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 فرهنگی آرمان پژوهش هایفصلنامه 

 بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان

 مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده

 سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان
Arman Cultural Foundation 

www.armanfoundation.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ضوابط وزارت دارایی بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط  
شده 1440726 -- 81 موفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با جواز شماره    IRS بخش متحده امریکا  ایاالت

 است.
مشمول معافیت  ،پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی این بنیاد کلیه مبالغ همیاری و

 می باشد.مالیاتی 
پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به هدف های فرهنگی بنیاد فرهنگی  با توجه به تسهیالت فوق در انتظار

عافیت مالیاتی است.آرمان هستیم. هرگونه پرداخت و همیاری به بنیاد غیر انتفاعی آرمان مشمول م  
 مسئولیت محتوای نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.

  شماره تماس با آرمان:

310-205-0902 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

با فرستادن چکی به مبلغ ۱۲۰ دالر 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 
  

 
 

 

 

 

http://www.armanfoundation.com/
http://www.armanfoundation.com/
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 ۹۱ فهرست آرمان

 ۵نوروز خجسته باد  ساموئل دیان: دکتر 

  سینما هنرهای نمایشی وتاریخ، ، باستان شناسی، اسطوره شناسی، زبان شناسی، فرهنگ شناسی، هاز چشم اندازهای فلسفنوروز   ویژه: ۀپروند

  ۶  نوروز از چشم انداز فلسفه و هستی شناسی شیریندخت دقیقیان:

 ۱۷ نگارش نام نوروز با الفبای التین: بهرام گرامی

  ۱۹ خاستگاه جمشید و نوروز و قدمت نام حاجی فیروزجواد مفرد کهالن: 

  ۲۳نوروز باستانی ایرانیان در جهان اسالم  احمد کاظمی موسوی: 

  ۲۷ ریشه ها و معناهای نمادین سفرۀ هفت سین ناصر انقطاع: 

  ۳۰  در جست و جوی نوروزبرهان ابن یوسف : 

    ۴۴برترین ترانۀ بهاری در یکصد سال اخیر "، گل اومد بهار اومد"  مرتضی حسینی دهکردی:

    ۵۱  بزرگ چهل تیکۀ مادر: اردوان مفید

  ۵۴ بازنمایی نوروز در هفت اثر سینمای ایران : ناهید رضوانی

  ۶۲ در حفظ نوروز  خیامنقش  : ناصر کنعانی

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی
  ۸۲  حکیم عمر خیامرباعی های علمی : حسین صادقی

  ۸۹  تهران تا تبعیده ا! عشق سال های سیآبتین  شیدا محمدی:

  ۹۳ نظر او دربارۀ طنز وایرج پزشکزاد  احمد کریمی حکاک: 
  ۱۰۴  ایرج پزشک زادبه یاد اردشیر لطفعلیان:  

    ۱۱۱صدرالدین الهی در سوگ استاد سخن، دکتر : جهانگیر صداقت فر

  ۱۱۳  صدرالدین الهیروزنامه نگار یعنی : علی سجادی

    ۱۱۶  اخوان ثالث "زمستان"داد و بیداد در زمستان، اجرایی بر اساس شعر  نادر مجد:

     ۱۲۰  )ژاله( مقامیم ئعالمتاج قا چهار شعر در توصیف شوهر و درد دل با سماور از  :هادی بهارستون ادب جوان با 

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

گروه موسیقی  معرفیگراناز موسوی؛  اثر "من حراج نتهرا"م ل؛ فینشان لژیون دونور ۀپژوهشگر ایرانی و دارند شهال شفیق

    ایدفائدی جشنواره سوایرانی در گران مستندساز سینما؛ سلطنتی گرینویچ ۀرصدخان ۀمسابق ۀبرگزیدمسعود قدیری کار هونیاک؛ 

 تاریخ
   ۱۳۹ تاریخ ایران ۀگویای گوشه های ناشناخت ،کتاب آنوسی :ناهید پیرنظر

   ۱۵۵سپهبد امان اهلل جهانبانی  بارضاشاه  فراز و فرود روابط مجید جهانبانی:

   ۱۷۰ سازی به نام منیژه :شهین سراج -ستون "داستان من

 فلسفه و عرفان  
   ۱۷۸  داستان مارگیر و اژدهای افسرده -مثنوی مولویهای استان شرح د -سیاح زادهمهدی 

 ۱۸۳!  به کی یف که رسیدم زنگ می زنم -منیرو روانی پور :معرفی و نقد کتاب

پیرایه یغمایی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ سارا محمدی اردهالی؛ بکتاش آبتین؛   ۱۹۳ :شعرتازه ها و جاودانه های 

  سهراب سپهری؛ فریدون مشیری؛ ساویز فروغ
 

 

 

 

 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر، ادبیات،  آرمان را به دوستداران فرهنگ وپژوهش های فرهنگی  ۀهفدهم فصلنامشمارۀ 

  تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم.

در  همت صاحبان قلم و اندیشه که با بزرگواری در این شماره مشارکت کردند، ستودنی است.

 این شماره به زنده  ۀویژ ۀکنار مطالب پژوهشی و هنری گوناگون و تازه های باهمستان، پروند

 
   با گرمترین شادباش های نوروزی تقدیم می شود.، ۱۹ ۀپژوهش های فرهنگی آرمان، شمار ۀفصلنام

 -آرمان در کنار نشر پژوهش های جدید و  بازتاب  فعالیت های  فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، می

کوشد پلی باشد میان محققان، هنروران و ادیبان نسل های جدید با سرآمدان و  پیشکسوتان پایه گزار 

 فرهنگ ایران زمین تا به پیوستگی خودآگاهی مدرن یاری رساند.

و صدرالدین  زاد بکتاش آبتین، ایرج پزشکفرهنگ ایران، درخشان  ۀدرکنار گرامیداشت یاد سه ستار

از نقاط ایرانی با مشارکت پژوهشگران اختصاصی این شماره  ۀپروندپژوهش های گوناگون،  و  الهی

باستان شناسی، زبان شناسی، فرهنگ شناسی، فلسفی، را از چشم اندازهای گوناگون نوروز مختلف دنیا، 

  است.هنرهای نمایشی و سینما به بررسی گذاشته موسیقی، ، تاریخ، نجوم

، مقاله های همۀ شماره ها در "مقاالت"و در بخش  ۱۹تا  ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان 

پذیرای درخواست آبونمان برای نسخه های  ،صندوق پستی آرمان شانین هستند.خوانندگان دسترس 

آرمان در شبکه های اجتماعی و فرستادن لینک پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن چاپی است.  

  آن به خویشان و دوستان سپاسگزاریم. 

در آخرین روزهایی که فصلنامه را آمادۀ انتشار می ساختیم، خبر درگذشت شاعر و دکتر سامویل دیان: 

دوست ارجمندم مسعود سپند روح و روانم را غرق در اندوه ساخت. با تسلیت به خاندان زنده یاد سپند و 

 جامعۀ فرهنگی ایران، در شمارۀ آینده به شرح حال و آثار او خواهم پرداخت.
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ما ایرانیان از هر قوم و نژاد و زبان و مذهب است، به هموطنان عزیز قلب های  ۀپیونددهند نوروز خجسته را که

بخصوص به خوانندگان عزیز، دانشوران، نویسندگان و ادب پرورانی که با فصلنامۀ آرمان همکاری دارند و مردمان 

 می کنم.  سرزمین های دیگری که نوروز را جشن می گیرند، شادباش عرض

فصلنامۀ آرمان، آرام آرام ولی روشمندانه و استوار به کمک نویسندگان و دانشمندان و ادب پروران گرانقدر به 

سوی کمال پیش می رود تا جایی که امروز یکی از پرمحتواترین و مستندترین نشریه های فرهنگی و پژوهشی برون 

 مرز شناخته شده است. 

شامل کلیۀ نوزده شمارۀ فصلنامه که حاوی مقاالت و « بنیاد فرهنگی آرمان»سایت فصلنامۀ آرمان تحت عنوان 

نوشتارهایی از محققان و نویسندگان واال و بلند پایه است، در دسترس همگان قرار دارد. با سپاس ویژه و قدردانی از 

ه و سردبیر کاردان و فداکار فصلنامه، شیرین دخت همکاری ارزشمند مدیر مسئول فصلنامه دکتر مهدی سیاح زاد

دقیقیان، آرزومندم که من و یاران عزیز و ارجمند و نویسندگان گرانقدر فصلنامه، توفیق آن را داشته باشیم که با 

 ریم. شوق و عالقه ای که در سر داریم به راه خود ادامه دهیم و بتوانیم در راه ارتقاء فرهنگ ایران گام های بلند بردا

 هم میهنان را دارم. ۀدر سال نو آرزوی سالمتی اهل فرهنگ و هم

 نوروز شاد 

 دکتر ساموئل دیان  

 نوروز خجسته باد

 دیان  دکتر ساموئل
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شادمانی ها و زیبایی هایش یکی از درکنار نوروز ما 

ژرفترین معناهای فلسفی و هستی شناسی را برای تمدن 

نوروز با نام شاه جمشید گره خورده  بشری بازگشوده است. 

و شرح آن با ژرفایی فلسفی توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی 

ت جمشید در ژرفای معنای روایاما در شاهنامه آمده است. 

شاهنامه بیش از آنکه در شرح پیروزی های شاه جمشید 

نهفته باشد، در شرح علت شکست او و چگونگی وادادن 

جهان به آژی دهاک یا ضحاک مار بر دوش نهفته است. 

یادداشت حاضر به مناسبت نوروز به این گره گشایی فلسفی 

ز اختصاص دارد، شاید بر سویه هایی از داستان جمشید که ا

چشمان تیزبین حکیم فردوسی دور نمانده، اما هیچ گاه 

نبوده و کمتر دینی و غیردینی خوشایند خودکامگان 

 بازشکافی شده، پرتویی افکنده شود.

 داستان جمشید و نوروز آموزه های فلسفی 

چیره بر اهریمن از  ی هبا روایت های اوستایی می خوانیم که اهورمزدا، خدای وار یهمخواندر  ،در شاهنامه 

جمشید خواست که به گسترش دین او در جهان بپردازد. جمشید نپذیرفت چون خود را مناسب ندانست، اما 

از اهورمزدا خواست که دنیای زمینی را به او بسپارد تا در آن آبادانی کند و مردمان را به نیکبختی رهنمون 

 شود. 
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به روایت فردوسی از آن پس، جمشید آبادانی ها نمود. او 

شامل چهار گروه،  سلسله مراتبیاجتماع را سامان داد و در 

ان (، گروه کاتوزیان ) موبدان و روحانی تقسیم کار کرد:

نیساریان ) جنگاوران و لشگریان (، بسودیان ) کشاورزان ( و 

. جمشید علم پزشکی، اهتوخوشی ها ) پیشه وران و صنعتگران (

فنون ریسندگی و بافندگی، عطرسازی،  صنعت های فلزکاری و 

ساختن بناها و گرمابه ها را سامان داد. او سپس به سیر و سیاحت 

سر "رداخت و پس از بازگشت، در جهان و آموختن دانش ها پ

موبدان و بزرگان برای او جشن گرفتند    "سال نو هرمز فرودین

 است از او به یادگار ماند. "نوروز"که  "روز نو"و آن 

ز جای مهی برتر آورد پای/  ها چو آمد به جای همه کردنی  

اختشنچه مایه بدو گوهر اندر /  به فر کیانی یکی تخت ساخت  

ز هامون به گردون برافراشتی/  دیو برداشتیکه چون خواستی   

نشسته برو شاه فرمانروا/  چو خورشید تابان میان هوا  

شگفتی فرومانده از بخت او/  جهان انجمن شد بر آن تخت او  

ن روز را روز نو خواندندآ مر/   به جمشید بر گوهر افشاندند  

برآسوده از رنج روی زمین/   سر سال نو هرمز فرودین  

می و جام و رامشگران خواستند/   ن به شادی بیاراستندبزرگا  

ن خسروان یادگارآ به ما ماند از/  چنین جشن فرخ ازان روزگار  

نمادی از برقراری یک آرمانشهر اسطوره ای سرشار از هنر، تولیدگری، پیشرفت و داد،  همچونبا نوروز   

 نامیرایی در جهان برقرار شد.

ن روزگارآ ندیدند مرگ اندر/   چنین سال سیصد همی رفت کار  
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 اما بر آن دنیای آرمانی چه رفت که انسان ها میرا شدند و شروران در آن حکمروا؟

 ی هفردوسی مقدمات شکست جمشید را چنین بیان می کند که او دچار خودبینی شد و گیتی را برساخت

آن شاه او را دربرابر یزدان که خالق راستین جهان بود و  "منی کردن"خود اعالم داشت.  به کالم فردوسی 

فرمانروایی را به او سپرده بود، ناسپاس ساخت.  جمشید قرار بود خدمتگزار مردمان باشد و نه در جایگاه 

 ر دینی در سراسر تاریخ است.  خودکامگان دینی و غی ی هخطای فجیع همهمانا خدایی کردن بر آنها که 

آموزه ای فلسفی در این اسطوره هست که شاهنامه به درستی آنرا برجسته ساخته است: دروغ، ویرانگر 

 هستی است.  جمشید دچار خودبینی شده، به خود و دیگران دروغ می گوید:

 ندیدند جز خوبی از کردگار/   چنین تا برآمد برین روزگار

 نشسته جهاندار با فرهی/  او را رهیسر گشت   جهان سربه

 به گیتی جز از خویشتن را ندید/   یکایک به تخت مهی بنگرید

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس/  منی کرد آن شاه یزدان شناس

 چه مایه سخن پیش ایشان براند/    گرانمایگان را ز لشگر بخواند

 جهانکه جز خویشتن را ندانم /   چنین گفت با سالخورده مهان

 چو من نامور تخت شاهی ندید/   هنر در جهان از من آمد پدید

 چنانست گیتی کجا خواستم/    جهان را به خوبی من آراستم

 همان کوشش و کامتان از منست/    خور و خواب و آرامتان از منست

 ؟که گوید که جز من کسی پادشاست/   بزرگی و دیهیم شاهی مراست

زرتشتی بزرگترین گناه است، اتفاق افتاد: دروغ گویی.  در اوستا به درگاه  -رانیآنچه نباید و در فرهنگ ای

یزدان دعا می شود که سرزمین را از دو شر دور نگه دارد: دروغ و خشکسالی. گویی این دو ذاتی یکسان 

رس دارند، ضد زندگی هستند و خاستگاه مرگ.  دروغ جمشید، دروغ موبدان را در پی دارد و موبدان از ت

 دربرابر ادعای دروغ شاه جمشید، سکوت و سرفکندگی پیشه می کنند.
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 چرا کس نیارست گفتن نه چون/   همه موبدان سرفگنده نگون

 وگوی بگشت و جهان شد پر از گفت/   چو این گفته شد فر یزدان ازوی

 شکست اندر آورد و برگشت کار/   منی چون بپیوست با کردگار

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش/   و هوش گوی با فر چه گفت آن سخن

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس/   کس که شد ناسپاس به یزدان هر آن

 ...فروز همی کاست آن فر گیتی/   گون گشت روز به جمشید بر تیره

روایت فردوسی در اینجا شاه جمشید را در حالی که فر ایزدی از او دور شده به جا می گذارد و به سراغ 

تان ضحاک یا اژی دهاک می رود.  در سرزمین تازیان مردی نیک سرشت و سخاوتمند به نام مرداس داس

بهره مند  گله های او  بود که بر مردمان خود نیکی روا می داشت و هر کس نیاز داشت به رایگان از شیر 

 می کند:  شمی شد. او پسری داشت که فردوسی چنین توصیف

کش از مهر بهره نبود اندکی/   پسر بد مراین پاکدل را یکی  

دلیر و سبکسار و ناپاک بود/  جهانجوی را نام ضحاک بود  

ابلیس در کار شد تا ضحاک را به کشتن پدر و جانشینی او وسوسه کند. ضحاک پیشاپیش برای ابلیس 

دیگر دیر  اما ،ابلیس آگاه شد ابتدا این کار را خطا دانست ی هسوگند وفاداری خورد.  زمانی که به خواست

می کند.  ضحاک چون آن مایه اطاعت پیشاپیش او را موظف به  ،شده بود و ابلیس به او گفت که سوگند

-تصمیم خیر یا شر را به نژاد اخالق و استواری در گزینش نیکی را نداشت، تسلیم شد.  فردوسی در اینجا 

بلکه گزینش فرد به توان  نگرد، با نگاهی ذات گرا نمیبه آن  ربط نمی دهد و -ایرانی یا عرب بودن 

یک عرب مانند مرداس  ا در پیش گیرد،ر ند راه شرااست: یک ایرانی می تووجدانی و درونی وابسته 

 انسانی راستوار است، اما پسرش به دلیل سستی اراده و طمعکاری به دام ابلیس می افتد. 

بیامد بسان یکی نیکخواه/   چنان بد که ابلیس روزی پگاه  

جوان گوش گفتار او را سپرد/   مهتر از راه نیکی ببرددل   

پس آنگه سخن برگشایم درست/   بدو گفت پیمانت خواهم نخست  
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چنان چون بفرمود سوگند خورد/   جوان نیکدل گشت فرمانش کرد  

ز تو بشنوم هر چه گویی سخن/   که راز تو با کس نگویم ز بن  

با تو اندر سرایچه باید همی /  بدو گفت جز تو کسی کدخدای  

یکی پندت را من بیاید شنود/   چه باید پدرکش پسر چون تو بود  

همی دیر ماند تو اندر نوردسالخورد /   ی هزمانه برین خواج  

ترا زیبد اندر جهان گاه او/   ور جاه او بگیر این سر مایه  

جهاندار باشی یکی پادشاوفا /   داری چو من ی هبرین گفت  

ز خون پدر شد دلش پر ز درد/   یشه کردچو ضحاک بشنید اند  

دگرگوی کین از در کار نیست/   به ابلیس گفت این سزاوار نیست  

بتابی ز سوگند و پیمان من/   بدوگفت گر بگذری زین سخن  

شوی خوار و ماند پدرت ارجمند/    بماند به گردنت سوگند و بند  

برگزیدچنان شد که فرمان او /   سر مرد تازی به دام آورید  

این گونه ضحاک روح خود را به ابلیس فروخت و با کمک او پدر را در چاهی گرفتار کرده، کشت و بر 

 سرزمین حاکم شد.

بدین چاره بگرفت جای پدر/   فرومایه ضحاک بیدادگر  

بریشان ببخشید سود و زیان/   به سر برنهاد افسر تازیان  

اسطوره های مربوط به شاه جمشید یا شاه ییما نزد هندیان  فردوسی در واقع از روی بخشی از روایت اوستا و

اما آن روایت ها این جای خالی را پر می کنند و توضیح می دهند که در آن دنیای آرمانی  .پرش می کند

 ، چه اتفاقی افتاد که ابلیس پدیدار شد؟ رمزدا حاکم بود و اهریمنان دربندکه اهو

به کارمایه ای فلسفی دست می یابد که بسیار با اهمیت است: آنچه  در اینجا هستی شناسی ایرانی/زرتشتی

 ابلیسان را در جهان رها کرد، دروغ خودخدا پنداری شاه جمشید بود. 
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 مارتین بوبر و دروغ خودخداپنداری جمشید 

و شهروند کشور یهودی  -غرب کاوش کرده ام، مارتین بوبر، فیلسوف آلمانی ی هتا جایی که در متون فلسف

قرن بیستم، تنها فیلسوفی است که به روایت نوروز و شاه جمشید در شاهنامه و اوستا توجه کرده اسرائیل در 

  انگاره های خیر و شرخیر و شر بیرون کشیده است. بوبر در کتاب  ی هو از آن بن مایه های فلسفی در زمین

می پردازد. از زبان بوبر می توانیم بخشی از روایت هندوان  یاما نزدبه داستان شاه جمشید یا ییما در اوستا و 

را که فردوسی از روی آن جهش کرده، بخوانیم:  چگونه اهریمنان از بند جستند و دنیای آرمانی جمشید 

 نابود شد؟  بوبر از ابتدا تا انتهای روایت را چنین خالصه می کند: 

ی ترین متون اوستا تا شعرهای فردوسی، عناصر ادبیات ایران از باستان ی هدر الیه های چندگان

تکرارمی شوند؛ چهره ای که با دگرگونی هایی، از سنت بدوی  1داستان بدفرجام شاه ییما یا یوما 

و  "آن که نگاهش چون آفتاب است". استهندوآریایی به اسطوره های هندی و ایرانی راه یافته 

باستانی ایرانیان توصیف شده است.   ی هچوپان/خدای وار، از دید دهقانان همچون "چوپان بزرگ"

برتر، اهورامزدا، او  ی هاو نامیرا به دنیا آمده، ولی به دلیل سرپیچی خود، میرا شده است.  خدای وار

آن نمی بیند،  ی هییما خود را شایست اما.  فرامی خواندرا به گسترش و پاسداری از دین اهورامزدا 

.  این دنیای او پاس می داردبخشیده، آن را کثرت معامله کرده، دنیا را با او در جهت دیگری 

شده، بر دنیا سروری می یابد: دنیایی که می باید  یین طرحچن ی هدنیای اهورامزدا است.  ییما آماد

هیچ نیروی ویرانگری در آن سهم نداشته باشد، خواه سرما، باد گرم یا بیماری و مرگ.  او پیشتر با 

بانی از خدای وارگان خواسته که در این قلمرو، انسان و چارپایان از گزند مرگ، و آب و دادن قر

کشورها باشد و  ی هدرختان از خشکسالی در امان باشند.  او از آنان خواسته که بگذارند پادشاه هم

رامزدا گان اهوه فراتر از آن بر اهریمنان چیره شده، با درهم شکستن آن ها هر گونه شر را از آفرید

  دورکند.

اینک این خواست او برآورده می شود.  سیصد سال می گذرد و از آن جا که هیچ یک از 

آفریدگان نمی میرند، زمین پرمی شود از چارپایان و درندگان، سگ ها، پرندگان و اژدهاهای 

  -نه میآتشین نفس.  ییما پس از فراخوان اهورامزدا هنگام نیمروز به سوی نور و راه خورشید روا
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شود.  او با چوبدستی از طال به دست و سرودواره های خوش خدای وارگان بر لب به زمین فرمان 

می دهد که گشاده شده، بر پهنای آن یک سوم افزوده گردد.  او یک بار دیگر چنین می کند تا 

 نبال آن،به دزمین دوبرابر می شود و آفریدگان با خشنودی در آن زیست می کنند.  اما  ی هانداز

شایسته ترین انسان ها و در رأس آن ها ییما گردآورده، اعالم  را همراه اهورامزدا، خدای وارگان

 معنویتانصراف ییما دنیا خالی از  ی هدر نتیجگویی می کند که دنیا به مادیت سپرده شده است )

 بود(.

برف و سپس سیل  اهورامزدا خبرمی دهد که زمستانی سخت از راه خواهدرسید که زمین را از

خواهد پوشاند، به گونه ای که هیچ جانوری قادر به ایستادن روی زمین نباشد.  سپس به ییما دستور 

ساختن برجی همانند یک قلعه داده می شود تا در آن تخم بهترین و زیباترین جانوران و گیاهان 

ر در بند، امان می دهد و پیشت نگهداری گردد.  چنین می شود.  ولی پس از آن، ییما به اهریمنانِ

 هفرّ ،دروغ را به ذهن خود راه داده، به ستایش و بزرگداشت خود می پردازد.  آن گاه، بیدرنگ

 ایزدی و نور برکت که در پیشانی او ریشه داشت، به شکل کالغی بیرون می پرد و او میرا می شود.

ردان باشد و پنهان شود.  ییما به زمین و زمان سرگ ی هاز آن پس ییما باید بی هیچ آسایشی بر پهن

گونه هیوال زاده  ههم او  نیروی اهریمنان پیوسته، جادوگری را به زنی می گیرد که از آمیزش با 

می شوند.  خواهر او به شکل جادوگران درآمده، با او به دروغگویی می پردازد.  دیگر نمی دانیم 

ییما همچون یاغی رفتارکرده و سر آخر، او را از آن پس چه می شود، ولی آشکارا اهریمنان با شاه 

 تکه تکه می کنند. ،با اره ای هزار دنده

هندو که در آن ییما شاه مردگان دانسته می شود،  ی هدر روایت زرتشتی نیز همانند سروده های اولی

. )بوبر دیگران نیز میرنده می شونداست که او اولین کسی است که می میرد و تنها پس از او 

 (۱۰۷، ص ۱۹۵۲

 وا  .می داند و همانا بیان اسطوره ایِ خاستگاهِ شر و میرندگی "دروغ به هستی"شاه ییما را جمشید یا بوبر دروغ 

 خاستگاه شر است.  و  "دروغ به هستی" خودخداپنداری،نتیجه می گیرد که  این روایت از

اول شر در  ی هو مرحلا  .را یکباره نمی داندمارتین بوبر، با دیدی اگزیستانسیالیستی رسیدن به این دروغ هستی 

خودتاییدگری هنوز گرفتن . دوم آنرا خودتأییدگری ی هوجود انسان را آشوب و بی تصمیمی می نامد و مرحل

نیست. بلکه شربودگی، حاصل تأیید خود به هر قیمت است.  از نظر بوبر، به معنای حقیقی کلمه یک تصمیم شر 
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 . جانوران، موجودیتی معین و ثابت داشته، به تأیید نیازی ندارند، اما فرد انسانی برخالفدبه تأیید نیاز دارانسان 

بوبر از این نظر، انسان را  را دریافت کند. تأیید منحصربه فرد بودن خود تنها به عنوان فرد می تواند جانوران 

می نامد.  انسانی که این تأیید را دریافت نکند،  " حیات و موجودیتی نامعین و غیرثابت ی هجسارتی در پهن"

و محیط تأیید اگر فرد از خود  تجربه می کند. ، "مرگ پیش رسِ طعمِ"همچون  را "دهشت تنها رهاشدگی"

 بگیرد، در بزنگاه ها قادر به تصمیم گیری مستقل خواهد بود.

اه با تشویق دیگران، خودداری کند اگر از سویی انسان فردیت یافته می تواند از انجام کاری هر قدر همر

بوبر در اهمیت .  "به رد درونی کنشی فرابخواند"را و ارتباط با الیه های عمیق وجود خود، او خودآگاهی 

 شناخت از خود در فرایند تصمیم گیری، می نویسد:

قدرت  بایدرا براساس دگرگونی های خود به روز کند،   یشتنپس انسانی که نتواند شناخت از خو

یافته ها، خودتأییدگری کرده، اساس را نه  ی همستقل از همباید سلب کند.  او  آنآری یا نه را از 

نه آن گونه  و خود او  .قراردهد.  او باید خود را برگزیند محوریخود ی هکه اراد "داوری از خود"

همان باشد که هست و خودش   .زیرا چنین تصویری باید یکسره حذف شود -که می خواهد باشد

   (۱۲۱ص  ۱۹۵۲. )بوبر همان بماندکه تصمیم گرفته 

است، به این معنا که تمام نیروهای جسم و روان و  "روحی یکسره شده"از دید بوبر تصمیم خیر، کارِ 

نامیده می شوند، در چنین تصمیمی متبلور و  soulیا  "روح"انسان که در مجموع از دید بوبر  ی هغریز

سو می گردند.  اما درپیش گرفتن خیالِ شر، چنین فرایندی را طی نمی کند.  بسیاری از ابعاد انسان باید هم

به تاریکی و خواب فرورفته باشند تا کنش شر از انسان سربزند.  بوبر، دو ساختار و پویشمندی مجزا برای 

 ، بوبر روشنگر خواهدبود:و انسانمیان انسان خیر و شر انسانی قائل می شود.  در این جا بخشی از کتاب 

پس خیر و شر نمی توانند یک جفت متضاد مانند راست و چپ یا باال و پایین باشند.  خیر حرکت 

در جهت خانه است و شر گرداب چرخان بالقوگی های انسان که بدون آن ها هیچ موفقیتی به 

سته بمانند، همه چیز به هرز جهت نگیرند و در خود فروباین بالقوگی ها دست نمی آید، ولی اگر 

 . (۱۳۸، ص ۱۹۶۶)بوبر،  می رود

واپسین نمود  سوم شر، خودخداپنداری همچون ی هجمشید می گوید که مرحل ی هبوبر در نتیجه گیری از اسطور

انسان بی وجدان در دنیای مدرن اشاره داشت که در  ی هبوبر در آثار دیگر خود به ظهور پدید  بیرونی شر است.
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خود با غرق شدن در آن، مداری فروبسته، تأیید را از خود می گیرد.  شر بی وجدانی، پیشرونده است، زیرا فرد 

 ی هبه انجام هر کاری می داند.  بوبر راز پیشروی برق آسای هیتلر را در شر بی وجدانی و او را نمون مجازرا 

 دانست. وجدان و جنون خودخداپنداری در دوران مدرن انسان بی

به تفصیل به  "مانوئل کانتیبازیافت یک دیالوگ پنهان میان مارتین بوبر و ا"ی با عنوان جستاردر نگارنده 

پیرامون شر ریشه کامل متن  ۀهمراه با ترجم انگاره های خیر و شرمتن کامل  ۀدیدگاه های بوبر پرداخته و ترجم
 (.  ۲۰۱۴کانت را به عنوان پیوست به مقاله افزوده ام )دقیقیان،  ئلایمانوای 

 

 مسئولیت فردی و جمعی در روایت شاهنامه 

جمشید و نتیجه گیری  ی هکاوش او در نسخه های اوستایی/ هندی اسطور ،اینک پس از این گریز به مارتین بوبر

که در روایت فردوسی، ابلیس همچون تجسم شر از کجا آمده است: این شاه  درمی یابیماگزیستانسیالیستی او 

 جمشید بود که با خودخداپنداری به اهریمنان امان داده و آنها را در جهان رها کرده بود.  

در شاهنامه، ابلیس پس از کشتن مرداس و به تخت نشستن ضحاک به شکل خوالیگر یا آشپز ظاهر شد و از 

ابلیس همان  ی هبوسیدن کتف هایش را بدهد.  بوس ی هازای خوراک های لذیذ به او اجازضحاک خواست در 

و روییدن دو مار مهارناپذیر بر شانه های ضحاک همان!   ضحاک از آن پس هر روز برای خوراندن آن دو مار 

 اژدهای روی دوش خود را خوراک می داد.دو دو جوان را می کشت و از مغز آنها 

به بیان باستانی، با افول فره یا  –خودکامگی و زوال اخالق و مسئولیت جمشید  در پیایران زمین،  در آن سو در

 بود.  برخاستهآشوب  -ایزدی جمشید

پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش/   از آن پس برآمد ز ایران خروش  

گسستند پیوند از جمشید/  سیه گشت رخشنده روز سپید  

به کژی گرایید و نابخردیایزدی /  برو تیره شد فره   

یکی نامجویی ز هر پهلوی/   پدید آمد از هر سویی خسروی  

دل از مهر جمشید پرداخته/   سپه کرده و جنگ را ساخته  

فتند راهرسوی تازیان برگ/   یکایک ز ایران برآمد سپاه  
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پر از هول شاه اژدها پیکرست/   شنودند کانجا یکی مهترست  

نهادند یکسر به ضحاک روی/   مه شاهجویسواران ایران ه  

ورا شاه ایران زمین خواندند/   به شاهی برو آفرین خواندند  

به ایران زمین تاج بر سر نهاد/   کی اژدهافش بیامد چو باد  

ایزدی از او پریده بود، به دنبال تسخیر ایران زمین توسط  هجمشید که به دلیل دروغ خودخداپنداری فر

زمین سرگردان شد.  به روایت فردوسی، ضحاک او را در سواحل دریای چین  ی هدر پهنضحاک، فراری و 

 یافت، او را به درختی بست و با اره به دو نیم کرد.

به تنگ اندر آمد جهاندار نو/   چو جمشید را بخت شد کندرو  

بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه/   برفت و بدو داد تخت و کاله  

برو نام شاهی و او ناپدید/   کس ندیدچو صدسالش اندر جهان   

پدید آمد آن شاه ناپاک دین/   صدم سال روزی به دریای چین  

نیامد به فرجام هم زو رها/   نهان گشته بود از بد اژدها  

یکایک ندادش زمانی درنگ/   چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ  

بیم کرد جهان را ازو پاک بی/  به ارش سراسر به دو نیم کرد  

ژرف و درس های آن،  ی هکنار دیگر یادگارهای نوروز و زیبایی های روحبخش آن، تامل در فلسفدر 

 دستمایه ای گرانبها در فرهنگ ایرانی است.

آموزه های فلسفه و اخالق نزد ایرانیان باستان، رمز دادگستری در جمله می بینیم که در روایت شاهنامه از 

خودخداپنداری بوده است. در شاهنامه مسئولیت جمعی با اشاره به فروتنی، خدمتگزاری و پرهیز از جنون 

داستان  ی ه.  اداممی شودسکوت موبدان دربرابر دروغ جمشید مطرح و ایستادن مردمان دربرابر شر توصیه 

 -آهنگر، مردم و فریدون گره می ی هآهنگر و شکست ضحاک توسط کاو ی هشاهنامه که به ظهور کاو

 خورد، بر مسئولیت فردی و جمعی تاکید بیشتری دارد.
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در این دو داستان به هم پیوسته فقط طرح جمعی مطرح نشده، بلکه در قلمرو هستی شناسی فرد، بر اختیار او 

د.  در بافت داستان شاه جمشید و پس از آن در داستان قیام کاوه گردتاکید می نیز در گزینش راه خیر 

مشارکت آشپزان دربار ضحاک در فراری دادن جوانان از کشتار در آشپزخانه، نمونه هایی چون آهنگر با 

کمک دهقانان برای پنهان کردن فریدون، شرکت اصناف و مردمان کوچه و بازار هر یک در حد توان و 

 .اند دو طرح جمعی و فردی به هم پیوند خوردهکمک زنان به رهایی،  پیروزی ومهارت خود برای تدارک 

فردوسی این بن مایه را برجسته ساخته که قلمروهای مسئولیت فردی و جمعی از یکدیگر جدا نیستند و هر 

پیشتر با تحلیلی  فرد با گزینش های خود می تواند جهان را یا به سمت خیر یا به سوی شر دگرگون سازد.

نقش داستان گویی در توانمندسازی  همداستانی: ۀلحظ"آهنگر در نوشتاری به نام  ۀساختاری از داستان کاو

   (۲۰۱۸)دقیقیان،  به این بن مایه ها پرداخته ام." شهروندی

 ی هنوروز سرمدی که در دنیای سازندگی، زیبایی، داد و نیکویی جشن گرفته شد،  جایی در حافظآن 

داری، شکوه و جمعی ما هست، وجود دارد، و ما را فرامی خواند تا با ایستادن دربرابر دروغ خودخداپن

 صفای نوروز را در دنیای واقعی بازسازی کنیم.

 نوروز پیروز ... 

  ۲۰۲۱دسامبر  ۲۵ویرجینیا،  -شیریندخت دقیقیان

 منابع و کتاب شناسی:

Buber, Martin. 1952. Images of Good and Evil. .Routledge Classics 

Buber, Martin. 1966. Between Man and Man. Routledge Classics  
 

 شاهنامه در تارنمای گنجور.

متن انگاره های خیر و همراه با . "کانت ایمانوئلبازیافت یک دیالوگ پنهان میان مارتین بوبر و ". ۲۰۱۴دقیقیان، شیریندخت. 
 گاهنامه فلسفی خرمگس: اثر مارتین بوبر به زبان فارسی در  شر

http://falsafeh.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE

%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86/ 

   ۱۰، شماره . خرمگس"همداستانی: نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی ۀلحظ". ۲۰۱۸دقیقیان، شیریندخت. 
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ناهمگونی در نوشتن نام نوروز با الفبای التین برای ما ایرانیان 

باید دانست امّا اهمیّت و حتّی غیرقابل اعتناست،  موضوعی کم

های  به شیوهو  لیقۀ شخصیکه نوشتن نوروز به دلخواه و س

 نموده که پایه ات بیها را دچار این توهّم متفاوت، غیرایرانی

اصل و ریشه و معنی و  سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد

های مختلف ایرانی  گروهیا آنکه  آن برای ایرانیان روشن نیست

 گیرند. سال نو متفاوتی را جشن می

معلوم کرد اینترنت  در غیرفارسینگاهی به منابع  ،۲۰۰۲در سال 

ناهمگونی دستخوش که نگارش نام نوروز با الفبای التین 

یا  Nowبخش اول کلمۀ نوروز به شکل چشمگیری است. 

Naw  یاNav  یاNo  و بخش دوّم آن به شکلruz  یاrouz 

را به صورت آن شد. عالوه بر آن، گروهی  دیده می roozیا 

یک کلمه، گروهی به صورت دو کلمه و بعضی هم با خط تیره 

برای حفظ وحدت با خود فکر کردم  نوشتند. می کلمهبین دو 

نوروز را باید  معرفی این آیین بزرگ باستانی به جهانیانو  ملّی

 .بنویسیم سان یک

نظران و مراجعه به منابع معتبر  اوره با صاحبنخستین گام در ایجاد هماهنگی برای نوشتن نوروز با الفبای التین، مش

نوروز گفتند  درنگ در میان گذاشتم و ایشان بی ، بنیادگزار دانشنامۀ ایرانیکا،موضوع را با دکتر احسان یارشاطربود. 

مقاله سند و ها  دهو مرا به است  Nowruzامالی آن  (phoneticsبراساس قواعد آواشناسی ) و یک کلمه است

ایران( ارجاع دادند. در ادامه،  تاریخ هفت جلدیدورۀ کمبریج ) دانشگاه مۀ ایرانیکا و دانشگاه آکسفورد ودر دانشنا

در دانشگاه پرینستون در سال ( استاد زبان شناس دانشگاه تهران)بعدها  همین امال را در رسالۀ دکتری محمد مقدّم

 مشاهده کردم.و دیگر مراجع معتبر  "های ایرانی جشنواره"زیر عنوان  ۱۹۳۸

سازمان  ۲۰۰۴آگوست  ۱۱جلسۀ مورّخ در سان نوشتن واژۀ نوروز، اینجانب  برای تحقق بخشیدن به هدف یک

نوشتن فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( که برای ثبت نوروز تشکیل شده بود شرکت کردم و شیوۀ 

این کشورها با وجود . برگزارکنندۀ نوروز رساندمده کشور  نمایندگانتصویب به را  Nowruz نوروز به صورت

از آن پس یونسکو نیز این  رأی دادند. Nowruzبه امالی التینی به اتفاق داشتن خط و زبان و گویش متفاوت 
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های  دانشگاه شیوۀ نگارش را در ارتباطات جهانی خود معمول کرده است.

کاخ سفید، های علمی و فرهنگی،  کلمبیا، کمبریج، آکسفورد، انجمن

ر کانادا و بسیاری از دیگ دولت و پارلمانوزارت خارجه و کنگرۀ آمریکا، 

 می نویسند. Nowruzنوروز را به شکل خود  در مکاتبات رسمیکشورها 

درصد از نگارش نوروز با حروف التینی به صورت  ۹۰امروزه بیش از 

Nowruz .ست که چگونه کسانی بی توجّه به نظرات  باور نکردنی است

حرمتی آشکار به آنان است نام نوروز،  بزرگان و استادان زبان که در واقع بی

ترین آیین ایرانی را، به سلیقۀ شخصی به بازی  ترین و مهم این بزرگ

شود  گون این واژه سبب می دانند که نگارش گونه گیرند. این کسان نمی می

تا غیرایرانیان نوروز را جوراجور ببینند و آن را به جای مایۀ وحدت ملی 

 یک آیین قومی و گروهی بپندارند.

 
 وزدو نکته در مورد امالی نور

 sowو  low ،row ،bowهای انگلیسی  باید گفت که واژه Nowruzدر مورد بخش اول کلمۀ . ۱ 

 در  "نو"است که همان  knowشود. مثال بهتر کلمۀ  نشان داده می owفارسی را دارند که با  "اُ"همان صدای بلند 

ساکن در آغاز آن است. با این حال برخی از هموطنان ما در آمریکا سه حرف اوّل کلمۀ  kنوروز، با حرف 

Nowruz  به مثابۀرا now این امال دچار تردید  پذیرشآنان را در ذهنیّت دانند و این  میی حاال یا اکنون ابه معن

 نند.ک ما ایرانیان تلفّظ می مانندرا  Nowruz نیزها  آمریکاییکه  کند، درحالی می

صدایی غیر  countو  routeمانند  ou نوشتنباید گفت که  Nowruzبخش دوم کلمۀ در مورد . ۲ 

قاعدۀ جهانی  "او"برای صدای  uمی دهد. نوشتن با  "آ"صدای  bloodگاهی مانند  ooنوشتن با و دهد  می "او"

 ( است.transliteration) یبا حروف التیننگارش فارسی 
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نوروز  .امّا خاستگاه طبیعی نوروز فالت چهار فصل ایران بوده است اند،گرچه نوروز ایرانی و بابلی اشتراک داشته 

 :نسبت داده شده است پادشاه پیشدادی در روایات اساطیری شاهنامه به جمشید

 مر آن روز را روزِ نو خواندند                  به جمشید بر گوهر افشاندند 

وی  تخت جمشید)مار افعی( کیست که نام  اَژی دهاک)شاه همزاد( مخاصم  جمشیدامّا این پادشاه پیشدادی 

 ی آن رفته است؟آپاداناو  پارسهبر روی شهر 

 

 گاماش ورهشی با جمشید ناحیۀ فارس-مطابقت اَبال

شاه ”)مرهشی، مرودشت یعنی دژ شادمانی، وَرِ خوشی( با جمشید  ورهشیپادشاه باستانی  گاماش-اَبالنام 

 :مطابقت دارد یَمَ خشئته، صاحب وَرِ خوشی و جوانی، در هیئت اوستایی “درخشان همزاد جاودانه جوان

यम adj. yama twin 

khshaeta: brilliant, strong, king 

 :بوده است زاد تاجدارهمنیز به معنی  گاماش-اَبالبه نظر می رسد اصل بابلی نام 

abālu:to bring, agû [AGA]: crown, tiara, māshu: twin 

)جمشید مرهشی( به دست  گاماش –ابال مطابق اساطیر ایرانی در تاریخ مدون باستان نیز پادشاهی خاندان 

)اژی دهاکِ کویرینتَ/کرند( بر افتاد تا اینکه خاندان فریدون  آگوم کاک رمهکوریگالزوی کاسی از خاندان 

 .)کوروش هخامنشی( دو باره آنرا رونق بخشیدند
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داده و هفده هزار تن افراد وی را کشته و  گاماش-ابالجالب است که نام پادشاه اکدی که شکست سختی به 

ومری معنی مار جهنده )اژی دهاک= مار است که به لغت س ریموشچهار هزار تن به را به اسیری گرفته بود، 

 :افعی( را می دهد

Ri/Blow-Mush/Snake 

است که نامش در نزد  پارسبه وضوح نشانگر نام مرهشی )محل پر از شادی( نام  پرهشیهیئت سنسکریتی 

 :پادشاهان هخامنشی با سنت شادی همراه بوده است

 

  مطابقت پرهشی با پارس و مرودشت

گفتارش اشاره کرده است که جمشید می تواند پادشاهی پارسی پیش از هخامنشیان باشد. در  عبدالمجید ارفعی در

تأیید این نظر گفتنی است بسیار دورتر از هخامنشیان در پارس )پرهشی، مرهشی= نام مرودشت در نقشه های 

افعی، آژی دهاک( پادشاه بطلمیوسی( پادشاهی به نام ابالگاماش )شاه همزاد، جمشید( می زیسته که از ریموش )مار 

بابل شکست سختی خورده بود. به نظر می رسد که خود واژۀ پارس از نام باستانی پرهشی )شادی بخش( اخذ شده 

 .پارس تأکید شده است -باشد. می دانیم که در وندیداد و کتیبه های هخامنشی روی شادی و شادمانی ایران 

 :فارسی این است اریوش هخامنشی به د دانبینی خان برگردان سرود بنیادین جهان 

 مزدا بَغ بزرگ است اهوره .۱

 همین که بزرگترین خدا نام دارد .۲

 همین که این زمین ما را داد .۳

 همین که آن آسمان ما را داد .۴

 همین که مردمان ما را داد .۵

 همین که شادی ما را داد .۶

 .و برای مردم همان را )شادی را( داد .۷

 :نامهای پارس و پرهشی مترادف هم بر گرفته از این واژه ها هستند بر این پایه

पाति {पा} verb pAti {pA} follow 
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हर्ष m. harsha  happiness 

पर adj. para  following 

हास्य m. hAsya  happiness,  laughing. 

اژی پارس و جمشید با  -که هر دو نامهای بابلی دارند -بابلی ریموشمرهشی و  ابال گاماشموضوع مطابقت 

و  سمنوو  سبزهبابلی )جشن آغاز سال( با سنن  زگموکبابلی نشانگر آن است که نوروز ایرانی با جشن  دهاک

خدای جهان به عنوان  جمشیدجمشید شاه پیشدادی و  نوروز،در رابطه با  .آن مشترک بوده است سیزده بدر

 )سوورای اوستا( به هم رسیده و در روایات ملی و دینی کهن یکی شده اند. نی و شیپور شادیای و خد زیرین

بر روی  نقشه های بطلمیوسیدر  پِرسیسو  مارهاسیومبسیار کهن به صورت   پرهشیو  مرهشینامهای 

 .نقش بسته است پارسو  مرودشت

 

 ارتباط نوروز با جمشید به عنوان خدای سیاه جهان زیرین

روی خدایان معادل هندی و سومری و اکدی جمشید خدای گونه ایرانی می توان ارتباط و ویژگی چهره این  از

خدای جهان زیرین و سرسبزی در نزد پارسیان  را به طور اخص و نزد عموم آریائیان هندو ایرانی را به طور اعم  در 

ن خدای نباتات مانند تموز )بعل( به قتل میرسد رابطه نوروز )انقالب صیفی( مشخص کرد: می دانیم جمشید به عنوا

و با چهرۀ سیاه و لباس سرخ از برای شادی همه ساله به روی زمین بر میگردد و این سنت در آیین نوروزی حاجی 

فیروز )مبارک منصور( به خوبی حفظ شده است. نظر به عنوان مبارک منصورِ حاجی فیروز، واژۀ حاجی )هاجی( 

اگای التین به معنی مقدس است. از این روی جاحظ نام حاجی فیروز دربار ساسانی را به مبارک آن بر گرفته از ه

منصور ترجمه کرده است. یکی از دو ابزار جمشید خدای وش یعنی سوورا )شیپور( شادی و آن یکی اشترا است 

دایان و آوازهای روحانی که گفته میشود خنجر کمر بندی باشد. در ریگ ودا سرود مانداالی دهم از نوازش نی خ

 .مراسم یم )جمشید( سخن گفته میشود که از هر سو شنیده میشود و به محیط زیبایی خاص میدهد

 

 قدمت نام حاجی فیروز

مطابق مقالۀ نوروز آرتور کریستن سن، عنوان حاجی فیروز در کتاب المحاسن و االضداد جاحظ )یا بیهقی( به 

)در اساس خوش یمن و خجسته( بوده که  مرد خوش سیمایی)خجسته پیروز( نام آن  مبارک منصورصورت 
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)نوروز بزرگ( در مراسم نوروزی به پیش شاه آمده و به عنوان همراهی کنندۀ ایام نوروز  روز ششم نوروزدر 

سیمین در برای شاه نیکبخت سعادت و آرامش آرزو می کرد. او می نشست، اندکی بعد مردی وارد میشد که طبقی 

دست داشت و بر آن گندم و جو، نخود و جُلبان )نوعی گاودانه(، کنجد و برنج، از هر نوع هفت خوشه و هفت 

 "...دانه، قند و دینار و درهمی نو قرار داشت

 
یونانی )مقدس، مبارک(  هاگیوس)خجسته( برگرفته از هاگای بیزانسی/ مبارک برای حاجیبر این پایه عنوان 

به نظر می رسد که شروین وکیلی بدان توجه کرده است. نظر به معنی مقدّس آن احتمال زیاد دارد این کلمه 

 .بیزانسی با کلمۀ حجّ عربی )قصد مقصدی را کردن( تداخل داشته است

ولی نام  ،زی سنجیده استدکتر فریده معتکف در نوشته اش که مأخذ آن ذکر نشده، مبارک منصور را با میر نورو

هم اساس  میر نوروزیمی خورد که می تواند با  حاجی فیروز)پیروز( به وضوح به  منصور)هاگی(  مبارک

باشد. تنها واریانت سیاهی حاجی فیروز می ماند که در گسترۀ فرهنگ ایرانی از منشأ دیگری وارد شده است، به 

)جمشید( منتسب یم آگنی و  ایزدان سیاه رنگسمت هند به احتمال زیاد از سمت بلخ. چون جشن و شادی در 

حاجی معنی شاد و خندان را می داده است که خصلت  هاسیبوده است. در آن سمت نام حاجی به صورت 

 .است که ورد زبانش چرا نمی خندی، است خندانندهو  خندان فیروز

و سیاه ]ویشنو سیاه[( به معانی  ویشنو کریشنا)رامش= معادل ایدا در سنسکریت، لقب رامَ در هند کلمۀ اوستایی 

)پیروزی، جشن( و خجسته پیروز و عید و  جیشنوبوده است که با  خوشیو  شادیو  دلپذیرو زیبا و  جذاب

مرتبط می شده است. معانی واژۀ اوستایی رامَ در کلمات فارسی رامش )آرامش و ساز و  حاجی فیروز رامشگر

  ۲۰۲۱دسامبر  سوئد، .بر جای مانده استنوا، سرود و شادی( به خوبی 
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در جهان اسالم به  ،جشن باستانی ایرانیان، پذیرفته شدن نوروز

دینی بعداً برای آن  توجیهطور عملی تدریجاً انجام گرفت، و 

فراهم شد. این پذیرش از راه شناخت عرف متداول مردم 

 ،دشصورت گرفت که حقوق اسالم ناگزیر از شناساییِ آن 

چون افزون بر عرف مرسوم در ایران، نیاز به سال شماری و 

صدور داشتن تقویم مشخص برای دریافت مالیات و هدایا نیز 

ارۀ احترام به آداب و رسوم جواز نوروز را ایجاب می کرد. درب

جا افتادۀ مردمان، در صورتی که زیانی برای شریعت نداشته 

( "معروف")در قرآن از مفهوم  "عرف"باشد، در فقه از مفهوم 

آمده که امام علی در بخشی  البالغه نهجدر  .استفاده شده است

رعایت رسوم و  ۀمشهور خود به مالک اشتر، دربار ۀاز نام

ای را که بندگان این ملت به آن عمل کرده و ملت اسالم  آداب پسندیده»های مردم تأکید کرده و گفته است:  آیین

از نظر نمادین، رواداری نوروز با الگوهایی   "با آن پیوند خورده و رعیت با آن به صالح زیست می کند، بر هم نزن.

 ۵۹از زبان امام جعفر صادق در جلد  "یوم المیثاق"که ما آنرا به صورت  برآمیخته شد "روز پیمان با خدا"چون 

یم. البته مخالفت هایی نیز با شناسایی آداب نوروزی از سوی مسلمانان صورت گرفته، اما نمجلسی می بیبحار األنوار 

 به طوری که خواهیم دید شیعیان آسانتر از اهل سنت آنرا پذیرفتند. 

سرآغاز سدۀ چهارم شیعه است که دربارۀ نوروز از زبان امام جعفر سخن گفت. مضمون این  کلینی رازی از راویان

 سخن که در نوشته های دیگر فقیهان چون ابن بابویه و شیخ طوسی تکرار شده، این است:

بزرگی دارد و روز  ۀابراهیم کرخی گفت: از امام صادق )ع( درباره شخصی سخن گفتم که مزرع"

برند؛ آیا بپذیرد؟  رسد کارگران و کشاورزان )به رسم نوروز( برای او هدیه می مهرگان یا نوروز که فرا می

آنها را  ۀهدی"امام فرمود:  "آری."گفتم:  "آیا هدیه دهندگان نمازگزار و مسلمان اند؟"امام فرمود: 

 ".بپذیرید و همسان با آن جبران کنید

دارد راه به رسمیت بخشیدن به نوروز می برد. البته از نوشته های  "هدیۀ نوروزی"می بینیم رسم  در این روایت

تاریخی در می یابیم که پذیرفتن ارمغان نوروزی از زمان معاویه نخستین خلیفۀ اموی رسم شده بود. سال شماری بر 

هجری( مطرح گردیده بود. نیاز به  ۱۲۵:پایۀ نوروز نیز از زمان دهمین خلیقۀ اموی هشام بن عبدالملک )درگذشت

روز به تأخیر افتاده بود. خلیفۀ زمان متوکل  ۷۷چون نوروز  ،هجری بیشتر محسوس شد ۲۴۳تقویم درست در 
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سر آذرخره موبد موبدان پیشین پارس خواست که تقویم تازه ای از نوروز فراهم کند تا پاز زردشت عباسی به ناچار 

ل خراجی مشخص شود و أخذ خراج به تأخیر نیفتد. این تقویم شناس ایرانی زمان زمان مناسب برای آغاز سا

متوکلی نام گرفته و در آوردن، خالفت معتصم برای ادای شهادت علیه افشین به سامرا آمده بود و پس از اسالم 

 شد.  مسائل تاریخی و نجومی مربوط به عهد ساسانی، کارشناس دستگاه خالفت محسوب می ۀکلی

هجری  ۱۱۱۱در زمینۀ جایگاه شرعیِ بخشیدن به نوروز نیز روایت های بسیاری آمده که محمد باقر مجلسی )مرگ: 

 ( آورده است. از جمله:۵۹جلد بحار األنوار عمدۀ آنها را در کتاب خود ) ،قمری(

مت روز نوروز خد"معلی بن خنیس که فردی موثق و مورد اعتماد حضرت امام صادق بود، می گوید: "

امام صادق)ع( رفتم. فرمودند معلی آیا می دانی امروز چه روزی است؟ عرض کردم؟ عجم امروز را 

برای یکدیگر هدیه می فرستد؛ امام فرمودند: به بیت العتیق)کعبه(  بزرگ می داند و تبرک می جوید و

گانش پیمان سوگند می خورم که نوروز از جهت زمان قدیم است. نوروز روزی است که خداوند از بند

گرفت که او را بپرستند. روزی است که آفتاب تابید و هوا که موجب حیات است وزیدن گرفت. روزی 

 ")عج( ظهور می کند. عجم نوروز را زنده نگه داشت وعرب آنرا ضایع کرد. است که قائم ما

یابد و از سوی دیگر با به این ترتیب می بینیم که نوروز از یک سو با ذات هستی بخش درعالم برین پیوند می 

چون نوروز شد خود را "  :طبیعت حیات بخش همنوا می شود. همین راوی از زبان امام ششم سفارش می کند که

و پس   های خود را برای نوروز بپوشید و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو گردانید، ترین جامه بشویید و پاکیزه

 "شکر برده و دعا بخوانید. ۀآن، سر به سجد از اعمال نوروز و بعد از نماز مخصوص

رسمی شدن نوروز را در دورۀ حکومت دیلمیان در بغداد و تقریبا همزمان با حکومت فاطمیان در قاهره، می بینیم. 

در بغداد معز الدوله احمد دیلمی نوروز را به منزلۀ عید غدیر جشن گرفت. در قاهره طبق نوشتۀ مقریزی مورخ 

نمودند  سمی به نام نیروز از عصر فاطمیان در مصر رایج گردید. در این روز بازارها را تعطیل میمعروف مصری مرا

هجری آتش  ۵۹۲های دولتی بودند، لباس و پول و لوازم می دادند. در سال  هایی که در دستگاه و به خانواده

هجری را منع شده بود، دوباره اجازۀ  ۳۶۳افروختن و آب ریختن در نوروز که از زمان معزالدین خلیفه مصر در 

 اجرا یافت. 

آیین نوروز و مهرگان شبیه دربار ساسانیان در  ،از زمان حضور وزیران ایرانی چون برمکیان در دربار خلفای عباسی

مراسم تقدیم هدایا با أخذ خراج ساالنه آمیخته می شد. گاه برای اجرای بهتر این مراسم  ،بغداد اجرا گشت، و اغلب

هجری نوروز به بیست و  ۴۶۷به تقویم دقیق تری از سال و شمارش کبیسه ها نیاز می افتاد. می دانیم که در سال 
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سوم برج حوت افتاد، یعنی هفده روز مانده به پایان زمستان. در این سال به فرمان سلطان جالل الدین ملکشاه 

د و نوروز را در تحویل شمس به برج حمل تثبیت سلجوقی تقویم جاللی با حضور عمر خیام نیشابوری تدوین گردی

ثانیه محاسبه کردند.  ۴۶دقیقه و  ۴۸ساعت و  ۵روز و  ۳۶۵کردند. از آن تاریخ به بعد، سال خورشیدی حقیقی را 

 تقویم جاللی از نظر ریاضی هنور دقیق ترین سال شماری خورشیدی شمرده می شود.  

 
در دورۀ صفوی ها نوروز رونق بیشتری در ادبیات دینی یافت که عامل اصلی آن فزونی روایات شیعه دربارۀ نوروز 

بود. البته راه و روش شاهان صفوی به ویژه شاه عباس نیز در رونق بخشیدن به مراسم نوروز مؤثر بوده است. در سال 

حمد باقر مجلسی را می بینیم که نه تنها گزارش های صفوی، مالی متعصب و سختکوشی مانند مدورۀ های پایانی 

بسیاری از امامان شیعه در تجویز مراسم نوروز نقل می کند که نخستین بار دعای ویژۀ نوروز را در کتاب فارسی  

 :او در این کتاب در خصوص این دعا می نویسدخود می آورد.  زادالمعاد

القلوب  ت تحویل سال این دعا را بسیار بخوانید: یا مقلباند که در وق در کتب غیر مشهوره روایت کرده"

ای "یعنی  "واألبصار یا مدبّر اللیل والنهار یا محوّل الحول و االحوال، حوّل حالنا الی أحسن الحال.

برگردانندۀ دل ها و چشم ها! ای چرخانندۀ شب و روز! ای دگرگون کنندۀ جانمایۀ حال ها! حال ما را، به 

 "ش برگردان.بهترین رویه ا

 "... یوماً تتقلّب فیه القلوب و األبصار"به تأثر از آیۀ قرآن  "یا مقلب القلوب و األبصار"پیداست که سرآغاز این دعا 

( گرفته شده است. البته ارجاع قرآن به روز قیامت است که از آن در اینجا برای نشان دادن ۳۷)سورۀ نور آیۀ 

دگرگونیِ طبیعت در فصول سال کمک گرفته شده است. البته در بعضی متون دینی دگرگونی طبیعت در فصول 

نوشتۀ مفاتیح الجنان اب سال و زنده شدن طبیعت را به قیامت تشبیه کرده اند. می دانیم که دعاهای نوروزی در کت

محدّث معاصر آقا شیخ عباس قمی در قرن بیستم نقل شده و جزو ادعیۀ شیعه درآمده است. همین نویسنده در کتاب 

پیش از هجرت را با نوروز همان سال  ۵۲رجب  سال  ۲۷می کوشد که میالد پیامبر اسالم در منتهی اآلمال دیگرش 

 تطبیق دهد.  



