان قدر که استعداد
خوبی دارد (که از آزادی جدایی ناپذیر است) همان قدر از وضعیت معصومیت وارد قلمرو شر
شده است .به این دلیل نمی توانیم پیرامون خاستگاهِ زمانی این کنش پرسش کنیم .فقط باید
متوجه خاستگاه عقالنیِ کنشِ شر باشیم تا گرایش شر  -یعنی زمینِ ذهنیِ عام برای کاربست
سرپیچی در پند خود  -را در صورت وجود ،مشخص یا در صورت امکان ،روشن کنیم.
این همخوانی دارد با شیوۀ بازنماییِ متنِ مقدس که خاستگاه شر در نوع بشر را دارای یک آغاز
(زمانمند) می داند .این آغاز در روایت چنان آمده که امر دارای جوهرِ ازلی (مستقل از عنصر
زمان) از نظر زمانی نیز اول رخ می دهد .بنا به این روایت ،شر از گرایش شر همچون یک پایه
آغاز نمی شود ،وگرنه آزادی چونان خاستگاهِ آغازینِ شر ،معرفی نمی شد .بلکه این روایت از
یک گناه  1آغازمی شود (به معنای سرپیچی از قانون اخالق همچون یک فرمان الهی) .حکایت
انسان پیش از بروز هر گرایش شر ،مرحلۀ معصومیت نامیده می شود .قانون اخالق به بشریت
مانند هر موجود ناخالصی که توسط امیال وسوسه می شود ،به شکل نَهی  2شناسانده شد(
پیدایش  .)۱۷:۲-۱۶اینک انسان به جای پیروی مستقیم از این قانون همچون انگیزۀ مناسب (تنها
انگیزۀ بی قید و شرط خیر ،بی هیچ شک بعدی) ،به جستجوی انگیزه های دیگر رفت (پیدایش
) ۶:۳؛ گویی می تواند تنها با قید و شرط خوب باشد (تا آن جا که این انگیزه ها هیچ قانونی را
نشکنند) .او سپس پند خویشتن را – اگر کنش های خود را آگاهانه برخاسته از آزادی می داند
sin
prohibition
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– این گونه شکل داد که قانون وظیفه را دنبال کند؛ ولی نه همچون وظیفه ،بلکه در صورت نیاز،
در ارتباط با دیگر هدف ها .در نتیجه ،او جدیت دستور را که تأثیر همۀ انگیزه های دیگر را
کنارمی زند ،به پرسش کشید .سپس زیرکانه ،پیروی از قانون را به یک هدف مشروط
فروکاست ( 1پیرو اصل خوددوستی) .سرانجام او در پندِ شخصی خود ،چیرگی انگیزش آنی
شهوانی بر انگیزۀ قانون را گنجاند – و این گونه گناه اتفاق افتاد (پیدایش Mutalo .2 )۶:۳
[ nomine de te fibula narratorتنها نام ها را تغییر بده ،آن گاه داستان دربارۀ تو خواهد
بود] . 3از این همه آشکار می شود که ما روزانه بر همین اساس عمل می کنیم و از این رو "در
وجود آدم اول ،همه گناه کرده اند"  4و همچنان می کنند .با این فرق که در وجود ما گرایش
درونی سرپیچی ،پیشاپیش مسلم انگاشته شده ،ولی در اولین آدم ،فرض تقدم زمانی نه چنین
گرایشی ،بلکه معصومیت است .از همین رو سرپیچی او سقوط در گناه نامیده می شود .ولی در
مورد ما گناه همچون محصول شرارت درونی طبیعت انسان بازنمایی می شود .این گرایش،
معنایی بیش از این ندارد که اگر به دنبال شرح شر از روی آغاز زمانی آن هستیم ،پس باید در
دوره ای از زندگی گذشتۀ خود به جستجویِ علت هر سرپیچی عمدی بپردازیم و به دوردست
زمانی برگردیم که کاربرد عقل هنوز گسترش نیافته بود؛ یعنی به گرایش شر (همچون زمین
طبیعی) که از همین رو ،ذاتی و خاستگاه شر دانسته می شود .اما ردیابیِ علتِ شر در نمونۀ اولین
