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 فرهنگی آرمان پژوهش هایفصلنامه 

 بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان

 

 سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان
Arman Cultural Foundation 
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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 

 تماس با سردبیر:
shirindokht1@gmail.com 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

با فرستادن چک 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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 ۲۲ فهرست آرمان
 ۴  آغازینسخن 

 ۵  !شمایید ایّام که بمانید نوروز ساموئل دیان:
  ۷ گرامی بهرام اثر ،ینهآ پس در شاملو احمد پیرامون سخنی – نوروز و شاملو احمد :سجادی علی

 جنبش زن، زندگی، آزادی در پیوستار تاریخ  ۀپروند

 ۱۵  زن در فرهنگ کهن ایرانی جواد مفرد کهالن:

 ۲۱  ، عیار زن در جنبش مشروطیتزینب پاشا :الحسین ناهید آذرعبد

  ۳۰ ادبیات فارسیپوشش طنز در در زن ستیزی  :جوادی حسن

  ۴۸  ملک الشعراء بهار  در  اشعار و تصنیف های زن و آزادی شهین سراج: 

 ۶۲  "زن و آزادی" ۀکوشند، شوکت ملک جهانبانی مجید جهانبانی:

۷۰ وزیر آموزش و پرورش دوران محمدرضا شاه پهلوی، دکتر فرخ رو پارسازنده نام  :دهکردیمرتضی حسینی   

 ۷۶  جنبشی صد ساله ۀنوزاد صد روز، زن، زندگی، آزادی :منصوره شجاعی

 ۸۷  ، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیپزشک، ماندانا زندیان -هم سرنگ، هم خودنویس  هادی بهار:

 ۹۳  زنان پیشتاز و تابوشکن در قلمرو هنرهای نمایشی اردوان مفید:

 ۱۱۱توماج تا رپ  عارفتصنیف از  -ترانه های اعتراضی صد سال شیدا محمدی:
 مرتضی حسینی دهکردیاثر گرانقدر  «هزارآوا»ی  چاپ سوّمین بخش از مجموعهمحمدحسین ابن یوسف: 

 ۱۰۹  از دوران مشروطیت به بعدموسیقی ایران در نقش زنان  پیرامون

 نادر مجد: مشارکت زنان در موسیقی ایران از دوران باستان تا امروز ۱۲۸

  پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

  ۱۳۸ به زبان انگلیسی حافظ، نخستین مترجم سر ویلیام جونزناصر کنعانی:  ۀپیرامون مقال :یادداشت

   ۱۳۹کتاب فناجویی یا انسان خدایی  به مناسبت انتشاردقیقیان: شیریندخت  ومحمدرضا نیکفر  گفتگوی

  ۱۵۵  آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۀویژتازه های باَهِمستان:  برگ 

 -در سال نو میالدی  -(ماندانا زندیان) نامش زاهدان استمیراث ایران ۀنشری -اوالف پالمه ۀجایز ۀبرند نرگس محمدی

برلیناله خرس بلورین  زادگان محمد ولی، سینماگر جوان ایرانی - گرمی ۀجایزبرنده  شروین حاجی پوراثر  "برای" ۀتران

 یاهدا -مازیار سمیعیاثر  "تغییر برای برابری"از شعر  مژده بهار ۀترجم - تقدیم کرد لجعی خدانورزنده نام را به  ۲۰۲۳

  .۲۰۲۳فیلم برلیناله  ۀدر جشنوارگلشیفته فراهانی  -الهه محمدیو  نیلوفر حامدینگاران کانادا به  روزنامه ۀجایز

  خیابان زنجان ۀکمیت -داستان کوتاه: سودابه رکنی

 تاریخ
   ۱۷۷ دوم()بخش  بابک خرمدیننگاهی نو به جنبش  علی میرفطروس:

 :حیدرزاده توفیق ۱۸۶  امریکآ ۀایاالت متحد کتاب درسى در مراغه ۀرصدخانپیرامون صفحه ای 

 فلسفه و عرفان
 ۱۹۲ زندانی مفلس داستان: مثنوی مولویاستان شرح د -مهدی سیاح زاده

   ۱۹۹ علیرضا اکبریبه گزینش   شعرتازه ها و جاودانه های 

  ابتهاج هوشنگ ؛زاده حاجی شروین ؛صدیقی هیال ؛فر صداقت جهانگیر ؛کدکنی شفیعی محمدرضا
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آرمان را به دوستداران پژوهش های فرهنگی  ۀفصلنام دومو  بیست ۀشماربا صمیمانه ترین شادباش های نوروزی، 

هرچند مردم ایران سوگوار فداکاران جنبش زن، زندگی، آزادی   ایران تقدیم می داریم.  ۀو اندیش فرهنگ و هنر

دیده اند، اما بنا به سنت و باورهای باستانی ایرانیان، به نوروز و روزهای و آسیب هستند و خانواده های بسیاری رنج 

 ایرانیان دل می بندیم.  ۀبرای هم و حقوق شهروندی مساوی سکوالربرقراری دمکراسی نویی که در راه هستند و به 

سیر مبارزات  اختصاص دارد بهاین شماره  ۀپرونددر کنار مطالب پژوهشی و هنری گوناگون و تازه های باهمستان، 

که می توان آنها را  ما تاریخ پرشمار شخصیت های زن از چند یهای نمونه زنان ایرانی و هنری و فرهنگی ،اجتماعی

ت کننده مشارکمحققان، نویسندگان و شاعران  ۀاز هم .نامید ی جنبش زن، زندگی آزادیمادرها و مادربزرگ ها

 ، سپاس صمیمانه  داریم.آن ۀویژ ۀپروندشماره و در این 

آرمان با نشر پژوهش های جدید و بازتاب فعالیت های  فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، می کوشد پلی باشد میان 

پایه گزار فرهنگ ایران زمین تا به پیوستگی محققان، هنروران و ادیبان نسل های جدید با سرآمدان و  پیشکسوتان 

 خودآگاهی مدرن یاری رساند.

پذیرای  ،صندوق پستی آرمان شانین هستند.مطالعه موجود  برای ۲۲تا  ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان 

آرمان در شبکه لینک پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن   درخواست آبونمان برای نسخه های چاپی است.

 سپاسگزاریم.   های اجتماعی و فرستادن آن به خویشان و دوستان
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به  ،آفرین را به هموطنان ارجمنداین گرامی ترین یادگار به یاد مانده از تمدن و فرهنگی افتخار ،عید نوروز 

 "آرمان"خوانندگان عزیز و به نویسندگان عالیقدری که با همکاری ارزشمند خود باعث رشد و تعالی روز افزون 

 تبریک و شادباش می گویم.  ،بوده اند

ملت ایران همزمان شده تا جهانی را به تحسین وادارد و پیوند  ۀآرمان با خیزش قهرمانان ۀنوروز فصلنام ۀانتشار شمار

می یتحک ،عشق ایران همواره عجین بوده است رزی را که در طول تاریخ با نام ونیان درون و برون مبستگی ایراو هم

 تازه بخشد. 

اتصال آحاد مردمی از هر نژاد و قوم و مذهب می باشد که با  ۀافراد و اقوام ایرانی و حلق ۀنماد پیوند دهند ،نوروز

اند. آنان همواره سعی داشتند با آغاز سال نو با  شدهمعماران تاریخ و تمدنی شگفت انگیز  ،یکدلی و با مهر و دوستی

د و معایب احتمالی گذشته پرداخته تا با نگرشی نو پربارتر از قبل به ئگذر از شدائد زمستان به بررسی و بازبینی شدا

ت نوروز از ساح ۀرا امتداد فلسف "زن، زندگی، آزادی"پیشواز آینده بروند از این منظر شاید بتوان شعار پر معنی 

ی با امید داشتن ایرانی آزاد و سر بلند به دور از جهل و فساد و دروغ و خرافه اجامعه نوزایی  ۀنوزایی طبیعت به حیط

 پرستی دانست. 

 

 

 !شمایید ایّام که بمانید نوروز

دیان دکتر ساموئل  
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رویش مجدد و  ۀایرانیان از روزگار باستان همواره به فرزندان خود یادآوری می کردند که در نوروز و در هنگام

ز دشمنی و کینه ورزی اجتناب ورزید و همراه با فصل زندگی بخش بهار طبیعت همانند آن باید ا ۀباروزایش د

 بکوشیم تا به زندگی معنای بهتری به بخشیم.

رقم  خود ن فصل جدید و پرباری را در زندگیسال است که اجداد ما با آغاز بهار با خانه تکانی دل هایشاهزاران 

 هرا گرامی داشته و بگرانبها  ۀزده و تالش های فراوانی کرده اند که حتی در دوران سیاه ظلم و بیعدالتی این ارثی

 دست آیندگان سپارند.

شاید بتوان مفهوم آن را در شعر زیبای پیرایه  ،این مقدمه نمی گنجد ۀمحدود درنوروز بسیار است و  ۀسخن دربار

 یغمائی بیابیم که من و شما را مورد خطاب قرار داده و با نگرشی عمیق و زیبا می گوید: 

 !شمایید سرانجام و شمایید آغاز/    شمایید ایّام که بمانید نوروز

 !شمایید جام و جم و جمشید ۀاسطور/    بود؟ شما غیر کجا کهنسال نوروز

 !شمایید بهنگام خشم ۀصاعق هم/    عشق ۀآتشکد هم و مهر ۀآین هم

 !شمایید دام ۀحوصل کمین فنّ در/    نیست غمی ابلیس، چمد می اگر امروز

 شمایید گام زمان، خاموش ۀکوچ در/    است دراز و دور شب و رفته سحر که گیرم

 (یغمایی پیرایه)  !شمایید ایّام که بمانید نوروز/    مبارک شمایند دیدار ز ایّام

  .شما عزیزان فرخنده بادسال نو بر 

   ۲۰۲۳ مارچ ۴ ،آنجلس لس ،دیان ئلسامو
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  شاملو و نوروز

 علی سجادی

 «احمد شاملو در پس آینه»بر کتاب:  سخنی

 بهرام گرامی  ۀنوشت

 
ترین روز سراسر تاریخ  عنوان نامبارک نوروز نه فقط مطلقاً جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر است به»

 )!!!( «ایران روز عزای ملّی اعالم شود.

 ن ایرانی، نیویورک در اجتماع کنفدراسیون دانشجویا۱۳۵۷احمد شاملو، نوروز   

 گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است

 )حافظ( مکنم عیب کــز او رنگ و ریا می شویم

نگری  بینِ واقع زندگی و شخصیّت شاملو را، جدا از شعرش، در زیر ذرّهبررسی  ،«احمد شاملو در پس آینه»کتاب 

در پس آینه »ی فرماید از این غزل حافظ وام گرفته که مبهرام گرامی،  ،مؤلفعنوان کتاب را  1قرار داده است.

 خوانیم:  در پشت جلد کتاب چنین می«! طوطی صفتم داشته اند/ آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

ست برای بهتر شناختن و بیشتر شناساندن احمد شاملو با استفاده از  این دفتر یک نقد ادبی نیست، گامی»

صوت و حرکت سعی در تبلیغ یا  این مستندِ بیمنابع معتبر و موجّه. مباد کسی به گمان نادرست افتد که 

                                                 
 ،صفحه ۲۹۶، انتشارات علمی )تهران( و شرکت کتاب )لُس آنجلس(، «احمد شاملو در پس آینه»بهرام گرامی،   - ۱
 .دکرتوان از آمازون یا سایت شرکت کتاب تهّیه  . این کتاب را می۱۴۰۱
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ربُرد دُرست آنها پیام خود را تخریب کسی دارد، کسی که با اِحاطه بر واژگان فارسی و چیدمان و کا

شکلی بدیع و اثرگذار بر جان و دل مخاطَبان خود نشانده است. با آنکه شخصیت و رفتار یک هنرمند و  به

رد و از هنرمند فقط باید هنرش را در نظر داشت و قدردان آن بود، در شیوۀ زندگی او ربطی به هنرش ندا

مورد شاملو بسیاری از جوانان هر نسل، نه تحت تأثیر هنر او که تحت تأثیر شهرت او، وی را الگویی 

ای  ای شیشه در خانه"اند. این دفتر در تناقض آشکار با این ادّعای شاملوست که  مناسب برای تقلید دانسته

  «کنم و چیزی برای پنهان کردن ندارم. گی میزند

     

  سجادی علی                                                                               گرامی بهرام                      

یعنی شناساندن شاملوی  ،در نیل به هدف خود دهد که مؤلّف ها و مروری در کتاب نشان می نگاهی به سرفصل

او در  «اشتغال»از تاریخ و محل تولّد شاملو گرفته تا داستان زندان رفتن و یافته های مؤلف واقعی موفّق بوده است. 

و با خواندن آن در ، را در بر می گیرد رزی، سفارت مجارستان، دانشگاه بوعلی سینا و فرهنگستان زبانوزارت کشاو

گفته و نوشته می دربارۀ این شاعر نامدار با آنچه در فضای مجازی از این یافته ها، فرسنگها هر یک می یابیم که 

 فاصله دارد.  شود

کثیری را به اغوا کشانده و بر ذهن و زبان جوانان دو  ،ومت پهلویصوری شاملو با حک هایمخالفتاز نظر سیاسی هم 

فرح  ها، بخشی از کتاب به تفاهم نهانی شاملو با شهبانو خوانی رغم این مخالف بهاما سه نسل اثرگذار بوده است. 

 دریغ مشارالیه اختصاص یافته است.  های بی از کمکوی و برخورداری  پهلوی

پدربزرگ و مادربزرگ پدری شاملو اهل کابل و هرات و پدربزرگ و مادربزرگ ه در این تحقیق آمده است ک

اهمیّتی به خودی خود اند  یک بومی و ساکن ایران نبوده مادری او اهل قفقاز و اوکراین بودند. اینکه نیای او هیچ

بت به شعر و ادبیات کهن فارسی، بینیم که نگاه او نس مکرّر میو جا  جابه ،های او ها و نوشته ندارد، امّا در خالل گفته
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رنگ و بوی  ،و به طور کُلّی ایران و ایرانی ،موسیقی ایرانی ی گرفته تانوروز های آیینو فرهنگ ایران زمین، از 

1(۴ فحۀندارد. )ص بومی
 

 گوید:  شاملو دربارۀ موسیقی ایرانی میبه طور مثال 

ا تار یا با کمونچه یا با یک ساز دیگری بنشینید از توانید تمام مجموع این موسیقی سنّتی را یا ب شما می»

شه، یک  درآمد شروع می اش را بزنید. آخه این شد موسیقی؟... از یک پیش هشت صبح تا ظهر همه

دونم  دونم یک رنگِ نمی خونه، بعد نمی کنه، بعد یک تصنیف می زنه، بعد یارو عرعر می چهارمضراب می

 دادنش گوش ٔەام از این موسیقی که اصالً حوصل زده دیگه انقدر نفرتزنه و تموم... من  چیچی میچی می

 ( ۱۶۹)ص  «.ندارم را

اند که  گاه ندیده و نشنیده گویند هیچ نماید که در موسیقی به غرب نظر دارد، امّا نزدیکان او می شاملو چنین می

 ( ۱۷۰باشد. )ص ای یا اثری از موسیقی کالسیک غربی نقد و نظری داشته  شاملو دربارۀ قطعه

که قرنهاست اساس تفکر اجتماعی از ایران تا شبه قاره هند بر گفتار آنها استوار بوده سعدی شاعرانی چون دربارۀ  یا

با ناآگاهی تمام و الفاظی سخن می گوید که خواننده گمان می برد وی هرگز هیچ سخنی از سعدی را نخوانده  و 

 درک و فهم نکرده است:

اندیشد... در او هرچه هست لفّاظی  دونم، مطلقاً... سعدی عمیق نمی هیچوجه شاعر نمی هسعدی را من ب»

گذرد، ما غیر از یکی دو تا  پردازی... حدود هزار و صد سال از پیدایش شعر فارسی می است، نه اندیشه

م توی آیی ها. وقتی که می شمار شاعر نداشتیم، غیر از مثالً حافظ، خُب توی قلمرو کالسیک انگشت

بینیم که واقعاً شاعری نبوده، در زبان فارسی ما شاعری نداشتیم، تعریفی از  اصطالح قرن بیستم، ما می به

شعر نداشتیم. از نیما به این طرف ما درواقع تونستیم شعر را بشناسیم، شعر را درک کنیم... متأسفانه منتقد 

 ( ۱۸۱)ص  «عر واقعی، به دست بدهند.نستند برای شعر، شاتیزهوش نداشتیم، در نتیجه تعریفی نتو

عنوان  دانسته، امّا نامش به نمی شاملو هیچ زبان خارجیاگرچه دهد که  نشان می ،از کتاب در بخشی دیگرلف ؤم

 خورد.  ها کتاب به چشم می مترجم بر روی ده

. خصوصاً که زبان هم بلد بار دوم که شاملو آمد به آمریکا روشن نبود برای چه آمده است..»گوید:  رضا براهنی می

  «شود مبارزه کرد. نبود، با مترجم هم که نمی

                                                 
 . داخل پرانتز آمده، اشاره به صفحات کتاب بهرام گرامی است قالهکه در این مهمه شمارۀ صفحاتی  – ۲
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ببخشید من به سخنرانی شما »شاملو در سفرش به کالیفرنیا مرا در مجلسی دید و گفت: »گوید:  مهشید امیرشاهی می

 «نیامدم، چون به زبان انگلیسی بود.

 
مان که همزمان به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی و آل ارالنگن شهر در ادبیات المللی بین ۀدر دومین کنگر»

ای بود که برای یک هفته مترجم زبان مادریش او را برای انجام امور  کننده شد، شاملو تنها شرکت آلمانی ترجمه می

  «کرد. شخصی همراهی می

نشگاه کلمبیا در نیویورک کیف و ساک دو جوان با محبّت ایرانی در دا»گوید  در ارتباط با نیاز به مترجم، شاملو می

محتوی کاغذها و غیره را به کول کشیدند و آوردند تا ایستگاه اتوبوس و ایستادند تا من سوار اتوبوس بشوم و به 

 ( ۷۷)ص  «راننده گفتند که من چیز سنگین نباید بلند کنم و موقع پیاده شدن کمکم کند.

دارد و این را  آرام را برداشته بود ترجمه کرده بود، بعد شاملو برمی اعتمادزاده دُن»گوید:  ابراهیم گلستان می

 خودت جلو را آدم این ۀترجمای  دانستی نه فرانسه و نه روسی، برداشته کند، آخر تو که نه انگلیسی می بازنویسی می

تو چه چیزی داری  باشد طور این اگر باشد، کرده ترجمه غلط اعتمادزاده شاید کنی؟ می بازنویسی و ای گذاشته

 ( ۷۴)ص  «بگویی؟

حافظ »انتشار انی چون سعدی نیست، ران محدود به نفی شاعران و متفکربی اطالعی شاملو از فرهنگ و ادب ای

کتاب را که قرار بود شیوۀ تصحیح شاملو و نگاه او مقدّمۀ  این بی اطالعی بود.نشانی دیگر از « روایت احمد شاملو به

  . (۹۴)ص  رحمان هاتفی نوشته بودد، را به حافظ تشریح کن

توانسته  شروین وکیلی پس از خواندن حافظ شاملو فهمیده که شاملو حتی دیوان حافظ را از رو نمی»

 ( ۱۰۰)ص  «دُرُست بخواند.

 نویسد: ایرج پزشکزاد می
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به تصدیق دوست و دشمن در طول هفت سده هیچ دشمن خونخواری چنین تطاولی به حافظ نکرده »

دانم شاملو به عظمت خرابکاری خود شعور کافی دارد یا نه و آیا این قضاوت دوست شاعرش  . نمیاست

 «گوید حافظ شاملو یک شرمساری ملّی است را شنیده است یا نه؟ نعمت میرزازاده را که می

 گوید: ابراهیم گلستان می

فهمید و شاید خیلی  گذاری هم نمی طهفهمید، نق شاملو این جاودانه اَبرمرد تاریخ معاصر بود که شعر نمی»َ

 (  ۱۰۱)ص  «فهمید. چیزهای دیگر هم نمی

فرهنگی  مسائلدر آن دستی نداشت. شاعر پرآوازه در برخی دیگر از شاملو اما فقط شعر و ادبیات کهن نبود که 

برانگیز خود  جنجال در سخنرانیرد که همه دلیلی بر بی اطالعی او بود. از جمله شاملو می ک« دقیقی»اظهار نظرهای 

 ۀدر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، ضحّاک را مُصلح اجتماعی، مبارز طبقاتی و دارای روحیّۀ انقالبی دانست و کاو

 و طبقاتی منافع براساس فردوسی که گفت و شناساند مردم های توده مقابل و مردمی ضدّ عنصری را آهنگر

ای دانسته  و خونخوار معرفی کرده و کاوه را مظهر انقالب تودهضحّاک را غیرمنصفانه ظالم  ،شخصی معتقدات

 بَرد.  نام می (حرامزاده گربَز )=عنوان  است. او در این گفتار از فردوسی به

 گوید: احمد کریمی حکاک در مورد سخنرانی شاملو می

شاملو متأسفانه شاید به این دلیل که با ابزار و حتی الفبای پژوهش تاریخی هم آشنایی نداشت... در این »

)ص  «.آورد زبان بر شاهنامه همچون آثاری ٔەراهه رفت و سخنانی ناروا و نادرست دربار کار سخت به بی

۱۵۶ ) 

 گوید: ایرج وامقی در این مورد می

ان پرداخته و پنداشته که فردوسی رم شاهنامه را شخص فردوسی ساخته و های کند داستان شاملو خیال می»

ها. او حتی مرور  ترین کتاب فارسی طی قرنها و هزاره تاریخی نوشته است. این است اطالع شاملو از بزرگ

سطحی هم بر شاهنامه نکرده... شاملو حق بود وقتش را صرف مطالعه در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران 

 ( ۱۵۷)ص  «بار نیاید. ه چنین آبروریزی بهکرد ک می

 گوید: هوشنگ ابتهاج )سایه( می

اش مجال  کس کمتر نبود، ولی سواد کار نداشت. زندگی به شاملو در میان دوستان ما از نظر هنری از هیچ»

بوده هرحال برای اینکه بدونیم شاملو چقدر با زبان فارسی آشنا  نداده بود که بشینه و کتاب بخونه... به
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کافیه به همین نوارهایی که توش شعرهای حافظ و خیّام و موالنا رو خونده توجه کنید که چقدر غلط 

 (  ۱۶۰)ص  «دونم شاملو چندتا متن کالسیک خونده باشه. لفظی و معنایی داره... واقعا نمی

 1در ماهنامۀ پر - هنامۀ فردوسییعنی شا -« ترین اثر فارسی میزان ناآگاهی شاملو از مهم»سالها پیش از این دربارۀ 

  :نوشته بودم این ناآگاهی

ترین متن  تا این حد از مهم ...ماند که آیا ممکن است کسی در حدّی است که انسان واقعاً حیران می»

 عنوان با را فردوسی ٔەشاهنام ٔەتاریخی و ادبی وطنش بی اطالع باشد؟... اگر شاملو فقط مقدم ای/ هراسطو

یافت که  کرد، درمی شرط آنکه زبان آن را فهم می اهم آوردن شاهنامه خوانده بود، بهفر اندر گفتار

های دوران باستان را از  گوید که وی داستان صراحت می فردوسی فقط یک راوی صادق بوده است... و به

آن.  وجود آورندۀ روی منابع قدیمی به نظم کشیده است. فردوسی فقط راوی داستان است نه سازنده و به

دلیل عدم  یا اگر هم آن را خوانده بهاست، اطالع  بیاز آن بنابرین شاملو شاهنامه را اصالً نخوانده و کامالً 

 ...«تسلّط به زبان فارسی آن را فهم نکرده است

 پنج بروید کنم می دعوتتان. ندارم خوشی ۀنبنده با فردوسی هیچ میا»گوید:  و شاید از همین روست که خودش می 

اظهار  (  ۱۶۳)ص  «نه؟ یا شه می تر معنی بی و تر سست این از ابیاتی اصالَ ببینید بخوانید را شاهنامه اول ۀحصف شش

  ادبیات ایران ندارد:هنر و هم دست کمی از اظهار نظر او دربارۀ شاملو دربارۀ نوروز نظر 

ندگی من نبوده است و نه تنها با این ام، یعنی جزو مسائل قابل توجه ز من هرگز به این آیین توجه نداشته»

طور کلّی با هرگونه مراسم و تشریفاتی دشمن هستم. مطلقاً اینکه در مورد تحویل سال و  مراسم، بلکه به

 هم بازدید و دید برای حتّی. نیست من کار بنشینم، سین هفت ۀآغاز سال جدید در خانه باشم و پای سفر

کنم... نوروز برای  انش باشد از تعطیالت نوروزی برای سفر استفاده میامک اگر... دانم نمی مقیّد را خود

های وحشتناک  کننده و بدون منطق و گرفتاری من یکی از روزهای معمولی است... یک تشریفات خسته

 عید شب چون... کردم می احساس بزرگترها ۀفاش را همواره در تمام نوروزهای کودکی در قیا که سایه

ها خسته بود و درعین حال همه  ها گودرفته، افکار درهم، قیافه خورده، چشم ا چینه پیشانی بود،

 تلخ تظاهرهای این. بود پیش در عید چون دهند نشان شاد را خود ٔەرفت درهم و زده غم ٔەکوشیدند چهر می

هیچ و هنوز  برای بسیار هیاهوی: بگویم خالصه. داد تغییر را زندگی باید و است عید که... دارم یاد به را

وپاگیری  شود. من با هر سنّت دست های مربوط به نوروز آغاز می هم از سه ماه قبل از عید گرفتاری

                                                 
۳

، ماهنامۀ پَر، سال «های انکار و دشمنی با فرهنگ ایران، نمونۀ جهاد احمد شاملو در این راه زمینه»علی سجادی،   - 

 .)حدود چهار ماه قبل از فوت شاملو(۱۳۷۹فروردین ، ۱۷۱شمارۀ پانزدهم، 
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صورت  ودن، بهمنطق ب ناخواه به دلیل بی خصوص سنّتی که منطق کودکانه داشته باشد و خواه مخالفم، به

ترین مراسم  راسم نوروز کاریکاتورینظر من م گویم: به یفاتی دربیاید... خالصه میتشر زاید ۀیک مسئل

1«دهد. دنیاست. به من احساس ریشخندآمیزی دست می
 

، نزدیک به یک سال قبل از انقالب، در جشن نوروزی سازمان دانشجویان ایرانی در ۱۳۵۷شاملو در نوروز 

 آغاز کرد: دربارۀ نوروز با این حکایت  "افق روشن"سخنرانی خود را با عنوان نیز نیویورک 

 از اش شانه روی را گِل از پُر ۀکرده یعنی از صبح تا غروب ناو کشی می ای ناوه نوجوان ده یازده ساله»

 از را خالی ۀناو و آمد می پایین نردبان از وقتی. کند اندود گِل کاه را بام آن بنّا اُستاد تا بُرده می باال نردبان

اش و راه بیفتد، زیرچشمی این وَر و آن وَرَش  روی شانه بگذارد دارد بَرَش آنکه از پیش کرد، می پُر گِل

زد و ناوه را  اش می کرد، گره شُلی به پایید که کسی نبیند، بعد به سُرعت بند تمبانش را وا می را می

رسید کم و بیش  بست که وقتی به باالی نردبان می داشت... گرۀ شل را طوری از روی حساب می برمی

کشید، بندش  گذاشت زمین، تمبانش را باال می ود. این بود که باالی نردبان ناوه را میتمبانش پایین افتاده ب

گشت و  کرد و دوباره برمی بُرد پس دست اوستای بنّا خالی می داشت و می کرد و ناوه را برمی را سفت می

م، کن های نوروزی فکر می گرفت... من هروقت به سنّت شادی کن را از سر می کن سفت همان شُل

 لحظۀ یک موقّت، دلخوشکُنک یک: شود می تداعی برایم کش ناوه باش راحت ۀدرنگ آن لحظ بی

 این در نوروزی، آیین این در من ۀعقید به شده، واداشته گِل کارِ به هاست قرن که ملتی... دروغین فراغت

مجالی سُنّتی برای  کُند، می سفت را تمبانش بند همان، است، انگیز غم بودن زورکی فرط از که جشنی

رسم که اگر این روز به  کنم به این نتیجه می ای قلّابی سنتی... من هرچه فکر می یک جور خوشی کلیشه

های ایران گذشته، نه  ای جشن گرفته شده است که دو هزار و پانصد سال است بر خَلق مناسبت آغاز فاجعه

ترین روز سراسر تاریخ ایران روز عزای  نامبارکعنوان  فقط مطلقاً جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر است به

"ملّی اعالم شود.
2  

اجازه نمی دهد به بقیۀ ناراستی های شاعر بزرگ خلق ها که در کتاب بهرام گرامی آمده « آرمان»فضای محدود 

 بپردازم، پس حسن ختام را از استاد بزرگ شفیعی کدکنی نقل می کنم که دربارۀ این کتاب و مندرجات آن به

                                                 
۴

، مجلٔه زن روز. سندباد در سفر مرگ، مجموعٔه گفتوگوهای احمد شاملو، ۱۳۵۱ده گلبو، مصاحبه با شاملو، فری  - 

و  ۱۲. صفحۀ ۲۵/۱۲/۱۳۵۰. اطالعات بانوان، شمارۀ نوروز ۲۰۲-۲۰۰، صفحٔه ۱۳۹۶زیر نظر آیدا شاملو، نشر چشمه، 

۱۰۵ 
۵

 همان جا.علی سجادی،  - 
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 دقت و صراحت گفته است:

های روزنامه  حتماً این کتاب را باید بخوانید چون سرسوزنی از هوچیگری»

سواد، طی پنجاه شصت سال، که بخش عظیمی از شخصیت این  نویسان بی

شاعر عزیز و ارجمند عصر ما را در ذهن جوانان و حتّی غیرجوانان تشکیل 

ها را سطر به سطر با  و هوچیگری ها اند در آن نیست. این کتاب آن یاوه داده

ام بر این است که این  ها نشان داده است. من عقیده کنار هم گذاشتن فَکت

کتاب بهترین کتابی است که راجع به یک شاعر معاصر نوشته شده است. 

ست. به همۀ دوستان و عالقمندان شعر معاصر توصیه  بسیار کتاب خوبی

زدایی و  تاب خیلی خیلی اسطورهکنم این کتاب را بخوانند. این ک می

  « از شخصیت این شاعر بزرگ عصر ما. زدایی کرده هوچیگری

خدمتی بزرگ به تاریخ و توسط بهرام گرامی، انتشار این کتاب نوشتن و 

 ادبیات معاصر ایران است.

ای کاش برخی دیگر از محققان ایرانی با همین دقت و فراست به دیگر 

آنها به قصد  چهره های فرهنگ و سیاست ایران می پرداختند و از شخصیت

 خدمت به فرهنگ و تاریخ ایران پرده برداری می کردند!

 ،سجادی علی

 سی دی واشینگتن

 ۲۰۲۳ فوریه

 

 

 

 

 

 

 :سجادی علی

 

انتشار این کتاب نوشتن و 

خدمتی توسط بهرام گرامی، 

بزرگ به تاریخ و ادبیات معاصر 

 ایران است.

 

ای کاش برخی دیگر از 

محققان ایرانی با همین دقت و 

فراست به دیگر چهره های 

 -فرهنگ و سیاست ایران می

آنها به  پرداختند و از شخصیت

قصد خدمت به فرهنگ و 

 -تاریخ ایران پرده برداری می

 کردند!



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

15 

 

 

 زن در فرهنگ کهن ایرانی

 کهالنجواد مفرد 

 
پژوهشگر اسطوره شناسی و تاریخ باستان 

 از سوئد

 ،ن در امور اقتصادی در عصر هخامنشینامشارکت ز

هخامنشی که به زبان  ۀدر لوحه های گنجین: اشکانی و ساسانی

فارسی باستان است )در تخت جمشید( سخن از تعیین دستمزد کسانی 

مرد، یک کارگر به میان می آید: مزد یک پیشه ور  که کار می کنند

این نشان دهنده آن است که زنان نیز مانند  زن و مزد یک کودک.

مردان در کارهای اجتماعی و اقتصادی شرکت دارند. باید اذعان کنیم 

تاریکِ  ۀکه در سراسر تاریخ ایران پیش از اسالم، زن همواره به سای

، گاه ما شاهدختی را می بینیم که لَختی سیمای تاریخ رانده شده است. در عهد هخامنشی و در عصر پارتیان اشکانی

دو دشمن قرار بگیرد و به ازدواجی اجباری با « وجه المصالحه»تنها برای اینکه  ،خود را نشان می دهد ۀمظلومان

دشمن تن در بدهد. در زمان پارتیان اشکانی مقام زن تنزل پیدا می کند و زنان در قسمت اندورنیِ خانه های نجبای 

به جز استثنای  - زندگی می کنند که با قسمت بیرونی تفاوت داشت. به طور کلی، مقام زن در نزد پارتیانپارتی 

اعمال  گاهیدر سنت عهد عتیق ساسانی،  پست تر از مقام زن در نزد پارس ها و مادها می باشد. -وجود ملکه موزا

نیکوی زن به حساب شوهر نوشته می شود. اما بعدها در عهد جدید ساسانی، زن دارای حقوق مسلّمی شد که تا 

حدودی قوانین عهد عتیق را منسوخ و تعدیل کرد. زن در عهد جدید ساسانی به موجب یک سند قانونی می تواند 

 در اموال مرد شریک باشد.

 :ویژه ۀپروند

 جنبش زن، زندگی، آزادی  

 در پیوستار تاریخ  
  جواد مفرد کهالن

 عبدالحسین ناهید آذر 

 شهین سراج 

 حسن جوادی 

 اردوان مفید 

 نادر مجد 

 منصوره شجاعی 

 هادی بهار

 یوسف ابن محمدحسین

 شیدا محمدی 

 دهکردی حسینی مرتضی

 ماندانا زندیان

 مژده بهار 

 سودابه رکنی 
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 دها و هخامنشیان()عهد ما پوشش در عهد ایران باستان

 -)چادر( برمی« چِوَتور»)از انتشارات دانشگاه تهران( به واژه  ۹۴فارسی میانه )پهلوی( ص ۀدر فرهنگ واژه نام

 ۀابتدای دور از  چارقد و   چادر  که  خوریم به معنی لباس و پوشش که از واژه های پهلوی است و نشان می دهد

 
ای نقره ظروف بر ساسانی با چوتور یا چادر  عهد زنان نقش     

 -زیرا برای آن واژه ای به وجود آمده است و آن را به کار می ،ساسانیان و حتی قبل از آن دوره کاربرد داشته است

 ، ولی استعمال آن شرعی و اجباری و همگانی نبوده است.برده اند

از سروده های فردوسی در شاهنامه این نتیجه به دست می آید که از ابتدای تاریخ یعنی از دوران پادشاهی جمشید و 

چنان که در گرفتار شدن دو خواهر  ،بوده اند« پوشیده روی»گاهی صرفاً برای شناسایی نشدن فریدون، زنان ایران 

 جمشید به دست ضحاک، می گوید:

 برون آوریدند لرزان چو بید/    شید دو پاکیزه از خانه جَمِّ

 سرِ بانوان را چو افسر بدند /  که جمشید را هر دو خواهر بُدَند

 دگر ماهرویی به نام اَرنواز /   ز پوشیده رویان یکی شهرناز

 بدان اژدها فَش سپردندشان /   به ایوان ضحاک بردندشان

http://www.mehremihan.ir/undefined/
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 نام های آمیتیس: و آموخا دخترانش همین و آستیاگ با دخترمعروفش دو و تورات لمک مطابقت

 نام مطابق( انداز طنین سخن دارای) ظّله و( انجمنی) عاده یعنی( ثروتمند غنی، نیرومند،) تورات لمک دختران

 نیرومند) آموخا و( انجمنی) اوستا سنگهوَک همان یا( سَمیتی آمیتیس،) هامیتی یعنی( ثروتمند) ایشتویگو دختران

 به التواریخ مجمع در. آفاق بوده اند ۀهستند که در عهد خود شهر( هیجان پر سخن دارای) اَرنوَک همان یا( سخن

 است: شده اشاره هم ایشان رفتن شمار به( ایشتویگو دهاک، اژی) ضحاک دختران روایت وجود

समिति f. samiti assembly, अर्णव adj. arNava agitated. 