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

26 

 

 

نوروز و "آقای محمد علی دادخواه اخیراً پژوهشی با عنوان  "هفت سین،"ی دلپذیر نوروز: در زمینۀ نماد کشاورز

  نویسد: را به نگارش در آورده، در این باره می "فلسفه هفت سین

نوروزی انتخاب این عدد بسیار قابل توجه است. ایرانیان  ۀعدد هفت برگزیده و مقدس است. در سفر"

 ۀدادند. در نجوم عدد هفت، خان مشاسپند یا هفت جاودانه مقدس ارتباط میباستان این عدد را با هفت ا

طبقه   گوید: آسمان هفت دهند. عالمه مجلسی می آرزوهاست و رسیدن به امیدها را در خانه هفتم نوید می

و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل برآنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن 

 "دارند. شود، بخوانند آنان را از آفات زمینی و آسمانی محفوظ می ا که باحرف سین شروع میمجید ر

مجمع عمومی سازمان ملل برای  ( بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان،۱۳۸۸)اسفند  ۲۰۱۰باید بیفزاییم که در فوریۀ 

و تحت  ۴۹فروردین را در چارچوب ماده  اولمارس برابر  ۲۱ای  با تصویب قطعنامه بار در تاریخ این سازمان نخستین

رسمیت شناخت و در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب  عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به

میلیون نفر آن را  ۳۰۰هزار سال دارد و امروزه بیش از  ۳ایرانی که قدمتی بیش از  ۀرسیده، نوروز جشنی با ریش

هم، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی  ۱۳۸۸مهر  ۸است. پیش از آن در تاریخ  هتوصیف شد ،گیرند جشن می

 بود.  سازمان ملل متحد،به عنوان میراث غیرملموس جهانی به ثبت جهانی رسیده

ست که عنوان نوروز در موسیقی ایرانی نیز کار برد کافی یافته است. شادروان دکتر محمد معین در این اگفتنی 

نوروز نغمه است که از مقامات بوسلیک حسینی بهجۀ الروح طبق نوشتۀ صفی الدین ارموی در "نویسد: زمینه می 

 بجوی از بوسلیک و از حسینی       اگر نوروز می خواهی که بینی  : مشتق شده است

ی تزیین آن گانۀ موسیقی قدماست، و آن پنج نغمه است، و از طرفین نغماتی برا ۲۴نوروز بیاتی: یکی از مایه های 

اضافه کنند. لحن آن محزون است و به حجاز و بوسلیک نزدیک باشد. نوروز خارا: مایه ای ست از دستگاه نوا:  نوا 

ز وی نوروز خارا  دان و ماهور.  نوروز رهاوی گوشه ای از مایۀ عراق است. نوروز   ---آمد مقام و هست مشهور  

در راست پنجگاه نواخته می شود. نوروز خردک: پنجمین نغمه است عجم شعبه ای از موسیقی قدیم ایران است که 

و یک و نیم بانگ دارد.  ترکیب پرده: از اولین نغمۀ مقام حجاز و حصار شروع شده و به همایون، نهفت، اوج، 

  ۲۰۲۱دسامبر  )دانشکاه جرج واشنگتن(، احمد کاظمی موسویزابل، گردانیه و زنگوله می رود. 
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 ۀناصر انقطاع، محقق و نویسنده، از میان ما رفت، اما آثار او همواره دستمایدکتر سال گذشته 

های  آرمان بود، گزیده ۀشناخت تاریخ ایران باقی خواهد ماند.  به یاد او که از یاران فصلنام

 کنیم.  در مورد هفت سین را به خوانندگان تقدیم می شکوتاهی از نوشته های
 

بوده « شراب»بوده و از آن جمله « هفت شین»گویند که هفت سین در دوران پیش از اسالم  به اشتباه برخی می]...[ 

کنند  اند. اما این کسان توجه نمی است که پس از اسالم به خاطر حرام شدن شراب، سفره را به هفت سین تغییر داده

 .تواند در دوران پیش از اسالم کاربرد داشته باشد ای عربی است و نمی واژه« شراب»که 

 

  ی باستانیها سین هفت ۀدربار نگرش درخور ۀنکت. اند نشده برگزیده سرسری نوروزی هایهفت سین 

 "سین هفت" که است این نهادند می نوروزی خوان بر ما نیاکان سوی از امروز تا باستان زمان از که کهن و

 :باشند ویژگی پنج این دارای باید

 .باشد پارسی ها آن نام - ۱

 .شود آغاز سین( حرف) واژه بند با - ۲

 .باشد گیاهی ریشه دارای - ۳
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 .باشد خوردنی - ۴

 .باشد نشده ساخته( ها آن مانند و زمینی سیب - سیرترشی - پلو سبزی مانند) ترکیبی های واژه از ها آن نام - ۵

 دارای همه " سنجد و ،(سبزه یا) سبزی ، سمنو ، سرکه ، سماغ سیب ، سیر ، " که بینیم می باال بند پنج با نگرش به

 .هستند ویژگی پنج این

 بر این پایه:

 تازی است ( -خوراکی است و نه پارسی سنبل )نه  -

 تازی است ( -سکه )نه خوراکی است و نه پارسی  -

 روسی است ( -سماور )نه خوراکی است و نه پارسی  -

 های سین هفت برای با نگرش به آن چه آمد، در بیست میلیون واژه های پارسی نمی توان هشتمی را

 .باشد ویژگی پنج این دارای که کرد پیدا نوروزی

 

 : هستند زرتشت کیش(  فرشته ابر هفت) های سپنتا از یکی نماد سین هفت های سین از یک هر که افزود باید

  اهورامزدا نماد سیر -

 پاک های آب نماد بهشت، اردی فرشته سبزه -

 پرستاری و بارداری نماد زن، فرشته سپندارمذ، فرشته سیب - 

 ستگیدلب نماد خرداد، فرشته سنجد -

 

ی مَر به معنای  ساز( + مشا )از ریشه از سه بخش ساخته شده است: اَ )پیشوند منفی  (amsha spanta)امشا سپنتا

« مقدسان نامیران»و « مقدسان جاویدان»، «وَرجاوندان جاویدان»مردن( + سپنتا )وَرجاوند، مقدس( و در کل به معنای 

گویند که باز هم  می« مِهین فرشتگان»نیست. در پارسی نو، گاهی آنان را « اَبَرفرشته»است. بنابراین امشاسپنتا به معنای 

 .بگوییم« وَرجاوندان جاویدان»دقیق نیست. بهتر است همان امشاسپنتا یا 
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 زنده یاد ناصر انقطاع در کنار دکتر سامویل دیان                                         ناشر : ناصر انقطاع           
 پخش : شرکت کتاب           

 :شش امشاسپندان عبارت اند از

 «ی نیک اندیشه»به معنای « بهمن»یا   (vohuman)وهومن

 «بهترین راستی»به معنای « اردیبهشت»یا   (asha vahishta)اشه وهیشته

 «گزینش نیکو»به معنای « شهریور»یا   (xshathra vairya)خشئره وائیریه

 «آرامش وَرجاوند»)اسفند( به معنای « سپندارمذ»یا   (spanta armaiti)سپنته ارمئیتی

 «درستی، تندرستی»به معنای « خرداد»یا   (hauvartat)هئوروتات

 «بیمرگی»به معنای « امرداد»یا   (amaretat)امرتات

ین هفت امشاسپنتا است. ا« خرد وَرجاوند»به معنای  (spanta mainiyu) «سپنتا مینیو»امشاسپنتای هفتم در اصل 

ی  اند. )ن.ک. مقاله های اهورا مزدا بودند. اما گاه به اشتباه امشاسپنتای هفتم را خود اهورا مزدا گفته ها یا صفت جلوه

ی هفت امشاسپنتای زرتشتی  مطمئن نیستم که آیا هفت سین نماینده(. ی شادروان دکتر محمد معین نوشته« هفت»

نظرهای « هفت سین»ی خاستگاه نام  درباره .های گفته شده هیچ منبعی یاد نشده است یباشند. برای ارتباط و نمایندگ

 :گوناگونی آورده شده است از جمله

 .شدند شده و بر سفره نهاده می هفت سین در اصل هفت سینی بوده است، یعنی در هفت سینی چیزهای گذاشته می

 .کشاورزی چیده شدههفت سین در اصل هفت چین بوده است، یعنی هفت محصول  

 جاودانگی نماد امرداد، ۀفرشت سرکه -

 بار و خوار نماد شهریور، ۀفرشت سمنو -

 فارسی است نباید با ق نوشته شود.( ۀ)سماغ چون واژ باران نماد بهمن، ۀفرشت سماغ -
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رمان: با سپاس از آقای محمد حسین ابن یوسف آ

 -که همواره برای پربار ساختن آرمان همت می

زنده یاد خود  ۀبرادر فرهیخت ۀگمارد و این نوشت

نوروزی فراهم  ۀرا برای پروندبرهان ابن یوسف 

 ساخته است.

اند و از نیاگان سرفرازمان به شناخت دوگونه هستی رسیده

این شناخت، جهان و جهانیان را ارمغانی بس زیبا، ارزانی 

ن شاید بتوان گفت برای نخستین بار در جهان، ای داشتند.

گیری از خرد خویش و به ایرانی آریایی است که با بهره

های زیبا و هستی بخش ی نیک و دیگر فروزهیاری اندیشه

ایزدی، راه شناسایی پیش گرفت و به شناختی زیبا از هستی 

ی خرد است و آن را  رسید و پذیرفت که جهان، آفریده

 آغاز و انجام پدید آورده است. ای نیک و بیاندیشه

هستی »کردند یا می دیدند، اگان ما دوگونه هستی شناختند. هستی آشکار و هستی پنهان. آن چه را دریافت مینی

گرفت  ای برابری)معادله( جای میهستی پنهان از دید آنان در گونه« . هستی پنهان»خواندند و جز آن ها را « آشکار

 اش کرد:توان چنین باز تابکه اکنون می

 نیرو  xزمان   x د هستی پنهان = خر

همان گونه که؛ هستی دار، هستی بخش «. قدیم»ی بیگانگان است و دیرپا یا به گفته« کهن»هستی پنهان از دید آنان 

اهورا، مزدا، اهورامزدا، مزدااهورا ، دادار، خدا و ... یاد  میترا، زُروان، های گوناگون: مهر،و هستی بان را که به نام

 .اندکرده

های زیبای ایزدی و یا هستی پنهان. نیاگان ایرانی آریایی مان بر این اندیشه و ای است از پدیدهآشکار نمونههستی 

های اش، آیینهایی که به بزرگداشتباورند که جهان و آن چه در آن است، در شش گاه پدید آمده است. زمان

ز هم میتراییان و بهدینان)زرتشتیان( ، آن ها را گرامی میکردند و هنوای به نام : گاهنبار یا گهنبار، برگزار میویژه

 کنند. به ویژه ایرانیان بهدین.دارند و برگزار می
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ای دیگر، آفرینش هستی مان در آن روز به بزرگداشت پایان کار آفرینش و یا به گفتهنوروز، روزی است که نیاگان

 گرفتند.آشکار، جشن می

 نوروز، روز نو گیتی

ی گیتی، یکی از این هایی برخوردار است که زیست و یا زندگی دوبارهشور دیرپایمان ایران، از ویژگیبهار در ک

ن گونه که ااند. بدنوروز، نخستین روز بهار است. از این روست که آن را روز نو گیتی نیز خوانده هاست. ویژگی

نداشته باشد، مرده است و چیزی جز هیزم نیست!  ای زندگی تازههر گیاهی که در نوروز گونه نیاگان ما باور داشتند

 داشتند.با پذیرش این باورست که آنان به بزرگداشت نو شدن گیتی ، جشن برپا می

دراز، برای دو جهان شاید به یک اندازه ارزش می و های دوردر این جا باید یادآور شویم که ایرانیان از گذشته

 نهادند.روان ارج میشناختند. همان گونه که به تن، جان و 

، مان به همان اندازه که زیباست برخوردار از ارزش و مایه است و باید از آن بهره گرفتگیتی از دید نیاگان آریایی

های جهان ن گونه که بتوان با برخورداری از دستمایهاهایش برخوردار. بداش کوشا بود و از ویژگی در زیبایی

 .و زیبایی را جاودانه ساخت زودگذر، به نوسازی گیتی پرداخت

 نوروز و مردم 

 گویند:« نوروز، روز آفرینش نخستین مرد جهان است.»ایرانیان باور دارند که نوروز را باید گرامی داشت. زیرا 

ی هستی از کیومرس، نخستین مرد جهان، مردی است که در نوروز هستی آشکار یافت. و مردمان باالترین پدیده

 اند.دید ایرانی

 اند؟ی هستی، جشنی برگزار کنند، کاری بزرگ انجام ندادهراستی اگر به شکوه آفرینش باالترین پدیده

 نوروز، روزی ایزدی 

آغاز « اورمزد»هایی که با ی دوازده ماه خورشیدی، نامی شناخته بودند. نامگانهایرانیان برای هریک از روزهای سی

سرور دانا، هستی دار، هستی بان ، هستی بخش، دادار، مهربان، بخشنده و « اهورامزدا»شود. روزی که نامیده به نام می

 ... است. پس نخستین روز سال، نامیده به نام هستی دار شده و روزی است ایزدی.

 نوروز و روان

فروهر روان  ی فروهران. در این ماهنوروز، سرآغاز نخستین ماه ایرانی یا فروردین است. فروردین، ماهی است ویژه

شوند. از گردند و گواه اندیشه، گفتار و کردار بازماندگان خویش می می در گذشتگان به جهان گیتایی ) مادی( باز
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آن جا که از دید پیشینیان، روان برتری چشمگیری بر جان و تن دارد و از سویی، زندگانی جاویدی برای روان 

داشتند که یکی نوروز بود و ن گیتایی، دو جشن بزرگ برپا میشناختند، به بزرگداشت بازگشت روان به جها می

اش نوزدهم فروردین و یا فروردین روز از شود و زمان برگزاریدیگری فُرُدُگ که از آن به جشن روان نیز، یاد می

 پردازند.ماه فروردین است. هنوز هم مهریان و بهدینان به برگزاری این جشن می

 نوروز و سرگذشت

هایی ویژه برگزار شده است ت دور و دراز ایران یادها داریم و یادبودها که به بزرگداشت هر یک، آییندر سرگذش

 اش، پیدایش آتش است.های برگزاریکه گویند یکی از انگیزه« جشن سده» چونان

روردین و یا می گویند و باور دارند که کیومرس، نیای بزرگ مردمان و نخستین پادشاه جهان، روز اورمزد از ماه ف

نخستین روز سال خورشیدی، تاج برسر نهاد و به بزرگداشت برگزاری این آیین، آن روز را روز نو و یا نوروز 

 اش، جشن برپا ساختند.به یادآوری و بزرگداشت لنامیدند و از آن پس، هر سا

سر نهاد و وز، تاج برهمچنین گویند جمشید، یکی از پادشاهان بزرگ پیشدادی، در نخستین روز سال و یا نور

 اش، گرامی داشتند.ایرانیان این روز را همواره به یاد و بزرگداشت او و تاجگذاری

اند و بر این اندیشه و باورند که برگزاری  از سوی دیگر، ایرانیان نوروز باستانی خود را نوروز جمشیدی نیز گفته

ها پیش، شاه، شاهنشاه پیشدادی انجام یافت و تا سالگیری جمشید آیین باشکوه نوروز، به خواست، دستور و پی

 کردند.نیز یاد می« نوروز جمشیدی»ایرانیان از نوروز به 

نوروز به باور گروهی از ایرانیان، یکی از یادبودهای زرتشت است. و بر این باورند که زرتشت برای نخستین بار  به 

خورشیدی را شناخت. سالی که نخستین ت و سالروشن کردن چگونگی گردش زمین، به گرد خورشید پرداخ

 .ایمنام نهاده نوروز روزش را

الدین اند و باور دارند که، به زمان پادشاهی جالل... و به گاه سرگذشتی، از نوروز به نوروز جاللی نیز یاد کرده

ی تی تکدانه فرزانهملکشاه سلجوقی، دانشمندان به روشن کردن چگونگی سال خورشیدی کمر بستند و به سرپرس

 ترین گاه شمار تا روزگار ماست.ایرانی خیام،  گاه شماری پدید آوردند که درست

 گاه شماری ما، همان پژوهش پر ارج خیام و دیگر دانشمندان روزگار اوست. یهمایاز آن پس تا کنون، دست

ملکشاه سلجوقی به یادگار مانده  به روزگار ما، گاه شمار کشوری، همان گاه شماری شد که از خیام و روزگار

 است و سال، سال خورشیدی و نخستین روز همان نوروز برگزیده شد.
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 نوروز و افسانه ها

ها داشتند. اش کوششدانستند، به راه جاویدیاز آن جا که ایرانیان برای نوروز ارجی فراوان و پایگاهی بلند می

 ها، باید جستجو کرد.ها و داستاناش را در افسانههایی که سرانجام ردپایکوشش

ها به  آوردند که در آننیاگان سرفرازمان، افسانه و داستان را بهترین پیاله، کالب )قالب( و یا چارچوبی به شمار می

توان جای داد، بازتاب کرد، پاسداری نمود و دیگران را ارزانی داشت. امید آن که ای اندیشه را میزیباترین گونه

ها پردازند و ایرانیان و دوستداران دگان ایرانی، بتوانند به پژوهشی ژرف پیرامون نوروز در افسانهروزی پژوهن

 پردازم که امیدوارم دلنشین باشد.ای میفرهنگ ایران را ، ارمغان سازند. در این جا برای نمونه، به یادآوری نکته

 نوروز و جام جهان بین 

 -جام جم در گزارش رویدادهای روزگار جمشید شاه پیشدادی، رویاروی میها برای نخستین بار با در سرگذشت

ها را در آن می دید و از دیدار خویش، مردمان را چیزها جامی است که گویند جمشید شاه دیدنی جام جم،شویم. 

ر رویاروی ارزانی می داشت. پس آن گاه به روزگار شاهنشاهی کیانیان و به زمان فرمانروایی کیخسرو با جامی دیگ

 هستیم. جامی که از آن به جام جهان بین یاد شده است.

فردوسی در آن جا که به گزارش سرگذشت بیژن و منیژه می پردازد، یادی زیبا از جام جهان بین دارد. این همان 

 جامی است که شاهنشاه کیانی بامداد نوروز در آن می نگرد و آشکارا می بیند که بیژن زنده است و در چاهی

ی  ی کوشش سازندههمه )اعضاء( نش)مظهر( سازمانی است پنهانی که هموندا گرفتار و جام جهان بین نماد

بردند. این سازمان، گویا همان سازمانی راه فراهم آوردن آسایش مردمان و پیشرفت ایران کار می رایب خویش را

 شاهنشاه خوانده می شدند.اش چشم و گوش است که به روزگار شاهنشاهی هخامنشیان، هموندان

ی ایران و ایرانی بنگریم، آشکارا می بینیم که پیش از  اگر با دیدی راستین به شاهنامه فردوسی، شناسنامه و کارنامه

شد. آن گاه این شاهنشاه بود ی سازمان جام جهان بین به شاهنشاه داده میهای ساالنهبرگزاری آیین نوروز، گزارش

های گوناگونی می پرداخت که هر یک آسایش بخش تن، جان و روان مردمان بود. برای نمونه که به بازتاب فرمان

اش از زندان و سیه چال، به دیدیم که درپی گزارش سازمان جام جهان بین، کار یافتن بیژن پایان یافت و رهایی

 ی رستم و دیگر پهلوانان ایران، فرجام نیک گرفت.کوشش سازنده

هگذر ادب پارسی و یا بهتر گوییم، فرهنگ ایران، جایگاهی بس پر ارج دارد. شاید بتوان آن را، جام جهان بین در ر

 ی پاکیزه ای که ارمغان هستی دار جهان است. ی نهاد پاک و سرشت تابناک مردمان دانست. آینهآیینه

 گوش جان فرا می دهیم: ،حافظ ،به سخن تکدانه اندیشمند ایرانی پیر پارس
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 گفـت آن روز کــه این گنبـد مینــا می کرد    ام جهان بین، به تو کی داد حکیم؟!گفتم این ج

 جهای پر ارراستی آیا آن زمان فرا نرسیده است که ایرانی بتواند به فرمان درون و با بهره گیری از  دست مایه

 دل پاک کند؟!ی نهاد و جام جهان بین ی آیینهکردگی، از چهرهفرهنگی خویش، زنگار سیاه خود گم

 نوروز و هزاره ها

شده است. با این همه باید گفت: از آن زمان های زودگذر و دیر پای گذشته، برگزار میگمان نوروز، از هزارهبی

 که مردمان نوشتن آغاز کردند، جسته و گریخته، یادهایی از نوروز در ایران داریم.

مان  آیین با فر و شکوه، اگر بایگانی نوشته نتواند به دلخواه یارییابی به نوروز، و چگونگی برگزاری این برای راه

 ها و سپس خاک، به ویژه خاک ایران زمین، یاری گرفت. توان از بایگانی پر ارج دلکند، می

های باستانی که از روزگار شاهنشاهی هخامنشیان، برایمان به یادبود مانده است، رد پایی زیبا و با شکوه از در مانده

های ماندگاری از توان یافت، به ویژه در کاخ آیینی تخت جمشید، در این کاخ باشکوه، نگارهها میبرگزاری جشن

 ی آن روزگار است. های خجستهبینیم که یادآور برگزاری آیینبیست و پنج سده پیش می

ها را شناسایی کرد و به ه باید آناندکهایی دست دادهها نشانهبیگانگان، به ویژه یونانیان، از برگزاری این آیین

ها )اشکانیان( که چیزی گرداگرد چهار سد سال در ایران فرزندان ایران ارزانی داشت. شوربختانه از پارت

های اگر روزی فرزندان ایران، به بررسی مانده ،شاهنشاهی داشتند، یادها و یادبودهای چندانی نداریم! با این همه

توانیم، در پناه شود و بهتر میهای تاریک سرگذشت ما روشن میایران، دست یازند، گوشهباستانی و بایگانی خاک 

 آن روشنی، راه زندگی یابیم.

تواند یادآور برگزاری نوروز، در کاخ ها و یادبود هایی فراوان داریم که میخوشبختانه از ساسانیان گزارش

 شاهنشاهان آن دودمان باشد. 

 نوروز پس از ساسانیان

ی خود دست کشند، و خوشبختانه دست توانستند یک شبه از یادهای هزاران سالهبا آمدن تازیان به ایران، مردم نمی

بر نداشتند. همان گونه که اکنون پس از گذشت چهارده سده، هنوز نوروز به بهترین گونه و باشکوه بسیار برگزار 

 شود.می

اش را  ی ایرانی است و اوست که رد پای اندیشهر، موبد یا موبدزادهدانید که سلمان پارسی از یاران پیامبنیک می

توان دید. یکی از نخستین گوشزدهایی که سرگذشت نویسان، از نوروز پس از ساسانیان در اسالم، آشکارا می
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دارند، این است که روزی سلمان پارسی شست و شوی کرده، پوشش پاک پوشیده و بوی خوش به کار برده، به 

شود. سلمان گوشزدی به ی آن چگونگی و بوی خوش، جویا میرود. پیامبر از انگیزهر پیامبر اسالم میدیدا

 برد.ی نوروز را به کار میکند و پیامبر در پاسخ، فرازمانی کوتاه دارد که در آن واژهبرگزاری آیین نوروز می

برد. )نگذریم از این که، به  دانست و کار میی پارسی است که پیامبر اسالم میی نوروز تنها واژهگویند واژه

 ی پارسی فراوان است(. پژوهش دانشمندان ایرانی و مصری، در قرآن واژه

 نوروز و اسالم

ها نشان ها داشتند و از جان گذشتگیهای فرهنگ پر بر و بار خویش، کوششایرانیان برای نگاهبانی از ویژگی

های آیین کهن خویش را نگاه دارند. سرگذشت نویسان بر دستاویزی بودند، تا ویژگیدادند. آنان همواره به دنبال 

 اند که، این گفته

  ... آدم روز نوروز زندگی یافت 

 پیامبر اسالم در نوروز علی را به جانشینی خود برگزید.  

های بر جای نمونه از نوشتهها، چیزی دست داده باشیم، به یادآوری یکی چند مایهبرای آن که از این گونه دست

 دهیم. پردازیم، و نوروز و اسالم را با این یادآوری پایان می مانده می

ی امام صادق چنین آورده است: در آغاز فروردین آدم آفریده به گفته« السماء والعالم»ای زیر نام مجلسی در نامه

وها و دیدن پادشاهان و کسب دانش و ای است برای طلب حاجات، برآورده شدن آرزشد و آن روز فرخنده

 زناشویی و مسافرت کردن و خرید و فروش نمودن و ... 

 شود.ها فراوان مییابند و روزیگذارند و نوزادها به آسانی تولد میدر آن روز خجسته، بیماران رو به بهبودی می

ها را ا پاک نگاه دارید و بهترین جامهخوب شست و شوی کنید و خود ر« نوروز»افزاید: ... در روز همچنان امام می

بپوشید. بوهای خوش کار برید و سپاس خدای را به جای آورید. زیرا در آن روز پیامبر اسالم در دشت غدیر خم، 

 السالم از مردم بیعت گرفت و در آن روز حضرت علی به مردم نهروان غالب شد.... برای والیت علی علیه

گوید و آن این که این روز نوروز باز می« نوروز»سخنی پیرامون « ام موسی بن جعفرام»مجلسی در همین نامه از 

بسیار قدیمی است. روز نوروز، خدا از بندگان پیمان گرفت تا او را پرستش کنند و برای او شریک قایل نشوند و به 

 اش درآیند و دستورشان را بپذیرند و آن را اجرا نمایند. آیین فرستادگان
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های روی زمین به وزیدن گرفت و گل هنخستین روزی است که خورشید بتابید و بادهای بار دهند« نوروز»آن روز 

روزی است که « نوروز»... و آن  روزی است که جبریل بر پیغمبر اسالم نازل شد.« نوروز»وجود آمد. آن روز 

ی کعبه بود، از باال به پایین ههای قریش را که در خانپیغمبر اسالم حضرت علی را باالی دوش گرفت تا بت

 انداخت.

گیری برگزاری آیین نوروز چنین آمده است: ... و در این روز ی پیی مجلسی، شاید هم به انگیزهدر همین نوشته

 کند.  شود و خداوند او را یاری میها پنهان است ظاهر میامام دوازدهم که از دیده« نوروز»

 پیش درآمد نوروز

پردازیم: گروهی برگزاری آیین پرشکوه سده را، گردیم و به گزارشی از پیش درآمد نوروز میباز می نبه نوروز ما

-دانند. سده در دهمین روز بهمن ماه و یا پنجاه شبانه روز پیش از نوروز برگزار مینخستین پیش درآمد نوروز می

 آورند. به شمار میگردد. گروهی دیگر، آمدن آتش افروزان را نخستین پیش درآمد نوروز 

افروزان و مردان آمد. این آتشآور نوروز بود و بیشتر از روستا به شهر میآتش افروز مردی بود هنرمند که پیام

دادند! آتش افروزان مردان هنرمندی بودند که با « حاجی فیروز»بخش، سرانجام به روزگار ما، جای خود را به شادی

پرداختند و جویای آمادگی  رو سوی شهرها داشتند و به سرگرم کردن مردمان میهنرهای گوناگون و ساز و آواز، 

-ترین رویداد آیینی سال بودند. آتش افروزان را تا چهار پنج روز پیش از نوروز میآنان برای برگزاری بزرگ

گمان این مردان دیدند. سپس گویی کارشان فرجامی نیک یافته بود که دیگر کسی را توان دیدن آنان نبود! چه بی

 ی برگزاری نوروز خویش و خانواده شوند. بایست آمادههنرمند نیز خود می

 نوروز، سبزی و خرمی

ها  اش به درازای سرگذشت گاتایرانی پیوندی دیرین و دیرپا با گیتی و سبزی و خرمی دارد. پیوندی که پیشینه

اندیشید و پیوند و پیوستن مردمان به زمین می ی زیبای زرتشت است. زرتشت بهترین سرود جهان و سرودهکهن

ای در رهگذر زندگی کرد. ما این پیشنهاد را به زیباترین گونهکشت و کار و کشاورزی و دام داری را پیشنهاد می

و رویاندن گیاهان گوناگونی است که هر یک  نبینیم. یکی از زیباترین پیش درآمدهای نوروز، سبز کردها میگات

 ای، مردمان و جانوران را سود رسان است.  به گونه

از  شود. می  و شد نوروز آیینی است همگانی. آیینی که در سرتاسر ایران بزرگ و همیشه جاویدمان برگزار می

ی  دیدی. اگر تودهی گلین روستاییان گرفته تا کاخ شاهنشاهان، همه جا رد پای نوروز را، میی چوپانان و خانهکلبه

پرداختند. در کاخ  هایی چون گندم، جو، نخود، ماش، و ... میها و رستنیسبز کردن دانه ریختن و مردم به آب
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هایی شاهنشاهان ساسانی نیز گواه بودی که چه گونه هفت رستنی که نیاز مردم و دام بود، بر روی استوانه

 م باشد و رسته. شد، تا به هنگام برگزاری آیین نوروز، سبز و خرهایی( گلین کاشته می )ستون

ی هر ایرانی و به هنگام نوروز ی رستن هفت رستنی کنیم، که بر سر سفرهبد نیست در این جا گوشزدی نیز به انگیزه

داری، از ارجی بسیار و پایگاهی شد. کشور ایران، از دیرگاه، کشوری کشاورزی بود و کشاورزی و دام دیده می

های گوناگون کشوری، آمادگی اندرکاران سازمانبرای آن که دستگشت.  بلند و گاه دینی برخوردار می

پرداختند هایی میای برای برآوردن نیازهای خوراکی مردم داشته باشند، پیش از نوروز، به سبز کردن دانه گسترده

دیوان ساالران بینی سال کشاورزی تازه، به آگاهی ها را همراه با پیشها نیاز داشتند و چگونگی رستن دانهآنه که ب

بینی کمبود خوراک، در بخشی از ایران گسترده آن روزگار رساندند تا اگر پیشاندرکاران کشور میو دست 

های کشور، از میان ها و یا دیگر بخشها، شهرستانی دیگر استانهای انبار شده و یا دست آمدهدارند، از دانه

ها، مردم کشورمان به سبز کردن اکنون نیز، پس از گذشت هزاره بردارند و کار خوراک مردم را سامان بخشند. هم

 ای بخشند. خود را سبزی و خرمی ویژه« نوروزی ۀسفر»پردازند تا خوان  های گوناگون میسبزه

 نوروز و پاکیزگی

اندیشه بودند پرداختند و براین ی خویش میداران به رُفت و روب و پاکیزه کردن کاشانه و خانهپیش از نوروز، خانه

گردند و گواه که روان درگذشتگان و یا بهتر گوییم، فَرَوَهَر درگذشتگان، پیش از نوروز، به جهان خاکی باز می

زیست و زندگی بازماندگان خویش هستند. فروهرهای پاک روان مردمان، جویا و خواستار جایگاهی پاک و 

کنند و هر بامداد، پیش از پردازند و خانه را تر و تازه میروب میداران به رفت و اند. از این روست که خانهپاکیزه

پاشند، به ویژه روزهای پیش از نوروز، و روزهای فروردین برآمدن خورشید و پس از پاکیزه کردن زمین، آب می

 که ماه فروهرهاست. 

 نوروز و آتش

آوردند، به هنگام برگزاری آیینبه شمار میهای ایزدی  ترین دادهاز آن روی که ایرانیان آتش را یکی از باارزش

گمان  گرفتند. بیای از آتش بهره میپرداختند و یا به گونهافروزی و روشن کردن آتش میهای گوناگون به آتش

 های کهن ایرانیان است. گیری، نگاهبانی و بزرگداشت آتش، یکی از ویژگی باید پذیرفت که بهره

توانیم به  رسی کوتاهی پیرامون آتش و بستگی زیست و زندگی با آتش پردازیم، میاگر امروز نیز به پژوهش و بر

افزای رسیم. به جاست که در برابر آتش به کرنش پردازیم بخش و گرمیی هستیشناخت ارزش فراوان این پدیده

 و آن را گرامی داریم. 
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ی خود  زی در کوی و برزن و خانه و کاشانهبا فرو رفتن خورشید شامگاهی واپسین روز سال، ایرانیان به آتش افرو

 دید. پارچه روشن می آمد، شهر را یک پرداختند. بدآن گونه که اگر کسی از بیرون شهر به درون میمی

خوریم که آتش شب نوروز تا بامدادان و آغاز سال ها داریم و گاه به این نکته بر میاز آتش شب نوروز سرگذشت

 شد.  نو نگاهداری می

 ارشنبه سوری!چه

دانیم که در کهن روزگاران، ایرانیان هفته و روزهایی به نام شنبه و یک شنبه و ... نداشتند، تا روز چهارشنبه پایان می

ش را آتش افروزی کنند! آنان در سال دوازده ماه داشتند که هر ماه سی روز داشت و هر روز برای خود نامی. سال

کم در  توان در آتش افروزی شب نوروز پی گرفت، که کمسوری را میروشن است که رد پای چهارشنبه 

 باز کرده است.« شب چهارشنبه سوری»روزگار پس از اسالم جایی برای خود به نام 

کردند و تا آتش نوروزی، آتشی است که مردمان با پدید آمدن تاریکی شامگاه در واپسین شب سال روشن می

ی نوروزی آتش و یافت. گذشته از آن، به سفرهها روشن بود و سپس پایان میبرآمدن مهر، بر باالی بام خانه

 داد.مانند میای بیدان جلوه آتش

 خوان نوروزی

ها، آید. در این سفره، گذشته از خوراکیهای ایرانیان به شمار میترین سفرهی نوروزی یکی از رنگینسفره

د و گاه رنگین، آیینه، گالب، زر، سیم و هَنا جای داشت. بد نیست این ها، تخم مرغ سپیها، سبزی ها، میوهآشامیدنی

نکته را یادآور شوم که رنگ موی ایرانیان به ویژه کردها قرمز بود و گروهی برای قرمز کردن موی خود، از هنا 

ار هنوز در میان پارهزدند. چنان که این کهای خود را با هنا رنگ میها و دستای از آنان ناخنگرفتند. پارهبهره می

 شود. ای از روستاییان و کوچیان دیده می

ای از سرو و های سبز شده چون گندم، جو، ماش و ... شاخهدر سفره نوروزی  گذشته از آن چه برشمردیم، دانه

فره، ی دینی ایرانیان بر باالی سافزود و اوستا، کهن نامهدیدیم که هر یک به سبزی و خرمی سفره میمُورد می

ی فردوسی هستی گرفت، به هنگام آغاز سال نو، جایگاهی بلند در ای داشت ... و از آن گاه که شاهنامهجایگاه ویژه

دیدیم که هایی میرفت و گاه کوزههای گوناگونی کار میهای گیاهی، شیوهسفره یافت. برای سبز کردن دانه

 های شاهی )تره تیزک( نخود و ماش رویانده بودند. گرداگردش دانه
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آب از دید مهریان و ایرانیان مهری ارجی »بایست در سفره نوروزی باشد. هایی است که میآب نیز یکی از مایه

 می انداختنددرون آب یک یا چند ماهی زیبا و رنگی « های آنان، با آب رویاروی هستیم.فراوان داشت و در مهرآبه

 کردند. های روان یا آبگیرها رها میها را در آبن از جنبش دارد و پس از پایان آیین نوروزی ماهیکه نشا

 نوروز و شست و شوی نهان و آشکار

گونه ی گیتی باید دانست، و هماننوروز تنها یک جشن و یا آیین ساده و زودگذر نیست. آن را آغاز زندگی دوباره

گردند. پس اگر برای پیشباز این روز فروهر روان درگذشتگان به جهان ما باز می که پیش از این یادآور شدیم، در

 ایم. چنین روزی به شست و شوی نهان و آشکار خود پردازم، کاری درست کرده

پوشیدند. خوش بو ترین پوشش را میکردند. بهترین و پاکیزهپدران فرمندمان، در آغاز سال نو شست و سوی می

داشتند. گذاشتن آیینه در زدند و پاک و پاکیزه و زنگار از دل غم گرفته، نوروز را گرامی مییکننده به خود م

شدند و در خویشتن خوان نوروزی، یادآور این نکته است که با دیدن چهره خود در آن، پاکیزگی را گواه می

 نگریستن را ...

 ها دید. یک جا درون و بیرون را در آنشد  گذاشتن آیینه، جام مِی و گالب، همه برای این بود که می

 نوروز و نوا

ها، همواره با ساز و نوا همراه بوده است. نیاگان سرفرازمان پگاه نوروز، های گوناگون به ویژه جشنبرگزاری آیین

ترین  ها، کهنی گاتگیری از سرودهای آهنگین، زیبا و سازندهکشید، با بهرهها زبانه میگونه که آتش بر بامهمان

رساندند. این کار تاکنون جسته و گریخته انجام کنان، پیام زرتشت را به گوش جان همگان میسرود جهان، زمزمه

دانند که بامداد  آن میه گیرد. به ویژه ایرانیان بهدین روستاهای گرداگرد کرمان و یزد، همواره خود را سرافراز بمی

کم آوای خویش، بلند دارند، آن اندازه بلند که وستا را زمزمه کنند و کمهایی از ای خود، بخشنوروز، بر فراز خانه

زمان هم رود! بتوانند در نوای آهنگین خویش پیام زرتشت را گسترش دهند. افسوس که این روش دارد از میان می

ه جا را فرا شود و بوی خوش، همی نوروزی، خوراک آتش به آتش فروزان ارمغان میبا انجام این بخش از برنامه

 ی نوروزی است.ی برگزاری آیین ویژهاینک همه چیز آماده گیرد ... می

ی ایرانیان بهدین کردند، باید به کنار سفرهمان چگونه نوروز را برگزار میبرای آن که بدانیم نیاگان با فر و شکوه

ها،  رافرازی را داشته باشم که از دیده)زرتشتی( به ویژه روستا نشینان گرداگرد یزد و کرمان رویم. امیدوارم این س

 هایم پیرامون برگزاری آیین نوروز ارمغانی زیبا، شما را ارزانی دارم. ها و خواندهشنیده
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 نوروز در خانه

ای که گرداگردش هموندان  ی مردمی، دوده )اجاق( است. دودهدر کشورمان ایران، یاخته )سلول( بافت اندام زنده

برند. پس باید خانواده را بنیادی با ارزش و پا برجا از دید ایرانی به شمار آورد. در نوروز و )اعضاء( خانواده سر می

ی هموندان خانواده کوچک و بزرگ، پاک و پاکیزه، شست و شوی یا به هنگام گردش سال و آغاز سال تازه، همه

 ی برگزاری آیین سال نو. اند و آماده ی نوروزیپاک پوشیده، گرداگرد سفره کرده و پوشش نو یا شسته و

افشاند و بوی خوش، گوشه و کنار جایگاه برگزاری آیین را فرا ای به گرداگرد خود میآتش آتشدان، روشنی ویژه

ای دارد. آن چه از ویژه های سبز و خرم سرو و مُورد، زیباییها پر از گل و شاخهها روشن و گلدانگرفته است. الله

ی نوروزی نهاده شده است. دانهای آرایش یافته و در سفرهنوشیدنی و خوردنی دست آورده شود، به زیباترین گونه

ی نوروزی است. از دهد. همه چیز آماده برگزاری آیین ویژهی نوروز میهای سبز شده، زیبایی چشمگیری به سفره

شناسند، برگزاری آیین نوروز را بزرگ خانواده انجام ن خود پایگاه بلندی میآن جا که ایرانیان برای بزرگا

 دهد.  می

دار، هستی بخش و هستی بان جهان شود. سرود خوانان به نیایش هستیآیین با خواندن سرودهایی از اوستا آغاز می

همان گونه که بزرگ خانواده کنند. درین آیین گویند و ستایش میی خود را سپاس میپردازند و خدای یگانهمی

کنند.  گونه آیین نوروزی را آغاز میاند و بدینسرگرم خواندن سرودهای کهن ایرانی است، دیگران او را همراه

ی های سبز و خرم  سرو یا مورد و یا شاخهگویند و سال نو را با ارمغان کردن شاخههمگان به یکدیگر شادباش می

 کنند.  گل آغاز می

های آغازی آیین نوروزی است. تا آن جا که به یاد دارم، ای آیینه و ارمغان گالب، یکی دیگر از برنامهگردش زیب

های خانه که آیینه در دست چپ دارد و تنگ بلورین گالب در دست راست، در برابر یکایک  یکی از خانم

کشور، کشوداران و سرانجام بزرگگوید. چه زیباست، شهر، استان، ایستد و شادباش میباشندگان )حضار( می

 ی هستی که همان مردم است. ترین پدیده

گیرند و با دست راست گالب ارمغانی پردازند و آیینه به دست چپ میاز کوچک و بزرگ به پاسخ شادباش می

. هم زمان با سپارنددار باز می پاشند و سپس با شادمانی و بهترین آرزوها، آیینه را به آیینهخانم را به چهره می

گذارند و نزد  کامی، در دهان میپاشی، هر کدام از باشندگان شیرینی سپیدی به شیرینگردش آیینه و گالب

گویند. و او  روند و شادباش سال نو می ی نوروزی جایگزین شده است، میبزرگ خانواده که بر باالی سفره

ها و خوراکیگیری از نوشیدنیی نوروزی، بهرهنامهدهد. واپسین بخش از نخستین برهایی میهمگان را نوروزی
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هایی است که بر سر سفره نوروزی چیده شده است و گاه خوردن شیر برنجی است که به هنگام گردش سال، در 

 کار پخت و پز بود. 

 گشت و گذار نوروزی

-ذار نوروزی را آغاز میروند و گشت و گپس از پایان نخستین بخش، بزرگ خانواده و دیگران از خانه بیرون می

کنند. اگر در سال گذشته خویشاوند، دوست و یا آشنایی از آنان درگذشته باشد، برای شادی روان درگذشته و 

شوند. جایی که پردازند وگرنه، همه راهی آدریان یا نیایشگاه میهمراهی با بازماندگان، نخست به دیدار از آنان می

 د. شواز آن به آتشکده نیز یاد می

پردازند و گاه سرودهایی از در نیایشگاه، همگان در کنار یکدیگر و رو یا روی آتش، به نیایش یزدان بزرگ می

 آیند.  خوانند و با شادی و شادمانی از نیایشگاه بیرون میهای اوستا میها و یا دیگر بخشگات

نادار و »توان گفت: ن گونه که میااست. بدهای ایرانیان، از یک ویژگی برخوردار ی خانهی نوروزی در همهسفره

در کاخ شاهنشاهان ایرانی، به  اش.بگذریم از چگونگی آرایش سفره و فراوانی«. انددارا، برخوردار از یک سفره

 ویژه ساسانیان که از آنان یادها و یادبودها بیشتر در دست داریم، نوروز با شکوهی فراوان برگزار شده است. 

 ساسانینوروز در کاخ 

شد، همراه با جوانی زیبا، نیکپس از آغاز سال نو، پیشوای دینی که از او به موبد موبدان و یا موبدان موبد یاد می

کوبیدند و جوان با آوایی خوش،  گذاشتند و در میاندیش، نیک گفتار و نیک کردار، به کاخ شاهنشاهی پا می

 آورد و سخنی زیبا داشت. بانگ بر می

هایی داشت: کیستی؟ از گونه پرسشپرداخت و این آمد و با آوایی رسا به سخن میاسانی به پیشباز میشاهنشاه س

گیری از آموزش راستینی که دیده بود، آیی؟ جوان نیک اندیش، نیک گفتار و نیک کردار، با بهرهکجا می

ای در دست  مایه را به یاد دارم و نه دست هاداد. بدبختانه در این تنگنای زمان نه پاسخهایی زیبا و سازنده می پاسخ

 که از آن بهره گیرم! 

خواند. نخستین کس از شاهنشاه ساسانی پس از این گفت و گوی کوتاه، جوان و پیشوای دینی را به درون فرا می

یافت. می شد، پیشوای دینی یا موبدان موبد بود که در پوشش زیبا و سپیدش بارمردمان که با شاهنشاه رو یا روی می

او به هنگام باریابی، جام زرین پُر می، انگشتری، زر و سیم خسروانی، سبزی، شمشیر، تیر و کمان، ابزار نوشتن، 

اسب و بازی شکاری همراه داشت. وی پس از نیایش به درگاه یزدان پاک و ستایش ایزدی، به شادباش نوروزی 

گفت که به راستی خود جهانی اندیشه و پس از دیگری باز میها، یکی ی همراه آوردن ارمغانپرداخت و انگیزهمی
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آموزش همراه داشت. پیشوای دینی آن گاه رو به شاهنشاه سخنانی داشت که ایرانیان بهدین )زرتشتی(، از آن به 

 شویم: کنند و ما آن را به پارسی کنونی یادآور میآفرینگان خشتریانه یاد می

 شها!

 فروردین.با جشن فروردین، به ماه 

 آزادی گزین، بر یزدان و دین کیان.

 زیرک(. –دیر زی با خوی هژیر )پسندیده 

 شاد باش بر تخت زرین.

 انوشه خور به جام جمشید و روش کیان.

 منش بلند دار.

 .رنیکوکاری و روش داد و راستی نگاه دا

 ای سبزی(.سرت سبز و جوانی چون خوید )گونه

 ات کامکار و پیروز به جنگ.اسب

 ات روشن و کاری به دشمن.تیغ

 بازت گیرا و خجسته به شکار.

 چنین باد.

 تر هم باد.چنین

 جشن های نوروزی

 داشتند:از کهن روزگاران، از نوروز تا نوزدهمین روز فروردین، ایرانیان چهار جشن بزرگ بر پا می

دمان از خرد و کالن، به دیدار از یکدیگر، انجامید. در آن مرنوروز همگان: گویا این آیین پنج روز به درازا می – ۱

 پرداختند و باری همگانی داشتند.بزرگان، فرمانفرمایان، فرمانروایان و سرانجام شاهنشاه می

ی زایش زرتشت، جشنی زایش زرتشت: در خورداد روز از ماه فروردین و ششمین روز ازین ماه، به انگیزه – ۲

 دارند. اش میبهدینان در ایران و دیگر کشورهای جهان بر پایشد. جشنی که هنوز هم بزرگ بر پا می
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 پرداخت. نوروز ویژگان: درین آیین شاهنشاه به دیدار از کسان، نزدیکان، درباریان و سپاهیان می – ۳

گان )فُرُدُگ(: این جشن، جشن روان نام دارد و به یادبود درگذشتگان و بزرگداشت روان آنان، در فروردین – ۴

شود. هم اکنون ایرانیان بهدین و دیگر بهدینان جهان، ردین روز از ماه فروردین یا نوزدهم فروردین برگزار میفرو

 کنند. آن را برگزار می

ها را  دانند و گروهی دیگر، این جشنهای نوروز را تا بیست و یکم نوروز مییادآوری: گروهی از مردمان، جشن

آورند. به هر روی، به گمان من سیزده پایان یافته به شمار می« سیزده به در»دیگر، ی در سیزدهمین روز و یا به گفته

 به در، چیزی کهن نیست و روزها از دید ایرانی همه و همه خوب است و نیک.  

 دشواری های برگزاری نوروز

های برگزاری دشواریدریغ است از نوروز و برگزاری این آیین پر فر و شکوه سخنی داشته باشیم، بی آن که از 

نوروز یادی به میان آوریم و از سخن باز ایستیم. پس از تک و تاز مرگبار تازیان به ایران، تاختنی که با همکاری و 

ی یاری تنی چند ایرانی خود گم کرده انجام یافت و به شکست آشکار ایران و ایرانی پایان گرفت. بیگانگان همه

 اش پردازند!   های گوناگونبرد با فرهنگ ایران و پدیدهکوشش خود را کار بردند تا به ن

هایی پردازند که یادآور روزگار بیگانگان پیروز هرگز خوش نداشتند ایرانیان، چونان گذشته به برگزاری آیین

 ها پرداختند! ی نیرو و توان خود، به پیشگیری از برگزاری جشنشان باشد. از این رو با همه بزرگی و شکوه

کردند! با این همه نیاگان تا که درین راه، گروهی ایرانی خود گم کرده بیگانگان را رهبری و یا یاری میشگف

های فرهنگ جهانگیر خود، کوششی به سزا داشتند. شاید برایتان سرفرازمان، در کار پاسداری از فرهنگ و ویژگی

ها به دستگاه فرمانروایی تازیان بغداد، و سیم و ارمغان انگیز باشد اگر بدانید که ایرانیان نه تنها با پرداخت زرشگفت

های  ی آیینها پرداختند، کاری کردند که فرمانروایان تازی، خود نیز برگزار کنندهها و آیینبه برگزاری جشن

 هایی شدند که هزاران سال پیشینه در کشورمان داشت!ایرانی و جشن

 مان در برابر روان جاویدشان سر کرنش فرود آوریم. ی نیاگانسازندهگیر و بگذارید به بزرگداشت کوشش پی
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با آهنگی از مجید وفادار و کالم بیژن « گل اومد، بهار اومد»انگیزی به نام:  دل ۀخورشیدی تران ۱۳۳۹در نوروز سال 

ها را تسخیر کرد و  ها و جان از رادیو ایران پخش شد که از نخستین اجرا، دل« پوران شاپوری»ترقی با آوای لطیف 

 در یکی دو روز مانند عطری سحرآمیز در تمام نقاط کشور انتشار یافت.

ه قاجاریه که با ورود گرامافون و سپس رادیو به ایران، محیط مناسبی برای رشد و تعالی موسیقی در از اواخر دور

های دلنشینی خلق کردند  سرایان به مناسبت بهار و نوروز، بهاریّه سازان و ترانه کشور شکل گرفت، بسیاری از آهنگ

ای در گنجینه موسیقی معاصر ایران یافتند که  ژهآفرین و اشعار نغز و بدیع، جایگاه وی های شادی که به علت ملودی

 از مشهورترین آنها میتوان از آثار زیر یاد کرد:

 

 نخستین خواننده سرا ترانه ساز آهنگ نام بهاریّه

 غالمحسین بنان بیژن ترقی اله خالقی روح بهار دلنشین

 دلکش نواب صفا مهدی خالدی آمد نوبهار

 مرضیّه ترقی بیژن پرویز یاحقی نسیم فروردین

 حمیرا بیژن ترقی پرویز یاحقی ای به باغ گل پنجره
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ها در عرصه موسیقی  تر از دیگر بهاریّه نظران دریافتند که اثری دلنشین منتشر شد، صاحب« گل اومد بهار اومد»وقتی 

 ایران درخشیده است.

دکتر »ها به منظور حفظ و نگهداری و سالمت زبان فارسی، شورای شعر و موسیقی رادیو به سرپرستی:  در آن سال

ها و آوازهائی را که قرار بود از رادیو پخش شوند،  ، ادیب و شاعر نامدار، اشعار کلیه تصنیف«اله نیّر سینا هدایت

که جز زبان فاخر ادبی، کالمی از این رسانه انتشار یابد. به وجه اجازه نمیدادند  مورد بررسی قرار میداد و به هیچ

 که به زبان مردم کوچه و بازار بود، اجازه انتشار از رادیو پیدا نکرد. « گل اومد بهار اومد»همین جهت در آغاز، ترانه 

   
 پوران                                                       مجید وفادار

با تالش و کوشش فراوان خانم پوران که در دستگاههای دولتی نفوذ بسیار داشت، شورای مزبور موافقت در نهایت 

هم روز جمعه این ترانه از رادیو اجرا گردد. اما همان یکبار چنان شور و غوغائی در مردم به  کرد که فقط یکبار، آن

ای مختلف خود پخش کند. زیبائی و ویژگیهای ممتاز ه وجود آورد که رادیو مجبور شد آنرا بارها و بارها در برنامه

مانند این ترانه، به واقع نظر همه اقشار جامعه را به خود جلب کرد و در هر جمع و محفل و مجلسی، از لطائف  و بی

در آن ایام نگارنده این سطور با چندتن از دوستان برای تعطیالت نوروزی به گیالن رفته  آن سخن در میان بود.

قبل « گل اومد، بهار اومد»کردیم. شگفت آنکه  م و هر شب در یکی از شهرهای آن سرزمین بهشتی اقامت میبودی

 کردند. رو خیابانها، آنرا زمزمه می جا، حتی در پیاده از ما به آن دیار رسیده بود و مردم هنردوست در همه
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شناسیم  مجید وفادار است، اثر آهنگینی را نمی های که آن نیز از ساخته« مرا ببوس»در تاریخ موسیقی ایران غیر از 

گفتنی است که این تصنیف از نظر  آویز، تا اعماق جامعه نفوذ و رسوخ پیدا کرده باشد. که مانند این بهاریّه دل

 ، «آزاده»، «سرگشته»، «مرغ سحر»، «مرا عاشقی شیدا»، «من از روز ازل»ای مانند:  ملودی و کالم در حدّ آثار جاودانه

   
 بیژن ترقی ترانه سرای گل اومد بهار اومد                        دکتر هدایت هللا نیر سینا                      

های آهنگین موفق آن  دیگر موسیقیو « به کنارم بنشین»، «بیداد زمان»، «طاووس»، «دنیای کودکی»، «خارا سنگ»

 بیشتر بر دلها و جانها نشست و مخاطبان بیشتر یافت.ها نبود ولی شگفت آنکه از همه آنها  سال

شناسی، راه به جائی  گو اینکه بررسی علل موفقیت یک اثر هنری با معیارهای علمی و فیزیکی و حتی زیبائی

 جا نهاد. برد، معهذا به نظر نگارنده این سطور، عوامل زیر در موفقیّت این ترانه تأثیر بسیار به نمی

ای که سراسر آن با تصاویر لطیف زندگی عاطفی مردم کوچه و بازار به هم آمیخته و  ز دل برآمدهـ کالم ساده و ا۱

شود. کالمی که سادگی، ظرافت و سحر و جذابیت  مایه در آن دیده نمی ای تکلّف و ریا و تظاهر و سخن بی ذره

 کند. و فایز دشتستانی و امثال آنها را تداعی می« باباطاهر»های  چهارپاره

که در بهترین ایام سال، روزهائی که زمین و زمان در اعتدالی ربیعی به سر « پوران»ـ آوای مهربان و تأثیرگذار ۲

  «:نظامی گنجوی»کند که به گفته  ها را در دل پیر و جوان زنده می ها و شیدائی ترین عشق میبرند، پاک

 چنین فصلی بدین عاشق نوازی

 

 عشق بازی خطا باشد خطا بی 
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کند و این در  های کودکان خردسال، هر شنونده را مسحور می آفرینی که مانند خنده آهنگ جذاب و شادیـ ۳

 شود. حالی است که در سراسر این آهنگ کمترین ریتم جلف، سبک و آنچه موسیقی مطربی نام دارد، دیده نمی

 نویسد: در باب چگونگی آفرینش این اثر، بیژن ترقی چنین می

های جوانی، پر و آکنده بود. اشتیاق  سیدن ایام بهار بودیم و دلهایمان از شور نشاط و جلوهدر آستانه فرار

 کرد. انگیز و پرشور و حال ما را از خویش به در می شنیدن آهنگی نشاط

ساز نامدار با تلفن مرا به خانه خود دعوت کرد که بیژن جون بهار است و همه  روزی مجید وفادار، آهنگ

انگیزند بلند شو و همین حاال خودت را به خانه من برسان که خبرهای  های ناب و خیال اریّهدر انتظار به

 خوشی برای تو دارم.

در را که به رویم باز کرد، چشمم به خانم پوران افتاد که با شوق فراوان گفت آقای ترقی تا کی اشعار و 

دتها که از رادیو فاصله داشتم، با شعر و ترانه های تو را از زبان دیگران بشنویم. دوست دارم بعد از م ترانه

خوش نقش و نگاری از تو به استقبال بهار برویم. با شنیدن این کلمات آقای وفادار دست به ساز برد و چند 

ملودی برای ما نواخت. ولی من و خواننده آنها را مناسب روزهای شادی انگیز نوروز ندیدیم. من به وفادار 

ساز را تغییر داد و  گاه بسازیم که شورانگیزتر باشد؟ ایشان کوک هتر نیست آهنگی در سهگفتم به نظر شما ب

گاه نواخت. در آن ایام من تصمیم داشتم که  های متفاوت، آهنگ جدید و جذابی در سه با نواختن ملودی

ای خلق کنم که بر  ای ترانه سرائی تحولی به وجود آورم و با استفاده از کلمات ساده و محاوره در کار ترانه

دل مردم بیشتر تأثیر بگذارد. به هنگام سرودن شعر نیز متوجه شدم که کلمات ادبی بیان کننده شور و حال 

در آوردم، « گل اومد، بهار اومد»را شکستم و به صورت: « گل آمد، بهار آمد»این ایام نیست. وقتی جمله 

که دریغم آمد آنرا تغییر دهم، نفس راحتی چسب بر روی آهنگ نشست  چنان روان و دل دیدم شعر آن

 ای ادامه دادم. تصنیف را به همان زبان محاوره ۀکشیدم و بقی

آور بهار و خاطرات خوش  این شعر و آهنگ از چنان شهرت و محبوبیتی برخوردار شد که هنوز هم پیام

 1ایام جوانی است.

ها را تسخیر کرد و  ها و جان های بسیار دل آثارش برای سالسرایان موفّقی است که  ترین ترانه بیژن ترقی از برجسته

اشک »، «گل اومد، بهار اومد»، «ای به باغ گل پنجره»، «صبرم عطاکن»، «آتش کاروان»هایش مانند:  بسیاری از ترانه

 1به مرز جاودانگی رسیده است.« تذور»و « ها کعبه دل»، «پشیمانم»، «بهار دلنشین»، «من هویدا شد

                                                 
 .۱۴۹های بیژن ترقی، صفحه  از پشت دیوارهای خاطره، یادمانده -۱



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

48 

 

 

گذاران مکتب نوین موسیقی ایران محسوب  کسوتان و پایه دان مشهور، از پیش ساز و موسیقی فادار، آهنگمجید و

های بدیع، آثار آهنگین ارجمندی از خود به یادگار  گیری از ضرب آهنگها و ملودی میشود وی موفق شد تا با بهره

 باقی بگذارد.

نوازندگیش، حال و هوای  ۀافسونگر ویلن بود و شیو نوازنده« رضا محجوبی»ترین شاگردان  وفادار از زبده

انگیزی شنوندگان را مجذوب  آورد و نغماتی که با ویلن مینواخت به نحو شگفت های رضا را به خاطر می نوازندگی

 کرد. می

مار بخش از شاگردان مکتب وفادار به ش بسیاری از خوانندگان مشهور معاصر ایران مانند: الهه، ناهید سرفراز، روح

 آیند. می

ساقی »، «گل اومد، بهار اومد»، «مرا ببوس»از مشهورترین آهنگهای وفادار که به ماندگاری رسیده است میتوان به: 

 آیند. اشاره کرد که از آثار ماندگار به شمار می« گلنار»و « زهره»، «امشب ما را دیوانه کردی

 به دنیای موسیقی میتوان گفت:و چگونگی ورود او « پوران»درباره نوای لطیف و دلنشین 

نوازنده شیرین پنجه ویلن بر روی صفحه « عباس شاپوری»های:  خورشیدی ترانه زیبائی از ساخته ۱۳۳۰در سال 

رفتی و نگفتی دور از تو با »گرامافون در تهران منتشر شد که بانوئی ناشناس با آوائی بسیار لطیف، تصنیفی به نام: 

 شور اجرا کرده بود و در مدت کوتاهی مورد توجه مردم قرار گرفت. را در دستگاه« غمت چه کنم

آوا آشکار شد، وی پوران همسر عباس شاپوری بود که به تدریج جایگاه  ماه نام حقیقی این خواننده خوش ۶بعد از 

 خوانی ایران به دست آورد. ای در ترانه ویژه

اما در خواندن ترانه به واقع  2دن آواز مناسب نبودگرچه صدای این خواننده، وسعت چندان نداشت و برای خوان

بخشید و در انتقال مفاهیم شعر به  نظیر بود. در موقع خواندن به کلمات و جمالت بار عاطفی مخصوصی می بی

 سحر موسیقی او مانند عطر گلهای کوهستانها لطیف و دلپذیر بود. .کرد شنوندگان اعجاز می

دان نامدار، پوران بهترین خواننده تصنیف  موسیقی« اهلل بدیعی حبیب»و از آن جمله نظران  به باور بسیاری از صاحب

 3در ایران به شمار میرفت.