انسان که پیشتر در خدمت کامل کاربستِ عقل خود تصویرشده ،نه الزم و نه ممکن است .زیرا
در غیر این صورت ،این پیش زمینه (گرایش شر) می باید در او آفریده شده فرض گردد.
بنابراین ،گناه آدم به گونه ای مطرح شده که مستقیم از دل معصومیت او آمده باشد .ولی نباید
برای یک خصلت اخالقی که دربرابر آن مسئول هستیم ،به جستجوی خاستگاهی در زمان باشیم.
هر چند چنین برخوردی ناگزیر است اگر بخواهیم به احتمال وجود این خصلت بپردازیم (و
 ۱هر گونه ارج گزاری به قانون اخالق ،عملی ریاکارانه است ،اگر در پند شخصی فرد ،نقش برتر،
به قانون همچون انگیزۀ خودبسنده و برتر از همۀ دیگر زمین های اراده داده نشود .گرایش به چنین
رفتاری ،فریبی درونی است؛ یعنی گرایشی به خودفریبی در تفسیر قانون اخالق و در نتیجه برخالف
آن ( پیدایش .)۵:۳از این رو انجیل ،مؤلف شر را (که درون ما است) از -ابتدا-دروغگو می داند و
این گونه انسان را از راه آن چه گویا زمین شر در او است ،تعریف می کند.
 ۲توضیح مترجم :الزم به یادآوری است که در سفر پیدایش هیچ جا از این کنش آدم و حوا به عنوان
"گناه" یاد نشده است .در متون تلمودی نیز در این مورد ،واژۀ عبری "خِط" ،یعنی خطا با همان بار
معنایی به کاررفته است .تفسیر این رویداد همچون "گناه" به مسیحیت باز می گردد.
3
Horace, Satires,1:1.
4
Romans V,12.
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شاید متن مقدس در همخوانی با این ضعف ذهنی ما ،خاستگاه زمانی برای شر تعیین کرده
است).
ولی خاستگاه عقالنیِ این انحراف در اراده که انگیزه های فرودست تر را بر پندهای شخصی
چیره می سازند  -همان گرایش شر -برای ما فهم ناپذیر باقی می ماند .زیرا این گرایش نیز باید
به پای ما نوشته شود ،همچنین از این رو که در نتیجه ،زمین نهایی همۀ پندهای شخصی ،به نوبۀ
خود ،شامل کاربستِ پندی شر به عنوان پایه و اساس هست .شر تنها می تواند از فردی اخالقأ
شرور سربزند (و نه فقط از محدودیت های طبیعت ما) .با این حال ،گرایش اولیه (که هیچ کس
جز خود انسان آن را به فساد نکشیده و او مسئول این فساد است) ،استعدادی در جهت خیر است.
از این رو برای ما هیچ زمینِ قابل فهمی به عنوان خاستگاهِ شر وجود ندارد .کتاب مقدس این
غیرقابل فهم بودن را با تشریحی دقیق تر از شر در نوع بشر ،در روایتی تاریخی [زمانمند] می-
آورد  . 1این متن برای شر ،جایگاهی در آفرینش جهان می یابد که نه در انسان بلکه در روحی
است با منشاء ماورایی[مار در روایت آدم] .همین گونه است آغازگاه همۀ شرهای فهم ناپذیر
برای ما (برای نمونه :از کجا شر به درون آن روح ماورایی راه یافته است؟) .با این حال ،سقوط
انسان در شر تنها در اثر فریب خوردن ،بازنمایی شده است .از این رو او از بنیاد فاسد نیست
(حتی استعداد اولیۀ خیر دارد) و هنو ز قادر به پیشرفت است .او برخالف روح فریب دهنده،
موجودی است که وسوسۀ تن او را از مسئولیت برکنارنمی سازد .پس ،برای انسان که با وجود
قلب منحرف ،اراده ای معطوف به خیر دارد ،امیدی باقی می ماند برای بازگشت به خیری که
پیشتر از آن روی برگردانده بود.
پایان ترجمۀ رسالۀ کانت