.Adah: an assembly, Zillah: the tingling 

 

سنت ملی ایران باستان، بر این اساس استوار بوده که زن ها و مردهای غیر محرم با یکدیگر اختالط نداشته باشند. در 

کیلومتری مرز مغولستان که در  ۱۹پازیریک در دامنه کوه آلتائی  ۀتصویر یکی از قطعات فرش کشف شده در تپ

دو خاورشناس  ،به وسیله هیئت علمی روسی به دست آمدهخورشیدی در کاوش های باستان شناسی  ۱۳۲۸سال 

 )آقایان بارنت و داتسون(، رؤسای هیئت بریتانیایی می نویسند:

نقش روی هر مربع صحنه ای است مشتمل بر تصویر دو ملکه که چادر بر سر دارند و مراسم مذهبی را »

 « هخامنشی دیده شده است. انجام می دهند، این گونه صحنه ها بر روی نقوش مهرهای پارسی عهد

به طوری که از اوستا و کتاب های دیگر دینی ایرانیان باستان و مندرجات آنها و نیز اندرزنامه های دینی و اخالقی 

هر چند که رعایت حجاب در هیچ یک از دوره های ایران پیش از  ،گوناگونی که وجود داشته، استنباط می شود

 .ه استاسالم تکلیف و دستور دینی نبود

ایرانی، همیشه بر این استوار بوده که زن ها با مردها آمیزش  ۀزندگانی خانوادگی جامع ۀعالوه بر این سنت ملی، پای

نداشته باشند و طرز زندگی در خانه ها هم به صورت بیرونی و اندرونی بوده است و اگر می بینیم که در شاهنامه 

 نظور همین بوده است:برده می شود، بیشتر م« پسِ پرده»اغلب نام 

 .شنیدم که تخت مرا درخور است /  پَسِ پرده تو یکی دختر است

 را می توان  سلطنت پوراندخت و آذرمیدخت در اواخر عهد ساسانی ،بعضی از مورخان اشاره کرده اندچنانکه 

 .نشانی از جاه و مقام و منزلت زنان در ایران عهد ساسانی شمرد
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 در نقش سینی عهد ساسانیمَریه و شروین و خرین 

 تصاویری از زنان عهد ساسانی

که نقش آن بر سینی ای از عهد ساسانی باقی  استدر عهد ساسانی معروف بوده  "شروین و خُرین"داستان بزمی 

مربوط بوده اند، خُرین کمانگر و شروین دستار )عاشق( که با زنی جادوگر به نام مریه  مانده است. شروین و خُرین

ین، فرزند برمیان )شاید: هایی که در این باب بر روی نت موجود است، از این قرار است: شرو است. یادداشت بر سر

از اهالی قزوین )دشتبی(، از سرداران ایرانی بود که در زمان یکی از شاهان ساسانی )یزدگرد پدر یزدگرد  .نریمان(

وم ساسانی به روایت حمداهلل مستوفی، یا انوشیروان به اصفهانی و مجمل التواریخ، یا شاپور د ۀاول به روایت حمز

روایت دینوری و سیرالملوک و نهایه االرب( می زیست. پادشاه روم از او خواست که کسی را به قیمومت فرزند 

صغیرش بگمارد. شروین بدین سمت مأمور گردید و رهسپار روم شد و پس از بیست سال، به فرمان شاه ایران، 

« شروین و خرین»رومی سپرد و به ایران بازگشت. نویسندگان دوران اسالمی به داستان  ۀبه شاهزاد مملکت روم را
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سوارکار جوانمرد و »)یا خورین( اشاره کرده اند. دینوری خرین را بنده )=ملوک( شروین خوانده و او را با صفات 

 توصیف کرده است.« دلیر

     
ویر زنان از نقاشی های دیواری بازمانده از عهد ساسانی اتص  

ذکر شده اند و در شعری دیگر، در شرح « شیر شجاع و دالور و دلیر»در شعری عربی شروین و خرین با صفات 

تازان در حالی که با تیری بچه حیوان زیبا و زبان بسته ای »و خرین « دستار بر سر، نشسته»تصویری بر دیوار، شروین 

شروین و  ۀاندر عهد یزدجرد بن هرمز، قص»توصیف شده است. در مجمل التواریخ آمده است: « ا نشانه گرفتهر

خورین بوده است، و آن که روم خوانند، نه روم بوده است و شنیده ام روم را حلوان خوانده اند و آن تا... که 

گرا خوانند و شروین را آن زن جادو دوست خورین او را بکشت، راه )=فاصله( داشته است، آنجا که اکنون طاق 

از این روایات « گرفت که مریه خوانندش و او را مدتی ببست، چنان که در قصه گویند و خدای داند کیفیت آن.

داستان شروین را « ابونواس»های تاریخی بوده است. از سوی دیگر  معلوم می شود که داستان شروین از زمره رمان

آورده است. از این رو، می توان تصور کرد که این داستان دارای حوادث عاشقانه نیز بود. « ویس و رامین»همتراز 

نام شروین در اشعار پهلوی بسیار است. کتابی »این تصور را روایت حمداهلل مستوفی نیز تأیید می کند که می نویسد: 

آمده، « فارسیات ابونواس»در یکی از  اصفهانی در شرح شروین که ۀحمز« است در عشق نامه او، شروینیان خوانند.

 عقاب بر سوار خانم که است این تصورم .می نویسد که داستانی )=احدوثه( بوده که آن را با آواز می خوانده اند

 تصویر ویژگی سه این. است کمانگر همان خُرین و( بند دستار تبردار همان) دستبی شروین جادوگر، ۀمری همان

 .دارند همخوانی "خُرین و شروین" یعنی ساسانی عهد معروف بزمی داستان توصیفات با یکجا
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 خُرین و شِروین نام های معنی

 شروین نام لذا ،اند بوده شاه معنی به غرجستان در( آن؟ آشوری ۀریش از) شارو و ختالن در شیر اینکه به نظر

 صورت به خرین و شروین کهن ۀعاشقان داستان در خُرین شروین، خادم نام و بوده شاهزاده معنی به( شیروین)

 منسوب روم و قزوین دشتبی سمت به که خرین و شروین داستان. است خدمتکار معنی به سنسکریت در کوروانا

 و( میانه تنائیس ۀدرواز و گرمسار کاسپی ۀدرواز بین در ری ناحیه حاکم) زریادر عاشقانه داستان یادءآور بوده

. است( کوروش دختر آتوسا) اوداتیس با صغیر آسیای سمت در ارمنستان و اورارتو سمت حاکم گشتاسپ برادرش

 : است کرده توصیف «دلیر و جوانمرد سوارکار» صفات با را او و خوانده شروین( ملوک)= بنده را خرین دینوری

कुववणर्  adj.  kurvANa acting as a servant, कुववणर् adj.  kurvANa agent. 

 فرزندان( دلپذیر بسیار) آتوسا مطابق فریدون ایرج دختر( زیبا بانوی گورجک،) رابطه گفتنی است گوزکدر این 

 بسیار مخلوق) اوداتیس نام تحت را آتوسا ایران در اسکندر دربار تشریفات رئیس میتیلنی خارس. است کوروش

 متعلق نیز( دلپذیر زیبایی دارای) هوتئوسا و( زیبا بسیار) هوویه اوستایی نامهای. است شمرده آسیا زن زیباترین( زیبا

 .اند بوده وی بر القابی نیزو مَریه )عاشق(  داشتنی دوست بسیار یعنی( اِستر) ایشتار. باشند می او به

िर्ण  m.  marya   lover. 
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 زنان در ایرانمادربزرگ های جنبش 

 زینب پاشا، عیار زن در جنبش مشروطیت

 ناهید آذرالحسین عبد

 

، تاریخ نگار مشروطیت و الحسین ناهید آذرعبدزنده یاد آنچه می خوانید نوشته ای از آرمان: 

عیار زن ایرانی در  ،زینب پاشا ۀدربار است زنان ایران در جنبش مشروطیتکتاب  ۀنویسند

  .جنبش مشروطیت

 -ایرانی است. وی نود سال پیش مهر سکوت تاریخ را از لب برمی ۀزینب پاشا پیشتاز بیداری زن قرن ها ستم دید

دارد، زنجیر سنن و قوانین فئودالی را می گسلد و برای نخستین بار در تاریخ با چهل نفر از زنان قهرمان تبریز علیه 

 رمی خیزد. ستم، ستم پیشگان داخلی و استعمارگران خارجی و به موازات آن علیه نابرابری های جنسی، به نبرد ب

در یکی از محالت قدیمی  "زینب پاشا"، "ده باشی زینب"، "زینب باجی"، "بی بی شاه زینب"زینب معروف به 

روستائی به دنیا آمد. پدرش شیخ سلیمان، دهقان بیچیزی بود که مانند  ۀدر یک خانواد -عموزین الدین  -تبریز

 دیگر روستائیان به سختی روزگار می گذرانید. 

ی زینب پیش از واقعه رژی، بیش از این اطالعاتی در دست نیست. همان طور که از زندگی افسانه آمیز از زندگ

دیگر عیاران به نام این عصر، حالج اوغلی و حاج الهیار، چیز زیادی نمی دانیم. آنچه که مسلم است زینب در رنج 
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ش فکر کرده و از تجارب غنی قرن ها و محنت بزرگ شده و سال ها به علل شوربختی خود و مردم زجر کشیده ا

 مبارزه مردم اش، ساده و بی واسطه، مانند بابک و کوراوغلی، قاچاق نبی و غیره درس آموخته است.

گفتیم که شهرت زینب از زمانی آغاز می شود که ناصر الدین شاه امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را در 

ار می کند. انگلستان به ایران آمده، مانند دولتی که ایران را فتح کرده سرتاسر ایران به یک شرکت انگلیسی واگذ

 صبر مردم را لبریز می کند. ۀباشد به تمام بالد مامور می فرستند. امتیاز رژی کاس

 

 
 زینب پاشا
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تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشان می دهد و پرچم مخالفت را بلند می کند. بازار این شهر به 

و به شاه تلگراف می کنند که به هیچ  "متجاوز از بیست هزار نفر مسلح می شوند."عالمت اعتراض بسته می شود و 

ز بسته شدن بازار می گذرد، ماموران دولتی به زور وجه زیر بار این قرارداد نخواهند رفت. پس از چند روزی که ا

ارعاب و تهدید و وعده و وعید، بازاریان را مجبور به باز کردن مغازه خود می کنند. ولی چند ساعتی از باز شدن 

 دسته ای از زنان مسلح با چادر نمازی که گوشه های آن را به کمر بسته بودند، در بازار ظاهر"بازار نگذشته بود که 

می شوند و دست به اسلحه می برند و بازار را اجباراً می بندند. و سپس به سرعت در کوچه پس کوچه ها از نظرها 

پنهان می شوند. رهبری این زنان را زینب به عهده داشت. ماموران دولتی بارها سعی در باز کردن بازار می کنند، 

بازار می ریزند و رشته های دولتیان را پنبه می کنند. میرزا ولی گروه زینب هر بار با اسلحه گرم و سنگ و چماق به 

فرخ یکی از شعرای معاصر زینب که خود شاهد مبارزات زینب و یاران او بوده، در این باره شعری دارد که آن 

 روزها ورد زبان مردم تبریز بوده است: 

 حکم ایله دی زینب پاشا / فرمان بداد زینب پاشا

 به شیر زینان و فراشا  جمله اناث و فراشا /

 سیز بازاری باسون داشا / بازار به سنگ بندید شما

 دگنگی یاغلیوم گلیم / من چماقو حاضر کنم

 پاتاوامی باغلیوم گلیم /  پاتابه را پیچم به پا

 -سرانجام در اثر مخالفت شدید مردم، ناصرالدین شاه حرف خود را پس می گیرد و قرارداد رژی باطل اعالم می

د. لکن مبارزه زنان تبریز و زینب پاشا کماکان بدون وقفه ادامه می یابد. زینب هر از گاهی به همراه دیگر زنان گرد

رزمجو در کوچه و بازار و محل ازدحام مردم ناگهان ظاهر می شود و مردان را به مبارزه و کندن ریشه ظلم تشجیع 

تم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که اگر شما مردان جرات ندارید، جزای س"و تشویق می کند: 

دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه 

سپس زینب روسری خود را به  . "بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید، ما جای شما با ستمکاران می جنگیم

 ان پرتاب می کرد و در میان بهت و حیرت حاضران از دیده ها ناپدید می شد. جانب مرد

 -در روزگار زینب یکی از رسوم رایج این بود که فئودال ها و اشراف، ارزاق عمومی به ویژه غالت را احتکار می

کردند و به هنگام  کردند. یعنی غالت را فصل خرمن به قیمت نازلی از روستائیان می خریدند و در انبارها جمع می

زمستان که ذخیره آرد مردم تمام می شد به بهای گران عرضه می داشتند. از این رو یکی از گرفتاری های زمان 
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خودکامگی انبارداری بوده که در آذربایجان رواج بسیار یافته بود و بیشتر دیه داران و مالیان و اعیان ها و بازرگانان 

می بایست جلو گیرد، نمی گرفت. زیرا خود محمد علی میرزا ده داشت و او نیز از به آن می پرداختند و دولت که 

گرانی غله بهره مند می گردید، در نتیجه نان همیشه کمیاب و جلوی نانوائی ها پر از انبوه زن و مرد بود که فریاد و 

 هیاهوی آنان از دور شنیده می شد. 

 
ی که مردم بی چیز برای خریدن چند قرص نان از پگاه تا شامگاه در این روزهای سیاه قحطی و گرسنگی، در حال

کودکان گرسنه گوش فلک را کر می کرد، محتکران هزاران خروار  ۀدر جلوی نانوائی ها صف می بستند و گری

ار هزار خروار گندم در انب ۷۰غله را در انبارها پنهان کرده بودند. چنانکه یکی از آنها، مجتهد، اول تبریز، قریب 

 کمبود نان در تبریز بارها آشو داشت. 
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ب به پا می کند. در این شورش ها زنان تبریز قهرمان خیز به رهبری زینب نقش فعالی را بازی می کنند. در یکی از 

این آشوب ها، در حدود سه هزار زن چوب به دست در بازارها به راه افتادند و کسبه را به بستن دکان و پیوستن به 

 مجبور کردند.  راهپیمایان

حکومت، قشون مراغه را خبر کرد. دستور تیراندازی داده شد. در دم پنج زن و یک سید کشته شدند. در اینجا 

روحانیت معترض هم علیه مجتهد بزرگ به زنان پیوست و در کنسولگری روس تحصن کردند و سه بار از فرار 

ا او به خشونت تمام رفتار نمودند. فردای همان روز مالئی که می خواست صحنه را ترک کند، ممانعت کردند و ب

تظاهرات را از سر گرفتند، این بار نیز سه زن کشته و تعدادی زخمی شدند. شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه 

 سلطنت قاجار شد. 

ریزی هر محتکران و گرانفروشان تبریز ضرب شست زیادی از زینب دیدند. هنوز هم که هنوز است کهنساالن تب

و هر وقت با محتکر آزمندی  "زنی است مثل زینب پاشا"زنی را که ابراز رشادتی کند، در تعریفش می گویند: 

  "فقط زینب پاشا از پس شما نامردان برمی آید."مواجه شوند و از عهده اش برنیایند با حسرت می گویند: 

ی می کرد و در فرصت مناسبی به همراه دیگر یازینب در روزهای قحطی و گرسنگی، انبار غله محتکران را شناس

زنان تبریز به آنجا حمله می برد و آنچه را که احتکار و پنهان شده بود، بین بی چیزان تقسیم می کرد. در این مورد 

از معروف ترین عملیات زینب گشودن در انبار قائم مقام والی آذربایجان است. قائم مقام و اطرافیانش از محتکران 

گ و معروف تبریز بودند. ناگفته پیداست جائی که والی دست به احتکار بزند، دیگران تا می توانند خون مردم بزر

 را در شیشه می کنند و دمار از روزگار آنها در می آوردند. 

زنان سنگسار می شود. در یکی از این  ۀوسیله به هر حال بارها خانه قائم مقام در اعتراض علیه گرانی و احتکار ب

زنان مسلح به رهبری زینب به دفاع از  ۀشورش ها، قائم مقام دستور می دهد به سوی مردم تیراندازی کنند. دست

به روایتی سی نفر کشته می شوند... قائم مقام از ترس، پناه به عمارت ولیعهد "مردم برمی خیزند. در این درگیری 

نبار قائم مقام به وسیله مردم گرسنه و بی چیز شهر غارت می شود. اعتماد السلطنه در خاطرات روز خانه و ا "می برد.

 حوادث تبریز چنین می نویسد: ۀدربار ۱۳۱۳ربیع االول  ۱۴چهارشنبه 

قائم مقام را مردم غارت کرده اند. وکیل الملک و دبیرالسلطنه را  ۀ...فتنه تبریز خیلی غلیظ شده است. خان

او عبور می کرده اند که به  ۀقائم مقام را نداشته اند. از کوچ ۀکرده اند. مردم بدواً خیال غارت خان بیرون

نفر الواط اسکویی را برای حفظ  ۳۰-۲۰روند. قائم مقام که بسید حمزه یا قدم گاه صاحب الزمان به بست 
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او می گذرند، خودش اول از خانه  ۀخود مسلح کرده بود، تا صدای این جمعیت را شنید که از کوچ ۀخان

 شدند. حدر دیگر فرار کرد و به الواط اسکویی حکیم شلیک داد. سی نفر مقتول، شصت نفر مجرو

 
زنان تبریز به رهبری زینب را میرزا فرخ به شعر  ۀوالی آذربایجان و عصیان شجاعان ۀماجرای گشوده شدن در انبار غل

 آن چنین است:  ۀبا زبان آذری چنین توصیف می کند که ترجم

 برگزیدند، به شهر قائم مقام را والی/   چون به تبریز بماند تخت حکومت خالی

 حکمران گشت عجب مملکت ایران را!/  نبدش میل چنین، داشت چنان اقبالی

 آن چنان قحط و غالء شد که نبوده هرگز/  تا که شد والی تبریز به شد شهر شلوغ

 غیرتی گشته و رفتند به سوی میدان/   ردانچون ندیدند زنان جوش و خروش از م

 همه را شکوه چنین بود: چقدر صبر و چه سان؟/  جان به لب آمده چون هیچ ندیدند عالج

 لقمه نانی و زغالی بخریم یا شمعی؟/   سال و ماه پشم بریسیم زصبح تا به غروب

 همه با آلت قتاله مسلح گردید/   بیوه زنان را پیغام ۀداد زینب هم
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 سراسر تعطیل "راسته بازار"بکنید /   جمله شورش بکنید وارد بازار شوید

 اهل بازار ز ترس بست سراسر بازار/   حکم کرد زینب: آماده کنید زود چماق

 چون نبد جای درنگی به کناری بگریخت/   هر که این صحنه بدید گاه گریست گه خندید

 پیر و جوان ۀبه تکان آمد از غلغل "پل گاری"/    چون تعطیل شد از قهر زنان "راسته بازار"

 که کند مردم جوشیده سرایش تاالن/   چو شنید قائم مقام بر دلش افتاد هراس

 دست یکی دشنه، تبر دست یکی "آینالی"/   چند اوباش به امرش بشدند بر سر بام

 شد بسی کشته و بس گشته به خوش غلطان/   تیرباران بد و هر کس به مکانی بگریخت

 که چه آسوده نشستی خبرت نیست مگر؟/   خدمت حضرت واال عسسی برد خبر

 جان به لب آمده، کس را ز تفنگ نیست هراس/   منزل قائم مقام گشته به کل زیر و زبر

 که یک امروز کنند صبر و بگیرند آرام/   امر کرد حضرت واال که بگویند به خلق

 ن، قیمت اجناس نمایم ارزاننرخ نا/   صبح فردا بکنم چاره بسازم درمان

 گفت با مردم عاصی که نمایند خروش/   ننمود، زینب براین سخنان اصالً گوش

 ما چو مردیم و نباشد قسم مرد دروغ/   من قسم خورده ام هرگز ننشینم آرام

 توپ و تفنگ ۀشد دگر باره به پا غلغل/   بنده در خانه در آن روز بماندم از ترس

 نیست بس دور که از ترس شوم دیوانه/   ت و دگر شد حالمرنگ رخسارم عوض گش

نفر از یاران نزدیک او معرفی شده اند.  ۷زینب و قهرمانی های وی سروده اند،  ۀدر یکی از اشعاری که مردم دربار

دیگری از زنان مبارز تبریز را بر عهده داشتند و به فرمان زینب مستقالً دست به  ۀهر یک از این زنان، فرماندهی عد

زینب رهبری است آگاه به ستم زمانه. در فکر سیر  ،عملیات می زدند. چنانکه در زیر خواهد آمد، در این اشعار

اشعار به این کردن شکم خیل گرسنگان است. حاکمان را نوکر مردم می داند، دشمن سر سخت محتکران است. 

 شرح است )اصل اشعار به آذری(: 

 گویا که رو کرده عدو بر اردوی تاتارها/   زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها

 رخ زیر دستارش نهان هم زیور و گوشوارها/    چادر بسته بر کمر، باال زده دستارها
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 بر یاران: سوی غذارها فرمان یورش داده/   تنظیم کرده نقشه اش هم راه و رسم کارها

 
 نزدیک مسجد چون رسید بر پیش یاران ایستاد/   زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها

 فاطمه نساء، سلطان بیگم، ماه شرف هم در میان/   گرد سرش جمع آمدند آن هفت یار همقسم

 رو کرده بر بازارهازینب پاشا با یک چماق /   جانی بیگم چون سر رسید بر شد بر آن دیوارها

 برخیز و کن حمله تو هم، ای ماه بیگم هر کور شد/    زینب بگفت: خیرالنساء برخیزد و زآنجا رود

 بشکاف فرق محتکر بر کش تن اش بر دارها/   این فقر مردم چاره اش تعطیل بازار است و بس

 ینک تو هم آی شاه بیگمراسته بازار را پیش گیر ا/  زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها

 هر کس که سد راه شد، فراش با سرباز را/   ماه شرف باید تو هم بندی صفی بازار را

 زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها/   بشکن سرش، بفکن تنش نابود کن غدار را

 باید بفهمد هم چنین تکلیف خود انباردار/   ملت به حق خویشتن باید همی آگه شود

 انباشته بر روی هم آذوقه و دینارها/   نفهمیدش اگر باید به سوزانی به نار آخر

 ملت شود در هر زمان خوشبخت و راحت شادمان/   زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها

 از بیخ و بن برکن تو هم بی دادها، بی عارها/  خدمتگزار ملت است حاکم تو این را نیک دان

 آخر جوان ها بنگرید این شیر دل ها این زنان/   چماق رو کرده بر بازارها زینب پاشا با یک  

 آن سان مکیده خونشان ناید زکس فریادها/    از روی غیرت سرنگون سازید کاخ اغنیا
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 زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر بازارها/  بیدار باش و حمله کن بر روی این اشرارها

ه به خانه و انبار نظام العلما یکی دیگر از مقتدران و محتکران آزمند تبریز است. دیگر از عملیات معروف زینب حمل

خود را هر وقت دلش خواست بفروشد. زینب پس از شناسائی محل انبار،  ۀنظام العلما از شاه اجازه داشت که غل

د را از سر باز کرده نقشه حمله را از پیش آماده می کند. در روز مقرر، در ساعت معینی در حالی که روسری خو

بود و از آن پرچمی ساخته بود، در پیشاپیش بیوه زنان و خیل گرسنگان شهر به سوی خانه نظام العلما راه می افتد و 

نظام العلما و کسانش که از پیش خبردار شده بودند و چند نفر تفنگچی آماده  آنجا را به محاصره در می آورد. 

ند. زینب و یاران مسلح او نیز به حمایت از مردم دست به اسلحه بردند. جنگ کرده بودند، دستور به شلیک داد

سرانجام انبار انباشته از گندم نظام العلما به تصرف زینب درآمد . سختی درگیر شد. چندین نفر کشته و زخمی شدند

حادثه را به چشم دیده بهزاد که خود این  ۀ(، طاهرزاد۱۳۱۶= ربیع الثانی ۱۲۷۷و بین گرسنگان تقسیم شده )مرداد 

نظام العلما را آتش زده اند. از دائی ام خواهش  ۀاست، می نویسد: آن زمان من شاگرد مدرسه بودم. شنیدم خان

نظام العلما کنار میدان  ۀکردم مرا به محل حادثه ببرد و آنجا را نشانم دهد. همراه دائی ام به محل حادثه رفتم. خان

نوکران نظام العلما که در پشت بام سنگر گرفته بود، در حال مدافعه تیر خورده و کشته چائی واقع شده بود. یکی از 

ویران شده نیز هنوز بوی آتش سوزی به  ۀشده بود. خون او روی ایوان خانه مشاهده می شد و از در و پیکر خان

 مشام می رسید.

نظام  ۀنویسد: محرکان اصلی حمله به خانکاساکوفسکی نیز در یادداشت های خود به این درگیری اشاره کرده، می 

نفر از زنان اشراف تبریز بوده اند. پر واضح است که برخالف نظر کاساکوفسکی این حمله از سوی زنان  ۳العلما 

بیچیز تبریز به عمل آمده بود که رهبری آنها را، چنان که اشاره رفت، زینب به عهده داشت و نه زنان اشرف. به هر 

زن ایرانی است که برای اولین بار سنت زمانه را نادیده گرفت و  ۀدردناک به تنگ آمد ۀجار عقدحال زینب، انف

برای گرفتن داد خود و مردمش دست به اسلحه برد. زینب فارغ از هر گونه قید و بند فئودالی، مانند عیاران مرد به 

  قلیان می کشید. قهوه خانه ها رفت و آمد می کرد و بی محابا در جمع مردان می نشست و 

چنین برمی آید که وی زنان را تشویق می کرد که علیه نابرابری های اجتماعی و ستم چند الیه ای که بر زن وارد 

می شد، به پیکار برخیزند. زینب در آخر عمر همراه کاروانی عازم زیارت کربال می شود. در خانقین، عساکر 

گیری را درباره آنها از حد می گذرانند. زینب باجی از این رفتار  عثمانی که برای تفتیش زوار آمده بودند، سخت

آزرده می شود و دست به عصیان می زند و دیگران را هم به دنبال خود می کشاند و به عساگر حمله می کند. آنان 

این زن  ،ینب پاشاناگزیر به فرار می شوند و این خانم با قافله به کربال می رود. پس از این رویداد، دیگر از زندگی ز

 خبری در دست نیست.  ،رزمجو
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 ادبیات فارسیپوشش طنز در در زن ستیزی 

1رویارویی زن و مرد در ادبیات فارسی  

پژوهشگر آکسفورد، حسن جوادی  

 
  

ته ها بوده است. گذش زن و مرد همیشه توأم با  کشاکش بین آن ۀرابط

ها مادرشاهى رواج داشته، در  گویند در آن که مى ۀاز اجتماعات اولی

توانسته از او  تمام تاریخ مرد بر زن مسلّط  بوده و در عین حال نمى

ایکه مرد از لحاظ جسمى، تحصیالت، ثروت و  نیاز باشد. برترى بى

هاى اخیر از لحاظ قانونى، نسبت به زن  اهمیت اجتماعى و تا زمان

توانسته کامالً حس خودپرستى وى را اقناع کند، چون از  مىداشته ن

دید، و بدون او زندگیش کامل  لحاظ جنسى خود را محتاج به زن مى

مردانه باعث شده است  ۀدید  رسد که این غرور لطمه نبود. به نظر مى

موضوعات طنزنویسى و همچنین انتقاد او  که زن به عنوان یکى از

دادند،  ر اکثریت باسوادان را مردان تشکیل مىهاى اخی درآید. تا زمان

شد، طبیعى بود که زنان  ها نوشته مى و قسمت اعظم ادبیات به قلم آن

بزرگ قرن  ۀها شوند. دکتر جانسون منتقد و نویسند قربانى انتقاد آن

کند  را تلخ مى چون فن نوشتن اکثراً هنرى مردانه بوده، گناه این که چه کسى زندگى"گوید:  هیجدهم انگلیسى مى

                                                 
 صورت خالصه نقل شده است. ه، ب۱۴۰۰نگارنده، انتشارات مروارید، تهران  تاریخ طنز در ادبیات فارسیاین مقاله از   ۱

اند زنان نوشته ۀچه مردان دربارآن

اکثراً خالى از غرض نیست، حتى 

منصفى هم در  ۀاگر نویسند

« مردانه»باز نظرى  ،شان باشدمیان

است. زنان ابراز کرده  ۀدربار

سیمون دوبوار در کتاب مشهور 

،  که یکى از جنس دومخود به نام 

نهضت  ۀترین آثار بیان کنندمهم

گوید که آزادى زنان است، مى

زنان نوشته  ۀتقریباً هر چه دربار

اى بیش نیست، شده اسطوره

 مرد است. ۀاى که ساختاسطوره
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اند اکثراً خالى از غرض نیست، حتى اگر  زنان نوشته ۀچه مردان دربار در نتیجه آن 1 "به گردن زن افتاده است.

زنان ابراز کرده است. سیمون دوبوار در کتاب  ۀدربار« مردانه»شان باشد باز نظرى  منصفى هم در میان ۀنویسند

گوید که تقریباً  نهضت آزادى زنان است، مى ۀترین آثار بیان کنند که یکى از مهم  2،جنس دوممشهور خود به نام 

 مرد است. ۀاى که ساخت اى بیش نیست، اسطوره زنان نوشته شده اسطوره ۀهر چه دربار

شود که احساس برترى او کامل نشود و خودپسندى او  کند باعث مى احتیاجى که مرد از لحاظ جنسى احساس مى 

هاى سکسى در اغلب نقاط  زن تجلى کند. تعریف کردن شوخىۀهاى او در بار ها و گفته مختلف در نوشتهبه طرق 

مواقع مرد نه تنها حالتى فاعالنه بلکه فاتحانه و تجاوزکارانه در رابطه با   جهان بین مردان رواج دارد، و در اکثر این

کند. اکثراً  تقابل نیست و حکایت از تمتع طرفین نمىزنى که با او همبستر شده است دارد. گویى عمل جنسى لذتى م

3برده میشوند حالتى تحقیرآمیز نسبت به زن دارند. ها براى همخوابگى به کار کلماتى که در بعضى از زبان
 

در اجتماعاتى که زنان آزادى کمتری دارند ناسزاگویی اغلب  محتوای جنسی و ناموسی در ادبیات فارسی:

انتساب زن، مادر و خواهر به بدکارى و یا عمل جنسى به  ۀکند. اغلب به وسیل اموسى پیدا مىمحتواى جنسى و یا ن

کردن مرد استفاده شده است. و ارسى نیز از این وسیله جهت تحقیرشود. مسلّم است که در ادبیات ف مرد توهین مى

زن »به وفور به کار رفته است. مثالً یغماى جندقى شعرى دارد با ردیف  4«زن جلب»و « زن به مزد»کلماتى نظیر 

، «جنسى  شیئى»که در آن یکى از مخالفان خود را به باد انتقاد  گرفته است. بدین جهت ارزش زن به عنوان « قحبه

زنى که به  ۀشود و به طور کلى گفتگو دربار که باید مورد حفاظت و صیانت مرد قرار گیرد، در جامعه مطرح مى
                                                 
1

 Matthew Hogarth, Satire , London, World University Library, 1969, P. 79 
2

 . Simone De Beauvoir, Nature of the Second Sex, tr.by H.M.Parshley, A Four Square Book,1963, 
p. 13. 

 

Jack Holland, A Brief History of Misogyny: The World’s Oldest Prejudice, London, 2006. 
 توسط منیره محمدی ترجمه شده و نشر زاگرس« ترین تعصب جهان ستیزی: کهن تاریخ زن»عنوان این کتاب تحت 

 درکانادا آن را منتشر کرده است. 

 
که همه به معنی مجامعت هستند در ضمن به ترتیب معانی « دحج»، و «هک»، «رفث»، «وطی»مثالً در عربی کلمات  ۴

پایمال کردن، فحش دادن )برای رفث(، چیره شدن، نیزه زدن و سرگین انداختن )برای هک( و کشیدن کسی بر روی زمین 
 )برای دحج( آمده است.

 اسی گوید:یغمای جندقی در ذم حاجی میرزا آق ۵

 مـتشابه بـه جـــمع ایــران دیـد  حـاجی آقـا چـو لفـــظ ایـــران را
 زن جلب بر تــمام ایـران ریـد  مگـرش درد حکــــه چاره کــــند

 در شعر زیر شاعری دیگر با لفط روسپی زن بازی کرده است.
 ارزن بدر دست گـــرفته چــو  دی مــــحتسبی بـــــه راه دیــــدم

 نــظاره بـر او ز مرد و از زن  ـه رو زنکـــی گــرفته می بردمـ
 کان چـوب زند چرا بر این زن  پـــرسیدم از آن مـــیان یکــی را

 ی زنپوان محتسبی است روس  ی نامپگفت این زنکی است روس
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پیدا « تابو»نحوى ارتباط یا خویشاوندى با مرد نویسنده یا گوینده دارد، دور از نزاکت تلقى شده و شاید حالت 

برای زنان  نوع  "ضعیفه"این مقوله اند. استعمال عنوان  ۀنتیج« ها مادر بچه»و یا « همشیره»کند. کلماتى نظیر  مى

و عظمی  خلعتبری،  مادر سیمین بهبهانی،که زنی باسواد ات که فخر دیگری از این مرد ساالری است. گفتنی اس

 ، در غزلی زیبا جواب خوبی به این نوع مردان دارد:فرهیخته بود

 چرا ضعیفه در این ملک نام من باشد  صبا ز قول من این نکته را بپرس از مرد

 وظیفه پرورش مرد پیلتن باشد   اگر ضعیفه منم از چه رو به عهده من

هر دسته اظهار شده است. اول ، مطلق زن  ۀخوریم که عقاید خاصى دربار در ادبیات فارسى به چند نوع زن برمى  

هاى رایج در شرق و غرب  انصافى ها و بى ورزى بار تمام تعصبات، غرض اند تصویرى که مردان از او کشیدهاست و 

گوید خود را از مرگ  اى که مى طول دادن قصه و این که شهرزاد با هزارویک شبکشد. داستان  را به دوش مى

هاى مختلف  سوءظن مردان نسبت به پاکدامنى اغلب زنان است. همین موضوع به صورت ۀدهند دهد، نشان نجات مى

و غیره بازگو شده است، اغلب شاعران عقاید اجتماع خود را نسبت به زنان  1یا چهل وزیر، مکر زنانسندبادنامه در 

مصنوعى  به صورت عجیب و شود و جامى،  قهرمان داستان از زن متولد نمى ابسال سالمان واند. در  بازگو کرده

و در  2داند. ترین هنر زنان را یافتن شوهر مى تر از مردان دیگر باشد. اسدى طوسى بزرگ پرورده مى شود تا پاک

 گوید: جایى دیگر مى

 3ولیکن نهان زهردارند بار زنان چون درختند سبز آشکار 

 گوید: ناصرخسرو مى

4زنان چون ناقصان عقل و دینند        چرا مردان ره آنان گزینند؟  

 جامى به این گفته که حّوا از

 گیرد: کند و نتیجه مى چپ آدم آفریده شده اشاره مى ۀدند 

                                                 
مجموعه ای است از داستان های عامیانه که در زمان سالطین عثمانی در مصر جمع آوری شده است.   مکر زنان ۱

 ،است ۱۷۷۴یا  ۱۱۸۸بسیاری از این داستان ها در عربی با تغییراتی وجود دارد و تحریر ادبی تری دارند.  تاریخ نسخه 
 کتاب تحت عنوان زیر چاپ شده است:این  ۀفرانس ۀولی مسلماً تاریخ تألیف پیش تر از این است.  ترجم

Les Rusés des Femmes (Makr-e-Zenan), Extraits du Plaisirs Aprés la Peine, tr. par L. A.J.A. 

Decourdemanche, Paris 1896. 

 را در بردارد. مکر زنانفرج بعدالشده ترکی است که فسمتی از  ۀفرانسه ترجم  ۀاین نسخ
 .۱۲۵۲شمس الدین آل احمد، نشر بنیاد فرهدگ ایران،   ،از عمادبی محمدالثغری االسمارجواهر ، طوطی نامه ۲
 بر شوی زن به که نزد پدر  زنان را بود شوی کردن هنر  ۳
 ایضاً از همان مقاله نقل شده است. ۴
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1س از چپ راستى هرگز ندیدهک        چپ شد آفرید زن از پهلوى  

بودند. اسدى طوسى از « خوب و فرمانبر و پارسا»زنان در نظر مردان چنین نبودند و اقلیت ناچیزى از زنان  ۀالبته هم

 گوید: ظنى نسبت به زنان داشته مى در پاسخ جمشید که سوء نامه گرشاسبزبان یکى از شخصیت های 

زبــــان نـــه هـــر زن دودل بـاشـــد و ده       دالرام گــفــت اى شـــه نــــیکــدان  

2همه کس به یک خوى و یک خواست نیست     ده انگشت مردم به هم راست نـیست  

 گوید: انورى مى

ودزن چو میغ است  و مرد چون ماه             مـــــاه را تـــــیرگى ز مـــیغ بــــ  

            ودبــــر بــــهینه زنــــى دریــــغ بــ  ترین مــــرد انـــــدرین عـــالم      بـــد

       دوگـــــردن وى ســــزاى تــــیغ بــ هــرکه او دل نــهد بـه مـهر زنـان        

که عوفى  آمدند، چنانمی جزو زنان پارسا در  ،کردند معیارهایى بین مردان بود که اگر زنان مطابق آن عمل مى

 نویسد: مى

بباید دانست که آفریدگار سبحانه و تعالى رحمت خود به هر کس که خواهد دهد اگر چه ناقص باشد »

کامل شود، و اگر چه زن باشد بر مردان عالم شرف و مرتبت یابد، و خلقت ایشان اگر چه از استخوان کژ 

دو گزى ایشان  ۀست، ولکن بسیار زن باشد که مقنعبوده است و کژى در طبیعت ایشان مرکوز و مجبول ا

  3«بر دستار سى گزى مردان ترجیح دارد و هیچ نعمتى مر آدمیزاد را وراى زن پارسا نیست.