 وی صدها اثر آهنگین در رادیو اجرا کرد که بسیاری از آنها به ماندگاری رسیده است. ۱۳۵۶تا  ۱۳۳۰از سال 

                                                                                                                                                 
 دوم. وا، جلدآ هزار -۱
 .ALTOدر معیار موسیقی علمی  -۲
 .۱۹۴نوشته شاپور بهروزی، صفحه  های موسیقی ایران چهره -۳
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، «اشکم دونه دونه»، «گل اومد، بهار اومد»، «بودزمستان ، بود بیابان ،شب بود»های وی میتوان به:  از مشهورترین ترانه

 اشاره داشت.« نوای منی»و « بال دل»، «ها سلطان قلب»، «تکدرخت»، «شانه»

 

 پایان کالم   

اند،  هاست که آفرینندگان هنرمند آن به ابدیت پیوسته گذارد و سال سال از آفرینش این اثر می ۶۰با آنکه بیش از 

گل »کند، شنیدن ترانه:  های رنگارنگ فضا را عطرآگین می ها و شکوفه معهذا هروقت که عید و بهار میرسد و گل

دکتر »برانگیز  یدارد و مرا به یاد نوشته تأملها، دل و جان را به طپش وام ها و شیدائی همراه با عشق« اومد، بهار اومد

 اندازد: ، ادیب و محقق و نویسنده نامدار می«قاسم غنی

میرند، در واقع سقط میشوند. موجودی به دنیا  میرند، ولی بسیاری از مردم زندگی نکرده می همه می»

دیده میشوند که به تاریخ و لولند و سپس نابود میشوند. در این میان گاهی انسانهائی  آیند. چندی می می

 «اند. بخشند و میتوان گفت که زندگی کرده زندگی دیگران، زیبائی و صفا می

آیند و هر عید و بهار  همواره در شمار زندگان به شمار می« گل اومد، بهار اومد»به تحقیق آفرینندگان آثاری چون 

 مبارک  ۱۴۰۱نوروز  دارند. مینظر یاد آنها را گرامی   که میرسد مردم هنردوست و صاحب

 مرتضی حسینی دهکردی 

«گل اومد بهار اومد»  

گاه آهنگ از مجید وفادار ـ شعر از بیژن ترقی ـ خواننده پوران ـ سه  

 

به صحرا رمیگل اومد بهار اومد م  

و تنها بینص یب مییصحرا عاشق  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  

 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

50 

 

 

ز تو خواهم ،تو خواهم ز  

یوفا کن یکه بست یعشق عهد  

یما کن ادی  

من کن ادی یچمنها گر گذشت از  

من کن ادی یسرگذشت یدیشن گر  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  

 

به صحرا رمیاومد بهار اومد م گل  

و تنها بینص یب مییصحرا عاشق  

زبونم نیریادا باال بال ش خوش  

ونمیام دور از تو و از آش مانده  

 

رو گل خودرو گرفته ونمیآش  

از هر گوشه تا زانو گرفته سبزه  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  

ز تو خواهم ،تو خواهم ز  

یوفا کن یکه بست یعشق عهد  

یما کن ادی  

 

من کن ادی یچمنها گر گذشت از  

من کن ادی یسرگذشت یدیشن گر  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  
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در برپایی مراسم ، زنده یاد غالمحسین مفید، پدرم

ارزش فصل ها را نیز در  و ایرانی همیشه پیشقدم بود

در تمام سفره های  .مراسم مربوط به آن ها می سنجید

مهرگان، یلدا  ۀهفت سین گرفته تا سفر ۀرسوم از سفرم

قدیمی داشتیم که آن را نماد  ۀو سده، یک چهل تیک

 این فرهنگ می دانست. 

این تکه ها از قواره های مختلف یا رنگ های مختلف با  !ببیند :اشاره می کرد کهپدرم هر بار 

د که چگونه با هم یکی شده اند یتاریخ های مختلف نو و کهنه به یکدیگر وصل شده اند و می بین

او البته به فرهنگ ایران بود و  ۀدهنده به سفره های ما هستند. اشار هو اکنون گرمابخش و جلو

م ه اقوام مختلف و لهجه های مختلف و تنوع گویش ها، اعتقادات و مذاهب و یکی شدن و به

فرهنگی را در یک چیز می دانست و آن زبان پارسی بود و زبان شاهنامه،  ۀپیوستن این چهل تک

 هفت سین می دانست.  ۀو نماد ظاهری آن را سفر

همه چیز در آن مغازه کوچک یافت می شد که ه ما در خیابان شهباز بقالی جمع و جوری بود یادم می آید سر کوچ

از ترشی و عسل و مربا تا انگور و نارنج و پرتقال تا انواع سبزی های آشپزی، روغن و پنیر و کره و امروز که به آن 

 -ی بینم این ممدآقا معجزه میکوچک فکر می کنم و در مقایسه با این فروشگاه های عظیم با شگفتی م ۀمغاز

، ولی همیشه از تخم مرغ ای سیهوایی یا به قول امروزی ها نه  ۀکرده، نه بقالی. آن روزها نه یخچالی بود و نه تهوی

تازه تا هندوانه و خربزه برای برگزاری مراسم یلدا تا حتی ماهی تنگ بلور و عطر تره و ترتیزک و مرزه و شاهی، 
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خندان او را به یاد دارم که می گفت:  ۀیچه نقلی فضای این مغازه را پر کرده بود و همیشه چهرنعنا و گلپونه و تر

شون ه و کرکر می خندید و می گفت خدا به سفر "آقا مفید سوره و نوره ۀاگر همه جا سوت و کوره اما خون"

زگار را با شادی و شادمانی و ما بود( رو ۀبرکت بده که فرق نمی کند شرایط چی باشه اما اینها )منظورش خانواد

 ساز و آواز و ترانه و شعر و سرود طی می کنند.

 پدر در تعریف فصل ها همیشه از این شعر یاد می کرد: 

 هم فصل نامساعد پاییزی یگذرد

 دیز بگذرنار طرب به آن نشات

 گر نامالیمی به تو روی آورد بساز

 دل را مساز رنجه که این نیز بگذرد

بیدار شدن زمین را و زمان را بشارت فصل می دانست، موسم بذر و کاشتن و تالش بشر برای تداوم در وصف بهار، 

زندگانی و عروس طبیعت را که به آرایش زمین و کوه و دشت و درخت می پردازد و تاکیدش احترام به زمین و 

ما را رنگین  ۀخویش سفر ۀشتاارج نهادن به آب و خاک و کشت و زرع بود و فراموش نکردن کشاورزان که با ک

که چگونه راز بقای جهان را اشاره می کرد و با شگفتی به شاهنامه و داستان کیومرث و سپس هوشنگ ا .می کنند

و همیشه تالش می کرد ما را برگرداند به آن  "جو، جو ۀاز گندم گندم بروید و از دان"در این جمله یافتند که 

ینی یاد می کرد که سد و از آن هفت یدوران و اینکه کشت و زرع بود و پرورش دام که به زندگی بشر تداوم بخش

میر نوروزی خدمت پادشاه زمان می رسید و از آن می پرسید امسال را به چه به نامیم و پس از انتخاب بر پیشانی آن 

ل نام یکی از این فرآورده های زمین نقش می بست اشاره می کرد، بر سر سفره هفت سین امروزی ما، هفت سا

و سرکه و سیب و سمنو، سبزی برآمده از  قگیاهی است که همگی قابل خوردن هستند مانند سنجد و سیر و سما

 سنبل و سرکه و... عدس و گندم و جو یا که از کنجد و ماش و باقاال و مابقی این سین ها چون 

و اما نام گذاری آن سال به نام یکی از حبوبات نیز خود فلسفه ای براساس روند نیازمندی های مردم داشت. در 

گزارش به پادشاه آمده بود که یکی از این حبوبات در سال گذشته در کمبود بوده است و مردم نتوانسته بودند 

می نامیدند و شگفتا که کشاورزان آن یک حبوبات آن نام پس سال را به آنطور که شایسته است از آن بهره بگیرند. 

این بود که همگان در تمام  . قلم را به فراوانی می رساندند و در سال بعد دیگر اثری از کمیابی آن محصول نبود

ا پریدن از مراسم و جشن های چند گانه بهاری از خانه تکانی و چهارشنبه سوری و فال گوش و قاشق زنی گرفته ت

این مادری که عاشقانه و بدون هیچ توقعی  "زمین"روی آتش و باالخره چیدن سفره رنگین نوروزی به ستایش از 
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آرایش آن  باخود را در اختیار فرزندانش می گذارد می پرداختند، آن را پاالیش می دادند و تمیز می کردند و 

و در نهایت با پیوستن سفره های  .نرگس به پیشبازش می رفتندهمراه با طبیعت با کاشتن گل و الله و یاس و سنبل 

 -خوراکی خانواده ها جشن زیبا و سیزده بدر را با پایکوبی و شادی و ورود به دوران و کار و کوشش سپری می

 .کردند

کاری نگاهی به این دشت بیندازید و به سفره های به هم پیوسته و بی توقع به این همبستگی و هم :پدرم می گفت

این زمین است و این همه مردم روی زمین به دور این همه  !این همان چل تیکه مادر بزرگ است ! نگاهی بکنید

اقوام ایرانی است...  ۀتنوع در رنگ لباس های محلی، در تنوع ترانه های روستایی و این سفره نماد به هم پیوستن هم

 این فرهنگ سرزمین ماست...

 یاد رفتنی نیستگفتم که این بهاران از 

 و آن خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست

 مهری است در دل من پیوسته با وجودت

 محبت از هم گسستنی نیست ۀکین رشت

 اردوان مفید 

 لس آنجلس،

  ۲۰۲۱دسامبر  ۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

54 

 

 

بسیاری از  جشنی ملی است که همواره حضور پررنگی در نوروز

 تفکر هر ثار هنری ایران داشته است. تاثیر این آیین باستانی برآ

است. اما سینمای ایران با گذشت بیش از  هنرمند ایرانی گریزناپذیر

یک قرن از تاریخ آن و علیرغم نقش پرتوانی که  برای شناخت 

حفظ میراث فرهنگی  ۀایران می تواند در عرصآیین های کهن 

ثبت  خود ۀکارنام کمرنگی در این زمینه در ایفا کند، تا کنون آثار

 کرده است.

هرچند در این یادداشت کوتاه هدف، بررسی هفت اثر منتخب سینمایی است که ردپایی از آیین نوروزی را در بن 

:  چرا کارگردانان سینمای ایران به مجالی دیگر وامی گذاردرا مهم این پرسش پاسخ به فیلم جای داده اند، ولی  ۀمای

 عالقه و اشتیاق کمرنگی به خلق روایت تصویری برای بازشناسی اساطیر و آیین های کهن ایران  دارند؟ 

یک استثناء بهرام بیضایی است که دلباختگی او به اسطوره های 

ایرانی آثارماندگاری در سینمای ایران خلق کرد. سینمای بیضایی، 

فرهنگ بومی ایران ریشه  یخ وآغاز تولد سینمایی می باشد که از تار

 می گیرد وجایگاه ملی و بین المللی خود را دارد.

نسل کارگردانان  ثاری ازآنزدیک، تماشاگر  ۀآیند درکه امید این با 

سینمایی در ارتباط با  به مرور هفت اثر ،این زمینه باشیم جوان در

 روزهای نوروزی می پردازیم.

 برادرکشی

موسیقی متن از روبیک  با، اثری از ایرج قادری به نویسندگی سعید مطلبی است ۱۳۵۷ فیلم برادرکشی ساخته سال

 ۀاز بازیگران اصلی فیلم  می توان  از ایرج قادری،  بهمن مفید و پروین سلیمانی یادکرد. داستان فیلم کین منصوری.

  دوخانواده برسر قتلی ناخواسته  است که پایان  این دشمنی به یک ازدواج و دوستی  شیرین تبدیل می شود.

 آغاز ماجرا در تیتراژ فیلم با میکس ضرب های تمبک زورخانه و کبوتربازی پسر بزرگ خانواده، بهمن مفید در

نام ه دیگر ب ۀمحل بر پشت بام کاگلی خانه شکل می گیرد. کاکلی کبوتری متعلق به پسر خانواده ای  از ،نقش رضا

قفس کبوتران او حبس می شود. حسام تصمیم به بازپس گرفتن  در حسام است. کاکلی توسط رضا ربوده شده و

خواهر رضا فرنگیس که با  ش برننگاه چشم چراقیمتی می شود. دوربین خدمتگزار خانه را با  کبوتر خود به هر
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وردن آدست ه ب جهت یشیطان یمعرفی می کند.او در نقش ،گیسوان افشان در حال جاروبی ایوان خانه است

 فرنگیس با خبرچینی سبب گیر افتادن حسام شده و نجات کاکلی  منجر به قتل اتفاقی او توسط رضا می شود. 

 

از کوچه پس کوچه های تاریک در  فرنگیس برای قاشق زنی با عبور  .سوگ حسام است چهارشنبه سوری روز

 ،او با برادر کوچکتر، سام. حسام می رسد ۀتش زبانه می کشند به خانآبوته های  آن ۀمحله  قدیمی که درپس زمین

فال فرنگیس، چاقو را به نماد انتقام می گذارد. اما این دیدار عشق دوجوان را به همراه  ۀروبرو می شود. سام درکاس

  دارد.

دشمنی دو خانواده می شود. او  برادر بزرگ حسام، خواستار پایان کینه و ،نقش غالم درپایان فیلم، ایرج قادری در

از پدر رضا که  اریکی و دشمنی را بشوید.پدری رضا را می درد تا تابش نورخورشید ت ۀپرده های پنجره های خان

نقش  پروین سلیمانی در  .عمو نوروز است می خواهد تسلیم ورود بهار و پایان زمستان شود نماد قدرت مردانه و

برویی آبه بی  را تهدید با اشک همسر. او دخترش فرنگیس است خواستار ازدواج حسام و مادرخانه در نماد ننه سرما

،  دست او زانو زدهمقابل پدرخانواده  ولی او در !که درمقابل این تهدید از همسر سیلی می خورددر محله می کند 

 را می بوسد و مهر به دوخانواده بازمی گردد. 

 

 چهارشنبه سوری

عنوان سومین اثر فرهادی  ه سوری ب چهارشنبه .است ۱۳۸۴اصغر فرهادی در سال  ۀفیلم چهارشنبه سوری ساخت 

را به  ۲۰۰۷فیلم لوکارنو در سال  ۀپلنگ طالیی جشنوار یالمللی فیلم شیکاگو و نامزد بین ۀوارهوگو طالیی جشن

 دست آورد.
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چهارشنبه سوری بلکه ماجراهایی است که در روز چهارشنبه سوری  ۀعلیرغم عنوان فیلم، موضوع فیلم نه دربار

ینده ای مبهم و نگران کننده آبلکه از  ،اتفاق می افتند. چهارشنبه سوری صدای پس زمینه ای است که نه از جشن

 خبر می دهد.

 نه علیدوستی درترا .موتورسیکلت می رانند مسیر امامزاده هاشم به تهران، زوجی جوان بر کوهستانی در ۀدرجاد

زمین  نان را برآچرخ ها ی موتورگیرمی کند و  هان چادر او برگنقش روحی با شوخی فارغ ازهمه چیزمی خندد. نا

 اما زمین خوردن به شوخی و خنده تبدیل شده و  باالخره  روحی به بنگاه کاریابی درتهران می رسد.  در می زند.

اینجا بازی  دستشویی لباس کرایه ای عروسی خود را امتحان می کند.  از کوتاه دیدارها در بنگاه با ذوق در ۀفاصل

غاز می شود، لباس عروسی سپید به روی لباس تمام مشکی  روحی، تماشاگر را آفرهادی با تضاد سپیدی و سیاهی 

نیاز به فردی بیش از یک نظافت  اش هم ریختگی ه ناآرام می کند.  روحی به خانه ای برای نظافت می رود که ب

 چی دارد.

خریدهای نوروزی وارد اتوبوس با ، روحی همراه جمعیت استکه نگاه دوربین از درون اتوبوس به بیرون  درحالی

بیرون از پنجره  چادر او قسمتی از روسری و نیمه باز اتوبوس می یابد . ۀپنجر روحی جای خود را در کنار  می شود.

را تداعی می کند.   رزوی آنآو   اتوبوس، بالهای پرواز ۀانعکاس دست او بر شیشبا ترکیب   در وزش باد رها در

پنجره چنگ  ۀلب انگشتان بر  سپس  دستها با امید شروع به پرواز می کنند اما پس از مدتی متوجه مانعی می شوند.

را مردد باقی می گذارد. تالش   تماشاگر ،تردید و یا وابستگی است ؟ بازی انگشتان  یا این چنگ ترس،آمی زنند.   

 دوباره پرکشیدن  انگشتان درتاریکی و سایه ها گم می شود . 
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وای شوم کالغ  ها  آترقه و  چند طبقه است که حرکت دوربین صدای انفجار یساختمان درپارتمانی آ محل کار او

وارد ماجرای اختالف زناشویی زن جوان،  پارتمان،آزدن زنگ  پنجره پیوند می دهد. روحی با ۀشکست ۀبه شیش را

هدیه تهرانی در نقش مژده و همسرش می شود. تماشاگر در ابتدا احساس همدردی به همسر زن جوان با دست 

رایشگر روبرو شده است.  ولی آ  ۀزخمی پیدا می کند. او توسط مژده متهم به خیانت و ارتباط با سیمین، همسای

کس مژده را باور ندارد چرا که  هیچ یان می گوید. ذرا کتمان می کند، گویا مژده ه مژده کامال این ارتباط همسر

بیش از همه  حقیقت را می گوید.  مژده از روحی می خواهد که مشتری سیمین شود. اما  به او می گوید بدون 

را همراهی  او   گم شدن چادرش ۀاین پس زندگی بی چادر روحی همراه با دغدغ چادر به دیدار سیمین برود. از

نچه پنهان آشیشه شکسته تعمیر می شود.  هر ومی کند. پردهای سفید و روکش های سپید اثاث خانه کنار می روند 

 شکار می شود. آ بوده،

همسر مژده وابستگی عاطفی شدیدی به سیمین دارد و این خیانت توهم مژده  کهشگفتی درمی یابد با تماشاگر 

بی سرانجام می گیرد. اما در تنهایی خیابان با ترقه ای که پشت  ۀنیست. سیمین در نهایت تصمیم به ترک این رابط

وحی نقش خود او منفجر می شود، تماشاگر را به این همدردی جلب می کند که سیمین تنها و بی پناه است. رسر 

چها شنبه سوری در کالم کودکانه تنها فرزند  این خانواده ایفا می کند.  پس از این پرده داستان ۀپیوند دوبار را در

پدر و روحی به پارک   تش بازی باآاو برای تماشای  تش بازی می شود وآمِژده و همسرش، امیر علی، تبدیل به 

، همسر مژده  شب هنگامخود را دارد.  بازپس گرفتن چادر ۀغدغروحی هنوز د ،درهنگام ترک منزل می رود.

معصومانه اش در  ۀروحی را به قرارگاه با نامزدش می رساند. اما  روحی که با ذوق به سمت علیرضا می دود، خند

نچه گذشته تبدیل می شود. علیرضا می پرسد: با خودت آاز توضیح  فرار ینده اش به ترس وآهجوم شک همسر 

این هنگام به موقع  می رسد و چادر را  خوشبختانه همسر مژده  در "چادرت کو؟ " !چکارکردی؟ خوشگل شدی

ینده اش  آخنده های روحی و همسر    !سو ظن علیرضا رفع می شود، با پیدا شدن چادر  ورد. آبرای روحی پس می 

جدایی مژده و همسرش هستیم. گویا خر، ما شاهد خال و آ ۀدر تاریکی گم می شود. در صحن موتور سوار بر

 ولی بوی نوروز نمی آید... ،ستاچهارشنبه سوری   هم جدا و تنها مانده اند. انسانهای فرهادی از

 

 کلکمال الم

نقش  است.  هرچند  حاتمی کیا زندگی کمال الملک را با ۱۳۶۲در سال  حاتمی کیا ۀفیلم کمال المک ساخت

عزت اهلل انتظامی در نقش  اما داستان با جشن نوروزی شاه وقت،، کشیدهافرینی جمشید مشایخی به تصویر آ

 ناصرالدین شاه آغاز می شود.
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مقابلش تعظیم می کنند و دعای تحویل سال نو  هفت سین می نشیند و تمام خادمان کاخ در ۀناصرالدین شاه بر سفر

هجری قمری به  ۱۳۱۳غاز سال  آعقربه های ساعت برای  هجری قمری توسط ناصرالدین شاه خوانده می شود...

تهران تحویل سال را اعالم می کنند.  شاه به خادمین   د. انفجارتوپ، واوای نقاره ها به مردم شهرنشماره می افت

 ۀارزشمندی برای شاه ارسال داشته که سبب خشنودی قبل ۀانگلستان هدی ۀعیدی عطا می کند. به مناسبت نوروز، ملک

 -را ملقب به  کمال المک می شاه او می دهد ولم می شود. پیشکار، اهدایی شاه را به نقاش باشی محمد غفاری عا

 ینه  است. آنوروز، عیدی کمال الملک به ناصرالدین شاه، شاهکار ماندگار تاالر  ۀپایان پرد کند. در

 

 تهران فیلم طهران

داریوش مهرجویی به نام طهران:   ۀقسمت اول ساخت .است ۱۳۸۸فیلم طهران و تهران دو قسمتی و محصول سال 

خر کاری از مهدی کرم پوراست. این فیلم به سیف اهلل داد تقدیم شده آشنایی و قسمت دوم  تهران : سیم آروزهای 

 زیرا  با درگذشت سیف اهلل داد قسمت دوم فیلم هرگز ساخته نشد.
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دوست داشتنی و زیبای  ۀخاطرات طهران قدیم می باشد.  صحن ور نسل قدیم وآطهران که با ط نوشته می شود یاد

این  داستان فیلم است . باران بهاری می بارد و خانواده ای باصفا در قدیمی بر پرده سینما آغاز ۀحیاط باصفای خان

اگهان طاقت سقف قدیمی و موروثی درکنار هفت سین نوروزی در انتظار تحویل سال نو هستند. اما ن ۀخان

بلکه از صدای ریزش  ،نوروزی ریزش می کند. این اتفاق نه تنها شوم تلقی نمی شود ۀ، بر سفرورده طاق شدهسالخ

خانواده جمع شده و تحویل سال در این جمع صمیمی که قصد کمک به خانواده را  ۀسقف همسایگان در حیاط خان

ت شهر بگذراند که به اشتباه سوار اتوبوس وسیاح نوروز را به سیر دارند اتفاق می افتد. خانواده تصمیم می گیرد

اینجا دیدن اماکن دیدنی و قدیمی  د که قصد دیدن از طهران  قدیم را دارند. و ازنگروهی از سالمندان می شو

و شوخ طبع است و دوستی خانواده با این جمع در نهایت سبب تعمیر  طهران آغاز می شود. جمع سالخورده، پرامید

 می شود.قدیمی  ۀو مرمت خان

رضا کرم پور نسلی را معرفی می کند: ناامید، سرخورده و حادثه  :خر، ماجرایی کامال متفاوتی داردآتهران: سیم 

برای  اجرای کنسرت نمی شوند و  موسیقی جوانی است  که موفق به اخذ گرفتن مجوز گروهمورد  موضوع در .جو

 خود را برفراز تپه های اطراف تهران می خوانند. ۀقص گروه موسیقی،اعضای   ،پایانی فیلم ۀدر صحن

فیلم را  ۀاین قسمت فیلم، صحنه هایی از اجرای دیوار گروه پینگفلوید را بازسازی کرده که درون مای کرم پور در 

ولی تفاوت دونسل طهران قدیم و  ،یدآخر فیلم موفقی به شمارنمی آ. هرچند سیم استضعیف  و بی رمق تر ساخته 

 نونی را بخوبی روایت می کند.تهران ک

 

 ماهی

این فیلم در . ابتال به کورنا درگذشت کامبوزیا پرتوی است. پرتوی متاسفانه سال گذشته در اثر ۀفیلم ماهی ساخت

 جوایز و عنوان دستیارکارگردان نیز می باشده جعفرپناهی ب ۀفیلم ماهی اولین تجرب سینما رفت. ۀروی پرد ۱۳۶۶سال 

لوح خود به یادگارگذاشته است.  داخلی و بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان را در های جشنواره متعدد مربوط به

 ،برای کودکان و نوجوانان داستانهای او ساده، فانتزی و .پرتوی در تمام فیلم هایش جاری است ۀروح کودکان

. فقر به سر می برددر زندان پسری که پدرش است: رزوی جواد آ ،هفت سین ۀخرید ماهی سفر شخصیت ساز است.

زاد کند تا آرا  . اما مادر جواد  به او می گوید ماهی اسیرمی کشاندن ماهی از دوست همسن خودش وداو را به رب

 زاد شود و به خانه برگردد. جواد ماهی را پس می دهد و پدر او به خانه باز می گردد. این فیلم جعفرآزندان  پدر از

جعفر پناهی  ۀکند.  بادکنک سفید ساخت معرفی میعنوان کارگردان به فستیوال های داخلی و بین المللی ه پناهی را ب

 روزهای نوروزی اتفاق می افتد. نیز مایه داستان مشابهی را دنبال می کند که در
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 بادکنک سفید

 ۀاست. فیلمنامه را عباس کیاررستمی نگاشته است. فیلم در صحن ۱۳۷۳جعفر پناهی در سال  ۀبادکنک سفید ساخت

می یابد در در  مادر سرگردانی را  معرفی می کند که تماشاگر ،و قدم های پاورچین نوروز شنای بهارآبوی  بازار، با

 است. از پسر بادکنک فروش ردکودک اش را پرس وجو می کند. را گم کرده شلوغی بازار کودکش

نشاط نوروزی را در  واز مبارک وآاما به این بهانه جعفر پناهی بوی دود کباب را همراه با سرور خنچه های عقد و 

ش می یابد. کودک اصرار به داشتن ماهی االخره دختر کوچولو را با بادکنکنگاه تماشاچی تازه می کند. مادر ب

مک برادرش پانصدتومانی که برای خرید ماهی از با جلب رضایت مادر به ک هفت سین دارد. ۀخوشگلی برای سفر

تومانی آغاز می شود. چند ساعتی  ۵۰۰برادرش برای یافتن  تالش او و .ن را گم می کندآمادر دریافت می کند، اما 

ن راحت نیست.  بچه ها به آچاله ای است که دسترسی به در  گیرکردهبه تحویل سال نمانده است و پانصدتومانی 

 -بادکنک فروش تنها می  ورند. اما پایان صحنه ، پسرآاز چاله درمی  کنک فروش باالخره پول راکمک پسر باد

ماند.  او دوباره با خیابان یکی  شده و محو می شود. حتی کودکان که به کمک او ماهی قرمز سفر هفت سین در 

و را ندیده می گیرند و بدون کالمی او مانند عابرین دیگر ا ،خرین ساعات باقی مانده از سال نو خریداری کرده اندآ

 را ترک می کنند. 

 

 کودک و سرباز

 ۀخر اسفند ماه اتفاق می افتد. سرباز منطقآدر روزهای  ۱۳۷۷رضا میرکریمی درسال   ۀساختکودک و سرباز 

 تهران  در  تربیت   و تعلیم  کانون  به   راشده   مرتکب  جرمی  سرخس مامور می شود کودکی که به نظر می رسد
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 دست نرفتن دیدارخانواده  اش در باز در این سفر با هم دوست می شوند و سرباز برای ازتحویل دهد. کودک و سر

 خود می برد. ۀبه جمع گرم خانواد روزهای نوروزی کودک  را

سرباز فرار می کند.  ۀامید دیدار مادر از خانبه ولی او  ،هرچند کودک دیگر دستبند ندارد و قول داده که نگریزد 

در مادر  روستایی خود مادر را نمی یابد. امید او به دیدار ۀدر نهایت کودک در خانهستند، اما در تعقیب و گریز 

نجا بیابید. از مادر کودک در تهران هم خبری نیست. سرباز چاره ای آنشانی است که شاید مادر خود را  یکتهران 

 جز تحویل او به کانون تعلیم و تربیت تهران نمی بیند. 

 

 سخن پایانی 

در فیلم اما متاسفانه بود.  می سفرۀ هفت سین نوروزی سینمای ایران بسی بیش از این می بایست رنگین و پررونق 

نوید   ،نوروزی ۀنقارهر سال به دشواری می توان یافت. هرچند نیز نوروز را بی رمق رد پای همین های سالهای اخیر 

شده است.  از افق انتظار دور ،ی امیدولی امروز باور بازگشت چلچله ها ،بوم ایران می دمد و زندگی بهتر را  به مرز

از گذشته را تجربه می کنند.  کارگردانان مستقل سینما متاثر از شرایط اجتماع  روزهای دشوارترسینما و مردم ایران 

دوربین زندگی  ۀدریچ با این همه،ایران، روایت تصویری موضوعات تلخ اجتماعی را ترجیح می دهند.  ۀبحران زد

 مبارک. نوروزنور امید همیشه جستجوگر زندگی بهتر است.  هر انسانی با روزنه ای از

 ناهید رضوانی 

  ۲۰۲۲فوریه  ۲۶ آمریکا،
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 نقش خیام در حفظ نوروز 

 برلناستاد دانشگاه فنی  –ناصر کنعانی 

  
 پیش نوشت 

در سرآغاز این نوشتار الزم به یادآوری است که سال تولد و سال مرگ خیام در منابع گوناگون با اختالف های 

و  ۱۱۲۱میالدی و سال مرگش را بین سال های  ۱۰۴۸و  ۱۰۲۱سال تولد او را بین سال های  .زیادی ذکر شده اند

میالدی نوشته اند. خوشبختانه در ارتباط با دو رخداد شایان اهمیت تذکره نویسان و تاریخ نگاران اتفاق نظر  ۱۱۳۱

جه نظام المُلک توسی برای میالدی است، یعنی سالی که خیام به دعوت خوا ۱۰۷۴دارند. نخستین آن دو، سال 

میالدی، یعنی هنگامی که او و همکارانش نتایج  ۱۰۷۹تدوین تقویمی نوین راهی اصفهان شد و دیگری سال 

گاهشماری خود را اعالم نمودند. حال بر حسب این که چه سالی به عنوان سال تولد خیام انتخاب شود، تاریخ های 

ماه  ۱۸او پس و پیش خواهند شد. از اینرو در این نوشتار زادروز خیام رویدادهای مهم زندگانی علمی و اجتماعی 

انتخاب شده است که امروزه مورد پذیرش بسیاری از پژوهندگان می باشد. البته در منابع فارسی مربوط به  ۱۰۴۸مه 

تا بتوان به کمک  خیام تاریخ ها به سال های هجری قمری ذکر شده اند، از اینرو دو رابطه ساده زیر ارائه می شوند

تبدیل نمود که  Mرا که برابر با یک دور کامل ماه بر گِرد زمین است به سال میالدی  Hآنها سال هجری قمری 

  عبارت از یک دور کامل زمین به دور خورشید می باشد:

M = 0,97 × H + 622  

H = 1,03 × (C – 622)  

 آغازین سخن 

سیاری که در دسترس هستند در تمامی دانش های زمان خود دستی توانا حکیم عمر خیام بنا به شواهد و مدارک ب

 عنوان  به   ویژه به   خود حیات   دوران داشت و در هر یک از آنها از صاحبنظران تراز اول به شمار می رفت. او در 
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عام و خاص بود، لیک آنچه  ۀزرگترین ریاضیدان و منجم زمانه شُهرب

که نام او را در میان ایرانیان برای همیشه جاویدان نگاه خواهد داشت، 

ارمغان گرانمایه ای است که نزدیک به هزار سال پیش به هم میهنان 

خود ارزانی نمود. این هدیه بزرگ چیزی نبود جز نوروز فرخنده و 

می رفت برای همیشه به بوته فراموشی سپرده شود. از بخت  باستانی که

نیک، خیام و تنی چند از یارانش موفق شدند این میراث گرانبها را از 

زیر سده های از دست رفته بیرون کشیده و دگر باره آنرا به گونه ای 

یافته های آنها  ۀزنده کنند که سالشماری امروز ما ایرانیان نیز بر پای

 1ت.استوار اس

 "نوروز"برای پی بردن به عظمت این دستآورد سُتُرگ می باید نگاهی به گذشته های دور افکند تا دریافت که فراز 

در ایران باستان چگونه و نشیب آن در ایران اسالمی از چه روی بوده است. از اینرو در این نوشتار پس از شرح 

 خواهد بود.  "نوروز در ایران اسالمی"و  "در ایران باستاننوروز "سخن از  "زمین مرکزی"کوتاهی درباره منظومه 

  "زمین مرکزی" ۀمنظوم

ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان بر این باور بودند که زمین مانند گویی ساکت و بی حرکت در مرکز کُره 

)زُهره(،  ناهید)عُطارِد(،  تیر)قمر(،  ماهای بس بزرگتر به نام کُره سَماوی یا فَلَکی جای دارد و سیارات هفتگانه 

روی فلک یا مدار دایره مانند یک بر )زُحَل( هر  کیوان)مُشتری( و  هُرمُز)مریخ(،  بهرام)شمس(،  خورشید

 (. ۱زمین هستند )نگاره کُره خود در گردش ابدی بر گِرد 

 
 : منظومه "زمین مرکزی" )برگرفته از اینترنت( ۱نگاره 

                                                 
جشن گرفته و را دیربازی است که ایرانیان و دیگر پارسی زبانان در هر گوشه و کنار دنیا که باشند هر ساله نوروز  ۱

دست افشانی و پایکوبی می کنند، لیک افسوس و شگفتا که روی سفره "هفت سین" نوروزی آنها دیوان حافظ و کتاب 
 آسمانی حضور دارند ولی از خیام نام و نشانی نیست. 
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کیوان شید )شنبه(، مهر می گفتند،  "هفت هَرباسب"ی هفته را به نام های این سیارات که به آنها نیاکان ما روزها

شید )یکشنبه(، مَه شید )دوشنبه(، بهرام شید )سه شنبه(، تیر شید )چهارشنبه(، هُرمُز شید )پنجشنبه( و ناهید شید 

 )جمعه( نام نهاده بودند. 

دَوَرانی خورشید به دور زمین از دید منجمان ایرانی از اهمیت بسیار بیشتری ، حرکت 1از میان سیارات هفتگانه

 -برخوردار بود، چرا که نور جهانتاب و گرمای جانبخش آن هستی جانداران و نباتات را بر روی زمین ممکن می

گردش خورشید به دانش ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان تا بدانجا بود که حتی می دانستند مسیر سازد. 

موازات دایره اُستُوای سماوی )یعنی بزرگترین دایره خیالی کُره سماوی( نبوده، بلکه با زاویه کوچکی )در حدود 

 (. ۲درجه( نسبت به آن متمایل است )نگاره  ۲۳

 
 : مسیر گردش خورشید به دور زمین و تمایل آن نسبت به استوای سماوی ۲نگاره 

ره دیده می شود، مسیر دایره مانند خورشید و دایره استوای سماوی یکدیگر را در دو نقطه همانگونه که در این نگا

متقابل قطع می کنند به طوری که خورشید در یک زمان در باالی دایره استوای سماوی و در زمان دیگر در زیر آن 

 آمد. قرار می گیرد. این پدیده رخدادهای ویژه ای را در پی دارد که شرح آنها خواهد 

ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان بر این باور نیز بودند که ستارگان ثابت در آسمان کُره سماوی گروه گروه 

 (. ۳می نامیدند )نگاره  "صورت های فلکی"تصاویر خاصی را در ذهن آدمی مجسم می کنند که آنها را 

                                                 
سیارات اجرامی سماوی هستند که نوری از خود ندارند و همواره بر روی یک مسیر یا مدار ثابت در گردش اند.  ۱

ستارگان بر عکس، پیکره هائی ثابت هستند که از خود نور ساطع می کنند. بنابراین خورشید بر خالف باور منجمان دیرین 
 ت. سیاره نیست، بلکه نزدیکترین ستاره به سیاره زمین اس
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  1: تصورات خیالی پیشینیان از شکل ستارگان۳نگاره 

 اگر ستارگان یک گروه خاص را با خطوط خیالی به یکدیگر متصل کنیم حیوانی شبیه به گاونَر )صورت فلکی مثالً

چپ( در ذهن  ۴راست( و ستارگان گروه دیگری درنده ای چون شیر را )صورت فلکی شیر: نگاره  ۴گاو: نگاره 

 مجسم می نمایند. 

  
 : صورت فلکی گاونَر )راست( و صورت فلکی شیر )چپ( ۴نگاره 

از میان همه صورت های فلکی، ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان برای دوازده تای آنها اهمیت بسیاری قائل 

ن آنها بودند زیرا که در مسیر گردش خورشید به دور زمین قرار دارند و خورشید در حین گردش سالیانه خود از میا

 (. ۵عبور کرده و یکی پس از دیگری را پس از مدت زمان معینی به پشت سر می گذارد )نگاره 

                                                 
"شناخت مقدماتی ستارگان" ترجمه و اقتباس توفیق حیدرزاده، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ پنجم،  ۱

  ۳۰، صفحه ۱۳٧٨تهران: 
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 : عبور خورشید از صورت های فلکی دوازده گانه ۵نگاره 

 دو پیکر)ثور(،  گاونَر)حَمَل(،  بَرّهصورت های فلکی دوازده گانه که در این نگاره دیده می شوند عبارتند از: 

)قوس(،  کمان)عقرب(،  کژدم)میزان(،  ترازو)سُنبُله(،  دوشیزه)اسد(،  شیر)سرطان(،  رچنگخ)جوزا(، 

)حوت(. مدت زمان اقامت خورشید در هر یک از این صورت ها و عبور از  ماهی)جَدی( و  بُزغاله)دَلو(،  آبریز

خورشید تشبیه می کنند.  "منزلگاه" و یا "خانه"روز می باشد، به همین جهت هر یک از آنها را به  ۳۲تا  ۳۰آنها بین 

دایرۀ "نامیده و مسیر گردش خورشید به دور زمین را  "بُرج"بعدها منجمین مسلمان هر یک از این منزلگاه ها را 

 نام نهادند.  "البُروج

و جهان هستی  "زمین مرکزی"در اینجا باید یادآور شد که ایرانیان باستان تمامی دانش نجومی خود یعنی منظومه 

 نیز تقسیمات شصتگانه زمان )ساعت و دقیقه و ثانیه( را از منجمان بابِلی فراگرفته بودند.

آخرین فرمانروای بابِل و تصرف آن  گَئوبَرووَه بر نبونید )نبونعید(آنها پس پیروزی کوروش هخامنشی و فرمانده او 

 میالدی، با دانش گسترده بابِلی ها در زمینه کیهانشناسی آشنا شده بودند. ۵۳۹در اکتبر سال  سرزمین

ایرانیان تنها از علم نجوم بابِلی ها سودها بردند، بلکه از از رسم الخط میخی آنها نیز بهره گرفتند، کما این که استوانه 

 (. ۶لی نو نگاشته شد )نگاره به خط میخی بابِ "منشور حقوق بشر"کوروش مشهور به نخستین 
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  1: منشور کوروش به خط بابِلی نو۶نگاره 

خط ایران "بعدها دبیران ایرانی به فرمان داریوش هخامنشی از روی خط میخی بابِلی، خط نوینی ابداع نمودند به نام 

های آنرا به چهل و دو بدین ترتیب که خط میخی بابِلی را بسیار آسانتر ساخته و پانصد عالمت و نشانه  "باستان

حرف و عالمت کاهش دادند. کتیبه های هخامنشی با این خط نوین نقش شده اند که یک نمونه از آنها را می توان 

 مشاهده کرد.  ۷در نگاره 

 
 : کتیبه هخامنشی به خط میخی ایران باستان و نگارش ارقام به کمک دستگاه شمارش شصتگانی ۷نگاره 

( یکی دیگر از ابداعات بابِلی ها بود که ایرانیان ۵۹تا  ۱دستگاه شمارش شصتگانی )نشانه های گوناگون برا اعداد از 

 (. ۷باستان آنرا فراگرفته و برای نمایش و نگارش اعداد و ارقام در کتیبه های خود از آنها استفاده کردند )نگاره 

 نوروز در ایران باستان 

نامیده  "سال خورشیدی"خورشید به دور زمین می گردد و یک گردش کامل آن یک  "زمین مرکزی"در منظومه 

فرض  "سیاره"می شود. گرچه می توان هر نقطه دلخواهی را روی مسیر دایره وار خورشید آغاز و مبداء گردش آن 

                                                 
1
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د می دانستند و آن روز را آغاز سال یا نمود، لیکن ایرانیان از دیرباز نخستین روز بهار را مبداء حرکت خورشی

می خواندند. پاسخ به این پرسش که علت این انتخاب چه بوده، چندان دشوار نیست، زیرا گذشته از این  "نوروز"

که طبیعت با شروع بهاران دوران سرد و تاریک زمستان را پشت سر گذاشته و با شکوفائی و رنگ آمیزی دل 

ذیرتری را نوید می دهد، آغاز بهار از نقطه نظر نجومی نیز از ویژگی خاصی انگیزی روزها و شب های دلپ

برخوردار است. درست در همین زمان است که طول شب و روز برای نخستین بار یکسان و برابر می شود که آنرا 

شید و دایره می نامند و این لحظه درست هنگامی است که مسیر دایره وار خور "اعتدال ربیعی"یا  "برابری بهاری"

 (. ۸استوای سماوی یکدیگر را قطع می کنند )نگاره 

 
 : نوروز یا آغاز بهار )نخستین نقطه برخورد مدار خورشید و استوای سماوی( ۸نگاره 

خورشید آنگاه پس از پشت سر گذاشتن نوروز در باالی استوای سماوی به حرکت دَوَرانی خود به دور زمین ادامه 

بیشتر و بیشتر شده تا سرانجام به بلندترین خود می رسد. این بلندترین روز سال را که چهل  می دهد و طول روزها

جشن می  "تیرگان"نامیده و آنرا به نام  "چِلّه تابستان"روز پس از آغاز تابستان و در اوج گرما فرا می رسید، ایرانیان 

محصوالت و فراوارده های خود را بنا به شرایط گرفتند. علت شادی و سرور مردم این بود که کشاورزان و برزگران 

 می نمودند.  آب و هوائی و اقلیمی تا این زمان برداشت کرده و با جشن تیرگان از درگاه یزدان یکتا سپاسگزاری

پس از گذشت خورشید از تیرگان، درازای شب ها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند تا در محل تقاطع مجدد مدار 

(. این "اعتدال خریفی"یا  "برابری پائیزی"ی سماوی بار دیگر طول شب و روز برابر می شود )خورشید با استوا

 -نامیده و با جشنی که چندین روز ادامه می "مهرگان"رخداد را که در آغاز فصل پائیز صورت می گیرد نیاکان ما 

)چهل روز پس از  "شب چِلّه"در یافت به پیشواز آن می رفتند. از آن پس، طول شب ها افزایش پیدا می کند تا 

آغاز زمستان و فرارسیدن اوج سرما( درازای شب به بلندترین خود می رسد. در این شب نیز خانواده های ایرانی 

با آئین ها و آدابی یگانه و ویژه جشن می گرفتند.  "شب زاده شدن میترا"یا  "شب یلدا"گِرد هم آمده و آنرا به نام 
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رسیدن نوروز، شب ها کوتاه تر و روزها بلند تر می شوند تا سرانجام در آغاز بهار و نوروز بار پس از شب یلدا تا فرا

دیگر درازای آنها برابر و یکسان گردد. ایرانیان به این چهار رخداد آسمانی )نوروز، تیرگان، مهرگان و شب چله( 

د و هر یک از آنها را به گونه خاصی که همواره در لحظه های معینی در سال صورت می گیرند توجه خاصی داشتن

جشن می گرفتند، به ویژه با شادی و سرور بسیاری به پیشواز نوروز می رفتند و سرودی این چنین به آواز بلند سر 

 می دادند: 

 روز نو آمد و شد شادی برون ز اندر کمین   گشت گِرداگِرد مهر تابناک ایران زمین 

 برترینش کن برایم این زمان و این زمین  و سپهر  مهر  ای تو یزدان ای تو گرداننده

 
 یا تخت جمشید  "پارسه": پلکان ورودی ۹نگاره 

)امروزه مشهور  "پاسارگاد"یا  "پارسه"پیش از میالد به فرمان داریوش هخامنشی پایتختی نوین به نام  ۵۱۸در سال 

به تخت جمشید( پایه ریزی شد تا از آن پس هر ساله نوروز به عنوان بزرگترین و مهمترین جشن رسمی ایرانیان با 

( که ساخت آن تا دوران ۹ی این بنای عظیم )نگاره شکوه هر چه بیشتر در آنجا برگزار گردد. سنگ نگاره ها

پادشاهی خشایارشا و اردشیر اول به طول انجامید، نمایانگر اقوام گوناگونی هستند که از سراسر قلمرو گسترده 

 می شدند تا هدایای گرانبها خود را به شاهنشاه ایرانزمین تقدیم کنند.  "پارسه"فرمانروائی ایرانیان روانه 

شمگیرترین و پرسش انگیزترین صحنه ها در این سنگ نگاره ها تصویری است که قرینه وار در دو سوی یکی از چ

 (. ۱۰راه پلکان ورودی دیده می شود و شیری را در حال دریدن یک گاونَر نشان می دهد )نگاره 
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 : تصویر شیری در حال دریدن گاونَر در دو سوی پلکان ورودی تخت جمشید ۱۰نگاره 

تان شناسان و تاریخ نگاران بسیاری قرن ها بیهوده کوشیدند تا این صحنه را رازگشائی کرده و دریابند که دریدن باس

یک دانشمند  ۱۹۷۵گاونَر توسط شیر چه رابطه ای می تواند با نوروز باستانی ایرانیان داشته باشد. سرانجام در سال 

وم دستی توانا داشت، بلکه با تاریخ و آداب و آئین های ایرانیان که نه تنها در علم نج 1آلمانی به نام ویلی هارتنر

باستان نیز آشنا بود، موفق شد ثابت نماید که این تصویر تصادفی و اتفاقی انتخاب نشده، بلکه در ارتباط مستقیم با 

بنای  جشن نوروز بوده است. او بر اساس محاسبات دقیق نجومی و قهقرائی خود نشان داد که در دورانی که

آغاز شده و ادامه می یافته، ایرانیان همواره در نزدیکی های فرارسیدن نوروز ابتدا صورت فلکی گاونَر را  "پارسه"

در آسمان شب مشاهده می کردند و اندک زمانی پس از گذشت نوروز متوجه می شدند که صورت فلکی گاونَر 

و گوئی شیر گاونَر را دریده و خود به جای او نشسته ناپدید شده و جای خود را به صورت فلکی شیر داده است، ت

 (. ۱۱است )نگاره 

  
 : صورت فلکی گاونَر )راست( و صورت فلکی شیر )چپ( ۱۱نگاره 

                                                 
1

 Willy Hartner (1905-1981)  
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ویلی هارتنر با محاسبات دقیق نجومی و تشریج نتایج آنها موفق شد تا پس از قرن ها معمای سنگ نگاره شیر و 

گاونَر رازگشائی کرده و روشن سازد که چون ایرانیان باستان هر ساله در حوالی نوروز شاهد این دو صورت فلکی 

د آسمانی را نشان و نویدی از نوروز دانسته و آن دو و جانشین شدن یکی از آنها به جای دیگری بوده اند، این رخدا

صورت فلکی را بر دیواره پلکان ورودی تخت جمشید سنگ نگاری کردند و این خود نشانی از آگاهی چشمگیر 

 منجمان ایرانی در آن زمان از رخدادهای آسمانی است. 

یا  "برابری بهاری"ن آغاز سال را در هنگام همانگونه که پیش از این گفته شد ستاره شناسان و اخترشماران آن دورا

نوروز می دانستند و این زمانی است که خورشید در صورت فلکی بَرّه ) بُرج حَمَل( بسر می برد و از آنجا گردش 

خود را به دور زمین آغاز می کند تا پس از یک دور کامل و گذر از صورت های فلکی، بار دیگر به آن بُرج 

  1( و سالی نو از سرگرفته شود.۱۲بازگردد )نگاره 

 
 : حرکت خورشید از برج حمل )بره( و بازگشت به آن )سال خورشیدی( ۱۲نگاره 

 حال بیاد می آوریم که فردوسی بزرگ در این باره چه سروده است: 

 جهان گشت با فَرّ و آیین و تاب   چو آمد به برج حمل آفتاب

                                                 
د از ُبرج ماهی )حوت( گذشته و وارد ُبرج َبّره )َحَمل( می شود "سال تحویل" می نامیم امروزه ما لحظه ای را که خورشی ۱

 و تنگی ُپر از آب که ماهی قرمز کوچکی در آن شناور است بر روی سفره "هفت سین" قرار می دهیم. 
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 گشت از او یکسره که گیتی دران    بتابید زانسان ز برج بره

روز  ۳۶۵ایرانیان در دوران هخامنشیان برای سهولت محاسبات طول یک دور کامل خورشید به گِرد زمین را 

 ۶روز و  ۳۶۵روز و تقریباً در حدود  ۳۶۵لیکن از آنجا که طول راستین سال کمی بیشتر از محاسبه می کردند. 

ساعت دیگر نیاز دارد تا به نقطه آغازین حرکت خود  ۶به  روز، هنوز ۳۶۵ساعت می باشد، خورشید پس گذرانیدن 

ساعت  ۴×۶=۲۴ساعته پس از چهار سال )یعنی چهار گردش خورشیدبه دور زمین( به  ۶برسد. این عقب ماندگی 

ساعت یا یک شبانه روز از نوروز به عقب می افتد. از اینرو نیاکان ما پس از گذشت هر  ۲۴می رسد، یعنی خورشید 

ل یک روز به آخرین ماه سال می افزودند تا خورشید بار دیگر گردش ساالنه خود را از نوروز آغاز نماید. چهار سا

 "بهیزک کوچک"یا  "اندرگاه"یا  "اوراد")جبران کمبود( می نامیم آنها  "کبیسه گیری"این عمل را که ما امروزه 

 می خواندند. 

و یا به  ثانیه ۴۵دقیقه و  ۴۸ساعت و  ۵روز و  ۳۶۵قع و باز از آنجا که طول دقیق یک سال خورشیدی دروا

ای برطرف کردن اختالف بین سال حقیقی و سال ، ایرانیان باستان برروز است ۳۶۵‚۲۴۲۲نزدیک به عبارت دیگر 

سال یک ماه سیزدهم به آن سال می افزودند تا خُرده ترین کاستی های زمانی نیز زُدوه شوند.  ۱۲۰پس از هر  1عرفی

سال نخست، یک ماه  ۱۲۰های سال تکرار می شد. مثالً در   این کار به این صورت می گرفت که یکی از ماه

 "بهیزک بزرگ"  را ه آنبا این عمل ک .کردند سال دوم یک ماه اردیبهشت به سال اضافه می  ۱۲۰فروردین و در 

 ماندند.  خود باقی می  ها تقریباً همیشه نزدیک به محل اصلی نجومی  می نامیدند روزها و ماه

گاهشماری خورشیدی و مطابقت دادن نوروز با نخستین روز بهار از طریق بهیزک کوچک و بزرگ، قرن های 

ه عقب افتادگی یا خللی در برپا ساختن جشن نوروز متمادی در ایران پیش از اسالم مرسوم و معمول بود و در نتیج

میالدی، با  ۵۵۵میالدی( و در حوالی سال  ۵۷۹تا  ۵۳۱پیش نمی آمد. در دوران فرامانروائی انوشیروان ساسانی )از 

اصالحاتی نیز در گاهشماری خورشیدی ایرانی صورت گرفتند که منجمان  هندیان "اَرکَند"توجه به گاهشماری 

که امروزه شکل عربی آن  "زیگ"نگاشتند )منظور از  "زیگ شهریاران"زبان پهلوی در دفتری به نام  آنها را به

رایج است، جدول هائی بودند که منجمین نام و موقعیت و زمان حلول ستارگان و کواکب را دقیقاً در آنها  "زیج"

حاتی که در گاهشماری ایران انجام ثبت کرده و اوضاع و احوال کلی آنها را یادداشت می نمودند(. آخرین اصال

                                                 
سال حقیقی یا سال اعتدالی مدت زمان بین دو عبور متوالی خورشید متوسط از نقطه اعتدال ربیعی )"برابری بهاری"(  ۱

ثانیه می باشد. اما از آنجا  ۴۵دقیقه  ۴٨ساعت و  ۵شبانه روز و  ۳۶۵شبانه روز یا  ۳۶۵‚۲۴۲۲است که طول آن برابر با 
ز است و استفاده از آن در زندگی روزانه دشوار می باشد، در عمل از که سال اعتدالی شامل اعداد کسری از شبانه رو

( در برگیرد و از لحاظ مدت نیز تا آنجا که ممکن ۳۶۵سالی استفاده می شود که طول آن تعداد صحیحی از شبانه روز را )
 است با سال اعتدالی تطبیق می کند. این سال را سال ُعرفی می نامند. 
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میالدی( واپسین شاهنشاه ایران بود. این اصالحات  ۶۵۹تا  ۶۳۲گرفتند در زمان فرامانروائی یزدگِرد سوم ساسانی )از 

از اینرو الزم بودند زیرا که اوضاع مملکت به علت جنگ های طوالنی و خانمان سوزی که پیش از او بین ایران و 

اصالح  "زیگ شهریاران"بودند پریشان شده و در نتیجه در کبیسه گیری غفلت شده بود. همین رُم صورت گرفته 

ترجمه شد و به عنوان  میالدی توسط ابوالحسن علی بن زیاد تَمیمی به عربی ۷۹۰شده بعدها یعنی در حدود سال 

با نجوم بطلیموس یونانی  "سطیالمج"شناسی )و پیش از این که مسلمانان از طریق کتاب  نخستین منبع معتبر ستاره 

 آشنا شوند( نقش بزرگی در پیشبرد نجوم اسالمی بازی کرد. 

 

 نوروز در ایران اسالمی 

میالدی آغاز شده بود در دوران خالفت  ۶۳۳حمله اعراب مسلمان به ایران که در زمان خالفت ابوبکر و در سال 

نهائی در نزدیکی نهاوند صورت گرفت شکست  ۶۴۲به اوج خود رسید. سرانجام در نبردی که در سال  عمر

عراب آن نبرد را گردید. از اینرو امیالدی  ۶۵۱در سال ساسانیان دودمان سپاهیان ساسانی منجر به فروپاشی کامل 

 نام نهاده اند.  "فتح الفتوح"

شیدی ایران گاهشماری هجری قمری جانشین گاهشماری خورپس از پیروزی اعراب مسلمان بر ایرانیان، از یکسو 

شد و از سوی دیگر ایرانیان به مرور زمان مجبور شدند که از آئین ها و جشن های دیرین خود چشم پوشیده و به 

جای آنها اعیاد مذهبی مسلمانان را رعایت نمایند. این نابسامانی ها و اجبارها سبب شدند که عمل کبیسه گیری 

ال حقیقی اختالف به وجود آمد به طوری که نوروز به مرور دیگر صورت نگرفت و در نتیجه بین سال عُرفی و س

 زمان از نخستین روز بهار، یعنی اول فروردین، به عقب افتد. 

نخستین کسی که به فکر بازنگری و اصالح تقویم دیرین ایرانیان افتاد ریاضیدان و منجم نامدار ایرانی محمد بن 

تألیف کرده بود،  "زیج خوارزمی"د که نه تنها اثر مهمی به نام میالدی( بو ۸۵۰تا  ۷۸۰موسی خوارزمی )زندگی از 

بلکه اصالحاتی اساسی نیز در تقویم یهود به عمل آورده بود. لیکن تعصبات مذهبی اعراب مسلمان و دشمنی و 

ضدیت آنها با فرهنگ و تمدن ایرانی موجب شدند که خوارزمی نتواند آرزوی خود جامه عمل بپوشاند، به ویژه 

می نامیدند و ادعا می کردند که او می خواهد  "المجوسی"که اعراب او را با وجودی که اسالم آورده بود  این

 آداب و آئین های زرتشتی را در بین اعراب و در جهان اسالم ترویج دهد. 

سلجوقی و  اوضاع و احوال زمانه چُنین بود تا این که خواجه نظام المُلک توسی وزیر خردمند و پُرقدرت مَلِکشاه

فرمانروای واقعی امپراتوری پهناور سلجوقیان به فکر چاره افتاد تا سروسامانی به اوضاع آشفته و نابسامان تقویم 
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وسعت سرزمین ایران سلجوقی را در دوران سلطنت ملکشاه نشان می دهد. سال های میالدی  ۱۳نگاره  کشور بدهد.

ائی هستند که پیروزی سلجوقیان در هر یک از آنها گسترش که روی این نقشه دیده می شوند مربوط به جنگ ه

 بیشتر قلمرو آنها را به دنبال داشت. 

 
  1: گستره قلمرو ایران سلجوق در زمان ملکشاه و خواجه نظام الملک توسی۱۳نگاره 

حال باید پرسید که اوضاع تقویم در آن دوران به چه علت آشفته و نابسامان بود و نیاز به بررسی و بازبینی داشت؟ 

 پاسخ به این پرسش به شرح زیر است: 

تقویم رسمی در امپراتوری ایران سلجوقی بر اساس گاهشماری اسالمی یعنی سال قمری )گردش ماه به دور زمین( 

روز( کمتر است،  ۳۶۵روز، یعنی به طور متوسط یازده روز از سال خورشیدی ) ۳۵۴بود و از آنجا که هر سال قمری 

نه تغییر کرده و در نتیجه اوقات زارعت و اختالف زمانی سبب می شد که آغاز و پایان فصل های چهارگااین 

کشت محصول و دیگر فراورده های کشاورزی پس و پیش شوند. این امر به نوبه خود موجب می گردید که زمان 

ساختار اقتصادی کشور در آن اخذ مالیات های دولتی از محصوالت کشاورزی به عقب و جلو بیافتاد و از آنجا که 

ت بندی بر فراورده های کشاورزی و دامداری بود، می توان به آسانی دریافت که این مسأله روزگاران مبتنی بر مالیا

از سوی دیگر در قلمرو وسیع ایران سلجوقی نه تنها اختالف ساعت در چه مشکالتی را با خود به همراه می آورد. 

                                                 
1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Seljuk_Em

pire_locator_map.svg.png 
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ستفاده قرار می گرفتند و این امر مناطق مختلف وجود داشت، بلکه اینجا و آنجا نیز تقویم های محلی و قومی مورد ا

بر نابسامانی و آشفتگی گاهشماری می افزود. نظام المُلک، وزیر دانا و توانا ایرانی، به نیکی می دانست که تنها با 

یک نظام متمرکز دیوانساالری می تواند سرزمین وسیع سلجوقیان را از لحاظ نظامی و اقتصادی اداره نماید. صرفنظر 

، او یک قصد و غرض باطنی دیگری نیز داشت و آن کوشش برای احیاء گاهشماری خورشیدی ایران از همه اینها

ایرانیان تا چه اندازه قبل از اسالم و زنده کردن نوروز و دیگر جشن های ایرانی بود، زیرا به خوبی می دانست که 

 پابند آیین های دیرین خود هستند. 