 ۱آن چه در این جا آمده ،نباید به گونه ای خوانده شود که گویی تفسیر متن مقدس ورای محدودۀ قلمرو
خرد ناب است .می توان از روایتی تاریخی استفادۀ اخالقی کرد ،بدون این حکم که آیا قصد مؤلف
چنین است یا این تفسیر ما می باشد .به شرطی که آن معنا جدا از هر گونه شواهد تاریخی ،به خودی
خود ،حقیقت بوده ،تنها معنایی باشد که می تواند از آیه ای ،چیزی برای بهترشدن ما بیرون بکشد –
وگرنه ،افزونۀ ناموفق دیگری خواهد بود بر شناخت تاریخی ما .نباید بیهوده ،بر سر یک پرسش یا
سویه های تاریخی آن وقتی که در هر حال قابل درک است ،دعوا کنیم؛ زیرا در آن صورت راهی
برای انسان بهتر شدن وجود نخواهد داشت .وقتی آن چه می تواند در این زمینه به ما کمک کند ،فاقد
شواهد تاریخی است ،باید آن را بدون چنین شواهدی فهمید .آن شناخت تاریخی که هیچ محمل درونی
معتبر برای همۀ انسان ها ندارد ،حاشیه ای به شمارمی رود و هر کس آزاد است آن را آموزنده بداند
[زیرنویس از کانت].
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یادبودها
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به یادبود وارتان گریگوریان ،هموطن ارمنی
ناجی کتابخانۀ عمومی نیویورک
وارتان گریگوریان ،متخصص ایرانی  -ارمنی علوم انسانی ،تاریخدان و دارندۀ مدال "آزادی"
ریاست جمهوری آمریکا ،در سن  ۸۷سالگی در بیمارستانی در منهتن درگذشت .از او به عنوان
"ناجی کتابخانه عمومی نیویورک" یاد میشود.
روزنامه نیویورک تایمز او را "مهاجر ارمنی پرشوری" توصیف کرده که قلههای آکادمیک و
بشردوستی را باال رفت؛ کسی که تقریبا دست تنها در دهه  ۱۹۸۰میالدی ،کتابخانه نیویورک را
از نابودی نجات داد.
وارتان گریگوریان در مدت ریاستش بر بنیاد کارنگی ،کارزارهای بسیاری برای آموزش،
مهاجرت ،صلح و امنیت جهانی به راه انداخت.
وارتان گریگوریان متولد  ۱۹فروردین  ۱۳۱۳در تبریز بود ،اما خود را "شهروند جهان" توصیف
میکرد .او در سالهای  ۱۹۸۱و  ۱۹۸۹رئیس و مدیر اجرایی کتابخانه عمومی نیویورک بود .با
این شغل ،او در نیویورک و سراسر آمریکا به چهرهای شناخته شده بدل شد.
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شاعر! قلمی با خود داشته باش!
به یادبود منصور اوجی
منصور اوجی ،شاعر دیار شیراز ،بهار امسال در سن  ۸۴سالگی درگذشت .در سنین سالخوردگی
به خاطر شعر او در نکوهش حجاب اجباری محاکمه اش کردند و او مجبور شد که بگوید با
حجاب مشکلی ندارد! اوجی سروده بود:
از جماعت زنان دلم گرفت
آن جماعت عظیم
روز جشن
صبح عید
یک کبوتر سفید بینشان نبود
اوجی رسالت شاعری را این گونه سرود:
عشق ،زیبا میخواهد ما را
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مرگ زشت.
پس به رویا
به بیداری
و به کابوس
شاعر ،قلمی با خود داشته باش!
و به همیشه و همه جا
که حسرتها بر دلم گذاشتهاند
شعرهایی که بر ذهن و زبانم گذشتهاند
و بر کاغذ ،هرگز.