هاى زیاد و باورنکردنى و افتادن به  خوانیم که پس از تحمل مرارت زنى مى ۀدربار الحکایات جوامعدر همین باب 

آلوده شود و سرانجام پاک و دست نخورده گذارد دامن عفافش  تجاوز بدو دارند، نمىدست مردان متعدد که قصد 

هاى رایج بین مردم نیز  آل بود. در افسانه هاى مردان در مورد زن ایده این یکى از خواسته 4گردد. به شوهرش باز مى

خرین لحظه چون مفرّى برایش اغلب زنى که به دست دشمن خواهد افتاد و یا مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، در آ

کند و او را  شود و یا  کوه دهان باز مى کند و تبدیل به سنگ یا چشمه مى ماند، به درگاه خداوند استغاثه مى باقى نمى

                                                 
 ایضاً از همان مفاله نقل شده است. ۱
 .۳۵.  به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دوم، ص گرشاسب نامه  ۲
 .۶۶۳ – ۴باب بیست و سوم، جزء دوم از قسم سوم، به اهتمام دکتر امیر بانو مصفا، ص  جوامع الحکایات، ۳
 .۶۷۴-۶۷۹ص  –ایضاً  ۴
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گفتند. چوسر  مى encomiumشد  در اروپاى قرون وسطى اشعارى را که در مدح زنان سروده مى 1سازد. پنهان مى

( که در آن The Legend of Good Women) زنان خوب ۀدارد به نام افسانشاعر بزرگ انگلیسى اثرى 

زنان اند، شباهت  ۀدهد مردان چه انتظاراتى از زنان داشتند. این نوع اشعار، که در واقع عکس طنز دربار نشان مى

تظار داشتند همسران شان دهند که مردان ان دارند و نشان مى« زنان پارسا» ۀاى با اشعار شعراى ایرانى دربار العاده فوق

شد که  بیش از حد صبور، پارسا، با عفاف و مواظب رفتار و لباس خود باشند. در ممالک اسالمى به زنان تلقین مى

معیارهاى متفاوتى  ،مردان 2در روز قیامت پاداش نیکو خواهند دید. ،رو و بدرفتار شوند اگر متحمل شوهر زشت

)و باید گفت هنوز هم دارند(. هنوز هم در اغلب جوامع باکره بودن دختر  براى عفیف بودن خود و زنان داشتند

گویند  رود، در صورتى که اگر داماد قبالً با زنى ر ابطه نداشته باشد، اصوالً مى شمار مى شرط مهمى در ازدواج به

رفتار با  ۀران را دربارای ۀاى، نظریات بسیارى از مردان گذشت تجربه است. اوحدى مراغه تجربه  و الاقل کم مردى بى

 کند: زنان خالصه مى

 ودزن شـــــوخ آفت زمـــــانه بـــ ودبزن مســـتور شــمع خــانه 

 زود دفــعش بکـن که رنج دلست   زن نــــــاپارسا شکـــــنج دلست

 با تو چون مغز باشد اندر پوست  دوست زن پــرهیزگار طـــاعت

 خــودنمایى کــند بکـــن رخــتش زن چو بیرون رود بزن سخت

 برد بــه خـاکش کـن آب رخ مــى ور کــند سـرکشى هــالکش کن

 3رخ نــپوشد کــفن بـــپوشانش  زن چـو خــامى کـند بجوشانش         

زنان، که مسلماً سخت رایج بوده، نظریات مردان به صورت طنز و انتقاد « تادیب»گونه نصایح جهت  گذشته از این

آل او  که زنان مورد نظر نویسنده به معیارهاى ایده  شده ر ادبیات انعکاس یافته است، و از این ناشى مید

ها را به صورتى مضحک  اند و او رفتار، اخالق، طرز لباس پوشیدن، فرمانبردارى، پاکدامنى و تواضع آن رسیده نمى

 کرده است. ترسیم مى

تر از زن در ادبیات فارسى از معشوق ترسیم شده است. باور نکردنى است  متفاوت گذشته  از این دو نوع ، تصویر

                                                 
، از «بانوی پارس یا بی بی شهربانو»و داستان بی بی شهربانو.  رجوع کنید به اسکندرنامه در  –داستان گیس سیاه بانو  ۱

 .۳ ۀ، شمار۴ج  بررسی های تاریخیاین جانب در  ۀمری بویس. ترجم
 .۶۶۹-۶۷۱، جزء دوم از قسم سوم، صفحات جوامع الحکایاتنگاه کنید به  ۲
 .۵۲۶-۷مراغه ای، به تصحیح امیر احمد اشرفی، ص  دیوان کامل اوحدیجام جام در  ۳
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اند، با لحنى پر از ستایش و خاشعانه از دلبر و  شاعرانى که  چنان نظریات تحقیرآمیزى در حق زن اظهار کرده

درست است که موى او بدانند.  ۀمعشوق خود گفتگو کنند و خود را خاک پاى او، عبد حقیر او و گرفتار سلسل

 کردند، ولى دنیا را وصف مى« محنت آباد»بسیارى از متصوفان دلبرى روحانى و خارج از وهم و خیال ساکنان این 

 گوید: هاى دلبرى زمینى نیز نظر داشتند. مثالً جامى باز از قول یکى از قهرمانانش مى به زیبایى شک بى

        1ى و نى رنگاز راستیش نه بو   زن کیست فسون و سحر و نیرنگ   

کند. همو در  اما باز با منتهاى ظرافت و احساس مراحل عشق لیلى و مجنون و دنیاى خاص دو دلداده را تصویر مى

کند، و مسلّما کسى که از دنیاى زنان بیگانه  هاى خاص زنانه گفتگو مى هاى زیاد از زیبایى کارى غزلیات خود با ریزه

رسد که به پیروى از سنتى که جارى بود، شاعران از زیبایى، ناز،  به نظر مى 2سراید.تواند چنین اشعارى ب باشد نمى

آمیختند.  ها در مى آلى خود را با آن کردند و محسنات دلبر ایده وفایى و دیگر خصوصیات معشوق گفتگو مى بى

ات دوستان شاعر را چون ارتباط مردان و زنان سخت محدود بود، ممکن بود این تصویر شاعرانه رنگى از خصوصی

نیز داشته باشد، و در بعضى از موارد وصف دلبر وصف پسرى است که براى شاعر عزیز بوده است. اما به هر حال 

همسر شاعر معشوقى نیست که با سوز و سازى عاشقانه در اشعار او تصویر شده است. در ضمن وصف عشاق 

شد و زنان  ها گفته مى و ویس و رامین اصوالً در افسانه مشهور چون خسرو و شیرین، وامق و عذرا، لیلى و مجنون

خواند  ویس و رامین ۀاز خاتونى که قص»که عبید زاکانى گوید  بایست گرد چنان کارهایى بگردند. چنان نمى

نور را باید به دختر  ۀکند که سور سفارش مى  حلیۀ المتقینمال محمدباقر مجلسى در  3«مستورى توقع مدارید.

نشستن نباید داد و هر چه زودتر  ۀها بدو اجاز یوسف را بخواند. در باالخانه ۀولى نباید گذاشت که او سور یاد داد،

 4شوهر فرستاد. ى باید او را به خانه

اند که وضع زنان ایرانى قبل از اسالم بهتر بوده است، ولى این تصور فقط از غرور  بعضى از پژوهشگران تصور کرده

اى که بین  اند. مرحوم سعید نفیسى در مقایسه مند دانسته که زنان را از امتیازات چشمگیرى بهرهگیرد  ملى مایه مى

گوید که در دومى مرد از حاکمیت مطلق بر زن برخوردار بوده است، در  کند، مى تمدن آریایى و مدنیت سامى مى

رفته است. بعدها در اثر  ه شمار مىصورتى که در میان آریاییان زن حاکم پراقتدار خانواده و عضو اصلى تمدن ب

 5مجاورت با سامیان برترى مقامى که زن داشته است از میان رفته و او مطیع و فرمانبردار مطلق مرد شده است.

                                                 
 .۱۷۱، ص ۱۹۷۲، چاپ مسکو لیلی و مجنون –عبداالرحمن جامی  ۱
 .۲۴۰و  ۲۳۷، ص ۱۳۲۰، علی اصغر حکمت، تهران، جامی ۲
 صد پند. ۀ، رسال۲۴۸، ص کلیات عبید زاکانی  ۳
 تکمیل همایون.  ۀ، به نقل از مقال۵۵، ص ۱۳۱۲چاپ سنگی، تهران  حلیة المتقین ۴
 .۲۹، ص ۱، چاپ دانشگاه تهران، ج تاریخ اجتماعی ایرانسعید نفیسی،  ۵



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

36 

 

 

کند. مگر رسم سوزاندن  می سد در این باره غلو  مرحوم نفیسى با وجود اینکه محققى آگاه و دقیق بوده به نظر میر 

جهانى داشته است و در  ۀهندوستان بین همین اقوام آریایى معمول نبوده است؟ محرومیت زن جنبزنان بیوه در 

وبیش وضع مشابهى داشتند و این وضع فقط مخصوص اقوام سامى نبوده است، بدین  زنان کم ،اروپا نیز تا قرون اخیر

اند شرط احتیاط نیست، مثالً در اجتماعى  چه زنان ایران باستان از آن برخوردار بوده جهت نیز دادن مقامى غیر از آن

توانستند از امتیازات زیادى  که خسرو پرویز به راویتى سه هزار زن در حرمسراى خود داشته است چطور زنان مى

 برخوردار بوده باشند؟

در این اثر عظیم زنان  :ترین مأخذ ما در مورد وضع زنان پیش از اسالم در ایران بزرگ شاهنامه، 

اى چون رودابه، تهمینه، منیژه، گردآفرید، کتایون و فرنگیس داراى صفاتى عالى و  اند که عده صف شدهزیادى و

درخور پهلوانان حماسى شاهنامه هستند و برخى چون سودابه و یا مالکه دختر طائر پادشاه عربستان، که به خاطر 

دهد، خیانتکار و ناپارسا هستند. در حق  مى کند و او را به کشتن همبسترى با شاپور ذواالکتاف به پدر خیانت مى

 گوید: گونه زنان است که فردوسى در داستان سودابه و سیاوش مى این

 بــه آیــد تــرا گـــر بـه زن نگــروی    چو این داستان ســر بـه سـر بشــنوى

1زن بــدکنش خــوارى آرد بــه روی   بــه گـیتى بـه جـز پــارسازن مـجوى  

خصوصى در آن دارد، تصویرى مناسب از او بگوید و شخصیتى که زن  فردوسى بنا به اقتضاى داستانى که مى

دهد مثبت است و حتی  بعضاً زنان از لحاظ صبر و درایت بر  کشد. در بسیاری از موارد تصویری که از زنان می مى

عشق دختر خود نسبت به زال آگاه می شود، پدر رودابه، از  که مهراب، همسران خود برتری دارند. مثال هنگامی

با  کاهد و گردد، و سیندخت همسر او و مادر رودابه با خردمندی و تدبیر از خشم شوهر می سخت خشمگین می

 -بحث می "شارستان هروم"سرگذشت اسکندر از رفتن او به  خوشی فیصله می دهد. دره سام قضیه را برفتن پیش 

 کند. ها را به ذهن خواننده متواتر می ند و با مردان برابرند و این داستان آمازونشود که اهالی آن همه زن هست

شبه شسته  "او داریم. در آن شب چون  در آغاز داستان بیژن و منیژه ما نگاهی کم نظیر به زندگی فردوسی و همسر

خویش درخواست  "بت مهربان"شاعر از جای بر می خیزد و از  "به قیر که نه بهرام پیدا )ست( نه کیوان نه تیر

و  "یار پیراسته"کند. در اینجا ست که فردوسی از  آوردن چراغ  و فراهم ساختن بزم شراب و نواختن چنگ را می

آن داستان باستان را بخواند  تا او آنرا به شعر در آورد.  "دفتر پهلوی"ی خواهد تا از خویش م "جفت نیکی شناس"

                                                 
. البته در بعضی نسخه ها بیت مشهور زیر ۴۸۷، ص ۲، ج ۱۳۳۵به کوشش محمد دبیر سیاقی، چاپ تهران  – شاهنامه ۱

ه        جهان پاک  ازین هر دو ناپاک به.می آید که می گویند الحاقی است:  زن و اژدها هر دو در خاک ب  
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 -رسد زنی با سواد و فرهیخته بوده می گذشته از این توصیف رومانتیک که فردوسی از همسر خویش که به نظر می

ردم آن روزگار را نسبت به دهد، در شاهنامه تصاویر مثبتی از زنان خوب و پارسا داریم ، معذلک، وی  نظر کلی م

 زنان چنین وصف می کند:

 بسه چیز باشد زنان را بـهی                   که باشند زیبای گاه مهـی

 یکی آنک باشرم و باخواستست          که جفتش بدو خانه آراستست

 دگرآنک فرخ پسر زایـد او                    ز شوی خجسته بیفزاید او

و رویش بود             به پوشیدگی نیز مویش بود سه دیگر که باال  

اند، باز  در آیین زردشت، با وجود این که حق مالکیت به زنان داده شده و به یاد گرفتن علم و هنر تشویق شده 

به زنان »آمده است:  "اى چندآتورپات مهرسپندان واچک"ها وجود داشته است. در  هاى زیادى براى آن محرومیت

زردشت، نیز مانند موسى  1«بر نشود. گستاخ مباشید که به شرم و پشیمانى نرسید. راز به زنان مبرید که درخت تان بى

آورد  زاید و در نتیجه سببى براى گناهى نو به دنیا مى ، چنین مقرر کرده که مدت ناپاکى زنى که دختر مىو مانى

ارداویراف روحانى  شده است. اطاعت محض از شوهر نیز اغلب تأکید مى 2زاید. مى باید بیش از زنى باشد که پسر

رسد که نافرمانى و  ت، در دوزخ به زنى مىسسفر روحانى خود به دنیاى دیگر نوشته ا ۀزردشتى که کتابى دربار

 بدرفتارى کرده است:

دم این روان از که کشید و در هوا آویخته بود. پرسی دیدم روان زنى که زبان به گردن همى»

است؟ سروش پاک و ایزد آذر گفتند که این روان آن بدکار زن است که به گیتى شوى و 

 3«سرور خود را پست انگاشت و نفرین کرد و دشنام داد و پاسخگویى کرد.

ظهور اسالم مسلماً باعث تغییر محسوسى در موقعیت اجتماعى زن زنان در ایران با ظهور اسالم: تعصب علیه 

عربستان چنین بود. در میان اعراب چادرنشین که زنده به گور کردن  ۀشد، و الاقل در زمان خود و در محدود

                                                 
.  هم چنین:  ۸۲، ص ۵، سال ۲ ۀادبیات تهران، شمار ۀدانشکد ۀ، صادق کیا، مجل«زن از ادبیات پهلوی ۀسخنی دربار» ۱

 .۲۵۶، ص ۳ ۀ، شمار۱۳۱۳پندنامه انوشیروان به تحقیق مرحوم سعید نفیسی، مجله مهر، 
2

 Lacher, Louis Julien, La femme jugée par l’homme, Paris, Garnierr,1858, pp.152-3. 
 . در مورد حقوق زنان در عهد ساسانی بنگرید به ۲۱اردویرافنامه، ترجمه دکتر عفیفی فرگرد، ص  ۳

Willem Floor, A Social History of Sexual Relations in Iran Mage, Washington DC, 2008, pp.215-

216.    

 ؛۲۱۶ -۲۱۵، صص  ۲۰۱۰استکهلم: فردوسی،  تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران(ویلم فلور، 
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دختران رواج داشت، یکى دانستن فقیر و غنى و زن و مرد از نظر خداوند و گفتن این که ان اکرمکم عنداهلل 

نى، زن از لحاظ اجتماعى به همپایگى کامل با رغم این تساوى در عالم روحا تحوّل بزرگى بود. البته على 1اتقیکم،

در ضمن  2،«النسا الرجال قوامون على»گوید:  سازد و قرآن مى مرد نرسید. اسالم تا حد زیادى زن را تابع مرد مى

برد. از سوى دیگر  شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، و از لحاظ ارثى نیز دختر نصف سهم پسر را مى

و آیاتى  _ ولو بگوییم که مرد باید بین زنان خود با عدالت کامل رفتار کند_ ختن تعدد زوجات اسالم با ممکن سا

دهد و حتى زدن زنان  ترى به مرد مى در مسائل جنسى اقتدار بیش 3«نسائکم حرث لکم فأتو حرثکم انى شئتم»نظیر 

ها را از  ى بعد نصیب زنان مسلمان شد و آنها با این همه انزوایى را که در قرن 4داند. نافرمان و ناشزه را جایز مى

که در صدراسالم زنان مسلمان  هاى اجتماعى دور نگاه داشت، به هیچ وجه اسالم توجیه نکرده بود، چنان فعالیت

حشر و نشر زیادترى با مردان داشتند. مثالً عایشه زن پیغمبر با مخالفت با حضرت على و جنگ با او در سیاست 

هاى بعد بود که با  ت زینب با ایراد نطقى فصیح در مجلس یزید او را شرمنده ساخت. در سالدخالت کرد، و حضر

هایى که بعداً آمدند، و  ایرانیان و سایر ملل قدیم توسط امویان و سپس عباسیان و سلسلهۀتشکیل دربارهایى به شیو

ها و  ان، زنان به تدریج در اندرونچنین زیاد شدن کنیزان و غالمان در بین مسلمان رواج مدنیت شهرنشینى و هم

حرمسراها محبوس شدند. در محیطى که سادگى زندگى از میان رفته بود و تجمّل و فساد رواج داشت، مردان به 

هاى  ها تنگ گرفتند. داستان زنان سوءظن پیدا کردند و بیش از پیش عرصه را بر آن ۀتر دربار تر و بیش تدریج بیش

گونه طرز فکر است:  این ۀدهند رواج یافت و اقوال و امثال معروفى به وجود آمد که نشانمکر زنان  ۀزیادى دربار

از عقاید و آراء اهل زمان خود در مورد برحذر بودن از مشاورت با زنان تاثیر  فردوسى نیز 5مثالً شاوروهن فخلفوهن.

 سودابه به کاووس مى گوید: ۀپذیرفته است و رستم دربار

نــهتر انــجمن    کــفن بــهتر او را ز فــرمان زکســى کــو بـود م  

                                                 
 .۱۳ ۀ، آی۴۹ ۀقرآن کریم، سور ۴
 .۳۴ ۀ، آی۴ ۀقرآن کریم، سور ۲
در « ها درآیید از هر سو كه خواستید. كشتزار شما هستند. بدان ۀزنان شما به منزل»ـ  ۲۲۳ ۀآی ،۲ ۀسور قرآن كریم،  ۳

 مورد این آیه تفسیرات گوناگونى وجود دارد.
هللا بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما  الّنساء و بما فضلّ  الرجال قّوامون على ۴

اهجروّهن فى المضاجع و اضربوّهن فان اطعنكم فال تبغوا علیهن سبیالً اّن هللّا  حفظ هللا والتی تخافون نشوزّهن فعظوّهن و 
. زدن زنان در تمام دوران قرون وسطى و حتى در قرون اخیر در اروپا مرسوم بوده ۳۴ ۀ، آی۴كان علیما خبیرا. قرآن، 

میالدى مردى كه  ۱۳۱۴کتک زدن زن توسط همسر، قانونى بوده و در فرانسه در سال  ۱۶۶۰است. در انگلستان تا سال 
یداده است. نگاه کنید به همان مرجع ى شوهرى را انجام م شود، چون وظیفه موقع زدن همسرش او را كشته بود تبرئه مى

 Larcher, pp.219-222.  La Femmes ,فرانسوی

 دهخدا زیر شاوروهن.امثال و حكم براى اشعار مربوط به این حدیث نگاه كنید به 
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1سیاوش ز گفتار زن شـد بـه باد    خجسته زنى کاو ز مادر نـزاد  

الشعاع قرار داد. مثالً  کم به جایى رسید که حتى بعضى از موازین اسالمى را نیز تحت گونه تعصبات کم این

که گذشت، مال محمدباقر  چنان« اى است بر هر مرد و زن مسلمان. آموزى فریضه که علم»پیغمبراسالم گفته بود: 

نراقى رفتن زنان را به مسجد عارى از اشکال داند، و مال احمد  یوسف را به زنان صالح نمىۀمجلسى تدریس سور

شدند و حضرت ایشان را  اى که در عهد پیغمبر)ص( زنان به مساجد حاضر مى چه شنیده آن»گوید:  یابد و مى نمى

دانست که فسادى بر آن  دادند، مخصوص زنان آن عصر بود که آن حضرت علم به احوال ایشان داشت و مى اذن مى

این زمان منع زنان از حضور در مساجد و رفتن به مشاهد الزم و واجب است چه جاى کوچه  گردد و در مترتب نمى

سوادآموزى دختران به  2«اند. ها و مجامع لهو و لعب مگر زنان عجوزه که از حد فساد گذشته و بازار و حمام

از شرایع تجاوز کند، و  بایست از حد قرآن خواندن و آگاهى نامه اصوالً نمى کیکاووس بن اسکندر در قابوسۀگفت

بهتر است دختر را از »خواجه نصیرالدین طوسى  ۀبه عقید  3«.دبیرى میاموز»کند که زن را  همین نویسنده تأکید مى

الدین  زیسته است، یعنى جالل معلم اخالق دیگرى که مدتى بعد از خواجه نصیر مى 4«خواندن و نوشتن منع نمود.

و زودتر شوهر داد، ولى از خواندن و نوشتن به کلى « هنرهاى الیق آموخت»باید دوانى معتقد است که دختران را 

 توان در شعر فارسى نیز یافت، نظامى گوید: بازتابى از این نظریات را مى 5منع باید کرد.

 دخــــتر چـــو گــرفت خـــامـــه       ارســـــال کــــند جــــواب نـــامــه

6ى ست       نامش چو نوشته شد گواهى ستآن نــامه نشــان  روسیاه  

، مادر و زنان قدیسه و صوفى قرار دارند. مادر در روایات اسالمى «زن خوب فرمانبر پارسا»در یک مرحله باالتر از 

بهشت زیر »حدیث نبوی:  شود. بنا بر باالترى از زنان معمولى قرار دارد و احترام زیادى نسبت به او ابراز مى ۀدر طبق

امیر خسرو دهلوى که مانند بسیارى از شعراى فارسى زبان اشعار زیادى در ستایش مادر دارد،  7«مادران است.پاى 

بسیار بزرگى در  ۀهجرى سروده است از مرگ مادرش به عنوان فاجع ۶۹۸سال ه در شعر مؤثر و سوزناکى که ب

 : کند زندگى یاد می

باکست گر خاک به سر کنم چه چون مادر من به زیر خـاکست  
                                                 

 .۹۲، ص ۱۹ـ  ۲۰ ۀ، شمارفرهنگ و زندگى ،«سیماى زن در ادب حماسى و اساطیرى ایران»احمد محمدى،  ۵
 .۵۵، ص ۱۳۱۲چاپ سنگى، تهران  ،المتقین حلیه ۱
 .۹۸، به اهتمام نفیسى، ص نامه قابوس  ۲
 .۲۵۷، به اهتمام وحید دامغانى، ص اخالق ناصرى ۳
 .۲۱۶ـ  ۱۷، چاپ الهور، ص اخالق دوانى ۴
 تكمیل همایون. ۀبه نقل از مقال ۵
 الجنة تحت اقدام االمهات. ۶
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نمایى آخـر؟ روى از چــه نـمى  اى مـــادر مـــن کــجایى آخــر  

زار مـن بـبخشای ۀبــر گـری  خــندان زدل زمـین بــرون آى  

 مــا را ز بــهشت یــادگاریست  هر جا که ز پـاى تو غباریست

 پشت مــن و پشــتبان مـن بـود  ذات تو کـه حـفظ جان مـن بود

جاهلیت  ۀجاى مردم زمان خود به دور نبود و مانند مردان دور شاعر از تعصب خشک و بىجالب این که همین 

شود و حقیقت داشتن دختر را قبول  شمارد، اما به ناچار تسلیم قانون طبیعت مى داشتن دختر را ننگ و عار مى

 کند: مى

هم عـفیفه بـه نـام و هـم مستور   اى ز عّـــفت فکـنده بـرقع نــور  

اه تو هـم بـه َچـه بـودىکاش، م  در رحـم طـفل هشت َمه بودی  

خـدایى راست             بـا خـدادادگـان ستیزه خـطاست ۀلـیک چون داد  

چـه یـزدان داد مــن پـذیرفتم آن چه او داد بــاز نــتوان داد کــان     

1مــادرم نــیز دخــترست آخـر پـــدرم هــم ز مــادرست آخــر  

شدند که از لحاظ علم و دانش و یا از لحاظ فضیلت و تقوى شهرت  تضییقاتى که در مورد دانش آموزی زنان وجود داشت، زنانى پیدا مىبا وجود 

فاطمه  اى دیگر از شاگردان او بودند، گونه زنان نامدار رابعه عدویّه، صوفى بلند پایه قرن دوم هجری که حسن بصرى و عده یافتند. از جمله این مى

م( به دستور  ۱۸۲۹) ۱۲۶۸مشهور با بی که در  ۀشاعر قُرۀالعَیناحمد سمرقندى فقیه قرن ششم هجرى،  دخترعالءالدین محمد بن  فقیهال

توان نام برد.  و آمنه بیگم همسر مالمحمد صالح مازندرانى از فقهاى اوایل قرن یازدهم را مى کشته شد ناصرالدین شاه

یگر، معلومات فقهى وسیعى داشتند هر دو در رفع معضالت به شوهران خود کمک فاطمه و آمنه، که مانند دو زن د

تواند به مقام  رغم افکار مردان عصر خود که یک زن نمى ها مشهورتر رابعه بود که على اینۀشاید از هم 2کردند. مى

برسد، چنان استمرارى در زهد و تقوى از خود نشان داد که زبانزد خاص و عام شد و به  شامخ مرشدى و روحانیت

سفاک دیگرى چون حجاج بن یوسف بود توبه  ۀمحمد عوفى به یک اشارت او حاکم ظالم بصره که فرستادۀگفت

 3زهّاد گردید. ۀکرد و از جمل

                                                 
 .۱۰۹، ص ۳ادوارد براون ـ متن انگلیسى، ج تاریخ ادبیات   ۱
 .۶۳۹ـ  ۵۴۲، ص ۲۵۳۶ج سوم، تهران تاریخ اجتماعى ایران، نگاه كنید به مرتضى راوندى:  ۲
 .۶۷۳، ص ۱۳۵۳ـ جزء دوم از قسم سوم، به تصحیح امیر بانو مصفا.  الحكایات جوامع ۳
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نظرى پيدا  با حضرت مريم مقايسه كردند، ولى باز مردان متعصب و تنگترين صوفيان شد و او را  با وجود اين كه رابعه يكى از بزرگ 

ة تذكرتوانستند قبول نمايند كه زنى تا به اين حد در زهد و تقوى پيشرفت كند. الاقل يك مورد در اين باره توسط عطار در شدند كه نمى مى

 نویسد: دهد. عطار مى شکن به مخاطب خود مى و رابعه جوابى دندان االوليا ذكر شده است 

مروت  اند و تاج همه فضایل بر سر مردان نثار کرده»نقل است که جمعى به امتحان پیش رابعه رفته گفتند: 

اند، هرگز نبوت بر هیچ زنى فرود نیامده است، تو  اند و کمر کرامت بر میان مردان بسته بر سر مردان نهاده

 «زنى؟ این الف از کجا مى

از  1رابعه گفت: این همه که گفتى راست است، اما منى و خوددوستى و خودپرستى و انا ربّکم االعلى»

 2«گریبان زن برنیامده است و هیچ زن هرگز مخنث نبوده است.

زن در  مقام ۀبعد از این مالحظات کلى دربار :زنان ۀهاى طنزآمیز مردان دربار نوشتهدوره های مختلف 

گونه آثار عالوه بر  اند برگردیم و این زنان نوشته ۀهاى طنزآمیزى که مردان دربار ایران باید به نوشته ۀفرهنگ گذشت

گونه  طور کلى این دهند. به هاى مختلف نشان مى نشان دادن کشاکش بین زن و مرد دیدگاه مردان ایرانى را در دوره

قبل از مشروطیت یا پیش از رسوخ تمدن غربى و از میان رفتن  ۀرد: اول دورتوان به چهار دوره تقسیم ک آثار را مى

هاى دیگر، در قسمت اعظم این دوره عقاید قرون وسطایى رواج  هاى بعد و کم شدن محدودیت حجاب در سال

دد شوند. این عصر حرمسرا و تع اعتماد تصویر مى پرست و غیرقابل دارد و زنان اغلب به عنوان موجوداتى شهوت

شود و گناه همه چیز به  هاى مرد سر او خالى مى گیرد و عاقبت هم تمام عقده زن مورد تعدى قرار مى .است زوجات

توان گفت پس از کشف حجاب است، عقاید متفاوتى میان  دوم که بعد از مشروطیت یا مى ۀگردن اوست. دور

تحت نفوذ فرهنگ غرب محجوب بودن دلیل  خورد. تقوى و پارسایى هنوز خیلى مهم است، ولى مردان به چشم مى

گیرد خرافات و جهل زنان است و به زن  چه عمدتا مورد انتقاد قرار مى نیست که زن از راه راست منحرف نشود. آن

شود که از خواهران اروپایى خود تقلید کند و در پى تحصیل علم و کماالت باشد و در زندگى اجتماعى  توصیه مى

شوند، ولو این گرایش  اى از زنان غربزده مى هاى اخیر، وقتى که عده سوم، در دهه ۀد . در مرحلترى بیاب نقش فعّال

حد به غربزدگى موضوعات  به غرب، ظاهرى هم باشد، اسراف، خودآرایى، تقلید کورکورانه از مد و تظاهر بى

هاى اسالمى برقرار  ب و ارز شچهارم بعد از انقالب است که حجا ۀمرحلدهند.  انتقاد از زنان را تشکیل مىۀعمد

شوند و فصلى جدید در زندگى زنان ایران باز می شود که در عین حال خیلی هم پیچیده است. به رغم حجاب  -می

                                                 
 «ا هستم.من پروردگار واالى شم»گوید:  كه از زبان فرعون نقل شده كه مى ۷۹سوره  ۲۴اشاره است به آیه  ۱
رابعه » ى محّمد خوانسارى به نام . در مورد رابعه نگاه كنید به مقاله۵۴به اهتمام دكتر محّمد استعالمى ص تذکرة االولیا   ۲

 .۱۳۵ـ  ۱۲۹، ص ۱۹۲ ۀشمارفرهنگ و زندگى، در « ى عشق و درد سوخته
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 اخیر و به خصوص پس از اصالحات، با باال گرفتن جنبش ۀاجباری و برخی محدویت های اجتماعی دیگر، در دور

طنز با موضوع زنان و  ۀتحوالت جهانی در این زمینه تغییرات بسیار مثبتی در زمینزنان و همگام با  ۀها تساوی خواهان

جنسیت پدید می آید. با این همه، بعضی از مردان حس مردساالری خود را، ولو به طرزی ناخودآگاه، در قالب 

های دیگری از این مقوله  در اینجا من سعی می کنم مثال رقابت با زنان و انتقاد از افرا طکاری آنها بیان می دارند.

 که در ادبیات فارسی بسیار زیاد است و جوابگویی زنان بیاورم. 

توان  هاى زیادى مى رانى و مکر آنان مثال وفایى زنان، شهوت که گذشت، در ادبیات کالسیک فارسى از بى چنان

 داد. 

زنى که در پاى  ۀاى دارد دربار طعهسرود، ق محلى خود شعر مى ۀاول قرن پنجم، که به لهجۀبندار رازى شاعر نیم

 اش افتاده از یادآورى عذاب روز قیامت هراسان شده است: منبر واعظ به یاد ماجراهاى عشقى گذشته

 همى گفت واعظک این هرزه الیی  به شـهر رى به منبر بـر یکى روج

هاى خـود گـواهی دهــد بــر کـرده  که هفت اعضاى مردم روز محشر  

1گفت              بســا ژاژا کــه تـه آن روج خایى زد دست و مى زنى برعانه مى  

آید گاهى موضوع  تعدد زوجات و وضع حرمسراها و اختالفاتى که مسلماً بین چند همسر یک مرد به وجود مى

 شده است که از دیدگاه زنان به موضوع تعدد زوجات گیرد، ولى به ندرت مردى پیدا مى توجه طنزنویسان قرار مى

ه.ق( چنین کارى کرده است. او با این که خودش هرگز زن نگرفت،  ۱۳۱۴اردستانى )متوفى  ۀنگاه کند. ولى جلو

 این دارد که چرا چند زن گرفتن در اسالم حالل است، که انتقادى است از مردان: ۀشعرى جالب دربار

گفت بـا مــادر شـبى دخـترى مــى لبی شــــیرین دخــــتر نســــرین رخ      

ام دارم مشکــلىکــى ســـتیزه مــ کــه مــرا بـاشد از آن خــونین دلی      

هـــاى عـــدیده اذن داد از چـــه زن     بـر یکـى مـرد آن رسول بـا رشاد  

 لـیک آن عقل کل و دانای فرد         بر یکـى زن غیر یک شو مـنع کـرد

دل بر دخترشآن چنان کو سوخت  آه سردی بــرکشید آن مادرش  

 کـثرت اندر زن از آن تـجویز کرد گفت پیغمبر چو بود از جنس مرد 

                                                 
 .۴۵۷، ص ۱۳۵۰شامل یكصد و یك مقاله، كتابفروشى خیام، تهران مجموعه مقاالت عباس اقبال آشتیانى،  ۱
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دان یقین گــر پیامبر بود زن، مـى  کـثرت انـدر مـرد بـودى رکـن دین 

1کـه ز جـنس زن پیمبر برنخاست بر زنان پاک اى جان زان بالست  

اى به برمال کردن آن  ایرانى زیاد عالقه شرح زندگى خصوصى و انتقاد از همسر خود مطلبى است که اغلب شعراى

ندارند و خصوصاً که این شرح آمیخته به طنز و انتقاد باشد، ولى سعدى و قاآنى از این حیث جزء استثنائات هستند. 

داستان گرفتارى سعدى به دست فرنگان و گماشته شدن به کار گل او بسیار مشهور است. یکى از رؤسای حلب که 

داستان را بهتر است از زبان سعدى  ۀشناسد. بقی بیند و او را مى او دارد سعدى را در اسارت مى معرفتى با ۀسابق

 بشنویم:

بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خالص کرد و با خود به حلب برد و دخترى که »

و نافرمان  روى مدتى برآمد. دختر بدخوى، ستیزه داشت به نکاح من درآورد به کابین صد دینار.

   منغّض داشت. بود. زبان درازى کردن گرفت و عیش مرا

زن بــد در سـراى مـرد نکـو  هم درین عالم است دوزخ او    

 وَقِــــنا َربَّنــــا عـــذاَب النّـــار  زیــنهار از قرین بد، زنهار!

 باز خرید؟گفت: تو آن نیستى که پدر من تو را از فرنگ  دراز کرده همى طعنهبارى زبان 

 2«گفتم: بلى، من آنم که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو گرفتار کرد.            