تجو برای منجمی توانا که قادر به انجام منظور او باشد نبود، چرا که از شهرت خواجه نظام المُلک نیاز چندانی به جس

خیام به عنوان بزرگترین ریاضیدان و ستاره شناس دوران آگاهی داشت و شخصاً نیز او را می شناخت و از دقت و 

اه از قصد خود و وسواس او در کارهای علمی با خبر بود. از اینرو بدون اندک درنگی، پس از آگاه ساختن ملکش

میالدی از خیام دعوت نمود تا به اصفهان آمده و با همکاری عده ای  ۱۰۷۴کسب رضایت و موافقت او، در سال 

دیگر از ستاره شناسان رَصَدخانه ای در پایتخت برپا کند و پس از اقدامات و عملیات الزم تقویم نوینی به نام 

ه معنای نظاره گری بر حرکات سیارات و موقعیت ستارگان است و تدوین نماید )رَصَد در لغت ب "تقویم جاللی"

 و با کمک آالت و ادوات ویژه نجومی صورت می گیرد(.  "رَصَدخانه"این کار در مکانی به نام 

میالدی بدانیم، او در این زمان جوانی  ۱۰۴۸حال اگر سال تولد خیام را )همانگونه که در آغاز اشاره رفت( سال 

رساله فی البراهین علی مسائل "له بود که در حدود سه سال قبل شاهکار علمی خود یعنی بیست و شش سا

میالدی( قاضی القضات  ۱۰۹۱-۱۰۳۹حمن بن احمد بن عَلَک )را تحت حمایت ابوطاهر عبدالرّ "الجبر و المقابله

گی حل معادالت درجه سه را او در این رساله برای نخستین بار در تاریخ ریاضیات چگون پُرنفوذ سمرقند نوشته بود.

بین همدوران خود از  و به همین خاطر دربه کمک مقاطع مخروطی )دایره، بیضی، سَهمی و هُذلولی( نشان داده 

میالدی( تاریخ نگاره کُردزاده در کتاب مشهور خود به  ۱۲۳۳-۱۱۸۶عِزالدین ابن اَثیر )شهرتی بسیار برخوردار بود. 

 رخ دادند، چنین نوشت:  ۱۰۷۴تألیف نمود، درباره وقایعی که در سال  ۱۲۳۱در سال که  "الکامل فی التاریخ"نام 
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نظام الملک و سلطان ملکشاه گروهی از منجمین بزرگ را گِرد آوردند تا نوروز را در نقطۀ اول بُرج حَمَل قرار »

دهند. پیش از آن نوروز هنگامی که خورشید به نیمۀ برج حوت رسیده بود تحویل می شد. از این پس آنچه که به 

میالدی[ رصدخانه ای برای  ۱۰۷۴ر همان سال ]یعنی فرمان سلطان انجام شده بود مبداء تقویم ها قرار گرفت و د

سلطان برپا شد و گروهی از منجمین بزرگ که عبارت بودند از عُمَر بن ابراهیم خیّام و ابوالمُظَفّر اَسفزاری و میمون 

بن نَجیب واسطی و چند نفر دیگر، در آنجا مشغول به کار شدند. برای انجام کارهای نجومی وجوه زیادی به 

میالدی[ برپا بود ولی پس از  ۱۰۹۲هجری قمری ] ۴۸۵رسیدند و رصدخانه تا زمان مرگ سلطان در سال  مصرف

 « فوت او از کار افتاد.

خیام دعوت خواجه نظام المُلک توسی را پذیرفت و به اصفهان کوچ کرد تا در آنجا با همکاری منجمین نامداری 

، ابن کوشک بیهقی مباهی، ابن احمد معموری محمد، ابوحاتم اَسفزاری، ابوالعباس لوکُریچون 

پی در اصفهان و نیشابور و ری و مرو بنیاد رصدخانه هائی  عبدالرحمن خازنیو  میمون ابن نجیب واسطی

 ریزی کرده و به نظاره و مطالعات نجومی مشغول شوند. 

به فارسی سخن می گفتند،  شایسته است در اینجا اشاره شود که همکاران خیام گرچه همگی هم زبان او بودند و

ابوالعباس فضل بن محمّد لوکَری مَرورودی یا مَروزی حکیمی از اهالی لوکَر، یکی از ولی همه آنها ایرانی نبودند. 

اثیر از او به نام ابوالمظفر   قُراى شهر مَرو )شهری کهن در افغانستان امروز( بود. ابوحاتم مظفر اَسفزاری که ابن

( به شمار می رفت. همو بود که تا آخرین  است، دانشمندی از مردمان اَسفزار )سبزوار افغانستاناَسفزاری یاد کرده 

معروف خود ذکر  "چهار مقاله"عروضی سمرقندی در  سال های عمر خود با خیام ارتباط علمی داشت و نظامی

بوسَعد جرّه  به نام امیر میالدی( در خانۀ شخصی ۱۳/۱۱۱۲قمری )هجری  ۵۰۶کرده است که او و خیام را در سال 

در بلخ دیده است. میمون بن نجیب واسطی از پدر و مادری اهوازی در واسِط )شهری در عراق کنونی در نزدیکی 

مرز ایران( متولد شده و سال ها در بغداد زیسته بود. ابوالفتح عبدالرحمن منصور خازنی غالمی یونانی تبار بود که 

پراتوری رُم شرقی همراه با بسیاری دیگر از یونانیان بیزانسی به بردگی گرفته و به پس از پیروزی سلجوقیان بر ام

آسیای مرکزی برده شده بود. خواجه یا صاحب او فرد عالِمی بود به نام علی خازن مروزی که تحصیالت علمی و 

 ساخت.  فلسفی گسترده ای را برای برده خود در مرو فراهم آورد و از او ریاضیدان و منجمی ماهر

خیام و یارانش بزودی در رَصَدخانه هائی که برپا کرده بودند مشغول به رَصَد اجرام سماوی و محاسبات نجومی 

مشاهدات خود شدند. آنها نه تنها شناخت کاملی از دانش ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان داشتند، بلکه 

دیان و به ویژه از نجوم بطلمیوسی بهره فراوانی برده و به دیگر مانند دیگر منجمین مسلمان از دانش اخترشناسی هن

سخن واجد تمامی شرایط الزم برای بازنگری تقویم و تدوین یک گاهشماری نوین بودند. آنها می دانستند که به 
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ی روز نسبت به زمان واقع ۱۸علت عدم اجرای کبیسه گیری از زمان یزدگرد سوم ساسانی به بعد، نوروز باستانی 

فروردین با نوزدهم فروردین مصادف شده است.  ( به جای اول"برابری بهاری"خود به عقب افتاده و اعتدال ربیعی )

 ، در این باره چنین آمده است: 1به خیام نسبت داده شده "نوروزنامه"در رساله ای به نام 

بود یکی آنکه در سیصد و اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور »

شصت و پنج روز و ربعی از شبانروز به اول دقیقه حمل بازآید و به همانوقت و روز که رفته بود بدین 

  2«دقیقه نتوان بازآمدن چه هر سال از مدت همی کم شود

 ا به اولنامیدند، نوروز ر "کبیسۀ جاللی"خیام و دیگر منجمان گِرد او می بایست با حذف هجده روز که آنرا 

فروردین بازگردانده و با نقطه اعتدال ربیعی منطبق می ساختند. آنها پس از پنج سال رَصَد آسمان و بازبینی و بررسی 

روز محاسبه  ۳۶۵‚۲۴۲۱۹۸۵۸رخدادهای سماوی بنا بر نتایج محاسبات نجومی خود، طول سال خورشیدی را 

رین اندازگیرهای علمی در قرن بیستم بالغ بر کرده بودند. با توجه به اینکه طول متوسط سال طبق آخ

روز می باشد، با شگفتی بسیار متوجه می شویم که طول تعیین شده سال توسط خیام و یارانش  ۳۶۵‚۲۴۲۱۹۸۷۹

، یعنی ۱۵۸۲تا شش رقم پس از ممیز با این مقدار مطابقت دارد. در حالی که طول سال در تقویمی که در سال 

ه دستور پاپ گرگوری سیزدهم تدوین شد و امروزه بیش از هر تقویم دیگری در جهان پانصد سال پس از خیام ب

روز می باشد، یعنی فقط تا سه رقم بعد از ممیز با طول سال که علمی اندازه گرفته  ۳۶۵‚۲۴۲۵رایج است، برابر با 

 شده است مطابقت می کند. 

  بُرج حَمَل  میالدی را به عنوان اول ۱۰۷۹مارس  ۱۵هجری قمری برابر با  ۴۷۱رمضان  ۹خیام و یارانش روز جمعه 

هجری شمسی، تقویم کنونی ایران( اعالم نمودند. طبق تقویم جدید،  ۴۵۸اول فروردین سال  خورشیدی ) ۴۵۸سال 

روز قبل و ظهر آن روز وارد بُرج حَمَل می شد. بدیگر سخن طبق  اول سال روزی بود که خورشید بین ظهر

( آغاز می شد و شامل چهار فصل بهار، تابستان، "نوروز جاللی"ال خورشیدی از اول بهار )گاهشماری نوین، س

  پائیز و زمستان و دوازده ماه سی روزه و پنج )در سال های کبیسه شش( روز اضافی به دنبال ماه دوازدهم بود. نام ماه

                                                 
( ادیب و نویسنده ایرانی ۱۳۵۵-۱۲٨۱مینوی ) "نوروزنامه" رساله ای است که از دیرباز آنرا از خیام دانسته اند. مجتبی ۱

 Vladimir Minorskyمینورسکی  به نام خیام منتشر کرد. در همان دوران والدیمیر ۱۳۱۲این رساله را در سال 

یک  ۱۳۶۳( شرقشناس مشهور روسی با انتساب این رساله به خیام مخالفت نمود و بعدها نیز در سال ۱۹۶۶-۱٨٧٧)
ی را تآیید نموده و آن ( در مقاله ای نظر مینورسک۱۳٧۴-۱۲۹۴روزنامه نگار و نویسنده ایرانی به نام محسن فرزانه )
 رساله را از شخصی به نام  کیخسرو شیرازی دانست. 

  ۱۹، ص ۱۳۵٧عمربن ابراهیم خیام نیشابوری "نوروزنامه"، به کوشش علی حصوری، چاپ دوم، تهران: طهوری،  ۲
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جاللی افزوده می شد  ن فرق که به آنها لفظدیرین )فروردین، اردیبهشت و...( بودند، با ای های فارسی  ها همان ماه

 مانند فروردین ماه جاللی و اردیبهشت ماه جاللی. 

خیام و همکاران اش قواعد دقیقی نیز برای کبیسه گیری مقرر نمودند تا از آن پس خلل و اشتباهی در گاهشماری 

می نامیدند و یا برحسب این که  "رباعیکبیسۀ "سال یک بار کبیسه که آنرا  ۴از جمله این که هر صورت نگیرد. 

می خواندند. این  "کبیسۀ خُماسی"سال یک بار کبیسه که آنرا  ۵سال هر  ۳۳یا  ۲۹نتایج رصدها چه باشد، پس از 

سالی )دارای شش کبیسۀ چهار سالی و یک کبیسۀ  ۲۹قاعده را می توان این گونه خالصه نمود: یک دورۀ کوچک 

. بر اساس این 1سالی )دارای هفت کبیسۀ چهار سالی و یک کبیسۀ پنج سالی( ۳۳ک پنج سالی( و سه دورۀ کوچ

روز می گردد که دقیق ترین اندازه سال است.  ۳۶۵‚۲۴۲۱۸۷۵گونه کبیسه گیری سال خورشیدی متوسط برابر با 

لی و پنج مشهور است و در آن کبیسه های چهار سا "جدول خیامی"جدولی را نشان می دهد که به نام  ۱۴نگاره 

 سالی درج شده اند. 

 
  2: جدول خیام برای انجام کبیسه های چهار سالی و پنج سالی۱۴نگاره 

 البته در این نوشتار جای بحث درباره جرئیات این جدول نیست، از اینرو تنها به اشاره زیر بسنده می شود: 

را در گذشته و آینده در تقویم  با بکار گرفتن جدول خیامی می توانیم سالهای بسیط یا عادی و کبیسه»

جاللی و یا در تقویم فعلی ایران هجری شمسی مشخص کنیم و همچنین در صورت کبیسه بودن سال 

                                                 
  ۶۹، صفحه ۱۳٨۵"گاه شماری ایرانی" نوشته موسی اکرمی، چاپ دوم )از ایران چه می دانم؟(، ۱

 ، ناشر: انجمن ایرانویچ ۱۳۳۱ویم و تاریخ در ایران" از ذ. بهروز، چاپ اول "تق ۲
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مورد نظر معلوم بداریم که کبیسه رباعی است یا خماسی، پس برای تعیین کبیسه و مشخص کردن روز 

  1...«نوروز از ایام هفته بدین طریق عمل می شود 

گیری های چهارساله و پنج   کبیسهیلی چرا تقویم جاللی دقیق ترین تقویم جهانی به شمار می رود همین یکی از دال

مقدمه ای بر "تاریخ نگار نامی علوم در کتاب دانشمند آمریکائی بلژیکی تبار و  2جورج سارتن .ساله می باشند

 ( درباره درجه دقت این تقویم نوشته است: ۱۰۱۷)جلد دوم، صفحه  "تاریخ علم

سده یازدهم با موفقیت بزرگی به پایان رسید، یعنی با تاریخ جاللی عمر خیام....تاریخ جاللی نه تنها در »

 « شرق، بلکه در غرب هم بی رقیب ماند.

 ۳۷۷۰، خطای تقویم جاللی در هر "تاریخ تمدن"، تاریخ نگار مشهور آمریکائی در کتاب 3ه ویل دورانتبنا به گفت

سال یک روز می باشد. علت این امر در این  ۳۳۳۰که خطای تقویم گرگوری در هر  سال یک روز است در حالی

ماه مارس  ۲۱ل بهار که برابر با کبیسه گیری در میان مسیحیان مرسوم نبود و به همین جهت روز اونهفته است که 

مارس مصادف شد. از اینرو پاپ گرگوری سیزدهم  ۱۱با  ۱۵۸۳است تدریجاً به عقب می افتاد تا این که در سال 

دستور داد آن سال را ده روز به جلو بکشند تا این اشتباه برطرف شود و فرمان داد که منجمان از آن پس عمل 

جام دهند. اما از انجا که قواعد کبیسه گیری آنها به دقت قواعد خیام و یارانش کبیسه گیری را به طور منظم ان

نیست، خطای آن کمی بیشتر از خطای تقویم جاللی است. نشانه ای از عدم دقت کافی تقویم مسیحیان را می توان 

و گاهی دیگر مطابق  ۲۰امروزه در این مشاهده کرد که روز اول بهار در آن تقویم ثابت نبوده و گاهی مصادف با 

 مارس می باشد.  ۲۲و یا  ۲۱با 

پس از این که خیام و یارانش موفق شدند نوروز را که در آن زمان به نیمۀ بُرج حَمَل )بَرّه( افتاده بود به جای واقعی 

نه این نام نهادند و خیام به شکرا "نوروز جاللی"خود یعنی اول آن برج انتقال دهند، نخستین روز بهار آن سال را 

دستآورد سه رباعی سرود تا از یکسو ستایش نوروز را بر زبان آورده و سوی دیگر زودگذرائی روزگار و جور و 

 ستم آنرا یادآور شود: 

 افروز خوش است   در صحن چمن روی دل   بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است

                                                 
، صفحات ٨۴، بهار و تابستان ۳"نقش عمر خیام در گاهشماری ایرانی" نوشته ابوالفضل نبئی )فرهنگ ویژه خیام شماره  ۱

 ( ۴۰تا  ۳۱

2

 George Sarton (1884-1956)  

3

 Will Durant (1885-1981): “The Story of Civilization”  
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 ش است  خوش باش و ز دی مگو که امروز خو از دی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست

 برخیز و به جام باده کن عزم درست   چون ابر به نوروز رخ الله بشست

 فردا همه از خاک تو برخواهد رست    کاین سبزه که امروز تماشاگه توست

 رخی اگر تو را فرصت هست   با الله   چون الله به نوروز قدح گیر به دست

 اند پست ناگاه تو را چو خاک گرد  می نوش به خرمی که این چرخ کهن

را کم و بیش با آئین را با آمیزه های دینی گره زده و آناز آن پس تا زمان مرگ ملکشاه ایرانیان نوروز باستانی خود 

دعایی به  "گشت گِرداگِرد مهر تابناک ایران زمین...."به جای سرود نوروزی  های دیرین خود جشن می گرفتند و

 به زبان عربی می خوانند که معنای فارسی آن بی شباهت به آن سرود نبود:  "دعای تحویل سال"نام 

  "لِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِالْحَوْلِ وَ الْأَحْوَا الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ"

 (.ها، ای گرداننده شب و روز و سال و حالت ها، بگردان حال ما را به نیکوترین حال  ای تغییر دهنده دل ها و دیده)

درباره چگونگی عملیات و محاسبات نجومی خیام و همکارانش اطالعاتی در دست نیستند زیرا پس از قتل خواجه 

میالدی و مرگ نابهنگام و رازآلود ملکشاه سلجوقی در  ۱۰۹۲المُلک توسی به دستور حسن صَبّاح در سال نظام 

همان سال، خیام مجبور شد به خاطر حسادت ها و تنگ نظری های درباریان و کینه ای که ترکان خاتون همسر 

اکنده شدند و فعالیت های نجومی در ملکشاه از او در دل داشت به زادگاه خود نیشابور بازگردد. یارانش نیز پر

رَصَدخانه اصفهان تعطیل گشت. طولی نیز نگذشت که در نتیجه فشار شدید متعصبان مذهبی تقویم هجری قمری بار 

دیگر جایگزین گاهشمار خورشیدی گردید و تمامی مدارک و جداول نجومی خیام و همکارانش به مرور زمان 

  1برای همیشه از بین رفتند.

  ۲۰۲۲برلین، فوریه 

 

 

                                                 
خبرگزاری شوروی اعالم کرد که یک بانوی ریاضیدان اهل ازبکستان به نام لوریا  ۱۹۶۹در تاریخ نهم ژانویه سال  ۱

هوبرت دینوا فتوکپی رساله ای به نام "مجمع القوانین نجوم" را که در موزه استانبول نگاهداری می شود مورد بررسی و 
میالدی، یعنی یک قرن پس از مرگ  ۱۲۳۵ف این رساله که درسال تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مؤل

 خیام تحریر شده است، کسی جز خود خیام نمی تواند باشد. ولی بعد از این هیچ خبر دیگری در این زمینه داده نشد. 
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این مقاله که پروفسور حسین صادقی از سوییس  ۱۸خیام در آرمان  ۀپروند ۀدر ادام آرمان:

 ، به خوانندگان تقدیم می شود.ستافرستاده 

 .که محتوای علمی پیشرفته دارندعمر خیام است چند رباعی منسوب به حکیم  معرفیهدف از این نوشته 

ابوالفتح، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی در نیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن  ۀحکیم عمر خیام با کنی

 علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندقى در کتاب تتمۀ صوان الحکمه می نویسد: 

تاریخ تولد خیام در برج جوز است، روز هشتم آن گاه که عطارد در شانزدهمین درجه بود و در حال 

بیهقی  ۀخورشید داشت. دکتر ایرج ملک پور، استاد نجوم در دانشگاه تهران از روی این نوشتتثلیت رو به 

هجری قمری و برابر  ۴۳۲رمضان  ۱۹هجری شمسی مطابق با  ۴۲۰خرداد ماه  ۸تولد خیام را در روز شنبه 

 .استمیالدی ژولی محاسبه نموده  ۱۰۴۱ماه مه  ۲۳با 

 ۵۰۲قمری برابر با  ۵۱۷ولی اغلب مورخین در سال  ،دقیق معلوم نیستمتأسفانه تاریخ درگذشت حکیم به طور 

میالدی ژولی اتفاق نظر دارند. مقام علمی خیام در علوم ریاضیات، جیر، هندسه، فیزیک،  ۱۱۲۳شمسی و مطابق با 

 نجم، فلسفه، پزشکی و دینی مورد بحث نیست.

 در ۱۹۹۹هصدمین سال وفات حکیم در سپتامبر یونسکو که به مناسبت ن ۀکافی است تذکر داده شود در کنگر

ایرانی اعتراف نمودند که او در ریاضیات ششصد سال نسبت به دانشمندان  پاریس برگزار شد، دانشمندان غیر

 اروپایی پیشی داشت.  
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 هدف از این نوشته این است که چند رباعی منسوب به حکیم که محتوای علمی پیشرفته دارند معرفی شوند.

یکی از اصیل ترین رباعی ها که قریب به یکصد سال بعد از درگذشت حکیم در کتاب مرصاد العباد   اول:رباعی 

 قمری( نوشته شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه گزارش شده این است:  ۶۲۰)

 دوری که در او آمدن و رفتن ماست

 او را نه بدایت نه نهایت پیداست

 کسی می زند دمی در این معنی راست

 کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

Time, where our coming and going take place 

has no discernible beginning nor end. 

No one speaks validly of this problem: 

where does It come from and where does It go? 

ولی ترجمه دایره ای به انگلیسی معنی  ،ه استهم آمد "در دایره ای کامدن و رفتن ماست"این رباعی به صورت 

  .صحیح نمی دهد. در صورتی که دوری عالوه بر گردش و نوبت معنی زمان هم می دهد )لغت نامه دهخدا(

ا نه ابتدا مشخص است و ربنابراین عالوه بر مفهوم درست، محتوای علمی  مهمی هم در بر دارد و آن این که زمان 

طبیعی است  و معما برای دانشمندان قرن بیست و یکم حل نشده چون شروع زمان معلوم نیست هنوز هم این .نه انتها

 ندانیم از کجا می آید و به کجا می رود.

 قمری( نوشته محمد ابن بدر جاجرمی آمده است:  ۷۴۱در مونس االحرار ) :رباعی دوم

 این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت

 هر کسی سخنی از سر سودا گفتند

 روی که هست کس نمی داند گفت زآن

This sea of Being gushed out from the Obscure. 

No one has pierced this part of research. 

Each bas expressed an absurd opinion, 
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reality as it is, no one can describe it. 

سال پیش،   ۸۵۰هیچ دانشمندی، قبل از قرن بیستم، چنین تعریقی از پیدایش کاینات نکرده است، به عبارت دیگر 

 را در این رباعی آورده است.  Big Bangحکیم محتوای تئوری 

میالدی( برای اولین بار  ۱۹۹۴-۱۸۹۴) Georges Lemaitre، کشیش دانشمند بلژیکی به نام ۱۹۲۹در سال 

مبنی بر این اتم اولیه در اثر تراکم و حرارت فوق العاده منفجر گردید و کاینات را  ،اولیه را پیشنهاد کردتئوری اتم 

میلیارد  ۷/۱۳به وجود آورد. کایناتی که همواره در حال گسترش است. این واقعه بنا به حدس دانشمندان در حدود 

-۱۸۸۸روسی ) Alexandre  Friedmannنی چون: سال پیش اتفاق افتاد. این نظریه با کارهای علمی دانشمندا

 - ۱۶۴۲انگلیسی ) Isaac Newtonمیالدی(.  ۱۹۵۳ - ۱۸۸۹آمریکائی  Edwin Hubbleمیالدی(،  ۱۹۲۵

 میالدی( تأیید گردید.  ۱۹۵۵ - ۱۸۷۹آلمانی ) Albert Einsteinمیالدی( و  ۱۷۲۷

بود  Georges Lemaitreکه رقیب علمی  میالدی (، ۲۰۰۱ -۱۹۱۵انگلیسی ) Fred Hoyleاین فرضیه ، توسط 

 ( نامیده شد و این نام گذاری به جای انفجار اتم اولیه باقی ماند.  Big Bangبه تمسخر )

قمری( نوشته   ۸۶۵بودلین ) ۀهم جزو اصیل ترین ریاعی هاست و در منابعی چون نسخ : این رباعیرباعی سوم

 یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی آمده است:  ۀقمری( نوشت ۸۶۷طربخانه ) ۀشیخ محمود یربوداقی و نسخ

 این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

 فانوس خیال از او مثالی دانیم

 خورشید چراغ دان و عالم فانوس

 ما چون صوریم کاندر آن گردانیم

This celestial wheel where we are perplexed, to us 

is like a magic lantern with turning images. 

The sun is the candle, the universe the lantern 

and we are the burning image. 

را در منظومه شمسی در این رباعی آورده است.  Heliocentricحکیم با هشیاری فوق العاده مرکزیت خورشید یا 

وشبختانه رباعی ها در زمان زنده بودنش غیر متعارف با دگراندیش او را در یابند، خ ۀبدون این که مدعیان، عقید

 -Giordano Bruno  (۱۵۴۸شاید او هم به سرنوشت کشیش دانشمند ایتالیائی به نام گرنهو ،شناخته نبودند

 Robertoال نمیالدی به دستور کاردی ۱۶۰۰این کشیش بیگناه در سال  .میالدی( گرفتار می شد ۱۶۰۰
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Bellarmino  (۱۵۴۲- ۱۶۲۱ به آت )توسط پاپ  ۱۹۳۰ش سپرده شد. بالرمینوی جنایتکار در سال میالدیPie 

آنکه بیشتر و قدیسی ارتقا یافت. متاسقانه متعصبین در تمام ادیان یکسانند  ۀمیالدی( به درج ۱۹۳۹ -۱۸۵۷)نهم 

 جنایت بکند به مقام باالتری می رسد. 

Galileo Galilei ( که مانند ۱۶۴۲ -۱۵۶۴دانشمند ایتالیایی )جیوردانو برونوبه مرکزیت خورشید معتقد میالدی

به ناچار در دادگاه کلیسا تقیه نمود و جان خود را نجات داد. هر  ،بود، می رفت که به سرنوشت شوم او دچار گردد

چند باز هم تا آخر عمر به حبس خانگی محکوم گردید و در مرگش پاپ اجازه نداد که فامیل و دوستانش جنازه 

خداوند مهربان در روی زمین پیرو  جانشینانیا سنگ قبری بر روی مزارش بگذارند. گوئی همه  او را تشییع کنند و

  .یک مرام جنایتکار هستند! این حرکات غیر انسانی را در عصر خود هم شاهد هستیم

Heliocentrisim  با مرکزیت خورشید در منظومه شمسی را اولین بار یک فیلسوف یونانی به نامAristarchus 

of Samos( ۳۱۰- ۲۳۰ ( پیشنهاد کرد ولی متأسفانه نظریه ارسطو )و  ۳۲۲ - ۳۸۷قبل از مسیح )قبل از مسیح

( فرضیه (Geocentrismمیالدی( که زمین را مرکز جهان میدانستند  ۱۶۸تا  ۹۰بطلمیوس یونانی در اسکندریه )

 غالب باقی ماند. 

میالدی( بود. ابوریحان  ۵۵۰-۴۷۶هندی ) Aryabhataدومین دانشمندی که مرکزیت خورشید را عنوان کرد 

 ۱۳۱۱میالدی( که سفرهای علمی به هند کرده بود و قطب الدین شیرازی )وقات حدود  ۱۰۴۸ - ۹۷۳بیرونی )

 شاید از ترس قدرتمندان نادان دینی...  ،ولی آن را تأیید ننمودند ،مرکزیت خورشید بحت کردند ۀمیالدی( دربار

کشیش و  ،میالدیNicolas Copernicus  (۱۴۷۳- ۱۵۴۳ )و ایرانی احتماال توسط کار دانشمندان هندی

که حرفش به میان آمده  "گالیله"مانند  و دانشمندان دیگری او شناخته شده بوده است. ،لهستانی -دانشمندی آلمانی

ن را در میالدی(، مرکزیت خورشید و گردش زمین به دور آ ۱۶۳۰تا  ۱۵۷۱ألمانی ) Johannes Keplerو 

 شمسی ثابت نمودند.  ۀمنظوم

سال پیش از کپرنیک به مرکزیت خورشید و گردش ما به دور آن آگاهی  ۴۵۰بنابراین حکیم عمر خیام در حدود 

 داشته است. 

 نیز در منابع معتبر )نسخه های بودلین وطربخانه( آمده است: این رباعی: رباعی چهارم

 تا کی غم آن خورم که دارم یا نی

 عمر به خوشدلی گذارم یا نیوین 
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 پر کن قدح باده که معلومم نیست

 کاین دم که فرو برم برآرم یا نی

How long should I care for what I bave or have not? 

And whether to pass this life, happy-bearted or not? 

Fill up the wine-howl! I do not even know 

whether this air I breathe in, I will breatbe out or not? 

( نمود. حکیم عالوه بر علوم متعدد  Sudden deathاین دقیق ترین تعریفی است که می توان از مرگ ناگهانی )

بیماران یا آشناها مشاهده کرده بود. این رباعی نشان می دهد  نزدبه دانش پزشکی هم آشنا بود و مرگ ناگهانی را 

هم امراض قلبی باعث مرگ بودند. علت مرگ ناگهانی در بیش از هفتاد درصد، مربوط به  که هزار سال پیش

  .امراض قلبی است

هم در منابع معتبر )نسخه های بودلین و طربخانه( به نام حکیم ذکر شده است و نشان می دهد که آن  :رباعی پنجم

 عاری از افکار خرافی بوده است:  ،اندیشمند بزرگ

 در نهاد بشر استنیک و بدی که 

 شادی و غمی که در قضا و قدر است

 با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

The good and evil inberent to buman nature 

the joy and sorrow bound to destiny, 

do not ascribe them to the stars in the light of Reason: 

the stars are a thousand times more powerless than you. 

 در صورتی که ناصر خسرو قبادیانی می فرماید: 

 نکو از بهر آنک را نیک را بد دارد و بد

 بر ستاره سعد و نحس اندر فلک مسمار نیست

 یا: 
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 به سعد زهره و نحس زحل نگر که چه داد

 بدان یکی سعدی و بدین دگر نحسی

 حافظ می فرماید : 

 ی و قصه مخوانامه چهره  ۀبگیر طر

 که سعد و نحس زتأتیر زهره و زحل است

( می تواند تیم (Octopusیک اختابوس  Paul the pulpدر قرن بیست و یکم هستند کسانی که خیال می کنند 

 برنده فوتبال را در مسابقات جهانی آفریقای جنوبی پیش بینی کند!... 

 قمری( نوشته جمال الدین شروانی ذکر شده است: ۷۳۱در نزهه المجالس ) : این رباعیرباعی ششم

 خورشید به گل نهفت می نتوانم

 و اسرار زمانه گفت می نتوانم

 از بحر تفکرم برآورد خرد

 دری که ز بیم سفت می نتوانم

I cannot cover the sun with mud. 

I cannot explain the mysteries of Time 

From the sea of my reflections Reason 

has brought out a pearl, which I fear to reveal 

جای بسی تأسف است که دانشمندان و دگر اندیشان از ترس قدر قدرتمندان نادان، چه سیاسی و چه دینی مجبور به 

فروردین ماه ثابت نگه خودسانسور می شوند. کسی که با همکاران منجمش توانست نوروز را برای همیشه در اول 

ولی  ،دارد و طول سال شمسی را به دقت قرن بیستم محاسبه نماید، می توانست مطالب علمی مهمی را بیان کند

 متاسفانه جرأت نکرد. بنابراین نباید تعجب کرد چرا از جهان علم و صنعت بیگانه مانده ایم. 

 -صحبت نمی کرد و یا نمی نوشت بالفاصله نابود می هر دگر اندیشی که مطابق باورهای خرافی قدرتمندان نادان

وسیله بتوانند عوام را با حکایات خرافی خود سرگرم کنند و توسط آنان قدرت سیاسی را در دست  گردید تا بدین

 گیرند. در عصر خود هم متاسفانه این تصرف قدرت و نگون بختی جمعی را شاهد هستیم. 
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قمری، ابوالمعالی عین القضات  ۳۰۹ن بن منصور معروف به حالج در سال کشتار اندیشمندان بزرگی مانند حسی

 ۱۳۲۴قمری و سید احمد کسروی در سال  ۵۸۷قمری، حکیم شهاب الدین سهروردی در سال  ۵۲۵همدانی در سال 

و جنایت  شمسی، ناتوانی فکری مخالفان متعصب را می رساند که به جای بحث با استدالل و منطق، رو به کشتار 

 می آورند.  

او در  ۀفوق العاده جالب است. هیج شاعری به انداز ،زندگی خیام که در رباعیاتش به نظم کشیده شده ۀفلسف

نوعی از نابودی بشر ه اشعارش مرگ را در نظر نداشته است. از صد و ده رباعی انتخاب شده، در هفتاد و نه رباعی ب

بر بدبینی حکیم نیست که بعضی ها ادعا می کنند، بلکه حاکی از سخن به میان آمده است. این یادآوری مرگ دلیل 

حقیقت بینی اوست که می خواهد ما را متوجه مرگ حتمی سازد تا در زندگی دم را غنیمت بشماریم و رنج بیهوده 

زندگی  ۀو دوست داشتن زندگی ما را از خشونت و جنایت دور نگه می دارد. فلسف بودن به خود راه ندهیم. خوش

 کیم عمر خیام را می توان در یک بیت این گونه خالصه نمود: ح

 ز خاطر مبر آخرین لحظه را 

 که تا بهره گیری از هر لحظه ای 

 

 حسین صادقی 

 پروفسور افتخاری جراحی قلب و عروق 

  hsadeghi@bluewin.chسوئیس  -دانشگاه لوزان 

  ۲۰۲۲دسامبر 
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 !آبتین ام

 :های سیاه تهران تا تبعید عشق سال 

حضورت، سایه نشین سکوت شوم؟ نگفتی من چگونه حتی می توانم این چند هجای  نگفتی من چگونه در غیاب

را بنویسم؟ حتی پنهانی در این شباروز همانند، شهامت تکرارش را به نجوا هم ندارم چرا که  ،«س و گ» ،سیاه را

یسم در غم ام وهر آنچه می نودوخته نشده است. من کاغذین جامه پوشیده چنین رختی بر قامت خنده های تو

«. است فراموشی با حافظه ستیز قدرت، با ستیز» . با اینهمه، می نویسم، چرا که «نیست خوش دلم پنداری»  فقدان تو

عسس های عبوس و پلشتی پر مماشات و تو با شعر بلند زیستنت، نیک ترین نیکویی ها را سرودی در عصر 

اندیشان را چنان خنداخند هجویه هایت  تاالرهای سخت. مرگ چون تو گُردی را چگونه باور کنم وقتی نایارانت

 ریزد به خوابگه مورچگان. ورسد به این سوی مرز و سیالبی میهای نعره و بیمشان میلرزه می لرزاند که پس

عاشقانه های غم آهنج ات همچون نامه های سربازی بود در سنگر پیش از رخت بر بستن. تو در روزان غم فزای 

را سرودی ساختی برای کودکان فردا. راستی آبتینم، « ی -د -ا -ز -آ»ان شب های بی ماهتاب تهران، زندان و کوژ

هیچ فکر کرده بودی به حروف ناپیوسته این کلمه؟ یکایکشان در مجاورت یکدیگرند بی آنکه هرگز به هم 

های ارجمند را تحریف ههای حقیر، همه واژوندند! همچون ما گسستگان و بی جواران خویش. انگار فرهنگیبپ

 ؛ مبادا کسی به یاد آورد که :«آبـتـین»به « آتـبـین»کنند، از آنجمله نام تو را، از می

 چو ضحاک بگرفت روی زمین

 پدید آمد اندر جهان: آتـبین! 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

90 

 

 

ر چقد»با این همه، آن سوی زاری های مادرم در ابیات تنهایی تو، زمزمه ای بود در گاهواره ی ناگرم مام وطن 

تو را باور پذیر می کرد. چرا که تاریخ خونین ما،  قتل که« دست مرا کم می گیری/ چقدر مرا دست کم می گیری

من چگونه می توانم فغان شهر را در پس جنایت! جُرم و بینَطع سرخ و باال بلندِ بریدن سرهاست! سرهای بریدۀ بی

اد تو و آن شور زیستنت، پلشتی این جهان را تاب خودم ساکت کنم؟ چگونه می توانم بی روشنایی خنده های ش

 بیاورم؟ 

و دل سوخته تر از آنم که آهی برآورم تا « نگنجد سخن در که است وقتی من وقت» یار اندوه گسار من، در حزن تو

اگرچه از بزرگ توس تا سعد سلمان، از مویه های سعدی تا فراق نامه های عراقی و از از الژورد شعر برگذرد. 

سوگنامه های خاقانی شروانی تا شاملو... برگ سبز شعر پارسی، در سوگ آزادمردان و دلیرانی سیاه شده است که 

همچون تو استوار ایستادند در برابر تاریکنا و چنان در نور آمیختند که خود رنگی از حقیقت زمانه شان و زمانه مان 

ی آراید و زبانی می پاالید که هنوز مویه های شدند. چنان که فردوسی توسی در سوگ سیاووش صحنه ای م

 سرزمین من از میانش پیداست.

 گرفتند شیون به هر کوهسار

 نه فریادرس بود و نه خواستار

... 

 برفتند با مویه ایرانیان

 بدان سوگ بسته به زاری میان

 همه دیده پرخون و رخساره زرد

 زبان از سیاوش پر از یادکرد

 

و پیراستگی که بر پیمان خویش راسخ بماند چنان بر فردوسی توسی سهمگین بود که از سوگ سیاووش با آن پاکی 

خون او راستان دیگری در این سرزمین سر برآوردند که تو بی هیچ شبهه ای از سالله سیاووشانی. ایستاده در برابر 

 -اک! آنسو، تو به روشنایی میکنند! و تو را چه بلیسانی که با سوهان زبان یا سکوت، تیغ را تیز میتیغ و تیغه

-های مهتران ژاژ می خایند!  اینها را چه آزرمی از دریوزگی ننگپیوندی، و این سو، همدمان تیغ، به نشخوار نواله
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نام!  و خزیدن در برابر تخت به امید بخت! و بوسیدن پای منبر، به امید آنکه من بر کشند به فرِ ...! و دریغ من از جان 

 شیرین توست ای گشاده دل وُ گشاده رخ وُ گشاده سخن. 

 شدن ایرج می خواندم:و جایی از اسالمی ندوشن در سوگ کشته 

ایرج بی گناه ترین پهلوانی است که در شاهنامه  بتوان یافت حتی از سیاوش و فرود و سهراب مظلوم تر و شهید »  

تر است. هر چند که داستانش به غم انگیزی داستان آن سه نیست. او به سادگی گمان می کند که می توان با سالح 

شنوم در و تو رفتی یگانه ی من، اما هنوز آوازت را می«  زشت خویی رفتمهربانی و خوبی، به نبرد خشونت و 

بُرّان، همچون  —رسا و آهنگین! —ها و طنین شیپورها: مثل صدای شاملوها و اهتزاز پرچمپسالی لرزالرز پرده

نشده، تو اندیش! هنوز هیچ اند مرغان مرگکلمات صادق هدایت در پلشتی واژگون زمانه ما. و چه کور خوانده

ای! عسس، همچنان، از انبوه خنده و خرَد و اندیشه و زیبایی ی تو در هراس است! و از میان همین انبوه، تکثیر شده

خواهی! اینها، همه جا صدای تو خواهند بود، شعر تو خواهند بود  چنانکه تو اند به کینچه جنگاورانی سر برآورده

زیبایی؛ و ایستادن و  نخواستی فرا گزاردی نیست مگر، همانگونه که تو میگویی، من و ما را با این جهان دگر کار

 نه گفتن به زبونی و حقارت.

  ۲۰۲۲ژانویه ، کالیفرنیا -شیدا محمدی

 

. به بکتاش آبتین، یار دیرین ام که در قفس هم آزاد بود  

 هوای باران و فرشته

  شیدا محمدی 
 

های دوست و دلم تنگتان خیلی سنگ  

تنگتان خیلیدلم       -   

 به نستعلیق های خیس

های براق به اسم  

  بارد. به عشق که این روزها تنها اینجا می

 

با بوی این درخت به موسیقی شما گوش می دهم چه گورستان دنجی و  

های طرار ای ستاره  سالم  
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ای مردهای سینه چاک و سبز سالم   

لوفرهای کبود برکه حرف می زننداند و از نی باز دور هم نشسته های مروارید     گل  

  ها از نام جدید کوچه

شوند به اشاره های جدید. که یکی یکی تبدیل می  

توانست باشد     هوایم پروانه و آفتاب دستم در دست پسرم می  

  توانست باشد        هوایم باران و فرشته دستم در دست تو می

 ما داشتیم با لک لک ها و سینه سرخ ها می رفتیم

  زدیم ما داشتیم با بلوط های قدیمی از بهشت حرف می

  از تن و موهای دخترکی شبیه همین کاجِ اینجا.

 آن روز   آن روز   آن روز  که  تخت و رخت شما از راه رسیده بود 

ای آمد و دیدم سرم گیج می رود کوچه   

می برند های سیاه از کتاب و ساعت و شهر     شما را برداشته اند و دیدم ماشین   

 من در کوچه ای گم شدم

 با دست های قفل و آدم های نیمه تمام 

.بی شما و ابدی  



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

93 

 

 

اید بتوان گفت که در میان آثار عدیدۀ روانشاد ایرج پزشکزاد ش

جای ویژه ای دارد، چرا که این کتاب  طنز فاخر سعدیکتاب 

در مقایسه با سایر آثار نویسنده بیشتر به پژوهش آکادمیک متکی 

خرده »یا به قول نویسنده « بخش»و مانند است. کتاب در نُه 

 تنظیم شده و به شرح زیر: « عناوین

 -به بی« پیش درآمد»بخش اول، یا چنان که در کتاب آمده 

توجهی نسبی ایرانیان و فارسی زبانان به سعدی اختصاص دارد، و 

یک شاعری به »این کیفیت را بیشتر می توان در عناوینی از قبیل 

« سعدی سیتزگان»، و «گلستان به جای سوت سوتک»، «نام سعدی

اب حس کرد. بخش دوم به وضوح بیشتری از دیگر عناوین کت

نامگذاری شده، و درصدر آن نقل قول « نگاه دیگری به گلستان»

مبسوطی در چرائی این مطلب آمده، از هانری ماسه، سعدی 

شناس فرانسوی که معتقد است آثار سعدی در میان غربیان 

 محبوبیت بیشتری دارد تا در میان ایرانیان.

، «ولتر»در بخش های سوم تا هفتم کتاب طنز چهار تن از شهیرترین طنز پردازان اروپائی بررسی شده که عبارتند از  

، و از هر یک از این طنز پردازان اروپائی یک اثر انتخاب شده و مورد بحث و «ارول»و « هاشک»، «ویکتورهوگو»

تحلیل شده است. در متن اول  چرند و پرندبخش از  در دو« طنز دهخدا»بررسی قرار گرفته است. در بخش هفتم 

قشون »مورد بررسی قرار گرفته و موضوع متن دوم « کارشکنی خارجی ها در زمینۀ اصالحات ایران»مضمون اصلی 

« بسیج و تمرکز نیروهای محمد علی شاه در باعشاه»که در آخرین شماره صوراسرافیل به چاپ رسیده، « کشی شاه

که بخش هشتم کتاب طنز فاخرسعدی را تشکیل می دهد ده مبحث به « سیری در گلستان»در تحلیل شده است. 

منجم »، «رأی انور ملوکانه»، «خمسه هدایت»، «که چه بشود»، «خندندگی»چشم می خورد که به ترتیب عبارتند از: 

مردم آزادی برای » و« جدال سعدی با مدعی»، «یک سفر دیگر»، «نادان خوش روزی»، «قاضی همدان»، «بداقبال

این بخش و مباحث آن را می توان گرانیگاه کتاب به شمار آورد زیرا در اینجاست که بحث اصلی «. رضای خدا

هزلیات »نویسندۀ کتاب به کیفیت و ماهیت شاخص طنز سعدی بازمی گردد. کتاب با بخشی به پایان می رسد به نام 

عبارت است از سه مجلس به نثر، مشتمل بر مطالبی ناپسند و »سنده در اینجا موضوع نخست به گفتۀ نوی«. و خبیثات

 و  حکایات  از   عبارت ، و موضوع دوم «، به این سه مجلس افزوده شده«المضاحک»رکیک که حکایاتی هم به نام 
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در  هر چند زنندگی دارد ولی به گفتۀ پزشک زاد طرز بیان می نماید که از شیخ است و»قطعاتی است منظوم که 

خواه این دو کتاب از شیخ باشد یا نباشد، ما چاپ آنها را »پزشکزاد می گوید: « نسخه های قدیم هم وجود دارد.

 «. . . . شایسته ندانستیم

را از دیدگاه تاریخی نیز از دیگر آثار پزشک زاد متمایز می کند. این است که  طنز فاخرسعدیو اما آنچه کتاب 

در تاریخ ادبیات فارسی که در آن یک طنز پرداز معاصر کار نیای شهیر خود را ارزیابی این شاید نخستین بار باشد 

بعضی »می کند. این ارزیابی از آنجا آغاز می شود که هم در نخستین جملۀ پیش درآمد کتاب می خوانیم: 

نز پردازان روم قدیم و او را با آثار ط گلستاننویسندگان اروپائی، سعدی را به طنزپردازی شناخته اند تا جائی که 

پزشکزاد « اروپای قرن شانزدهم مقایسه کرده اند، و حال اینکه سعدی شناسان ما در گلستان چنین طنزی ندیده اند.

آنچه می خوانید یک »، و فروتنانه می افزاید: «چرا؟ علت این تفاوت درک و دریافت از یک اثر چیست؟»می پرسد 

نیست، بلکه حاصل تأمل من در این باب و  --به قول فرنگی ها آکادمیک  --دی تحقیق ادبی در قالب قواعد قراردا

جست و جوی منزل به منزلم از طریق مقابله و مقایسه است. لذا تقسیم بندی مرسوم تألیفات تحقیقی را ندارد. فقط 

ه، خرده به مالحظۀ تاکید بر نکته های راهگشای جست و جو، همچنین دادن قدری تنفس الی سطرهای فشرد

 (. ۱۰، پیش درآمد، ص طنز فاخر سعدی« )عناوینی به متن افزوده ام که مالحظه می کنید.
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اما چنان که در باال گفتیم بخش های سوم تا هفتم طنز فاخر سعدی به آثاری از طنز پردازان اروپائی اختصاص دارد. 

با خوشبینی، از ولتر مورد بررسی قرار گرفته است، به ویژه از دیدگاه انتقادی و  کاندیددر فصل نخست رمان 

 «. انکار آمیز خاص ولتر در برابر فیلسوف آلمانی الیب نیتس»

( بر آن بود که همۀ وضعیت های موجود در جهان بهترین وجوه ممکن هستند، و این ۱۷۱۶-۱۶۴۶الیب نیتس )

قاد چندین تن از فالسفه و ادیبان قرن هجدهم قرار گرفته بود، و انتقاد طنز آمیز دیدگاه فلسفی مورد اعتراض و انت

ولتر نیز در همین نکته نهفته است. او جوان پاکیزه و پاکدلی به اسم با مسمای کاندید را از انواع درد و رنج های 

ار و پی در پی می گذراند، و انسانی، از قدرت مطلقۀ شاهان مقتدر و کشیشان ریاکار گرفته تا جنگ های مصیبت ب

در معرض آدمیانی پر مدعا و تهی مغز قرار می دهد تا نظریۀ فلسفی الیب نتیس را مورد انتقاد قرار دهد. آنگاه که 

کاندید، همراه با پانگلوس و کشیشی خیرخواه ولی ابله عازم پرتغال می شود، گرفتار توفان می شود و آنگاه که 

« انکیزیسیون»د با زلزلۀ مهیبی در شهر لیسبون روبرو می گردد و سرانجام گرفتار مصیبت سرانجام به پرتغال می رس

 یا دستگاه مذهبی تفتیش عقاید می شود. 

مجازات « از جمله تصمیمات سران انکیزیسون برای رفع نحوست زلزله و جلوگیری از تکرار آن»به گفتۀ پزشکزاد 

اندید را به شدت شالق می زنند و پانگلوس را به دار می کشند. کاندید و همراهش پانگلوس است. بنابراین ک

رویدادهایی که بر پانگلوس و کاندید می گذرد از این هم سخت تر می شود، ولی نکته در این است که ولتر از 

ن بر خواننده آشکار کند. از آ« الیب نیتس»انواع شگردهای ادبی سود می برد تا انتقاد تاریخی خود را از مکتب 

جمله تآیید ضمنی و مسخره آمیز اوست، همراه با وضعیت هایی اغراق آمیز در ستایش اعمال نا مطلوب، کتمان 

های بی پشتوانه و گاه بی مهابا، و طعنه های نیشدار و کنایه های گزنده و دیگر شگردهای ادبی موسوم در زمانه و 

تس به صورت بهترین وضعیت های ممکن در جهان زبان و فرهنگ ولتر، که در چشم کاندید و در حکمت الیب نی

 جلوه می کنند. 

باری، انتقاد ولتر از موضع فلسفی الیب نیتس چندان دقیق نیست، هر چند لبۀ تیز طنز او از سر زمانه خودش گذشته، 

وش و تا به امروز نیز مقام الیب نیتس را در تکوین فرایند منطق و فلسفه در قرن های هجدهم و نوزدهم دستخ

انتقادهایی کرده است. غرض از طرح این سخن در اینجا آن است که بگوئیم طنز چنانچه مقام و موقعیت خود را در 

فرهنگ زمانه درست درنیابد لبۀ تیز خود را کم کم از دست می دهد و به نشانه ای از زمانه خود بدل می گردد. 

 ،فرنگی رسماً پذیرفته ایم« Satire»ا معنی جدید، معادل ما لفظ طنز را ب»همچنین آنجا که پزشکزاد معتقد است که 

ولی در عمل میان طنز و فکاهه فرق چندانی نمی گذاریم و طنزی را که نتواند ما را بخنداند طنز نمی شناسیم )طنز 

، تنها در محدودۀ معین تفاوت میان فرهنگ زبان فارسی در دوران معاصر و فرهنگ قرن («۴۹خرسندی، ص 
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اروپا می تواند درست و دقیق باشد، و نه برای تمامی ایام و دوران ها. شاید به همین دلیل است که باز به  هجدهم در

ظاهراً بی آن که به  --که منظور از این گروه اروپائیان برای قرن های نوزدهم و بیستم است  --گفتۀ او غربی ها 

ده تأکید می کنند، که او را با طنزپردازان بزرگ رومی و این حکایت ها خندیده باشند، نه تنها بر طنزپردازی نویسن

 اروپائی مقایسه می کنند )همانجا(.

من متأسفانه، هر چه گشته ام به تعریف جامع و شاملی که مورد اتفاق نظر »در ادامۀ این بحث پزشک زاد می گوید: 

اب به این سئوال که طنز چیست و طنز خوب اهل فن باشد برنخورده ام. طنزپردازان شناخته شده غالباً از زیر بار جو

چه خصوصیاتی دارد، شانه خالی کرده اند. انگار نخواسته اند طنز را در قالب معین دست و پاگیری زندانی کنند. 

 (.۵۰-۴۹)طنز فاخر سعدی، ص 

 Les Chatiments عقوبت هانام گرفته است، پزشکزاد به کتابی به نام « طنز ویکتورهوگو»در فصل بعدی، که 

می پردازد، که در آن حقارت رقت بار ناپلئون سوم در برابر عظمتی که نام پرهیبت ناپلئون بناپارت در چشم ویکتور 

، برجسته شده است. در این کتاب هوگو، به گفتۀ ناپلئون صغیرهوگو گرفته بوده است با عنوان کتاب، یعنی 

ن و نظامیان و روحانیون و قضات گرفته تا دیگرانی که استقرار از مجلسیا --پزشکزاد، ناپلئون سوم و همدستان او را 

به باد انتقادهای سخت می گیرد. به نظر پزشکزاد به استناد  --دیکتاتوری را در فرانسه تشویق و حمایت می کردند 

« تساتیریس»ست که ویکتور هوگو، در کنار عناوین شاعر و نویسنده و درام نویس عنوان  عقوبت هاهمین کتاب 

 (.۷۰یا طنزپرداز نیز گرفته است. )طنز فاخر سعدی، ص 

در اینجاست که می توان گفت پزشکزاد از نویسندگان و شاعران ایران نیز انتظار دارد که طنزی از نوع طنز 

ویکتورهوگو پدید آورند تا شایسته مقام طنزپرداز، در مفهوم اروپائی آن، باشند. او فکر می کند تنها کسی که به 

جایگاه فاخری   ن ایده آل نزدیک شده سعدی است، گیرم گاه در بعضی جاها، حافظ نیز در کنار سعدی چنینای

از این که کار هوگو لطافت  عقوبت هامی یابد. شاید به همین دلیل باشد که در توجیه معادل سازی خود در کتاب 

مردم امپراتوری سوم فرانسه و بعد از آن بوده فاقد و ظرافت شاعرانه را که از عوامل موفقیت این گونه اشعار در میان 

است. توجه به این نکته پایانی نیز در خور است که در عین حال پزشکزاد وضعیت فرانسویان نیمۀ دوم قرن نوزدهم 

تآکید  و   را نیز به حساب آورده یا به تعبیری موجودیت حضور تاریخی و دگرگونه ای را در ذهن ایشان تصدیق

از نشانه هایی همچون این نمونه می توان چنین نتیجه گرفت که پزشکزاد در مقام طنزپردازی در خور  می کند.

توجه تاریخی به گونه ای تردید و دو دلی دچار می شود، بدین معنا که از یک سو طنز فارسی زبانان امروز را در 

و نکته سنجی طنز امروزیان توجه الزم تداوم طنز سعدی و حافظ می شمارد و از سوی دیگر به عنصر بذله گویی 

 مبذول نمی دارد.
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آنگاه که به تحلیل و تفسیر طنز اروپائی قرن بیستم می رسیم پزشکزاد از نویسنده و طنزپردازی نام می برد که 

 Jaroslav Hasekاثر « سرباز پاکدل»معروف ترین اثرش را خود او به فارسی ترجمه کرده است، و آن رمان 

در پراگ انتشار یافت.  ۱۹۱۷( است، که نخستین چاپ آن در سال ۱۹۲۳-۱۸۸۳اشک نویسنده چک )یاروسالو ه

موضوع رمان هاشک استعمار امپراتوری اتریش و نظام تحمیل شده بر ملت چک است، و هاشک برای نشان دادن 

 ید: را نمونۀ مناسبی یافته است. پزشکزاد می گو« شوایک»این مظالم بر مردمان ساده دل چک، 

شوایک ساده دل، در برابر همه کس، از خبرچین ها تا افسران پلیس مخوف ارتش، از پرستاران تا اطباء 

نظامی، از ماموران ارتشی تا کارمندان خوش خدمت چک، همه جا با صافی و سادگی طبیعی اش از دو 

پذیرش حرف خود را روئی ها و خباثت ها پرده برمی دارد. و با کمک خوش بینی و خوش خلقی تزلزل نا

به کرسی می نشاند. در همه حال با رفتار و گفتار بی غل و غش، سخاوت و خشونت سیستم اداری و 

، ص طنز فاخر سعدینظامی امپراتوری حاکم بر کشورش را نشان می دهد و از آن انتقاد می کند )

۸۰ .) 

ماموران اتریشی »مورد شوایک هم  بدیهی است بعضی سربازان در دوران جنگ به تمارض روی می آورند و در

 سربازگیری به او ظن می برند که با تظاهر به سفاهت، قصد فرار از خدمت را دارد. 

هاشک شوایک ساده دل را نیز از مراحل گوناگون نظام طبقه بندی شده شکنجه های جان فرسا می گذراند، از 

کپسول گنه گنه معروف به گنه گنه »، مثال با روزه های سخت گیرانه و جانگداز تا معالجه های من درآوردی

، از شست و شوی کامل معده با آب داغ تا تنقیه متمارضان با صابون و گلیسرین. و این همه را به شوایک «دیسی

ساده دل تحمیل می کنند تا بیماری او، که خودش فکر می کند رماتیسم است، شفا پیدا کند. پس از معاینه دقیق او 

 ر به دستیار خود چنین دستور می دهد: سرانجام دکت

بنویسد: شوایک روزه کامل، شستشوی معده دو دفعه درروز، تنقیه یک دفعه در روز، دستورات بعدی با 

توجه به تحول وضع بیمار داده خواهد شد. فعال او را به اتاق معاینه ببرید، معده اش را شست و شو بدهید و 

آسمان کمک می گیرد که رماتیسمش را از بدنش دفع کند )طنز فاخر  تنقیه اش بکنید. آنوقت از زمین و

 (.۹۲سعدی، ص

زمانی در می یابد که چه فاصله ژرفی میان تمارض شوایک که واقعا از  شوایک پاکدلدر اینجا خوانندۀ رمان 

رید، حالتان آهان! رماتیسم دا»جنگ متنفر است و دکتر موجود است. دکتری که ابتدا در پاسخ شوایک می گوید: 
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را می فهمیم مرض بسیار خطرناکی است. عجب اتفاقی برای شما افتاده که درست موقعی که همچه جنگی پیش 

 (.۹۱، ص طنز فاخر سعدیآمده به روماتیسم مبتال شده اید. مطمئنم که از این پیشامد خیلی ناراحت شده اید )

می پردازد و هم از آغاز با وجود آن که از کتاب معروف دیگر « طنز جورج ارول»پزشک زاد در فصل بعدی به 

است، چرا که این کتاب « مزرعه حیوانات»( نیز نام می برد، می گوید که تمام توجهش به ۱۹۸۴) 1984ارول، یعنی 

ش از پیش در می یابد که پزشکزاد مصمم از نوع طنز خنده آور است. با این سخن خواننده بی 1984به خالف 

را از مرکز مفهوم طنز بیرون براند و تصویری از این نوع ادبی بپردازد که در آن خنده « خنده آوری»است عنصر 

 -، را در ساخت و پرداخت طنز عنصری ضروری نمی«خندندگی»آور بودن یا به گفتۀ او در جای دیگری از کتاب 

 ی این مقاله یک بار دیگر این ویژگی را از نظر خواهیم گذراند.بیند، و ما در بخش پایان

بحث پزشکزاد، به گفتۀ خود او، نقد دیکتاتوری پرولتاریائی است، سیستمی که  مزرعه حیواناتباری در کتاب  

های ، ایدئولوژی 1984، حال آنکه در آن کتاب دیگر یعنی در «همه برابرند ولی بعضی از دیگران برابرترند»در آن 

توتالیتر مثل کمونیسم و فاشیسم موضوع نقد نویسنده است، سیستمی که در آن همه ارزش های انسانی نفی گردیده 

به نقد مشخص تری روی آورد. توصیف   مزرعۀ حیواناتاست. آنچه مد نظر ارول بوده این است که در داستان 

 ز نظر خواننده می گذرانیم: پزشکپور به دقت بازگو شده و ما در اینجا تمامی این متن را ا

یک روز حیوانات مزرعۀ آقای جونز برای پایان دادن به استثمار خود بوسیله آدمیان، به توصیه و رهبری 

خوک پیری تصمیم به شورش می گیرند و کمی بعد از درگذشت رهبر، سه رأس از بزرگان خوک ها، 

می گیرند و با تدوین یک سیستم فلسفی که آن را  جیقو، برنامه توطئه را پی -گوله برفی -ملقب به ناپلئون

 -می نامند، مقدمات اجرای طرح را فراهم می آورند. عاقبت شورش را به مرحله اجرا می« حیوانیسم»

رسانند، صاحب مزرعه را فراری می دهند و خود اداره امور را به عهده می گیرند. ناپلئون و گوله برفی، 

تازۀ حاکم بر مزرعه را، به عنوان هفت فرمان، اعالم می کنند و بر دیوار در مقام رهبری نهضت، مقررات 

 -هیچ حیوانی لباس نمی --هر چهار پا یا بالدار دوست است  –می نویسند: هر موجود دو پا دشمن است 

هیچ حیوانی حیوان  --هیچ حیوانی الکل نمی آشامد  --هیچ حیوانی در تختخواب نمی خوابد  --پوشد 

 (.۹۴همه حیوانات برابرند: )طنز فاخر سعدی، ص  --نمی کشد دیگر را 

دگرگون می شود. حاکمان حکم های جدید صادر می کنند، « باد و باران»البته در گذر زمان متن هفت فرمان بر اثر 

است و برابرترها از همیشه برابرتر می شوند، و آخر کار آنچه بر جای باقی می ماند یک پشته جسد انواع حیوانات 
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طنز فاخر «. )همه برای این که گرم بشوند چسبیده به هم خوابیدند»در پیش پای ناپلئون، و انواع حیواناتی که 

 (.۱۰۱، ص سعدی

و اما پزشکزاد پس از این گردش کوتاه در طنز اروپائی در جست و جوی چرائی درک بهتر و بیشتر آنچه او طنز 

ران باز می گردد و نمونه هایی از طنز متجددان را به صورت دو قطعه از فاخر سعدی نامیده است به زبان فارسی و ای

است که صنیع الدوله از « راه آهن صنیع الدوله»در برابر چشمان خواننده می گذارد. نخستین قطعه  چرند و پرند

ه گفتۀ کودکی آرزوی ابداع این زیرساخت فنی را در دل پرورده است، و آنگاه که وزیر مالیه ایران شده، ب

عاقبت عقلش به اینجا قد داد که مالیات غیر مستقیم به بعضی از واردات ببندد و بوسیله این مالیات کار »پزشکزاد، 

یک دفعه برادرهای روز بد ندیده »خیال یک عمر خود را محکم کند. و راستی هم نزدیک بود کار تمام بشود که 

یی برپا، یک قیامت و الم سراتی افتاد که نگو و نپرس، داد، در تمام انگلستان، در تمام روسیه یک شور و غوغا

(. پزشکزاد با تسخری که خاص طنز ۱۰۸، ص طنز فاخر سعدی« )فریاد، بگو واگو، قشقرق همۀ دنیا را پر کرد

کار عدل و انصاف را به جایی رسانده اند که گذشته از این که »پردازی چون اوست، می گوید: نگو که اروپائی ها 

دار تمام ملل مشرق زمین می باشند و حاال می گویند که ما حیوانات را نمی گذاریم بعد از این اذیت کنند. به هوا

حشرات و سباع هم مانع می شویم که آزاری وارد بیاورند، از این جهت انجمن ها و مجمع ها، جمعیت ها و هیئت 

 (.۱۰۸)طنز فاخر سعدی، ص « های بزرگ برای این کار تشکیل داده اند

قد علم کرده اند و می گویند اگر در « حمایت حیوانات»خالصه این که دول بزرگ آن روزگار یک پارچه به 

چند صد هزار هزار رأس االغ، یابو، شتر و قاطر دستشان را بگذارند روی هم »ایران راه آهن کشیده شود باید 

خودش به این صورت از این حیوانات دفاع می کند: بنشینند و بربر به روی هم نگاه کنند، و دهخدا با طنز آشکار 

خوب، این ها زبان ندارند که مثل جناب سعدالدوله بردارند، روزنامه چاپ کنند و بگویند بی انصاف ها چرا کارها 

را از دست ما می گیرید؟ چرا ما را خانه نشین می کنید؟ اما انصاف و مروت اروپائی ها که جایی نرفته، فطرت پاک 

این بود که آنها هم برداشتند تلگراف کردند به سفارت »سایش خواه های عمومی که سر جای خودش است: آن آ

خانه های خودشان که به این ایرانی های وحشی بگویید که اگر شما راه آهن کشیدید و حیوانات بارکش را بیکار 

« کوپاهو»و « کپسول سانتال»و شما را مثل  و سلندر گذاشتید ما هم از روی قوانین حقوق بین المللی حتماً می آییم

 (.۱۰۹، صطنز فاخر سعدیدانه دانه قورت می دهیم. )

و نیز برای  --و اما نمونۀ واپسین ما در این مقاله، یعنی طنز دهخدا در صوراسرافیل از این جهت برای ایرج پزشکزاد 

و بذله پردازی و لطیفه گویی را « فکاهه سازی» مهم است که خواننده در اینجا نیز کاربرد ناگزیر حس --این مقاله 

می خواند، و لزوم آن را در طنز به زیر پرسش « خندندگی»در طنز درک می کند. شاید آنچه پزشکزاد به روشنی 
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می برد، برای کار خود او چندان ضروری و الزم و معنا بخش نباشد. ولی این نیز نتیجه ای ناگزیر است که حس 

در طنز فاخر یفه پردازی در کاربرد طنز، آن سان که در فرهنگ های اروپائی دیده می شود و فکاهه سازی و لط

، چندین نمونه از آن ارائه شده ، بخش ناگزیری است از طنز که گاه می تواند موجب خنده ای بلند یا قهقه سعدی

ی خواننده اجازه می دهد که های مسلط بر دریافت آن از سوی خواننده ایجاد می کند، و گاه به حس فکاهه ساز

محدوده های مفهومی آن را در معادل های آن در زبان های اروپایی، که در خالل سده ها از زبان های یونانی و 

 التین به آن زبان ها راه یافته است نشان می دهد. 