در سالهای پس از انقالب زندگی اجتماع و مرگ زدگی در شعر او بازتاب یافت:
اینجا در این دیار
دیگر گل از برای عروسی نمیخرند
الّا برای ماتم،
الّا برای مرگ
از بس که گل به خاک فرو ریخته است و مرد.
یا
مردگان گر باز میگشتند
زندگی را عبث مییافتند اینجا
زندگانی را سگی ،سیرگین
آنچه بر ما میرود هر لحظه در هر روز.

یاد منصور اوجی گرامی باد.
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به نکوداشت یاد
پرویز کاردان
کارگردان و بازیگر
خالق و نوجوی
سینمای ایران
او حق بزرگی به گردن همۀ ما دارد :حق خنده!
شب های پخش سریال های او کوچه ها و خیابان های شهر خلوت می شد .چشم ها به صفحۀ
سیاه و سفید و پرپرزن تلویزیون خانه ها در انتظار لبخند و خنده ای دوخته می شد .با قد بلند و
باریک ،صدای پر احساس و لکنتی که به دل می نشست ،او هفته ای یک شب ،مراد برقی می-
شد و هفته ای یک روز در سریال "سرکار استوار" با میلیون ها بیننده ارتباط می گرفت .این
کارگردان و بازیگر و تهیه کنندۀ خالق و نوجو که کمدی ایرانی را با کارهایش ارتقا داد ،دیگر
در میان نیست .او حق بزرگی به گردن همۀ ما دارد :حق خنده!
پرویز کاردان ،یکی از قدیمی ترین کارگردانان و بازیگران تلویزیون ملی ایران روز پنجشنبه
بیستم خرداد  ۱۴۰۰در اثر ایست قلبی در هشتاد و چهار سالگی در لسآنجلس درگذشت.
پرویز کاردان فعالیت در تلویزیون ایران را به عنوان کارگردان و بازیگر نمایشهای شبکه سه در
سال  ۱۳۳۸آغاز نمود .اولین کارش «سرکاراستوار» از سریالهای طنز قدیمی و طوالنی تلویزیون
ملی ایران بود که بسیاری از بخشهای این سریال را خود نوشته و کارگردانی نموده بود ،سالها
هفته ای یکبار مردم را در پای تلویزیون مینشاند و پخش تکراری آن در برنامههای نیمروز
تابستانی نیز طرفداران فراوانی داشت .نقش سرکار استوار را عبدالعلی همایون بازی میکرد.
مأمور ژاندارمری روستایی در جای نامعلومی در ایران که با نقشههای هوشیارانهای که طرح
میکرد و نام آن را «پولتیک سرکاراستواری» مینامید ،خالفکاران را در دام میانداخت.
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تیپهای ماندگاری در این سریال تلویزیونی خلق شد که بعدها هر یک برای خود سوژۀ
سریالها و حتی فیلمهای سینمایی بسیار شدند .معروفترین این تیپها ،صمد با بازی پرویز
صیاد و کرمعلیخان و مراد برقی با بازی خودش بودند.
بعد از آن کاردان سریال خانهبهدوش را بر مبنای یکی از کاراکترهای سریال سرکار استوار،
یعنی «مراد برقی» میسازد که در آن سالها میان مردم به شدت گل میکند.
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شبهایی که این سریال از تلویزیون پخش میشد ،خیابانهای تهران کامالً خلوت میشد.
کاردان برای اولین بار از ستار که آنزمان جوانی بدون سابقه بود برای خواندن شعر موسیقی این
سریال استفاده میکند و بدین ترتیب است او به عالم هنر معرفی میشود .سریال «اختاپوس»
اولی ن کار مشترک پرویز صیاد و پرویز کاردان کار بعدی او بود .تیپی که برای اولین بار دراین
سریال معرفی شد و بعدها به شدت گل کرد ،قاطبه با نقشآفرینی زیبای زنده یاد نوذر آزادی
بود .زنده یاد پرویز کاردان فعالیت سینماییاش با فیلم "عمو یادگار" به عنوان بازیگر و
کارگردان در سال  ۱۳۵۰آغاز میکند .فیلم "مراد برقی و هفت دخترون" براساس سریال "خانه
بدوش" را در سال  ۱۳۵۳میسازد .پس از انقالب و مهاجرت به لسآنجلس فعالیت سینمایی او
بهناچار متوقف میشود ولی کماکان در عرصۀ تئاتر به فعالیت خود ادامه میدهد و دو سریال
تلویزیونی را نیز برای شبکههای پارس و تلویزیون ملی ایران میسازد .آرمان فقدان این
هنرمند خالق و مردمی را به خاندان او و همۀ هم میهنان تسلیت می گوید.
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معرفی و بررسی
تازه های کتاب
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معرفی کتاب
زبان شعر در زمان اعتراض :سروده های گالیه آمیز
شاعران
تألیفِ دکتر هادی بهار و علی سجّادی