اى  هاى قاآنى است که طى نامه توان آورد جنگ و جدال مادرزن مثال دیگرى که از زندگى خصوصى شعرا مى

طنزآمیزى تصویر کرده است. قاآنى دو زن داشت و اختالفات بین بسیار شیوا به ناصرالدین شاه، شاعر آن را به طرز 

شاعران  ۀکرد. در نامه ای مفصل و به نثری مسجع قاآنى به شیو آن دو برایش دردسرهاى زیادى تولید مى

اش به  رسیدند، از سوختن و ویران شدن خانه سرا، که از هر موضوعى به مدح ممدوح و خواستن صله مى مدیحه

 3گیرد که در وضع موجود بیش از هر وقت دیگر نیازمند عنایت شاه است ها نتیجه مى دست مادرزن

بسته نیز "نکاح چشم "این که  اغلب مرد نمی توانست همسر خود را پیش از ازدواج ببیند و یا بقول ایرج  میرزا  

و شب زفاف عروس را  صوابدید دوستان با زنی عقد مواصلت می بندده اغلب موضوع شکایت مردان بود. مردی  ب

                                                 
 .۲۴، ص۱۳۳۷ى دكتر احسانى طباطبایى ـ چاپ اول، ج اول، تهران  ـ یا چهل مقالهدرویش  ۀچنت ۲
 .۷۷، ص ۱۳۴۴به اهتمام محمدجواد مشكور، تهران،  گلستان، چاپ دوم، ۱
 ه مقدمه.دچاپ محجوب، ص ده و یازدیوان قاآنى،  ۲
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جانم، از کدام یک از اقوام تو می خواهی چهره  "از زیبایی عاری می یابد.  نوعروس با عشوه گری می پرسد:

  "عزیزم، از من چهره بپوشان و بهر کی خواهی چهره بنمای!"شوهر می گوید: "بپوشانم؟

یى با تمدن غربى و شروع نهضت آشناۀاى که در وضع اجتماعى ایران در نتیج دگرگونى دوران مشروطیت:

مدت مدیدى طول کشید تا در موقعیت اجتماعى زنان تاثیر گذارد و حتى پس از به دست  ،خواهى پدید آمد آزادى

 پرستانى که با داشت از میان نرفت. سنت انزوا نگاه مى ۀآمدن مشروطیت، استبداد و سننى که زنان را در گوش

 منکرات و مسکرات مباح و مخدرات مکشوف "مدعى بودند که با آمدن مشروطیت  ،کردند مشروطیت مخالفت مى

 
افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان »خواهد شد، و هنگامى که موضوع تعلیم و تربیت و  1"و شریعت منسوخ

قلمداد کردند. حتى کسانى که  2«خانه فاحشه ۀمسکرات و اشاع ۀاباح»مطرح شد، این کار را در ردیف « دوشیزگان

از لحاظ سیاسى مردان روشنفکرى بودند، رفع حجاب و شرکت زنان در امور اجتماعى را مذموم و مخالف دین 

توان دریافت کسانى چون طاهرزاده صابر، معجز شبسترى، میرزا  دانستند. با در نظر گرفتن این مقدمات مى اسالم مى

دهخدا و ایرج میرزا، که آزادى زنان را عنوان کردند تا چه اندازه آزادفکر  آبادى، الهوتى، عشقى، یحیى دولت

                                                 
 .۸۹، ص ۳زاده، ج  تألیف ملك تاریخ انقالب مشروطیت ایران، نقل از به ۱
 .۴۱۶ص  ، تاریخ مشروطیت ایران،كسروى ۲
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 جنگیدند. بودند و با چه مشکالتى مى

اکبر طاهرزاده صابر در  اشعار شاعر بزرگ قفقازى، میرزا على ۱۹۰۶در تفلیس سال  مالنصرالدین  ۀبا انتشار مجل 

( ۱۹۰۷ـ ۸( و نسیم شمال )رشت ۱۹۰۷آذربایجان )تبریز  ۀمجل ها در ایران رواج زیادى پیدا کردند و بسیارى از آن

به شعر فارسى ترجمه شدند. صابر بسیارى از اشعار خود را به موضوع زنان اختصاص داد و با طنز لطیف خود تصویر 

مال کشد. صابر و جلیل ممد قلیزاده، مؤسس و مدیر  ها مى هاى اجتماعى نسبت به آن عدالتى جاندارى از بى
دو سواد آموزی دختران و زنان و  خاصی به ایران داشتند و برای هر ۀو عالق، هر دو ایرانی تبار بودند لدیننصرا

 ۸، ۴۵مالنصرالدین، شماره " )از دنده كج"حفظ حقوق آنها امری بسیار مهم بود. قلیزاده در مقاله ای تحت عنوان 

زنان می خواهند  در امریکا نیز ."انتخاب شده اند در نروژ شش زن به عضویت پارلمان" :( می نویسد۱۹۰۹نوامبر

تو گویی حق و مساوات از سر مردان ما سر رفته که زنان ما ":طنز اضافه می کندحق رای داشته باشند.  آن گاه به 

  "هم حق خودشان را می خواهند!

 -مید و سخنرانی غرایی اولین کسی که برابری زن و مرد را برای اولین بار در مجلس شورای ایران مطرح می کن 

های او  (. حرف۱۹۱۱اوت  ۴) ۱۲۹۰مرداد  ۱۲همدان  است در  ۀحاج محمد تقی وکیل الرعایا نمایند ،کند

می کند و یکی از روحانیون حاضر در آنجا می گوید که این خداناشناسه ترین  "شوکه"نمایندگان مجلس را 

 1حرفی است که در عمرش شنیده است.

اند  وسال را به شوهرى پیر داده براى اشعار خویش انتخاب کرده جالب و بکرند: دختر کم سن موضوعاتى که صابر 

ترسد. شاعر وصفى مضحک از زبان دختر از این ازدواج نامتناسب  او مى ۀسن پدر اوست و دختر از قیاف که هم

 دهد: مى

که آمد!، امان، نذار که آمد!    هست آفت جان، نذار 2خاندوستى  

 وای  وای ! بخدا که  این بشر نیست

 از شکل بشر در او اثر نیست!

 واهلل بخدا که این شوور نیست

 خوک است! امان، نذار که آمد!    هست آفت جان، نذار که آمد!

                                                 
۱

نوشین احمدی  ۀ، ترجم۵۷تا انقالب  ۱۲۸۰الیزا ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از  
      .                                                                                                                            ۴۴،ص ۱۳۸۴خراسانی، اختران،

 گردد. خاندوستى اصطالحى است تركى كه به دوست نزدیك خانواده اطالق مى ۲
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 در عقد که شرم کردم آخر،

 گفتید پسر است، گشت باور.

 حاال دیدم که چیست شوهر....

هست آفت جان، نذار که آمد!    خاندوستى، امان نذار که آمد!  

ابروش سفیده، بلنده، دارد به سرش کاله گنده،  

سن پدربزرگ بنده هم  

 غول است، امان نذار که آمد       ! هست آفت جان، نذار که آمد!

بوى بدنش ز گند بدتر، آب دهنش تنفرآور،  

 وحشت کنم، اوست دیومنظر!

ن، نذار که آمد!بارى است کالن، نذار که آمد!     هست آفت جا  

دانم چکار کنم، این زن من، این دختر  اى مالنصرالدین، نمى: »1نویسد ، مردى مى«دختر کافر»در شعرى دیگر به نام 

هایش ریخته، از ریخت افتاده، میگم بذار یک دختر جوان  کافر، مرا کشت! سه چهار بچه زائیده، پیر شده، دندان

 2«دهد! عیش من جور بشود، ولى این دختر کافر رضایت نمى بگیرم تا هم ترا خدمت کند و هم بساط

شمارند، و به پیروى از اجداد خود به سادگى  مردان اشعار صابر زن گرفتن و طالق دادن را جزو افتخارات خود مى

کند که همیشه چهار زن در خانه  پیرمردى مباهات مى 3«مارش پیران»کنند. در شعر  لباس عوض کردن زن عوض مى

یک  4«اى داد و بیداد اردبیل»کند. در شعرى دیگر به نام  وسال نیز غفلت نمى د و از نظربازى امردان کم سندار

شود. و از این که عمرى بیهوده دور از  حجاب مات و مبهوت مى هاى بى اردبیلى تازه به باکو رفته و از دیدن زن

گیرند و سبب  تر مردان مورد انتقاد قرار مى خورد. در اشعار صابر بیش چنان نعماتى به سر برده افسوس مى

 شوند.  ماندگى و جهل زنان شمرده مى عقب

                                                 
 .۱۴۲، ص ۱۹۶۲باكو  نامه، هوپ هوپ تركى، اصل ۱۸۹ـ  ۱۹۰، ص ۱۹۶۵ى فارسى احمد شفایى، باكو  ترجمه ۱
 .۱۸۱، ترجمه فارسى، ص «گاوورقیزى. »۱۳۶ایضاً، ص  ۲
 كه اولش این است: ۵۶چنین نگاه كنید به شعرى در ص  ، هم۲۱۶ایضاً، ص  ۳

 افسانه زن نور دل و روح بدن در  اورادمز، اذكار مز افسانه زن در
 ى فارسى است. ترجمه ۹۵ـ ۹۶و ص  ۲۶۹اشعار به ترتیب در ص  ۀترجم

 .۲۸۲ـ۳ى فارسى، ص  : ترجمه۲۲۷ایضاً، ص  ۴
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شد و در زمان  در مالنصرالدین چاپ می ۱۹۱۲اشعارطنز آمیز سیاسی و اجتماعی صابرتا سال مرگ شاعر در 

د و چون آن ها به مشروطه اشعار صابر را در مدح ستارخان را در سنگرهاى تبریز با شور و ذوق زیاد می خواندن

صورت ه مال نصرالدین ب  ترکى آذربایجانى بودند، حتى بی سوادان هم مى توانستند آن ها را به خاطر بسپارند.

شد، نویسندگان و  در باکو منتشر می ۱۹۳۱تا  ۱۹۲۲در تبریز و از  ۱۹۲۱در تفلیس، در  ۱۹۱۷تا   ۱۹۰۶ هفتگی از

مقیم تفلیس اسکار اشمرلینگ و جوزف روتر و بعدها عظیم عظیم زاده شاعران زیادی داشت  و دو هنرمند آلمانی 

 کاریکاتورهای رنگی بسیار گویا و زیبا نوشته های آنها را مصوّر می کردند. آذربایجانی در

      
کارگر، حقوق  ۀپیگیرش با نابرابرى اجتماعى، وضعیت طبق ۀبُراّی آن و به خاطر مبارز به خاطر طنزاین روزنامه 

زنان، ظلم و بیداد، جهل و خرافات موجب دشمنى عده اى شد که منافع خود را در خطر مى دیدند. طورى که به 

شمردند  و  برای مدتی ورودش به ایران  "بدتر از شمشیر شمر"و  "اوراق مظلّه"  ۀآنرا جزو 1یحیی آریانپور ۀگفت

قلیزاده نیز از طرف شش تن از   پارچه به ایران می آوردند.ممنوع بود و به صورت پنهانی در میان عدل های 

در شماره های    2مجتهدین نجف تکفیر شده  بود و همسر شجاعش برای حفظ جان او تفنگچی گرفته بود.

  ۲۰۲۳تنظیم برای آرمان: فوریه   ،حسن جوادی  ادامه دارد.آینده 

                                                 
 .۴۵ص ۲از صبا تا نیما، ج   ۱ 

2

 Awake: A Moslem Woman's Rare Memoir of Her Life and Partnership with the Editor of Molla 

Nasreddin, the Most Influential Satirical Journal of the Caucasus and Iran, 1907-1931–by Hamideh 

Khanum Javanshir, translated by Hasan Javadi  and Willem Floor, Mage, Washington, DC, 2016 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hamideh+Khanum+Javanshir&text=Hamideh+Khanum+Javanshir&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hamideh+Khanum+Javanshir&text=Hamideh+Khanum+Javanshir&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hasan+Javadi&text=Hasan+Javadi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Willem+Floor&text=Willem+Floor&sort=relevancerank&search-alias=books
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ملک الشعراء بهار، محمدتقی  درآمد سخن:

( شاعرآزادیخواه، روزنامه نگار، نویسنده، ۱۲۶۳ـ۱۳۳۰)

فعالیت او  ۀمجلس شورای ملی که زمین ۀپژوهشگر، نمایند

 ۀبرای برپائی حکومت قانون و دمکراسی اساس پروند

زندگی سیاسی و اجتماعی او را بر می سازد، در رابطه با 

م هنر و آموزش آزادی زنان و به ویژه دسترسی آنان به عال

خود بسی  پیشروتر بود.  او از همان  ۀو پرورش، از زمان

دوران جوانی و حتی در محیط بسته و سرشار از تعصب 

مشهد، از این موضوع  سخن  به میان آورد. در آغاز 

زن مسلمان در  ۀفعالیت روزنامه نگاری با نوشتن مقال

به جنبش آزادی زنان پیوست و همین  نوبهار ۀروزنام

او در ابتدا  ۀمسأله سبب شد که در مجلس سوم  اعتبار نام

 مورد تأئید قرار نگیرد.

بدان خواهیم پرداخت، در  سروده های دیگرخویش نیز  مقام  هایش که مورد بحث ماست و بهار نه تنها درتصنیف

نگاهی لطیف و شاعرانه و در  "زن"قائل شده است. نگاه او به و مرتبت زن را بارها ستوده و پایگاهی رفیع برای زن 

درعین حال دعوت به خیزش است و یادآور پایگاه بلندی  عین حال پر صالبت است. گفته های او سراسر پند و

 ۀاست که زن در دستگاه آفرینش دارد.   از این تبار سروده های او می توان نمونه های بسیار بیان داشت. در قصید

  سروده آورده است: ۱۳۰۷که در سال   ن شعر خداستز

 زن بود شعر خدا و مرد بود نثر خدا  /  مرد نثری سره و زن غزلی تر باشد

 نثر هر چند به تنهائی خود هست نکو  /  لیک با نظم چو پیوست  نکوتر باشد

یک طبقه و  نقطه نظر نیاز جنسی در همین قصیده ضمن نکوهش از پلیگامی یا چندزنه بودن، زنان ومردان را از در

گاه میل زنان را افزونتر تلقی می کند ومردان را مورد خطاب قرار می دهد که چگونه می پسندند که زنان مضطرب 

 و پریشان باشند. 

 .....در باشد ، دو شد مهره به شش هر یک از این سه/     ، مرد یکی، خالق و معبود یکی زن یکی

 حاجت جنس مونث به مذکر باشد/    حاجتی را که تو داری به مونث زان بیش

 
زن و آزادی در  اشعار و 

: ملک الشعراء بهار  تصنیف های

 چند نغمه در دستگاه آزادی

 پاریس ،شهین سراج از سوربن
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 پسندی که زنت عاجز و مضطر باشد  چون/    با چنین علم به احوال زن، ای مرد غیور

نعیم زندگانی، مبدأ خلقت، مبنای عشق، نیکوتر از گل   گفته، زن را گوهر یکتا، ۱۳۱۴که در سال  زن ۀدر قصید

 .... خطاب می کند:

 جمال و زینت دنیایی ای زن/    آرایی ای زن جوان بخت و جهان

 تو در وی گوهر یکتایی ای زن/     صدف خانه است و صاحبخانه غواص

 وزان بهتر که گوهر زایی ای زن/    تو یکتا گوهری در درج خانه

 تو هم گوهر تو هم دریایی ای زن/     طافت زورمندیتو در عین ل

 به جا و الیق و شایایی ای زن/     چو مغز اندر سر و چون هوش در مغز

 زیرا درخور و دربایی ای زنروشندالنی /  ا ۀتو نور دید

 تو آن الفاظ را معنایی ای زن/    طبیعت خود چو کانی پر ز لفظ است

 چو گل پاکیزه و زیبایی ای زن/     اهلل که در باغ نکویی تعالی

 ...که هم زیبا و هم دانایی ای زن/    خطا گفتم ز گل نیکوتری تو

 همانا نور چشم مایی ای زن/    نعیم زندگی را با تو بینم

 تو خود اصل معماهایی ای زن/  معمای جهان حل کردی و باز

 وجود خلق را مبدایی ای زن/   نبودی زندگی گر زن نبودی

 تو هم معمار و هم بنایی ای زن/   بختی را به گیتی نیک بنای

بهار هم آوا با دیگر سرایندگان عصر خود مانند میرزاده ی عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و بسیاری دیگر به نفی 

    تگفته اس صفت زنحجاب پرداخت و آشکارا حجاب را مانع اعتالی شخصیت زن دانست. چنانکه در مثنوی 

 (۹۳۴ص  ۲) دیوان جلد 

 چادر و روی بند خوب نبود /  زن چنان مستمند خوب نبود

 جهل اسباب عافیت نشود /  زن روبسته تربیت نشود

 کار زن برتر است از این اسباب  /  هست یکسان حجاب و رفع حجاب



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

50 

 

 

 گر قوانین ما همین باشد /  ابدالدهر زن چنین باشد

فرمان رضاشاه برای رفع حجاب صادر شد، بهار به پیشباز این فرمان رفت و در بخشی  ۱۳۱۴هنگامی که درهفده دی 

، شکرانه ای نثار رضاشاه کرد و فراخوانی را نیز برای زنان ایرانی سرود تا قدر نعمتی را که از "ای زن "ۀاز قصید

 پس سالیان دراز مبارزه نصیبشان شده بدانند:

 کز این بیغوله بیرون آیی ای زن  /  بزرگا شهریارا! کامر فرمود

 اگر پنهان و گر پیدایی ای زن/     به شاه پهلوی از جان دعاگوی

 بکو گر پیر اگر برنایی ای زن    پور دخت و شه ثنای بانو و شه

 زن ای واالیی ۀکه در این دور/    سوی علم و هنر بشتاب و کن شکر

 پیمایی ای زن زاد، رهآکنون ک/    تر کن حجاب شرم و عفت بیش

 که مام مردم فردایی ای زن/    به کار علم و عفت کوش امروز

 

 ستایش زنان نویسنده و هنرمند

برخورد بهار با آزادی و تجدد خواهی برای نسوان ایرانی باید مطرح  ۀعمده ای که  در رابطه با شیو  ۀدیگر نکت 

نده و اهل علم و دانش زمان خود قائل بود و تأثیری که نمود، احترام و ارجی است که بهار برای زنان هنرمند و نویس

پروین  دیوان  ۀنسوان بافرهنگ آن زمان باقی گزارد.  همانگونه که می دانیم مقدم ۀاین ارجگزاری در جامع

نوشته است و به نظر ما این مقدمه نویسی به پروین یاری فراوان رسانید تا بتواند در جوامع  ادبی  بهاررا  اعتصامی

ن زمان که بیشتر به  روی  رجال گشاده بود و به زنان و اندیشه ها و آثارشان کمتر وقعی می گذاشت، راهی روشن آ

 بگشاید.   بهار در این مقدمه در رابطه با استعداد ادبی پروین می نویسد:

دنم نهاد . دستم .... در این روزها یکی از دوستانم گلدسته ای از ازهار نو شکفته به دستم داد و منتی بر گر

از آن رنگین گشت و دامنم مشک آگین و بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. این دسته 

گل روح نواز عبارت بود از قصائد و قطعات شاعره ی شیرین زبان معاصر ، خانم پروین اعتصامی. در 

حیرت اند، جای  ۀکه مای ایران که کان سخن و فرهنگ است اگر شاعرانی از جنس مرد پیدا شده اند

تعجب نیست. اما تا کنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد و با این توانائی و طی 
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 ۀمقدمات تتبع و تحقیق اشعاری چنین نغز و نیکو بسراید ، از نوادر محسوب و جای بسی تعجب و شایست

  هزاران تعجب و تحسین است ....

ما همگان می دانیم که متأسفانه در کشور ما تواضع و فروتنی، آنهم از جانب ادیبان صفتی است نادر. پس این همه 

یک شاعره، آن هم در زمانه ای که با مساوات  ۀفروتنی آن هم  از جانب شاعری بزرگ چون بهار و آن هم در بار

 اوست در  قبال زنان  نویسنده و با فرهنگ.  ۀزن و مرد هنوز خیلی فاصله داریم، نشانگر  ذهنیت فرهیخت

 

 ستایش بهار از زنان موسیقیدان 

بهار که خود شاعر و هنرمندی بزرگ بود و دلبستگی فراوان به موسیقی داشت دراین آرزو می زیست که زنان  

وازنده یا آهنگساز ایرانی به این هنر دسترسی داشته باشند، ازهمین  رو از موسیقی دانان زن، چه خواننده و چه ن

داد. از زنان  آن زمان در پیش گرفته بودند یاری می ۀبست ۀپشتیبانی می کرد و آنان را در راه پرخطری که در جامع

  قمرالملوک وزیری ، ملوک ضرابی و پروانههنرمند  همزمان که مورد ستایش و تشویق بهار بودند، باید از 

، موسیقیدان و آهنگساز منیژه صفدری قاجاررا خوانده اند. همچنین خانم نام برد که پاره ای از ترانه های بهار 

که خود شاگرد درویش خان بود و  بر روی چندین ترانه  بهار آهنگ گذاشته است.  این زنان نامدار،  همگی  در 

و آن شاعر پرتوان و  بهار جای داشتند و ایشان را در حق بهار ارادتی تمام بود. ۀادبی و هنری  زمان  ۀآن دایره و حلق

شیفته نیز به این زنان هنرمند و آزاده عشق می ورزید. هم برایشان تصنیف می ساخت و هم در اشعارش از ایشان 

دیوان، جلد  ۷۸) غزل غزل مکن تو با دل من بیش از این به جور سلوکستایش می نمود.  برای نمونه 

 :او  در یکی از کنسرت ها خوانده شده گفته شده و توسط ملوک ضرابی( را برای ۴۱۶دوم ص 

 "ملوک "مکن تو با دل من بیش ازاین به جور سلوک  /  که ملک زیر وزبر می شود ز جور 

 لبت به نغمه ی  جان بخش چون مسیحا، جان / دهد به پیکر بی روح مردم مفلوک

آن زن هنرمند پیشگام، شجاع، با استعداد سرشار که حجاب از سر  ۀقمر نهایت ندارد. در بار ۀستایش بهار در بار

( او ۹۷۹ص ۲دیوان ج قمرالملوک )برگرفت و درگراند هتل متهورانه کنسرت داد، در یک مثنوی که  به نام 

 ساخته  گفته است :

 زایدصد قرن هزار ساله باید  /  تا یک قمرالملوک 

 ایران که دوصد  قمر ندارد /  هر زن که چنین هنر ندارد
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 در زیر حجاب زشت حوری است  /  در ابر سیه نهفته نوری است

 اوآورده است :    ۀ( زیبا دربار۱۱۵۰ص  ۲و  هچنین در غزلی) دیوان ج 

 بخواب است امش ۀچشم ساقی چو من از باده خراب است امشب  /  حیف از آن دیده که آماد

 قمر پرده بر افکن که ز شرم رخ تو  /  چهره ی ماه فلک زیر نقاب است امشب

 نور روی قمر و عکس می و پرتو شمع  /  چهره بگشا که شب ترک حجاب است امشب

 با دل سوخته پروانه به شمعی می گفت  /  دادن بوسه به عشاق ثواب است امشب

 ن یک نفس از عمر حساب است امشبچون بهار انده فردا مخور باده بخور   /  که همی

احساس تقدیر و تحسین بسیاری  بود.  به زمان حیات شاعر به منزل او آمد و شد داشته و  بهار را نیز در حق قمر 

چنانکه از شهادت بازماندگان و فرزندان ملک الشعراء بر می آید،  بسیاری از ترانه هایش را نیز با کمک و راهنمائی 

نمود.  آن زن با هنر که در زمانه ای سخت پا به جهان هنر گذاشت، تا آخرین روزهای عمر از بهار بهار  آماده  می 

خود، هنگامی که از او پرسیدند که نظرش در  ۀبه عنوان شاعر و ترانه سرائی بزرگ یاد می کرد.   در آخرین مصاحب

 زمن نگارم خبر ندارد ۀبه خواندن تران ترانه سرایان فعلی چیست؟ چشم فرو بسته و به جای هر گونه پاسخی ۀبار

   ."ترانه یعنی این"پرداخت و گفت: 

دیگر از زنان خواننده و هنرمند مورد ستایش بهار، پروانه بود که بهار در سوگ او تصنیفی زیبا سروده که در بحث 

 از تصنیفها بدان خواهیم پرداخت. 

 

 بهار، زن و هنر تصنیف

بیشتر مدیون  قصایدش است.  این قصیده سرای چیره دست توانست در حقیقت بهار نام آوری ادبی خویش را 

سبکی  پاسخگوی زمانه ی خویش  را  پایه گزاری کند که همانا بیان حدیث زندگی سیاسی و اجتماعی ملت ما در 

ان جای قالبهای کهن و آشنای شعر فارسی به ویژه قصیده بود . بهار قصیده سرا در ذهنیت ادبی بیشتر ما کماک

گرفته، اما  بهار ترانه سرا که با کالمگذاری روی نغمات موسیقیدانان  بزرگ عصر خویش همچون درویش خان، 

جهانگیر مراد، مرتضی نی داوود، رضا محجوبی و بسیاری دیگر، دست به کاری شگفت زد و همان قضایای ملی و 

بهار  ۀهای اخیر دربار . پژوهش هایی هم که در سالمیهنی را به دامان تصنیف کشانید آگاهی چندان روشنی نداریم 

فاقد توجهی عمیق به چگونگی برخورد این شاعر با هنر مزبور می باشد.   ،و به طور کلی قالب تصنیف صورت گرفته
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حال آنکه در این زمینه حقایق نایافته بسیارند و پرسشهای بی پاسخ مانده بی شمار. نگارنده این  گفتار پژوهشی در 

زمینه دارد که بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه را در ترانه های بهار بررسی نموده است. دوستداران این  این

 به این مقاله  دست یابند.   bahar-site.frمی توانند با مراجعه به سایت بهارزمینه 

جتماعی  تبدیل به رسانه ای ملی بهار از زمره سرایندگانی بود که هنر تصنیف را با وارد نمودن مضامین سیاسی و ا

وتوانمند نمود. درچهل و دو تصنیفی که بهار سروده، سوای مضامین عاشقانه، اشارات فراوانی به مسائل سیاسی و 

حق  زنان وتجدد وآنچه دراین رابطه مطرح می بود همچون براندازی حجاب،اجتماعی شده  ودر این روند، 

فعاالنه ی آنان در عالم هنر و فرهنگ یکی از درون مایه های اشعار بهار  ربرخورداری از آموزش و پرورش و حضو

 وتصانیف آن هاتف بزرگ آزادی  را بر می سازد.

در تصنیفهای بهارشوق آزادی از برای زنان که در دل بهار می جوشید و سخت بدان باور داشت، با  ذوق و آوای 

 ۀدلهای  اهل زمانه  بر جا ی   می گذارد.  تصنیفهای او دربار موسیقی درمی آمیزد و تأثیری بی نظیر بر گوشها و

ای زن ز بهر وطن زمزمه   نفی حجاب را همه جا می خواندند و ورد زبانها می ساختند. از میان تصنیفهای او

 ۴۶)معاصر بند دوم مرغ بی نوا ( ، ۶۶)معاصر عروس گل ( ،۸۶) معاصر  زن با هنر  (۵۹) معاصر سرکن،  

(  ۷۴)معاصر  پروانه ای موجود شریف( ۸۳، )معاصر به دل جز غم قمر ندارم دوم باد خزان،، بند (

آزادی زنان، لزوم آموزش و پرورش و راهیابی  ۀمسئلنمونه های پر توانی هم از نظر بیان اندیشه ی بهار در رابطه با 

پرداخت ادبی دارای ارزشهای  به جامعه  و عمدتا  نکوهش حجاب  می باشند. این سروده ها همچنین به لحاظ

 کنیم.  کالمی و پیوندهای زبانی بی مانندی می باشند. دراین گفتار به چند تصنیف از این دست اشاره می

 

 عروس گل

چهره گشائی گل در چمن به دست باد صبا  با تغزلی زیبا آغاز میشود و شاعر ابتدا از  عروس گلتصنیف  

 آورد و سپس میان چهره گشائی گل و چهره گشائی زن یک نوع همسانی زیبا بر قرار می مضمونی دل انگیز را می

نمی تواند پیچه و کند و می گوید، همانگونه که گل را هرگز کسی با نقاب و پیچه ندیده  زن هم بر صفت گل 

گونه که شمس و قمر را کسی با نقاب ندیده، زن هم نمی تواند زیر نقاب باقی  نقاب بر چهره  داشته باشد  و یا همان

قمرالملوک در دستگاه افشاری ساخته و در دوران خود با صدای  درویش خانبماند. آهنگ این تصنیف را 

این تصنیف  نوشته اند که در دوران  ۀبارلب پژوهشگران دراجرا شده است.  اغ ملوک ضرابیو همچنین  وزیری

 ۀکشف حجاب بسیار باب شده بود و همگان آنرا می خواندند. ولی با توجه به این مسأله که درویش خان سازند



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

54 

 

 

 ۀدر تصادف با ماشین کشته شد، می توان دریافت که این ترانه خیلی پیشتر از دور۱۳۰۵آهنگ این تصنیف در  سال 

 حجاب  و در  زمان حیات درویش خان شناخته شده بود.   کشف 

 عروس گل از باد صبا  /  شده درچمن چهره گشا

 اال ای صنم بهر خدا  /   زپرده  تو رخ به در کن

 دیده کسی هرگز   /   بود پیچه زدن خوی گل

 پیچه زدن خوی گل  /   پیچه  بر افکن تا شود

 گلپرده نشین روی گل  /  پرده نشین روی 

 بسوزه دل اهل صفا  /  زعشق و زمهر و زوفا ای صنم

 زپیچه زدن حذر کن  /   آه نهان چرا چهره ی دلجوی تو

 .وای گشاده هم  روی تو هم ابروی تو ..

 

 رخ برافکن: پرده ز

 ر افکنپرده ز رخ ببند حجاب زنان سروده شده ،  تصنیف دیگر که  در رابطه با آزادی زنان و به ویژه رهائی از

آن پی برد.  این تصنیف  ۀنام دارد.از همین عنوان که درعین لطافت لحنی خطابی  دارد، می توان  به ذهنیت سازند

 ۀدر حقیقت بند دوم تصنیف باد خزان است که آهنگ آن را نیز درویش خان ساخته است. زبان لطیف و  عاشقان

زن را صبح صادق می خواند و حجاب را   ۀرسد.  او چهر بهار  در گفت و گو با زن در این تصنیف به اوج خود می

بند بعدی،   زن را ماه می خواند که با  چهره گشودن چشم جهان  به دیدن آن روشن می شود. در ۀظلمت شب. چهر

خواهد از دیدگاه شرع نیز  گویی می "غم مخور دیدن مه هیچ گنه ندارد."مخاطب او صورت جمعی پیدا میکند. 

گونه که دیدن ماه گنه محسوب نمی شود، دیدن  زنان بی حجاب نیز گنه به  معی دهد که همانزنان را خاطرج

 شمار نمی آید. 

این زبان لطیف و شاعرانه در بند آخر به پژواکی بدل می شود که نشانگر زوایای پوشیده تر ضمیر شاعر است. شاعر 

 اد برمیدارد. و پیچه و نقاب را نشانگر سیاهی ودلخسته و آزادیخواه از آنچه برزنان کشور می رود، فغان و فری

 خوانده است.  "جانسپاری ۀورط "نقاب باشند تاریکی قلمداد کرده وکشوری را که در آن زنانش گرفتار پیچه و
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 ، ظلمت شب بر افکنصبح صادق جبین بگشا ز.........  /     رخ بر افکن پرده ز

 چهره بگشا که جهان دیده به مه گمارد   ، مقنعه از سر افکن  /لباس حوری به بر بنما

 غم مخور دیدن مه هیچ گنه ندارد   /   عزیز من هیچ گنه ندارد

 ،  شاهد مه لقا راخدا خدا داد زدست استاد داد /  که بسته رخ

 فغان و فریاد  زجور گردون  که داده فتوای فنای ما را  /  کشور خراب  فغان و زاری

 /   وه چه کنم  ازغم بی قراری   پیچه و نقاب سیاه و تاری

 جان سپاری ۀتا به کی کشیم  ذلت و بیماری /  بیا مه من رویم ازین ورط

 

 زن باهنر 

است. آهنگ این تصنیف را  زن با هنرتصنیف دیگری که در رابطه با حجاب و آزادی زنان باید از آن یاد نمود،  

 آن را اجرا کرده است. جمال صفویدر دستگاه سه گاه ساخته و   شکراهلل قهرمانی

آموزش و پرورش زنان  ۀمسئلبر آموزش و پرورش زنان تکیه می کند. همانگونه که می دانیم  بهاردر این تصنیف،  

شیخ فضل اهلل نوری و به مدرسه رفتن دختران از مسائل عمده ی زمان محسوب می شد و یکی از فتوا های مهم 

با انتشار نامه های اعتراض آمیز  رسه رفتن دختران صادر شد. زنان آزادیخواه نیزبرعلیه مد و سید علی شوشتری

در روزنامه های زمان و محکوم کردن روحانیون متحجر، در مقام پاسخگوئی بر آمدند.  بهار در رابطه با این 

ره کرده است. خواست زنان عصر خویش به لزوم آموزش و پرورش  آنان  در اشعارش و هم در تصنیفهایش اشادر

 می گوید:  زن با هنردر تصنیف 

 زنی کو به جهان هنر ندارد   /  ز حس بشری خبر ندارد

 بناز ای زن با هنر که عالم  /   گلی از تو شکفته تر ندارد

 زنانی که گرفتار حجابند /  ز علم و هنر بهره نیابند

 چنین زن به جهان ثمر ندارد
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زنان به سوی سوادآموزی، کتابخوانی و اینکه زنان همچون آفتابی هستند و  در بند بعدی دعوت اوست برای آوردن

 حجاب همچون گلی که روی آفتاب را  می پوشاند. 

 فرو خوان کتاب او را  /   بر افکن حجاب او را

 از این بیشتر به گل مپوش آفتاب او را /  حبیبم...

خطاب قرار داده و می گوید  روزگار  شاعر از این اندیشه تا می رسد به این بخش که با زبانی سراسر عاطفه زن را 

که زن در ذلت و خواری بسر می برد، همچون تار موی او در سیاهی فرو رفته. تشبیهات و استعارات زیبای بهار، 

 -محروم می  ۀبه این طبق "مردم بد"هایی که از نشانگر غلیان درونی شاعر است نسبت به عقب ماندگی زنان و  زیان

 سد: ر

 ای دلبر جان پرور

 طی شد عمرم در آرزویت

 روزم  باشد  چون تار مویت

 که چون تو دلبر چرا کنی سر به ذلت  و خواری

 خدا نماید  ز  مردم  بد تو را نگاهداری

 آه نگارا  نگارا  مده دل خدا را به حرف کسی

 وای که گل را زیانی نباشد ز خار و خسی

مخالفان آزادی زنان و مانعان رفع حجاب است که  شاعر آزادیخواه   "حرف کسی "از  بهار واضح است که منظور

 زنان را دعوت به پیگیری راه خوبش و بی اعتنائی به حرف  آنان می کند. 

 

 مرغ بینوا 

از آورده های بهار در نفی حجاب  و لزوم آموزش و پرورش زنان، می بایست به بند دوم تصنیف مرغ بینوا نیز اشاره 

 کرد.  
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ابراهیم طبیعتی عاشقانه دارد و از آثار برجسته ی بهار می باشد. آهنگ این تصنیف را  مرغ بینواتصنیف پر شور 

 اجرا شده است .  یجمال صفودر بیات ترک ساخته و با صدای  منصوری

در این تصنیف که متأ سفانه  کمتر به گوش دوستداران ترانه های بهار رسیده بهار با مرغ اسیر که از هجران گل در 

دهد که شور و  سوز وگداز است فغان برمیدارد و مرغ بی نوا را که در حقیقت نمادی از خود اوست فراخوان می

 ه دامان روان کند.  فغان به پا کند و  از سوزش دل سیلی ب

 مرغ بی نوا کن زسر به در   /  تو دیگر هوای آشیان را

 باش و تا دهد باد مهر گان /  در آخرسزای باغبان را

 به یاد گل ای بلبل من /  فغان کن تو شوری عیان کن

 بیا چون من از سوزش دل /  تو سیلی به دامان روان کن ......

ون عاشقانه را تبدیل به امری اجتماعی میکند و بندی می آورد که  گویای  اما چنانکه شیوه ی بهار است، مضم

 زنان از فضل و هنر:   ۀبیزاری او از حجاب و پیچه و نقاب است.   این حجاب  است بازدارند

 ، به رویت نظر خطا نباشد  /  بر رخ چو مه، پیچه سیه به مویت دگر روا نباشدای نگار من، گلعذار من

 فضل و هنر، حجاب است، حجاب است، حجاب استحجاب زن از 

 نگر بر ضررهاش که در این نقاب است، نقاب است، نقاب است .......

 در سوگ پروانه 

بود  که بهار را در حق او   پروانه از زنان هنر مندی که مورد ستایش بهار بوده، همانگونه که در پیش سخن آوردیم

 ستایشی تمام بود. 

از بانوان هنرمند معاصر  شناسند،  می  خاطره پروانه قدس خاوری که او را با نام هنری خاطره ی پروانه اپروانه، مادر 

ملک الشعراء بهار بود. افزون برآوای خوش و محزونی که داشت با نواختن نیز بیگانه نبود.  ویولن را از حسین خان 

، استاد سنتور، با چم و حبیب سماعی پس از آشنائی با اسماعیل زاده وسه تار از رضا قلی خان نوروزی آموخته بود.

آن زن هنرمند درجوانی به بیماری سل درگذشت و سوزی و سوگی ژرف در خاطر  خم این ساز نیز آشنا شده بود.

 ارد. ذبهار و دیگر دوستاندارانش باقی گ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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(  را در سوگ او نوشته است.  ۷۴) معاصر پروانه ای موجود شریف بهار یکی از زیباترین تصنیفهای خود به نام  

مه ناز نوشته و نخستین بار با صدای خواننده ای به نام در دستگاه شور شه ابراهیم منصوریآهنگ این تصنیف را 

 اجرا شد.  لقا خانم

و سوختن او به پای شمع ساخته و همچنین نام یکی از  پروانه در این تصنیف بهار مضامین شاعرانه ای با الهام از نام 

خواننده را موجود شریف، را با ظرافتی تمام در تصنیف خود تضمین کرده است.آن  شور شهنازآوازهای او به نام 

صاحب پرهای لطیف، که از سوختن پروا نکند، خواند.  رخت بربستن او را از جهان، خموشی گلبانگ آزادی 

گذاشت، درحقیقت گشاینده  میداند. چرا؟ شاید بدین دلیل که هر زن آزاده ای که قدم به دنیای هنر و موسیقی می

 بهار چه نیکو این معنی را در این سوگنامه ای زیبا آورده است:ی حلقه ای از اسارت هزاره ای زنان بود و 

 پروانه ای موجود  شریف /  پروانه ای مخلوق شریف،  ای صاحب پرهای لطیف ....

 چون شد که از آتش  تو پروا نکنی /  جز جانب دشمن  تو پر وا  تو پروا نکنی

 ته ایرسم فداکاری خوش  آموخته ای  /  خود  را برای دیگران سوخ

 جز عاشقی چیزی نیاموخته ای /  جان را فدای روی جانانه کنی

 مردی توای  پروانه و مرد هنر /  موسیقی و حسن و کماالت دگر

 ای شمع خائن شو زغم،  زیرو زبر /  پروانه را کشتی و حاشا نکنی

 ای شمع بی پروای دنی  /  پروانه را کشتی علنی

 خون جگرم پروانه ای مرغ سحرم  /   از مردنت 

 دیگر تو به موسیقی غوغا نکنی  /  شوری و شهنازی ، شهنازی تو برپا نکنی

 ای روح پروانه چرا عزیز من /  یادی تو از ما نکنی ...