، که لب لباب نظر پزشکزاد را در بردارد، برمی گردیم تا بحث طنز فاخر سعدیدر اینجا به بخش پایانی کتاب 

سیری در »مربوط به نقش فکاهه پردازی در طنز را از دیدگاه پزشکزاد بررسی کنیم. در آغاز این بخش که با عنوان 

مشخص شده است پزشکزاد می گوید که در جست و جوی تفاوت طنز در نزد فارسی زبانان و « گلستان سعدی

من هر چه باال پائین می کنم خصوصیت مشترکی »یان به جواب درستی نرسیده است، و نتیجه می گیرد که: اروپائ

که در آنها می بینم انتقاد است. البته انتقادی غیر مستقیم، پوشیده البالی قصه و مثل و متل و شعر )طنز فاخر سعدی، 

 دازد. او می گوید: (. و از همین دیدگاه است که نگاهی به طنز غربی می ان۱۱۵ص 

باید یادآوری کنم که بعد از بررسی چند نمونه از آثار طنزپردازان بنام غربی و سعی در بررسی صفت و 

خصوصیت مشترک آنها به این رسیدیم که طنز غربی، الاقل در این نمونه ها، مالمت و انتقاد غیر مستقیم 

و گفتار سرگرم کننده و خوش آینده است. از ناروایی ها پوشیده در بسته بندی مثل و قصه و شعر 

(. در سایه روشن چنین برداشتی از طنز سعدی و در پی اشاراتی مرتبط با مسئلۀ ۱۲۰)طنزخرسندی، ص 

خنده »در آثار ادبی سرانجام پزشکزاد به این نتیجه می رسد که « خندندگی»رابطه میان طنز و کیفیت 

 (. ۱۶۶در پی خنداندن نیست )طنز فاخر سعدی، ص  مسئله سبک و شیوه است و طنزپرداز الزاماً

براین اساس پزشکزاد به گفته خودش، در حکایات متعدد گلستان، طنز، و طنزی فاخر سراغ کرده است که چند 

تایی از آنها را نمونه وار بررسی می کند، و ما نیز با الهام گرفتن از او بعضی از آن ها را در اینجا از نظر می گذرانیم. 

ارائه می کند « رای انورملوکانه»کایت نخست از نمونه هایی که پزشکزاد در گلستان سعدی یافته و با عنوان ح

 حکایت سی و یکم از باب اول گلستان، در سیرت پادشاهان است. متن حکایت این است:

همی وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند. هر یک از ایشان دگرگونه رای 

زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه همی کرد. بزرجمهر را رای ملک اختیار آمد. وزیران در خفیه 

پرسیدند رای ملک را چه مزیتی دیدی بر فکر چندین حکیم. گفت: به موجب آن که انجام کار معلوم 
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اگر خالف نیست و رای همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا. پس رای پادشاه اختیار کردم تا 

(. و سعدی در پایان، این دو ۱۲۹صواب آید، به علت متابقت او از معاقبت این باشم )طنز خرسندی، ص 

 بیت را شاهد می آورد. 

 خالف رای سلطان راه جستن 

 به خون خویش باشد دست شستن 

 اگر خود روز را گوید شب است این 

 بیاید گفت آنک ماه و پروین

  

ن نشانی هایی که داریم، من در این قطعه طنز می بینم. یعنی انتقاد غیرمستقیم پوشیده در با آ»پزشکزاد می گوید: 

پیچ و خم یک حکایت می بینم. ولی طنز ظریفی است که معتقدم دقیقاً به علت ظرافتش از بعضی نظرها پنهان مانده 

و صیانت نفس می بیند، و  است. آنگاه نظر دکتر غالمحسین یوسفی را می آورد که در این حکایت مصلحت وقت

پیداست که در این سخن بزرگمهر مصلحت وقت و صیانت نفس بیشتر رعایت شده است تا جست و »می گوید: 

دکتر »(. نظر پزشکزاد این است که ۲۶۵، جلد اول، ص دیداری با اهل قلم)نقل شده از کتاب « جوی حقیقت

ین ایراد را به تعبیر علی دشتی در کتاب قلمرو سعدی نیز پزشکزاد ا« یوسفی به طنز این حکایت توجه نکرده است.

وارد می داند، هر چند قید می کند که ایراد او به دشتی، تنها به نتیجه گیری نادرست او از این حکایت، که حاصل 

 نگرفتن طنز آن است، مربوط می شود. او نظر دشتی را مفصأل نقل می کند، به ویژه در آنجا که دشتی معتقد است

قلمرو )علی دشتی، « برای ترویج این روش نکوهیده ضرورتی نبود که فصاحت و بالغت سعدی به کار افتد»که 

(. نظر پزشکزاد این است که دشتی در عین ۲۴۰-۲۳۹، صص ۱۳۶۴، انتشارات اساطیری، تهران چاپ ششم سعدی

، اما از خود نمی پرسد که چرا «دسعدی را بسیار خوانده و می ستای»نکته بینی و برخالف آن که خود می گوید 

شجاعت و صداقت و امانت نسبت به مصالح عامه را فراموش کرده و دیگران را، از زبان بزرگمهر، »سعدی در اینجا 

این حکایت سعدی مصداق طنز به معنی »ترغیب کرده است. نظر پزشکزاد این است که « ریا و خبث و دروغ»به 

سعدی با ظرافتی کم نظیر، خودخواهی و استبداد رای پادشاهان را به »حکایت  و این که در این«. غربی آن است

پزشکزاد بر آن است که در مورد این حکایت دشتی راه خطا پیموده است. او «. طور غیر مستقیم، هدف گرفته است

ص این که معتقد است که دست کم در مورد این حکایت اشتباه برداشت به نتیجه نادرستی منجر شده است، بخصو
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(. خواننده ۱۳۹، ص طنز فاخرسعدی« )دشتی روی نظر خود درباره این حکایت بیش از اندازه پافشاری می کند

 حق دارد تعجب کند، چرا که طنز سعدی به راستی و شاید بیش از اندازه باریک و ظریف است.

می نامد حکایت یازدهم از « تذلبه ظاهر مب»و « چهل کلمه ای»داستان بعدی گلستان که پزشکزاد آن را حکایتی 

 باب چهارم گلستان است در فواید خاموشی. او در آغاز متن حکایت را به این صورت نقل می کند: 

منجمی به خانه درآمد، یکی مرد بیگانه را دید که با زن او به هم نشسته، دشنام و سقط گفت و فتنه و 

 آشوب برخاست. صاحبدلی که برین واقف بود، گفت: 

 بر اوج ملک چه دانی چیست  تو

 که ندانی که در سرایت کیست 

تنها نکتۀ این حکایت یعنی تنها چیزی که این شوهر را از دیگر شوهران »پزشکزاد در مقام نتیجه گیری می گوید: 

از طریق این نکته است که به هدف واقعی و »و اضافه می کند: « بداقبال مشخص می کند، حرفه اوست: منجم است

برای دریافتن اهمیت تیری که شیخ اجل، در »ای حکایت راهنمایی می شویم. و به درستی اظهار نظر می کند: معن

منجم زده، باید قبال عزت و شوکت و قدرت منجمین نزد « پناه ظاهر مبتذل و بی آزار این حکایت، به قلب نهاد

-۱۴۳، صص طنز فاخرسعدی« )نظر آوردپادشاهان و حکمرانان و تأثیر شوم آن ها در سرنوشت ملت ها را در 

مسلمانی است که »(. آنگاه از مسلمانی سعدی و شاعری او به تفصیل سخن می گوید، به ویژه از این که سعدی ۱۴۴

مُبلّغ آینده عالم الغیب فالیظهر علی »می بیند حتی پیامبرش از علم بر وقایع آینده اظهار عجز می کند و می گوید 

و از این همه نتیجه می گیرد که با خواندن این حکایت متوجه می شویم که شیخ با زیرکی و در است. ا« غیبه احداً

و   بی نظر  نهایت ظرافت منظور خود را که انتقاد از نهاد شوم منجم بوده، به طور غیر مستقیم و پوشیده در ظاهری

 (. ۱۵۱، ص طنز فاخر سعدیبی طرف، ادا کرده است )

که  گلستاندر باب هفتم « جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی»سرانجام می رسیم به حکایت 

آمده است، و پزشکزاد آن را ظریف ترین و استادانه ترین نمونۀ طنز سعدی می داند.  او « در تأثیر تربیت»زیرعنوان 

تبسمی بر لب کسی  –دعی بگذریم اگر از تجسم صحنۀ مضحک کتک کاری شیخ با م»می گوید این حکایت 

نمی آورد، ولی طنز ظریف آن، کسانی را که باید بگزد، یعنی متجاوزان را بخوبی می گزد و آنهائی را که مورد 

غالب اهل »(. ولی نه تنها خوانندۀ کم حوصله بلکه ۱۷۵، ص طنز فاخر سعدی« )تجاوزند به نهایت دلشاد می کند

، و ار این همه نتیجه می گیرد: باید ببینیم که سعدی در این «این حکایت گذشته اند بی توجه از کنار طنز»ما « ادب

تا کجا پیش می رود. آنگاه مفصآل در این « نعمت بزرگان»جدال، در مقابل مدعی چه می گوید، و برای ادای حق 
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ا عبادت درویشان دارد و نیز این که عبادت توانگران چه تفاوت فاحشی ب« از معدۀ خالی چه قوت آید»مقوله که 

توضیحات فراوان می دهد، و از این تفاوت ها نتیجه می گیرد که در این حکایت سعدی از توانگران دفاع نکرده و 

اساتید و سعدی »خیلی بیش از آن از مصائب و مشکالت و محرومیت های مستمندان پرده برداشته است. با این همه 

ند. از جمله کسانی که به گفتۀ پزشکزاد در برداشت از این حکایت به غلط طنزی در آن ندیده ا اشناسان ما ظاهر

افتاده اند دکتر غالمحسین یوسفی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، محمدتقی بهار، و علی دشتی را می توان نام برد 

دامن چنین نتیجه می که، به نظر پزشکزاد سهم توانگران را از سهم بینوایان جدا کرده اند. پزشکزاد از این بحث دراز

 گیرد: 

عدم توجه و تأکید اساتید ادب ما بر جنبۀ طنز این حکایت سبب شده است که افراد عادی برداشت بسیار 

نادرستی از منظور گوینده بکنند و آن را یکباره و از بن و بیخ  یک دفاعیۀ سعدی از توانگران به حساب 

 (. ۱۸۹، ص طنز فاخر سعدیبیاورند )

باری، نظر پزشکزاد با نظر بسیاری از خوانندگان تیزبین سعدی متفاوت است، و این حقیقتی باقی می ماند که دیر یا 

زود باید به بحث گذاشته شود. آنچه در این عجالت می توان گفت این است که در چشم پزشکزاد طنز سعدی در 

ز آن غلط های فراوان برداشته شده است. اما نکتۀ از نمونه های نادری است که نادرست فهمیده شده، و ا گلستان

پایانی این مقاله می تواند با باز نمودن این تفاوت، این گونه تفاوت ها، موضوع طنز در آثار ادبی زبان فارسی را به 

گونه ای مطرح کند که اگر هم تفاوت هایی دیده می شود، نقش بذله، نکته و نادره کاری را در آن نباید نادیده 

گرفت. طنز روزگار ما با طنز پیشینیان ما یکی نیست، و حتی اگر بپذیریم که انتقاد لبۀ تیز طنز باقی مانده، باز مشکل 

در متن خوش  --حتی جدی ترین انواع آن  --و مسئلۀ چشمکی در نگاه، پهلو زدنی به مطایبه، و قرار دادن انتقاد 

که دیر یا زود از باطن متن جدا می شود، بیهودگی و پوچی انواع  مشربی به این گونه از آثار ادبی ظاهری می بخشد

جدی کاری ها را ناکافی درک می کند، و بر آن می شود تا فراتر از نیک و بد افراد و طبقات اجتماعی سخن خود 

 را بازگو کند.

  ۲۰۲۲مارچ سوم 
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ایرج پزشک زاد چهرۀ شاخص طنز نویسی در روزگار ما با به جا گذاشتن کارنامۀ درخشان و پرباری  از کارهای 

بی بدیل خود با دنیای زندگان بدرود گفت. ولی نام او بی شک در کنار بهترین طنز پردازان پارسی زبان نظیر عبید 

 اره در دفتر ادبیات ما خواهد درخشید. زاکانی و علی اکبر دهخدا در یادها باقی خواهد ماند و همو

طنز نویسی کار اصلی پزشک زاد نبود و او آن را در کنار مشاغل حرفه ای خود، ابتدا در لباس قاضی وحقوق دان و 

سپس در مقام دیپلمات، به عنوان یک اشتغال ذوقی یدک می کشید.  ولی این ذوق سرشار و آفریننده به پدید 

انجامید که دیگرِ فعالیت هایِ زندگی اش را، هرچند به نوبۀ خود بر جسته و شایان توجه، در آمدن چنان آثار بدیعی 

سایه قرار داد.  اکثریت بزرگ دوستداران کتاب و دلبستگان ادبیات، پزشک زاد را با کتاب ها و نوشته های شیرین 

ختند، امّا کسانی که می دانستند او و طنز آمیز، ولی سرشار از پیام های جدّی و عمیق اجتماعی و سیاسی می شنا

یک حقوق دان برجسته و یک دیپلمات تیزبین و با سابقه هم هست، در اقلیّت قرار داشتند. تهیّـۀ یک سریال جذّاب 

سبب شد تا نام او از دنیای نه چندان گستردۀ کتاب  ۱۳۵۲در سال  "دایی جان ناپلئون"تلویزیونی بر اساس داستان 

، "دایی جان ناپلئون"ا، به میان تودۀ مردم نیز برده شود.  برخی از اشارات معروفش در کتاب خوانان در کشور م

بویژه آنها که زیر مایۀ شیطنت آمیز جنسی دارند و یا به عنوان تکیه کالم از زبان برخی از چهره های داستان تکرار 

 د. می شوند، سالها نقل محافل خاص و عام بودند و هنوز از یاد نرفته ان

 
به یاد ایرج پزشکزاد 

استاد طنز و دوست 

 فرهیخته ام

 اردشیر لطفعلیان 
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پزشک زاد تحصیالت دانشگاهی را در رشتّۀ حقوق در فرانسه دنبال کرد و پس از دریافت دانشنامۀ خود  به ایران 

بازگشت و وارد خدمت وزارت دادگستری شد. او پنج سال در آن وزارتخانه در مقام قاضی کار کرد و در این 

ذراندن امتحانات دشوار ورودی وزارت امور خارجه سِمَت کارنامۀ برازنده ای از خود به جای گذاشت. آنگاه با گ

به رستۀ سیاسی در آن نهاد که با ذوق وی بیشتر سازگاری داشت پیوست و تا وقوع انقالب در مرکز و چند 

 مأموریت دیپلماتیک خدمت کرد. 

ورت پاورقی در به ص "حاج مم جعفر در پاریس"ارائۀ آثار طنزآمیز پزشک زاد در سطح رسانه ها با انتشار داستان 

آغاز شد. او طیِّ دوران تحصیل خود در فرانسه شاهد ماجرا های مضحکی بود که هنگام  ۱۳۳۳مجلّۀ فردوسی در 

سفر کسانی که از ایران به قصد معالجه یا با مقاصد دیگر به فرانسه سفر می کردند پیش می آمد. این ماجراها زادۀ 

در دو کشور بودند که نویسنده نمونه های بسیار جالب و خنده  برخورد فرهنگ و آداب و عادات متفاوت رایج

به خواننده عرضه کرد. مقارن همان ایّام، چند داستان  "حاج مم جعفر در پاریس"انگیزی از آنها را در داستان 

 از نویسنده منتشر شد که از ظهور یک استعداد نوید بخش در عرصۀ طنز نویسی "بوبول"شیرین کوتاه و از جمله 

خبر می داد. یکی از ویژگی های شاخص کار پزشکزاد در طنز نویسی سود جستن از معنای دوگانۀ واژه ها به 

منظور گنجاندن رگه های شیطنت آمیز سیاسی و گاه جنسی در داستان های خود و یا تبدیل برخی از نام ها به نوعی 

 رمز و استعاره برای رساندن مفهومی در همان خط فکری بود.

او طنز نویسی را با آهنگی کم شتاب ولی مستمر و سنجیده در کنار اشتغاالت مهم حرفه ای خود دنبال می کرد تا 

به صورت نامی آشنا برای  "دایی جان ناپلئون"چنانکه اشاره رفت، با عرضۀ سریال تلویزیونی  ۱۳۵۰در اوائل دهۀ 

د و کاو بسیار ظریفانه ای از آثار شاعران و نویسندگان شمار بزرگی از ایرانیان در آمد. از او در این فاصله، کن

طیّ چند سال به صورت هفتگی در مجلّۀ فردوسی انتشار  "آسمون ریسمون"مشهور و غیرمشهور وقت زیر عنوان 

یافت که ابعاد دیگری از مهارت او را در کار طنز نویسیِ هدفمند و دور از ابتذال به نمایش گذاشت. از میان دیگر 

انترناسیونال بچه "، "ادب مرد به ز دولت اوست"، "ماشااهلل خان در بارگاه هارون الرشید"ماندنی او می تون از  آثار

یاد  "گلگشت خاطرات"و  شهر فرنگ از همه رنگ، "خانوادۀ نیک اختر"، "شهر فرنگ از همه رنگ"، "پر روها

ین زمینه سه کتاب در بارۀ انقالب مشروطیت پزشک زاد به مطالعات تاریخی نیز سخت دلبستگی داشت. در ا کرد.

از وی به جا  "مروری بر اختالف چین و شوروی"در روسیه و رسالۀ  ۱۹۱۷فرانسه و انقالب  ۱۷۸۹در ایران، انقالب 

 مانده است.

او بر ادبیات فارسی تسلّط عمیقی داشت. از کارهای او در مقولۀ تحقیق ادبی هم باید ذکری به میان آورد. از آن 

بسیار خواندنی و آموزنده است. او در این کتاب نشان می دهد که شهرت سعدی در اروپا  "طنز فاخر سعدی"میان 
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بیشتر به خاطر کاربرد استادانۀ طنز در گلستان بوده است، حال آنکه استادان ادبیات فارسی در ایران به این جنبۀ 

حافظ "زاد داستان دلنشینی هم از زندگی حافظ به نام  بسیار مهم از کار سعدی توجه شایسته ای نکرده اند. پزشک

پرداخته که در آن خواننده حافظ جوان را در کنار عبید زاکانی که چندین سال از دوران سالخوردگی "ناشنیده پند

خود را در شیراز گذراند می یابد. در این کتاب، نویسنده ضمن پیگیری ماجراهای زندگی شاعر، مجالس بزمی هم 

در  "دایی جان ناپلئون"می دهد که در آنها حافظ خود برخی از غزلهای مشهورش را می خواند.   نویسندۀ  ترتیب

فارسی برگرداند: سه اثر موریس دو کبرا، نویسندۀ قرن به  کار ترجمه هم دستی توانا داشت. او یازده کتاب از فرانسه

یکی از  "دزیره"از یاروسالو هاشک نویسندۀ چک و رمان معروف  "شوایک، سرباز پاکدل"بیستم فرانسه، داستان 

 معشوقه های ناپلئون بناپارت، نوشتۀ آن ماری سلینکو نویسندۀ استرالیایی.   

 

 خاطراتی شخصی از زنده یاد پزشک زاد 

و امّا آشنایی من با ایرج پزشک زاد از حدّ یک خوانندۀ عالقه مند و دوستدار دیرین آثار دلنشین او به مراتب فراتر 

می رفت، زیرا هر دو سالها در وزارت امور خارجۀ ایران کار کردیم. با آنکه او وارد ردۀ مقامات ارشد وزارتخانه 

میانی قرار داشتم، آنچه موجبات نزدیکی ما را فراهم ساخت و در شده بود و من از نظر سلسلۀ مراتب هنوز در طیف 

سالیان بعد از انقالب به دوستی صمیمانه ای  انجامید، دلبستگی مشترک ما به شعر و ادبیات بود. نکتۀ گفتنی این که 

ک پزشک زاد با آن همه شیرین سخنی در نوشته هایش در پشت میز کار خود چهره ای جدّی و حتی اندکی خش

داشت.  کسی که وی را به نام یک نویسندۀ شوخ طبع و نکته پرداز می شناخت اگر او را با آن وقار و چهرۀ کم 

 تبسُم در مسند اداری اش می دید، شاید دچار شگفتی می شد. 

 -آخرین سِمت پزشک زاد در وزارت امورخارجه، مدیرکُل روابط فرهنگی بود که به راستی از هرجهت به وی می

ید. او از نظر اعتقادت سیاسی یک ملّی گرا و از پیروان صمیمی راه مصدّق بود. نوشته ای  بسیار خواندنی به نام براز

برجستۀ دکتر مصدق انگشت نهاده و چهرۀ واقع گرایانه و دارد که در آن بر خدمات میهنی  "مصدق باز مصلوب"

 ۱۳۵۷است. در مقولۀ سیاست و آنچه در رفت سخن گفته و از جفاهایی که بر او  ای از آن دولتمرد نام آور پرداخته

در ایران روی داد، باید گفت که شاه همۀ تشکل های سیاسی غیر مذهبی را در دوران بیست و پنجسالۀ بعد از بیست 

تبلیغ عقاید خود باز گذاشت. اینان  در در سازمان دهی و را و هشت مرداد نابود کرد و تنها دست گروه های مذهبی

را با توسّل به آمیزه ای از روشهای در آن خیزش از پیروزی انقالب به آسانی توانستند دیگر گروه های سهیم  بعد

محیالنه و سفّاکانه از میدان به درکنند و به یاری فریبکاری های نخستین آیت اهلل خمینی و بی رحمی های کم سابقۀ 

 بعدی او بر قدرت انحصاری دست یابند. 
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از نخستین قربانیان این نظم واپس گرا و انتقامجوی قرون وسطایی بود. او بعد از نزدیک به سی ایرج پزشک زاد 

سال کار برای دولت بی هیچ تشریفاتی، حتّی بدون برخورداری از حقوق بازنشستگی، از کارش منفصل شد. طنز 

، توسط کریم سنجابی تلخ روزگار این که حکم انفصال وی از خدمت چند روزی پس از تشکیل دولت بازرگان

نخستین وزیر خارجۀ بعد از انقالب امضا شد. کریم سنجابی همان کسی بود که  در کابینۀ دکتر مصدّق وزارت 

فرهنگ را به عهده داشت و بعد از کودتای بیست و هشت مرداد سالها رئیس شورای اجرایی جبهۀ ملّی بود و خود 

ر دوران پیش از انقالب چشیده بود. یکی از همکاران پیشین و دوستان بارها طعم زندان و انواع بی عدالتی ها را د

نزدیک من که در دورۀ کوتاه وزارت سنجابی رئیس دبیرخانۀ او بود و به طور مستمر به وی دسترسی داشت، برای 

من نقل کرد که او پس از آگاهی از صدور چنان حکمی برای پزشک زاد پیش وزیر رفت و با یادآوری این که 

وی از معتقدان و تحسین کنندگان دیرین دکتر مصدّق و دیپلماتی آگاه و میهن دوست است، دلیل چنان تصمیمی 

را جویا شد. پاسخی که از سنجابی شنید بیش از پیش بر حیرت وی افزود. دکتر سنجابی در جواب گفت، دلیل 

بوده است.  چنین  "دایی جان ناپلئون"صدور حکم انفصال پزشک زاد توهین او به مقدّسات مردم ایران در کتاب 

 -سخنی از میزان کج فهمی و قلّت درک یک شخصیت سیاسی با شهرت و اعتبار سنجابی حکایت می کند. می

گویند به سنجابی از جاهای دیگر برای برکنار کردن پزشک زاد  فشار آمده بود. گیریم که چنین بوده باشد. آیا 

ایست در برابر آن فشارهای نا به جا بایستد و چنان آسان بر سر همۀ موازین حق و رجل استخوانداری مانند او نمی ب

عدالت پای نگذارد؟  از آنجا که سنجابی در روزهای بحرانی پیش از انقالب و اندکی قبل از فروپاشی نظام سلطنتی 

و از شورای اجرایی جبهۀ ملّی به نیز اعمال دور از انتظار دیگری را مانند تخطئۀ شاپور بختیار و تبانی برای اخراج ا

خاطر پذیرفتن پیشنهاد نخست وزیری از سوی شاه، رفتن به دستبوس خمینی در پاریس و امضای یک بیانیۀ سه ماده 

ای که با راه و رسم مصدّق دایر بر جدایی دین از دولت تعارض آشکار داشت مرتکب شده بود، شاید سالها دور 

راه باال رفتن سالِ های عمر زوال شمّ سیاسی و آگاهی های دیگر وی را موجب بودنش از صحنۀ عملی سیاست هم

شده بود. با این همه، تعبیری مانند توهین به مقدّسات مردم ایران از پیام های ظریفانۀ سیاسی و اجتماعی پزشک زاد 

رتکاب آن را از از کوته اندیشی و کج فهمی عمیقی حکایت می کند که کمتر کسی ا "دایی جان ناپلئون"در 

 سوی شخصیتی چون سنجابی منتظر بود.

ناگفته نماند که یکی از مأموریت های پزشک زاد در سر کنسولگری ایران در ژنو بود که محمّد علی جمال زاده 

پیشگام داستان نویسی فارسی به سبک نو نیز در آنجا اقامت داشت. جمال زاده در دوران پیش از انقالب مورد 

یل فراوان مقام های دولتی ایران از صدر تا ذیل قرارداشت و مأموران وزارت امورخارجه به  مناسبت تکریم و تجل

کار خود در تأمین رضایت خاطر نویسندۀ پیش کسوت و ایجاد انواع تسهیالت برای وی بیش از دیگران کوشا 
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خدمت صادر شده بود و مقرری بودند. بنا بر تصمیم اتخاذ شده در باالترین سطوح، برای جمال زاده گذرنامۀ 

منظمی هم به او می رسید. امّا با وقوع انقالب، نویسندۀ سالخورده به ناگاه رنگ عوض کرد و با نوشتن مطالبی در 

انتقاد شدید از رژیم گذشته، فرصت طلبانه موجبات نزدیکی خود را به حاکمان نورسیده فراهم ساخت. به هر حال 

احبان جدید قدرت وی را از خود می دانستند. امّا پدر او، سید جمال واعظ او فرزند یک روحانی بود و ص

اصفهانی، مردی شجاع و مشروطه خواهی آزاده بود که در برابر عملۀ استبداد محمّد علیشاهی سر خم نکرد و 

تودۀ دیگر سرانجام در باغ شاه همراه آزادیخواهانی چون جهانگیر خان صور اسرافیل به دار آویخته شد.  کار ناس

بود که در آن بدترین و رذیالنه ترین صفات را بدون  "خلقیات ما ایرانیان"جمال زاده بعد از انقالب نوشتن کتاب 

استثناء به جمیع هم میهنان خود نسبت داه است. این رفتار نکوهیده و این درجه از ناسپاسی بر پزشک زاد سخت 

به چشم خود توجه و اِکرام بیش از اندازۀ مقامات وقت را در حق گران آمد، خاصه که او هنگام مإموریت در ژنو 

ارگان نهضت ، "قیام ایران"شاهد بود. وی که در آن دوره سردبیری روزنامۀ  "یکی بود یکی نبود"نویسندۀ 

به عهده داشت مقالۀ محکم و مستندی در آن نشریه نوشت و ضمن  بختیار را به رهبری شاپور "مقاومت ملّی ایران

حفظ لحن احترام آمیز نسبت به جمال زاده زشتی کار فرصت طلبانه و حقیرانۀ وی را به خوبی نمایان ساخت. من با 

 خواندن آن مقاله از ته دل بر وی آفرین گفتم و آن را مصداقِ جانا سخن از زبان ما می گویی، دانستم.

نیست این نوشته را با یادآوری چند خاطره از آن نویسندۀ ممتاز و شخصیّت دوست داشتنی پایان  دهم. کمی بد 

بیش از یک سال به سقوط نظام سلطنتی در ایران مانده، هنگامی که نا آرامی های پراکنده در گوشه و کنار کشور 

در خارج احتمال پایان شتاب آهنگ  چه در داخل و چههم  آغاز شده بود ولی بدبین ترین ناظران سیاسی

حتّی به تصور هم راه نمی دادند، وزیر امور خارجۀ نروژ برای یک دیدار رسمی به را  فرمانروایی دودمان پهلوی

ایران سفر کرد. به این مناسبت در یکی از تاالرهای شکیل طبقۀ سوم ساختمان وزارت امور خارجه ضیافتی بر پا 

الن بلند پایۀ دولت و مقامات ارشد وزارت امور خارجه در آن حضور داشتند. من و چند شده بود که شماری از مسؤ

تن از دوستان همفکر همراه پزشک زاد درگوشه ای از تاالر ایستاده و مشغول مزه کردن نوشیدنی خود و گفتگو با 

میان آنها محمود  یکدیگر بودیم. در کنار ما برخی از مقامات دولتی هم دیده می شدند که چهرۀ شاخص در

جعفریان معاون وقت رادیو تلویزیون بود. او به سبب گفتارها و مصاحبه های آتشین روزانه اش در ستایش اغراق 

های فردی دنیا از این دست آدم ها که  نظامانگشت نما شده بود. می دانیم که در همۀ شاه آمیز از تصمیمات و اوامر 

ا نداشت، پیدا می شوند.  او به دیدن جعفریان که در آن لحظه باصدایی پزشک زاد هم مثل من دل خوشی از آنه

، با اشاره ای زیر چشمی به وی از من خواست که شعر مناسبی با موقعیت بخوانم می دادبلندتر از دیگران داد سخن 

ا برای جمع و من قصیدۀ معروف سیف فرغانی شاعر قرن هفتم هجری را که در حافظه داشتم باصدایی آهسته که تنه
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خودمان شنیدنی بود خواندم. سیف فرغانی مانند مولوی بخش اعظم عمرش را در سرزمینی که ترکیۀ امروزی است 

و در گذشته روم خوانده می شد گذراند. این شاهکار فرغانی که در ایّام سلطۀ مغوالن بر ایران سروده شده، در 

ند، برای همیشه موضوعیت خواهد داشت. اکنون چند هرجا که خودکامگی و استبداد و بیداگری حکومت می ک

بیتی از آن قصیده را که موضوعیت آن با توجه به حال و روز مصیبت بار کنونی میهن ما به مراتب بیشتر از گذشته 

 هم شده است در زیر می آورم.

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد                   ناگهان  ایّام  باد خزان نکبت

 این تیزی سنان شما نیز بگذزد  ای تیغتان چو نیزه ز بهر ستم دراز

 گَردِ سُمِ خران شما نیز بگذرد       آن کس که اسب داشت غبارش فرونشست

 این عو عو سگانِ شما نیز بگذزد در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت 

 ...هم بر چراغدان شما نیز بگذردی شمع ها بکشت                 ی که در زمانه بسباد  

این را هم با کمال تأسف بیفزایم که بعد از انقالب جعفریان نیز مانند بسیاری از مقامات نظام پیشین در پی یک 

 محاکمۀ چند دقیقه ای اعدام شد.

واشنگتن دی سی سر راهش به کالیفرنیا بود. او گاه در این  خاطرۀ دوم مربوط به یکی از توقف های پزشک زاد در

طول مدت و خسته کنندگی پرواز از پاریس به لس آنجلس بود، به من زنگ می زد و  نسبب آکه گونه توقف ها 

می خواست که در هتل به دیدارش بروم. باید بگویم که چند ساعتی را در مصاحبتش گذراندن برای من به راستی 

های آنها در مغتنم بود. یکی از این دفعات با فصل شکوفه کردن درختهای گیالس ژاپنی در واشنگتن که نهال 

امروز درختان کهنسالی که از طرف دولت ژاپن به دولت آمریکا هدیه شده بود، تقارن داشت. این نهال ها  ۱۹۰۱

در شده اند در مکانی در مرکز واشنگتن دی سی نزدیک به محل استقرار مهمترین موزه ها و ساختمان های دولتی 

وفه د. این درختها در اواخر فروردین به گل می نشینند و شکناردقرار  ،با کاخ سفید و کنگرۀ آمریکا فاصلۀ اندکی

. این را هم ندبه راستی دیدنی و شادی بخش ا Cherry Blossom های صورتی رنگ و متراکم آنها، معروف به

نادیده نگذارم که پزشک زاد در دهۀ گذشته به سبب درد پا و سالخوردگی همواره بهمن، تنها فرزندش را در 

ود همراه داشت.  آن روز وقتی  در اواسط بعد از ظهر به هتلش رسیدم، پس از دقایقی از من خواست که سفرهای خ

او را به تماشای شکوفه های گیالس ببرم و برای من مایۀ نهایت مسرّت بود که آن تقاضای کوچک را اجابت کنم. 

ن روز چنان راه بندانی در خیابانهای واشنگتن با او و بهمن اتومبیل شدیم و به سوی آن مقصد به راه افتادیم. ولی آ

دی سی بر قرار بود که ما بعد از حدود یک ساعت رانندگی تازه به نیمۀ راه رسیده بودیم.  پزشک زاد که آثار 
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خستگی در چهره اش هر دقیقه نمایان ترمی شد وقتی فهمید که در آن شلوغی ممکن است یک ساعت دیگر هم 

رد او را به هتلش بر گردانم و این مایۀ اندوه فراوان من شد که نویسندۀ محبوب و دوست در راه باشیم، خواهش ک

 را تماشا کند. Cherry Blossomگرامی من سر انجام نتوانست 

دایی جان ناپلئون به زبان روسی ارتباط دارد که پزشک زاد در یکی از صحبت "خاطرۀ دیگر با کشف ترجمۀ 

ا شرح داد.  طبق آنچه که خودش برایم تعریف کرد، سالیانی پیش یکی از دوستان هایش در لوس آنجلس نیز آن ر

روسی دان او که برای مراجعه به منبعی برای تحقیق خود به کتابخانۀ دانشگاه ییل رفته بود، ناگهان در قفسه ای 

ی جان ناپلئون خودمان می افتد. می بیند همان دای "دیا دوشکا ناپلئون"چشمش به کتابی به زبان روسی با عنوان 

 -است. مشخصات کتاب را فوری برای پزشک زاد می فرستد. او هم بدون فوت وقت، نامه ای به نشانی ناشر می

فرستد و خواهش می کند نسخه ای از ترجمه را برایش بفرستند. پس از چندی نامۀ محبت آمیزی به امضای رئیس 

منتشر کرده  ۱۹۹۰نامه به او خبر می دهند که کتاب را در سال بخش ادبی آن انتشارات به دستش می رسد. در آن 

 اند ولی حاال حتی یک نسخه هم از آن باقی نمانده که برایش بفرستند. ناشر با نزاکت )!( ضمن اظهار شرمندگی، 

یش آرزو در آستانۀ سال نو ایرانی با تقدیم بهترین شادباشهای نوروزی سالی سراسر موفقیت و سرشار از شادمانی برا

کرده بود. در ضمن به عنوان راهنمایی به نویسنده نوشته بود که اگر بخواهد می تواند برای احقاق حق خود به یک 

 -دادگاه صالح روسی مراجعه کند. پزشک زاد در اینجا با پوز خند شیطنت آمیز افزود: در دل گفتم کی بود که می

ین طفلک ها با چه مهر و محبتی سال نو را تبریک گفته اند و گفت روسها آدم های زمخت و بی احساسی هستند. بب

چطور با شرمندگی می خواهند از قصور خود عذر خواهی کنند!!! سپس تا آنجا که به یاد دارم پزشک زاد با همان 

دیگر مجالی پیدا نکردم که باز چند کلمه ای به حضرات بنویسم و "پوزخند حرفهای خود را چنین دنبال کرد: 

یم، دردتان را می فهمم. ما خودمان یک وزارت فرهنگ و ارشاد تحت نظارت باز جوی سابق اوین داریم. بگو

 حدس می زنم شما هم یک بازجوی سابق کا گ ب باالی سر امور فرهنگی خود داشته باشید. ولی اگر چنان نامه

. ولی نه، مرسی! از وجنات دستگاه اداری ای می فرستادم، می نوشتم: از راهنمایی تان برای مراجعه به دادگاه ممنونم

تان معلوم است دادگاهتان چیزی شبیه مال خودمان است و چه بسا دادستان مسکو هم کپی بدل قاضی های ما باشد 

و به شیوۀ آنها با چماق به کار دادخواهان رسیدگی می کند. وانگهی ترجیح می دهم اگر فرصتی برایم مانده باشد 

در رثای آن دوست  )نقل به مضمون(. "حقوق واجبترم که زیر پای آخوند رفته، صرف کنمآن را برای احقاق 

 بزرگ آن نویسندۀ کم مانند بیتی از رودکی پدر شعر فارسی را مناسب حال می دانم.

 ز شمار  خرد هزاران بیشو  از شمار دو چشم یک تن کم

  ۲۰۲۲فوریه  ۲۰واشنگتن دی. سی.  



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

111 

 

 

 

 

  "تسلیت "

 پیرهن دریده ِ  من   ِ تسلیت ندارم د ل             ز دیده  یی رفته به که تسلیت بگویم که تو 

 داغدیده ِ خاکِ د ل  همه ماند از تپیدن            اوفتادی  گر چو به خشت سر نهادی، زتپش

 که شفق به خون کشیده نشنیده یا شنیده              گفتن را خبر از غروب  آسمان  چه نیاز

 سر بریده  ِ  ِ سرخ ر گ نتواند آّر نهفتن               ِ خونی شقایق نه مالمتیش در خور د ل

 آرمیده  ابدیت   ی نی ِ نوحه به نوای                  ای شب ملکوت بیشه زاران  مشکن به شیون

 چه پلشت گون سرابی، همه دیده و ندیده              طراوت  ی واحه  به طوافِ خاک رفتم پی
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 سپیده  ی به کرانه ِ فردا  نرسد امید                  آفتابی  نتراود  شب  ی کناره  اگر از

 ِ این قصیده سیالن  نرسد به انتهایی           ِ خوبان حسن ِ  ز چه رو زبان ببندم ز مدیح

 هایم قطرات خون چکیده ِ لحظه به سرود           های شعرم ِ واژه لٔ  به کمال تا رسیده گ

 ِ این جریده ِ ما را به سطور بنگر نشان         ِ خون عاشقان بین ِ این گذرگه خط به گذار

 یی ز دیده چه خطا گمانه کردم که تو رفته         ِ جاودانی که به ژرفِ جان نهانی تو حضور

 

 ، کالیفرنیا جهانگیر صداقت فر

  ۲۰۲۲ژانویه 
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مقاله های او در زمینه های سیاست و  .علی سجّادی روزنامه نگار مقیم شهر واشنگتن استعلی سجادی:  ۀدربار

و... « ایران شناسی»، «علم و جامعه»، «ماهنامۀ پر»، «واشنگتن-ایرانشهر»اجتماع در چهار دهۀ اخیر در نشریات 

غروب صادق )به همراه » (،۲۰۱۸)« آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»  .منتشر شده است

کتاب در باب ایران  ۲۰اوراق کبود گزارشی از »  (،۲۰۱۷) یادداشتهای صادق قطب زاده در سفر عراق(

( از جمله کتابهایی ۲۰۲۰) «ملیتاریخچۀ ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای »(، ۲۰۱۶«)معاصر

و  ۲۰۰۷-۲۰۰۴وی همچنین سردبیری رادیو فردا )بخش واشنگتن( در سالهای  ست که تا کنون منتشر کرده است.ا

در  ۲۰۲۱از سال علی سجادی  ارد.د خود  کارنامه در را( ۲۰۱۱ – ۲۰۰۷سردبیری بخش فارسی صدای امریکا )

 دارد.   به عنوان مشاور فعالیتصدای آمریکا 

مقولۀ سهل و ممتنع است. به نظر ساده می آید از ( ۱۴۰۰دی  -۱۳۱۳)آذر نوشتن دربارۀ دکتر صدرالدین الهی 

های این روزنامه نگاری را برگزید و در بسیاری از شاخه ۀنوشتن روایتی از زندگی مردی که از دوران نوجوانی حرف

های جنگ استقالل الجزایر تا های درخشانی دست یافت: از گزارش دربارۀ جنگهای لبنان و جبههحرفه به توفیق

رزشی المپیک آسیایی و جهانی؛ از ساخت و پرداخت بسیاری از واژه های ورزشی جدید که امروز میدان های و

و انتشار مقاالتی بدیع دربارۀ روانشناسی و « کیهان ورزشی»ماست تا ایفای نقش مؤثر در ایجاد  ۀروزمر ۀاستفاد مورد

کیهان »از ایفای نقش کلیدی در انتشار جامعه شناسی ورزش که تا آن زمان در ایران موضوعاتی ناشناخته بودند؛ 
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های تاریخ معاصر ایران چون سید ضیاء الدین نخستین مجله ویژه ورزش در ایران تا مصاحبه با شخصیت« ورزشی

های برجسته و تاثیر گذارایران؛ از گفتگوهای ماندنی ای از دیپلماتو ساعد مراغه ۱۲۹۹طباطبایی کودتاچی اسفند 

گذار بنیاد فرهنگ ایران و مُبدع نهضت سوادآموزی ن ایران با دکتر پرویز ناتل خانلری بنیاندربارۀ فرهنگ و تمد

که هرکس « طفل صد ساله ای به نام شعر نو»در ایران تا گفتگویی با نادر نادرپور با عنوان « سپاه دانش»ملی و 

« پاورقی»ها یۀ همه اینها، نوشتن دهبخواهد دربارۀ شعر معاصر ایران تحقیق کند از آن بی نیاز نیست؛ و در حاش

های مختلف و تدریس رشته ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰تاریخی و اجتماعی در مجالت هفتگی و ماهنامه های ایران در دهه های 

 .روزنامه نگاری. به نظرم سخن گفتن از چنین مردی حقیقتاً امری سهل و ممتنع است

اخذ درجۀ لیسانس در ادبیات فارسی به پایان برد و دکترای  صدرالدین الهی تحصیالت خود را در دانشگاه تهران با

 در فرانسه دریافت کرد. به عالوه او دیپلم مطالعات عالی « اورلئان -تور»را از دانشگاه « جامعه شناسی سیاسی ورزش»

 
انستیتوی مطبوعات فرانسه و نیز دیپلم تخصصی برنامه ریزی ورزشی از دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش  از

نگاری و رادیو تلویزیون مدیریت گروه روزنامه ۱۳۵۸تا  ۱۳۵۰فرانسه دریافت کرد. در بازگشت به ایران از سال 

رای مطالعات دانشگاهی به سن خوزه در ب ۱۳۵۷دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی را برعهده داشت و در سال 

را برگزید و به کار نوشتن و تحقیق « زندگی خود تبعیدی»کالیفرنیا رفت و به دنبال انقالب اسالمی، به گفتۀ خودش 

در چند قسمت در فصلنامۀ « پاورقی نویسی در ایران»پرداخت. از جملۀ این تحقیق ها، کار بزرگی است که دربارۀ 

های مهم انقالبی از اعضای نتشر کرد. در همین تحقیق است که درمی یابیم دو تن از شخصیتم« ایران شناسی»

ها و دوری»هیأت ممیزی و سانسور وزارت فرهنگ دورۀ قبل از انقالب بودند، و نیز چند مجموعه مقاله با عنوان 

با سید ضیاء الدین  ۱۳۴۰هایی که در دهۀ آوری مصاحبهو جمع« با سعدی در بازارچۀ زندگی»و « هادلگیری

ده سال پیش « سید ضیا: مرد اول یا مرد دوم کودتا»طباطبایی انجام داده بود و چاپ آن به صورت کتاب و با عنوان 

 .انتشار یافت
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ای بود بسیار دقیق و باانصاف و گشاده نظر. هیچ آلودگی حزبی یا ایدئولوژیک دکتر الهی روزنامه نگار و نویسنده

نگار های اجتماعی دوستی می کرد. وابستگی را برای روزنامهنحله ۀین حال با طرفداران و حامیان همنداشت و در ع

سال پیش در دفاع از شادروان علی اکبر سعیدی سیرجانی که بازداشت شده بود،  ۲۷نادرست می دانست. وقتی 

وتاهی موفق شدیم چندین هزار ای برای جمع آوری امضا به منظور آزادی وی تشکیل دادیم و ظرف مدت ککمیته

های بین المللی و فعاالن جامعه جهانی دفاع از حقوق امضا برای آزادی وی جمع آوری، و نظر بسیاری از سازمان

بشر را برای دفاع از وی جلب کنیم، دکتر الهی این توفیق را به درستی ناشی از یک چیز می دانست: غیر وابسته 

 .بودن سعیدی

ز ا MESA  کنفرانس ۀدر شهر برکلی در کالیفرنیا در حاشی ۱۹۹۰من نخستین بار دکتر صدرالدین الهی را در سال 

به منظور « پر»نزدیک مالقات کردم. هر دو در اجتماعی که به همت کانون ایرانیان سانفرانسیسکو و ماهنامۀ 

داشتیم و از آن به بعد ارتباط تلفنی ما  بزرگداشت صادق چوبک نویسنده بزرگ ایرانی برگزار شده بود شرکت

برقرار شد و در زمینه های مختلفی از مشورت با ایشان بهره می بردم. یک بار هم او را در واشنگتن مالقات کردم، 

که برای شرکت در مجلس بزرگداشت دکتر جالل متینی رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر فصلنامۀ 

ای دربارۀ دکتر متینی سروده بود که نشان از قدرت ادبی وی بود و ن آمده بودند. قصیدهایران شناسی به واشنگت

 .قرائت آن باعث رونق بیشتر مجلس شد

 عادت تاپ لپ روی از کتاب قرائت و «بوک –ای »دکتر الهی مثل بسیاری از هم نسالن خویش نتوانسته بود به 

روی دست حس می کرد یا آن را بر روی میز مطالعه  بر را کتاب سنگینی بایست می هنوز ما از بسیاری مثل و کند

 !می دید تا لذت ناشی از خواندن را با ورق زدن صفحات و لمس کاغذ حس کند

آخرین بار یک هفته پیش از سفر آخر او گفتگو می کردیم، گله داشت که دیگر جایی برای چاپ مطالب مربوط 

 .و خواند به بازار نمی آید« در دست گرفت»ی که بتوان به ایران وجود ندارد و چندان کتاب جدید

امروز که از خبر درگذشت آگاه شدم، نخستین چیزی که به ذهنم رسید تأسفِ از دست رفتن روزنامه نگاری بود 

هایی را که های آینده باقی مانده است. یکی از کتابکم نظیر و بلکه یگانه، و دیگر میراثی که از وی برای نسل

پرداختم و مروری « با سعدی در بازارچۀ زندگی»ها پیش به رسم هدیه برایم فرستاده بود، برداشتم و به تورق سال

او به قول سعدی که  .های با وی برای همیشه با من خواهد بودکردم بر خاطراتی که از برخی همکاری ها و مشورت

 ر مادر گیتی چو تو فرزند بزایدتا دگ/صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را از ارادتمندانش بود:

 ۲۰۲۱دسامبر  ۲۹واشنگتن دی سی، ، علی سجادی
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 همایون و استاد محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و حسین علیزاده

"ناب هماره خود را می آغازد هنر"  

 فردریک نیچه

اگر بپذیریم در سکوت و سرمای زمستان کسی را یارای سخن 

با یک معضل درونی  گفتن نیست چه رسد به داد و بیداد، در آغاز

 در مفهوم منطقی روبرو هستیم.

مضمونی گالیه ای دارد، با  "داد و بیداد"باز اگر بپذیریم که 

معضل دیگری در شکل و ساختار موسیقائی روبرو خواهیم بود؛ 

در پرده های همایون و ماهور هستند  "بیداد"و هم  "داد" چون هم

ست که لحنی کلی و مستقل از مفاهیم ا باز اگر بپذیریم مورد زیبا آن که لحنی کم و بیش فریادگونه دارند.  و

زیرا  ،با معضل دیگری روبرو هستیم ،بیآفریند، بی هیچ قصد و غرضی و قبول کنیم که زیبائی غایتی است بی فرجام

در زمستان را باید بی دخالت و تصرف فرجام شناسانه مورد داوری ذوقی صرف قرار دهیم یعنی  "بیداد داد و"

حکمی زیباشناسانه که رابطه ی تنگاتنگ با کاربرد هنری اش دارد؛ هرچند می توان از آن در جهت حکمی سیاسی 

 و یا جامعه شناسانه سود برد. 

رایمان مطرح باشد که  محمد رضا شجریان استاد آواز ایران  است ) که هست( بعالوه،  در این داوری نمی بایست ب

و یا حسین علیزاده استاد تار هست )که هست( یا کیهان کلهر و همایون شجریان نوازندگان چیره دستی هستند ) که 

ن تهی کند و هستند(.  یک قضاوت زبیاشناسانه می بایست شکل وساختار هنری را از شخصیت مؤلف و آفریننده آ

 پیش زمینه های  سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنرا کنار بزند تا بتواند زیبائی و واالئی اثر را از پرده بیرون افکند.
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پرداخت.  البته می شود   "داد و بیداد در زمستان"حال با یک چنین پیش درآمدی  می توان به نقدی بی طرفانه از 

گذاشت که از نظر موسیقائی مقبول تر می نماید، چرا که نشان می دهد شعر  "بیداد زمستان در داد و"نام این اثر را 

به گفته ی حسین علیزاده اجرا شده است، هرچند این زیاد به بحث ما  "داد و بیداد"زمستان اخوان ثالث در مقام  

 مربوط نیست.

داد و بیداد "نام گذاری شده به  "زمستان"ضمنا ذکر این نکته ضروری است که چرا نگارنده نام این اثر را که رسما 

تغییر داده است.  همانگونه که به تفصیل شرح  داده خواهد شد، موسیقی این اثر از دو بخش تشکیل  "در زمستان

شده که از منظر شکل و ساختار از آغاز تا پایان با هم متفاوتند، هر چند  به صورت ارگانیک با یکدیگر همخوانی 

 و بیداد و دیگری زمستان.دارند؛ یکی داد 

این اثر یک شکل آوائی متحرک صرف است و گریزان از مفهوم سازی؛ در حالی که  بخش  "داد و بیداد"بخش 

بنا به خاصیت کاربرد واژگانی و کالمی آن به شدت آئینی، مناسکی، و اسطوره ای است.  بخش نخست  "زمستان"

ا بر عادت شنیداری زیبائی نمی آفریند، اما شگفتی می آورد.  نوعی گسست از سرچشمه ی آئینی هنری است که بن

بخش دوم نگرشی آشتی پذیر با اسطوره سازی و خاطره پردازی دارد.  اولی چیزی است که به جائی نرسیده و جدا 

 از واقعیت تجربی است و پایه ی آن بر بی پایه گی است، رمز آمیز است و پنهان چون هوسی بی پایان.

ی حل می کند و بدینسان روح ن در شکل آوازی اش محتوای ناب خود را به گونه ای کامل در قالب هنراما زمستا

یافتنی اش را و شکل ظهور ابژکتیوش را از دست می دهد؛ پس  تجلی هنری خود را به معنای صفتی از ابژه دست ن

 به فراموشی می سپارد.که می بایست فراتر از شکل ظاهری اش رود واز فعلیت و واقعیت ژرف تر شود 

حسین علیزاده با مهارت کامل  "داد وبیداد"حاصل خیال پردازی دو مؤلف  می باشد.  در   "داد وبیداد در زمستان"

در حالیکه محمد رضا شجریان،  با  ،در پی معرفی و ارایه ی مقام تازه ای در ردیف موسیقی سنتی ایران است

ف آوازی،  قصد دارد آواز تصویری را جانشین آواز تحریری کند؛ خیال اشراف ویژه و منحصر به فردخود به ردی

یکی به شدت نوگرا و آن دیگر سنتی.   -کرده اند وپردازی دو آفریننده که در دو ژانر متفاوت هنری نشو و نم

دو مؤلف با ویژگی های خاص خود، در تحلیل نهائی به نوعی همخوانی سنت و نو  ۀجالب اینجاست که انگار

 نتهی می شود.م

هدفمند نیست و باید هم چنین باشد.  قطعه  "داد وبیداد"اما حداقل در قطعه ی  ،زیبائی اثر هرچند غایتی هنری دارد

با زخمه های تار علیزاده آغاز می شود و ساز کوبه ای آرام آرام به تار می پیوندد، البته گوئی مردد است، مطمئن 

 جا می کند،   تار  مونولوگ در   را  خود تدریج  به  نیست که آیا تار گوشه ی چشمی به او خواهد داشت یا نه.  اما 
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خواسته یا ناخواسته.  سپس  بخشی از یک دیالوگ میان تار و تنبک ادامه می یابد تا نوبت کمانچه برسد و هر سه 

 پس از رد و بدل کردن چند جمله منتظر آوازخوان می شوند.

شروع می شود،   "می بکار"از ماهور با استفاده از  "داد"در   "فا"از پرده ی  "سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت"

.  "سرها در گریبان است"ختم می شود  "می بمل"همایون با به کار گیری  "بیداد"در  "ر"اما به سرعت به پرده ی 

وسیقائی با رمزگان قراردادی و شناخته شده نیست.  بالفاصله،  شنونده متوجه می شود که این قطعه یک اثر م

آشنائی زدائی جوهر اصلی این خیال پردازی است که موجب شعف و نشاط فزاینده در مخاطب آگاه می شود.  

 هنرمند می خواهد موقعیت های تکراری، کلیشه ها، و روایات آوائی یک شکل و استاندارد را در هم شکند.  

در این مورد به آفریننده های آن وابسته است.  اما این  در شکل هنری اش به نبوغ خالق، و  "نداد وبیداد در زمستا"

اثر از نبوغ آفریننده فراتر می رود.  الهام که ارزش هنری اثر می باشد مؤلف را پشت سر می گذارد، اثر وحدت 

 د را انکار می کند.ارگانیک فرضی را شالوده شکنی می کند چرا که کلیتی دروغین در خارج از خو

عادت  درهم شکستنزیرا اصل را بر  ،لذتی را به دنبال دارد که نیازمند اندیشیدن است "داد و بیداد در زمستان"

های زیباشناسانه گذاشته است، هم به استقالل فکری نیاز دارد و هم موجب آن می شود.  این اثر تنها انتظار تازگی 

شد.  به عبارت دیگر شنونده و مخاطب هنری ادعاهای هنرمند در شکل و ساختار است بدون آنکه خود مورد تازه با

می خواهد بیرون از مفاهیم  "داد و بیداد در زمستان"اثر رابه عنوان مقامی تازه مورد نظر دارد و نه خود آنرا.  

 شناخته شده موضوع زیبائی و واالئی یا به عبارت دیگر یک لذت ناگزیر باشد.

ناب آوای مطلق است.  هم زیباست و هم واال.  زیبائی در برابر شیدائی جلوه می کند، اما واالئی موسیقی هنر 

شگفت آور است.  مورد واال باید بطور ناب ساده و عظیم باشد.  زیبائی مرزی متعین دارد و کرانمند است.  واالئی 

ن  واال  را نمی توان نشان داد و  گوئی امری اما بی کران و نامحدود می باشد.  زیبا بطور ابژکتیو وجود دارد لیک

است که در تخیل وجود دارد، چرا که احساس ناب است و محرک نوعی هراس و دلهره.  واالئی واکنش میان 
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خیال و شناخت ماست.  شاید در مقایسه تفاوتی است که کانت میان نومِن)ذات شئی( در مقابل فنومِن )پدیده( قایل 

 است.  