زبان شعر در زمان اعتراض ،سروده های گالیه آمیز شاعران ،تألیف دکتر هادی بهار،
پزشکِ ادیب و فرهنگ پرور است که با یاری آقای علی سجّادی ،محقق تاریخ و روزنامه نگار
منتشر شده است .دکتر اردشیر لطفعلیان در نقد این کتاب در مجلۀ "بررسی کتاب" به سردبیری
مجید روشنگر می نویسد:
این کتاب منتحبی از سروده های اعتراض آمیز شانزده شاعر هم میهن ما طیِّ یک قرن
گ ذشته در اعتراض به اوضاع احوال زمانۀ خود ،انتقاد از وضع حاکم بر جامعه و رفتار
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حکومتگران به طنز یا به جِدِ ،دفاع از آزادی و محکوم ساختن خودکامگی و خفقان
فکری است .این شاعران که جز معدودی از آنان در یکصد سالۀ اخیر سرآمد
سرایندگان ایران بوده اند از این قرارند :ایرج میرزا ،ملک الشعرای بهار ،سیمین بهبانی،
مهدی اخوان ثالث ،نادر نادر پور ،احمد شاملو ،فریدون مشیری ،فروغ فرّخزاد ،پرویز
ناتل خانلری ،علی اکبر سعیدی سیرجانی ،اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) ،هادی
خرسندی ،کارو دردریان ،محمّد رضا عالی پیام (هالو) ،علی مؤید ثابتی ،هیال صدیقی
و بسیج خلخالی (محمّد قلی نوروزی) [ ]...آنچه که دوباره خوانی این سروده ها را
شایان توجه می کند تحلیل و تفسیری است که مؤلفان کتاب از آنها کرده و در واقع
دری برای راه یافتن به نکته های و پیام های نهفته در این اشعار بر روی خواننده گشوده
اند.
دک تر هادی بهار پزشک از دانشگاه ژنو و متخصص در پزشکی داخلی ،طبِّ هسته ای و طبِّ
ویژۀ مسافران بین المللی در ایاالت متحده (منطقۀ واشنگتن بزرگ) بوده و اینک در دوران
بازنشستگی پربار خود به نوشتن کتاب هایی در زمینۀ ادبیات فارسی و ستون "ادب جوان"
فصلنامۀ آرمان همت گماشته است.
علی سجّادی سردبیر ،تاریخ شناس و محقق ساکن منطقۀ واشنگتن بزرگ ،نویسندۀ کتابهای
"آتش سوزی سینما رکس -آغاز وحشت بزرگ چهل ساله" " ،۲۰۱۸غروب صادق ،همراه با
یادداشتهای صادق قطب زاده در سفر عراق"" ،۲۰۱۷اوراق کتاب کبود ،گزارشی از بیست
کتاب در باب ایران معاصر" ۲۰۱۶و "تاریخچۀ ملّی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس
شورای اسالمی" ۲۰۲۰است .علی سجادی که پیشتر سردبیر صدای آمریکای فارسی بود ،به
تازگی در سمتی کلیدی در صدای آمریکا دوباره مشغول خدمت شده است .از علی سجادی
مقاله های پرباری در شماره های پیشین فصلنامۀ آرمان منتشر شده است.
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نوای افالک

مقدمه ای بر موسیقی نیایشی یهودیان ایرانی،
شکل گرفته بر پایۀ موسیقی اصیل ایرانی
انتشار – ۲۰۱۷ :نیویورک
بنیاد فرهنگی ایما

پروانه صراف ،مدرس و محقق الهیات و زبان عبری ساکن نیویورک ،در کتابی به نام نوای
افالک ،مقدمه ای بر موسیقی نیایشی یهودیان ایرانی ،به موسیقی نیایشی یهودیان ایران پرداخته
است .این موسیقی نیایشی که برگرفته از گوشه ها و دستگاه های موسیقی اصیل ایرانی است و
طی قرن ها در جوامع یهودی شهرهای ایران شکل گرفته ،با مهاجرت انبوه یهودیان ایرانی از
ایران نیاز به گردآوری و ثبت داشت .این تحقیق خطیر را پروانه صراف که در کنار دیگر
تخصص های خود به دستگاه های موسیقی ایرانی و آواز و تحریر ایرانی آشنایی دارد ،انجام
داده و در کتاب نوای افالک با کمک دو موسیقیدان ،استادان ،شهرام فسازاده و پیمان اخالقی به
ثبت و ضبط و نت نویسی چندین ملودی نیز پرداخته است.
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او نشان می دهد که نوشتارهای عبری طومارهای تورات دارای عالمت های خوانده شدن آوازی
و آهنگین هستند .پروانه صراف در مورد این کتاب می نویسد:
در این کتاب هم به موسیقی نیایشی و عالمت های قرائت آهنگین و موسیقایی در
نوشتار تورات پرداختم و هم به ملودی های آوازی و تحریری یهودیان ایرانی هنگام
خواندن آهنگین توراه که برگرفته از گوشه ها و دستگاه های موسیقی ایرانی است.
از دیرباز ،اجرای نغمه های دلپذیر عبادت هنگام خواندن تورات از رسوم یهودیان دنیا
و از جمله یهودیان ایران بوده است .امروز نیز سرائیدن کتب مقدس در کنیساها با
سیستم موسیقی پیچیده ای اجرا میشود و در همۀ جوامع یهودیان دنیا مرسوم است.
گرچه این نغمه ها به طور گسترده ای از منطقه به منطقه متفاوت است ،ولی در اصل،
دارای اصول پایه ای مشترکی است .در همان حال ،تفاوتهای قابل توجهی در الگوهای
لحن و آهنگ مرتبط که با عالماتی در باالی حروف تورات قرار دارند ،وجود دارد.
در یک جامعۀ واحد ،مجموعه ای از الگوهای آهنگها که در عرض سال استفاده
میشوند ،تغییرپذیرند؛ بر اساس مناسبت و همچنین بر طبق متنی که خوانده می شود.
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آهنگ ها و نواهای خاصی برای سرائیدن تورات و هفطارا که بخشی از کتب انبیاء و
کاتبان است ،از زمان عزرای نبی که در قرن ششم قبل از میالد در ایران می زیست و از
سوی پادشاه هخامنشی همراه یهودیان آزاد شده از بابل به اورشلیم اعزام شد ،شکل