 بند دوم

 آن خوش نوا مرغ سحری  /  رنجیده از خوی بشری

 شد تا به فردوس یرین ناله کند /  گلبانگ آزادی درآن صفحه، در آن صفحه زند

 قضا زد به شیرین سخنش  /  قفل خموشی زد اجل بر دهنشچشم 
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 کنج قفس را کرد بیت الحزنش /  غافل که این بلبل قفس می شکند

 پروانه ای مرغ سحرم   /  از مردنت خون شد جگرم

 دیگر به موسیقی تو غوغا نکتی /  شوری و شهنازی، شهنازی تو بر پا نکنی

 ی از ما نکنیای روج پروانه چرا عزیز من  /  تو یاد

 و  ارج هنرمند است،  نشانگر  حق یک  درما این تصنیف که درعین حال یکی از زیباترین سوگنامه ها  ۀبه دید 

هنرمندان زن است. جامعه ای نورس که با ترس و واهمه و از میان برداشتن هزاران مانع  ۀاحترامی بهار نسبت به جامع

اگر مردان آزادیخواه و هنرپروری همچون بهار نسبت به  موسیقی باز کند وکوشش می نمود راهی به عالم هنر و 

 ی بسی دشوارتر می بود. یاز زنان پیشرو حمایت نمی نمودند، این راهجو این موانع آگاه نبودند و

مدار این هنری و تعلیم موسیقی  از زبان یکی از زنان نا ۀشاید بی بهره نباشد اگر دشواری زنان برای راهیابی به جامع

رشته، یعنی بانو قمرالملوک وزیری بشنویم. این زن هنرمند و شیفته در زمانه ای سخت پا به عالم هنر و موسیقی 

گزارد. زمانه ای که حتی به زن بی حجاب نگاهی ناهنجار داشتند، چه رسد به زن خواننده و در رفت و آمد به 

یضات برای راهیابی به مراکز آموزش موسیقی بسی بازدارنده های کنسرت. تبع ها ویا سالن مراکز هنری و هنرستان

عالی موسیقی قمر خوش آوا، که آرزویش فراگیری موسیقی به شیوه ای  ۀهمین رو هنگام تأسیس مدرس بود. از

 ۀشفق نامه ای نوشت و در آن گفتار نغزی آورد که نمایانگر شیو ۀعلمی ودرست می بود، برای مدیر روزنام

هنری آن زمان نسبت به شرکت زنان در امر موسیقی و خوانندگی و اصوال راهیابی به محیط هنری  ۀبرخورد جامع

 است. بخشی ازآن نامه را در این گفتار می آوریم:

  ۀشفق سرخ به امضای علی نقی وزیری در موضوع ایجاد مدرس ۷۹ ۀدر شمار ...حضرت آقای دشتی ...

 های مسلمان را نخواهیم پذیرفت.  زنموسیقی اعالن شده که در آن مدرسه 

آقای دشتی تعجب می کنم از اینکه امثال حضرت عالی و مردمان متفکر و طرفدار تجدد اوضاع ایران و 

اسالم این قبیل اعالنات را درج می فرمائید. بدون آنکه در ذیل اعالن، اعالن کننده را  ۀآشنا با قوانین مقدس

 رمائید. از اشتباهی که کرده است آگاهی  ف
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سرکار عالی ناالیق باشیم این قدر فهمیده ایم که در  ۀهای ایران هرچند هم، به عقید آقای دشتی ما زن 

شریعت اسالم جز در بعضی از موارد مانند جهاد و غیره زن و مرد یکسان است، اگر موسیقی  ۀقوانین مقدس

های مسلمان و چه زنهای مسلمه حرام است و در شریعت مقدس اسالم این عمل حرمت دارد چه  مرد

ها از  بایستی از این عمل پرهیز نمایند. چه دلیل دارد که مردها مجازند که این صنعت را بیاموزند و زن

آموختن این صنعت لطیف محرومند؟ کجای قرآن نوشته شده است و از کدام حدیث شریف چنین 

 زنها حرام است. .....فهمیده می شود که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای 

خیلی غریب است که در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینما است، تئاتر است و هیچ 

. همین که می شنوند در فالن خانه واقع شده در گمنام ترین آخوندی و هیچ پیش نمازی اعتراض نمی کند

د، بدون آنکه یک نفر مرد در آن شرکت داشته خانه  زنها می خواهند برای خودشان سینمائی ترتیب بدهن

 (۲)  " ها بلند می شود که اسالم رفت... باشد، فورا فریاد عوام و خرافات پرست

 تصنیف بهار دلکش با شعر ملک الشعرای بهار و آهنگ درویش خان

 فرجام سخن

بهار شاعر،آن قصیده سرای چیره دست، طبیعت ترانه و تصنیف را که همانا درآمیختگی شعر با موسیقی می باشد به 

 نسته است اوزان شعری خود را با زیر و بم موسیقی وفق دهد.  نیکی درک کرده و توا



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

61 

 

 

خواست زنان برای آزادی، آنچه دراین گفتار از سروده ها وتصنیفهای محمدتقی بهار ملک الشعراء در رابطه با در

زبان گویای این  ذهنیت روشن و نفی حجاب و دسترسی به آموزش و پرورش آوردیم، تنها نشانه های کوچکی از

 با سخنوران دیگری همچون میرزاده عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا، و خویش و ۀبا زمان بزرگ بود. بهار سخنور

گوش سردمداران جامعه برساند. ه هی زنان آن طبقه محروم جامعه را ببسیاری دیگر همآوا شد تا آوای دادخوا

قالبی که آهنگین بود،  ؛ویژگی کار بهار نسبت به آن دیگر سخنوران این بود که قالب تصنیف را به کارگرفت

بود. گذاشت. بهار اهل شعار ن گرفت و تأثیری عاطفی بر جانها می نجوا می شد و در ذهن و زبان جای می وزمزمه 

نیز کار او درخور ستایش است.  این نظر ی زنانه پرداخت.  ازه پرورش استعدادهارد صحنه شد و بخود نیز وا

مضامینی که به کار گرفته آنچنان جان دارند که هم امروز که بازسخن از زن، و زندگی آزادی می رود، می توان به 

 ها سروده است. زمان ۀرای همکارگرفت. گوئی بهار نه تنها برای آن  دوره ها بلکه ب

 ای نگار من، گلعذار من،  به رویت نظر خطا نباشد

 بر رخ چو مه، پیچه سیه به مویت دگر روا نباشد

 حجاب زن از  فضل و هنر، حجاب است، حجاب است، حجاب است

 نگر بر ضررهاش که در این نقاب است، نقاب است، نقاب است

 کاش کوششی می شد و این ترانه هابازسازی و بازخوانی می شد. 

 رویکردها:

و همچنین دیوان بهار،  ۱۳۸۴نشر افکار ،  ،تهران .ترانه های بهار .یحیی معاصر  :ـ  برای متن ترانه ها بنگرید به۱

 ۱۳۶۵ ،توس ،تهران

،  ۲۸۳عصر مشروطه، نشر مهر نامک، ص  مسعود کوهستانی نژاد، موسیقی در  :قمرالملوک بنگرید به ۀـ برای نام۲

صحیح است در "پاسخ گفته است :  ۴ص  ۱۳۰۲اسفند  ۱۴در   ۲۰۷شفق سرخ در شماره  ۀبه اعتراض قمر، روزنام

احکام شرعی زن و مرد شریک یکدیگرند و اگر موسیقی حرام باشد برای هردو حرام است. ولی از طرفی   ۀکلی

 به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و به عالوه باید این نکته را ذکر کرد دیگر تعلیم موسیقی از طرف یک مرد

نک  "که فساد اخالق مردها و جالفت بعضی از زنها باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود ......

    ۲۸۳همان ص 
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 شوکت ملک جهانبانی

 "زن و آزادی" ۀکوشند

 
فرهیخته و خدمتگزار فرهنگ به نام شوکت ملک جهانبانی یاد نمایم. او فرزند عبداهلل شایسته می دانم که از بانویی 

 ۀدر تهران متولد گردید. شوکت ملک شیفت ۱۲۸۶میرزا قاجار از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود که در سال 

ی نامیدند، به دست م "باکالورا"تحصیالت عالی بود و همواره آرزو داشت که بتواند روزی دیپلم متوسطه را که 

بیاورد. متاسفانه در آن دوران با توجه به تعصبات مذهبی، تحصیالت عالی برای زن ها مناسب نبود. شوکت ملک با 

ون در یک صندلی جدا و علیحده ندارالف ۀپسران ۀمخصوص توانست در موقع امتحانات در مدرس ۀداشتن اجاز

 یپلم متوسطه را به دست بیاورد. شرکت نماید و با این وضع ناهنجار او توانست د

شمسی بنابر فرمان اعلیحضرت رضاشاه پهلوی، سرتیپ امان اهلل میرزا جهانبانی به مقام فرماندهی لشکر  ۱۳۰۵در سال 

شرق منصوب شد. شوکت ملک همراه شوهر خود سروان عزیزاهلل جهانبانی ساکن خراسان گردید. پس از مدتی 

استان ها باید دبیرستان دخترانه تشکیل شود. شوکت ملک می نویسد  ۀه در کلیاعلیحضرت رضا شاه مقرر داشت ک

یک روز به من اطالع دادند که باید در یک جلسه با حضور فرمانده لشکر و استاندار و نایب التولیه و چند نفر از 

می توانستم صاحب نظران فرهنگی شرکت نمایم. دعوت تکان دهنده ای بود، من زنی جوان با حجاب اسالمی ن

دلیل حضور خود در آن جمع را دریابم. پس از حضور در آنجا معلوم شد که برابر مقررات برای ریاست دبیرستان 

استان نتوانسته بودند بانوی دیپلمه  ۀدخترانه به یک بانوی محلی که دارای دیپلم متوسطه باشد، نیازمندند، ولی در هم

 ۀند که چون ساکن استان هستم این مهم را به عهده بگیرم. از آن تاریخ مدرسای پیدا کنند. بنابراین از من می خواست

 دختران افتتاح شد، و دوشیزگان توانستند به تحصیل بپردازند. 
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شوکت ملک در دوران پادشاهی محمدرضا شاه تعریف کرد که در دعوت به عمل آمده در یکی از جلسات، بدون 

که چند کالمی برای بانوان صحبت کنند. شوکت ملک می گفتند از این دعوت اطالع قبلی از ایشان خواسته بودند 

غیرمترقبه دچار ناراحتی شدم، زیرا خود را برای سخنرانی آماده نکرده بودم. ایشان ناگهان تصمیم گرفتند که 

خود گفته بودند داستان افتتاح مدرسه دخترانه را در دوران پادشاهی رضاشاه تعریف کنند. در پایان سخنرانی کوتاه 

که در آن موقع حتی یک زن دیپلمه در سراسر استان خراسان وجود نداشت، در حالی که هم اکنون در همین جلسه 

ده ها زن خراسانی دارای دیپلم و مدارک باالتر هستند و ادامه داده بودند که وقتی من دیپلم گرفتم در آن سال فقط 

تحت تاثیر این سخنان بی شائبه مدت ها دست زده و اشک  ،ند. حضارشش دختر در سراسر ایران دیپلمه شده بود

 شوق از دیده ها روان ساخته بودند. 

وضع ناهنجار و دلخراشی برای شوکت ملک پیش آمد: اینکه همسر او عزیزاهلل میرزا جهانبانی که پسر عموی ایشان 

 هم بود به تدریج بینایی خود را تا حد نابینایی از دست داد. 
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 مان اهلل میرزا جهانبانی در جوانیا

( شوکت ملک احساس کرد که با توجه ۱۳۰۹در مراجعت به تهران و پایان خدمت امان اهلل میرزا در خراسان )سال 

به ناتوانی شوهر، موظف است که بار سنگین زندگانی را به خاطر همسر و دختر کوچک خود شخصاً به عهده 

خود فراهم سازد. او ناچار باز به امان اهلل میرزا متوسل شد و تقاضای کمک و  گرفته و به نحوی شغلی مناسب برای

همکاری کرد. فرصت خوب در آن زمان در این بود که رضاشاه به نهایت درجه اصرار داشت که بانوان ایرانی باید 

صبین در مورد از وضع نکبت بار خود بیرون بیایند. شوکت ملک عالقه مند بود که با وجود سختگیری های متع

حجاب اسالمی به او اجازه داده شود که بتواند در بانک ملی ایران که توسط آلمان ها اداره می شد در تشکیالت 

مشغول کار و خدمت شود. امان اهلل میرزا تصمیم می گیرد  "گلدن برگ"یکی از مدیران مسئول بانک به نام خانم 

ف کند. او با احتیاط در موقع شرفیابی، قضیه را با رضاشاه در میان که این امر را به عرض شاه رسانده و کسب تکلی

می گذارد. رضاشاه با شوق و شعف از این امر استقبال می نماید و می گوید به بانک ملی دستور الزم را خواهم داد. 

انک از طرف بانک بالفاصله از شوکت ملک دعوت به عمل آمد تا مشغول خدمت شود. نامبرده با حجاب به ب

او  ۱۳۱۷مراجعه کرد. در اتاقی چادر و روسری را کنار گذاشته و مشغول خدمت می گردید. پس از چندی در سال 

مدرسه بزرگی در جنوب شهر تهران در خیابان مولوی )خانی آباد( که محل زندگی خود او بود، به نام کودکستان 

 و دبیرستان ایران برپا نمود. 

دخترانه در جنوب شهر اقدام پسندیده ای بود که انجام شد، آنجا بیش از هر جای ایجاد کودکستان و دبیرستان 

دیگر دوشیزگان احتیاج به راهنمایی و فراگیری و آگاهی از اوضاع جهانی و تمدن اروپایی داشتند. به خاطر دارم 

و چون کودکان ایران برپا نمود  ۀ، شوکت ملک در پایان سال تحصیلی، جشنی بزرگ در مدرس۱۳۲۳که در سال 
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در آن شرکت داشتند از دختر کوچک محمد رضا شاه یعنی واالحضرت شهناز دعوت به عمل آمد که با حضور 

خود به اهمیت و شناسایی آن جشن بیفزایند. در سالن مدرسه قبل از هر چیز شوکت ملک به تفصیل گزارش الزم 

 ۀالس ها را معرفی کردند. قسمتی از سخنرانی درباررا در مورد پیشرفت های مدرسه بیان داشتند و شاگردان اول ک

نکوهش حجاب اسالمی بود که چند نفر از حضار که فرهنگی بودند نیز مطالبی اظهار داشتند. قسمت زیبا و شایان 

جهانبانی با لباس های بلند هر یک شعر یکی از شعرای نامدار ایران  ۀتوجه، آن بود که سه تن از دوشیزگان خانواد

 با زیبائی و فصاحت کامل بیان داشتند.  "دکلمه"حجاب به صورت  ۀباررا در

 
 طوالنی پروین اعتصامی گفت:  ۀدوشیزه ایراندخت جهانبانی با توسل به سرود

 زن در ایران بیش از این گویی که ایرانی نبود     حاصلش جز تیره روزی و پریشانی نبود

 در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود...   انصاف، زن شاهد نداشت         ۀدر عدالتخان

 گفت:  "کفن سیاه" ۀچکامه خوان دیگر، مهرمنیر جهانبانی بود که با توسل به اشعار میرزاده عشقی در نمایشنام

 شرم چه، کرد یکی بنده و زن یک بنده              زن چه کردست که از مرد شود شرمنده؟

 گر کفن نیست هال، چیست پس این روبنده؟                    چیست این چادر و روبنده نازیبنده؟   
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 ورنه تا زن به کفن سر برده      نیمی از ملت ایران مرده

شعر خوانی دیگر توسط قدس منیر جهانیانی بود که شعر بی نظیر ایرج میرزای قاجار را با صدای خوب و روان ایراد 

 نمود.

 گچ کشیدند تصویر زنی به  بر سر در کاروان سرایی 

 از مخبر صادقی شنیدند         ارباب عمائم این خبر را 

 روی زن بی حجاب دیدند  گفتند که واشریعتا، خلق 

متاسفانه این سخنرانی ها به مذاق مردان جنوب شهر تهران خوش نیامد و اعتراضاتی چند از طرف روحانیون به عمل 

 آمد. 

و جمعیت های مختلف زنان و احزاب سیاسی نیز  "نون بانوانکا"شوکت ملک همزمان با خدمات فرهنگی در 

شرکت در انتخابات  ۀمشارکت داشت. در هر فرصت بانوان ایران از محمد رضا شاه استدعا داشتند که به زنان اجاز

داده شود. محمدرضا شاه ضمن موافقت گفته بود برای آن که این اقدام با خوبی و آرامش صورت گیرد، بهتر است 

هر ماهه چند  "حسینعلی راشد"روحانیون را هم جویا شویم. در آن موقع یکی از روحانیون معروف به نام  ۀدعقی

سخنرانی مذهبی در رادیو بیان می داشتند که مورد توجه بود. بنابراین تصمیم گرفتند که موضوع شرکت زنان را در 

نمایند. آقای راشد گفتند وقتی یک زن می تواند  انتخابات و مشکلی که می توانست از نظر مذهب داشته باشد سوال

خانه خود وکالت بدهد، بنابراین امر وکالت در اسالم برای زنان نمی تواند معنی داشته  ۀبرای خرید خانه و با اجار

به حق رای دست  ۱۳۴۲زنان ایران در سال  ،باشد و اعلیحضرت می توانند اوامر الزم را صادر نمایند. بدین ترتیب

ند و شوکت ملک در انتخابات همان سال به یکی از شش بانویی بود که توانستند برای نخستین بار به عنوان یافت

 وکیل ملت در مجلس شورای ملی ایران حضور پیدا نماید. 

به نظر نمی رسد که از صدر مشروطیت تا آن زمان حتی یک بار مجلس شورای ملی ایران نسبت به زنان و مشکالت 

توجهی کرده باشد. اینک شش تن از بانوان شایسته ایرانی به مقام وکالت مردم ایران در مجلس زندگی آنان 

شورای ملی رسیده اند و برابر قانون می توانند هم پای مردان خواست های بانوان ایران را در مجلس مطرح و برای 

زنان و  ۀبرخیزند. نخستین اعالمی قرن تحمل کرده اند به اعتراض ۱۴رفع ستم ها و زجرهایی که زنان ایران طی 

چاپی خواستار این بودند که خانواده ها باید با توجه به توانائی های مالی خود  ۀگروهی از مردان خیرخواه در اعالمی

روحانیون به شدت به این امر «. فرزند کمتر، زندگی بهتر»به ازدیاد فرزند بپردازند و در جمله ای کوتاه اعالم داشتند 
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ردند و مدعی شدند که پیغمبر اسالم محمد بن عبداهلل فرموده هر چه می توانید به ازدیاد فرزندان بیشتر حمله ک

 بپردازید.

 
 گروهی از زنان تهران پس از کشف حجاب

شوکت ملک با همکاری و همفکری بانوان و مردان خیرخواه کوشیدند که برای حمایت از خانواده ها قانونی را 

قانون حمایت خانواده به تصویب  ۱۳۵۳این همت واال باالخره در سال  ۀمجلسین برسانند، در سایتهیه و به تصویب 

مجلسین رسید و باید هر ایرانی مخصوصاً جوانان به دقت این قانون را مطالعه می کردند تا دچار مشکالت بعدی 

به دوران اسارت و بدبختی آنان پایان  نشوند.  قانون حمایت خانواده توانست حرمت انسانی را به زنان اعطا نماید و

بخشد. برای اولین بار زنان توانستند برای دفاع از خود در برابر ظلم ها و ستم های مردان فرومایه دست خود را به 

دامان عدالت برسانند.  موارد متعدد قانون جدید بسیار جالب توجه است. به طور مثال درگذشته برابر عادات، سنت 

فرزندان هر خانواده کالً به شوهر یا مرد خانواده تعلق داشتند. حتی بسیاری از شوهران سنگدل مانع  ها و باورها

 دیدار زن از فرزند خود می شدند. 
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 ۸ ۀمرد را لغو نماید. برابر ماد ۀقانون جدید توانست در مورد حضانت فرزندان دخالت داشته و حقوق یک جانب

 ه تقاضای صدور گواهی عدم سازش نماید و  دادگاه  با توجه  به  مواردی که در زن می تواند از دادگا ،قانون جدید

 
 دخترانه ۀرضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی در دیدار از مدرس

قانون پیش بینی شده می تواند گواهی الزم را صادر نماید. هم چنین در مورد سن ازدواج و بسیاری مطالب دیگر 

ای را در بردارد.  به طور کلی همان آزادی و اصالتی را که رضاشاه برای زن قائل قانون جدید اختیارات پسندیده 

بود، محمدرضا شاه پیروی کرد و در اواخر حکومت و سلطنت محمد رضا شاه زنان از حقوق به مراتب بیشتری 

وکالت را به دست  برخوردار شدند. زنان با توجه به مقررات و قوانین تازه توانستند مقام وزارت، سفارت، قضاوت و

 آورند.

مهمی که نگارنده از شوکت ملک دارد مربوط به یکی از گردهمایی های خانوادگی است در آن جمع  ۀخاطر

شوکت ملک با حال خراب و پریشان اظهار داشت که مدتی است در تهران و شهرهای بزرگ شاهد گشایش 

با حجاب کامل اسالمی شرکت کنند. شوکت ملک  شاگردان باید ،اسالمی هستیم. در این مدارس ۀمدارس دختران

اضافه کرد که در این مدارس حتی از حضور مامورین و بازرسان وزارت آموزش و پرورش، جلوگیری به عمل 

آمده است. شوکت ملک از همت واالی رضاشاه پهلوی در رفع حجاب و توجه آن پادشاه بزرگ نسبت به آزادی 
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می را خطری بزرگ برای زنان شمرد و آن را نشانه ای از بازگشت به دوران وجود مدارس اسال ،بانوان یادکرد

 اسارت و بدبختی بانوان دانست.

نسبت به این امر هر یک از حاضرین نظر خود را اعالم داشتند و باالخره، افراد فامیل به این نتیجه رسیدند که بهتر 

ه را یادآور شویم. تصمیم براین شد که با آشنایی است این امر را به نحوی به عرض شاه برسانیم و خطاب آیند

ایران داشتند. از او بخواهند که مشکل را به  ۀجهانبانی با فریده خانم مادر ملک ۀنزدیک که جمعی از بانوان خانواد

کشورهای دنیا  ۀعرض شاه و ملکه برساند. چندی بعد فریده خانم اعالم داشتند که اعلیحضرت فرموده اند در هم

س مذهبی وجود دارد، بنابراین ایران هم می تواند جنین مدارسی را داشته باشد. شوکت ملک با حالی پریشان مدار

گفت: شاید شاه به آینده توجه الزم را ندارند و روزی از عدم توجه خود به این امر حیاتی اظهار تاسف خواهند 

ا ناظر دختران دانشگاهی و بانوانی بودیم که روسری کرد. به دنبال این واقعه روزی پیش آمد که ما همه در خیابان ه

هایی به رنگ خاکستری بر سر داشتند. جستجو در این امر نشان داد که دوشیزگان و بانوان مخصوصاً دانشگاهیان به 

گروهی پیوسته اند که خود را مجاهدین خلق می نامند. متاسفانه به طور وضوح معلوم نشد و شاید هم اکنون هم 

مجاهدین خلق چیست. به نظر می رسد که آنان تعصبات آیین اسالم را با نکبت عقاید  ۀنیست که فلسفمعلوم 

 تازه ای را فراهم آوردند. ۀملغمکمونیسم به هم آمیخته و 

بیشتری یافت. حتی موسیقیدانان و مخصوصاً  ۀهمت و پشتکار زنان، هر روز باورهای مذهبی توسع ۀدر سای

خوانندگان به نواختن آهنگ ها و اشعار مذهبی پرداختند. خانم هایده در آوازی به مدح حضرت علی پرداخت و 

ی بلوا و آشوبی فراهم آورد که گروه خانم مهستی از کبوتران دور حرم یاد کرد. مجموع این روش ها راه را برا

های چپ مخصوصاً توده ای ها، روحانیون و حتی گروهی از روشنفکران برپا کردند و به حکومت محمد رضا شاه 

پایان دادند. با چهل سال حکومت اسالمی به این نکته رسیده ایم که تقاص همکاری  مادران را  دختران  امروزی 

 ود را در مالءعام قیچی می کنند و روسری را می سوزانند. می پردازند. آنان گیسوان خ

و اما... در حکومت اسالمی شوکت ملک را بازداشت کردند. شاگردان مدارس او صدها نامه به دادگاه نوشتند و 

 آزادی او را خواستار شدند. دادگاه در حکومت آقای بازرگان حکم به آزادی شوکت ملک جهانبانی داد. 

آمال و آرزوهای عمر "شوکت ملک با رنج بسیار دوران آخر عمر خود را گذراند و روزی به نگارنده گفت که: 

آگاه شدم که با کمال تاسف بانو ایران جهانبانی تنها فرزند شوکت  اخیراو از بخت بد  "خود را بر باد رفته می بینم.

 ملک نیز به رحمت ایزدی پیوسته است. 

  ۲۰۲۳رجینیا، ژانویه وی، مجید جهانبانی
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ای از زنده نام دکتر فرخ رو پارسا خاطره  

زیر آموزش و پرورش دوران محمدرضا شاه پهلویپزشک و و  

 مرتضی حسینی دهکردی

 
این بار  که قلم و همت او همواره با آرمان همراه بوده است، آقای دهکردی: یادداشت سردبیر

که سال ها با او در -در مورد دکتر فرخ رو پارسا  رادر بستر بیماری نیز تکاپو کرد و این نوشته 

یاد آن . به ما رساند - آموزش و پروش کار کرده و شاهد صداقت و شخصیت کاردان او بوده

 دقیقیان . بانوی بزرگ را گرامی می داریم و برای آقای دهکردی بهبود و سالمتی آرزو می کنیم

مرانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشتم، روزی از های ع که من تصدی دفتر اجرای طرح ۱۳۵۲در سال 

ای  صبح روز بعد به دفتر وزارتی بروم و در جلسه ۱۰اطالع دادند که ساعت « خانم دکتر فرخ رو پارسا»دفتر وزیر، 

 .های عمرانی است شرکت نمایم که مربوط به طرح

ای، مهندس عباس شیخ مدیرکل تعلیمات فنی  ت حرفهدر این جلسه عالوه بر وزیر، دکتر ناصر موفقیان معاون تعلیما

ی آموزش صنعتی و یکی از مشاوران حقوقی وزارت آموزش و پرورش  صنایع، رئیس اداره ای، آقای میر و حرفه

 .حضور داشتند

فرانک بلژیک بین وزارت  ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱وزیر گفت طبق دستور آقای هویدا، قرار است قرارداد بزرگی به مبلغ 

که وابسته به دولت بلژیک است منعقد شده و تعدادی از (BECSA) آموزش و پرورش و شرکت بلژیکی بکسا 

آالت و تجهیزات  ترین ماشین ای و مدارس راهنمائی تحصیلی با مدرن های حرفه های صنعتی و آموزشگاه هنرستان

یر چند بار آقای موفقیان به بلژیک سفر کرده و فهرست فنی، تجهیز شوند و بعد گفت در یکی دو سال اخ
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چنین خانم  هم. باشد های ما را به شرکت مزبور ارائه کرده و بیش از من در جریان این معامله بزرگ می نیازمندی

پارسا گفت که شرکت ملی نفت ایران اخیراً پاالیشگاهی در شهر لیژ بلژیک دائر کرده و در عوض قرار است 

صفحه، به  ۴۰آنگاه به هر یک از ما قراردادی دادند که حدود . ا در تجهیز مدارس ما را یاری دهنده بلژیکی

دانستم لذا به متن فارسی نگاه کردم، جمالت و  من انگلیسی نمی. های انگلیسی و فارسی مطالبی نوشته شده بود زبان

 .ی اول آنرا بفهمم انستم مادهای داشت به حدی که من حتی نتو کلمات نامفهوم و فارسی شکسته بسته

                            
اطالعی مطلق از مسائل اقتصادی و اجتماعی دنیا، درک درستی از مسائل جهان نداشتیم و  در آن زمان ما به علت بی

ان آگاه فهمیدیم که عقد قراردادی با این مبلغ و با این همه پیچیدگی به وکالی متخصص و برجسته و کارشناس نمی

و با بصیرت نیاز دارد نه امثال من، ناصر موفقیان و عباس شیخ که کمترین اطالعی از مسائل جهان نداریم و یا 

ای شایستگی برای بررسی قراردادی به این مبلغ  وکیلی که جز رسیدگی به دعاوی کوچک و کم اهمیّت، ذره

 .ندارد

به هر جان . انتها بخوانیم و در جلسه بعد نظر خود را اعالم کنیمقرار شد، شب هر یک از ما قرارداد را از ابتدا تا 

قرار بود که این قرارداد به مدت پنج . کندنی بود من قرارداد را چند بار خواندم، از ابتدا تا انتها برایم مجهول ماند

کرد  تغییر میآالت و تجهیزات، طبق یک فرمول ریاضی عجیب و غریب، هر سال  سال اجرا شود، ولی قیمت ماشین

 های بعد افزایش پیدا کند؟ فهمیدم که مثالً بهای یک ماشین تراشکاری به چه دلیل باید سال و من نمی
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چون قرار بود سازمان برنامه اعتبار ارزی این قرارداد را تأمین نماید، روز بعد به دفتر آقای دکتر محمدعلی امیری 

. شد، شرکت کنم ی اجرای این قرارداد تشکیل می ای که درباره لسهمدیر امور فرهنگی سازمان برنامه رفتم تا در ج

چون با این نام آشنا . رو، بلند باال و آرامی دیدم که خود را صمصام بختیاری معرفی کرد در این جلسه جوان خوش

 های بسیار از گفت پسر احمد قلی خان صمصام بختیاری است، احمد قلی خان سال. بودم از تبار وی پرسیدم

به زودی با هم آشنا شدیم و گفت . شهرکرد وکیل مجلس شورای ملی بود و اهالی چهارمحال با آن نام آشنا بودند

ی اقتصاد به پایان برده و دو سال است که در سازمان برنامه به کار اشتغال  که در فرانسه تحصیالت خود را در زمینه

با فردی که اینک رئیس کل بانک سوسیته ژنرال  کرد، وی گفت که وقتی هویدا در بلژیک تحصیل می.دارد

های  ترین و متنفّذترین بانک این بانک از مهم. بلژیک است همکالس بود و بین آنها دوستی نزدیکی برقرار شد

های خود بارها و بارها از این بانک یاد کرده و از نفوذ آن  ست و قدمتی دیرین دارد، حتی لنین نیز در کتابااروپا 

داری یاد  ت کشورهای اروپایی سخن گفته است و از آن به عنوان یکی از عوامل برجسته دنیای سرمایهدر سیاس

ها و شاید صدها شرکت بازرگانی به وجود آورده و با  این بانک برای کسب درآمدهای بیشتر، ده. کرده است

. آورد داران بانک به دست می سهامای که در تجارت جهانی دارد، هر سال منافع بیشتری برای  العاده ی فوق تجربه

من از . ها حرف شنوی دارند ست و به همین جهت وزرا و دولت بلژیک از آناها  نیز از این شرکت« بکسا»شرکت 

داری هر سال بر حقوق  گفت از آنجا که در کشورهای سرمایه. های آینده پرسیدم تغییر قیمت کاالها در سال

شود، لذا طبق فرمول مخصوصی که دارند نرخ کاالهای  درصدی اضافه می دریافتی کارگران و کارمندان چند

خیز باشند، اگر دستمزدها در  کند، اما وقتی طرف معامله آنها کشورهای نفت فروخته شده هر سال افزایش پیدا می

قای صمصمام آ. کنند درصد اضافه می ۵یا  ۴/درصد افزایش پیدا کند، آنها در معامالت خود با این کشورها ۳سال، 

است و چندین  زده شدم که فردی چون دکتر موفقیان که تحصیل کرده اروپا اطالعات جالبی به من داد و شگفت

 .بار در مورد این قرارداد به بلژیک سفر کرده، متوجه این مسائل نشده است

آقای صمصام شنیده بودم را ی زنده نام خانم فرخ رو پارسا رفتم و آنچه از  روز دیگر که گویا جمعه بود به خانه

کنم که چطور موفّقیان مرا در جریان واقعی این  تعجب می: خانم به فکر فرو رفت و گفت. برای ایشان بازگو کردم

قرارداد، نگذاشته است؟ و بعد گفت به هر صورت اگر دولت برای انجام این معامله تصمیم گرفته باشد، من 

 .توانم مانع کار شوم نمی

نم وزیر به من زنگ زد و گفت من با دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی صحبت کردم، مایل است که روز بعد خا

ی او که در حوالی میدان تجریش است برو و یک نسخه  بعدازظهر به خانه ۷امشب خودت ساعت . قرارداد را ببیند
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ن شب به آدرسی که خانم داده بود رفتم آ. قرارداد را به ایشان بده و اگر سؤالی داشت، هر چه میدانی به ایشان بگو

 .و قرارداد را به آقای دکتر آموزگار دادم، وی تشکر کرد اما از من چیزی نپرسید

وی گفت . قرار بود که من به اتفاق ایشان به نخست وزیری برویم. صبح به دفتر خانم پارسا رفتم ۸روز بعد ساعت 

دقیقه بیشتر، وقت هیأت دولت  ۱۰مطرح کن و سعی کن که از ی هیأت دولت  هایی که به من گفتی در جلسه حرف

 .را نگیری

صبح جلسه دولت تشکیل شد و خانم پارسای مرا معرفی کرد و از نخست وزیر اجازه گرفت تا مشکالت  ۱۰ساعت 

ما از دقیقه مشکالت قرارداد را برشمردم و براین نکته تأکید کردم که  ۱۰من حدود . قرارداد به اطالع وزرا برسد

توانیم افزایش قیمت کاالهای خریداری  ها عادالنه است؟ و چگونه می های پیشنهادی بلژیکی کجا بدانیم که قیمت

 های بعد را کنترل نمائیم؟  شده در سال

نهایتاً پس از حدود  کرد،  دکتر آموزگار با ایرادهای ما کامالً موافق بود و از وزارت آموزش و پرورش دفاع می

فت و شنود، دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد که بهتر است سه نفر یک ساعت گ

از مدیران وزارت دارایی و سازمان برنامه و وزارت آموزش به بروکسل رفته و مشکالت قرارداد را با اولیاء شرکت 

مدیرکل « بین  به»قرار شد آقای . ضا نکنیمبسته قرارداد را ام مزبور مطرح کنند، بلکه راه حلی پیدا شود و چشم

های  مدیر آموزش سازمان برنامه و من که مسؤول طرح« دکتر محمدعلی امیری»المللی وزارت دارایی و  های بین وام

 .عمرانی وزارت آموزش بودم، سه روز بعد به بروکسل برویم

هزار تومان به  ۳ی که در اختیار داشت، مبلغ ا ی محرمانه در مراجعت به وزارت آموزش، خانم پارسا از محل بودجه

 .من داد که به هر یک از ما مبلغ هزار تومان به عنوان کمک هزینه پرداخت شود

در کمتر از دو روز، تشریفات نخست وزیری برای ما سه نفر گذرنامه خدمت و بلیط رفت و برگشت هواپیما تهیه 

 .رزرو کردهای شهر بروکسل سه اطاق  نمود و در یکی از هتل

وقتی ما به فرودگاه بروکسل رسیدیم، مدیران شرکت بکسا را دیدیم که به استقبال ما آمده بودند و به ما گفتند که 

ما هتل مناسبی برای . اید، در پایین شهر قرار دارد و جای مناسبی برای اقامت شما نیست هتلی که شما رزرو کرده

های ما را  ی اطاق من گفتم ما مایل نیستیم که شرکت بکسا، کرایه. رفتایم که به آنجا خواهیم  شما تهیه کرده

درصد به ما  ۵۰گفتند اشکالی ندارد خودتان بپردازید ولی شرکت ما با این هتل قرارداد دارد و همواره . بپردازد

قای امیری گفت که بین آهسته به من و آ چند دقیقه بعد آقای به. ما قبول کردیم و به آن هتل رفتیم. دهد تخفیف می

 .ها با هم گفتگو نکنیم های ما دستگاه شنود دارند و ما باید محض احتیاط در اطاق ها در اطاق کنم آن فکر می
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های پیشنهادی شما  توانیم اطمینان کنیم که قیمت ما چطور می: ها داشتیم گفتیم ای که با بلژیکی روز بعد در جلسه

کردیم و در نهایت موافقت کردیم که به پاریس سفر کنیم و با مقامات ها با هم گفتگو  عادالنه است؟ ساعت

های پیشنهادی را کنترل کنند و اگر آنها  سازمان یونسکو، مشکل خود را مطرح نمائیم و از آنها بخواهیم که قیمت

 .ها را عادالنه دانستند، وزارت آموزش قرارداد را امضاء کند این قیمت

به یونسکو رفتیم و با یکی از . کردند رفتیم، دو نفر از شرکت بلژیکی ما را همراهی می روز بعد با قطار به پاریس

توانیم در چنین مسائلی  کنیم و نمی ها دخالت نمی ما در رابطه بین دولت: او گفت. معاونان یونسکو صحبت کردیم