داد؟  واالئی  "داد و بیداد در زمستان"کدام احساس، هیجان، یا عاطفه می بایست حکم به واالئی حال براساس 

لحظه ای از حقیقت را نشان میدهد مستقل از اینکه ما آن را بشناسیم یا نه.  لحظه ای که فراتر از زیبائی می رود.  در 

یعنی چیزی فراترو برتر از هرگونه قیاس.  واالئی به یک قطعه ی موسیقائی ناب و واال، معنا مرتب به تاخیر می افتد 

 موقعیت ذهنی باز می گردد.

می توانست واال و ناب باشد اگر در گوهر خود نایافتنی می ماند. این اثر  "داد و بیداد در زمستان"طبق تعاریف فوق 

کلیتی و مفهومی خارج از  آن هدفمند بود و قصد و غایتی فراتر از کاربرد آوائی داشت و از "زمستان"در بخش 

 خود سخن می راند، ناگزیر بود چون از واژگان سود می جست.

قراردادی و کلیشه ای نبود.  زیبا بود و شیدائی می آفرید.  لیکن زمستان خالی از اشکال نیز نبود.  وزن  "زمستان"اما 

گان و تصاویر شعر اخوان از تنوع و شعر مهدی اخوان ثالث بر کالبد آوائی قطعه کمی سنگینی می کرد.  تنوع واژ

رنگ آمیزی ملودیک اثر پیشی گرفته بود.  فضا سازی ازطریق آواها و ساختار موسیقائی برای القاء زمستان محدود 

بود.  در اینجا صرفا منظور این است که اگر قطعه بدون کالم اجرا میشد، آیا شنونده ی اثر می توانست برودت و 

 اس کند؟سرمای زمستان را احس

کثرت تصاویر شعری و گوناگونی واژه ها موجب می شد تا آوازه خوان گاهی مجبور شود شعر را به حالت نقالی 

گاهی اثر را یکنواخت و  "ر"اجرا کند.  در عین حال بازگشت مداوم و مکرر موسیقی سازها و آواز به تونال 

 مونوتونیک می کرد.

نرمند بود، اما در فرم و ساختار کم و بیش هماهنگ و هم وزن بود.  هرچند این اثر محصول خیال پردازی دو ه

خیال پردازی هنرمند یک امر سوبژکتیو است.  البته سوبژکتیویتی در هنر از من فردی فراتر می رود و به من کلیتی و 

 تاریخی و فرهنگی تبدیل می شود.  اما هنر در نهایت حاصل یک خیال پردازی کامال شخصی است.

خیال پردازی مشترک شجریان و علیزاده همرا با شعر زیبای اخوان ثالث داللت نمادینی است بر شرایط سرد و این 

و ما هر  "سرها در گریبان است"ماتم زده ی فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی ما.  مگر نه آنکه کسی فریاد می زند که 

رانجام زیبائی در هنر به گفته ی نیچه آنست که یک بدون شناخت این واقعیت تلخ در پی قیل و قال خویشیم؟  و س

از یک  "داد و بیداد در زمستان".  ار این روی، می بایست مطمئن بود  که "هنر ناب همآره خود را می آغازد"

  ۲۰۲۲نادر مجد، ویرجینیا، ژانویه  چنین ویژگی برخوردار است که خود را مدام بیآغازد.
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« عصرهای تاریخ»و بنیانگزار جلسات د : دکتر هادی بهار، پزشک بازنشسته و ساکن ایالت مریلندربارۀ نویسنده

راهنمای »، «عشقنامه بهار»، «گلزار بهار: »، از جملهکتاب منتشر شده است چندیندر این منطقه است. از وی تا کنون 

 ۀشماردر هر دکتر بهار  .«شعر اعتراض»و  «بدن انسان در امثال فارسی»، و «دل نامۀ بهار»، «پزشکی برای همگان

رفته است.  این برای شرح اشعار مشهور فارسی برای جوانان که مورد استقبال فراوان قرار گدارد آرمان ستونی 

 ..نامیده ایم.ادب جوان ستون را 

( مادر شاعر بزرگ معاصر پژمان بختیاری بود. وقتی از زنان ۱۳۳۵ -۱۲۶۲« )ژاله»عالمتاج قائم مقامی متخلص به 

شاعر دورۀ معاصر سخن می رود، پیش از همه از پروین اعتصامی یاد می شود و در نسل جدید از فروع فرخزاد. 

گوی دیگری نیز در این دوره می زیسته که اشعارش مملو از محتویات سنت  برجسته و لطیف ولی شاعره ای

یاد می شود. ژالۀ قائم مقامی در جسارت فکر و « فمینیسم»شکنانه و ضد مردساالری بود که امروزه از آن به عنوان 

ن اعتصامی به دنیا آمد. زنی آزاد پیشکسوت فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی است. ژاله دو دهه قبل از پروی ،اندیشه

اندیش در دورانی می زیست که حق خواهی و آزادگی برای زن چیزی جز رنج و تهمت به دنبال نداشت. اما روح 

 تسلیم در برابر سنتهای ناعادالنه نبود. آزادیخواه این زن شجاع حاضر به

ر زندگی را می دید. بیراه نیست اگر گوییم ژاله ژاله از چشم انداز یک زن، امو»دکتر روح انگیز کراچی می نویسد: 

نوعی خاص از ادبیات زنانه را آغاز کرد که پیش از او سابقه نداشت. زیرا او نه به سلیقۀ مردان نوشت و نه از زنان 

 تقلید کرد. او با حدیث نفس خود، فردیت زنانه اش را بیان کرد و درونش را نگاشت. اگرچه او هیچ تعمّدی برای 

 ادب جوانستون 

 دکتر هادی بهار

شرح اشعار مشهور فارسی 

 برای جوانان

« چهار شعر در توصیف شوهر»

 !«درد دل با سماور»و 

 عالمتاج قائم مقامی از 

 متخلص به ژاله
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اما ذهنیت زنانه اش، زبان زنانه ای آفرید که نقش خواسته ها و آرزوهای بی پردۀ یک  ساختن شعر زنانه نداشت،

زن بر صفحۀ کاغذ بود و در بیان درد دل ها، اعتراضها و گالیه هایش چنان صمیمیت و صراحتی داشت که همین 

درست نقطۀ مقابل سنت پوشیده گویی و رفتار حالت طبیعی بیان، یکی ازویژگیهای شعر او محسوب شد و این 

 «سنتی زن در جامعۀ ایران بود.

شمسی در فراهان دیده به جهان گشود. مادرش مریم یا گوهر ملک، دختر معین  ۱۲۶۲عالمتاج قائم مقامی در سال 

رۀ قائم مقام فراهانی، الملک یکی از رجال عهد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بود. پدرش، میرزا فتح اهلل، نبی

قمری با  ۱۳۱۷صدراعظم و سیاستمدار برجسته ایرانی بود. در پانزده سالگی به همراه خانواده به تهران آمد. در سال 

دوست پدرش، علیمراد بختیاری ازدواج کرد. ازدواج او یک ازدواج اجباری بود و حاصل آن حسین پژمان 

قاجار و دورۀ پهلوی بود. این ازدواج پس از دو سه سال به جدایی منجر شاعر و ترانه سرای معروف عهد  بختیاری،

 شد.

 ژاله در شعری دربارۀ ازدواجهای نابرابر و قوانین تبعیض آمیز می سراید:

 ای ذخیـــــره کامرانیهـــــای مـــــرد   

 

ــتن     ــا زیس ــرده آس ــد ب ــد بای  چن
 

 

ــا ازدواج؟    ــن ی ــد ای ــی باش ــن فروش  ت

 

 جان سپاری باشد این یا زیستن 

 

 

 

سال داشت که نهضت مشروطه خواهی مردم ایران اتفاق افتاد و اشعار این شاعر درون گرا مملو از مضامینی  ۲۳او 

« ژاله»ولی حتی اشعارش را از فرزندش نیز مخفی می کرد. سالها بعد تخلص  ،سنت شکنانه و مدافع حقوق زنان بود

 را برای خود انتخاب کرد. در این باره سروده است:

لم گر منم بـی گفـت و گـوی   تاج عا   

 

 خاک عالم بـر سـر عـالم کنیـد!     
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 ژاله فرزندپژمان بختیاری 

یکی از دالیلی که ژاله آن چنان که باید و شاید در ایران شناخته نیست، این است که بخش عمده ای از اشعارش را 

توسط فرزندش پژمان بختیاری، منتشر  ۱۳۴۵سوزاند و آنچه امروز از او در دسترس است اشعاری است که در سال 

و  ۱۳شده است. آنچه در اشعار ژاله نمود و بروز آشکار دارد به تصویر کشیدن رنج عمیق زن ایرانی در پایان قرن 

خورشیدی است. از ژاله در مجموع هزار بیت باقی مانده است که بیشتر احوال شخصی شاعر از  ۱۴ابتدای قرن 

از همسر و دوری از فرزند است و در این قالب نقدهای اجتماعی خود را مطرح کرده دوران بارداری تا جدایی 

 است. دیوان اشعار او را اصغر سید غراب، پژوهشگر و استاد دانشگاه الیدن به انگلیسی ترجمه کرده است.

ل داشته و تقریباً مهمترین مسأله ای که فکر او را به خود مشغو»پژمان بختیاری در خصوص شعر ژاله اشاره می کند: 

در همه اشعارش به وضوح دیده می شود، عقب ماندگی زنان و آرزوی ترقی آنان است و به جرأت می توان او 

رانخستین و شاید یگانه مدافع حقوق زنان در آن دوره در ایران دانست. او حتی در زمانی از غمها و ناکامیها و 

دیگر باز نمی ماند و به قول خودش روی اشک آلود زن را در گوید، از اندیشه به زنان  رنجهای خود سخن می

می داند با این حال او « نغمه ای از روح زن برخاسته»آیسنۀ خیال خود مشاهده کرده و ناله ها و ندبه های خویش را 

شدن کاری  مرد گشتن کار سهل و زن»مقام زن را بسی باالتر و برتر از مقام مردم می پندارد و مصراً عقیده دارد که 

است. او اطمینان کامل به ترقی و تعالی زنان دارد و مخصوصاً به پیشرفت دختران کشور امید فراوان « شگرف

 بسته،آینده را در دست آنان می بیند و با نوعی الهام و پیشگویی آنها را مخاطب ساخته و می گوید:
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 نور چشما! دخترا! آینده اندر دست توست

 وهر یکتای منقدر نعمت را بدان ای گ

 پاکدامان باش وز آزادی بجز عزت مخواه

 راه تاریکان مرو، ای زهرۀ زهرای من

شاید بتوان گفت که ژاله قائم مقام نخستین زن شاعری بود که احساس زن بودن را در اشعار خود آشکارا آورد، 

 ها تصور می کنند این نوع بیان شعری از فروغ فرخزاد آغاز شده است.  برخالف آنچه که خیلی

مقدمه ای که بر دیوان  حسین پژمان بختیاری، شاعر نامور معاصر و فرزند ژاله، زندگی ناسازگار پدر و مادر را در

 مادر نوشته چنین به قلم آورده است:

اهل شعر و بحث و کتاب بود و پدرم مرد جنگ و جدال مادرم در آغاز جوانی بود و پدرم در پایان جوانی، مادرم »

و کشمکش بود، مادرم به ارزش پول واقف نبود و پدرم بر عکس پول دوست و تا حدی ممسک بود. مادرم از 

مکتب به خانۀ شوهر رفته و پدرم از میدانهای جنگ و خونریزی به کانون خانواده قدم گذارده بود. آن از این توقع 

کرم و همنوایی به افراط داشت و این از آن منتظر حد اعالی خانه داری و شوهرستایی و صرفه  عشق و عالقه و

 «جویی و فرمانبرداری بود...

 و گالیه از او توصیف شوهر

 است یهم صحبت من طرفه شوهر

 است ینه، که بر رفته آذر شوهر

 و سخت اهیو بلند و س کیبار

 است یمن چون صنوبر ۀدید در

 زیدو چشم ت اهشیس یرو در

 است یاختر کیدر شب تار چون

 دیسپ هیس یشیر ختهیانگ

 است یالغر کِیتار ۀگون بر
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 به بناگوشم آنچنانک ششیر

 است ینشتر دهیمردمک د در

 گردن من چون طناب دار بر

 است یاز آن دست چنبر وستهیپ

 او جسم کوچکم ۀپنج در

 است یکبوتر ن،یدر کف شاه چون

 شب مهیحنا بسته، ن شیر با

 است یچه کنم، وحشت آور وصفش

 ک الموت عالم استلَمَ ییگو

 است یاز ملک الموت مظهر ای

 فرزند و زن در او ۀعلق نه

 است یز الفت و سامان در او سر نه

 اسب است و تفنگ است و پول و پول

 گر در نظرش نقش دلبری است...

 گر گویمش ای مرد من زنم

 زن را سخن از نوع دیگری است

 روح لطیف زنآسایش 

 فرزندی و عشقی و همسری است...

 خندد به من آن سان که خنده اش

 بر جان و دل خسته خنجری است

 آری بود او مرد و من زنم
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 زن ملعبۀ خاک برسری است

 دردا که در این بوم ظلمناک

 زن را نه پناهی نه داوری است

 گر نام وجود و عدم نهند

 بر مرد و به زن نام درخوری است.

   

 ۲  وصیف شوهرت

 آن که آنجا خفته وز خرطوم فیل آسای خویش

 صور اسرافیل را بیغاره بر خرخر زده

 دیو سیما شوهری کز روی نامیمون خویش

 آب وحشت صبحدم بر روی همبستر زده

 همسری عشق آشنا خواهم نه ببری گرسنه

 پنجه و دندان در این عشق آفرین پیکر زده

 زیبایی کجا؟چشم شهوت ران کجا، ادراک 

 او زند راهی که هر حیوان بی مشعر زده

 وصلت ما وصلت یغماگر و یغما شده است

 اوست مردی زن گرفته، من زنی شوهر زده

 ۳توصیف شوهر  

 شــــوهری ســــخت بوالعجــــب دارم 

 

ــلب    ــی س ــدمی آدم دارم... *هم  
 

 

                                                 
که به تشویق مادر  َسلَب: جامۀ سیاه عزا، کنایه از آدم ماتمزده، مادر وهب: وهب یکی از یاران امام حسین در کربال بود *

حمالة الحطب: یعنی کسی که هیزم به  ؛در جنگ کشته شد و مادر او با سر بریده پسرش یک نفر از یاران شمر را کشت
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ــویی    ــعله ور گ ــت و ش ــگ اس  دودرن

 

 همسری دوزخی حسب دارم... 

 

 

ــدر     ــب ان ــر ش ــود  ه ــک آل ــار اش کن  

 

ــت شــهوت و غضــب دارم...    آی

 

 

ــد      ــو نه ــینه ام چ ــه س ــود را ب ــر خ  س

 

ــب   ــادر وَهَــ ــت مــ دارم *حالــ  

 

 

ــویی    ــد گـ ــردنم کنـ ــر گـ ــت بـ  دسـ

 

ــب   ــۀ الحطـ ــش حمالـ دارم *نقـ  

 

 

 نیمشــب زان دهــان خــوش دنــدان!    

 

ــر دهــان و لــب دارم    بوســه هــا ب

 

 

ــم   ــه آنِ وِیَــ ــباب خانــ ــو اســ  همچــ

 

ــغب    ــر شـ ــا داده گـ ــر رضـ  *گـ

 دارم

 

 

 پرنیــــانی بــــرم نبــــین کــــه در او    

 

ــب دارم   ــین عصـ ــی زآهنـ  زرهـ

 

 

ــود   ــلت سیاســــت بــ ــلتم وصــ  وصــ

 

 *زیـــن سیاســـت ز مـــام و اب   

 دارم

 

 

ــا     ــه کج ــن ب ــر کجــا و م ــن لُ  آخــر ای

 

ــب دارم!...    ــتی عج ــتی راس  راس

 

 

ــه در دل خـــویش   وحشـــتی کودکانـ

 

 مــن از ایــن غــول نیمشــب دارم! 

 

 

میرد و ژاله مانند هر زن دیگری در آن عصر خود را بی کس و گرفتار مصائب می بیند بر اما وقتی همین مرد می 

 مرگ او مویه می کند و گوشه ای دیگر از احوال خود را به شعر در می آورد:

  ۴ او مرگ از پس شوهر توصیف

 به خود گفتم از دسـت ایـن بختیـاری    

 

گر آسوده گردم شود بخت  

 یارم
 

 

گــردم آســوده گــرددگــر از او جــدا    

 

 تن رنج فرسود و جان نزارم 

 

 

ــد      ــامم نباش ــه ک ــز ب ــان ج ــدار جه  م

 

چو بیند که پاک است واال  

 مدارم

 

 

 جمـــــالم خریـــــدار بســـــیار دارد   

 

چرا من به دل رنج بسیار  

 دارم؟...

 

 

 کنون او به خاک سیه خفـت و خیـزد   

 

 شرار غم از جان امیدّوارم 

 

 

ــوانمرد     ــردی، ج ــه م ــوییگرانمای ش  

 

 به سر مایه ای بود از کردگارم 

 

 

 ندانستمش قدر و اکنون چه حاصـل؟  

 

گر از دیدگان اشک خونین  

 ببارم

 

 

شعر زیبایی که در زیر آمده است، حاصل درد دل ژاله است با سماور، در یکی از روزها یا شبهای تنهایی او. 

این « درد دل با سماور»حرف می زده اند حکایتی مکرر است. حکایت زنانی که با در و دیوار، با آینه و شانه و غیره 

                                                                                                                                                 

 -دوش می کشد. لقب همسر ابولهب و دختر ابوسفیان بود که در بیابان خار جمع می کرد و زمانی که پیامبر برای نماز می

 ا َب: پدر، بابا.. ی ریخت تا آزارش دهدرفت، خارها را جلوی پای او م
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 واقعیت تلخ زندگی تنهای بسیاری از زنان را به زیبایی و لطافت بازگو می کند:

 «درد دل با سماور»

همــــــدم مهرپــــــرور مــــــن یا   

 

ســماور مــن یمــن، ا اریــ یا   
 

 

ــ از  ــ  ۀزمزمـ ــد مـ ــو شـ ــود یتـ آلـ  

 

ــزاء لط  ــاجـ ــن فیـ ــاغر مـ سـ  

 

 

ییعجبــت گرفتــه، گــو   یســوز   

 

ــ  ــن  نهیدر سـ ــت آذر مـ توسـ  

 

 

سرشـگ و در دل آتـش   دهیـ د در   

 

ــ   ــو منـ ــا تـ ــن  یمانـ ــر مـ برابـ  

 

 

ــه  ــکبار  آموختـــ ــم اشـــ یرســـ  

 

ــو ز د   ــم ت ــچش ــر مــ  ۀدی نت  

 

 

روز و شــبان کــه در کنــارت بــس   

 

ــن    ــادر م ــود م ــن و ب ــودم م  ب

 

 

ــد قـــرآن  ــود ،یخوانـ ــا نمـ یدعـ  

 

ــا  ــن  یبابـ ــر مـ ــته اختـ خجسـ  

 

 

کـــرد یبعـــد نمـــاز صـــبح مـــ از   

 

بـه کتـاب و دفتـر مـن     یریس   

 

 

دندیهــــر دو فرشــــته پرکشــــ آن   

 

نبر چرخ و شکسته شد پر م   

 

 

 

پــــس ره رفتگــــان گرفتنــــد زان   

 

 هـم خـواهر و هـم بـرادر مــن     

 

 

ــا در  ــ  نیـ ــن آشـ ــون انهیکهـ اکنـ  

 

ــن    ــر م ــو در ب ــدم و ت ــن مان  م
 

 

ــت  ــه کــه برفشــاند از مهــر    یدس ن  

 

ــاک  ــر    یخ ــر س ــته ب ــه نشس ک

ــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــا  ــک گرا    ییپ ــر فل ــه ب ــه ک ــن دی  

 

غمکــده جســم الغــر    نیــز 

ــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــت  آن  ــام و عشــق و الف جــاه و مق  

 

 شد شسته ز چشم و منظر من 

 

 

نقــش قــدم ســترده شــد، آه چــون   

 

ــن    ــاطر م ــان ز خ ــش همگ  نق

 

 

ــرا  یا  ــه سـ ــرداز  ینغمـ ــه پـ قصّـ  

 

ــ  ــتر مــن    نیبنش ــار بس ــه کن ب  

 

 

ــا  ــه  بـ ــیزمزمـ ــظر یـ و آرام فیـ  

 

ــ  ــن  یآبـ ــر آذر مـ ــان بـ بفشـ  

 

 

ــا  ــم ن  ت ــته ام غم ــو نشس ــا ت ــتیب س  

 

آور مـــن یهمـــدم شـــاد یا   

 

 

ــم  ــ دان ــه نم ــه تحق یک ــود ب ــش قی  

 

ــن    ــر م ــه، آخ ــون اولِ قص  چ
 

 

ســــت و رفتــــه امــــدهین نــــدهیآ   

 

ــ  ــته از ســر    یآب اســت گذش

ــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــس  ــ پــ ــاد نیشادنشــ ده میو شــ  

 

ــن  یا  ــه گــر، ســماور م زمزم  
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 1تازه های باهَمِستان 

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

 

 

 ۀجایزنشان لژیون دونور،  ۀدارند و پژوهشگر ایرانی، شهال شفیق

 ...دریافت کردرا  پژوهشگران فرانسه ۀاتحادی

پژوهشگران  ۀاتحادیارزشمند  ۀمقیم فرانسه، جایزشهال شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانی سال جاری دکتر  ۀدر ژانوی

 فرانسه را در پاریس دریافت کرد.

نشان لژیون پیشتر  فرانسه مقیم ایرانی ءنویسنده و پژوهشگر ،شناس جامعه۱۹۵۴سال  ۀزاد ،شهال شفیق بِسکی

از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۴کند. او از سال  در فرانسه زندگی می ۱۹۸۳شهال شفیق از سال  بود.  فرانسه را دریافت کرده دونور

جهت فعالیت در برابر خشونت و تبعیض و  (ADRIC) ندیسوی آژانس توسعه روابط بین فرهنگی شهرو

کنشگری مدنی را  ۀهمچنین حمایت از زنان مهاجر و اقدام برای سکوالریسم در تنوع فرهنگی انتخاب شد و جایز

او عضو شورای عالی برابری  ۲۰۱۹–۲۰۱۶از  .دریافت کرد ۲۰۰۸در سال « سال گفتگوی بین فرهنگی اروپا»در 

ها  باالترین نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس سال ۱۳۹۶ در سالشهال شفیق  .زنان و مردان از کشور فرانسه است

 .برابری دریافت کرد ۀخدمت در حوز

 ایرانیان تبریک می گوید. ۀآرمان این موفقیت های بزرگ را به دکتر شهال شفیق و هم

                                                 
 است.   Communityباهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۀواژ ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
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لی تورانتو به لساخته ی گراناز موسوی در چندین فستیوال جهانی از جمله فستیوال بین الم "تهران من حراج"فیلم 

سینمای شاعرانه  ۀاین فیلم پروژه ی دکترای خانم موسوی از دانشگاه سیدنی است که در حوز  نمایش گذاشته شد.

به بررسی زیباشناسی شعر در سینما پرداخته است. وی سعی کرده با استفاده از شعر و قرار دادن آن در مدیوم سینما 

  .تجربه جدیدی کسب کند

 در مصاحبه ای با گلناز جمشید می گوید:گذشته است،  ۀکه خود از شاعران مطرح در دو دهگراناز موسوی 

و خب به هر حال دوست داشتم فیلم ایرانی بسازم. معتقد هستم فیلم هنگامی من رشته ام سینماست 

دلچسب تر می شود که بر اساس تجربیات از درون خود کارگردان بیرون بیاید. تجربه خودم در فیلم 

دخیل است و مسائلی که به آن ها عمیقا اعتقاد دارم را به تصویر کشیده ام. من دو بار مهاجرت کرده ام 

ر به بیرون از ایران و بار دوم مهاجرت به ایران. در نتیجه همیشه مساله مهاجرت برایم مهم بوده است یک با

که چرا پنج میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی می کنند و این موج سنگین مهاجرت چه عواقبی دارد. 

فعلی ایران  سینمای  از   که  خودم )طبقه متوسط تحصیل کرده ای نسل  ضمن اینکه مطرح کردن مسائل

غیبت دارند( برایم ارجحیت داشت. به ندرت فیلمی را مشاهده می کنیم که به مسائل این طبقه بپردازد. 

متوسط شهری تحصیل  ۀبرایم مهم است تا این طبق .ساخته شد "الی ۀدربار"برای مثال خیلی طول کشید تا 

کرده قصه ای داشته باشد. توقع بیننده از فیلم های ایرانی یک ریتم کند، یک فیلم پر از منظره های دور 

دست، مراسم عجیب، با اقوامی دور از متن جامعه شهری، بچه ها و یا آدم هایی در حاشیه شهرهای بزرگ 

ا که فیلم های خوبی هم در این زمینه ها ساخته شده است. هیچ ایرادی به این گونه فیلم ها وارد نیست، زیر

 زیرا شخصا از متن آن ها بیرون نیامده ام. ،است، ولی من نمی خواستم دنبال سوژه های تکراری بروم

 ، می گوید:بزرگترین مشکل در ساخت این فیلم چه بودگراناز موسوی در پاسخ به گلناز جمشید که می پرسد 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

130 

 

 

 
مشکالت در ساخت این فیلم تلفیق کادر استرالیایی با کادر ایرانی بود. دیگری پیدا یکی از بزرگترین 

کردن زبان سینمایی بود که بتوانم در شرایط فعلی ایران این قصه را بگویم. بعضی از شخصیت های 

یلی این آدم ها برایم خ ۀفیلمم آدم های پذیرفته شده ای در جامعه نیستند و مدام تحت فشارند. گفتن قص

مرزهای تعریف شده  ۀکه باید تالش می کردم تا با زبانی خاص که متوجه لب سخت بود، در صورتی

است، جلو بروم و این ممنوعیت ها و محدودیت ها را به تصویر بکشم. من ترسی از کار کردن در خارج 

بسازم. معتقدم باید از این محدوده ها را نداشته ام و برایم خیلی مهم بود تا روی این خطوط قرمز فیلم 

طوری فیلم ساخت تا این مرزها را به عقب برانیم و نشان دهیم با گسترده تر کردن این مرزها خیلی از 

قصه ها قابل گفتن است. صحیح نیست با عبور از کنار مرزهای موجود آن ها را انکار کنیم، بلکه مهم 

 .یماین است که چگونه با آن ها کنار آمده و از کنارشان بگذر

 می گوید: "تهران من حراج"گراناز موسوی در مورد نام 

مهاجرت اشاره می کنم. بسیاری  ۀمسئلمن می خواستم فیلمی بسازم که تهران در آن نقش داشته باشد. به 

از آدم ها آنچه را که دارند برای مهاجرت به حراج می گذارند. پنج میلیون ایرانی در خارج از مرزهای 

کشورشان زندگی می کنند. بسیاری از این مهاجرین از لحاظ عاطفی رنج می برند و آسیب دیده اند. 
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ران زندگی می کنند. مردمی که پنج میلیون هموطن، همچنین این آسیب ها متوجه آن هایی است که در ای

 ۀمسئلانسانی، اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و آموزشی خود را از دست داده اند. به همین علت  ۀسرمای

 .چوب حراج زدن به این دارایی را در عنوان فیلم خالصه کردم

 مشخصات فیلم: نویسنده و کارگردان: گرانازموسوی

 وردک، گراناز موسوی، کریستین ویلیامز، و مرضیه وفامهرتهیه کنندگان: بهیر 

اهلل فنایی، سعیده سادات، فرشته عالمی،  گران: عرفات فیض، الهام ایازی، اندرو کوییلتی، مرحوم حشمت بازی

 .خان تالش, مدینه جان امیرشاه تالش، ذبیح غیاث، زیشان

 و حضور افتخاری: حسیبا ابراهیمی

صحنه و مشاورکارگردان: رایا نصیری،  بادروج، ساخت موسیقی: حسین علیزاده، طراحمدیرفیلمبرداری: بهروز 

صدا: حسین قورچیان، صدابردار: علی علوی، دستیاران کارگردان: سید جالل روحانی و  تدوینگر: شیما منفرد، طراح

وستر: مریم کهوند، امیرشاه تالش, مدیرتولید: امیر اسکندری و طارق وردک، مدیر رسانه: مهسا همتی، طراح پ

 ساخت تریلر: مسعود فرجام، موسیقى تریلر: پیمان ابدالی

های ایران( و پخش اقیانوسیه در دست جاناتان پیج )بونسای(  محمد اطبایی)مستقل  پخش بین المللی فیلم بر عهده

 .محصول: افغانستان، استرالیا، هلند، ایران .است

 همکارانش تبریک می گوییم. آرمان: این موفقیت را به گراناز موسوی و
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اینستاگرام و تلگرام گروه موسیقی هونیاک هنرمندان جوان و فیسبوک، با بازدید از صفحه های 

 نوآور را حمایت کنیم.

 

Telegram ID: https://t.me/hooniakbandhooniakband.com 

Instagram: hooniakband 

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fhooniakband.com%2F&e=ATOSue_vqGze-Dtr1XCj3kWSmzhGp0qGKWpWuo-PFPPOO2coFGhJi-0beObV_kPpvx7EItkwJfH6McFRY3bnWcrHPl4KfXLc&s=1
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منتشر شده است که در  ۲۰۲۱سال ” سلطنتی گرینویچ ۀعکاسی نجومی رصدخان“ ۀمسابق ۀلیست تصاویر برگزید

، است شده ثبت   قدیریمسعود ، عکاس ایرانی دماوند که توسط  ۀشیری بر فراز قل راه  تصویر کهکشان  میان آنها

هایی بود که خیلی براش زحمت کشیده شده بود و خیلی دوستش  این یکی از عکس"قدیری نوشت:   .درخشد می

داشتم. شکوه دماوند: بی شک دماوند یکی از جلوهای زیبای طبیعت و یکی از مهمترین نمادهای ملی ایران است. 
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 ۶۹متر ارتفاع دارد که شهرهای رینه و گزنک در دامنه آن قرار دارند. همچنین این قله در  ۵۶۷۰این قله در حدود 

کیلومتری شمال شرقی تهران است. این عکس از ارتفاعات شمال غربی روستای ناندل در کنار یک آبگیر فصلی به 

 ثبت رسیده است.

 
 مسعود قدیری عکاس مناظر نجومیاثر دیگری از 

شود و در صورت عدم وزش باد، انعکاس قله دماوند در آن  های اطرف ایجاد می این آبگیر در اثر آب شدن برف

روی داشتم. وقتی  ساعت از سمت روستای ناندل به سمت آبگیر پیاده ۷شود. برای ثبت این تصویر حدود  ایجاد می

صبر کردم و سپس تا    ۱۲زید. تا حدود ساعت و رسیدم غروب شده بود. هوا بسیار سرد بود و باد نسبتا شدید می

ساعت بود. مسیر بسیار  ۸صبح عکاسی کردم. بعد از آن به سمت پایین حرکت کردم. این زمان حدود  ۳ساعت 

سخت و ناهموار بود بخصوص با لوازم سنگین عکاسی. در این عکس کهکشان راه شیری و صورت فلکی عقرب و 

 ".شود شود که بخشی از انعکاس آن در آب دیده می هران دیده میدر سمت راست آلودگی نوری شهر ت
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 پژمان اکبرزاده :تصویرگزراش و منبع 

الدین طباطبایی  و شهاب«( پرداز چهره»نجفی )کارگردان از چپ به راست: جعفر 
 کننده( )تهیه

 ۲۰۲۱در مراسم اهدای جوایز ایدفا، آمستردام 

در سایت بی بی سی  بر اساس گزارش پژمان اکبر زاده خبرنگار سینمایی

های مستند آمستردام  سی و چهارمین دوره از جشنواره جهانی فیلم، فارسی

 اکبر زاده می نویسد:  امسال برگزار شد.در پاییز )ایدفا( 

کم در  ای به ایران داشته است. دست های مستند در دنیا، همواره توجه ویژه ایدفا، بزرگترین جشنواره فیلم

اند و گاه ایرانیان در هیئت  های ایرانی در جشنواره به نمایش درآمده ی گذشته، تقریبا هر سال فیلم دو دهه

چهره »اند. در ایدفای امسال نیز چهار فیلم از ایران حضور داشت که از میان آنها  هداوران نیز حضور داشت

آب، باد، خاک، "شد. به مستند کوتاه  "نخستین فیلم بلند"به کارگردانی جعفر نجفی، برنده جایزه « پرداز

 ی مهدی زمانپور کیاسری نیز دیپلم افتخار اهدا شد. ساخته "نان

در  توصیف می کند. ماجرای فیلم مرز میان سینمای مستند و داستانی را چهره پردازاین گزارشگر سینمایی فیلم 

 می گذرد: های زاگرس کوهپایه

شان زندگی آرامی دارند. یک موضوع اما این آرامش را گاه  محمد، به همراه کودک خردسال مینا و گل

رای تحصیل در رشته گریم وارد دانشگاه شود. شوهر متمول زند. مینا سخت در تالش است که ب به هم می

او که صاحب گله بزرگی است، پیش از ازدواج با این خواسته موافقت کرده ولی پس از ازدواج روی 
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از بابت شیوه دخالت کارگردان در روند مستند ذهن بخش قابل  "چهره پرداز" قول خود پا گذاشته است.

زاده، منتقد سینما، این دخالت را پُر رنگ  ود جلب کرده بود. مهدی عبداهللتوجهی از تماشاگران را به خ

ها گویی مو  اند و شخصیت ای نوشته شده گفتگوها در بسیاری موارد به شیوه فیلمنامه"افزاید:  بیند و می می

ند و همه ا ها هم بر همین مبنا در چارچوب سینمای داستانی شکل گرفته کنند. میزانسن به مو اجرایشان می

 "دهد. اند. این رویکرد تا حدی به مستند فضایی غیرقابل باور می اجزا با همین رویکرد کنار هم چیده شده

    

  IDFAمنبع تصویرپژمان اکبرزاده خبرنگار سینمایی                                               

 «چهره پرداز»پوستر فیلم                                                                              

 هیمن حیدری، پژوهشگر سینمای ایران و مدرس سینما در دانشگاه آمستردام معتقد است:به نقل از اکبرزاده، 

ی فیلمساز، سینمای مستند امروز در مقایسه با مثال سینمای مستقیم  از منظر تالش برای ضبط بدون مداخله"

زیادی پیدا کرده است. در سینمای مستند امروز اگر از   یا سینما حقیقت(، تفاوت) ۱۹۵۰اواخر دهه 

شود  مستندسازی محسوب نمی توانید آنرا بازسازی کنید. این بازسازی، خطایی در واقعیتی آگاه باشید می

 حدی تا ' پرداز چهره' اما باید غیرواقعی بودن اجرا به بیینده اطالع داده شود. تعداد زیادِ چنین نماهایی در

 - بازیگران به روایی جذابیت جهت صرفا و معمول حد از بیش کارگردان که آورد می پدید را باور این

 ".است داده خط - گفتگوها در ویژه به
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 سینمایی ژاپن ۀپوستر چهره پرداز برای جشنوار

با توجه به که جعفر نجفی، کارگردان، در جلسه پرسش و پاسخ به مخاطبان گفت گزارش آمده است:  ۀدر ادام

اینکه خودش نیز از منطقه بختیاری است توانسته ارتباط نزدیکی با این زوج برقرار کند و مدت کوتاهی پس از آغاز 

نوازی از طبیعت  های چشم صحنه "چهره پرداز" ی فیلم با این خانواده عمال زندگی کرده است. سازندهکار، گروه 

کند. هیمن حیدری عامل  منطقه بختیاری و زندگی عشایری را بدون نشانی از زندگی مدرن به بیننده ارائه می

 گوید:  بیند. او می  ر ایدفا موثر میجغرافیا، زندگی عشایری و همچنین تمرکز روی حقوق زن را در موفقیت فیلم د

ای فیلمبرداری شده که حدود صد سال پیش مرین سی. کوپر و ارنست بی.  فیلم در میان قوم و در منطقه"

 از ایزوله مردمان و جغرافیایی بکر مکان فیلم، آن مانند به .ساختند آنجا در را "علف" شودزاک فیلم

 "علف" که تفاوت این با. است نواز چشم پساصنعتی ی بیننده برای هنوز اولیه مشکالت با شهری دنیای

 از نگاهی "پرداز چهره" و( نگارانه قوم های فیلم قالب در) شرق به غرب ی استعمارگرانه نگاه محصول

 ".است غرب در عرضه برای خود به درون

کودک و  ۀجایزه بهترین فیلم در حوز "آشو"نیز برای فیلم  ۲۰۱۹در ایدفای  "چهره پرداز"جعفر نجفی، کارگردان 

 نوجوان را به خود اختصاص داده بود.
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دکتری ایرانشناسی دانشگاه یوسی ال اِی، حوزه تخصصی اش ادبیات  ۀدانش آموخت: ناهید پیرنظردکتر  ۀدربار

بنیان گزار بنیاد  ایشان . فارسیهود و تاریخ یهودیان ایران است و آنها را در دانشگاه یوسی ال اِی تدریس می کند

پژوهشی خانه اسناد و نسخ فارسیهود )بنیادی که نسخ خطی فارسیهود را به خط فارسی نو برگردانده و به چاپ 

میرساند( میباشد. مقاالت پژوهشی او در کنفرانس های بین المللی عرضه و در دانشنامه ایرانیکا، دانشنامه یهودیان در 

 وسایر انتشارات ااز جمله اسی، ایران نامه و ایران نامگ منتشر شده اند. سرزمین های اسالمی، مجالت ایرانشن

، نوشته پرفسور خالقی مطلق به انگلیسی و از سری انتشارات ایران نامگ عالوه بر زنان شاهنامهویراستاری کتاب 

 ت.به فارسی اس و کتاب فارسیهود کتاب انوسی

 است. "یهودیانی که به اجبار تغییر مذهب داده اند"به معنی   :"انوسی "

 است "نوشتار زبان فارسی نو به خط عبری "از ترکیب دو واژه فارسی+ یهودی به معنی : "فارسیهود"

 عبارتنداز:   ۲۰۲۰در سال  ناهید پیرنظر از جمله انتشارات  پیشین  

 Judeo-Persian Writings a Manifestation of Intellectual and Literary Life, Society of 

Iranian Studies- Routhledge,  

 به چاپ رسیده یو اس سی  از  سایر تألیفات اخیر ایشان، به زبان انگلیسی، مقاله ای است که درسالنامه دانشگاه

 است:
“The Process of Immigration to the United States, and the Acculturation of Iranian 

Jews, in Casden Book on Jewish Migration.  
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 مقدمه

برخی از نوشته های فارسیهود عالوه بر ارزشهای گوناگون زبانشناسی، مذهبی، ادبی واجتماعی  دارای ارزش تاریخی 

کتاب انوسی بابایی بن لطف است که در این مقاله به جزء کوچکی از آن که حکایت مهاجرت هستند. از آن جمله 

اجباری یهودیان از گرجستان به ایران در عهد صفویه  است می پردازیم. کتاب انوسی اگر چه در چند دهه اخیر مورد 

محدودی، هنوز برای بسیاری ناشناخته استثنای گروه ه پژوهشگران فارسیهود بوده است، ارزش تاریخی آن، ب توجه

 ایرانیان یهودی در البالی صفحات آن نهفته است.  است و زوایای بسیاری از  تاریخ ایران و

کتاب انوسی نوشته شاعر یهودی بنام بابایی بن لطف است که شرح احوال یهودیان را در دوران صفویه در فاصله 

ورده و دنباله آنرا  که مربوط به دوران شاه عباس دوم  تا زمان حمله میالدی به نظم در آ ۱۶۶۲الی  ۱۶۱۳سالهای 

کتاب "یا نبیره او به نام بابایی بن فرهاد در فصل دوم این کتاب به نام  ۀافغان و پایان سلسله صفوی است، نو

در شاه به آن ادامه داده است. در انتها نیز شخصی بنام ماشیح بن رفائیل فصلی در مورد زمان نا "سرگذشت کاشان

 اضافه کرده است. 

در مورد ارزش تاریخی این کتاب در گذشته، در وهله اول به نام دکتر حبیب لوی بر خورد میکنیم. ایشان بعضی از 

بازگو می کنند. پس از آن به کتاب و نوشته های  قسمتهای آن را برای ما به خط و نثر فارسی با ذکر نمونه اشعار

برخورد   Iranian Jewry’s Hour of Peril and Heroismبه نام     (Vera Moreen)دکتر ورا مورین 

می کنیم. این کتاب و مقاالت بعدی ایشان  دقیقاً گوشه هایی از وقایع این دوران را بزبان انگلیسی برای پژوهندگان 

تاریخ  یهود در عصر تاب گزارش و نقد می کند. مقاالت پرفسور آمنون نتصر نیز از جمله در دانشنامه ایرانیکا و ک

 به هردو زبان فارسی و یا انگیسی روشنگر بعضی از این زوایا هستند. جدید

این مقاله به گوشه ای از این کتاب که چگونگی مهاجرت یهودیان را از گرجستان به ایران در زمان شاه عباس اول  در

 -روابط یهودیان با حاکمان وقت آگاه میصفوی توصیف میکند، پرداخته، از شرایط زندگی، علت این مهاجرت و 

ایران برای خواننده روشن می سازد. ه شویم. شرح این ماجرا همچنین تا حدودی چگونگی پیوستن یهودیان اسپانیا را ب

کتاب انوسی محققاً یکی از منابع محدود درباره شرایط زندگی یهودیان در دوره صفویه است که بابایی بن لطف 

 آغاز به سرودن نموده است. ۱۶۵۶ را از سال ۱۶۶۲الی  ۱۶۱۳س از وقوع حوادث سالهایپ ،حدود چهل سال

برای تأیید گفتار شاعر در این امر، به منابع دیگراز جمله منابع  مستند تاریخِ دربار صفوی، یعنی تاریخ عالمِ آرای 

بار صفویه منعکس کرده است سال از سوی دره عباسی، نوشتۀ اسکندرمنشی که گزارش وقایع آن دوران را سال ب

، با سه ۱۶۵۱-۱۶۶۲میتوان مراجعه کرد.  همچنین تاریخ آراکل تبریز، که در زمان شاه عباس دوم بین فاصله سالهایِ 
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سال فاصله، نگارش یافته است، می تواند مورد مقایسه قرار گیرد. نویسنده در این کتاب شرح مفصلی از تاریخ ارامنه 

از مراجع معتبر دیگر، عالوه بر پاره ای گزارشات پراکنده در  اول در اختیار ما می گذارد. را در دوران شاه عباس

  Pietro  ایتالیایی دِالواله  پشت کتابهای مقدس باید از یادداشت ها و خاطرات جهانگردان و مسافرانی مانند پیترو

     Della Valle ۱۵۸۶-۱۶۵۲ و یا ژان شاردن (  فرانسوی Jean Chardin۱۶۴۳ -۱۷۱۳ نام برد که که در )

مواقع لزوم در این مقاله به آنان اشاره میشود. برای تقابل و برگرداندن نمونه های اشعار از فارسیهود به خط فارسی، از 

سه نسخه خطی کتاب انوسی در مرکز فرهنگی بن صویِ اورشلیم، کتابخانه ملیِ مرکزیِ اورشلیم و نسخه شخصی 

 فاده شده است.حبیب لوی است

 

 ارزش تاریخی و ادبی کتاب انوسی

زیرا تنها اثرِ تاریخی مستند فارسیهود در دوران  ،آنچه که کتاب انوسی را با ارزش میسازد ارزش تاریخی آن است

ایران اسالمی است. اما از نظر ادبی، به علت اشکاالت عروضی و قافیه شاید ارزش زیادی نداشته باشد. هر چند که 

شاعر سعی کرده است روایت خود را در بحر عروضی هَزَج مسّدس محذوف ) مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن( به نظم در 

میتوان برای این اشعار از نظر شعری و علم عروض و قافیه ارزش زیادی قائل بود و شاید بهتر باشد در بعضی آورد، ن

صفحات به آن به صورت نثر موزون مقفی نگاه کنیم تا شعر. به این علت ویراستار در مورد تصحیح عروضی و یا 

 ون ویرایش به خواننده معرفی کند. قوافی آن کوششی ننموده و در این مورد سعی شده است که متن را بد

 یهودیان در ایرانزیست  ۀچنگاهی به تاریخ

یهودیان ایرانی در چهار دوره اصلی به صورت گروهی به خاک ایرانِ بزرگ وارد شده اند. اولین دوره آن دوران 

ر زمان مادها به ق.م. د ۶۰۹-۶۱۱ق. م. و اسکان یهودیان در نینوا است که در سالهای  ۷۲۲اسارت آشور در سال 

ق.م. و آزادی آنان به دست کورش بزرگ درسالهای  ۵۸۶ایران پیوست. دومین دوره، زمان اسارت بابل در سال 

یا بازگشت به اورشلیم به آنان حق انتخاب داد.  ق.م. است.  کورش در مورد ورود آنان به خاک ایران و ۵۳۹/۵۳۸

میالدی و هنگام ورود بعضی از یهودیان و بسیاری از دانشمندان  ۷۰سومین دوره، پس از خرابی معبد دوم در سال 

اورشلیم به آکادمی های بابِل در اطراف تیسفو ن است. باالخره آخرین دوره مهاجرتِ گروهیِ یهودیان به ایران، در 

اجع ایرانی زمان صفویه در دوران شاه عباس اول روی داد. همان دورانی که مورد بحث این مقاله است و کمتر در مر

 و غیر ایرانی، به علت کمبود مرجع، به شرح آن پرداخته شده است. 
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 شهر رشت، ۀزنده یاد پروفسور امنون نتصر، زاد      
 دانشگاه ایران شناسی در شهروند اسرائیل، استاد       
 مطالعات فارسیهود ارذگداورشلیم و بنیا     

بعلت موقعیت زمانی آن که حدود یک قرن و اندی پس از تفتیش عقاید مذهبی اسپانیا و عدم توجه به این امر، شاید 

خروج اجباری یهودیان از آن سرزمین باشد. دورانی که از سوی مراجع غربی یهودی،  یکی از تاریک ترین ادوار 

ن صفویه و پیکارهای آنان زندگی آنان و از سوی مراجع شرقی و ایرانی همزمان با اوج  تشییع و جهانگشایی پادشاها

با امپراطوری عثمانی است. دورانی که دریادداشت های مسافرین خارجی به ایران و یا نوشته های گروه های زرتشتی 

و مسیحی ایرانی کمتر میتوان در آنها نامی از یهودیان جست. در مورد مهاجرت یهودیانِ ساکن گرجستان به ایران، 

 -ستان و ارمنستان و روابط ایران  با آنان و شرایط زندگی یهودیان در آن سرزمین ها میابتدا نگاهی به تاریخچه گرج

 افکنیم .

 

 یهودیان در ایراناسکان شاه عبّاس اول و 

 ۱۶۱۱ – ۱۶۱۵وقایع مستند تاریخی سالهای 

دوران شاه عباس ( تا ۱۵۰۱-۱۷۱۳قرون شانزده و هفده میالدی، یعنی از اوایل تشکیل دولت صفویه ) گٌرجستان در

(، در بسیاری از مواقع بین دو کشور پر قدرت ایرانِ صفوی و امپراطوریِ عثمانی مورد کشمکش ۱۵۸۱-۱۶۲۹اول)

گرجستان شده بود و  ۀدر این متن مقصود از گرجستان در واقع آن قسمت از ارمنستان است که ضمیم بوده است. 

الزم به تذکر است که  بوسیله فرمانداران محلی تقسیم شده بود.فرمانروایی آن تحت نظر دو کشور ایران و عثمانی 
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میالدی  گرجستان که قسمتهای از ارمنستان را هم در بر می گرفت به حاکم نشین ها متعدی تقسیم  ۱۴۹۰از سال 

که گرجستان رسماً ملحق به روسیه  ۱۸۰۱شده همواره تحت فرمانروایی پادشاهان عثمانی و صفوی بودند  تا سال 

 شد و ارمنستان بزرگ نیز بین روسیه و عثمانی تقسیم شد.

 یهودیان ساکن گرجستان هم که از ساکنین قدیمی شیروان و قراباغ بودند در زمان تسلط عثمانی ها به والیت کاختی 

(Kakhetia) حاکم وقت، در کنار ارامنه ساکن  ،تحت حمایت اسکندر خان ،ر گرجستان مهاجرت کردهد

، بنا به ۱۶۰۶گرجستان به آرامی زندگی میکردند.  پس از اسکندر خان و بدنبال نزاع بین فرزندانش در سال 

با پشتیبانی شاه عباس که گنجه را فتح کرده بود، حکومت به نوه اسکندر خان، تهمورس رسید،  درخواست اهالی و

 ی به گروگان رفته بود. کسی که از کودکی به دربار صفو

 ۱۶۱۳اما در سال  .میالدی بنا نهاد ۱۶۱۱در این فاصله شاه عباس شهر فرح آباد یا طهانِ سابق را در مازندران به سال 

واقعه ای رخ داد که مایه بر هم خوردن روابط دوستانه شاه عباس با امیران گرجستان گردید. این اختالف بر سر 

پس از  بود. زنی که تهمورس خان و شاه عباس (Kartelia)خان امیر والیت کارتلی خوراشان، خواهر لوارساب 

شاه عباس و  شنیدن وصف او، هر دو خواستارش بودند. ازدواج خوراشان با تهمورس خان علی رغم مخالفت مکرر

انگیخت که به فکر لشکر همین امر چنان خشم شاه را بر  بدون اجازه پادشاه ایران سرگرفت. بنا به  نوشته آراکلِ تبریز

کشی به گرجستان افتاد. و به این علت حاکمان گرجستان یعنی تهمورس خان و  لوارساب خان، که پس از این 

 در مقابل حمله احتمالی شاه عباس، با هم متحد شدند.  ازدواج با هم نسبت سببی هم پیدا کرده بودند،  بر علیه و

شاه عباس شیروان و قَرا باغ را گرفت، فرمانی صادر کرد. طبق این فرمان از  به دنباله همین لشکر کشی، پس از آنکه

، آنان که در گرجستان بدنیا نیامده بودند، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی به (Kakhetia)میان ساکنین کاختی

که پشتیبان دولت عثمانی  فرح آباد در مازندران  برده شدند.  از اهالی متولد در گرجستان نیز، کسانی را شهرتازه ساز

 آنان یاری رسانده بودند به فرح آباد نقل مکان داده شدند. ه بوده و یا در جنگ ب

 

 در شرح احوال یهودیان گرجستان استناد گفته های بابایی بن لطف با منابع تاریخی

و ورا مورین  (Amnon Netzer) پژوهشگران این رشته  از جمله آمنون نتصر  سَندیت کتاب بابایی بن لطف را 

(Vera Moreen)   .البته مواردی کوچک نیز موجود است  که گفته های   در اکثر موارد تشریح و ثابت نموده اند

تاریخ  یکی از این مواردِ ذکر شده که دکترمورین هم به آن اشاره میکند، همانشاعر با حقایق تاریخی متفاوت است. 

در این مورد بابایی بن لطف اشتباهاً  این تاریخ را پس از وقوع جنگ شهر زَغَم و بدست بنای شهر فرح آباد است. 
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قبل از اسکان  و  ۱۶۱۱- ۱۶۱۳یهودیان میداند در حالیکه در تاریخ عالم آرایِ عباسی، بنای شهر دقیقاً  در سالهای 

 یهودیان در آنجا ذکر شده است. 

است با در نظر گرفتن زمانِ  نگارش و نظم این کتاب یعنی در تاریخ   بابایی بن لطف که معاصر آراکل تبریز بوده

، احتمال دارد که خود این اخبار را از شاهدان عینی شنیده باشد. شاعر دو فصل ازکتاب خود را به یهودیان مقیم ۱۶۵۶

مربوط به وقایع گرجستان و چگونگی اسکان آنان در مازندران در شهر فرح آباد اختصاص داده است.  این دو فصل 

میالدی است. مطابقت و همخوانی گزارش بابایی بن  ۱۶۱۶ -۱۶۱۷حمله دوم  شاه عباس  به گرجستان یعنی سالهای  

ست که مشترکاً در اشعار بابایی بن لطف و گزارش ا    Zagamلطف با جنگهای این دوره همانا ذکر نام شهر زَغَم

آمده است.  در آغاز این فصل شاعر  ۱۶۱۶ -۱۶۱۷اسکندر  منشی در کتاب عالم آرای عباسی در توصیف جنگهای 

از شرایط زندگی یهودیان در این شهر سخن گفته، زندگی آنان را در عین محدود بودن نسبتاً راحت توصیف کرده 

در آنان هیچ تمایلی به مهاجرت مشاهده نمی شد.  امّا پس از دریافت خبر سرکشی تهمورس خان است، به طوری که 

و لشکر کشی شاه عباس به شهر زَعَم،  یهودیان نیز مانند سایر ساکنین شهر احساس خطر می کنند.  در اینجا شاعر از 

دور اندیش و تیز هوش دانسته، که به فکر  شخصی بنام خواجه الله زار بعنوان رهبر جامعه سخن میگوید و او را مردی

صالح و موقعیت یهودیان بوده است. بنا به گفته بابایی، خواجه الله زار که قاعدتاً از لشگر کشی های قبلی شاه عباس 

بازنده کیست و بر سر بازندگان چه خواهد آمد.  بابایی  خبر داشت، از پیش می دانست که در این جنگ برنده و

  (Kakhetia)ه اسکندر منشی گزارش می دهد، میگوید که منظور از حمله شاه عباس به والیت کاختی همانگونه ک

بود و در سلسله لشکر کشی های گذشته به آن ناحیه نیز، بیش از  "سرکوب کافران و گسترش اسالم"در گرجستان، 

 صد هزار زن و کودک خردسال گرجی به اسارت برده شده بودند. 