گرفت .نگارنده امیدوارم این نوشته که به دشواری آن را مقدمه ای بر موسیقی نیایشی
یهودیان ایرانی عنوان داده ام ،آغازی باشد برای تحقیقات مفصل تر و کامل تر در این
زمینه .هدف این بوده که پژوهشگران موسیقی به ثبت و ضبط گنجینه های موجود
موسیقی نیایشی یهودیان ایران همت گمارند .ضروری است که سمینارهای آموزشی و
پژوهشی تشکیل و به ثبت و ضبط موسیقی نیایشی یهودیان ایران همت گمارده شوند.
باشد که این نواهای نیایشی برگرفته از موسیقی اصیل ایرانی که از دیرباز در سپهر
فرهنگ یهودیان ایرانی طنین انداز بوده ،حفظ شده ،به نسل های بعد سپرده شود.
تماس با نویسنده برای تهیه کتابparvanehsarraf@yahoo.com :
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معرفی یک کار تجربی :لیال ناظر زاده ،تجربه گر جوان در زمینۀ شعر ،به تازگی مجموعه ای
از شعرهای کوتاه خود را با عنوان ابر آخر بهار در تهران منتشر کرده است .نمونه ای از شعرهای
این مجموعه:
۱
گل های اطلسی
صدا نازک تر می کنم
دمی پشت خط
۲
دسته ای پروانه
این همه خال سرخ
بر بال سفید
۳
چندمین بار است
با لباس به دریا می زنم
غنچۀ نیلوفر ابی
۴
چنان که
سال های رفته
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شکوفه ریزان.
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تازه های شعر
معمای وارستن :عسکر حکیم ،شاعر معاصر تاجیک
باد می شورد /برف می پیچد/
در زمین می خوابد انواع درخت جنگل و بیشه /یا نگون می گردد از ریشه/
در زبان بوته ها الحول جان است  /سخت بوران است.
لیک می دانید آیا /ای وحوش دشت وجنگل ها
بیم بوران بیشتر نبود زخوف روز آرامی /بس که در ایام بوران ها که هردم بیم جان دارد
هیچ صیادی نمی گردد پی صیدی/بلکه می لرزد سرجانش که گویا نیم جان دارد
ابر می گرید /رعد می غرد/
بر سر سبز درختان سنگباران می زند یکسر/النه های مرغکان از شاخساران می کَند یکسر.
در زمین ها آب ها کولند [ تاالب]/جوجه ها در الی می جولند [لولیدن].
جانتان ،ای مرغکان  ،ایمن ولی از دام ِ بیداد است/گرچه هردم یادتان در یاد صیاد است
او ولی در روز باران باز دامن تر نخواهد کرد /گرچه باری رحم مشت پر نخواهد کرد.
موج برخیزد/بحر بستیزد -پشت دریا می شود هرلحظه گویا پشته وخندق
کاندر این خیزاب ها  ،پستاب ها/،در نظر ناید دراین ساعت نه ماهیگیر ونه زورق.
پس شما ،ای سیل ماهی های دریابار /در سر خیزاب ها جوالن زنیدآزاد دیگربار
نیست ماهیگیر سیر از جان/کاو رود در بحر پر توفان .باد می شورد /ابرمی گرید /رعد
می غرد /می توان وارست از بوران/می توان وارست از باران/می توان وارست از توفان
گر ز انسان می توان وارست /می رهد آیا زخود انسان؟!