المللی در حوالی شهر میالن در  ای بین ورود پیدا نماییم و تخصصی هم نداریم، اما یک مرکز تعلیمات فنی و حرفه

اگر موافق باشید، . ای در آنجا فعالیت دارند های برجسته ایتالیا وجود دارد که کارشناسان ورزیده و اقتصاددان

ای از قرارداد و فهرست کاالهای مورد معامله را برای آنها بفرستیم تا آنها پیشنهادات شرکت بکسا را مورد  نسخه

 .نتیجه را از طریق سفارت ایران در ایتالیا به شما اعالم کنندرسیدگی قرار دهند و 

 .ما موافقت کردیم و همان شب به ایران بازگشتیم

حال شد و مراتب را به نخست وزیر اطالع  روز بعد به دفتر خانم پارسا رفتم و داستان را برایش شرح دادم، خوش

 .داد

رش مشروحی که به وزارت امور خارجه ایران رسید، اعالم ی ایتالیایی مزبور طی گزا روز بعد مؤسسه ۱۰حدود 

 .المللی قابل رقابت است های بین ها با قیمت های پیشنهادی بلژیکی کرد که با توجه به جمیع جهات، قیمت

المللی عادالنه بودن  قدر که یک مؤسسه بین کنکی بیش نیست ولی همین خوش دانستیم که این نظر، دل گرچه ما می

های وزارت  ها و بررسی را پذیرفته بود، خانم پارسای را وادار کرد که به دکتر حسین توکلی معاون طرحها  قیمت

ها  های چند ساله بلژیکی آموزش اجازه دهد که قرارداد را از طرف آن وزارت امضاء کند و چنین شد که کوشش

 .به نتیجه رسید

شد که هرچه زودتر از طریق  ه خانم پارسا فشار وارد میوزیری و سازمان برنامه ب از روز بعد هر ساعت از نخست

ما به سرعت طرح مربوطه را تهیه و به سازمان برنامه دادیم و آنها کمتر . بانک ملی ایران، ثبت سفارش صورت گیرد

به از دو روز، طرح را تصویب کرده و اعتبار ارزی الزم را در اختیار ما قرار دادند و تشریفات بانکی ثبت سفارش 

 .خوبی طی شد

ای به وزیر، درخواست کرد تا کارشناسان وزارت آموزش و پرورش برای  چند هفته بعد، شرکت بلژیکی طی نامه

ای و  نفر از کارکنان تعلیمات فنی و حرفه ۲۰کنم حدود  فکر می. های قرارداد به بلژیک اعزام شوند آشنائی با هدف
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از میان آنها فقط نام خانم رهرو، مهندس صیادی، مهندس ایزدپناه و دفتر راهنمائی تحصیلی انتخاب شدند که من 

کرایه رفت و برگشت . خانم پارسا به من نیز اجازه داد که برای استراحت به این سفر بروم. پیوندی را به خاطر دارم

 .های ایام اقامت در بلژیک کالً وسیله شرکت بکسا تأمین شد و هزینه

عقد قرارداد مزبور سپری نشده بود که دکتر پارسا از وزارت برکنار شد و به جای وی  ماه از ۳الی  ۲کنم  فکر می

وی نیز به این قرارداد با بدبینی . به وزارت آموزش و پرورش انتخاب گردید« دکتر احمد هوشنگ شریفی»

جرأت و شهامت  اما. کرد که باید به وجهی از شرّ این قرارداد راحت شویم نگریست و مرتب با من گفتگو می می

ها دریافتند که اجرای این قرارداد با  کم بلژیکی کم. این کار را نداشت، اما ثبت سفارش مجددی نیز صادر نشد

برد، لذا در زمان وزارت دکتر منوچهر گنجی با  مشکالتی همراه است و اخطارهای مکرر آنها نیز کاری از پیش نمی

 .رسد و بار دیگر ثابت شد که بار کج به منزل نمی دریافت خسارات خود، قرارداد را لغو کردند

گذرد و کمترین شائبه ریب و ریا و تظاهر و تملق منتفی است، من هنوز  سال از آن روزگار می ۵۰اینک که حدود 

های  در چند سالی که در زمان او، مدیریت طرح. ی پاک و معصوم و نگران خانم پارسا را به خاطر دارم چهره

ی تاریک و خالفی در وی ندیدم و همواره به او چون فردی قدیسی احترام  عهده داشتم، کمترین نقطه عمرانی را به

 .گذارم و یادش برایم گرامی است می

 مرتضی حسینی دهکردی 

 فرخ رو پارسا دکتر زنده یاد به یاد پرافتخار : آرمان

پیش از آنکه به  ودر آخرین شب زندگی در زندان اوین فرخ رو پارسا دکتر وصیت نامه ای که 

 :نوشتدست جالدان روسیاه به قتل برسد، 

 

به کسی بدهی  .زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده است ،وصیتی ندارم

.ندارم و اگر از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد  

است که گناهانی که در کیفر خواست به من نسبت داده شده و دانم و وجدانم راضی  می

.مواردی که ذکر شده مرتکب نشده ام  

نماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن است به همسرم بدهید که به دخترم جا  

دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می گذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر  .بدهد

...پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. از این باشد  
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 زن، زندگی، آزادی

 جنبشی صد ساله ۀنوزاد صد روز

 منصوره شجاعی

 

  

و  نویسنده ،حقوق زنان ، فعّالمترجم ، کتابدار سابق،تهران در ۱۳۳۷متولد  منصوره شجاعی نویسنده: ۀدربار

کمپین یک میلیون امضا، عضو  پژوهشگر ایرانی است. وی یکی از بنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان، از مؤسسین

و از  زنان بانوی اوز ۀو کتابخان آبادی صدیقه دولت تخصصی زنان ۀمؤسس و عضو هیئت مدیره اولین کتابخان

 برای   گویا  ۀگروه کتاب و کتابخان مسئولعنوان  به  سال  ده  به مدت   وی فمینیستی است. ۀاعضای مؤسس مدرس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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المللی کتاب برای کودک را  است و تندیس تقدیر دفتر بین همکاری داشته شورای کتاب کودک کودکان نابینا با

 در ایران دریافت کرد. ۱۳۸۹در سال 

عالی بازرگانی بود و با شروع انقالب فرهنگی  ۀمدیریت در مدرس ۀپیش از انقالب دانشجوی رشت منصوره شجاعی

مترجمی فرانسوی تحصیالت دانشگاهی خود را ادامه  ۀها، در رشت از دانشگاه اخراج شد. پس از بازگشایی دانشگاه

شورای کتاب کودک و دیگر نهادهای مردمی در مناطق  با یونیسف، داد. پس از بازنشستگی از طریق همکاری

هفتاد به مدّت دو سال عضو هیئت  ۀهای کوچک و سیّار برای زنان و کودکان ایجاد کرد. اوایل ده محروم کتابخانه

 ۀحوز در  ی آثار ۀترجم و   به تألیف  مدّت این   در و   بود زیست  محیط با آلودگی  مبارزه   زنان جمعیت » ۀمدیر

تاریخ اجتماعی  ۀنوبل، طرح ایجاد موز ۀجایز ۀبرند شیرین عبادی به پیشنهاد ۱۳۸۷در سال  اکوفمینیسم پرداخت.

، زندانی شد و بازجویان زندان او را مجبور به ۱۳۸۸زنان ایران را آغاز کرد، ولی بعد از وقایع انتخابات در سال 

 توقّف طرح کردند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 ۀماهای حوزنامه و تارن ۀزنان، جنس دوم، فصل زنان، مجل ۀکتاب، جهان کتاب، مجل ۀها در فصلنام شجاعی سال

تألیفی و ترجمه است. همکاری با گروهی از  ۀاست که حاصل آن صدها مقال زنان قلم زده و کار پژوهشی کرده

از آثاری است که به قلم او « همچون یک داستان»و « محیطی اخالق زیست»دو جلدی  ۀمجموع ۀمترجمان در ترجم

کتابشناسی تئاتر و کتابشناسی ریاضیات  های فراگیر، انهکتابخ»های گویا  است. انتشار کتابشناسی کتاب ترجمه شده

زنان نورنبرگ همکاری  ۀبا انجمن قلم آلمان و موز ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۱های  است. در سال نیز با همکاری او منتشر شده

به زبان آلمانی است که در  داستان کوتاه و چند« خواهران شهرزاد»است. حاصل این همکاری انتشار کتاب  داشته

 .است های انجمن قلم آلمان منتشر شده مجموعه داستان

 
های معتبر و نیز انتشار چند  ها، مجالت و وبسایت و ترجمه در فصلنامه تألیفی، پژوهشی ۀحاصل کار او صدها مقال

جلد کتاب فارسی و انگلیسی است. شجاعی به علّت فعّالیت در جنبش زنان بارها دستگیر و مورد بازجویی قرار 

ج از کشور خرو ۀپس از رفع ممنوعیت چهارسال اش بارها مورد هجوم نیروهای امنیتی قرارگرفته است. گرفته و خانه

ای  از سوی انجمن قلم آلمان بورسیه ۲۰۱۱ ۀبه آلمان سفر کرد. ژانوی ۱۳۸۹به همت وکیلش نسرین ستوده، در سال 

های کوتاه مدت آموزشی  های زنان نروژ، آلمان و ایتالیا دوره و در همان دوران در موزه سه ساله دریافت کرد

و عضویت  دیجیتالی جنبش زنان ۀزنان همکاری داشت که منجر به ایجاد موز ۀگذراند و در شهر نورنبرگ با موز

حقوق بشر و مطالعات جنسیت در مؤسسه علوم  ۀرشت در ۲۰۱۴شد. از سال  های زنان المللی موزه در انجمن بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87


               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

79 

 

 

جتماعی زنان با دپارتمان علوم ا ۀتحصیل داد و اکنون به عنوان پژوهشگر حوز ۀاجتماعی دانشگاه اراسموس ادام

به همت   .کند همکاری می (ISSH) علوم اجتماعی ایران آکادمیا ۀو مؤسس (VUA) دانشگاه آزاد آمستردام

در ایران آغاز شد. هدف از تأسیس  ۱۳۸۷از سال « جنبش زنان ایران ۀموز» ۀمنصوره شجاعی و همکارانش، پروژ

اسناد و اطالعات در مورد وضعیت اجتماعی، این موزه،  ایجاد یک سازمان مردم نهاد زنان به منظور گردآوری 

های زنان  ها و پیروزی فرهنگی، سیاسی، علمی، هنری و ورزشی زنان ایرانی است: تالش برای نشان دادن شکست

فیزیکی  ۀایرانی از نهضت مشروطه تا کنون. این مجموعه به صورت مجازی از طریق وب سایت دو زبانه و ارائ

 در چندین کشور ارائه شده است. توسط نمایشگاه مسافرتی ما

ساز زنان زندان اوین است که به کوشش منصوره شجاعی و گروهی  نام نمایشگاهی از آثار دست "از اوین با عشق"

 ۱۳۸۸اثر است که از سال  ۳۳از فعاالن جنبش زنان در نورمبرگ آلمان به نمایش درآمده است. این نمایشگاه شامل 

آرمان  ۀدر فصلنام  .اند اند و به مرور زمان به خارج از کشور منتقل شده اوین ساخته شدهدرون زندان  تا به امروز

 در این زمینه با خانم شجاعی مصاحبه ای منتشر شده است.  ۲۰ ۀشمار

*** 

زن، "ون سرخش، زمین جنبش زنان چنان بارور شد که بیدرنگ نوزادی با سه نام خاسمش ژینا/مهسا بود. از 

را به مادران و دخترانی هدیه کرد که دست در دست هم تا به امروز صد روزه اش کردند.  نوزاد  "أزادیزندگی، 

صد روزه ای که حاصل صد سال تالش زنان ایرانی  است. نوزادی که در این صد روزه چنان شتابان رشد یافته و به 

و می زایاند.  این نوزاد که در کردستان  بلوغی زودرس رسیده که خود نیز مادری می کند، خلق می کند، می زاید

 ، عدالت خواهانه، و آزادیخواهانه استوارشد.نامگذاری شد و تا به تهران نامش را فریاد کردند بر سه عنصر زنانه/تنانه

درخشان جنبش زن زندگی آزادی، به تاریخ مبارزات مدنی ایران افزوده شده است، درجات  ۀآنچه از کارنام

از خشونت پرهیزی، تکثرگرایی، سکوالریسم، همبستگی و ائتالف میان گروه های مختلف شگفت انگیزی 

اجتماعی، صنفی، اقوام، از یک سو و جلب حمایت افکار عمومی جهانی، نهادهای بین المللی، اعضای دولت و 

جریان های   نمایندگان پارلمان برخی از کشورهای پیشرفته، از سوی دیگر است. درکنار این گونه حمایت ها،

روشنفکری و فمینیستی سراسر جهان به ویژه فمینیست های منطقه نیز حمایت خود را از این جنبش به اشکال 

ناپدید شدن،   گوناگون اعالم کرده اند.  تداوم بیش از صد روز مبارزه و مقاومت  های مردمی وامدار جان باختن،

 ان عزیز بوده است. زخمی شدن، زندانی شدن و اعدام شدن  ده ها هزار ج
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رقم بهت انگیز کشته شدگان و دستگیرشدگان از نگاه بسیاری از منتقدان و محققان، همپای رقمی است که  

درکشورهای دیگر، نه در صد روز که شاید دریک سده اتفاق بیفتد.  گذر عدد روزهای یک جنبش خشونت پرهیز 

مبارزات مدنی و به ویژه مبارزات زنان ایران است. همان طور که حاصل بلوغ اجتماعی  ۀمحصول پیشیناز عدد صد، 

مقابله با خشونت بارترین سرکوب ها، آوازساختند،  و خرد سیاسی زنان و مردان جوانی است که صد روز در

 مدنی آفریدند.  ۀدند و از اندوه و عزا امید و آیین مبارزحجاب اجباری به آتش انداختند،آغوش مهر گشو

 
 علیه حجاب اجباری و نابرابری زن و مرد در حکومت اسالمی ۱۳۵۷تظاهرات اسفند 

و نمو این جنبش را در دو حرکت شناسنامه دار در پس از انقالب اسالمی می توان دنبال کرد.   اما نشانه های رشد

در اعتراض به فرمان حجاب اجباری بود که ازآن  ۱۳۵۷حرکت اول یعنی راهپیمایی عظیم  روز جهانی زن در سال 

درششم دی ماه  سال « انقالب دختران خیابان» ۀوحرکت دوم ظهور پدید iبا نام خیزش شش روزه نیز یاد می شود. 

آرام و امن از « اسید پاشان» و « عوامل خودسر»توسط ویدا موحد بود.  در دورانی که خشونت گشت ارشاد و ۱۳۹۶

زندگی زنان ربوده بود، این حرکت به صورت انفرادی از سوی زنان معترض به حجاب اجباری آغاز شد و افکار 

آغازین  ۀی مسلط بر جامعه، آنچنان به خود جلب کرد که امروز  نه تنها نقطعمومی  را علیرغم خشونت های اقتصاد

زندگی با کرامت و آزادی برای همگان را از آن خود  ۀجنبش زن زندگی آزادی شد، بلکه اولویتی همتراز با مسئل

 کرد.  
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زنان از زمان تصویب قانون حجاب و قانون مجازات  ۀحرکت شناسنامه دار، تداوم مبارزات روزمر درکنار این دو

آنها با گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و  ۀو درگیری هرروز ۱۳۶۱اسالمی برای بدحجابی در سال

دختران زینب از خیابان گرفته تا ورودی اماکن عمومی وحتی در مواجهه با نیروهای مهاجم به خانه ها و میهمانی ها 

انجام گرفته، اما نشان از عمق و گستردگی این مبارزه درمیان زنان « بدون شناسنامه» صورت پراکنده و هرچند به 

نود شمسی، حضور پررنگ زنان در جغرافیای سایبری به ویژه در خارج ازکشور برای بیان  ۀایران دارد. از اوایل ده

 ترویج گفتمان ضد حجاب اجباری شد.  اعتراضات فردی، نوعی بازوی کمکی برای حرکت های میدانی از طریق

 
 ۱۳۹۶دختران خیابان انقالب 
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 کمپین مسیح علینژاد برای آزادی های یواشکی

i«نه به حجاب اجباری» تشکیل کمپین های سایبری  مانند کمپین  i توسط گروهی از دانشجویان ۱۳۹۲، درسال ،

، که ۱۳۹۳، در سال «بی حجاب رای می دهم»بودند، لیبرال دانشگاه های ایران که به تازگی از ایران خارج شده 

آزادی های »توسط زنان جوان اکتیویست دردوران انتخابات دولت روحانی در خارج از کشور تشکیل شد، 

، که توسط مسیح علینژاد راه اندازی شده بود، کمپین ۱۳۹۵چهارشنبه های سفید؛ درسال »و ۱۳۹۴،  درسال «یواشکی

یج گفتمان ضد حجاب اجباری نقش مهمی ایفا کرده اند. در میان این کمپین ها، کمپین نه به هایی هستند که در ترو

حجاب اجباری، نه تنها به انتشار تصاویری از زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری می پرداخت، بلکه سعی در 

حجاب اجباری بنویسند و  ۀدربار خواست که مطالبی را تولید محتوا هم داشت  و از زنان و مردان دست به قلم می

آنها بفرستند. عالوه براین، مطالب کوتاه شده ای  از وبسایت ها  و  ۀهمراه عکسی ترجیحا بدون حجاب برای صفح

iمنابع مختلف را انتخاب می کرد و دراختیار کاربران قرار می داد.  i i 

ایران و جنبش زنان ایران  ۀجامع برمی خواهم بگویم که جنبش زن زندگی آزادای، جنبشی ناگهان حادث شده 

 نبوده است و از پیشینه ای گرانقدر برخوردار است. 

دهیم ، فقدان ابزار سازماندهی برای  و اما آنچه در این جنبش نمی بینیم و به امید رویش و حضور آن را ادامه می

 اساس  بر امید   این  بش بیشتر می شود.ادامه روند آن است. اما این امید روز به روز در میان بازیگران و حامیان جن

امید یعنی تالش برای »واتسالو هاول  از امید می دهد: عاملیت بازیگران این جنبش شکل گرفته همان تصویری  که 

پورا و فضای سایبری وجود دارد امید سهم بدین رو تا زمانی که تالش در خیابان، دانشگاه، زندان، دیا« تحقق رویاها
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به ناداشته های این جنبش به تحقق رویاهای این جنبش نیز وجود دارد. چنین امیدی اما مانع نگرش انتقادی نسبت 

جنبش ذهنیت  انقالبی و تصویرهایی روشن از این انقالب دارد، اما فاقد ابزار الزم برای یک انقالب . این نمی شود

و جریان های هدایت کننده است که هم به دلیل ب اابزار یک انقالب سازماندهی، احز خشونت پرهیزاست.

بازدارندگی درونی  چهره های کلیدی جنبش به ویژه جنبش زنان و هم به دلیل سرکوب بیرحمانه از این جنبش 

سلب شده است.  اما شاید بتوان امیدوار بود که استراتژی قوی و پایدار این جنبش ضد اقتدار، ضد قیمومیت، 

سرژ پوپویچ استاد دانشگاه فلوریدا  فرایند پیشروی به ابزار الزم نیز مجهز شود.  کثر بتواند درمت سکوالر، دگرپذیر و

 «.جنبشی که بتواند استراتژی را مشخص کند و فراگیر باشد موفق تراز جنیش های واکنشی است»می گوید: 

  

 خالصه ای از تاریخ جنبش زنان 

مبارزات  ۀحق رای، حق آموزش و حق تاسیس انجمن پا به عرص ۀمطالبزنان در ایران از زمان مشروطه با سه  جنبش  

i«جنبش حقوق زنان»گذاشت. از این جنبش به لحاظ مطالبات و موقعیت تاریخی با عنوان  v  یاد می شود که همزمان

 با جنبش مشروطه و آغاز قانون مداری شکل گرفت. 

یقی خود به جامعه بودند، اما قوانین تبعیض آمیز در در قرنی که گذشت هرچند زنان موفق به قبوالندن هویت حق 

هر چرخش تاریخی از دوران مشروطه تا دوران نهضت ملی نفت، و از دوران انقالب سفید تا انقالب اسالمی، و نیز 

پس از انقالب اسالمی تا کنون، هویت حقوقی آنان را نادیده انگاشته است. هرچند زنان آماج تیرهای پی درپی 

ای گوناگون شدند، اما نه تنها برای کسب هویت حقوقی خود پافشاری کردند، بلکه در دو خیزش یکی تبعیض ه

برای  بازپس گرفتن تن مصادره   خویش، ۀدوم  قرن گذشته و دیگری در اواخر قرن با تاکید بر هویت تنان ۀدر نیم

 خود به پا خاسته اند.  ۀشد

و هویت، متعلق به جنبش آزادی زنان است که قدمت آن حتی جدید در جنبش زنان به لحاظ جنس  ۀاین مرحل

 بیش از جنبش حقوقی زنان است. 

 

 جنبش آزادی زنان جنبشی براساس مطالبات تنانه   

اول قرن سیزدهم و مشخصا در مسیر حرکت زنانی  ۀتبارشناسی جنبش آزادی زنان در دو قرن اخیر، ما را به  نیم

، خواهان رهایی زنان از اندرونی ها بود.  چون طاهره قره العین می گذارد  که با حضور بی حجاب در مجامع مختلط

یا ما را با ابتکار بی بی خانم استرآبادی در اواخر همان  قرن آشنا می کند که  با طراحی لباسی برای  زنان که ضمن 
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ظ حجاب اما بدون چادر و چاقچور باشد، زمزمه های جنبش آزادی را سرداده بودند. درسوی دیگر جامعه،  حف

حرکت زنان دربار و به طور مشخص رفتار تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در ایجاد محفل های ادبی و فاش 

وشن اعتراض های زنان از طیف های کردن روابط جنسی پنهان همسرش با پسران جوان دربار، درواقع نشانه های ر

متفاوت  به تنْ حصری و رویش جنبش آزادی زنان بوده است.  و باز نشانه هایی داریم که با ظهور نطفه های 

در تهران  اعتراض به ظلم وستم  عین الدوله مشروطه خواهی، زنان در همراهی با خیزش های عمومی، تظاهراتی در

  vیکی از زنان مقنعه و روبنده اش را به چوب زده و شعار داده بود.  هرات،ترتیب داده بودند. در این تظا

با شکل گیری مشروطه و آغاز دوران تجدد خواهی در پایان قرن سیزدهم،  زنان برای کسب آزادی های فردی و 

سنتی و با برخی مردان روشنفکر در چالش بودند، بلکه با مفاد قانون اساسی مدعی تجدد  ۀاجتماعی نه تنها با جامع

رویکرد  ۀرویکرد سنتی از یک سو و سلط ۀخواهی نیز، درچالش بودند. یعنی زنان، جنگاوران میدانی بودند که سلط

. جغرافیای میدان این نبرد از به اصطالح مدرن ازسوی دیگر، آزادی حقوقی وآزادی زنانه آنها را نشانه گرفته بود

از اتاق خواب » خانه تا مجلسین قانون گذار را شامل می شد؛ همان جغرافیایی که ژانت آفاری در مقاله اش باعنوان:

و  « فردگرا»تن به تن  و یا آنطور که امروزگفته می شود  ۀبه روشنی توصیف کرده است. دراین مبارز vi«تا خیابان

 از سوی دیگر با روشنفکران سنت پذیر سلطه طلب جنگیده اند. ک سو با قوانین ضد زن و، زنان از ی«ناجنبش»

نشینی، هرچند به شکل پراکنده اما با شجاعت  به هر روی حرکت های مستقل زنان در اعتراض به حجاب و پرده

با قانون   رفت تا به رهایی زنان مناطق دور نیز منجر شود، دختران، می ۀزنان شهرنشین، و با موضوع طرح لباس مدرس

حکومتی، به عکس خود تبدیل « های آژان »توسط  ضد حجاب اجباری رضاشاه پهلوی، و اجرای خشونت آمیز آن 

جعانه فمینیست های نسل اول که به تدریج به راهکارهایی برای مقابله با سنت های مرتشد. اعتدال و میانه روی 

همچون گفتمانی  دست می یافتند،  توسط حکم کشف حجاب اجباری  رضا شاه، از سوی الیه های پایین جامعه، 

حجاب   ۀبانوان  و نیز انتشار مطالبی دربار ۀنام ۀحکومتی تلقی شد. جوهر قلم زنانی چون شهناز آزاد رشدیه در نشری

اجرای خشونت بار قانون  ۀادی زنان رنگی نوین بخشد، با نحوعالم نسوان، که می توانست جامعه را با آز ۀدر نشری

vi«چادری که جا نماند»کشف حجاب اجباری به سرعت رنگ باخت. وقایع مربوط به آن دوران درکتاب  i  به نقل

از زنانی که آن دوره را شخصا تجربه کرده و یا از مادران و مادربزرگ های خود شنیده اند، پس از نزدیک به 

مهر منتشرشد، که  ۀاز سوی انتشارات سور«  دختران خیابان انقالب»، همزمان با پیدایی ۱۳۹۶بعد درسال  هشتاد سال

کشف حجاب اجباری و فضا سازی علیه مبارزات ضد حجاب اجباری  ۀنوعی تولید ادبیات  تظلم خواهی از واقع

viبود.  i i 
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طالیه داران دومین خیزش جنبش آزادی زنان « بدختران خیابان انقال»از قضا این همزمانی پربیراه نبود چرا که 

زنان،   ۀتالش های  صد سال ۀشدند. و آنچه امروزه درخیابانها شاهد آن هستیم فی الواقع می توان گفت که  بر پای

 چرخش گفتمانی از جنبش حقوقی به جنبش آزادی زنان در پنج سال اخیرشکل گرفت. 

 

 تن زنان  هم هدف هم  آماج سرکوب

دستگیرکرده بودند،  « بدحجابی» شدن ژینا/مهسا امینی دراثر خشونت ماموران گشت ارشاد که او را به جرم کشته 

تحمل زنان و مردان منتقدی را که پس از سالها آزمودن راه هایی برای تغییر شرایط و حفظ تعامل مدنی با  ۀآستان

 دولت های گذشته تالش کرده بودند، به معنای واقعی کاهش داد.

زنان حجاب از سربرداشتند و این بار دیگر نه شال  برسرچوب زدند و نه تک وتنها بر باال بلندی ها ایستادند. این بار 

زنان در مبارزات روزمره، درهیبت تنی جمعی به خیابان آمد و حجاب های اجباری را به آتش  ۀتن های تنها ماند

یبای زنان و مردان جوانی تشکیل شده بود که شانه به شانه،  های خیابانی سوزاند.  این تن جمعی اما از ترکیب ز

دست در دست، آغوش در آغوش هم، فریاد آزادی سردادند.  تن محوری در این جنبش هم به لحاظ اعتراض به 

اجراهای خیابانی در چرخیدن های سرمستانه تا  ۀحجاب اجباری  یا تن حصری های دیگر و هم به لحاظ  نحو

های مهربانانه و جست و خیزهای چاالکانه از نگاه زن ستیز و اهریمنی نیروهای سرکوب دور درآغوش کشیدن 

نماند و از قضا همین تن جمعی آماج تیرهای سرکوب، تعرض های جنسی و تجاوزهای بیشرمانه در زندان شده 

 است.   

گرفتن چشمان تیزبین و زیبایشان  حمالت و تعرض های جنسی به تن زنان، کوبیدن باتوم بر فرق سر جوانان، و نشانه

هولناک حکومت بر نابود کردن زنان و قهرمانان بی نام  این نسل شجاع و شورمند دارد.  از قضا  ۀحکایت از اراد

موجود در نام  ۀعلت  رشد و بالندگی این نوزاد صد روزه همانا تالش بازیگران آن در حفظ و تکریم عناصر سه گان

یک را با دیگری تاخت نمیزنند و شعار  زن زندگی آزادی گاه به آوازی بلند و گاه به این جنبش است که  هیچ 

 زمزمه ای درخفا و گاه به صد نوا از گوشه گوشه های  ایران هنوز به گوش می رسد.

موجب پیوستن گروه ها و اقوام و جنبش   هرچند ویژگی های این جنبش همچون ائتالفی بودن و متکثر بودن آن،

جتماعی متعدد به یکدیگر شده  و هرچند هر سه عنصر نام این نوزاد صد روزه،  برابری زنان  و مردان، حفظ های  ا

کرامت و حرمت انسان در زندگی و  اصالت آزادی و رهایی را به تصویر می کشد،  اما مرکزیت موضوع زنان و 
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نقطه عطفی در تاریخ  جنبش   ال زمینی،آزادی زنان در این جنبش و نیز همراهی مردان درتکمیل این تصویر کام

 های اجتماعی ایران  است.

ما  ۱۴۰۱زندگی آزادی  ،، و زن۱۳۹۶دختران خیابان انقالب   ،۱۳۵۷جان کالم این که،  ازراهپیمایی هشتم مارس 

جنبش آزادی زنان  ۀبرای بار سوم با سه حرکت شناسنامه دار و البته صدها حرکت بدون شناسنامه پا به مرحل

جنبش زنان برای  گذاشته ایم. هرچند هنوز درگیرچالش های جدی جنبش حقوق زنان هم هستیم. سازو کار

رویارویی با چالش هایی چنین سهمگین،  بازهم از طریق تجمیع نیرو و به رسمیت شناختن حرکت های فردی ونیز 

ان ایران، تکیه روی مطالبات پرچالش برای جنبش زن ۀتالش برای  کنش های جمعی فراهم می شود. دراین مرحل

مشترک تنانه، برابری خواهانه وعدالت خواهانه، جنبش را برای حضوری شورمند تر در مبارزات ضد حجاب 

اجباری، حق باروری، حق پیشگیری از بارداری و مطالبات دیگر آماده می سازد. گفتمان  جنبش زن زندگی آزادی 

 -برو زنان و مردان  ایران است، اما آنطور که نیره توحیدی توصیف می در ایران هرچند گفتمانی برآمده از بوم و

i«گلوکال»کند   x  .یعنی جهانی/ وطنی است 
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ad%2F10-53895-

ftj12%2F18#%5B%7B%22num%22%3A211%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%

22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C700%5D 
10

 Global & Local 

https://www.facebook.com/na.be.hejab.ejbari
https://www.facebook.com/na.be.hejab.ejbari/posts/179945088806767
https://iranacademia.com/agora/text/article/published-in-ftj/fjt-11/
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 اندانا زندیانم آشنایی با

   "هم سرنگ، هم خودنویس"کتاب از 

 هادی بهار

 پزشک، نویسنده و ادیب

 

آرمان برکت بزرگی است، در هر  ۀدکتر هادی بهار که مشارکت و همیاری او برای فصلنام یادداشت سردبیر:

محبوب  و  ۀبه تحلیل شعر شاعران برای جوانترها می پردازد.  این پزشک و نویسند "ستون ادب جوان"شماره در 

بنیادگذار عصرهای تاریخ در واشینگتن دی سی، این بار ستون ادب جوان را به دکتر ماندانا زندیان، پزشک و شاعر 

 منتقل کردیم.زن، زندگی، آزادی  ۀساکن لس آنجلس اختصاص داده که ما نیز آنرا به پروند ۀو نویسند

پزشکان ایرانی که در نویسندگی ادبی و سیاسی نیز  ۀدربار خودنویس هم سرنگ همدکتر بهار اخیرا در کتاب 

دست داشته اند، منتشر شده، بخشی را به ماندانا زندیان اختصاص داده است. پایداری دکتر بهار را در خدمات 

 هر چه فزونتر آرزومندیم. ستاییم و برای او شادمانی و سالمتی -فرهنگی اش می

همان طور که از نام آن بر می آید، به معرفی آثار پزشکانی پرداخته  :هم سرنگ هم خودنویس کتاب ۀدربار

بسیار به شعر و ادب و نویسندگی و پژوهش و گاه سیاست و روزنامه نگاری  ۀپزشکی، با عالق ۀکه در کنار حرف

   .اند گذاشته جای بر خود از ای برجسته آثار گاه و پرداخته اند
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مرور بر زندگی و آثار این پزشکان ممکن است این فکر »این جلد نوشته  ۀدکتر بهار با طنز مخصوص خود در مقدم

نادرست را به ذهن متبادر کند که برای شاعر، نویسنده و یا سیاستمدار خوب شدن شرط اول قدم آن است که 

  «سپس خودنویس!پزشک باشی! به عبارتِ دیگر اول سرنگ 

تن از آنان را که در قرن چهاردهم  ۴۵دکتر بهار بی توجه به نظرات و وابستگی های سیاسی این گروه از پزشکان، 

خورشیدی منشأ اثراتی بوده اند انتخاب کرده، و به طور ایجاز به بررسی زندگی فرهنگی آنان پرداخته است و با 

 او که است تعدادی از بیش مراتب به اند داشته کار و سر خودنویس با که پزشکانی تعداد که موضوع این اشاره به

 و خدمتگزار پزشکان یگرد بعدی جلدهای در که داده وعده کرده، انتخاب کتاب اول جلد برای شخصاً

است « ماندانا زندیان»جوانترین پزشکی که در این مجموعه معرفی شده  کند. معرفی را تأثیرگذار و فرهنگدوست

   .آخرین بخش از کتاب به او اختصاص یافته استکه 

 ، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیپزشکماندانا زندیان: 

 

پزشکی در ایران است. او اینک  ۀدر شهر اصفهان و دانش آموخته ی رشت ۱۳۵۱فروردین  ۷ ۀماندانا زندیان، زاد

در لس انجلس است و در حال حاضر به تحقیق بر روی « سیدرز ساینای»جزو کادر پزشکان پژوهشگر در بیمارستان 

ر و عضو هیأت علمی و دبی« ره آورد» ۀفصلنام ۀانواع سرطان های پیشرفته مشغول است. وی عضو هیأت تحریری

« کتاب گویای لس انجلس» ۀاست. او سالهاست که با مؤسس« بنیاد مطالعات مشروطه خواهی»بخش ادبیات 

از شهرنوش « زنان بدون مردان»و « سگ و زمستان بلند»از سیمین دانشور، و « سووشون»و آثار همکاری کرده 

سیار جالبی با بزرگان ادب فارسی و پارسی پور را اجرا کرده است. ماندانا زندیان گفت و گوهای متعدد و ب

کوشندگان فرهنگی و سیاسی برون مرزی من جمله با دکتر یارشاطر انجام داده و منتشر کرده است و این یکی از 

 ایرانیان در خارج از ایران می باشد. ۀدالیل شهرت او در جامع
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 ناوین مجموعه شعرهای ماندانا زندیان عبارتند از:ع 

 (۲۰۰۱نگاه آبی )نشر پژوهه، تهران،  -

 (۲۰۰۳هزار توی سکوت )نشر پژوهه، تهران،  -

 (۲۰۰۵نجلس، آس وضعیت قرمز )انتشارات شرکت کتاب ل -

 (۲۰۰۹در قلب من درختی است )انتشارات شرکت کتاب لس انجلس،  -

 (۲۰۱۲چشمی خاک، چشمی دریا )نشر ناکجا، پاریس،  -

 (۲۰۱۶ت اچ اند اس مدیا، لندن، ما خورشید سایه های خویشیم )انتشارا -

 ۲۰۱۹، انتشارات شرکت کتاب، لس انجلس، «صدای سایه های هم بودیم» -

 چهار کتاب از ماندانا زندیان

 (۲۰۱۲حرفه ای و آثار ایرج گرگین )انتشارات شرکت کتاب، لس انجلس،  ۀزندگی نام   .امید و آزادی -

بازخوانی ده شب مجموعه ای از مصاحبه ها با شاعران و نویسندگان، پیرامون ده شب شعر انستیتو گوته در  -

 (۲۰۱۴تهران )انتشارات بنیاد داریوش همایون، آلمان، 

 (۲۰۱۶احسان یارشاطر در گفت و گو با ماندانا زندیان )انتشارات شرکت کتاب لس انجلس،  -

 ویراستاری:

 ۲۰۲۲انتشارات بنیاد مطالعات ایران، واشنگتن، یادداشتهای یارشاطر،  -

 از مصاحبه، و نقد چهارده و -توزیع هوشنگ اثر -ای نقره شاعر نمایش متن )دربرگیرندهشاعر نقره ای،  -

 ۲۰۱۹ آنجلس، لس ،۷۹ نمایش کارگاه انتشارات ،(نامه نمایش نویسنده با زندیان بلند مصاحبه جمله

 میالدی.

، ۷۹)اثر هوشنگ توزیع(، انتشارات کارگاه نمایش « خبر است رستم از حال پسرش سهراب بی» ۀنمایشنام -

 میالدی. ۲۰۲۱لس آنجلس، 
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 ماندانا زندیان  شعرهای نمونه 

 آنقدر حقیقت داری

 که رؤیای من از خواب می پرد.

 من از صبوری خاک عاشق ترم

 بیا با هم جوانه کنیم

 ست،دلتنگی شاید زمستانی 

 در انتظار یک لحظه بهار.

* 

 گفتیم: زنده باد آزادی

 زنده باید آگاهی

 زنده باد زندگی

 و دستهایمان را در نور کاشتیم. 