ه زار برای جلوگیری از نابودی جامعه خود و اجبار به خروج  و یا تغییر مذهب اجباری با عده ای از لذا خواجه الل

رهبران یهودی پیشاپیش به نزد پادشاه ایران می رود و عدم وابستگی قوم خود را به تهمورس خان، که شاعر او را 

راتب اطاعت و شاه دوستی جامعه خود را م "شاهسون شدن"تامورس گرجی میخواند، اعالم می دارد.آنان با اعالم

، به شاه ایران تأیید می کنند. بابایی بن لطف زندگی یهودیان در شهر زَغَم و آغاز   (Amaya)طبق معاهده آماسیا

  ماجرا را چنین آغاز میکند:

 شاه سَون شدنِ ایشان بدرگاهِ شاه عبّاس ماضی یاغی شدنِ جماعتِ زَغَم از تامورس گُرجی و

 و انعام نمودنِ شاه عبّاس به ایشان در شب

 کنـــون بشـــنو ز مَـــن یـــک فصـــل گفتـــار     

  

 

 

ــار     ــردم الغــــ ــر کــــ ــهرِ دیگــــ ــرِ شــــ  ز بَهــــ
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ــرح ــون شُــــد    آبــــادفــ ــنو کــــه چــ  را بشــ

 

ــد    ــون شـــ ــالک چـــ ــردشِ افـــ ــر از گـــ  دِگـــ

ــه بُدَنــــــد انــــــدر زَغَــــــم   دایــــــم همیشــــ

 

ــه     ــوی بیشـــــ ــدر تـــــ ــو انـــــ ــالِ دیـــــ  مثـــــ

 عـــــــیش و کـــــــامرانی کردنـــــــدهمـــــــی 

 

 زنــــــــدگانی یگُرجــــــــ بــــــــه پایتخــــــــتِ 

 بـــــه زیـــــر ســـــایۀ یـــــک مَـــــردِ عـــــالی      

  

 

 بُدنـــــــــد بنشســـــــــته انـــــــــدر حـــــــــوالی 

 بُـــــدی نـــــامِ خـــــویش آن مَـــــردِ بهـــــران     

 

 پـــــــدر بنهـــــــاده اِلعـــــــازارش از جــــــــان    

ــه  ــیکن اللـــــ ــدولـــــ ــز خواندنـــــ  زارش نیـــــ

 

 فشــــــاندند مــــــیهمــــــه از بهــــــر او جــــــان  

ــاه    ــه شــــ ــد همــــ ــان بودنــــ ــان گرجیــــ  میــــ

 

ــی  ــاهی و مــــاه    همــ ــر مــ ــت میغشــــان بــ  رفــ

ــدَم    ــاس مقّــــــ ــاه عبّــــــ ــا را شــــــ  قضــــــ

 

ــی   ــگِ گرجــــ ــوای جنــــ ــرد آن دَم هــــ  کــــ

ــمار       ــد و اِشــ ــی حــ ــکر بــ ــا لشــ ــت بــ  برفــ

 

ــانِ دیــــــــو کــــــــردار    بجنــــــــگِ گرجیــــــ

ــکر     ــگِ لشــ ــه زار آن بانــ ــنید اللــ ــو بشــ  چــ

 

ــردِ     ــد آن مَــــ ــت را بخوانــــ ــرجماعــــ  مهتــــ

 صـــــالح از کـــــارِ جمـــــع عبریـــــان دیـــــد   

 

ــد    ــان دیــ ــود در میــ ــال خــ ــگ و بــ  در آن جنــ

ــت       ــن وقـ ــدر ایـ ــت انـ ــا جماعـ ــت او بـ  بگفـ

 

 کــــه شــــاه عبــــاس تــــا بنشســــته بَــــر تخــــت  

 بُــــــوَد صــــــاحبقرانی چــــــون ســــــکندر     

 

ــر   ــر و در بَــــــ ــت آوازه اش در بحــــــ  برفــــــ

ــرزه     ــیرِ شــ ــون شــ ــون چــ ــد کنــ ــی آیــ  همــ

 

 هَجــــرهکــــه گرجــــی را بَــــرد هــــر ســــو بــــه  

ــیم       ــار کوشــ ــر کــ ــه فکــ ــد بــ ــون بایــ  کنــ

 

 کــــه مـــــا هـــــم ضـــــربت تـــــیغش ننوشـــــیم  

ــی زور    ــاره بـــــ ــراییل بیچـــــ ــوَد یســـــ  بُـــــ

 

 بزیـــــر دســـــت و پـــــا مالنـــــد چنـــــان مـــــور 

 بیاییـــــد تـــــا رویمـــــان جملـــــه یکســـــر      

 

ــکر    ــهِ دارایِ لشــــــ ــابوسِ شَــــــ ــه پــــــ  بــــــ

 کــــه میــــدانم یقــــین صــــاحبقران اســــت      

 

ــت    ــان اســـ ــانِ گرجیـــ ــوتِ جـــ ــک المـــ  مَلـــ

ــی    ــی   همـ ــو دانـ ــاحب تـ ــه ای صـ ــد کـ  گفتنـ

 

ــانی    اگــــــر بخشــــــی وَگــــــر هــــــم میکُشــــ

بدین ترتیب خواجه الله زار با جمعی از سران قوم  پس از پابوسی شاه عباس و ابراز فرمانبرداری از پادشاه در این  

از جنگ، از او درخواست حمایت کرد. امری که  بسیارمورد استقبال شاه عباس قرارگرفت و قول هرگونه محافظت 

 یهودیان را باو داد. شاه در مقابل از او درخواست کرد که همراهان خود را به زَغَم بازگرداند ولی خودش در

او نشان دهد. گزارش این دیدار فقط از ه جنگ، مشاور و راهنمای او گردد و مسیر راه را برای ورود به شهر زَغَم ب
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 میتواند خصوصی بودن این تقاضا از سوی شاه عباس و و علت آن هم احتماال سوی بابایی بن لطف به ما میرسد

 فردی بودنِ کمکِ یک نفر راهنمای یهودی باشد: 

ــ    ــیشِ گُرجـــ ــت، پـــ ــان رعایـــ  ییهودیمـــ

 

ــی    ــتیم دو بُرجــ ــان گشــ ــمِ گرجیــ ــه ظلــ  بــ

ــاش    ــگِ قزلبـــ ــا بانـــ ــنیدیم مـــ ــو بشـــ  چـــ

 

ــاش    ــازیم پَرخــ ــان، ســ ــر گرجیــ ــیم بَــ  کنــ

ــاهیم     ــاهِ شـــــ ــدۀ درگـــــ ــامی بنـــــ  تمـــــ

 

ــم     ــاهِ جـــ ــیش شـــ ــت پـــ ــاهیمرعایـــ  پنـــ

ــم     ــدر زَغَـــ ــن انـــ ــادام  وطـــ ــم مـــ  داریـــ

 

ــام   ــزارانیم ناکــــــــ ــاره از هــــــــ  دوبــــــــ

 ســــرسَــــوَند گشــــتیم یــــکهمــــه شــــاهی  

 

ــه جـــان   ــی   همـ ــرده بـ ــت کـ ــرهـــا برایـ  سـ

ــم      ــم ای جَـــ ــو آوردیـــ ــر تـــ ــاهی بـــ  پنـــ

 

 ات کــــــممبــــــادا از ســــــر مــــــا ســــــایه 

 را از ایشـــــان شـــــاه بشـــــنیدچـــــو اینهـــــا   

 

ــد       ــان گُـــل یـــک زمـــانی شـــاه خندیـ  چنـ

ــه     ــا اللــ ــت بــ ــیردِل  زاربگفــ ــاهِ شــ  آن شــ

 

 کــــــه آوردی صــــــفا ای مَــــــردِ مُقبِــــــل 

 بیـــــا بـــــا مـــــن بَلـــــد شـــــو ای یهـــــودی  

 

ــی    ــسِ گیتــــ ــانِ نحــــ ــگِ گرجیــــ  بجنــــ

ــی   ــو مــ ــه چــ ــان همیشــ ــا ایشــ ــتی اَبــ  گشــ

 

 بــــــه مَــــــن بنمــــــا تمــــــامی راهِ بیشــــــه  

 بــــــه یــــــاریِ خــــــدا ایشــــــان بگیــــــرم   

 

ــرم    ــره گیـــ ــر نقـــ ــت بَـــ ــرت از تربیـــ  سَـــ

ــطفایم      ــانِ مصــ ــه جــ ــوگند بــ ــورم ســ  خــ

 

ــدایم    ــفی، آن خــــ ــیخ صــــ ــاقِ شــــ  اُجــــ

 کــــــه نــــــازارم یکــــــی قــــــومِ یهــــــودا   

 

ــردا     ــروز و فــ ــن امــ ــه ایــ ــاله نــ ــه ســ  همــ

ــازم     ــر ســـــ ــرفرازِ دَهـــــ ــما را ســـــ  شـــــ

 

ــازم   ــهر ســــ  ز بهرِخــــــاطرت یــــــک شــــ

ــمن     ــتِ دشـــ ــم از دســـ ــیتان دهـــ  خالصـــ

 

 

 

ــه   ــویتان خانـ ــن   شـ ــا مـ ــت بـ ــواه و دوسـ  خـ

ــم راه      ــان دهـ ــه خواهیتـ ــاری کـ ــر کـ ــه هـ  بـ

 

 شــــما باشــــید بــــا مــــن یــــارِ دلخــــواه      

ــوار     ــی زِ دیــــ ــی میخــــ ــذارم یکــــ  بِنگــــ

 

 میـــانِ دِگـــر قـــوم شـــود در جنـــگ کُشـــتار  

 همــــــه مــــــال و زر و اســــــباب و خانــــــه  

 

 نویســــــــیدان یکایــــــــک ای یگانــــــــه   

 اگــــر یــــک پولتــــان جــــایی شــــود گُــــم   

 

ــد   ــوم  دهـــ ــالِ معصـــ ــه مـــ ــدر خزانـــ  انـــ

 دعـــــــا کردنـــــــد تمـــــــامی بَـــــــر دالور  

 

 کــــه باشــــی بَــــر عَــــدو دایــــم مظفــــر      

ــرقِ دشــــمن        ــر فــ ــه تیــــغِ تــــو بَــ  همیشــ

 

ــن      ــم تَـ ــو، هـ ــر ای تـ ــور و ناصـ ــوَد منصـ  بُـ
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ــوم     ــرد معلــ ــاه و کَــ ــحال شــ ــد خوشــ  بِشُــ

 

ــا الم    ــاف تــ ــو از کــ ــمت را بگــ ــه اســ  کــ

ــه    ــا اللـــ ــردِل  زاربگفتـــ ــاهِ پُـــ ــای شـــ  کـــ

 

 غالمــــی از شَــــهَم خــــواهم تــــو مُقبِــــل     

 بگفتــــــا شــــــاه کِــــــای مَــــــردِ هنــــــرور  

 

ــد   ــر زاد و فرزنــــ ــرین بَــــ ــزارت آفــــ  هــــ

 بگـــو اســـمت بـــه مَـــن تـــا نیـــک دانـــم        

 

 ای شَــــــه بخــــــوانم  زاربگفتــــــا اللــــــه  

ــمِ آن دالور     ــاه اِســــ ــنید شــــ ــو بشــــ  چــــ

 

ــاور   ــک تکـــــ ــان یـــــ ــا آوریتـــــ  بگفتـــــ

ــد   ــوپیکر  بیاوردنــــــــ ــبِ دیــــــــ  اســــــــ

 

 بــــه پُشــــتَش بــــود زینــــی جملــــه از زَر     

ــار    ــتِ پُرکـــ ــتِ زربفـــ ــک خلعـــ ــا یـــ  اَبـــ

 

 بدادنـــــد جملـــــه بَـــــر خواجـــــه اِلعـــــازار 

 بفرمــــودش پَــــس آنگــــه شــــاهِ عــــادل       

 

ــزل    ــوی منــ ــت را ســ ــت آدمَــ ــه بفرســ  کــ

ــی     ــن م ــیشِ مَ ــودت در پ ــد خ ــک چن ــاش ی  ب

 

ــگ      ــن جن ــی زی ــن ده ــر مَ ــا بَ ــه ت ــد ک ــا پن  ه

ــه    ــرد اللـــــ ــان زارروان کـــــ  آن مردُمانـــــ

 

ــ    ــدند از گُرجـ ــود شـ ــهرِ خـ ــه شـ ــان یبـ  پنهـ

ــالی     ــرد و خــ ــه او فَــ ــیشِ شَــ ــد در پــ  بمانــ

 

 کـــــه بـــــودی او بَلـــــد در هـــــر حـــــوالی 

و لشکریانِ پس از آنکه از پادشاه خلعت یافت، بصورت راهنما درکنار پادشاه اسب میراند ، بنابر این خواجه الزار 

لهای تاریک  و انبوه رسیدند. گچند هزار نفرۀ قزلباش در پی آنان در حرکت بودند. اما در نزدیکی شهر زَغَم به جن

شاه عباس که از دیدن این جنگل ها از جنگ مأیوس شده بود، سرگردان ماند که چگونه سوارانش بتوانند از چنین 

د بگذرند ویا با افرادی که در میان درختها پنهان می شدند مبارزه کنند. جنگل انبوه  که دارای حیوانات درنده هم بو

به همین اشکاالت از جمله جنگلهای ضخیم و پنهان شدن گرجیان  در کتاب عالم آرای عباسی، اسکندر منشی نیز

آتش زدن درختان را بنا به گفته بابایی بن لطف،  شاه در فکر بازگشت بود که الله زار پیشنهاد   در آن اشاره  میکند.

باو می دهد. این آتش سوزی دو ماه طول می کشید تا خاموش شود. در مدتی که درختان میسوختند آن محّل را 

آگاهی تهمورس خان و افراد شهر زَعَم جلو گیری کرده  بدستور شاه، هر گرجی یا عابری  قٌرٌق کرده بودند تا از

 سربه نیست میکردند: ،راکه میدیدند

ــیدند  ــه  رســـ ــیِ بیشـــ ــه نزدیکـــ ــو بـــ  چـــ

 

ــه    ــد ز ریشــ ــر بودنــ ــه سَــ ــر بــ ــان سَــ  درختــ

ــار   ــز کفتــــــ ــغال و نیــــــ  دَد و دام و شــــــ

 

ــار    در آن بیشـــــه بُدنـــــد گـــــویی تـــــو انبـــ

ــاری    ــول و تــ ــر هــ ــۀ پُــ ــک بیشــ ــدی یــ  بُــ

 

ــالی    ــای خــ ــک جــ ــت یــ ــودی از دِرخــ  نبــ

 

 
ــهِ روم   ــدی شَــــ ــای جنبیــــ ــر از جــــ  اگــــ

 

ــی    ــکر همـــ ــا لشـــ ــم اَبـــ ــتی درو گُـــ  گشـــ
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 بیشــــه بــــودی از درخــــت تنــــگ    زِ بــــس آن

 

ــگ       ــد جنـ ــم کننـ ــا هـ ــس بـ ــتی دو کـ  نتانسـ

 چـــو دیـــد جـــایی چنــــان، شَـــه کـــرد گفتــــار      

 

ــیار ”  ــجِ بســـــ ــغ از راه دور و رنـــــ “دریـــــ
i 

ــ   ــا گُرجـ ــو بـ ــاد  یچـ ــگ بنیـ ــن جنـ ــنم مـ  کـ

 

ــاد    ــون بـــ ــه چـــ ــانِ بیشـــ ــد در میـــ  گریزنـــ

ــد    ــن راه پویــــ ــی ایــــ ــدامین مرکبــــ  کــــ

 

ــ   ــه گُرجــ ــد  یکــ ــل بجویــ ــوی جنگَــ  در تــ

ــاک     ــو غمنــ ــه را همچــ ــه شَــ ــد آن، خواجــ ــو دیــ  چــ

 

ــه     ــن بیشـ ــر زیـ ــاها مَبـ ــت شـ ــاک بگفـ ــا بـ  هـ

 کـــــــه مَـــــــن دارم عـــــــالجِ جنگلســـــــتان 

 

ــتان      ــن گُرجِســ ــدۀ ایــ ــد عهــ ــن شُــ ــه مــ  بــ

ــاره     ــرد چــ ــواهی کَــ ــه خــ ــاه چــ ــا شــ  بگفتــ

 

 مَگرشـــــــان پـــــــا در آری، ضــــــــربِ اره   

 ده و بیســــتبگفــــت شــــاها اگــــر بــــودی  

 

 

 

 عالجـــــش ارّه کـــــردی ایـــــن ســـــخن چیســـــت 

ــه    ــوی بیشـــ ــی در تـــ ــک آتشـــ ــم یـــ  زَنـــ

 

ــه    ــم ز ِریشــــ ــان هــــ ــوزد آن درختــــ  بســــ

 بِشُـــــد خوشـــــحال شـــــاه از روی شـــــادی 

 

ــه   ــا اللـــــ ــیبگفتـــــ ــادیزاری، کـــــ  قبـــــ

ــی  ــا مَـــن     همـ ــی اَبـ ــه یـــک رنگـ ــم کـ  دانـ

 

 کنــــــی غمخــــــواریم در بــــــابِ دشــــــمن  

ــاش   ــهبازِ قزلبــــ ــی شَــــ ــود آنگهــــ  بفرمــــ

 

 کـــــه هـــــر نقشـــــی نمایـــــد یـــــارِ نقـــــاش 

 بـــــه آن نقـــــشِ مُبـــــرا سَـــــر بَرآریـــــد     

 

ــد    ــا درآریـــــ ــه را از پـــــ ــامی بیشـــــ  تمـــــ

ــه   ــه اللــ ــس آنگــ ــر  زارپــ ــا فّــ ــردِ بــ  آن مَــ

 

 زنیــــد در بیشــــه یکســــر   بگفــــت آتــــش  

 زدنـــــد یـــــک آتشـــــی در جنگلســـــتان    

 

ــتانرفــــت شــــعلهکــــه مــــی   اش در مُلــــکِ سیســ

ــر   ــان را سراســــــ ــوزاندند درختــــــ  بســــــ

 

ــر      ــحرای محشـ ــد صـ ــه شُـ ــک دَم بیشـ ــه یـ  بـ

 اَگـــــــر مُرغـــــــی هـــــــوایِ او پَریـــــــدی 

 

ــش   ــدی و در آتــــ ــر مونــــ ــدی زِ پَــــ  تپیــــ

 نشســــتند یــــک دو مَــــه نزدیــــکِ آن نــــار 

 

ــد زار    ــاکو بُدنـــــ ــر تنبـــــ ــت بهـــــ  رعایـــــ

ــرافراز   ــاهِ ســــ ــود دورِ آن شــــ ــرُق بــــ  قــــ

 

ــاز   ــانی کُنــــد ســ ــه قلیــ  نتانســــت کَــــس کــ

ــر یـــــک گُرجـــــ     راهرا راه و بـــــی یاَگـــ

 

 دیدنـــــد قزلباشـــــان بـــــه ناگـــــاه   همـــــی 

ــی  ــر  همـ ــربِ خنجـ ــتگیرش ضـ ــد دسـ  کردنـ

 

 انداختنـــــــــد در تـــــــــوی آذر همـــــــــی 

ــگ     ــالمِ جنـــ ــدی مقصودشـــــان از عـــ  بُـــ

 

 کـــــه نَنیوشـــــد خبـــــر آن شـــــاهِ پُرهنـــــگ 

 



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

149 

 

 

شکست دادند.  شهر زَغَم راه یافتند و تهمورس خان را پس از پایان آتش سوزی، شاه عباس و سپاه قزلباش به

شرح همین شکست را مشروحاً از سوی   تهمورس خان با همسرش فرار کرد و شاه عباس شهر را به تصرف در آورد.

شاه عباس همان گونه که قول داده بود به یهودیان آزاری نرساند ولی تصمیم گرفت که  اسکندر منشی نیز میشنویم.

مانند سایر بازماندگانِ شهر زَغَم به فرح آباد بفرستد. مهاجرتی که یهودیان بآن راغب نبودند ولی باالجبار  آنان را

  شرح این لشکر کشی و شکست تهمورس خان را بابایی بن لطف چنین گزارش میدهد: پذیرفتند.

 از آن جانـــــــب روان گشـــــــتند قزلبـــــــاش

 

ــ   ــا گُرجـ ــب اَبـ ــوی شَـ ــه تـ ــاش یبـ ــه پرخـ  بـ

ــیم   ــد نـــ ــان برفتنـــ ــکِ ایشـــ ــب در مُلـــ  شـــ

 

ــرگ   ــگ، گُــ ــد جنــ ــا کردنــ ــان بنــ  و میشــ

ــیرمَردان    ــویِ شـــ ــای و هـــ ــد هـــ ــر آمـــ  بَـــ

 

 بــــا زِ گُــــردان یخبــــر شُــــد شــــاهِ گُرجــــ 

 بگفتـــــا چیســـــت آن آشـــــوب و غوغـــــا    

 

ــ   ــر گُرجــ ــی یمَگــ ــا همــ ــازند توغمــ iســ i 

ــک     ــو مُمســ ــودی تــ ــو بــ ــاه چــ ــا شــ  بگفتــ

 

ــارک    ــادا مبــ ــوَت بــ ــرگ نُــ ــون مَــ iکنــ i i 

ــک  ــت  مَلـــ ــدِ جانـــ ــد قصـــ ــوت آمـــ  المـــ

 

ــت   ــدِ خانمانـــــ ــه قصـــــ ــانش بـــــ  رفیقـــــ

ــدان   ــکِ فِرِیــــــــ ــد وارثِ مُلــــــــ  بیامــــــــ

 

 کــــه خواننــــد شــــاه عبّاســــش هُژبــــران     

 چـــو تـــامورس در آن شـــب ایـــن نیوشــــید     

 

 لرزیـــــــد مثـــــــال بیـــــــد از آن بـــــــاد     

ــون    ــدکیشِ ملعـــ ــت آن بـــ ــا برخاســـ  ز جـــ

 

ــرون     ــرد بیـ ــون بُـ ــرَم چـ ــتِ حَـ ــت دسـ  گرفـ

ــردی     ــاه گَـــ ــد، از شـــ ــباحش روز شـــ  صـــ

 

 یــــک اهـــــل دَردی  نبــــود انــــدر زَغَــــم    

 برفتنــــــد بــــــر ســــــر تخــــــتش هُژبــــــران 

 

ــران    ــاه دلیـــ ــای او شـــ ــر جـــ ــت بـــ  نشســـ

ــاره   ــد نقــــ ــاه  زدنــــ ــمِ شهنشــــ ــر اســــ  بــــ

 

ــر    ــپردند بـــ ــر راه ســـ ــر ســـ ــان هـــ  نهنگـــ

ــیر بــــــی  ــد در آن روزاســــ  عــــــدد کردنــــ

 

 فکندنــــــد هــــــر شــــــکاری در دَم یــــــوز 

ــد    ــع کردنــــ ــرایالن را جمــــ ــه ایســــ  همــــ

 

 

 

 اِشـــــمار کردنـــــد زاربـــــه دســـــت اللـــــه 

ــیچ   ــاغ هـــ ــد  دمـــ ــون در نیامـــ ــس خـــ  کـــ

 

 در آن ســـــودا تمـــــامی را خـــــوش آمـــــد 

ــدر آن دم    ــود انـــــ ــاه فرمـــــ ــیکن شـــــ  ولـــــ

 

 آن پیـــــرِ مقـــــدم چنـــــین امـــــری بـــــه    

 بایــــــــد شــــــــمار آدَمَــــــــت را  همــــــــی 

 

ــم   ــهر زَغَـــــ ــرون از شـــــ ــری بیـــــ  را بـــــ

ــاد   ــان یــــک شــــهر بنیــ ــن از بهرشــ ــه مَــ  کــ

 

 آبــــــادنهـــــم نـــــامش بخــــــوانم فـــــرح    

ــر آن نوشـــی، بُـــوَد یـــک نـــیش از پـــی        هـ

 

ــی    ــی قِـ ــر کنـ ــوری آخـ ــر آن شـــهدی خـ  هـ
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ــار    ــن گرفتـــ ــک تـــ ــد یـــ ــر اول نشـــ  اگـــ

 

ــر   ــی آخــ ــزار   ولــ ــویش بیــ ــدند از خــ  شــ

 سَــــــرا و خانمــــــان و قصــــــر و ایـــــــوان    

 

ــر خـــون       ــد دیـــده پُـ ــه هَشـــتند و رفتنـ  همـ

 اَیــــــا باباییـــــــا دنیــــــا چنـــــــین اســـــــت   

 

ــت    ــن اسـ ــرِ زیـ ــدی در زیـ ــک و بَـ ــه نیـ  همـ

ابایی بن لطف درفصل بعد، از انتقال موقتِ یهودیان شهر  زَغَم به  نقطه ای بد آب و هوا در کنار دریا سخن میگوید ب 

ساخته  ۱۶۱۱ولی پس از درخواست خواجه الله زار، شاه  آنان را در فرح آباد اسکان میدهد. شهری که قبال  در سال 

گزارش این مهاجرت اجباری را عالوه بر بابایی بن دوره نسبت میدهد.  شده بود و شاعر تاریخ بنای آنرا اشتباهاً باین 

شاه عباش پس از شکست تهمورس  "نیز نقل کرده است که:  زَغَم چنینلطف، آراکلِ تبریز در مورد مسیحیان شهر 

هیه کرد و خان و تسخیر  شهر زَغَم، ابتدا فرمانی مبنی بر تهیه یک لیست کامل از مسیحیان شاهسون )شاه پرست( ت

برد و پس از مطابقت لیست کامل  (Qarbin)در شهر کوچکی بنام قربین (Kur)ابتدا آنها رابه کنار رود کُر 

و سپس به فرح آباد برد.   (Qazvin)شاهسون ها، برای بار دیگر، آنان را به خاک ایران آورده، ابتدا به  قزوین

اد شامل گروههای ارمنی، مسلمان و یهودی بودند که در آنجا آراکل تبریز در اینجا ذکر میکند که مهاجرین فرح آب

 و در دهات اطراف سکنی داده شدند.

بنا به گزارش آراکل تبریز به علت بدی هوا، رطوبت و کمبود غذا، بسیاری از اهالی گرجی مریض و تلف شدند و 

اگر دست از "چنین پیام میدهد که: آنان شاه عباس  هنگامی که عریضه ای در این مورد به شاه میفرستند در پاسخ 

آراکل گزارش میدهد که آن گروه   "دین خود کشیده به اسالم ایمان آورید به شما همه گونه کمک خواهم نمود.

 از مسیحیانی که به اسالم گرویدند اعم از پیر و جوان چیزی بیشتر از یک سکه طال نصیبشان نشد. 

 ا در فرح آباد چنین گزارش میدهد: بابایی بن لطف هم شرح  اسکان یهودیان ر

 ساختنِ شاه عبّاس ماضی فرح آباد را از برای خاطرجماعَتِ زَغَم و بردنِ 

 جماعت را در فرح آباد و هر ساله انعام نمودن به جماعتِ ایسرایالنِ زَغَم

ــم  ــر   زَغَــ ــک ســ ــرد یــ ــخّر کــ ــو مُســ  را چــ

 

ــت   ــهِ جنّــــ ــفّدر  شَــــ ــیرِ صــــ ــان آن شــــ  مکــــ

ــه یـــــکبـــــران    ــرایالن را جملـــ ــاایســـ  جـــ

 

 بیــــــــــاورد تــــــــــا کنــــــــــارِ آبِ دریــــــــــا 

ــدهوایی     ــای بـــــ ــان داد جـــــ ــه ایشـــــ  بـــــ

 

ــوره   ــینِ شـــــــ ــیزمـــــــ ــفاییزارِ بـــــــ  صـــــــ

 بگفـــــت اینجـــــا بســـــازیتان یکـــــی شـــــهر  

 

 کــــــه مانَــــــد یادگــــــارم انــــــدرین دَهــــــر     

ــر     ــان سراســــ ــر ایشــــ ــام بَــــ ــرد انعــــ  بِکــــ

 

 جَریبـــــــی چنـــــــد تومـــــــان داد او دِگـــــــر زَر 
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ــهرِ     ــک شــــ ــد یــــ ــا کردنــــ ــمبنــــ  مُعظــــ

 

ــم     ــر از غــــ ــا دِل پُــــ ــدر آنجــــ ــتند انــــ  نشســــ

 ز بَـــــس بـــــود بـــــدهوا آنجـــــا و مـــــأوا      

 

ــدا    ــو پیـــــ ــان چـــــ ــانِ شـــــ ــاتی میـــــ  مفاجـــــ

ــری    ــانِ عِبـــــ ــد آن قومـــــ ــی مُردنـــــ  بَســـــ

 

ــی  ــدوه زاریهمــــــــ ــد از آن انــــــــ  کردنــــــــ

 از آن حکایـــــــت زارخبـــــــر شـــــــد اللـــــــه  

 

ــورد از آن حمایــــــت     ــی افســــــوس خــــ  بَســــ

ــهریارِ    ــت آن شــــــ ــاربرفــــــ ــز رفتــــــ  تیــــــ

 

ــار     ــرد گفتـــــ ــان و کَـــــ ــاهِ جهـــــ ــر شـــــ  بَـــــ

ــک      ــه یـ ــدیمان جملـ ــا شـ ــاها مـ ــه شـ ــگکـ  رنـ

 

ــگ     ــو آهنــــ ــابوسِ تــــ ــه پــــ ــان بــــ  بکردیمــــ

ــاراج      ــه تــ ــود بــ ــالِ خــ ــک و مــ ــدادیم مُلــ  بــ

 

ــاج     ــز محتــــ ــودی نیــــ ــتند یهــــ ــه گشــــ  همــــ

ــوره     ــینِ شـــــ ــک زمـــــ ــدادی یـــــ  زاریبـــــ

 

ــاری    ــدوه بــــــ ــد از آن انــــــ ــه مُردنــــــ  همــــــ

ــم   ــایه زَغَـــــ ــردی در ســـــ ــز کـــــ  داری نیـــــ

 

 دَر آنجاشـــــان بـــــه چنـــــگِ مَـــــرگ ســـــپردی 

 عالجــــــی بهرشــــــان کُــــــن ای شهنشــــــاه     

 

 کــــه ایشـــــان جملــــه مُردنـــــد قصــــه کوتـــــاه    

 چــــو بشــــنید ایــــن ســــخن آن شــــاهِ پُــــردِل  

 

 

 

ــکِل    ــارِ مُشـــــ ــد زان کـــــ ــی آزرده شُـــــ  بَســـــ

ــه     ــا اللــــ ــت بــــ ــی زاربگفــــ  از روی نرمــــ

 

ــی   ــع همــــ ــن موضــــ ــد در ایــــ ــهمیبایــــ  نَسَــــ

ــازه دارد    ــوایی تــــــ ــو هــــــ ــینِ نــــــ  زمــــــ

 

ــن آوازه دارد   ــا ایــــــــــ ــارِ دریــــــــــ  کنــــــــــ

ــر   ــان در آن سَــــــــرحَد سراســــــ  بگردیتــــــ

 

ــرر   ــا مقــــــــ ــی بــــــــ ــان زمینــــــــ  بجویتــــــــ

ــا شـــــهرِ عـــــالی        بســـــازم مَـــــن در آنجـــ

 

 کــــــــنم آن شــــــــهر را آنگــــــــه خــــــــالی    

 ســـــــوار بادپـــــــا شُـــــــد خواجـــــــه آن دم  

 

ــم     ــره هـــــ ــت همـــــ ــعِ جماعـــــ ــا جمـــــ  اَبـــــ

 سَــــــــرحَدّ تمــــــــامیبگردیدنــــــــد در آن   

 

 بجســـــــــتند یـــــــــک زمـــــــــینِ بانظـــــــــامی 

ــر      ــهرِ دیگـــ ــا شـــ ــد در آنجـــ ــا کردنـــ  بنـــ

 

ــرح   ــون فــ ــت اکنــ ــه هَســ ــادکــ ــک آبــ ــریــ  ســ

 نشســـتند خـــوش در آنجـــا تـــا بـــه امـــروز       

 

ــوروز    ــدِ نـــــ ــراد و عیـــــ ــام و مُـــــ ــا کـــــ  اَبـــــ

 چنـــــان در پـــــیشِ شَـــــه گشـــــتند مُقـــــرّب  

 

ــب     ــه مَرکــــ ــدی بــــ ــنِ زَر نهادنــــ ــه زیــــ  کــــ

ــرِ   ــی  سَـــ ــر مـــ ــید را گَـــ ــتندجمشـــ  شکســـ

 

ــی    ــت مــــــ ــه آزادی فراغــــــ ــتندبــــــ  نشســــــ

ــی        ــو مـ ــی چـ ــاز مـ ــگِ سـ ــه بانـ ــیدندبـ  کشـ

 

ــد      ــی رمیدنـــ ــان کـــ ــر و گُرگـــ ــیر و بَبـــ  زِ شـــ
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 شـــــدند در پـــــیشِ شَـــــه همچـــــو معظّـــــم  

 

ــیش  ــه کَـــــس در پـــ ــوان زدن دَمکـــ ــان نتـــ  شـــ

ــه    ــد اللــ ــان شُــ ــاّص  زارچنــ ــرش خــ ــدر بَــ  انــ

 

ــه   ــاهِ عبـــــاسکـــــه شُـــــد آن خانـــ  خـــــواهِ شـــ

 رفــت بــه گــیالن  بــه هــر وقتــی کــه شَــه مــی       

 

ــل دوران     ــک فصـــ ــد یـــ ــا زنـــ ــه در آنجـــ  کـــ

ــادل اول دِل مـــــــی   ــاهِ عـــــ ــیدش شـــــ  کشـــــ

 

 منــــــــــزل آبــــــــــادبســــــــــازد در فــــــــــرح 

ــی   ــد   همــ ــا فَنــ ــردِ بــ ــرَم آن مَــ ــردَش حَــ  بُــ

 

 

 

ــی   ــابوس مــــ ــان پــــ ــد زنــــ ــد و فرزنــــ  کردنــــ

ــاّص کشـــیدند بَـــر رُخـــش    یـــک مجلـــسِ خـ

 

 زنــــــان از بهـــــــرِ شـــــــاه بودنـــــــد رقّـــــــاص  

 شــــدند القصــــه هــــر یــــک میــــر و ســــردار  

 

 دارگهــــــــی حــــــــاکم بُدنــــــــد و گــــــــاه ره 

رابطه دوستی شاه عباس با خانواده خواجه الله زار به حدی بود که دو پسرش حنوکا و یعقوب و برادرش داود  در مواقع  

 بوده مورد مرحمت شاهانه بودند و با یکدیگر باده مینوشیدند.اقامت شاه در فرح آباد همگی در حضور او 

 بُـــــدی آن خواجـــــه را یـــــک تـــــا بـــــرادر 

 

 دو پــــورش هــــم بُــــدی چــــو مــــاهِ خــــاور      

ــود      ــی بــ ــام مــ ــا نــ ــورش حنوکــ ــی پــ  یکــ

 

 

 

ــود داوود    ــوب و دادَر بـــــــ ــی یعقـــــــ  یکـــــــ

ــا    ــه شَــــه میرفــــت آنجــ  هــــر آن وقتــــی کــ

 

 

ــا   ــامرانی بـــــــــود تنهـــــــ  بعـــــــــیش و کـــــــ

ــوب     ــرد یعقــــ ــب میکــــ ــا طلــــ  و حنوکــــ

 

 اَبــــــــا داوود مَـــــــــردی بـــــــــا سِـــــــــمیخاه  

ن حٌسن رابطه چنان بود که شاه یک روز پدرانه به حنوکا گفت که به آیین اسالم در آید تا او را به مقام حکمرانی ای 

گیالن برساند. حنوکا که از خواسته پادشاه نمیتوانست سر زند، ترسید و وعده انجام آن خواسته را به بعد موکول کرد 

 ولی باالخره اصرار شاه او را باین امر مجبور نمود و شاه هم حکومت گیالن را به او واگذار نمود.

 چنـــــین میکـــــرد بـــــا ایشـــــان همیشــــــه     

 

 ز دِل در دِل بُـــــــــدش اینکـــــــــار و پیشـــــــــه 

ــلمان       ــا را مســــ ــازد او حنوکــــ ــه ســــ  کــــ

 

 دهـــــــد بـــــــر او همـــــــه خـــــــانیِ گـــــــیالن 

ــت      ــاده سرمســ ــاه از بــ ــروز شــ ــدش یکــ  بُــ

 

ــن   ــوایی ایــ ــت هــ ــرش جســ ــدر سَــ ــین انــ  چنــ

 حنوکــــــا را بگفــــــت ای جــــــانِ فرزنــــــد  

 

ــد    ــر خداونــــ ــن بهــــ ــنِ مَــــ ــر دیــــ ــا بَــــ  بیــــ

ــا    ــر دارِ دنیــــ ــم بَــــ ــانی دهــــ ــو را خــــ  تــــ

 

ــی      ــه عقبـــ ــود بـــ ــا خـــ ــرم بـــ ــتت میبـــ  بهشـــ

ــد     ــرسِ مرشــــ ــد از تَــــ ــت دَم زنــــ  نتانســــ

 

ــنبید   ــوم در روزِ شَـــــ ــاها شـــــ ــت شـــــ  بگفـــــ

 بِشُــــــد خوشــــــحال شــــــاه از گفتــــــۀ او     

 

ــا    ــرد حنوکـــــ ــلمان کَـــــ ــد رومســـــ  را بصـــــ
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 همانـــــــــدم داد ســـــــــلطانیِ گـــــــــیالن   

 

ــه تــــــاالن    کــــــه مــــــردم را کنــــــد از کیســــ

ــاهی       ــد شــ ــی کردنــ ــه مــ ــد کــ ــدا دانــ  خــ

 

 همــــی رفــــت حُکمشــــان بَــــر مَــــرغ و مــــاهی  

ــو ایـــن دوران بُدیشـــان انـــدر آن وقـــت        چـ

 

ــخت     ــان ســ ــر عبریــ ــکلی بــ ــک مُشــ ــاد یــ  فتــ

ــکل     ــال مشـــ ــان حـــ ــومِ ایشـــ ــد از یـــ  بِشـــ

 

 

 

ــه      ــن گفتـــ ــد ایـــ ــاور کنـــ ــا بـــ ــلکجـــ  عاقـــ

ــی دورِ الری    ــنفته باشـــــــ ــر بشـــــــ  مَگـــــــ

 

ــری       ــانِ عبــ ــه قومــ ــا همــ ــرد بــ ــا کــ ــه هــ  چــ

ــون      ــو اکنـــ ــنو تـــ ــنیده ای بشـــ ــر نشـــ  اَگـــ

 

ــای دوران   ــت هــــــــ ــایی حکایــــــــ  ز بابــــــــ

متأسفانه این روابط دوستی دیری نپایید و با توطعه غرق ابوالحسن الریِ تازه مسلمان، بوسیله اهالی فرح آباد، که  

مأموریت تحمیل قوانین اجباری بر یهودیان شهر را بر عهده داشت، آن رابط نزدیک با پادشاه به تیرگی گرایید. این 

یخوانیم، سه سال بعد از آن واقعه، طبق گفته بابایی بن لطف و تیرگی به حدی بود که همانگونه که درا ین کتاب م

یهودیان نیز با عدم قبول اسالم، طعمه  ۱۶۲۱به تاریخ ماه نوامبر  ((Pietro Della Valleشهادت عینی پیترو دال واله 

   K‘ahnan Baghdasarکشیش میشوند. این همان رفتاری است که از زبان آرکل ارمنی راجع به راسگان آدم خو

(  برای ۱۷۴۶گروهی از جماعت یهودی فرح آباد بعد ها در آخر دوران سلطنت نادر شاه )گزارش داده شده است. 

برده شدند تا در کالت نادری اسکان یابند.  حفاظت جواهرات نادری در کالت نادری  به قزوین و از آنجا به مشهد

 ادری نرسیدند و در مشهد ماندند.ولی بعلت مرگ نادر،  هیچگاه به کالت ن

 

 هویت مذهبی و نسبت یهودیان ایرانی  با آخرین گروه مهاجر از گرجستان  

در پایان، پس از تقابل دو فصل از کتاب انوسی با سایر منابع مستند و معاصر، به غیر از بعضی جزییات،  بار دیگر 

چنین اثری امروز در دست ما نبود هیچگاه از آن  متوجه سندیت تاریخی این کتاب میشویم. سندی که شاید اگر

اطالع نمییافتیم. یکی از این وقایع چگونگی مهاجرت یهودیان گرجی بایران است. در این کتاب به وضوح میبینیم که 

 این امر مجبور کرده است. شاه عباس با دور اندیشی ه نان را بآاین مهاجرت اختیاری نبوده و اراده و میل شاه عباس 

خود در مملکت داری می خواسته است که اهالی خارجی سر زمین های تصرف شده را به داخل خاک ایران نقل 

همین امر را  خوردار شود.برآنان  کمکان دهد تا در آینده و در صورت بروز اختالف، با کشورهای همسایه، از کم

فرح آباد  و دهکده های اطراف آن میبنیم. بعید  از گفتار آراکلِ تبریز در مورد انتقال اجباری ارامنه گرجستان  به

 نیست که یفرم خان ارمنی یکی از قهرمانان مشروطه ایران از فرزندان همین مهاجرین اجباری به ایران بوده باشد. 
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در مرحله دوم، متوجه پیشینه تاریخی این مهاجرین و پیوستگی ریشه آنها با یهودیان اسپانیا میشویم. یهودیانی که  

حدوداً مدت صدو بیست ۱۶۱۴ -۱۶۱۷احیاناً از نسل یهودیان رانده شده از اسپانیا میتوانند باشند زیراکه در سالهای 

منشی نیز بما گزارش میدهدکه  ی گذشته بود. از سوی دیگر اسکندرسال از مهاجرت یهودیان اسپانیا به ترکیه عثمان

ساکنان یهودی شیروان و قرا باغ  در زمان تسلط عثمانی ها، به گرجستان مهاجرت قبل از دوره شاه عباس، گروهی از 

دارد نتیجه کرده بودند و در آنجا زندگی آرامی داشتند و تمایلی به مهاجرت نداشتند. بنا بر این مشاهدات امکان 

گرفت که برخی از ساکنین زَغَم براحتی میتوانند از نسل همان یهودیان اسپانیا باشند که در زمان شاه عباس در  فرح 

گروهی از یهودیان اسپانیایی همچنین از راههای دیگر به ایران آمده، آباد سکنی گزیدند. هم زمان با این دوران، 

این هر دو گروه یهودیان اسپانیاییِ ساکن کاشان و مازندران، پس از  بیش ند. اکثراً در شهر کاشان سکنی گرفته بود

ق.م.( و  یا از  ۷۲۲از  بیست و چهار قرن با سایر یهودیان ایرانی که برخی از آنان از دوره حکومت مادها ) مهاجرین 

سپانیائی االصل، که آنها را یهودیان ا  ق. م.( به ایران آورده شده بودند، آمیختند. ۵۳۸زمان کورش ) مهاجرین 

یهودیان سفارادی میخوانند، با ورود خود به شرق، آداب و رسوم و فرهنگ مذهبی خود را به ارمغان آوردند. قوانین 

میمون ، نوشته موسی بن "میشنه توراه"فقهی )هاالخا(  تدوین شده آنان در مرحله اول قبل از دوران صفویّه در کتاب 

-۱۲۰۴متولد شهر کوردُوا در اسپانیا )تدوین شده بود . ابن میمون   (Rabbi Mosheh Ben Maimon) یا رامبام

شد. فقه تنظیم یافته او  از  الدین ایوبی صالحمخصوص سلطان  ( بود و بعدها پس از مهاجرت به مصر، پزشک۱۱۳۵

 در ایران شناخته شده بود.  ترتیب و تفسیر این قوانین فقهی بارطریق افریقا و خاور میانه در نیمه قرن دوازدهم میالدی 

  (،۱۴۸۸-۱۵۷۵)متولد شهر تولیدو در اسپانیا   Joseph Caroنیمه قرن شانزدهم میالدی بوسیله ژزف کارودیگر در 

تدوین  ( Shulchan Aruch) شولخان آروخ  در کتابپس از مهاجرت او به شهر صِفاد واقع در ترکیه عثمانی، 

گردید. این مجموعه نیز بوسیله رهبران یهودی ایرانی نیز از اورشلیم به ایران آورده شده بود. مسلماً ورود این دسته از 

یهودیان گٌرجیِ سفارادی در دوران صفویّه در توسعه و اشاعه مراسم و رسوم یهودیان اسپانیایی در ایران بی تأثیر 

ودیان اسپانیایی بر یهودیان شرقی )میزراحی(، که خود از قرنها قبل به اسپانیا رفته نبوده است. اثر  فرهنگی و مذهبی یه

است که یهودیان شرقی )میزراحی( خود را سفارادی مینامند. با این تفاصیل، هویت یهودیان ایرانی  حدیبودند، تا 

یان اسپانیا است. فقهی که طی ترکیبی از آداب و سنن دوهزار و پانصد ساله ایرانی  و فقه تدوین شده توسط یهود

زف کارو در قرن شانزدهم، تنظیم شده وتاریخ دو بار توسط یهودیان اسپانیایی،  ابن میمون در قرن دوازدهم و ژ

او بابایی بن فرهاد و در انتها ماشیه  ۀنسخه کامل کتاب انوسی سروده بابایی بن لطف،  نوه یا نبیر ،است. با این تفاسیر

دست شعرای معاصر ویا در فاصله چند دهه  از زمان وقوع آن نه ه یک سند مستند تاریخی است که برفائل، در واقع 

تنها برای یهودیان ایران، بلکه بعنوان گوشه ای از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برای ایرانیان بجای مانده است. 

  ۲۰۲۲فوریه  .پژوهندگان ناشناخته مانده استاین سند دست نخورده، چون به خط عبری نوشته شده برای بسیاری از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C
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میرزا  امان اهلل، هر وقت صحبتی از مرحوم پدرم ام هایی که حضور داشته ییدر بسیاری از مجالس و گردهما

دادند، ولی در گفتگوها گاهی  که شناختی از او داشتند، او را مورد ستایش قرار می آمد، کسانی جهانبانی به میان می

میرزا از ارتش اخراج شد و چندی  امان اهللبه دستور رضاشاه  ۱۳۱۶جهت در سال  شد که چرا بی اظهار تأسف می

 ار گرفت.نظر قر بعد نیز از طرف شهربانی بازداشت و تحت

باره دلیلی ارائه نشده بود.  نماید، با این همه در این غلیظ و تنبیهی به این بزرگی کنجکاوی انسان را جلب می ۀامری

باره اظهارنظری بکنم، یا دلیلی بیاورم. اکنون در نودمین سال زندگی خود فکر  البته من هیچوقت نخواستم که در این

ماند تا داستان این رویداد را  اندان جهانبانی هستم و بعد از این کسی باقی نمیکردم اینک که من سالمندترین مرد خ

دانم با  آنطور که بوده بداند و بیان نماید، وظیفۀ خود دانستم که اطالعات و نظرات خود را بنویسم و آنچه را می

 خوانندگان محترم در میان بگذارم.

نستن یا ندانستن آن اثر چندانی داشته باشد، ولی بطور مسلم تاریخی نیست که دا ۀبی گمان این اتفاق یک فاجع

نظران هستند که از  سازد و بسیار عالقمندان و صاحب همین وقایع کوچک هستند که مجموعۀ آنها تاریخ را می

 دانند. های خود مفید می ها یا نوشته های الزم را برای پژوهش همین گونه آگاهی ها بهره
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میرزا به موجب یک یا دو حادثه به دنبال هم نبود که بتوان به شاه  امان اهلله نسبت به رنجش خاطر و غضب رضاشا

 امان اهللدارد که شاید  میرزا را خطاکار دانست. شدت عمل رضاشاه انسان را به این فکر وامی امان اهللحق داد و 

رسانده و منافعی داشته یا در زمینۀ امور  یها م ها و انگلیسی ها، مخصوصاً روس میرزا اسرار نظامی ایران را به خارجی

مالی و جابجاکردن آنها سهمی داشته است! لیکن هرگز اینطور نبود. آنچه موجب این امر شد، عدم تفاهم بود. در 

فکری بنظر  ها و اهداف رضاشاه نوعی عدم همکاری و هم ها و اقدامات او و خواست طول خدمت پدرم بین روش

 رسد. می

که  گفت که بین دوران سردار سپهی رضاخان و دوران پادشاهی او تفاوت کلّی به وجود آمد، بطوریشاید بتوان 

 همکاران و همراهان صدیق و شایسته نتوانستند خود را با او هماهنگ سازند.

 

 اولین آشنایی 

المللی  در بحبوحه جنگ بین میرزا و رضاخان را که جالب توجه است بیان نمایم. امان اهللنخست باید اولین آشنائی 

میرزا با درجه سروانی به سمت فرمانده توپخانه آتریاد قزاق کرمانشاه همراه فرمانده جدید آنجا سروان  امان اهللاول 

 شوند. ، عازم مسافرت می«مامونُف»

ان به صف گردند. سرباز پیمائی به محل رسیده و برای تحویل و تحول وارد سربازخانه می پس از چندین روز راه

نظام افسری بلندباال با  نویسد که در رأس سربازان پیاده های خود می میرزا در یادداشت امان اهلل، ایستاده بودند

 نظام بود. کرد. او سرهنگ رضاخان فرمانده پیاده ای را جلب می ای مصمم ایستاده بود که توجه و نظر هر بیننده چهره

کند که کالً به زبان  ف سربازان و اهمیت انضباط در نیروهای نظامی ایراد میفرماندۀ روسی نطق کشافی دربارۀ وظای

میرزا اظهار تمایل و عالقه  امان اهللشود. پس از پایان مراسم  میرزا برای سربازان بازگو می امان اهللفارسی توسط 

 کند:  طر نشان میهای خود خا میرزا در یادداشت امان اهللکند که سرهنگ رضاخان را مالقات نماید.  می

من نظم و ترتیب سربازان پیاده را مورد تمجید قرار دادم و متقابالً رضاخان تسلط مرا به زبان روسی 

هائی زدند که درست و  تحسین نمود، و مخصوصاً سفارش کرد که اگر بعضی از ایرانیان بلندپایه حرف

رجمه کرد. من خود یادآور شدم که همواره عاقالنه نبود باید آنها را به صورت بهتری برای افسران روس ت

 ام. این نکته را رعایت کرده
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 به  چقدر  بود که  معلوم کرد و  رضاخان همچنین دربارۀ نیروهای نظامی و عملکرد آنها صحبت 

نظام به سنگرهای دشمن، توپخانه چه  مند است. از من پرسید که در هنگام حملۀ پیاده هگری عالق نظامی

توپخانه  ۀتواند از پیادگان خودی داشته باشد. من اطالعات خود را با تحصیالتی که در دانشکد میحمایتی 

 العاده آنها را پسندید و تحسین کرد.  امپراطوری روسیه کرده بودم، بیان داشتم که فوق

ن را تقویت رضاخان از اوضاع خراب مملکت دلتنگ بود و عقیده داشت که باید هرچه بیشتر نیروی نظامی خودما

امان نمائیم. فردای آن روز یک مهمانی شام به افتخار فرماندۀ جدید برپا شده بود. طبعاً سرهنگ رضاخان و سروان 

میرزا هم در این مجلس حضور یافته بودند. ضمناً چند افسر انگلیسی و چند خارجی دیگر نیز جزو مدعوین  اهلل

کنند و پس از مدت کوتاهی بر اثر  یشگی در نوشیدن ودکا افراط میها بنا بر عادت هم بودند. در سر میز شام روس

 زنند. هم می های باز و خواندن سرود و داد و فریاد نظم مهمانی را به مستی، آنها با یقه

 گوید: میرزا می امان اهلل

ا داری را از دست داده و قاشق و چنگال را به سویی پرتاب کرد و ب رضاخان ناگهان آرامش و خویشتن

ترک میز شام به طرف پنجره رفت و به تماشای بیرون پرداخت. من به کنار او رفتم و علت ناراحتی را 

جویا شدم. رضاخان اظهار داشتند که حرکات ناشایسته این افسران در حضور ما و جمعی خارجی 

 باشد. ها بسیار زننده است و موجب سرشکستگی ایران می مخصوصاً انگلیسی

ا اظهار داشته بود که ایرانیان حاضر در سر میز شام نهایت درجه مؤدب بودند، حال اگر چند افسر میرز امان اهلل

چهره  که گفت میرزا می امان اهللروسی خارج از حدود ادب رفتار کردند، ننگی برای روسیه است نه برای ایران. 

به  :گفتمیرزا  امان اهللچه باید کرد؟  راست گفتی، ما چرا نگران باشیم حاال :رضاخان باز شد و تبسم کرد و گفت

گونه برخوردها یک نوع ارتباط  این سر میز بازگردید و صرف شام را به پایان برسانید که همانطور هم رفتار شد.

 معقولی را بین آن دو افسر شایسته ایرانی به وجود آورد.

به فرماندهی نیروهای مسلح ایران منصوب « سردار سپه»رضاخان با لقب  ،به دستور احمدشاه ۱۲۹۹پس از کودتای 

میرزا شخص قابل اعتمادی بود و سردار سپه این موضوع را  امان اهللدهی ارتش نوین پرداخت.  شد و به سازمان

ه را جلب میرزا به احمدشاه بیش از هر چیز توجه رضاخان سردار سپ امان اهللدریافته بود و مخصوصاً عدم عالقه 

 کرده بود.
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  ایران ۀفرماندهی توپخاندر مقام امان اهلل میرزا  خدمات

میرزا را فرمانده قسمت توپخانه ایران نمود و با توجه به پشتکار و شایستگی او پس از مدت  امان اهللسردار سپه 

کوتاهی با تأیید احمدشاه، او را به ریاست ارکان حزب کلّ قشون )ستاد ارتش( منصوب داشت. از آن تاریخ به بعد 

در  ۱۳۰۱عیل آقا سمیتقو در سال میرزا هرچه بیشتر مورد توجه سردار سپه قرار گرفت. سرکوبی اسما امان اهلل

العاده  میرزا بود. سردار سپه فوق امان اهللخوردن اندیشۀ کردستان مستقل اقدام بزرگ  ماندن و به هم کردستان و عقیم

 داد. های اروپائی عالقه نشان می به پیشرفت ارتش ایران و رساندن آن به رتبه و مقام ارتش

ستاد ارتش به سردار سپه توجه داد که بدون وجود فرماندهان آگاه وآشنا به امور میرزا رئیس  امان اهلل ۱۳۰۲در سال 

نفر  ۶۵پذیر نیست. در نتیجه تصمیم گرفته شد که تعداد  های موردنظر امکان نظامی و ایجاد دانشگاه جنگ پیشرفت

 وند.های الزم به مدارس نظام فرانسه فرستاده ش از افسران ایرانی برای تکمیل دانش و آگاهی

 

 اعزام امان اهلل میرزا به فرانسه 

میرزا در ایجاد آرامش کامل در شرق ایران از او  امان اهللرضاشاه با رضایت کامل از زحمات  ۱۳۰۹در سال 

انقالب روسیه او نتوانست  ۀرساند که در نتیج میرزا به عرض می امان اهللپرسد که چه پاداشی را خواستار است.  می

گ روسیه را ببیند و خواستار است که اجازه فرمایند برای مدت دو سال در فرانسه دورۀ مدرسه دورۀ دانشگاه جن

جنگ فرانسه را طی کند. شاه بالفاصله موافقت می کند و خواستار می شود که تعدادی از افسران فرانسوی برای 

 آموزش و ایجاد دانشگاه جنگ به ایران دعوت شوند.

میرزا قصد داشته که گزارش مبسوطی برای شاه تهیه کند، ولی در پارک سعدآباد به  اهللامان در مراجعت به ایران 

 امان اهللتواند به گزارش  گوید که وقت کافی دارد و می شود و رضاشاه با اشتیاق می طور اتفاق با پادشاه روبرو می

 کند: های خود چنین ذکر می در نوشته میرزا امان اهللهای او از ارزش نیروهای خارج توجه نماید.  میرزا و برداشت

این برخورد به قدری ناگهانی و غیرمنتظره بود که من نتوانستم مطالب را بطور منظم و پسندیده به عرض 

برسانم. شاه پس از مدت کوتاهی گفتگو را کوتاه کرد و گفت، پس مسافرت و تحصیل شما چندان مهم 

 نبوده و حاصل چندانی نداشته است؟!

شد و یا  کردم که چقدر بجا بود که فالن مطلب گفته نمی گفتند در مراجعت به منزل مرتباً توجه می میرزا می امان اهلل

 دادم. چقدر مناسب بود که در مورد فالن واقعه توضیحات بهتر و بیشتری می
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 آشوب مشهد و واقعۀ مسجد گوهرشاد

گرفتند  کسانی که مورد غضب و خشم او قرار می شدن دربارۀ به طور کلی رضاشاه از شفاعت و به اصطالح واسطه

و تیراندازی  ۱۳۱۴مثال در آشوب مشهد و واقعۀ مسجد گوهرشاد در سال  برایرسید.  راضی و خوشحال به نظر نمی

التولیه آستان قدس در شورش به اثبات رسید،  خان اسدی نایب نظامیان به سوی مردم پس از آنکه دخالت محمدولی

اعدام او داد. دخالت ذکاءالملک فروغی ریاست وزرا که با اسدی نسبت فامیلی داشت در تأخیر دادگاه حکم به 

فرمان اعدام و تقاضای عفو او از رضاشاه آنچنان شاه را خشمگین کرد که دستور داد هرچه زودتر اسدی اعدام شود 

 و فروغی نیز برای همیشه از دستگاه دولت طرد شود.

کرد که در  میرزا تعریف می امان اهللامر اسدی و اعدام او باید یادآور شوم این است که ای را که در جریان  نکته

آن هنگام او در سیستان مشغول بازرسی به وضع نظامیان آن منطقه بود. هنگام غروبی مأمور مخابرات مراجعه کرده 

ه بود ورقۀ آنرا روی میز تحریر میرزا گفت امان اهللدهد که یک دستور فوری از تهران مخابره شده،  و اطالع می

رسد. در آن  شود و با تأخیر طوالنی به نظر ایشان می های دیگر مخلوط می بگذارید. این نوشته با بعضی از نوشته

میرزا بالفاصله عازم مشهد شود و به وضع ناهنجار آنجا رسیدگی کند.  امان اهللتلگراف رضاشاه دستور داده بود که 

شود، ولی کارها با  نگرانی و کوتاهی در اجرای امر فوری شاه، با هواپیمای ارتشی عازم مشهد می میرزا با امان اهلل

 نابسامانی به پایان رسیده و اسدی پس از محاکمه محکوم به مرگ شده بود.

 دارد که آقای اسدی خواهش کرده که هر طور هست او را گفت شخصی به او مراجعه و اظهار می میرزا می امان اهلل

میرزا اظهار  امان اهللمالقات کنید. البته دیدار با محکومی که سحرگاه باید اعدام می شد کار آسانی نبود، ولی 

 داشت: 

چگونه ممکن بود که خواهش دوستی مانند اسدی را ندیده بگیرد و به دیدارش نرود. به هر طریق بود به »

ا حالتی بسیار مضطرب روی زمین نشسته بود و به کردند. اسدی ب  زندان رفتم و مرا به اتاق او راهنمایی

خواهند مرا بکشند.  میرزا می امان اهللمحض رؤیت من به طرف من دوید و مرا در آغوش گرفت و گفت 

توانید به او مراجعه و حکم آزادی مرا بگیرید. یک دنیا متأثر  شما با سابقۀ خوبی که با رضاشاه دارید می

ن شب است و رضاشاه شاید خواب باشد، چگونه من چنین کاری را شدم و گفتم آقای اسدی اکنو

شود که مرا به طور راحت بکشند؟ در جواب ایشان  گویید، ولی آیا نمی توانم بکنم؟ او گفت راست می می

ام که دقیقاً بدانم بهترین و آسانترین راه کدام است، ولی تیرباران به نظر  گفتم که من تا به حال اعدام نشده

تر از هر روش دیگر است. در آخر به او گفتم که حاال بهتر است که مردانه بمیرید و اظهار عجز  بمناس

 «نکنید.



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

160 

 

 

خان اسدی  مورد نباشد این است که شایع بود که رضاشاه از محمدولی موضوع دیگری که شاید بیان آن بی

التولیه آستان قدس خواسته بود که برای پشتوانۀ اسکناس ایران آنچه طال یا نقره در انبار آستان قدس موجود  نایب

های آستان قدس که به  طاعت کرده بود. یکی از طلبهاست در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. او با اکراه این امر را ا

السلطنه گفته بود، سحرگاه روزی که اسدی را برای اعدام  معروف بود به مادربزرگم بانو شوکت« شازده آقا»

خواهم  یا حضرت رضا من به تو خیانت کردم ولی به رضاشاه خیانتی نکردم. از تو می»بردند او فریاد زده بود که:  می

میرزا به  امان اهللدر مراجعت به تهران « گناه را از رضاشاه بگیری. دانی انتقام خون من بی طور که صالح میکه هر 

گوید خیر، شما نخواسته بودید  حضرت دیر به دست او رسیده بود. شاه می رساند که اوامر اعلی عرض رضاشاه می

 که در آن ماجرا نقشی داشته باشید.

 

 رزامی امان اهللهای  دخالت

میرزا بارها در برابر خشم و  امان اهللبا وجود عدم عالقۀ رضاشاه به شفاعت دیگران، جای تعجب است که 

شدن فکر  برای روشن گرفته است. های شاه، گذشت شاهانه را خواستار بوده و اغلب نیز مورد قبول قرار  قلدری

 مایم.میرزا را بیان ن امان اهللهای  خوانندگان باید بعضی از دخالت

الدوله سفیر اسبق ایران و روسیه،  فرزند ارفع ،میرزا بود امان اهللخان ارفع که تاحدودی شاگرد مکتب  سرتیپ ابراهیم

ای به  میرزا ارفع را در بدو خدمت به نحو شایسته امان اهللسوئد، نروژ، عثمانی و جامعه ملل و یک بانوی هلندی بود. 

خدمات برجسته و تسلط کامل به چند زبان خارجی به تدریج مورد توجه خاص  ۀنماید. ارفع با ارائ شاه معرفی می

دهد. این امر  کافی در اختیار او قرار می ۀهای سنگین را با بودج گیرد، تا آنجاکه شاه خرید اسلحه رضاشاه قرار می

میالدی  ۱۹۳۲ر سال گیرد. د خواران قرار می مخصوصاً مسائل مالی و پول بیش از هر چیز مورد حسد و توجه مفت

هنگام درگیری رضاشاه با دولت انگلیس در مورد نفت و احتمال جنگ و درگیری بین دو کشور مخالفین شایع 

کردند که ارفع از خرید سالحهای سنگین و مناسب خودداری کرده تا ایران در درگیری احتمالی موفقیت نداشته 

قیمت مناسب گردش در اروپا اعالم داشته بودند، تا آنجا که باشد و تالش او را برای یافتن بهترین سالحها به 

دهد و دادگاه نظامی او را به اخراج از ارتش و سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم  رضاشاه امر به توقیف او می

 کند. می

ها  گوید افسری که همیشه مورد تحسین شما بود، خائن و جاسوس انگلیسی میرزا می امان اهللدر این مورد رضاشاه به 

میرزا عمق  امان اهللبه نظر رسیده و اینک حکم دادگاه است که برای تأیید من فرستاده شده، نظر شما چیست؟ 
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رین تردیدی ندارم. گوید در شایستگی و حتی نبوغ ذاتی ارفع کمت رساند و می مشکالت و حقایق را به نظر شاه می

کشد، ولی  او بهترین افسر ارتش ماست. شاه پس از تحقیقات بیشتر روی حکم زندان با اعمال شاقه خط قرمز می

مشغول « کامپساکس»گردد. او پس از رهائی در شرکت مهندسی و ساختمانی دانمارکی  ارفع از ارتش اخراج می

کت آمریکائی، رضاشاه دستور می دهد که از ارفع بخواهند کار شد. با بروز مشالتی بین ارتش ایران و یک شر

عازم سفر به امریکا شده و مشکل را حل نماید. کمپانی آمریکائی شخصیت ارفع را مورد ستایش قرار داده بود که 

در شاه اثری نیکو بخشید. در مراجعت از سفر، ارفع دوباره دعوت به کار شد و به مقام ریاست مطالعات دانشگاه 

 امی رسید و شاه او را به درجه سرهنگ دوّمی مفتخر نمود.نظ

اله شیبانی  مرحوم سرلشکر حبیب ،دلیل نسبت به او عالقه بسیار داشت مورد دیگر آنکه، یکی از افسرانی که پدرم بی

کان کرد که موجبات ترقی او را فراهم آورد. حتی در دورۀ ریاست ار میرزا سعی می امان اهلل ی،بود. در هر مقام

حزب )ستاد ارتش( شیبانی را که سرهنگ بود برای معاونت خود انتخاب کرد و همیشه ارزش او را در نظر شاه باال 

انجام آن برنیامد. در مرحلۀ  ۀبرد. بعدها رضاشاه هر کاری را که به شیبانی ارجاع کرده بود او به خوبی از عهد می

را انتخاب نمود. در منطقۀ بویراحمد شیبانی با افراد خود وارد  ها شیبانی آخر شاه برای زد و خورد با بویراحمدی

گیرد. در نتیجه زد و خورد تعداد زیادی سرباز  شود و بالفاصله در محاصره قرار می می« تنگۀ تامرادی»ای به نام  تنگه

 شوند. و چند افسر کشته می

نی را محاکمه و در صورت اثبات محکوم به دهد که شیبا العاده عصبانی شده و دستور می رضاشاه از این امر فوق

اعدام نمایند. در همان زمان پدرم که در مسافرت و مأموریت خارج بود به کشور بازگشته و برای گزارش امور 

گوید،  میرزا می امان اهللحضرت قبل از هرچیز با حالت خشم و دلتنگی به  مسافرت به دیدار شاه رفت. اعلی

د نظر شما بود، آقای شیبانی در زد و خورد با متجاسرین موجب مرگ تعداد زیادی سرباز ای که آنقدر مور فرمانده

گوید در زد و خوردهای جنگی  میرزا می امان اهللو چند افسر شده و قرار است او را محاکمه و شاید اعدام نمایند. 