263

شماره ۱۷

آرمان

تازه های شعر
دو شعر از فریبا صفری نژاد :غربت  -تقدیم به شیخ اجل

گیرم که چند شاخه ام از سر دیوار خزید به باغ همسایه
و سایه بر ساکنانش افکند؛
ریشه ام از کجا آب می خورَد؟!
کودک سرزمینم بر کدامین ساقه تاب می خورَد؟
من درختم
چتر بزرگی که باران را با تمام وجودش درک می کند
و هراسِ هرَسِ شاخه ای
که در حسرت ریشه
خانه اش را
برای همیشه ترک می کند!
یکم فروردین ۱۴۰۰
فریبا صفری نژاد
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تقدیم به شیخ اجل
در من نفسی زنده کن آن روح روان را
تا مرده شمارم نفحاتِ دگران را!
جان و تن و چشم و دل من در دل این دشت
یک گله نیاز است که گم کرده شبان را
یک دم بفکن پرده از آن روی زمینی
تا هیچ ببینم همه ی کون ومکان را
در هیبت شیراز و جهانی که در او هست
حق دارم اگر خوار کنم نصف جهان را!
من با توام از قرن کنون تا سده ی هفت
این قدرت عشق است که پیموده زمان را!
*در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت
حسن تو ز تحسین تو بسته ست زبان را
زخمی که من از عشق تو دارم ازلی بود
زخمی که برد تا به ابد تاب و توان را
ور جای جراحت به دوا باز هم آید*
از جای جراحت نتوان برد نشان را!
*پ ن  :بیت از سعدی
فریبا صفری نژاد
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تازه های شعر
غول آفتاب
براى اسماعیل جان خوئى

نادر مجد
٢۰۰۴
آفتابىسال
سرودهء
زده از "بیدرکجاى" ابر.
بیرون
تو ،آن غول
چشمه ى زاللى ،رها شده در رگ تخیل خاک.
فریاد رعدى ،شکسته در گلوى ترک خورده ى تگرگ.
رگبار تندرى ،نشسته در زمزمه ى جویبار سحر.
سخاوت ژاله اى ،بیخته فرو بر سرت کالهک شعر.
چراغ الله اى ،آویخته به گلزار جاودانه ى شعر.
درآ ،درآ خیمه بزن با چراغ واژه ،به دفتر خاموشانه ى شب.
خنده بزن ،بر گل بوته ى کالم.
بوسه بزن ،بر گونه ى سرخ فام سخن.
بسراى ،بسراى سرود شوق در قلمرو بیکرانه ى عشق.
بوز ،بوز ،نسیم مهر ،در سراچه ى صحبت دوست.
نادر مجد،
اشبرن ،ویرجینیا آوریل ٢۰۰۴
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جاودانه های شعر
ملکالشعرای بهار
قطعات
دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب
روشن نموده شهر به نور جمال خویش
میخواند درس قرآن در پیش شیخ شهر
وز شیخ دل ربوده به غنج و دالل خویش
میداد شیخ ،درس ضالل مبین بدو
و آهنگ ضاد رفته به اوج کمال خویش
دختر نداشت طاقت گفتار حرف ضاد
با آن دهان کوچک غنچه مثال خویش
میداد شیخ را به «دالل مبین» جواب
وان شیخ مینمود مکرر مقال خویش
گفتم به شیخ راه ضالل اینقدر مپوی
کاین شوخ منصرف نشود از خیال خویش
بهتر همان بودکه بمانید هر دوان
او در دالل خویش و تو اندر ضالل خویش
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جاودانه های شعر
اسماعیل خوئی
دلخواهی آنقدر که غمت شادی آورد
شیرینی لبان تو فرهادی آورد
جز عشق دلنشین تو کآرام جان ماست
دامی ندیده ایم که آزادی آورد
دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید
عشق خرابکار تو آبادی آورد
مقبول باد عذر کمندافکنان عشق
چشم غزال رغبت صیادی آورد
گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خدای
باری چرا جمال پریزادی آورد
ای جان سرابنوش نگاهت بگو دلم
رو به کدام سوی در این وادی آورد
کوه غمت به تیشۀ جان می کند دلم
شیرینی لبان تو فرهادی آورد.
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