 گیسوانمان را پوشاندند

 دستهایمان را بستند

 گلویمان را سوراخ کردند

 و تفنگهایشان

 که دستهایشان بود

 آرامش آب را شکست

 بهار شد

 شدیمما زنده ماندیم و سبز 

* 
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 نگران نباش

 این پرتگاه هم پنجره ای دارد مثل پاگردِ راه پله

 آرام اگر بمانی و پلک نزنی

 سقوط می کنی در خودت، صبور، وَ

 سکوت

 زخم هایت را در گلوی گلدان های کهنه می کارد وً

 یک روز

 دوباره در آسمان رها می شوی، سبک

 وَ چیزی از تو گرم می کند این ویرانی را

** 

  بود این تذکره پایان و

 سُربی های میله که 

  وُ شدند سفر شبستان 

 قفل،

 آوازش رواقِ که سبزی قناری

  ای آینه قلمکاریِ رگبار

 نیاورَد یاد به بود قرار که 

  مرگ، که 

 مهربان مرگ

  وُ بود شناور قدیمی بادگیر اضالع در صدایش که

 وُ معلّق آبی، های معرّق در صورتش
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  آزاد، کویر ایوان در نامش

 وُ بود گرفته آب از را دستش

 .کرد می روشن را تو یادِ چینِ نقطه 

 

 نثر ماندانا زندیان: ۀنمون 

هیچ نمی گویی و رنگ صدایت با من حرف می زند بی واژه، بی بغض... ساده، همین گونه که هست؛ و 

صدای تو می گوید آرامش از خانه ی دلت رخت بسته و در آسمان خاطراتت تاب می خورد و تاب نمی 

 آورد.

به خاطره نمی ماند، خاطراتی که روحی پر کشیده  که چاره ای جز پناه بردن گاه، اندوه چنان میوه می دهد

بر آن آسمان است، و آن آسمان می خواهد تو را همچنان دوست داشته باشد و بنفشه ها را برای پنجره های 

 بهار آماده کند.
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 زنان پیشتاز و تابو شکن در قلمرو هنرهای نمایشی

 اردوان مفید 

 
 ست؟  ییگفتم: برای آزادی چه بها

 گفت: جان 

 ست؟  ییگفتم: برای جان چه بها

 گفت: آزادی 

نسل اینترنت و ماهواره، نسل تحصیل کرده و شیک و از مذهب گریزان، نسل معترض امروز ایران، دختر بچه ها و 

به ستوه آمده، این ناله های در گلو . این زنجیره زنان و مردان سالمندپسر بچه ها، نوجوانان و جوانان، میانساالن و 

خفه شده، چرا و چگونه به فریاد رسیده اند، این نسل با این شتاب و این هیجان و این خوی جنگاوری و دالوری، 

که با یک جرقه به انفجار رسیده اند از کجا هستند؟ پرسش این است... پاسخ کجاست؟ باید پذیرفت، هیچ پدیده 

گونه که هیچ واکنشی بدون کنش به وقوع نمی پیوندد، در ایران خودمان، اگر دوران  ماناجتماعی اتفاقی نیست؛ ه

قاجار مستقیماً به دوران خمینی پیوسته بود و در این میان نهضت مشروطیتی نبود و مشروعه خواهان همچنان به 

فات همچنان فرمانده بالمنازع مطرح نبود و خرا "حجاب"ای به نام  مسئلهحیات خود ادامه می دادند، مطمئناً امروز 

 جامعه بود... 

خفته ایران با جوش و خروش و آهنگ صنعتی شدن غرب و  ۀاگر میرزا تقی خان امیرکبیر اقدام به آشنا کردن جامع

به خصوص اروپا نکرده بود و مساله تجددخواهی و ترقی و بعدها مدرنیته را مطرح نمی کرد، پایه های مشروطه 
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ساساً مجلس و عدالت خانه ای در کار نبود که امروز براساس آن تقاضای آزادی و دموکراسی ریخته نمی شد و ا

 کنند... 

 -امضاء نمی ۱۹۰۶ورود به قرن بیستم در سال میالدی  ۀآستانرا در اگر مظفرالدین شاه قاجار قانون اساسی مشروطه 

جود نمی آمدند که نطفه ای برای چنین آینده ای خواهان به وهرگز جامعه ایران متحول نمی شد و آزادی ،کرد

 شوند... 

نوری را صادر نمی کرد و محمد علی شاه را خلع سلطنت  اهللاگر مجلس نو پای مشروطیت حکم اعدام شیخ فضل 

 ی نمی بردند... تائید نمی کرد، هرگز مردم ایران به عنوان یک ملت به قدرت خود پنمی کرد و رضاشاه را 

اگر رضاشاه بزرگ دست به کشف حجاب اجباری نمی زد، هرگز زن ایرانی روی آزادی را نمی دید و از نعمت 

عظیم  ۀحضور بی پوشش سر و صورت و موی خود در جامعه بزرگ ایران برخوردار نمی شد و از آن تجرب

ر نمی گردید و امروز به کشف مجدد آن همت همدوشی و همسری و فعالیت آزادانه در میان مردان جامعه برخوردا

 نمی گماشت و جان خود را در این راه هبه نمی کرد... 

اگر محمد رضا شاه پهلوی تاج افتخار بر سر ملکه ایران نمی نهاد، هرگز در ایران وزیر و وکیل و روزنامه نگار و 

ی داشتیم، زنانی که در سطح جهان بتوانند ورزشکار و هنرمند و بازیگر و خواننده و نوازنده زن به طور رسمی نم

آزادانه به تحصیل علم و دانش و هنر بپردازند و حقوق دان و قاضی و پزشک و افسر ارشد ارتش و خلبان نیروی 

 هوایی بشوند و در صحنه های هنری بدرخشند... 

دام یک زن بدون حجاب در اگر آن روز بسیار مهم در تاریخ زنان کشورمان قمرالملوک وزیری با سر برهنه و ان

صحنه گراند هتل ظاهر نمی شد، که نشسته بر یک ماه با گشودن پرده تئاتر، نفس خلق را در سینه ها حبس کند، ما 

در تاریخ ترانه خوانی زنان ایران، از نعمت وجود هنرمندانی چون مرضیه، دلکش، ملوک ضرابی، سوسن، گیتی 

ز و پوران و الهه و عهدیه و سیما بینا، پریسا، حمیرا، مهستی و هایده و پاشایی، روح پرور، روح بخش، روح انگی

 باالخره شهره و رامش و گوگوش محروم می ماندیم... 

 -اگر آن روز سنت شکن تاریخی طاهره قرۀ العین در مقابل چند مجتهد متحجر عمامه به سر، حجاب از روی برنمی

 -کشف حجاب و فریاد امروز همین نوجوانان به وجود نمی داشت و این کابوس چند صد ساله را نمی شکست،

 آمد...
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اگر اولین کتاب شعر زنانه توسط بانوی شعر ایران، پروین اعتصامی به قلم تحریر در نمی آمد و این سنت هزار ساله 

رافشار و ... شعر مردانه را درهم نمی شکست، هرگز در زمینه ادبیات ایران، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی و هما می

 پا به عرصه شعر و ترانه نمی گذاشتند... 

اگر اقدامات مدبرانه و دالورانه بانوان ایران برای تاسیس مدارس دخترانه و تربیت نسل تحصیل کرده نبود و آنها 

ن همچنان در پستوهای رنج آور مکتب خانه های خرافاتی مانده بودند، هرگز جامعه رو به رشد دوران پهلوی به چنا

قوام و آزادگی از نظر طرز پوشیدن لباس و آرایش و رفتار و گفتار و کردار پسندیده نمی رسیدند که قادر باشند با 

 زنان جهان برابری کنند... 

اگر به کوشش قابل ستایش معلمان و آموزگاران و دبیران و استادان مربوط به آموزش و پرورش دختران و بانوان 

را اساس تربیت و ارزش بانوان ایران قرار دهند و از حجاب دست و  "نجابت"دوران واژه نبود که با درایت در آن 

پا گیر دوری گزینند، باز شدن راه زنان به ورزش و هنر و ورود به دانشگاه ها برای تحصیالت عالی میسر نمی شد و 

روحانیون و مذهبی با زنان  ۀنتیجه پرورش کودکان آگاه برای آینده ای روشن حاصل نمی شد، مخالفت این طبقدر 

بیشتر همین نکته بود، آنها می دانستند یک زن باسواد و تحصیل کرده و آگاه است که فرزندان آگاه برای آینده 

 تربیت می کند، زیرا زنان در نهایت به فرزندانشان هر آنچه خود آموخته اند خواهند سپرد. 

مربیان و دلسوز ایران بود که حضور موثر و پر رنگ زن ها را در همین طرز فکر سازنده و تربیت سازنده  ۀدر نتیج

و از آن به بعد در اکثر مشاغل کشوری  ۴۰و  ۳۰و  ۲۰تمام سطوح آموزش و پرورش و تعلیمات عالی در دهه های 

در این دوران به شهادت عکس  .که با چه عالقه و دقتی به پیشرفت کشور کمک می کنند بودیمو لشگری شاهد 

شاهد حضور  ،های ماندگار در آرشیوهای خانگی و مجالت و روزنامه ها وقت و ضبط های تلویزیون ملی ایران

که با تسلط و زیبایی هر شب از طریق رسانه های  مگویندگان و مفسرین و برنامه سازان رادیو و تلویزیون هستی

فامیل را در سطح  ۀند و همشتروزنامه ها در خانه های مردم حضوری گرم دا شنیداری و دیداری و هر هفته از طریق

 ند. دکشور به تماشا پای تلویزیون می نشان

در این دوران زن ها در مشاغل پزشکی و وکالت و کارگردانی تئاتر و فیلمسازی و با اجرای رقص ها و آوازهای 

را چراغانی کنند، شادی بیافرینند و به زیبایی در تمام سطوح  ملی و بین المللی توانسته بودند خانه زیبای کشورمان

ی نداشتند که برای رسیدن به آن فریاد بزنند و نمی شد امروز این نوجوانان الگویجامعه بدرخشند، و اگر چنین 

راز حضوری جانفشانی کنند و از آن مهمتر بتوانند با آن شکل و شمایل زیبا و شایسته و آرایش مدرن امروزی اب

 چشمگیر داشته باشند و فریاد آزادی سر دهند و با ایمان و هماهنگ بگویند: زن، زندگی، آزادی... 
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 راه یافتن زنان به صحنه های نمایش در ایران  

از آغاز صفویه تا آغاز پهلوی ادبیات تقلبی و روایات مذهبی، جای ادبیات درخشان حماسی و عرفانی شوربختانه، 

گیرد و داستانسرایی حماسی ما تبدیل به احادیث و روایات مذهبی من درآوردی می شود و در همین  ایران را می

دوره های بگیر و ببند است که هر روز حضور زن ها در جامعه کم رنگ تر می شود تا جایی که نفی کامل این 

 -ش زنان را هم مردان بازی میموجود در جامعه شاهد می شویم، در تعزیه های مذهبی کار به جایی می رسد که نق

به وجود می آید که نقش زن را یک مرد  "زن پوش"کنند و در نمایش های روحوضی یک شخصیت به نام 

در روضه خوانی ها هم که دیوار کشیده شده بین مردها و زن ها  .باریک اندام با ادای صدای زنانه بازی می کند

رم و حاریخ آن دوران هست، از درون دربار است و دسیسه های زن های اگر احیاناً صدایی از زنان در ت بودمرسوم 

در راس آن ها مهدعلیا و فرامین صادره در مسیر استقرار هر چه بیشتر خرافات و دوری از هر گونه علم و آموزش و 

طه و افکار با این نگاه است که پس از تمام این کاستی ها و تالش های متشرعین، وقتی به مشرو .برابری و آگاهی

بانوان بسیار  ۀتجددخواهانه و مترقی و لفظ مدرنیته می رسیم، شدت هیجان این افکار به خصوص در جامع

شورانگیزتر است. بانوان، با اشتیاق در رشته های مختلف آموزشی و پرورشی وارد می شوند. در همین دوران در 

که با تعزیه و نقالی و نمایش  "تئاتر"هنری است به نام  زمینه هنر، فصلی نو در ادبیات ایران گشوده شده است و آن

فرنگ رفته ها با شگفتی و لذت از مکانی به  . کامالً فرق می کند ،به مردان بودمتعلق های قهوه خانه ای که صرفاً 

 "صحنه"نام می برند که در آن مرد و زن کنار هم می نشینند و یک واقعه را بر روی مکانی به نام  "تماشاخانه"نام 

می پردازند. فقط فکر چنین حرکتی  "نقش"هم مردها و هم زن ها به اجرای  "صحنه"تماشا می کنند، که در آن 

جنبش و یک کشش به سوی این هنر تازه پایی بود که همه هنرهای دیگر در آن جای می گرفت.  یک ۀخود زایند

هنری که در آن موسیقی و آواز و رقص و خنده و شادی هم وجود داشت و از همه مهمتر زن ها نیز در آن نقش 

 آفرین بودند. 

خورشیدی یعنی  ۱۳۰۰بود که در سال های عشقی جزو اولین نمایش نامه نویسان ایرانی و نوپرداز  میرزاده عشقی:

را نوشت که در آن دو چهره زن وجود داشت،  "اُپرت رستاخیر سالطین ایران"در ادامه دوران پر شور مشروطیت 

که با لباس  "خسرو"بانوی  "شیرین"که با کفن به روی صحنه ظاهر می شود و دیگری  "خسرو دخت"یکی 

 سوگ در صحنه ظاهر می شود. 

وارد شده و  "خسرو دخت"اپرت به قدری زیبا و تفکربرانگیز بود که بارها به اجرا در آمد، در یک صحنه  متن این

 به صورت آواز در مقابل خرابه ایوان مدائن می خواند: 

 این خرابه قبرستان، نه ایران است  /  این خرابه ایران نیست، ایران کجاست
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 باستان رو به ایرانیان می خواند:  "دخت پادشاهان"و در اوج هیجان این 

 جوانمردان ایران؟/      گردان ایران؟ ده شچ

 یک نظر براین ایران نمایی.../    تاجدار خسرو کجایی؟

و در صحنه بعد شیرین، بانوی خسرو پادشاه ایران، ظاهر می شود، با لباس سیاه مخصوص ملکه های ساسانی و با 

 وگوارانه می خواند: حالتی س

 ایران ای حجله گاه شیرین/    ای خاک پاک ایران زمین

 دربارگه شوهر من/    کو تخت و کو تاج و نگین

*** 

 عروس انوشیروانم/    من شیرین عروس ایرانم

 کو آن زینت و زیور من/    این سامانم ۀمن ملک

*** 

 انوشیروان است رمزا/    این قبر ساسانیان است

 رگهش افسر منخاک د/    لشگر گه عالم گیر است

 خسرو دخت وارد صحنه می شود و با اشاره ای غم انگیز به خرابه های مداین: 

 اگر نگردد از خون خائنین سیراب/   همی نگردد آباد این محیط خراب

 یقین بدان تو که تعبیر می شود این خواب/   گمان مدار که این حرف هاست نقش برآب

عشق به وطن  ۀدر شعری دربار ۱۳۰۱یا  ۱۳۰۰عشقی است که همان سال های و امروز نیز گویی این ندای میرزاده 

 می گوید: 

 مهرت نه عارضی است که جای دگر شود/   عشقت نه سرسری است که از سر به در شود

 با شیر اندرون شد و با جان به در شود/   عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم

جرا در می آورد که خود با صدائی خوش در نقش میرزاده عشقی بازی به ا ۱۳۱۵اپرت عشقی را پدرم در سال های 

 می کرد و خانم بدری هورفر نیز نقش شیرین را ایفا کرده بود.
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 حضور زنان در اولین هنرستان هنرپیشگی در تهران

ه تئاتر و در آن روزها گرایش شگفتی به این هنر در میان جوانان به ویژه بانوان پیدا شده بود که همین عالقه ب

بازیگری و کارگردانی و نویسندگی و ساختن دکور و نور و صحنه آرائی منجر به تاسیس اولین هنرستان هنرپیشگی 

می شود به ریاست سید علی خان نصر وزیر پست و تلگراف آن روزگار ایران که از  ۱۳۱۷در تهران و در سال های 

بود. در همین مدرسه عالوه بر مردان، بازیگران  فروغی برخوردارمحمدعلی حمایت نخست وزیر وقت جناب 

مشتاق زن نیز نامنویسی می کنند، یادمان نرود با آن که کشف حجاب شده بود اما این امر به خودی خود از تعصب 

و آبروداری و اسم و رسم خانواده ها کم نمی کرد و اکثر خانواده ها در اثر تبلیغات منحرف مذهبی به شدت 

و خوانندگی فرزندانشان بودند به ویژه در مورد دخترانشان. با یک نگاه اجمالی در می یابیم که در  مخالف بازیگری

خورشیدی تعداد بانوانی که وارد حرفه تئاتر می شوند و  ۱۳۳۲خورشیدی و از آن سال تا  ۱۳۲۱تا  ۱۳۱۷سال های 

مانده را می شکنند، کم نیستند و  عقبمی درخشند و با حضور پر رنگ شان باورهای کهنه و به قول خودشان 

 -تئاتر و رویارویی با مشکالت غیر ۀهر کدام و چگونگی ورود بسیار سخت آن ها به دنیای پر جاذب ۀشنیدن قص

 قابل تصور هر کدام برای نسل امروز شنیدنی است. 

ل و مصائب را ئاین مسااین قصه ها همه نشانگر طی کردن مسیری بسیار ناهموار و سخت بوده است ولی این بانوان 

به جان خریدند و توانستند در دوران خود سد محکم چهار صد ساله شریعت زن ستیز را لحظه به لحظه بشکنند و راه 

را برای آیندگان خود هموارتر سازند. در این میان چه آنهایی که برای صحنه تئاتر آمدند و خود را در معرض هزار 

ره فام و جادویی سینما ظاهر شدند و چشم متشرعین قه آنهایی که بعدها در پرده نگونه تف و لعنت قرار دادند و چ

شاهنامه با دالوری و از خودگذشتگی بی نظیری در این  "گردآفرید" ۀرا کور کردند، هر کدام در واقع به انداز

انستند صحنه های حرفه ها از زندگی ساده و راحت خود گذشتند و آنقدر مقاومت کردند و جنگیدند تا کم کم تو

تئاتر و اپرا و رقص، در تاالرهای بزرگ و پر رونق از یک سو و پرده های جادویی سینما و جعبه های رنگارنگ 

تلویزیون و فرستنده های رادیو را از سویی دیگر در دوران پهلوی دوم آن چنان تحت تاثیر قرار دهند که پایه های 

گهان بال های شوم تشرع با تازیانه های زهرآگین و زن ستیز خود این بار تشرع می رفت که به کلی فرو ریزد. که نا

ظاهر شد و همه این پرندگان مشتاق پرواز را یکجا به بند کشید، به طوری که در تمام رشته های  تازه با یک ترفند

را گویی در غاری  فرهنگی و علمی و هنری و اداری، عرصه را بر زنان ایران تنگ تر و تنگ تر کرد تا عاقبت آنها

 و گل و سنگ و با افکار متحجر در آن را پوشانید. سیمانتاریک به حبس کشید و به 

و شگفتا  ندانفجار بود ۀدر واقع باروتی آماد ،سال حبس شده بودند ۴۳که  هاییغافل از آن که این صداها و همهمه 

ه رفته در دو نسل پیشین به صورت کوچکتر و انفجاری که رفت .مهسایی فرا رسید و انفجار انجام شد ۀکه آن لحظ
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این فریاد همان زنان دالوری بود که  .اکنون در نسل سوم آن ندا به اوج خود رسید ،فردی و مختصر بروز کرده بود

در طی تاریخ صد ساله از آغاز مشروطیت بر صحنه های علمی و دانشگاهی و شعر و ادبیات و تئاتر و سینما و آواز 

یی و نوازندگی از هزار توی سخت تاریخ گذر کرده بودند و در یک لحظه غافلگیرانه، متشرعین جاهل و ترانه سرا

دهانشان را به زور باتون و گلوله و شالق بسته بودند، اما نفسشان را نتوانسته بودند که قطع کنند، آنها را به شالق 

اما همان ناله های پنهانی آرام آرام به اوج رسید و بستند، سنگسار کردند، به زندان انداختند، دهانشان را دوختند 

 فریاد شد، فریادی به بلندای زن، زندگی، آزادی...

 

 تابو شکنی زنان و هنرنمایی آنان در صحنه های نمایش 

زنان امروز را بیشتر درک کنیم الزم است به تالش  ۀبرای آن که احساسات پر خروش و به ظاهر لجام گسیخته جامع

دوران قدیم تر برای ورود به صحنه تئاتر نظری بیافکیم تا اندازه و الگویی به دستمان بیاید تا درک کنیم که بانوان 

در میان ده ها بازیگر زن در بین سال  .گونه رفتار کردند و زن ایرانی همچنان مقاومت کرد این هموارهاین متشرعین 

هنر  ۀار موثر خود تئاتر آن روزگار را جان بخشیدند و چهرنقش های بسی ۀی که با ادامنبانوا ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰های 

صرفاً مردانه را به شکلی زیبا و هماهنگ به نمایش درآوردند، می توان از نام هایی چون: خانم لرتا، ژاله، ایرن، 

 شهال، چهره آزاد، پرخیده، ایران دفتری، مهین اسکویی، زینت مودب، مهین دیهیم، عصمت صفوی، زری ودادیان،

مورین، فروغ سهامی، نیکتاح صبری، بدری هورفر و آپیک یوسفیان و فخری خوروش نام برد، در این میان داستان 

 شنیدنی است:  خاطراتی از هنرمندانتوران مهرزاد از زبان پرویز خطیبی در کتاب 

ام پیام رسید که در لحظات پایانی نوشتن خاطره ای از خانم توران مهرزاد بودم که برایم از طریق اینستاگر

چشم از جهان فرو  ۱۴۰۱آذر  ۲۴برابر با  ۲۰۲۲دسامبر  ۱۵سالگی در روز  ۹۲این بانوی هنرمند در سن 

بستند و شگفتا که در این مقاله این بانو را به عنوان یکی از سخت کوش ترین بازیگران دوران اوج تئاتر 

س در قلم خاطرات ما زنده ماندند و اکنون با حرفه ای ایران نام برده ایم، روحشان شاد که تا آخرین نف

 این مقاله در ذهن نوجوانان بپاخاسته زنده خواهند ماند. 

 پرویز خطیبی می نویسد:

، هنگام افتتاح تماشاخانه هنر، دختر جوانی که برای اسم نویسی در تئاتر آمده بود، در پاسخ این ۱۳۲۱سال 

 سئوال که: آیا سابقه کارهای هنری دارید یا نه؟ 
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 فرزانه تاییدی                                          مهین اسکویی                         ژاله علو                                        

من در نمایشنامه های زیادی در محل کانون بانوان به روی صحنه رفته و ایفای نقش کرده ام. "جواب داد: 

و بعد  "هنرپیشه با تجربه ای هستم اما البته به پای خانم بزرگمهری نمی رسم. گمان خودم حاال دیگربه که 

او خدای استعداد است اما خانواده "خانم بزرگمهری توضیح داد و در یک جمله خالصه کرد که:  ۀدربار

  "اش موافقت ندارند که کار تئاتر را به صورت جدی و حرفه ای دنبال کند.

 امه می دهد: در این جا پرویز خطیبی اد

دولت آبادی، یاد کنم که از  هشاید به جا باشد که در این جا از کانون بانوان و بنیان گذار آن، خانم صدیق

فراوان به وجود آورد و به زنان و  ۀخادمان راستین فرهنگ و هنر بود و کانون بانوان را با عشق و عالق

ستعدادهای نهفته خود را آشکار کنند و به رشته دوشیزگان فرصت داد تا زیر پوشش این سازمان فرهنگی ا

 .های مختلف هنری، از جمله بازیگری در تئاتر بپردازند

 سپس پرویز خطیبی ادامه می دهد:

نام خانم بزرگمهری و کانون بانوان همیشه در گوشم بود تا یک شب همراه شوهر خواهرم که با خانم 

اخالقی  -انوان رفتم که شاهد یک نمایش کمدیدولت آبادی خویشاوندی نزدیک داشت به کانون ب

باشیم. این نمایش را خانم دولت آبادی شخصاً نوشته بود، داستان نمایش را هنوز به خاطر دارم، دختری 

 ۀمتجدد و هنر دوست در قفس خانه پدر و مادری کوتاه بین و متعصب گرفتار شده بود و مثل یک پرند

د. در حالی که پدر و مادر منتظر بودند تا او درسش را تمام کند و هر اسیر در هوای آزادی پر و بال می ز

 چه زودتر به خانه شوهر برود.
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 که انصافاً نقش های خود را به خوبی اجرا می کردند یک نفر بیش از سایرین میدر میان بازیگران  

درخشید، که حدس زدم باید همان خانم بزرگمهری باشد. تئاتر که تمام شد از یکی از کارکنان اسم آن 

 دختر خانواده بود پرسیدم گفت اسمش بزرگمهر است.   بازیگری که در نقش 

شروع  "ولپن"نوشین و همکارانش با نمایشنامه استاد عبدالحسین ه همت دو سال گذشت و تئاتر فرهنگ ب

مندان باقی ه به کار کرد. یکی از بازیگران این نمایش که هنوز هم خاطره اش در ذهن بسیاری از عالق

، کنجکاو شده بودم که آیا این همان بزرگمهر کانون بانوان است یا "مهرزاد"است، دختر جوانی بود به نام 

و عاقبت مدیر تئاتر فرهنگ به دادم رسید و گفت: آقای خیرخواه )بازیگر و کارگردان به نام( برای  خیر

کارگردانی نمایشنامه ها به کانون بانوان دعوت شده بود و این دختر خانم را دیده بود و از او دعوت به 

 از راه ازدواج وارد "رخواهخی"همکاری کرده بود اما پدر و مادرش به هیچ وجه رضایت نمی دادند، ناچار 

می شود و با وجود بیست سال تفاوت سن که با توران داشت با او عروسی می کند. توران هم آنقدر به تئاتر 

 عالقه داشت که از جوانی و موقعیت فامیلی خود صرفنظر می کند و به این ازدواج مصلحتی تن می دهد...

 "ولپن"که قرار بود پس از آن نمایش  "مردم"س از تمرین نمایشنامه پرویز خطیبی ادامه می دهد که چند روز بعد پ

را استاد ابوالحسن نوشین به روی صحنه ببرد، خانم مهرزاد، این بازیگر موفق را در بوفه تئاتر مالقات کردم و 

 پرسیدم: 

 آیا شما در کانون بانوان بازی نمی کردید؟ -

 بله.  -

دختری بود که خانواده ای متعصب جلوی فعالیتش را می گرفتند،  ۀام، قص من یکی از نمایش های شما را دیده -

 درسته؟ 

 کمی سکوت کرد و گفت: 

 بله، آن نمایش در واقع داستان زندگی خود من بود که خانم دولت آبادی به خواهش من نوشت.  -

گفتم: بله همان داستان خانواده های متعصب، از این خانواده ها کم نیستند. خود من با آن که مرد هستم به خاطر 

 حفظ آبروی پدرم نمی توانم روی صحنه بروم در حالی که عاشق کار تئاترم... 

و خانم مهرزاد ادامه داد: راستش اگر بیان گرم و دلچسب استاد خیرخواه نبود، من هرگز نمی توانستم با یک گروه 

 حرفه ای روی صحنه بروم... 
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و البته همین اختالف سن زیاد بعدها باعث جدایی آنها شد؟! ولی توران مهرزاد با بازی های درخشان خود مدت ها 

 را تسخیر کرده بود و شادی آفرین صحنه های مختلف بود. صحنه های تئاتر آن روزها 

 

                   
  لرتا هایراپتیانجمیله شیخی                                                                                           
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کوتاه به اشکال مختلف در زندگی هنری بانوان جلب  ۀبا نگاهی از امروز به دیروز متوجه می شویم که همین قص

شده به هنر تئاتر، حادثه آفرین بوده است، یکی مثل توران مهرزاد از جوانی و فرصت های خانوادگی و زندگی 

ی باید بارها در اداره ای که کار می کرد وت می کشد تا به صحنه تئاتر برسد. یکی مانند عصمت صفراحت دس

رادیویی برسد و یکی می بایست برای فرار از دست قصاب محله  ۀزند ۀخود را به بیماری بزند تا سر موقع به برنام

اخانه از روی اجبار به مطب دندانپزشکی برود که به او مشکوک شده بود و او را دنبال می کرد، قبل از رفتن به تماش

و اجباراً یک دندان هم پر کند. یکی از طرف فامیل کامال طرد می شود و دیگری از طرف دایی های خود تهدید به 

هنر عالوه بر  ۀکار و کوشش و به خصوص در زمین ۀمرگ می شود و خالصه، مشکالت زنان برای ورود به پهن

کشف حجاب شده بود، اما  .مشکالت بسیاری از نظر اجتماعی داشتند ،و هنرهای الزم برخورداری از استعداد

تعصب های کور هنوز وجود داشت و زمانی بیشتر می خواست تا چشم ها عادت کند و مردم آگاه تر بشوند. با این 

همه مشکالت و موانع زن ها با سر سختی به کار خود ادامه دادند و جایگاه ویژه ای برای خود در جامعه آن روز باز 

 کردند. 

بسته شدن چند تماشاخانه و محدود کردن روال عادی الله زار آن روزگار، بانوان همچنان  با ۱۳۳۲پس از سال های 

هنری کمی از  ۀبا رغبت و اشتیاق بیشتر به سوی تئاتر کشانده می شوند و البته جامعه نیز کمی آشناتر به این رشت

س وزارت مستقل فرهنگ و هنر تعصب کاسته بود. با  گشایش دانشکده های تئاتری و مدارس عالی موسیقی و تاسی

بعدی هنرستان هنرپیشگی به  ۀیم این نیاز به حضور بانوان روزافزون می شد، دوریاین گرایش و شاید بهتر باشد بگو

تاسیس شد و اکثر همان محصلین به دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر رفتند و تحت  ۱۳۳۵طور رسمی در سال های 

یکائی به ادامه تحصیل علمی و عملی پرداختند، دانشکده هنرهای دراماتیک هم که من و بهمن و تعلیم دو استاد آمر

پذیرای دانشجویان زن در رشته های بازیگری و نمایشنامه  ،گردآفرید مفید خواهرم در آن جا تحصیل کردیم

اتر گذاشتند از جمله، نویسی و طراحی صحنه شد. چهره های بسیار موفق و مطرحی در این دوران پا به عرصه تئ
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فهیمه راستکار، تاجی احمدی، فخری خروش، جمیله شیخی، آذر فخر، مهین شهابی، سوسن تسلیمی، خجسته کیا، 

 نیکو 

         
 پری صابری                                                 جمیله ندایی و بیژن مفید

خردمند، آهو خردمند، جمیله ندایی )مفید( و شهناز جابری زاده، محبوبه بیات و در این میان خانم پری صابری 

 رهای زیبا کارهای زیبایی را ارائه داد. کارگردان و مدرس تئاتر در دانشکده هن

فروغ فرخزاد شاعر مشهور دوران به کارگردانی سینما پرداخت و فریده فرجام، نمایشنامه نویسی را آغاز کرد. در 

( و ۱۳۱۲بازیگری سینما اولین بازیگر زن سینمای ایران، صدیقه )روح انگیز( سامی نژاد، در فیلم دختر لر ) ۀزمین

سپس، خانم فروزان، پوری بنائی، شهین، شهال، ثریا بهشتی، شهناز تهرانی، زری خوشکام، مهناز، هاله، پرخیده، ثریا 

، مری ساجدی، نوری کسرائی، شهرزاد، محبوبه بیات قاسمی، چهره آزاد، پروین غفاری، کتایون، ایرن، نیلوفر

 دلکش، لیال فروهر، پوران شاپوری و باالخره و فرانک میرقهاری، بازیگرانی چون مرضیه در تئاتر/و خواننده آپیک 

. سرگذشت هر کدام از این چهره ها خود حکایت یک فیلم به فعالیت پرداختند گوگوش در سینما و تلویزیون

 است.  سینمایی کامل

هرگز اظهار  خود ۀجالب آن است که هیچ یک از این چهره ها از اقدام دالوران :درخشش زنان در سینما

نارضایتی نکردند و به خوبی می دانستند که جرات و جسارتی کرده اند که واقعاً از حد جامعه باالتر بوده است، اما 

ماندگاری و تداوم و تحمل نگاه ها و طعنه های گاه بسیار از طرفی می دانستند که با پافشاری خود در این حرفه ها 

رو شد وقتی فهمید ه خشن و ناگوار توانستند راه را برای آیندگان هموار کنند. در این میان یکی با خشم پدرش روب

اری دخترش در سینما ظاهر شده، یکی با تندخویی برادر و یکی با جدا شدن از همسر و از همه بدتر اکثرا از بدرفت
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آن هم در حرفه  ؛، اما عشق و عالقه و ایمانشان آنها را نگهداشته بودشکایت داشتند اهل محل و توهین های علنی

 هایی پر از رقابت های و گاه خشونت بار.

       
 در سینمای ایران: ناصر ملک مطیعی و ویدا قهرمانی  سهاولین بو                  فرخزاد                    فروغ                

 

پایداری این بانوان در تمام رشته های هنری، از رقص و باله و بازیگری و خوانندگی گرفته تا شعر و شاعری و 

حال حرکت به سوی آگاهی و آشنایی با این حرفه ها به آن  روزنامه نگاری، کم کم می رفت که در جامعه در

درجه از معرفت برساند که این حرف ها را مانند هر آنچه برای مردها پسندیده بود نمی پذیرند و هنرپیشه زن مانند 

هنرپیشه مرد از یک زندگی عادی روزمره و احترام و شهرت برخوردار باشد تا جایی که احساس کند در یک 

 آزاد، جائی معتبر و جایگاهی محترم و مطمئن دارد. جامعه

 

     
 دلکش                                                                   فخری خوروش                                       
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 فروزان                                                                         هما روستا                                           

را « تعصب شکنی»در این مسیر می بینیم که بانوان دوره های اول با از خودگذشتگی های بسیار، مشعل این حماسه 

جوان  .در واقع آنها توانستند یک پایه و یک مرحله درخشان از خود به یادگار بگذارند به دست آیندگان سپردند و

های امروز با مرور در آثار باقی مانده از آنهاست که می توانند آرزوی چنان روزهای طالیی را در این تاریک ترین 

و برای رسیدن به آن و حتی گذر کردن از آن و باالتر و واالتر از آن، اعتراض  به دل راه بدهنددوران تاریخ ایران 

امنیت  ،حجاب از سر بردارند و حتی در این راه برای رسیدن به آزادی و برابری ،به وضع موجود کنند، فریاد بزنند

 حفظ شخصیت و احترام به عقاید زن در جامعه، جان خود را نیز بدهند.  ،شغلی

ویر زسال با دروغ و ت ۴۳ی نشان می دهد که آنچه حکومت در این یبی پروا و با این خشم و دالورینسل جوان 

نشده است و سئوال این به عقب بردن جامعه سال تالش حتی یک قدم هم موفق  ۴۳، همه بر باد رفته است و با کاشته

نفوذ در اب های درسی و حتی جاست چرا؟ با آن همه ثروت و کنترل آموزش و پرورش، کنترل مطبوعات و کت

و تبلیغات و کنترل کامل  گانداجاسوس درون خانواده ها، پرداخت میلیون ها دالر برای پروپا گماشتنورزش و 

 رادیو و تلویزیون، چرا موفق نشد، چرا تیرش به سنگ خورد و چراهای بسیار دیگر... 

پاسخ این جاست به دو دلیل بسیار روشن، اول حضور خانواده هایی که هرگز دست از پاک کردن خاطرات خود 

کس های خود را حفظ کردند و به فرزندانشان نشان دادند و فرزندانشان که نکشیدند، مادر بزرگ ها آلبوم های ع

مادران نسل امروز هستند در هر فرصتی آن آلبوم های قدیمی را با افتخار به فرزندانشان نشان می دادند که هر 

گ کردند و همیشه دخترانشان را نه به افسانه بلکه با واقعیت بزر کدامشان یک دنیا داستان و قصه به همراه داشت.