لت اینگونه تلفات، فرماندهی را حضرت امر فرمایند که به ع تلفات نظامی یکی از وقایع حتمی است، حال اگر اعلی

حضرت دیگر هیچ فرماندهی جرأت یک حرکت محکم نظامی  محاکمه یا اعدام نمایند، در آینده در سلطنت اعلی

گوید این نظریه کامالً درست است بروید و بگوئید از اعدام او  یا بکاربردن ابتکاری را نخواهد داشت. رضاشاه می

 اخراج گردد. صرفنظر شود، ولی باید از ارتش

ها ایران را  که روسها و انگلیسی ۱۳۲۰برای مزید اطالع خوانندگان باید بنویسم که شیبانی به آلمان رفت و در سال 

را به وجود آورد و جمعی را به دور خود گردآورد. پس « ایران آزاد»اشغال کردند، او با کمک دولت آلمان گروه 

ای که به او داشت از سفیر شوروی خواهش کرده بود که  میرزا با عالقه امان اهللاز شکست آلمان و اشغال برلن 
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دربارۀ شیبانی تحقیق شود. معلوم شده بود که او در برلن با داشتن چمدانی در دست و در حالت فرار با شلیک 

داده و هایی، او عملیات خود را شرح  آید. در چمدان شیبانی به موجب نوشته مسلسل یک سرباز روس از پا درمی

 آرزوی آزادی برای ایران داشته است.

توان همه آنان را گناهکار  وطنان نیز عقیده داشت که نمی های هم گری ها و یاغی میرزا در مورد آشوب امان اهلل

حتی درباره رؤسای آنها عقیده داشت که . زیرا بعضی از آنان واقعاً مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند ،پنداشت

بخواهند و اظهار ندامت کنند، شاید بتوان گذشت و مهربانی را مدّ نظر داشت. او دربارۀ بسیاری از آنان  اگر پوزش

 از رضاشاه تقاضای گذشت کرد که مورد قبول واقع شد.

اند بعضی از اوقات به حق یا ناحق برای حفظ  اما فرماندهان مقتدری که تا حدودی دیکتاتوری را پیشۀ خود ساخته

های داخلی در  دانند. در یکی از شورش و ایجاد رعب و وحشت در دل همکاران شدّت عمل را الزم میمقام خود 

 مالی قرار دهد. میرزا خواسته بود که آنان را به شدت مورد گوش امان اهللجنوب شرقی ایران شاه با عصبانیت از 

جا و به آنها رسیدم، مشاهده کردم که جمع میرزا در نوشته ای چنین خاطر نشان کرده است که وقتی به آن امان اهلل

 ۀگلوله یا سرپر آماد های تک نسبتاً زیادی مسلح به آنچه در دسترس آنها بود از شمشیر و خنجر تا حد تفنگ

های  تیر و مسلسل های پنج درگیری و جانبازی هستند. از طرفی نگاه کردم که افراد تعلیم دیدۀ ما با داشتن تفنگ

انه چه برخورد ناهنجاری را با هم خواهند داشت و در زمانی کوتاه همۀ متجاسرین نابود خواهند سنگین و حتی توپخ

 شد.

وسیلۀ عبدوخان )از بلوچها( که همواره در خدمت او بود پیام فرستاد که مایل است چند نفر از سرکردگان به پدرم 

های آنان قرار شد  ها و دردمندی ضمناً شنیدن گلههای نامساوی و  آنها را ببیند. در مالقات با آنها با تشریح قدرت

های  که به مشکالت آنها توجه و رسیدگی کامل شود. متجاسرین قبول کردند که اسلحه را زمین گذاشته و به خانه

 خود بازگردند و نسبت به میهن خود وفادار باشند.

غائله به پایان رسید و در نتیجه بدون آتش تفنگی شورش از میان  تبدیل شد،گری به دوستی  به این طریق یاغی

ای غرّه بوده، پس از  میرزا که در شرفیابی به حضور رضاشاه از موفقیت خویش تا اندازه امان اهللبرداشته شد. 

کشد رضاشاه کالمی دربارۀ آشوب و شورش جنوب به زبان  توضیحات الزم در مورد کارها هرچه انتظار می

میرزا گفته بود باید به عرض برسانم که شورش جنوب به خوبی به پایان رسید. رضاشاه  امان اهللآورد. ناچار  نمی

  «ام. البته طبق معمول شما آنها را نصیحت فرموده بودید! بله شنیده»پاسخ می دهد: 
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 همراهی امان اهلل میرزا با رضاشاه در دیدار با آتاتورک

شود. رضاشاه اجرای کلیۀ امور  دعوت مصطفی کمال پاشا آتاتورک عازم ترکیه می رضاشاه بنابر ۱۳۱۳در سال 

میرزا گذاشته بود که بخوبی به انجام می رسند. آنچه که بسیار درخور توجه  امان اهللها را به عهدۀ  مسافرت و برنامه

رگز نمی توانست باور کند که است تقویت یا بهتر بگوئیم دگرگونی افکار رضاشاه در نتیجۀ این مسافرت بود. او ه

با وجود شکست ترکیه در جنگ جهانی هنوز ترکیه دارای چنان ارتش معتبری باشد. ضمنا رضاشاه متوجه شده بود 

 های مختلف بر ایران برتری دارد. ترکیه در زمینه  که تا چه حد

گاه جنگ و دعوت افسران شایسته میرزا می خواهد تا برای ایجاد دانش امان اهللدر مراجعت به ایران رضاشاه از 

توانند  ها دستور می دهد که تا می جهت آموزش، عازم فرانسه بشود. همچنین به فرماندهان نظامی در شهرستان

های نظام بپذیرند. با توجه به کمبود تعداد داوطلبان واجد شرایط در استانها  داوطلبان بیشتری را برای دبیرستان

ند که در امتثال فرمان شاه هر دواطلب را ولو آنکه شایستگی الزم را نداشته باشد فرماندهان نظامی مجبور شد

بپذیرند. چه بسا جوانان درمانده یا ناهنجار که به صفوف ارتش راه یافتند و به مقام شامخ افسری رسیدند، و 

 طریق بنیان و آبروی ارتش ایران را بر باد دادند. بدین

 

 مقام بازرس عالی ارتشگزینش امان هلل جهانبانی به 

دارد که من مایلم از وضع قشون به طور دائم آگاهی کامل  میرزا را احضار و اظهار می امان اهللچندی بعد رضاشاه 

داشته باشم، لذا شخص امینی الزم است که در نهایت درستی و صمیمیت مرتباً مطالب الزم را به آگاهی من برساند. 

میرزا نهایت  امان اهللر این سمت نمایم. د در نتیجه شما را به عنوان مفتش کل قشون )بازرس عالی ارتش( انتخاب می

تواند دشمنان بسیاری را برای  صمیمیت را به کار برد. البته در جمع، بازرسی و تفتیش شغل مناسبی نیست و می

 شخص فراهم سازد.

نفر بودند، تحت فرماندهی ژنرال  میرزا هیئتی از افسران فرانسوی را که حدود سی امان اهللو اما بنابر امر رضاشاه، 

نیفرم ارتش ایران درآیند و وژاندر به ایران آورد و به شاه معرفی نمود. رضاشاه دستور داد که آنها باید به لباس و ا

درجه ترفیع حدمت کند.  عالئم نظامی فرنگ را ترک نمایند. ولی موافقت کرد که هر افسر فرانسوی با یک

دانشگاه جنگ پرداختند و دروس الزم را تهیه کردند. در مستشاران نظامی فرانسوی با همت و پشتکار بسیار به ایجاد 

سال دوم خدمت آنها یک روزنامۀ فرانسوی ارگان حزب کمونیست فرانسه با نشر مقالۀ مفصلی دربارۀ ایران، 
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اندوزی متهم کرد. رضاشاه با آگاهی از این امر از دولت فرانسه خواست که  رضاشاه را به اعدام افراد بیگناه و مال

 امۀ مربوطه را توقیف و نویسنده را بازداشت نماید.روزن

آمد و عذرخواهی الزم اعالم داشته بود که بنابر قانون آزادی  دولت فرانسه با اظهار نهایت تأسف از این پیش

تواند خواست شاه ایران را اجابت کند. با این همه، رضاشاه در جمع افسران ارشد  مطبوعات، در فرانسه دولت نمی

اند و بنابراین باید کشور  داشته بود که در یکسال گذشته مستشاران نظامی فرانسه وظایف خود را انجام دادهاظهار 

کنند.  ایران را ترک کنند. کلیۀ افسران ارشد مخصوصاً سرلشگر ضرغامی، رئیس ستاد ارتش، نظر شاه را تأیید می

گوید  میرزا می امان اهللپرسد و  او می ۀ، شاه از عقیدمیرزا ریاست دانشگاه جنگ را داشت امان اهللچون در آن زمان 

میرزا خدمت کوتاه آنها را کافی  امان اهللپرسد نظر خود شما چیست؟  حضرت باید اجرا شود. شاه می اوامر اعلی

گوید حداقل ده سال. رضاشاه  میرزا می امان اهللگوید به نظر شخص شما چه مدت الزم است؟  داند. رضاشاه می نمی

ها هستید؟ و او اظهار داشته بود که جز خدمت و عرض حقایق  ا عصبانیت گفته بود، پس شما هم طرفدار فرانسویب

 نظر دیگری ندارم و به هیچ کشور خارجی وابسته نیستم.

 

 محاسبات رضاشاه برای تحکیم قدرت خود 

کرد و تاحدودی هم علیل شده بود، برای تداوم سلطنت خاندان  به گمان من شاید رضاشاه که احساس پیری می

پهلوی و پادشاهی فرزند خردسالش شاهپور محمدرضا تصمیم داشت که موانع مهم را از جلوی پای او بردارد و 

الدوله، سردار اسعد، تیمورتاش و  رتطلب را از پا درآورد. کسانی مانند نص برای نمونه اشخاص خطرناک و جاه

توانست  میرزا هم می امان اهللرؤسای مقتدر ایالت باید به نحوی بمیرند یا دور شوند. وجود افسری شایسته مانند 

میرزا با نسبت نزدیک به شاهان قاجار و مخصوصاً محبوبیت بین افسران تحصیل  امان اهللموجبی برای دردسر باشد. 

توانست  شناختند و هریک از آنها مقام و منصب مهمی را اشغال کرده بودند، می ستاد و معلم خود میکرده که او را ا

مزاحم باشد و امکان داشت با پشتیبانی یکی از کشورهای خارج به نحوی سد راه ولیعهد شود، پس بهتر که او را نیز 

مچنان کوشید تا افسران قدیمی را که دور کرده و شخصیت و ارزش وجودی او را تضعیف و خرد نمود. رضاشاه ه

او را در مقام یک افسر قزاق و تابع افسران روسی دیده بودند، به تدریج از مناصب فرماندهی دور کند. بطور مثال 

اهلل  سپهبد امیراحمدی که باالترین مقام نظامی ارتش را داشت به مقام اصالح نژاد اسب گمارده شد و سرتیپ فضل

نام بود، ریاست باشگاه افسران را که عمارتی دوطبقه در خیابان سوم اسفند بود،  شجاع و خوش زاهدی که بالنسبه

میرزا جهانبانی به  امان اهللآقا بوذرجمهری ریاست شهرداری تهران را داشت و سرلشکر  پیدا کرد. سرتیپ کریم

 کل صناعت برگزیده گردید. ۀریاست ادار
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 های دیگر سوء تفاهم و شاید رنجش

رتبه خارجی در مقابل شاهان یا فرماندهان مافوق خود نهایت درجه انضباط و ادب نظامی را  ها و افسران عالی الژنر

 کرد. میرزا پرورش یافته بود و به همان طریق عمل می امان اهللنمایند. در سایۀ همین تعلیمات،  رعایت می

آهن ایران را  اره صناعت، پیشرفت و بطور کلی وضع راهمیرزا در مقام مدیرکل اد امان اهللبنا بود که  ۱۳۱۴در سال 

میرزا با در دست داشتن چوب بلندی که  امان اهللاز روی نقشه به اطالع واالحضرت ولیعهد برساند. برخورد مؤدبانه 

 به مذاق واالحضرت خوش نیامده بود و او در ،دادن نقاط مورد نظر روی نقشۀ ایران در دست گرفته بود برای نشان

میرزا را درست و مؤدبانه نخوانده بود و حق با ولیعهد بود.  امان اهللاین زمینه به رضاشاه شکایت کرده بود و رفتار 

میرزا تفاوت کلی  امان اهللسودن افسران دیگر در موقع شرفیابی با رفتار متین  زیرا روش خاکسارانه و روی بر زمین 

 داشت.

میرزا بخواهید هر طور صالح  امان اهللرضاشاه با هوش خدادادی که داشت، تفاوت را دریافته بود و گفته بود از 

داند این رنجش را از ذهن ولیعهد پاک کند و البته شاید در ته کار و قضاوت خود او هم جزئی رنجشی  می

 توانست بوجود آمده باشد؟! می

ها و انتقاد از  گردید، مخالفت ی که هر از چندی در حضور شاه منعقد میهای ستاد فرمانده در جلسات و نشست

افزود. یکبار رضاشاه  میرزا ناچار بر معضالت می امان اهللنظرات سرلشکر ضرغامی رئیس ستاد ارتش و رویارویی با 

پرسیده بود  از قدرت آدولف هیتلر در مقام ریاست ستاد ارتش آلمان و عنوان صدراعظمی اظهار نگرانی کرده و

که آیا امکان جنگ در اروپا وجود دارد یا نه؟ اکثر فرماندهان و مخصوصاً ضرغامی اظهار عقیده کرده بودند که 

تواند داشته باشد، زیرا که ارتش آن کشور  هرگز و دربارۀ ارتش شوروی نیز معتقد بوده اند که ارزش چندانی نمی

وقوع جنگ را حتمی دانسته و ارزش ارتش شوروی را در حدّ باال  میرزا برعکس امان اهللحالت پراکندگی دارد. 

 گوید، جنگ خواهد شد. میرزا درست می امان اهللتوصیف کرده بود. رضاشاه گفته بود 

گوید روزی برای عرایضی  میرزا دارد که جالب توجه است. می امان اهللای به  منصورالملک در تعاریف خود اشاره

ر اعلیحضرت رضاشاه شرفیاب شوم. داخل اتاق بوی تند ادوکلن فضا را پوشانده بود. از چند قرار شد که به حضو

آید بوی گند عطر او انسان را  میرزا می امان اهللتندی بوی عطر تکان خوردم، شاه متوجه بود و گفت بله هر وقت 

میرزا بنابر عادت هر  امان اهللکه  کند. شاه به یکی از خدمتگزاران گفت پنجره اتاق را باز کند. علت این بود خفه می

داد. هرجا که او حضور داشت آن  ریخت و سر و صورت را صفا می روز مقدار زیادی ادوکلن را کف دست می
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میرزا نسبت به شاه و  امان اهللپذیر نبود! اما ضربۀ کاری به فنای خدمتگزاری  رسید، و البته دل عطر تند به مشام می

 مقام ریاست اداره کل صناعت به وجود آمد.در  ۱۳۱۶مملکت در سال 

اندوزی خود به این نتیجه رسیده بود که توجه به کار کشاورزی و  رسد که رضاشاه در دوران مال مقدمتاً به نظر می

آوردن مال از طریق کشت و کار در سایۀ کشاورزی ضعیف و سنتی ایران به جایی نخواهد رسید و سود از راه  فراهم

سازد. جمعی با توجه به صدور ابریشم  دخانیات یا نساجی درآمدهای بهتر و آسانتری را فراهم میصنعت، مانند 

تواند ایران را در این زمینه  ایران در دوران صفویه شاه را متقاعد کرده بودند که یک کارخانه مدرن حریربافی می

 المللی نماید. وارد بازارهای بین

اند  کافی را نداشتند که بدانند سالهاست ایرانیان در این زمینه دیگر کار نکرده پیشنهادکنندگان آن بصیرت و دانائی

میرزا دستور  امان اهلل، تقریباً فراموش شده است. رضاشاه به «داری نوغان»و داستان پرورش کرم ابریشم و به اصطالح 

رانسه بیش از هر کشور دیگری دهد که در چالوس باید کارخانه حریربافی ساخته و آماده برداشت شود. چون ف می

شود. رضاشاه در این مورد بسیار عجله داشته و  آالت به آنها سفارش داده می در این زمینه موفق بوده، خرید ماشین

میرزا با مذاکرات الزم با فرانسویان و  امان اهللشایق بوده که کارخانه هرچه زودتر برپا و زمان افتتاح آن معین شود. 

دارد که در  واریهای حمل و نقل در آن زمان وسیله کشتی و مشکالت بنادر و غیره به شاه اعالم میبا توجه به دش

خود وفا کنند. در تیرماه وقتی  ۀتیرماه کارخانه مشغول به کار خواهد بود. متأسفانه فرانسویان نتوانسته بودند به وعد

میرزا عمداً باعث تأخیر شده،  امان اهللر به این گمان که بیند، بیشت کند و کارخانه را برپا نمی شاه به محل مراجعه می

ها  کارها و سمت ۀبه عالوه در هم !ام، او را از ارتش اخراج کنید زند که من از دست این مرد خسته شده فریاد می

الفاصله یک جهانبانی مشغول کار است. این فریاد و امریه، برای سرلشگر عزیزاله ضرغامی ندائی آسمانی بوده و او ب

ها اعم از خوب یا بد از ارتش اخراج شوند و تا آنجا جلو رفته بود که دستور  دهد که کلیۀ جهانبانی دستور می

ست که کارخانه ا میرزا را نیز صادر کرده بود. الزم به توضیح و یادآوری امان اهللاخراج سرهنگ قهرمان، برادرزن 

 برداری گردیده بود.  در شانزدهم مرداد، یعنی تنها با یکماه تأخیر افتتاح و آماده بهره

 

 دستور رضا شاه برای بازداشت امان اهلل میرزا 

نشناسی به شاه  دادن نمک گناهی کامل و نسبت میرزا و ادعای بی امان اهللهای اطرافیان و انتقادات خود  دلسوزی

 نظر قرار گیرد. میرزا بازداشت شود و تحت امان اهللباعث شده بودند که رضاشاه به شهربانی دستور بدهد که 
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 آزادی امان اهلل میرزا 

دهد و  د را از دست میروز مادرم خانم اخترالسلطنه اختیار خو سال از بازداشت پدرم، یک پس از گذشت یک

پناه را  های بی زند که شاه حق ندارد بدون هیچ دلیل منطقی شوهر و سرپرست خانوادۀ من، مخصوصاً بچه فریاد می

 امان اهللای بنویسم و بخواهم که به خواست من توجه نماید و  بازداشت و زندانی نماید و من باید برای ایشان نامه

شتن نامه، با توجه به اینکه همسران رضاشاه یعنی ملکه توران و ملکه عصمت هر دو از میرزا را آزاد کند. پس از نو

های قاجار بودند و با ما نسبت فامیلی داشتند، مادرم توسط شخص معتبری نامه را برای ملکه توران  شاهزاده خانم

دانند آنرا به نظر  میکند که به هر طریق که صالح  فرستد و خواهش می مادر واالحضرت شاهپور غالمرضا می

 فرستد که: اعلیحضرت برسانند. چند روز بعد ملکه توران پیام می

ام، ولی با احترامی که نسبت به خانم اخترالسلطنه دارم این  مدتهاست که اعلیحضرت را از نزدیک ندیده»

ت صراحتاً از امر را با ملکه عصمت و ملکه مادر در میان گذاشتم و آن هر دو اعالم داشتند که اعلیحضر

میرزا یاد کرده  امان اهللاند که در امور سیاسی دخالتی نداشته باشند. ملکه مادر با حسن نیت از  آنان خواسته

 «اند نامه را توسط واالحضرت ولیعهد به عرض برسانند. گرفته  و اعالم داشته بودند که تصمیم

پدرم حال خوشی داشت نامه را تقدیم کردم و بعدها واالحضرت تعریف کرده بود که چند روز بعد زمانی که 

گفتند که شاه نامه را به دقت خوانده و پرسیده بودند که آیا سرپاس مختاری آنجاست یا نه؟ مختاری شرفیاب 

میرزا در  امان اهللو اما  میرزا را مرخص نمائید. امان اهللگوید بنابر وساطت ولیعهد بهتر است  شود و رضاشاه می می

 :ی خود تعریف کردند کهمورد آزاد

خواهند شما را  سرگردی به اتاق من آمد و سالم محکم نظامی داد و اظهار داشت که سرپاس مختاری می

پذیرد. پدرم  را می امان اهللببینند. پس از ورود به اتاق انتظار که جمعی در آن بودند قبل از همه مختاری 

ی خود را برای احترام من به هم کوبید و پس از ها گفت او از پشت میز خود بلند شد و محکم چکمه

احوالپرسی من را دعوت به نشستن کرد و پرسید که رفتار افسران و پاسبانان با شما چگونه بوده و من، 

 رفتار نیک آنها را یادآور شدم. پس از آن او دستور داد برای من یک استکان چای بیاورند.

ممکن است زهرآلود باشد، بنابراین آن را ننوشیده بود. مختاری با توجه به این میرزا فکر کرده بود که چای  امان اهلل

اکراه اظهار داشته بود که چای خوبی است، میل کنید و ایشان بالفاصله مشغول نوشیدن چای شده بودند. مختاری 

دن از جا گوید برای حضرت اجل یک درشکه بگیرند و بعد با بلندش نماید و می همان سرگرد را احضار می

شود.  ای نبود، اما پس از مدت کوتاهی یک درشکه با سرنشین پیدا می کند. در خیابان درشکه خداحافظی می
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گوید از اینجا دور شوید و به پدرم  دهد و به مسافر درشکه می سرگرد وسط خیابان رفته و دستور توقف می

 میرزا می گفت: امان اهللگوید درشکه حاضر است، بفرمائید.  می

یقین داشتم که عازم زندان قصر قاجار هستیم. ولی افسر با احترام کامل سالم نظامی داد. پرسیدم به کجا »

 «باید بروم و او گفت به هرکجا که مایل باشید.

جناب فروغی در مقام وزیر کشور از رئیس  ۀمیرزا در کابین امان اهلل، ۱۳۲۰پس از خروج رضاشاه از ایران در سال 

شدن او را پیدا کند. رئیس شهربانی چندی بعد اعالم داشته بود  خواسته بود تا پروندۀ مربوط به زندانی شهربانی وقت

میرزا از مختاری رئیس سابق شهربانی هم خواهش کرده بود که  امان اهللکه کمترین اثری در این باره وجود ندارد. 

 ای که وجود داشته اعالم دارد. هر مطلب یا نوشته

شفاهی داشته  ۀامور مربوط به این واقعه جنب ۀاحترام و عالقه خاصی به پدرم داشت به او گفته بود که هممختاری که 

طور بیان داشته بود که هر هفته او بارها به حضور  ای تشکیل نشده بود. مختاری واقعه را این و هرگز نوشته یا پرونده

 ۀم دهد. مختاری اضافه کرده بود که با ختم فرامین شاه اجازرسیده تا مطابق دستور او اقدامات الزم را انجا شاه می

کند که شاه مطلب خاصی دارد که در بیان آن تردید  ولی در یکی از جلسات او احساس می ،گرفته مرخصی می

 میرزا را توقیف کنید، ولی با احترام نسبت به او اقدام امان اهلل :گوید خواهد شاه می مرخصی می ۀدارد. وقتی اجاز

 برای او کامالً تازگی داشت!« بازداشت با احترام»شود و مختاری اضافه کرده بود، 

میرزا اتاق افسر نگهبان شهربانی درنظر گرفته شود. این اتاق به  امان اهللمختاری دستور داده بودکه برای اقامت 

ن و دوش وجود داشته است. بعالوه بهترین وجه با میز و صندلی آماده شده بود. در کنار اتاق نیز حمامی مجهز با وا

تواند از غذای منزل استفاده کند و برای  میرزا می امان اهللمختاری پیام داده بود که به جای غذای روزانۀ شهربانی 

 رفتن در حیاط شهربانی محدودیت زمانی نداشته باشد. راه

بود و مثل اینکه قادر نبود عواقب کارها را ای  میرزا، به نوعی آدم ساده امان اهللدر پایان باید بگویم که پدرم 

هر وقت دربارۀ گذشتگان  .بینی کند. من تقریباً به خاطر ندارم که او هیچگاه از افراد بدگوئی کرده باشد پیش

آن شخص را از دوستان قدیمی خود  ،شد و وجود شخصی مورد انتقاد و بررسی بود، پدرم با اصرار صحبت می

اندوزی ناروا نسبت به همه چیز حساسیت پیدا کرده  اشاره شد، رضاشاه در ایام پیری و مالخواند! همانطور که  می

توانست مورد خشم شاه واقع شود. مثالً او به  بود، ولی باید بگویم که پدرم نیز اشتباهاتی را مرتکب شده بود که می

های سفید عالقه  زیبایی از روس ۀعلت اقامت طوالنی زمان تحصیل در روسیه تزاری و در ازدواج دوم با دوشیز

کرد. مسلماً  های فراری و پناهنده کمک می توانست نسبت به روس داد و تا می مفرطی نسبت به روس ها نشان می
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های خطرناک هم وجود  تعداد بسیاری از مهاجرین فقط به ظاهر پناهنده به ایران بودند و حتماً در بین آنها جاسوس

هائی نسبت به  کرد. بعدها هم که رضاشاه دلتنگی داشت و این امر همواره خاطر شاه و دولت ایران را مشوش می

میرزا با تسلط بر زبان فرانسه و تحصیل در مدارس عالی آن سامان روابط بسیار  امان اهللا کرد، باز ها پید فرانسوی

نزدیکی با فرانسویان، مشاورین نظامی آنها و سفارت فرانسه در تهران داشت. یکبار رضاشاه به پروفسور شمس از 

 منسوبین ما و طبیب مخصوص خود گفته بود:

 «. من راضی نیستم .و، آنقدر با فرانسویان الس نزنداز قول من به آن قرتی بگ»

لباس تنیس پوشیده   راکت و توپی در دست داشت وکه  میرزا را دیدم امان اهللگفت فردای آن روز  پروفسور می

میرزا گفت، شاه  امان اهللبازی کند. وقتی دلتنگی شاه را گفتم،  گفت قرار است با دختر سفیر فرانسه تنیس بود و می

های  اعتنائی ها توأم با افترا و بدگویی گونه بی ق ندارد در زندگی خصوصی دیگران دخالت کند. بدیهی است اینح

 اثر باشد. ای چون رضاشاه بی دیگر حسودان نمی توانست در چارچوب قضاوت دیکتاتور و خودکامه

او را تا درجه سرلشگری ترقی داد، اعتماد  میرزا به جا آورده بود. امان اهللبا این همه، رضاشاه محبت زیادی نسبت به 

کرده بود که او که از شاهزادگان قاجار بود، اولین رئیس ارکان حزب قشون او باشد، باالترین نشان نظامی ایران 

نوشت خود را با شنل مخصوص  یعنی نشان ذوالفقار را به سینه او زد، به پاس خدمات گذشته یک پرده تمثال دست

هواپیمای نظامی به مشهد فرستاد و همچنین موافقت کرد که مدت دو سال به خرج ارتش  ۀبه وسیلنظامی برای او 

میرزا به  امان اهللایران دورۀ مدرسه نظامی فرانسه را برای تکمیل اطالعات و دانش خود طی نماید. با این همه تنبیه 

 صورتی که واقع شد، شایستۀ مقام سلطنت رضاشاه پهلوی نبود. 

 هانبانیمجید ج

  ۲۰۲۲آمریکا، ژانویه 
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 ۀفضای سرای قدیمی او پیچید، هم افخم در وقتی بعد از مدتهای مدید خاموشی، نوای تار استاد علینقی خان ساالر

حیرت فرورفتند. فکر کردند شاید کسی   حالتی از نبات، گلها و قناریها......در جماد و انس، جن و اهالی خانه از

ارد پخش می کند. فرضی  که محال بود. او با هر نوع ضبطی مخالف بود. ضبط را صدای تار استاد را ضبط کرده ود

ی که با تار مأنوس بود، چه در خلوت و چه در جمع وچه در نزد استادان و یدشمنِ ساز می دانست. درتمام سالها

 ،و بداهه نوازیدرخشان  مضراب زنده، تبلور را ضبط کند. شاگردان هرگز به کسی اجازه نداده بود صدای تار او

راه پیدا  ولی منضبط بر ردیفهای موسیقی ایرانی اساس فلسفه و کار او بود.  پس آخر چه کسی بود که به خلوت او

کس   پنجه،...هیچ ازکارافتادن دست و کرده ومانند او ساز می زد؟!! بعد از آن حادثه، آن افسردگی، آن بیماری و

 هم آن ساز، پس آن نوا؟!!!!!    رخصت نام بردن از ساز را نزد او نداشت آنکه نشنیده بود، هیچکسی  هم  را ساز او

 .جریان از یک پیوند عمیق میان استاد و یک شاگرد آغاز شد
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نواختن تار و شناخت دستگاهها و ردیفهای موسیقی ایرانی سرآمد  استاد علینقی خان ساالرافخم، )هفتاد ساله( که در

انان همعصر او از هر پایه و ردیف برای درک محضر او و فراگیری گوشه های استادان زمان بود و موسیقی د

، شاگردی به به رقابت می پراختند همچون گنجینه ای درسینه داشت باهم ناشناخته ی موسیقی  اصیل ایرانی که او

داشت بر خلق تندی که  خوی و را دوست می داشت. استاد به خاطر نام  بیژن )هفده ساله( داشت که خیلی او

شاگردانش بسیار سخت می گرفت. اما آقا بیژن در میان همه یک استثناء بود. رفتار استاد با او سوای همه بود. اگر  

محضر استاد در جلسات درس  شاگردانش را گروهی  می پذیرفت، آقا بیژن این نیک بختی را داشت که از دیگر

 خصوصی بهره مند گردد. 

 
بیژن بی دلیل هم نبود. بیژن استعداد شگرفی داشت. تمام درسهای استاد را نکته به نکته مو لطف استاد ساالرافخم به 

به مو فرا می گرفت. تخلف وکژروی درکارش نبود. گوئی استاد در گوش و پنجه ی او حلول کرده و ساالرافخم 

یژن را از پشت در اطاق درس دیگری از پهلوی بیژن جدا گشته بود.  صنوبرخاتون، همسر استاد که یک بار تارآقا ب

 شنیده بود، به خیال آنکه استاد است که می نوازد شب، درخلوت به او گفته بود:

ها بود، ضربِ راستت  حالی داشت، عین آنوقت امشب گوشه ی دلکش را از همیشه بهتر زدی ها! یک شور و"

 "ضربآهنگ آن جوانیهایت را داشت.

به تار نبرده و تمام وقت آقا بیژن را به صرافت اجرای کامل دستگاه ماهور  استاد ساالرافخم که آن روز اصال دست

اندکی هم حسادت ورزیده بود، ولی بعدش فکرکرده بود  انداخته بود، اولش از حرف همسرش کمی دلخور شده و

 بود. که عجب شاگردی پرورش داده که دارد برابر اصل می شود و از این بابت احساس مطبوعی به او دست داده
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آقا بیژن که در درس و مدرسه هم شاگرد ساعی و زرنگی بود هر جمعه، پس از انجام تکالیف سخت درسی، 

یکراست از محل زندگی اش چهارراه قلهک ،کوچه ی یخچال، راهی خانه ی استاد درخیابان امیریه کوچه باغی 

گیرش سرهنگ غزالی، مشروط به آوردن سعدالملک می شد. ادامه ی هنرآموزی نزد استاد ساالر افخم را پدر سخت

میان تکالیف سخت دبیرستان و  کارنامه ی درخشان آخر سال با معدلی حداقل باالی هژده  نموده بود. جمعه های او

درسهای استاد تقسیم می شد. اما هیچ دشواری بازدارنده ی بیژن نبود. نه سخت گیریهای پدر، نه تکالیف دشوار 

یک مانع حضور او نمی شد. با اینکه وعده ی درس  نه بوران وباران هیچ رما نه گرما، نه برف ودبیران مال لغتی، نه س

را زودتر از موعد به سروقت درس می کشانید وآن  بعدازظهر تعیین شده بود،  اما گاهی  اشتیاقش او ساعت چهار

را پشت در معطل دیده بود که  او وقت آنقدر پشت در می ایستاد تا ساعت مقرر فرا رسد. صنوبرخاتون که چند بار

 دارد از سرما به خود می لرزد، آن طلبه ی مشتاق را به داخل بیرونی آورده بود تا علینقی خان از چرت بعدازظهر

 جمعه فارغ شود. البته هیچ وقت در این باره  کالمی خدمت استاد لب تر نمی کرد. 

عطری را که صنوبر خاتون همراه با چند کلوچه برای  بیژن می رسید و خدمت استاد می نشست. نخست چای خوش

شریک می شد. این نیز بباید گفت که آن دیگر شاگردان ازخوردن چای وکلوچه های خانگی  ،آورد استاد می

محروم بودند. این فقط بیژن، عزیزکرده ی استاد وچه بسا همسرشان صنوبرخاتون بود که اجازه داشت در نوشیدنی 

 سهمی داشته باشد. وعصرانه ی استاد

دیوان شمس،  بعد نوبت بازکردن دیوان شعر می رسید. شاهنامه، دیوان حافظ، غزلیات سعدی، مثنوی معنوی و 

هرگز بدون شعر درس موسیقی آغاز نمی شد.  عراقی، نظامی، ......آن بزرگان همیشه ور دست استاد بودند و

 -وزن شعرو حال و هوای شعر، استاد دستگاهی را بر میگزینش درسِ موسیقی را شعر تعیین می کرد.  از روی 

 گزید. 

 -فارسی را نیز فرا می عروض و قافیه و تقسیم هجاهای شعر ،اینچنین بیژن  می بایست  در کنار ردیفهای موسیقی

تن تنه های موسیقی بدون درک هجاهای شعری  جدائی ناپذیر بودند. گرفت. در نظر استاد، شعر و موسیقی دو یار

 معنا نداشت. 

 گاه  استاد، خود دیوانی باز می کرد وگاه بر عهده ی آقا بیژن می گذارد. 

 "را می طلبند؟ بخوان فرزند، بخوان ببینم امروز کدامیک ما"

 ما بام بر روی می خوش ما نام خوش یوسف ای

 ما دام بردریده ای ما جام درشکسته ای
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 ما منصور دولت ای ما سور ای ما نور ای

 ما انگور شود می تا ما شور در بنه جوشی

 ی.   این را شور وحال دستگاه شور باید.یوه که چه خوش آمد جانا سخن از زبان ما میگو

 گاه می آمد: بده ساقی آن می که حال آورد 

 کرامت فزاید.... 

 برویم در ساقی نامه

 گله ی رستم در هفت خان ....... 

 این یکی صالبت  چهارگاه  را می طلبد...

 حال شعر، گاه خود آغاز به نواختن می نمود وگاه از نیمه،  تار را به آقا بیژن می سپرد.  استاد بر اساس شور و

 ظریف مطرب ای را غزل این باقی

 آرزوست سانم زین که شمار  همی سان زین

نواختن گوشه  یاد گرفته بود از استاد خویش که چگونه از دستگاهی به دستگاه دیگر برود و ازو بیژن می نواخت. 

یک از شاگردان او، بدان ریزنقشی  فرانگرفته بودند.اما می دانست که  ها برای این پیوندها بهره بجوید. فنیٌ که هیچ

 ، دل ودین از استاد می ربود.یدن به نوابه دستگاهی تا رس استاد عاشق دستگاه نوا ست. گریز بیژن از دستگاهی

را  استاد  چنان محو پنجه ی شاگرد خود می شد که حتی اگر مختصر خطائی  هم می دید، دلش برنمی تافت که او

 -ی زده وبا زیرکی جمله را بر مییمتوقف کند. اما بیژن از درهم رفتگی ابروان پرپشت استاد پی می برد که خطا

 از پنجه ی شیرین بیژن سرمست می شد که  فراموش می کرد که اینجا جلسه ی درس است. گردانید. استاد چنان

 از آن مجلس درس و رهایش می کرد که ساعتها بنوازد و بنوازد وهنگامی که خود تار در دست میگرفت، گوئی از

توانست بگوید به  می رفت وکسی نمی  آن سرا و آن جمعه های مه آلود پرمی گرفت، سفرمی کرد، به عالمی دیگر

کجا؟ شاید به سیاره ای که درآنجا تنها فرمانروای عالم الحان موسیقی بودند و دیگر هیچ. نفس به مضراب می داد. 

را فراز و فرود مضرابها بر سیمها به سینه ی او می رسانیدند.  بازگردانیدن او بسی دشوار بود.  بازدم او انگار دم و

که بر فراز باغی پرازگل ونسیم روحبخش  به  یستاد را که همچون قناری سبکبالبیژن درسکوتی محض، پنچه ی ا
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 همسفر آن فضاهای آهنگین، با او چه بسا در پروازدرآمده  و به هزار لحن ترانه خوان شده باشد، دنبال می کرد و

 از گردد. درآمدن ماه و ستاره ندا می داد که پاسی از شب گذشته و بیژن باید به خانه اش ب می شد. 

وقتی به خانه می رسید یک هفته ی تمام طنین تار  بیژن نوای تار استاد را خط به خط در گوشِ جان می گرفت و

گاه هفته ها بعد همان  ،را آزمون دهد افخم زیرکانه برای آنکه او استاد را هر روز بازنوازی می کرد. استاد ساالر

غزل را می خواند و از بیژن می خواست که ساز را آغاز کند و درکمال شگفتی می دید که او به عین همان 

 .استاد ساالر افخم  به آقا بیژن امید فراوان بسته بود دستگاهها وگوشه هارا آموخته و در سینه نگاه داشته و می نوازد. 

 وبرخاتون می گفت:جلوی خودش که کمتر ولی به صن

بگذارم زمین  بچه سوسوال، من که سرم را این پسر تنها جانشین من است. بقیه ول معطل اند. آن شازده لوچه ها و"

می روند دنبال مطربی.  اما این یکی موسیقی دان می شود. موسیقی دان اساسی. تک نواز خبره. آنچه در سینه دارم 

 "این گنجینه دارد.  ا برای نگاهداری ازبدو خواهم سپرد. هم گوشش وهم دلش ر

شاگرد عمیق تر می شد به طوری که روزهای جمعه دیگر علینقی خان خواب  استاد و پیوندبا گذشت زمان، 

 ساعت درس  افزود.   هم کنار گذاشت و بر بعدازظهر را

خاصی بدین دستگاه داشت. روزی اتفاق عجیبی رخ داد. استاد دستگاه نوا را با بیژن تمرین می کرد.  عالقه ی 

 همواره بیژن را گوشزد می کرد ومی گفت:

این دستگاه صالبت وظرافت را باهم دارد. مثل یک انسان کامل است. اگر روزی بتوانی حسٌ این دستگاه را "

درک کنی وانتقال دهی می توانی یقین پیدا کنی که هنرمندی بزرگ خواهی شد. کار موسیقی و هنر به لرزه 

 این و ن همه ی تارهای هستی انسانی ست حزن وشادی، عشق، هجران، حسرت، توانمندی، درماندگی....درآورد

 "همه  در دستگاه نوا تنیده است. 

روز چنان از عهده ی نواختن دستگاه نوا برآمد که اشک به چشم استاد آورد. دمی به چهره ی بیژن خیره  بیژن آن

ستوی  اطاق چهار دری که همواره درس تار درآنجا برگزار می شد رفت جای خود برخاست و به پ ماند و سپس از

امروز " فاخری از قلمکار اصفهان پیچیده شده بود به نزد بیژن باز گشت: و با یک جسمی که در پارچه ی زیبا و

برایت یک عروس آوردم. یک معشوقه، یک مونس جان، یک پاره ی وجود که هرگز از او جدا نخواهی شد. 

سپس در برابر چشمان حیرت زده ی بیژن،  "ن را خودم می بندم. همین جا، همین الساعه،  در این محفل انس.عقدتا

را از روی آن جسم برگرفت. تار شکیلی ازآن برون آمد که ظرافت و زیبائیش چشم را  آن پرده ی  زیبای قلمکار



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

175 

 

 

ده ی بی مانند، تار استاد یحیی خان که خیره می کرد. آن تار، ساز نادر و گرانقیمتی  بود ساخت دست  سازن

 ساالرافخم همچون چشمش اورا عزیز می داشت. 

 -حالی که دستانش از هیجان می را برای ساز اهدائی تعیین کرد. در "منیژه"علینقی خان ساالر افخم همان روز نام 

لرزید و چشمانش از اشک شوق پرشده بود، مانند پدری که یگانه دختر زیبایش را به عقد جوانی در آورده باشد، 

بیژن جان این ساز همچون منیژه با تو خواهد بود. حتی اگر به چاه " دستان بیژن را بر روی تار گذاشت و گفت:

   "ی افسونگر خواهد بود. افراسیاب افتی تنها نجات بخش تو این زن زیبا، این معشوقه 

ست ابیژن باورش نمی شد. می دانست که استاد یک تار یحیی بیشتر ندارد. می دانست که آن عروس پرده نشینی 

پنهان در پستوی اطاق آن خنیاگر پیر که تنها درخلوت اورا می نوازد.   بیژن آرزو داشت روزی با آن ساز آشنا شود 

 مانست آن هدیه. به معجزه بیشتر می  ه بود.وحال استاد آنرا تقدیم او داشت

ازآن پس منیژه جان بیژن شد. ونوا نوای منیژه.  ازآن پس منیژه بود که حکم می کرد که چه باید نواخت. کوک او 

دستگاه نوا شده  بر نوا بود و استاد وشاگرد متابعت زنگ نوای او می کردند. او بود که  کوچه گردان گوشه  وکنار

بیات "و دمی دیگر موزون بر  "نیشابورک"، ساعتی بر میزان  "کرشمه "و دمی بر "بسته نگار"بر بود. دمی 

منیژه می رفت.  نوای منیژه، الحان آفرین بداهه های زیبا شده بود.  .چه سخنهای دلنشین میان استاد و بیژن  و"کرد

اطاق درس را پر   فضای "منیژه"ود که با نوای نغمات زیبا ب برپایه ی ضربآهنگهای نهفته در دستگاه نوا، ترانه ها و

می کرد.  شاگرد و استاد را سفر می داد به سرزمینهای دوردست شعر و الهام، به اسطوره ی زیبای آشنائی بیژن و 

ی آن ساز  خود  منیژه بود که روایت عشق یوگو زیبای افسونگر راغ آن دختر باغ و منیژه وگم گشتگی او درکاخ و

 زبان موسیقی میآورد. بیژن را بر

جادوئی هفت آسمان می پیمودند و  استاد بر بالهای آن ساز جمعه ای به جمعه ای دیگر پیوند می خورد  و شاگرد و

خبر از زمین وزمینی ها و سازهای دیگری که نواخته می شد نداشتند. جمعه ای آمد که از بیژن خبری نشد. واز پی 

محضریابی استاد ساالر افخم  زالی سخت گیر که ازآغاز هم از درس تار ونیز. سرهنگ غ آن چند جمعه ی دیگر

ادامه ی تحصیل در انگلیس و رشته ی نظامی ارتش می دید، ناگهان و  دل خوشی نداشت و آینده ی بیژن را در

. بیژن هر گز از و الهام برگرفت و به پانسیونی پسرانه به لندن فرستاد آن جمعه های هنر را از درس استاد و قاطعانه او

این سفر تحصیلی باز نگشت. مرگی مرموز او را به جهانی دیگر فرستاد. خودکشی؟! تصادف؟ بیماری؟! هرگز 

 روشن نشد. 
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افخم  بیژن را سرهنگ غزالی با پیامی خشک و ناآراسته به هرگونه عاطفه ای برای استاد فرستاد.  ساالر  پرواز خبر 

شد، افسرده شد، پریشان شد، زندگی از دستان  دلنوازش زرد بیماری افتاد. همچو سیم تاربستر  از پس غیبت بیژن در

او رخت بر بست. دیگر دست به ساز نزد. از پس بیژن دیگر شاگردی نپذیرفت. سرای او در خاموشی فرورفت. 

 گلهای باغچه افسردند و قناری های صنوبرخاتون نیز. 

روزی پیکی سازی پیچیده در پارچه ی قلمکار اصفهان به درخانه ی استاد  غیبت بیژن گذشته بود که سال از چند

پنهان کرد. کالمی  ،ساالر افخم آورد. صنوبر خاتون آنرا پنهانی در همان پستویی که استاد سازهایش را می گذاشت

رات بیژن و آن پیک و آن امانتی نزد استاد لب تر نکرد. می دانست که دیدن آن ساز، یعنی زنده سازی خاط از

وخامت حال او. اما شبی مهتابی که ماه پرجلوه در آسمان می درخشید و گلهای اطلسی باغچه، معجزه آسا رایحه 

خواب برخاست. نخست فکر کرد که دچار  زیبائی از ای دل انگیز در فضا پخش  می کردند، صنوبر با صدای ساز 

همیشه جلسات درس برگزار می شد. اما از پس رفتن بیژن، همانجا که  ،آمد چهاردری  می اوهام شده است. صدا از

هم بدان  دست به ساز نبرده بود. پس چه کسی بود که ساز می زد.آن استاد غمزده دیگر بدانجا پانگذاشته بود و

 زیبائی، به همان سبک استاد، گوشه در گوشه و آمیخته با صدای شعر:

 دامن به فروهشته گیسو شبی

 گرزن نهقیری و معجر پالسین

 تاریک و تنگ بیژن چاه چون شبی

 من او چاه میان در بیژن چو

 چاه سر بر منیژه چون ثریا

 بیژن...... چشم چون بدو من چشم دو

دختری با زیبائی اساطیری، با  همان چهاردری نشسته بود و صنوبر آهسته درگشود. ساالر افخم را دید که در

چهره ی  استاد چنان نورانی  فاخر از قلمکار اصفهان،  نزد استاد ساز می زد.گیسوانی فروهشته به دامان و تن پوشی 

 و بشاش شده بود که توگوئی خورشیدی بود در دل شب.

را  دستگاه  نوا  در بزم ما بنشین  و ببین منیژه است که می نوازد و این پری رو چه زیبا بار دیگر صنوبر جان  بیا و"

 "می نوازد. 

 شد.   برگزارمجلس وداع با استاد ساالر افخم در خانقاه  صفی علیشاه ساعت چهار بعدازظهر جمعه 
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 نفست اژدرهاست، او کَی مُرده است؟

 استاز غم و بی آلتی افسرده 

 ۳/۱۰۵۳ 

مارگیری برای گرفتن مار به کوهستان رفت. هوا بسیار سرد و منجمد بود. مارگیر در جستجوی خود در آن کوهسار 

یخ زده، ناگهان مار بسیار عظیمی را دید که بر یخ ها افتاده است. آن مار آن چنان بزرگ و وحشتناک بود که حتـی  

 الشه ی آن، ترس در دل مارگیر می افکند.  

 رگیر آن اژدها را برگرفت ما

 سویِ بغداد آمد از بهر شگفت  

 اژدهایی چون ستون خانه ای 

 1می کشیدش از پی دانگانه ای

۳/۱۰۰۳ 

مارگیر آن اژدها را از میان برف برداشته، با سختی و زحمت آن را که مانند ستونی بزرگ بود، می کشید و به بغـداد  

د نادری را نگاه می کردند و مارگیر نیز الف می زد که من با چـه سـختی   می برد. در راه، مردم با شگفتی چنین وجو

 و مرارتی این مار  غول آسا را شکار کرده ام. 

مارگیر و مردم، آن مار مهیب و عظیم الجثه را مرده می پنداشتند، اما در واقع او زنده بود و از سرما بی حرکت شـده  

خانه ی دجلـه، در میـدانی گذاشـت تـا معرکـه ای بگیـرد و پـولی از مـردم         بود. وقتی به بغداد رسید، مار را کنار رود

                                                 
 دانگانه: پولی که مردم به معرکه گیران می دهند.  -۱

 

 مهدی سیاح زاده

 
 فسردهاداستان مارگیر و اژدهای 

 ( ۹۷۶از بیت  -دفتر سوم   -)مثنوی 
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وصول کند. خبر این واقعه در شهر بغداد غلغله بپا کرد. مردم به هم خبر می دادند که مارگیر، اژدهایی آورده که تـا  

 -جمـع  مـی   کنون کسی نظیر آن را ندیده است. هزاران نفر گرد آمدند وکار مارگیر سکه شـد. هرچـه مـردم بیشـتر    

شدند، پول بیشتری نصیب او می گردید. پشته پشته مردم دور میدان را گرفته بودنـد و تماشـا مـی کردنـد. هـر یـک       

 سرک می کشید که مار را بهتر ببیند.

مارگیر، مار مرده را در پالس های متعددی پوشانده و برای احتیاط آن را با طناب به هم پیچیـده بـود. در مـدتی کـه     

ار را به شهر می کشید و نیز مدت زمانی که مردم برای تماشای مار جمع می شدند، آفتـاب داغ و سـوزنده   مارگیر، م

 ی عراق بر تن یخ زده ی مار می تابید. به تدریج تن به ظاهر مرده  مار، گرم شد و به جنبش افتاد.  

 مرده بود و زنده گشت او از شگفت

 اژدها بر خویش جنبیدن گرفت 

۳/۱۰۴۳ 

از جنبیدن مار به حیرت افتادند. این حیرت و شگفتی با حرکت یکباره ی مار به ترس کشنده ای تبـدیل شـد و   مردم 

مردم با شتاب پا به فرار گذاشتند.  مار هم یکایک بندهایی را که به او بسته شده بود، می گسسـت سـرانجام خـود را    

 شد. بکلی از بند رها کرد و  مانند شیر غُرّان به جمعیت حمله ور

 1بند ها بگسست و، بیرون شد ز زیر

 اژدهایی زشت، غُرّان همچو شیر 

 در هزیمت بس خالیق کشته شد 

 از فتاده کشتگان صد پشته شد  

۳/۱۰۴۷ 

با هر حرکت، چندین نفر را به کام خود می کشید و صد ها کس کشته می شدند.  بطوری که از کشـتگان پشـته هـا     

ز کرده، از ترس خشک شده بود و با خود می گفـت: چـه غلطـی کـردم کـه ایـن       پدید آمد. مارگیر در گوشه ای ک

هیوال را آوردم. در این اندیشه بود که اژدها، بر او تاخت و او را یک لقمه کرد و خورد. بعد  مار خود را بـه سـتونی   

 پیچید و فشاری به خود آورد و استخوان همه ی آن هایی را که خورده بود درهم شکست.

 پیچید و بست  2بر اُستُنی خویش را

 استخوانِ خورده را در هم شکست  

۳/۱۰۵۲ 

                                                 
 ز زیر: یعنی از زیر پالس ها.  -۲
 اَسُتن: ستون.  -۳
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

 این قصه را موالنا هنگام بیان داستان موسی و فرعون، آنجا که از اژدهای درون ما سخن می گوید، نقل می کند.  

 آنچه در فرعون بود، آن در تو هست  

 1لیک اژدرهات، محبوس چَه است

۳/۹۷۱ 

مـا اسـت. برخـی از     2در این داستان مرد مارگیر و مردم تماشاگر، نماد انسان هسـتند و اژدهـا، سـمبل نفـس امّـاره ی     

مردمان گمان می کنند که نفس امّاره ی خود را کشته اند، اما نمی دانند که ایـن نفـس اژدهـا صـفت، در زیـر نفـوذ       

ایمان و عبادت و پاکدامنی آنان،  به ظاهر مرده است. اما اگر گرمای تند هوی و هوس و شهوت بر او بتابـد، یکبـاره   

 انسان را نابود می کند.  چنان سر بر می دارد که همه ی وجود 

 نفستِ اژدرهاست، او کَی مُرده است؟

 ... 3از غم و بی آلتی افسرده است

 تا فسرده می بُوَدآن اژدهات  

 لقمه ی اویی، چو او یابد نجات  

 مات کن او را و ایمن شو ز مات 

 رحم کم کن، نیست او ز اهلِ صالت  

۳/۱۰۵۳ 

هد، موضوع کرامـت انسـانی اسـت. مولـوی، آنجـا کـه شـگفت زدگـی         دومین پیامی که مولوی در این داستان می د

 مردمان از دیدن این مار عظیم را شرح می دهد، این پیام به راستی مهم را در چند بیت شیوا بیان  می کند:

 مارگیر از بهرِ حیرانیِ خلق

 نادانی خلق 4مار گیرد، اینت

 آدمی کوهی ست، چون مفتون شود؟

                                                 
در درون تو نیز مانند فرعون اژدهای منیت و خودشیفتگی )نفس اماره( حضور دارد، اما در چاه ایمان و پاکدامنی تو  -۱

 زندانی است. 
نفس امر کننده. نفسی که انسان های ضعیف اسیر و زندانی او هستند و ناگزیرند همواره امر او را اطاعت  نفس اماره:  -۲

 کنند.
افسرده: اینجا یعنی یخ زده، پژمرده و غیرفعال. نفس تو وسایل ظهور و خودنمایی   -سایل و امکانات.بی آلتی: نداشتن و -۳

 ندارد و ظاهرا مرده است. 
  آمده. « این است»اینت: اینجا به معنی  -۴
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 ن شود؟   کوه اندر مار، حیران چو

 خویشتن نشناخت مسکین آدمی 

 از فزونی آمد، و شد درکمی

 خویشتن راآدمی ارزان فروخت

 1بود اطلس خویش، بر دَلقی بدوخت

۳/۹۹۸ 

می گوید: مارگیر از نادانی مردمان استفاده می کند و  مار را به تماشا می گذارد. خلق هم از این همه عظمت حیـران  

انسان هنوز خود را نشناخته است. اگر انسان می دانست چه وجود پیچیده و تماشـایی   می شوند. چرا حیران؟ زیرا که

است، اگر به خود توجه داشت و خود را می شناخت، از دیدن یک وجود بسیار حقیر )مـار( نسـبت بـه خـویش ایـن      

 چنین حیران نمی شد. مولوی در ادامه، آن شاه بیت خود را در این زمینه بیان می کند:

 ران مار و کُه حیرانِ اوستصد هزا

 او چرا حیران شده ست و ماردوست؟

۳/۱۰۶۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 َدلق: لباس ژنده.   -مت.یاطلس : نوعی پارچه ابریشمی گرانق -۵
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 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 
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منیرو روانی پور در این کتاب شرح گفتن حکایت های سوگواران سقوط هواپیمای اوکراین  را ثبت کرده است.  

گرفت،  ی مسافربری اوکراین را کلیه مسافران هواپیماجان دو موشک  شلیک  آسمان تهراندو ماه پس از آنکه در 

 .هاست تشان را بنویسند. این کتاب داستان خاطرهتا خاطرا او رفتند سراغ بازماندگان برخی از این گل نثاران، به

ها  ها، خنده ها، حسرت گریه .اتفاق افتادخاطره نویسی او آنچه در کالس  ۀهای نوشته شده و گفته شده، خاطر خاطره

  ...ها و شادی

 آشنا می شوید.نویسی  یک مدرس خاطره مربی گریرهیابی و  ۀشیو با در این کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/author?id=%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 دارم می کاله را از سر آزادی بر

 !نگاه کن

 ؟گونه جان خود را به بازی گرفته باشد کیست که این

 

 کنم و دریا نگاه می به آسمان 

 انگیز و جذاب است دنیا غم

 همه آیا با این

 ها و سنگ اعتصاب شهاب

 ها نهنگ

 شجاعانه نیست؟
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 به گزینش  دکتر علیرضا اکبری یینوروزانه ها

 پیرایه یغمایی

 نوروز بمانید که ایّام شمایید

 آغاز شمایید و سرانجام شمایید

 آن صبح نخستین بهاری که به شادی،

 می آورد از چلچله پیغام، شمایید

 آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

 آن گنبد گردننده ی آرام شمایید

 خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،

 خورشید شما ، عشق شما ، بام شمایید

 نوروز کهنسال کجا غیر شما بود ؟

 اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید

 عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

 افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید

 هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،

 یدهم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمای

 امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست

 در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید

 گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است ،

 در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
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 ایّام به دیدار شمایند مبارک

 نوروز بمانید که ایّام شمایید
 

 مزمور بهار

 کدکنی محمدرضا شفیعیدکتر 

 روزگارابزرگا گیتی آرا نقش بند 

 ای بهار ژرف

 دیگر سال به دیگر روز و

 تو می آیی و

 باران در رکابت

 بیداری مژده ی دیدار و

 

 تو می آیی و همراهت

 شمیم و شرم شبگیران

 و لبخند جوانه ها

 که می رویند از تنواره ی پیران

 

 تو می آیی و در باران رگباران

 صدای گام نرمانرم تو بر خاک

 سپیداران عریان را
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 اسفندارمذ تبریک خواهد گفتبه 

 

 تو می خندی و

 در شرم شمیمت شب

 بخور مجمری خواهد شدن

 در مقدم خورشید
 

 نثاران رهت از باغ بیداران

 شقایق ها و عاشق ها

 چه غم کاین ارغوان تشنه را

 در رهگذر خود

 ...نخواهی دید

 

 بهار 

 سارا محمدی اردهالی

 یادم رفته است

 مان شد چطور حرف

 چه کسی را ترک کرد ،چه کسی

 دوستت دارم

 تو موی بلند دوست داشتی

 موهای من کوتاه بود
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 کند قل می کتری پا به پای اخبار قل

 بهار

 ...چیزهای بسیار دیگری را فراموش خواهم کرد

 

 سهراب سپهری

 مانده تا برف زمین آب شود

 مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر

 ناتمام است درخت

 برف است تمنای شنا کردن کاغذ در بادزیر 

 و فروغ تر چشم حشرات

 و طلوع سر غوک از افق درک حیات

 مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید

 در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد

 و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف

 تشنه زمزمه ام

 د صدا برداردمانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفن

 پس چه باید بکنم

 من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال

 تشنه زمزمه ام

 بهتر آن است که برخیزیم



               ۱۹شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

190 

 

 

 رنگ را بردارم

 روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم

 

 زمزمه ای در بهار

 فریدون مشیری
 

 گل نارنج و تُنگ آب و ماهی

 .صفای آسمان صبحگاهی

 بگیریم« حافظ»عیدی از  بیا تا

 که از او می ستانی هر چه می خواهی

 

 سحر دیدم: درخت ارغوانی

 !کشیده سر به بام خسته جانی

 :به گوش ارغوان آهسته گفتم

 بهارت خوش که فکر دیگرانی

 

 سری از بوی گلها، مست داری

 کتاب و ساغری در دست داری

 دلی را هم اگر خشنود کردی

 .داری به گیتی هرچه شادی هست

 

 چمن، دلکش، زمین خرم، هوا تر

 .نشستن پای گندم زار خوشتر
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 امید تازه را دریاب و دریاب

 .غم دیرینه را بگذار و بگذر

 

 فروغی ساویز

 میانِ مرزهای ناممکن ایستادن

 و عاشق بودن

 کار ساده ای نیست

 می توان با تصویرِ

 دوست داشتنت

 تا انتهایی ترین

 دروازه هایِ خیال پرید

 اما بهانه

 دست هایِ خالیم را

 چگونه

 تاب بیاورم ...

 

 
 

 ۹۱پایان آرمان
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