 دور  چندان   نه روزگاری   ما  نبودیم  اجباری  روسری سیاه و  گونه در گونی  خاطر نشان کردند که ما همیشه این
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 پروانه معصومی                                                                             ایرن                                  

        
 سوسن تسلیمی                                                      مری آپیک و آپیک یوسفیان                               
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 شهناز تهرانی از زنان هنرپیشه و تابو شکن                                                      

آزادانه به ورزشگاه ها می رفتیم، به سینما می رفتیم، به تئاتر می رفتیم به رقص و پایکوبی و سفر می رفتیم. با 

تمام این ادعاها عکس هایی بود که در آلبوم ها دوستانمان به کافه می رفتیم و قهوه و چای می خوردیم و شاهد 

برای آیندگان زنده و زنده تر می شد، در همان چهار چوب خانواده ها نشان دادن فیلم سینمایی دوران مادر بزرگ 

ها و پدر بزرگ ها و تعریف و تمجید از بازیگران زن با آن آرایش های زیبا و از طرفی از آرتیست های برجسته زن 

مراه رقص و آواز و فیلم های دل انگیز تلویزیونی و سریال های روح نواز و قصه هایی از گردهم آیی های و مرد ه

-فامیلی و حفظ و برگزاری جشن ها و آیین های ایرانی، مانند چهارشنبه سوری و نوروز و مهرگان و سده و اشاره 

ال های تلویزیونی فارسی زبان خارجی، شنیدن به پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک، ارتباط با کانهای لطیف 

ویدیوهای قاچاقچی وارداتی از  ۀصدای ایرانیان برون مرزی از طریق رادیوها، طرز لباس پوشیدن و آرایش، تهی

مخفیانه  ... زیستنحفظ کردن و در خارج از خانه در جهنم ایران دوران پیشین را  ۀخارج و خالصه در داخل خان

نشان های فروهر را زیر لباس حفظ کردن و نام های اساطیری را در داستان ها آوردن و برگزیدن نام های فرزندان و 

فردوسی و بازگو کردن قصه های زیبا و زیبنده برای  ۀو با نام های زیبای شاهنام ایرانینوزادان خود از ریشه های 

آوازهای پیشین، همه و همه در چهار چوب خانواده ها  ۀیی و زمزمدختران قشنگ و خوشگل خود با سرودن و الال

و خالصه اینکه سعی کردند فرزندان خود را مانند دوران خود  داشت.برای نسل های بعدی که حکم بهشت را 

بپرورند و با همین ترانه ها و آوازها و لباس های رنگارنگ و شیک و آرایش مناسب عمال زهر محیط مسموم بیرون 

درختی بود که هر چند شاخه  ۀخانه را تا اندازه ای  بگیرند. به این ترتیب باید گفت این نسل اخیر میوه ای از ریش از

نسلی نو  اما ریشه اش دور از چشم دزخیمان توسط دو نسل قبل حفظ شده بود.  ،ها و ساقه ها و تنه اش شکسته بود

ازین حقوق بشر در سطح جهان گام برمی دارد و ندایش این با حرفی تازه که به دنبال آزادی و دموکراسی بر مو

   ۲۰۲۲دسامبر   ۱۵  اردوان مفید،. موجیم که آسودگی ما، عدم ماست است: 
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 «هزارآوا»ی  اپ سوّمین بخش از مجموعهچ

 اثر گرانقدر مرتضی حسینی دهکردی

 از مشروطیت به بعدموسیقی ایران در نقش زنان پیرامون 

 محمد حسین ابن یوسف

 
 

پر محتوایی در رابطه با موسیقی  دلنشین، زیبا و ،انگیز خاطرههای  مقاله ،«آواهزار»جلدی  ۶ ی مجموعه ی خمیر مایه

مهندس آقای و گرانقدرم فرزانه پشتکار دوست  همت و بهی گذشته  است که در درازای چند دههایران عزیز 

 و« وردآ ره» برخی از نشریات فارسی زبان، همانندو « ایرانیکا»ی  در دانشنامه دهکردیمرتضی حسینی 

مند  عالقهمان سرزمین ی شعر و موسیقی نژاده همهری که از کودکی ایشان را ب .به چاپ رسیده است «ایران میراث»

 وسال اخیر  ۲۵ ویژه در هب بارشان، و پر بردرازای عمر در شیفته  نخستگی ناپذیر این جا کرده است و تالش

تلفن و یا از طریق حضوری ی  به گونه ی کهشمار بیهای  و تماسموسیقی ایران  ی زمینه جلد کتاب در ۵۰۰بررسی 

 باشند. های این اثر ارزنده می ، پشتوانهاند با نامداران موسیقی ایران در سراسر جهان داشته نگاری نامهو 

ویراستاری چاپ و پخش  و استثنایی پس از بازنگری ی از محتوای این مجموعه نیمیدو سال اخیر  در از بخت نیک

ایران  فرهنگ و هنرمندان  نیز پیشکش دوستان و عالقه (hezarava.org) «آوا هزار»در تارنمای به تدریج شده و 

با همت  آن نیز بخش پایانیدو هم به زودی آماده چاپ خواهد شد و « هزارآوا» ی مجموعهبخش چهارم  شود. می

 آقای دهکردی در دست تهیه است. واالی 

حاوی مطالبی در مورد زنان موسیقی ایران موسیقی  به تازگی منتشر شده،که ه قرار بود جلد سوم مجموع هرچند که

موسیقی ایران  چشمگیر بانوان دراهمیت و نقش  نظر به ،دان بزرگ باشد پاپ و پیشینه تاریخی آن و چند موسیقی
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  درازای زمان پیوسته در بارههایی که در  نظری برداشتن گامی در جهت جبران تنگو  ،یش از یک قرن گذشتهبدر 

سو، پرداخته  از دوران مشروطیت به اینموسیقی ایران در تنها به نقش زنان  لداین مجدر  است، اعمال شده آنان

  .است شده

 
 

که است  ملوک وزیریقمرال شده، پرداخته اش ابعاد شخصیتیبه معرفی او و نخستین هنرمندی که در این کتاب 

 . نوجوانی کهزیسته میاز امروز تر  کننده تر و بسیار محدود خرافی ،تر به مراتب مردساالر جهانیپیش در  یک سده

بسیار  اندوزی، لبدون هیچ چشمداشتی در راستای معروفیت بیشتر اجتماعی و یا کسب درآمد و مایک تنه و 

جهان نیز به همراه داشته در سطح  ای گسترده عکاسکه رفتارشان ان ایران ال سیاسی امروزفع جوانان تر از هجسوران

  به تاریخ پیوسته است. ی او و خاطره نامو در نتیجه به کارزاری پرخطر رفته  ،است

 

 حسین ابن یوسفمحمد

  ۲۰۲۳فوریه 

 ویرجینیا 
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ادبیات و هنر هر تمدنی بازتاب فرهنگ و سیاست های اجتماعی هر سرزمین و دوره های متفاوت زندگی شهروندان 

 ماست. عصر ۀانعکاس دهنده روح زماناز هر هنری ملموس تر شعر، موسیقی و سینما است که آن کشور می باشد. 

بیشمار و قتل های به دلیل سرکوب و سانسور گسترده حکومتی و همچنین اعدام ها و کشتارهای  ۱۳۵۷پس از 

بیرون این چهار دهه زنجیره ای، هنر اعتراضی سینما، ادبیات و موسیقی زیرزمینی شد و به خفا رفت. آنچه در 

 نیفتاده تفاقکه در درون مرزها ابوده  حسرت هاییو آمال ها و  طنین آرزوهارافیایی ایران تولید شده مرزهای جغ

شعرها و ترانه ها و حتی  « ، زندگی، آزادیزن» و انقالب  ۹۸بخصوص پس از آبان  ،اخیر ۀ. اما در این دهاست

که پژواک الیه های عمیق زیست محیطی و درونمایه روحی، فکری جامعه ایرانی به  اندشعارهای درون مرزی بوده 

 . بوده اندجوان ویژه نسل 

چرا که مفاهیمی چون مردم/ملت، عدالت  ،ترانه های اعتراضی به دوران مشروطه بازمی گردد ۀاما تاریخچ

شاعرانی چون عارف قزوینی با سرودن ترانه هایی چون سیاسی/اجتماعی در سایه قانون از آن روز معنا گرفته است. 

روح عاصی  ۀبل ثبت کنند ندنه تنها شوری به اعتراض های مردمی بخشید« تاز خون جوانان وطن الله دمیده اس» 

در با آواز محمدرضا شجریان و موسیقی محمدرضا لطفی او امروز هم ترانه های به تا چنان که  ندخویش شد ۀزمان

 تاریخی مردم ایران ماندگار شده است.  ۀحافظ

 تا رخت مقید نقاب است»

                     ترانه های اعتراضی صد سال

 
 توماجتا رپ عارف تصنیف از 

 شیدا محمدی
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 تاب استدل چو پیچه ات به پیچ و 

 مملکت چو نرگست خراب است

 ۱۳۲۰-۱۲۶۰عارف قزوینی،         «چارۀ خرابی انقالب است

میرزاده عشقی است  ،زمین است روح ملی ایرانکه اشعار و ترانه هایش دیگر از شاعران نامدار عصر مشروطه  یکی

رفت. او را خالق اولین اپرای در توده مردم بهره گ «انگیزه و آگاهی»در جهت ایجاد  «هویت ملی»که از عنصر 

 ۱۳۰۳-۱۲۷۳ د. دانن ایرانی می

 د!ای کندهای عجب دندان ز استقالل ایران 

 «د؟ای زنده ای ملت! سوی گور، از چه بخرامنده

جمعی ایرانیان است  ۀماندگار در حافظنمونه های  بارزترینیکی از سروده ملک الشعرای بهار « مرغ سحر»تصنیف 

و خوانندگان بسیاری آن را خوانده  با زبانی استعاری نشان می دهددر این صد سال اخیر را  روح ضد استبدادیکه 

سروده « یاد آر، ز شمع مرده یاد آر» یا شعر  ریان است. واند که البته به یاد ماندنی ترین آن با صدای محمدرضا شج

در مخالفت با بستن مجلس بود که  یخواهان افیل که از مشروطهعلی اکبر دهخدا در رثای جهانگیر خان صور اسر

 شعر سروده اند که برای مثال ،این مسمط تاثیرپس از علی اکبر دهخدا شاعران بسیاری تحت کشته شد. دستگیر و 

در رثای کشته شدگان راه  شاعران معاصر نیز ۀشعرای بهار اشاره کرد و در دورلمی توان به پروین اعتصامی و ملک ا

  از سبک او تقلید کرده اند.   آزادی به دست دژخیمان حکومت اسالمی

مثنوی سنایی در این بخش از ظالم سابقه دیرینه تری در ادبیات فارسی دارد. برای نمونه به  اعتراض به ظلمِاما 

 اشاره می کنم. « طریق التحقیق»در « فضیلت عدالت»

 عافیت شد در آرزوی عدم /     ظلم تا در جهان نهاد قدم» 

 خوشدلی رخت از این مکان برداشت  /   عدل تا سایه از جهان برداشت

 ها مقیم بماند غصه در سینه   / مادر خرمی عقیم بماند

 «دمحزون شدل ارباب فضل  /    جگر اهل دل پر از خون شد

اشاره کرد که از شاعران قرن یازدهم هجری «  سعیدا»  به  ، متخلّص یزدی  سعید نقشبندی می توان به این غزل ازیا 

 است.
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 برخیزید غم ۀدوستان از سر این تود» 

 گرچه بر ساحل این دجله نشستید بسی /   زود باشید چه بیش است و چه کم برخیزید

 تا توانید به آیین عرب ننشینید/    برخیزید نم ۀوقت آن است که با دید

 «همچو صوت از سر قانون عجم برخیزید

حکومت ر و هر چه بیشتر از عم اندمتفاوت بوده  ،در دهه های مختلف ۱۳۵۷با این حال ترانه های اعتراضی پس از 

ه به زبانی ستیزه جو و در آن مشهودتر شد و زبان صلح جو و حتی ملتمسانعدالت خواهی  خونخواهی و ،گذشت

این حکومت هستند.  ۀزاده این عصر و پروردحق جو بدل شد که نشان از آگاهی و بیداری جوانانی می داد که خود 

شعرها و در تقابل با سرودهای انقالبی که تولید حکومت و رسانه های حکومتی از جمله صدا و سیما بوده است 

و فاشیستی ولوژی مذهبی ینقد و انتقاد از ایدها که مبنای آن ندا خوانده شده اترانه هایی در این چهار دهه سروده و ی

شعارها بر مبنای برابری حقوقی و سیاسی استوار شده است، همچنین ضدیت با اساسی محور حکومت بوده است. 

برای من به  آنچه در زبان این شعرها و شعارها .، و جنسیتیاجتماعی حجاب اجباری و داشتن حق آزادی سیاسی،

ترانه سرایان با گرایش های  شاعران و ۀسرود اکه اساس« سوگواره ها»عنوان شاعر جالب توجه بوده است گرایش 

زند و بیشتر فغان از  -که در آن یأس و ناامیدی موج مییا توده ای جنبش های چریکی و چپ، هواداران ملی، 

که در آن امید به پیروزی و شادی « یزشیانگ»شعرهای به سوی دست رفتن چریک ها و همفکران خویش است 

حسین گل گالب با آهنگسازی  ۀسرود« ای ایران» است. همچون سرود غرور ملی  ۀموج می زند و بیشتر برانگیزانند

عاطفی ما حتی پس از استبداد چهل و چهار ساله ثبت شده  ۀروح اهلل خالقی که اثری حماسی است که در حافظ

 ما تبدیل شده است. یا تظاهراتی به سرود ملی است و در هر گردهمایی و 

از حتی در زندان ها خوانده شده است ت و در بیشتر تظاهرا انشاعرانی که شعرهایش در این میان گریزی می زنم به

در ... اشاره کرد. حسین منزوی و سیمین بهبهانی  فریدون مشیری، حمید مصدق، احمد شاملو،آن جمله می توان به 

 ما احمد شاملو و سیمین بهبهانی به شاعران ملی ایران تبدیل شده اند.این میان ا

 تو را چه سود» 

 فخر به فلک بَر               

 فروختن                                

 هنگامی که

 دکن شده نفرینَت می ارِ راهِ لعنتهر غب             
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 فغان! که سرگذشتِ ما

 سربازانِ تو بوداعتقادِ  سرودِ بی

 ی روسبیان که از فتحِ قلعه

 د.آمدن بازمی                              

 باش تا نفرینِ دوزخ از تو چه سازد،

 پوش که مادرانِ سیاه

 ــ داغدارانِ زیباترین فرزندانِ آفتاب و باد ــ

 ها هنوز از سجاده

 )احمد شاملو( «ند!ا سر برنگرفته                    

با خودش / پره مثِ شبن/ از تویِ زندو/ بره منو میب/ ماه میاد تو خوایه شب مهتاب/ اثر احمد شاملو )« شبانه »شعر 

سرِ /  تو خیابونا/ کشن جار می/ با فانوسِ خون/ شهیدایِ شهرر/ تا دمِ سح/ که شبِ سیا/  جا بره اون می/ بیرون

 «خوابی یا بیدار؟؟ هشیارمستی یا  ر/دا مردِ کینهر/ عمو یادگا:/میدونا

و پیش از ۱۳۹۶اعتراضات مردمی در سال  اعتصابات وشده بود پس از  راد خواندهه پیش از این با صدای فرهاد مهک

این ترانه را با صدای لیال محمدی و آهنگسازی بهنام ضیایی و ویلون سل همایون خسروی در « گروه همسفران»آن، 

بود. همچنین  ی و اعتراض به کشتار آنانمردمتظاهرات لس انجلس اجرا کردند که در حمایت از « اسکربال»سالن 

است را اجرا کرده اند که از آن برآمده  که نام گروه هم« همسفران»به نام گروه همسفران دیگر ترانه احمد شاملو 

سر دوراهی/ یه قلعه بود/ یه خشت از شادی/ همسویی با مردم ایران و ضدیت با حکومت جمهوری اسالمی است. ) 

ش اعتراضات مردمی در سراسر ایران با یه خشت از جنگ( این ترانه و اجرا پس از کشته شدن مهسا امینی و گستر

خیابانی روسری های خود را می سوزاندند و دلیرانه در مقابل  تتصاویر زنان و دختران ایرانی که در تجمّعا

و وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دادند و یا به قتل  بردندنان حمله می که مسلحانه به آ وهای سپاه و بسیجنیر

  پخش شد. می رساندند، 

از دیگر شعرهایی که در این چهل سال اخیر در بیشتر تظاهرات و اعتراضات مردمی به صورت گروهی خوانده شده 

در سوشیال مدیا پخش و نوشته ۱۴۰۱و انقالب ۱۳۹۸ن است و یا به صورت پالکارد حمل شده است و یا پس از آبا

 :استحمید مصدق « من اگر ما نشوم، تنهایم  »شده است شعر 
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 من اگر برخیزم» 

 تو اگر برخیزی

 خیزند همه برمی

 من اگر بنشینم

 تو اگر بنشینی

 چه کسی برخیزد؟

 چه کسی با دشمن بستیزد؟

 چه کسی

 پنجه در پنجه هر دشمنِ دون

 « ـ آویزد

عاشقانه و زبان ساده و روان خویش به قلب و زبان  های فریدون مشیری شاعری است که با ایماژها وتصویرسازی

می شناخت تا اینکه دو و یا سیاسی اجتماعی -مردم راه یافته است و کمتر کسی او را به شاعری با شعرهای انتقادی

 با آواز خویش خواندمحمد رضا شجریان را « فریاد» و « تفنگت را زمین بگذار» و یا « زبان آتش » شعر مطرح او را

 و کشتارهای حکومتی در این دهه به آواز دانشجویی و مردمی تبدیل شد.  ۱۳۸۸و این دو ترانه پس از حوادث 

 تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ِ نا هنجار » 

 تفنگ ِ دست تو یعنی زبان آتش و آهن

 پیش این اهریمنی ابزار بنیان کنمن اما 

 ندارم جز زبان دل

 ریز از مهر تو دلی لب

 تو ای با دوستی دشمن

 ریزی است زبان آتش و آهن زبان خشم و خون

 زبان قهر چنگیزی است

 بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید
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 فریدون مشیری        « فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید

برای دهه ها در قلب و یاد وطن ماند. در هیچ جنبش و خیزشی « دوباره می سازمت وطن» شعر سیمین بهبهانی با 

در هیچ بزنگاه تاریخی نیست که این شعر با صدای داریوش اقبالی، در جان نیست که این شعر همصدایی نشود و 

که در پشت بام مدارس و ... اعدام های گروهی و کشتارهای فجیع و ۱۳۶۰سیاه  ۀسرزمین مان طنین نیفکند. از ده

هنوز این نوا است که غرور درهم شکسته ما و  ،آزادی /سیمین بهبهانی عزیز این شعر را سرود تا انقالب زن/زندگی

 غمِ فقدانِ یاران را تسالیی است.

 ن!سازمت وط دوباره می» 

 اگرچه با خشت جان خویش

 زنم ستون به سقف تو می

 اگرچه با استخوان خویش

 ام چه صدساله مُردهاگر

 گور خود خواهم ایستاد به

 که بردَرَم قلبِ اهرمن

 نعرۀ آنچنان خویش به

 ز شوق« الوطن حبّ»حدیث 

 کنم بدان رَوش ساز می

 که جان شود هر کالم دل

 «چو برگشایم دهان خویش

ادبیات  بوده است.م های ملی و فرهنگی ما حسین منزوی اما با غزل های بسیار در عمر اندک خویش، زبان زخ

 «؟ شناسیدم  ام زخمی سراپا می زخمی شناسیدم؟  نام من عشق است آیا می» مقاومت و عشق ورزیدن. 

را بسیاری اشعار او  صدای حزین و خوشگوی او هنگام خواندن اشعارش ماندگار است با این همه خوانندگان

 خوانده اند. 

 داریوش اقبالی تا همایون شجریان.از 
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 خون دامن گیر بابک در رگانت، یا» 

 نجاری ترین سیالب سرخ روزگارا

 ایران من! لختی بمان تا باز پیچد،

 ناز بلند سربه دارادر گوشت آو

 لختی بمان، تا آن سواران سرآمد،

 « همراهی ات را سر برآرند، از غباران

 

 اما»، وسواس هزار «آیا»تشویش هزار  

 بینیم ورنه همه بیماریم کوریم و نمی

 دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است،

 امروز که صف در صف خشکیده و بی باریم

 من راه ترا بسته، تو راه مرا بسته،

 « امّید رهایی نیست، وقتی همه دیواریم

 

 آزادی ،زندگی ،زن

 ۴۴اسالمی طی واکنش به قتل رساندن مهسا امینی به دلیل حجاب اجباری که حکومت  درآنچه این خیزش مردمی 

همین شعار  ،را در جهان یگانه کرد و زندان و جریمه تحمیل کرده سال به زنان ایران با چماق و ضرب و شتم

است که از اعماق تفکر و فرهنگ ایرانی برخاسته است. آنچه از پس حمله « زن زندگی آزادی» آوانگارد و انسانی 

 .دستخوش تغییر و زوال و نابودی شداعراب به ایران و تسلط مسلمانان بر ایران زمین 

به معنای جان داشتن، زندگی میرا « زندگی»است. در کردی ژن است همان که  ستادر اوبه معنای زادن « زن»  ۀواژ

آزادگی، آزاده بودن و رها بودن از قید و بند و زندان است. و چنین واژگانی بر به معنای « آزادی»و  ستداشتن ا

حزین و راستین شروین  با صدای« برای»تسری یافت به ویژه با ترانه تارک این انقالب نشست و به سرعت به جهان 

ستم حکومت اسالمی است و خصیصه بارز آن شادی، امید و  تحتِ ت و زیستِ ایرانیانِخواس حاجی پور که بیانگرِ

 همراه و همدل می کند چرا  خودبا حتی غیر فارسی زبانان را  شنوندگان شهمه نویدی است که در پایان این ترانه 
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 ایرانی رپرهای

است بلکه این آرزوی هر انسان آزاده ای  سال ۴۴از ستم زیست شده در این ن نه تنها خواست ایرانیا« آزادی»که 

این شعر در بخش آخر همین متن )حرمتمند را دارد. زیستن در زیست محیطی برابر، همگون، و  است که شوق

 شماره از آرمان موجود است(

رهایی بخش کافی بود تا این ترانه را به زمزمه ای جهانی بدل کند که به زبان های مختلف یان رها و همین پا

از فاصله  کرد. این ترانه که با زبان ساده و صریح  گرمی را از آن شروین و مردم ایران ۀبازخوانی شد تا جایز

انقالب  ۀبه تران گوید، فجایع محیط زیستی میولوژی مذهبی، فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یطبقاتی، اید

« شبانه» ۀچه در تظاهرات داخل ایران و چه در خارج از کشور. همین پایان بندی را مقایسه کنید با تران ؛بدل شد

شهریار قنبری با صدای فرهاد مهراد که در آن چنان بوی از « جمعه» ۀاحمد شاملو و با صدای فرهاد مهراد. یا تران

با این همه هیچ روشنایی روزی پدیدار نیست.  ،یأس و غم نهفته است که گویی از پس این غروب دلگیر جمعه

را سرود و خواند که در آن تمام « قدغن»و یا « الالال دیگه بسه» ترانه های  ۱۳۵۷شهریار قنبری پس از کودتای 

چراکه  ،ه استبه تصویر کشیدمن و چهار نسل دیگر را به زیبایی با صدای خوش خویش  ۀلحظات زندگی ناکرد

چه رونق داشته و دارد مرگ و نیستی است و هر آنچه آنسانسور و ستم حکومتی  سیستماتیکِ سرکوب، ۀدر سیطر

را سرود که مهدی « نفس بس» ۀاو تران ۱۴۰۱پس از انقالب همچنین  قدغن است. ،نماد زندگی و سرمستی است

 یراحی آن را اجرا کرده است.

« بالچاو» ۀترانمهسا امینی و شورش مردمی، ترانه های قدیمی بازخوانی شدند همچون  دردناکاگرچه پس از قتل 

اما آنچه این انقالب را از دیگر خیزش ها و اعتراضات سرزمین مان مشخص و محرز می کند، ساختن و سرودن 

ماتم سرایی گذر شعرها، شعارها و ترانه هایی رادیکال با زبانی صریح و قاطع بوده است که دیگر از نوحه گویی و 
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د که جانی دوباره می یابد، دقیقا آن معنایی که ترانه های نو شوری حماسی در سر و سیرت ایرانی می دم کرده اند

 -در دانشگاه که ۱۳۷۸جنبش دانشجویی که از است « یار دبستانی» ۀ. تنها تراناز آن محروم بودند ،پیش از این زمان

جعه دانشگاه فا ؛ ازرا به هم و گردهمایی مان دلگرم می کرد تا هنوز ادامه دارد ن، ماماها می خواندیم و طنین آواز

 باز ،تا مسمومیت گسترده دختران در مدارس رستان های دخترانهو گردان های سپاه به دبی نفربرهاشریف تا ورود 

سروده منصور تهرانی با آهنگسازی او و صدای قرین و حزین فریدون فروغی بوده است که در داخل و  همخوانیِ

 .خارج پژواک یافته است

ه است آواها و آوازهای اصوات و سرودها را به رنگین کمانی چند لحن و گو تبدیل کردرنگینی صداها و اما آنچه 

. آوازهای کردی، لری، و امینی در سراسر ایران طنین افکندکه همان دوران دقیقا پس از قتل مهسا  محلی است

یی در سرنگونی صداو اوج هملی ما از پس نزدیک به نیم قرن می دهد خوزستانی که نشان از همبستگی و همد

 .خویش یکجا به قتل رسانده است« های خودی»را در قبال « ناخودی ها»حکومتی که همه 

 حکومت درمردمانی است که از مشخصه های بارز دیگر این ترانه ها و شعرها، برجسته کردن حقوق از دست رفته 

دیگر برترین دستاورد این زدن به یکزندگی شان سراسر نابود گشته است. رهیدن از قیدهای تن و تن  اسالمی

نه زن را  اسوه هایی که تنِ سر آمدنند. ه ادرآمد سال است به اسارت ۴۴برای سرزمینی که زنانش  جنبش است

ایش. اما در زیبنده زیستن و زد و نزاینده و رونده می بینبل آن را  و تسلیم،ثابه ابزار تحقیر، تبعیض، تجاوز دیگر به م

چنان که این راه مردان روشن خواه و روشن گو نیز همراه و همدل بوده اند و همین نقطه عطف تاریخی ما است. 

 مردان و زنان همدوش یکدیگر فریاد زدند:

 «دلهای سنگین شما/   پیشانی وُ ۀاز پین/    نفرین به آیین شما/    بیزارم از دین شما» 

ادبیات مقاومت در درون و بیرون مرزهای ایران  )مهسا امینی که نام رمز ما شد( هم ۱۴۰۱با این همه پیش از انقالب 

اعی تم و اجتمانتقادی -که با ترانه های سیاسی« کیوسک»است. برای نمونه گروه  زمین سروده، خوانده و اجرا شده

انه ها، آواز و اجرا آغاز کرد که محوریت تر ۲۰۰۵این گروه کار خویش را در سال د. تازه ای از راک معرفی کر

 «:همه رقم موجود است»برای نمونه بخشی از ترانه گیتار الکتریک است.  ۀبا آرش سبحانی بوده است که نوازند

 های خسته های غمگین، آدم های تنها، آدم آدم» 

 های شکسته ها کاسه خون، دل های عاشق، چشم آدم

 های بی پول، تو فکر تجارت های پولدار، آدم آدم

 حقارت ۀهای جدی، عقد های مهم، آدم آدم
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 اینجا هیشکی سر جاش نیست

 های کامیون ها جاشون رو عوض کردن با راننده خلبان

 مزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون حتما باید بی

 های آلوده، فروش ا عضا بدن دکترهای برج، ساز خون

 سوگند بقراط! بی خیال برو پی پول به جیب زدن

 ی سر جاش نیستاینجا هیشک

 ها زدن تو کار واردات و صادرات مهندس

 های دیروز امروز شدن رهبر اصالحاات فاشیست

 مهم نیست که اصال بلد نیستی حرف بزنی یا تازه اومدی تو شهر و اینا

 سینما ۀفقط میباس، فقط کافیه چشمات آبی باشه تا بشی هنرپیش

 )کیوسک(  «اینجا همه جورشو داریم ولی هیشکی سر جاش نیست

 

 حجاب ترادیشن ماست/ شمسی مال حاج آقاس»  

 سال با روحانی ۱۴۰۰زامبی های روانی/ 

 لندن هر جایی/ عرق خورای والیی ،تورنتو

 هنگ اوور هالووین/ اووردوز اربعین

 علم وکتل و طبل و سنج / دایت دارم نو رژیم چنج

 )کیوسک( « جانماز مارک گوچی/ زاخار و داف و شاخ و فنچ

معروف به  پور مقدم مرتضی نجفی ،ز دیگر خوانندگان و ترانه نویسان معترض بیرون از مرزهای جغرافیایی ایرانا

یکی از او  .از کرددر سبک رپ و راک آغ ۱۳۷۹که فعالیت موسیقیایی اش را از سال  ۱۳۵۹شاهین نجفی زاده 

به عنوان نمونه می توان  رادیکال ترین ترانه نویسان و خوانندگان در نقد مذهبی و دیکتاتوری مذهبی در ایران است.

 همین دلیلبه علی نقی امام دهم شیعیان است و به  که اشارت« نقی»ن زمینه اشاره کرد ترین اثر او در ای یبه جنجال

 نیزهنرمندانی بود که در مراسم ریاست جمهوری روحانی شرکت کردند و او همچنین منتقد تهدید به مرگ شد. 

 را منتشر کرد. « سال خون» هنگی به نام معترض بود و آ ۱۳۸۸تیجه انتخابات به ن
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می گوید و حتی علی نقی  با نقدی هجوآمیز از اوضاع اجتماعی و سیاسی شاهین نجفی به سبک رپ، «نقی»در ترانه 

 به مسایل جنسی قسم می دهد. پدیده ای ناظهور و یا کم ظهور در موسیقی ایرانی. را 

ایران؛ از جمله در حوادث جاری به ، به مرور نقی علیدر این ترانه شاهین نجفی با زبان طنز و مخاطب قرار دادن 

 .است  خارج از کشور پرداختهو اپوزیسیون  زنان، وضعیت ساختال، ها تحریم

 تو رو قسم به شوخ طبعیت  نقی»  

 به این بیرون از گود تو تبعید 

 به آلت بزرگ زندگانی 

 که پشت ما نشسته رو به تهدید 

 

 به تو به طول و عرض تحریم  نقی تو رو

 دالر رو به رشد و حس تحقیر 

 نقی تو رو به امام مقوایی 

 به طفل علی گوی توی رحم گیر 

 

 به درس فقه تو اتاق عمل بینی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DB%B3_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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 به آقا و تسبیح و جا نماز چینی 

 نقی تو رو به انگشت شیث رضایی 

 به دینی که اوت شده و فوتبال دینی 

 

 ابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی آی نقی حاال که مهدی خو

 تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی 

 آی نقی حاال که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی 

  «تو ظهور کن که ما اماده تو کفنیم آی نقی

 

 رپ به مثابه اعتراض

رپرها بسیار فعال  اساسا در زمان اعتراضات. یشتر از آن رپ استیکی از سبک های اعتراضی این جنبش و کمی پ

ترانه اعتراضی رپ در فضای هیپ هاپ فارسی  ۱۰۰دست کم  ۱۴۰۱بودند و تنها در سه ماه اول پس از انقالب 

دست کم شش هنرمند رپ در اعتراضات اخیر دستگیر شدند. توماج صالحی، محمدعلی کاشی  .منتشر شده است

 .. طاهر)تاحر(، بهراد علی کناری )بهراد( و سامان یاسین)ودا(، آگرین شیربیگی )آگرین(، 

 ۱۳۸۲از سال است که ( ۱۳۶۴) متولدیکی از قدیمی ترین خوانندگان رپ سروش لشگری معروف به هیچکس  

بازاری،  کالم است، و استفاده از ادبیات خیابانی و کوچه آکنده از اصطالحات و تکیهترانه های او معروف گشت. 

کس، درونمایه  های رپ هیچ آهنگ»است. به نوشته پرویز جاهد،  فهم و جذاب کرده موسیقی او را برای عامه قابل

ها،  ها، سرکوب رخوردگیها و تضادهای اجتماعی جامعه امروز ایران است. س ای دارد و بیانگر تنش اجتماعی قوی

یه » ۀتران. خورد کس به چشم می های هیچ های جمعی در شعر ترانه ها و عصیان های طبقاتی و روانی و سرکشی عقده

 ۱۳۹۸پس از کشتار هولناک آبان « دستاشو مشت کرده» ده سال بعد ترانه و  ۱۳۸۸پس از کشتار « روز خوب می آد

قرار و  ام، بیکس را صدای اعتراض نسل جوان ایرانی و بیانگر روح ناآر یچبسیاری، موسیقی ه سروده شده است. 

 د.دانن سرکش آنان می

 آور نمونده ن و دیگه اشکی واسه گاز اشک چندین ساله اشکش رو درآورده

 این پوشش چرا اسالمی نی؟»گن  ن و می رو لخت کرده  همه

 ترن دالیی که سرد شدن از جسدای توی سردخونه خنک
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 ن گن این اشرار مسلح آد و می دا ترکیدن بغض میص

 « ن های روی زمین مونده که معدن سُرب فقط جنازه

رپ فارسی است که به دلیل ترانه های  معروف ترین و محبوب ترین خوانندگان یکی از ۱۳۶۹زاده توماج صالحی 

جتماعی و اقتصادی مردم ایران دو بار به به شرایط ا واخواهیسیاست های جمهوری اسالمی و اعتراضی اش به 

صفهان ادر که خود اصالتا لر بختیاری است ( سوارکار شجاع در زبان ترکمنبه معنای )توماج زندان افتاده است. 

و ضبط ترانه های اعتراضی مجبور به فروش موتور و وسایل زندگی اش شده و برای تولید کار و زندگی می کرده 

اج تومو ترانه هایش مردم را به شجاعت و امید به پیروزی دعوت کرده است.  هایدیوبا این همه در تمامی و .تاس

ای با  مصاحبه دری کرده بود را پیش بینپایان حکومت اسالمی « فال قهوه» با ترانه  ۱۴۰۱صالحی که پس از انقالب 

یار امیدوار است و ایمان دارد که تا شش ماه دیگر انقالب اعتراضات بس ۀگفته بود به آیند ویژن سی تله بی سیشبکه 

تواند تحولی بزرگ ایجاد کند و بسیار در جامعه موثر است. این  موسیقی اعتراضی می»شود. همچنین گفت:  می

کند چون در جوامعی که مردم اینقدر تحت فشار حکومت  دهد و شجاعت را تزریق می موسیقی به جامعه امید می

 «.دشون ورده و منفعل میسرخهستند 

 توماج صالحی از اوایل آبان دستگیر شده است و در زندان به سر می برد و با خطر مرگ روبرو است. 

ایرانی رواج یافت  نه تنها در میان ایرانیان و کاربرانهای توماج که پس از قتل مهسا امینی از برجسته ترین ویدیو

به ویژه  .است« سوراخ موش» مه های مختلف پخش و منتشر شدبا ترجبلکه حتی در مدیاهای آمریکایی و اروپایی 

پس از اعتراضات مردمی به رسانه ها و روزنامه های حامی حکومت و البی های جمهوری اسالمی در آمریکا 

 همچون نایاک. 

و همچنین است ساله ایران با چین  ۲۵بود که اعتراض به قرارداد « ترکمنچای»دیگر موزیک ویدیوهای پر بیننده او 

 «. ندیدی» ویدیو موزیک 

نها نیز در که آو بهراد علی کناری  انندگان رپ دیگر همچون سامان یاسین )صیدی(و خودر میان زندانیان سیاسی 

دام روبرو هستند، ترانه ها و موزیک ویدیو شرایط اسفناک زندان های جمهوری اسالمی به سر می برند و با خطر اع

او زبانِ زبونی مردمی بوده است که در  ۱۳۹۵از سال های توماج بوده است که محبوبیت بیشماری یافته است چراکه 

اعتقاد دارد  وا» ذلت و خواری که حکومت در تمامی ابعاد زندگی به آنها تحمیل کرده است. حضیض هستند از 

 تمام در ۱۳۹۶ سال از گوید می شود با حکومت مذاکره کرد. راهی جز مبارزه با حکومت وجود ندارد و نمی

این  ۀدر هم»  :کند نمی یاد آن از کسی خودش گفته به که ۱۳۹۷ اعتراضات حتی داشته حضور ها اعتراض

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86
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ها بسیار  توماج صالحی اعتقاد دارد نارضایتی .«ایستادند کننده بودند و معموال جلو می ها زنان شروع تظاهرات

های  نفر معترض هستند. اما اعتراض میلیون ۵۰کم  شود و دست ها دیده می تر از آن چیزی است که در رسانه گسترده

 شود چون فیلم گرفتن و فیلم فرستادن خطرناک است. ها دیده نمی خیابانی به آن اندازه که واقعی است، در رسانه

 :میاندازبی نظر کوتاهی « موشسوراخ » ۀانبه تر 

 اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی»

 ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی

 اگه از ترس یا واسه منفعتت توبه کردی

 توام همدست ظالم هستی توام مجرم هستی

 اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونارو میریختن

 ا رو میگیرنگرفتار کسبتی وقتی جون جوون

 اگه وسط بازی وسط بودی و سیاست چی هست

 بدون رای سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ

 اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین

 خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن

 دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن

 یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن

 قتل توام قاتلی اگه سرپوش گذاشتی رو

 واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری

 بدون ماله کشیدن تو این سیستم کامل نیست

 ایران انقد زندان داره که همتون جا بشین

 ژورنالیست بازاری مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر

 مامور معذور از باال دستور جالده مجبور سوراخ موش بخر

 منصوب بی اختیار اصالح طلب حزب باد سوراخ موش بخر سوپاپ اطمینان

 صادراتی نایاکی زیر و رو کش چهارتایی بده هرچی دالر داری سوراخ موش بخر
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 منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست

 نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی

 من و تو اگه ما بشیم بی کرانیم

 « نیمما منجی زمانه ایم امام زمانیم زمانیم زما

زبان ساده و صمیمی توماج در ترانه هایش به ویژه این ترانه، پیوند دهنده او به قلب میلیون ها ایرانی است که او با 

معصومانه اش، با پاهای برهنه اش و پوکه گلوله ای که آویزان گردنش روایت کوتاهش، با نگاه نافذش، با مهربانی 

نین و ئخاکالم ن و فرمایشات سخن می گوید و به صریح ترین و قاطع ترین فرماو فتنه جویی از فقر و فساد و  ،است

به «. تمام الفاظ جهان را در اختیار داشتند و آن نگفتند که به کار آید»دغل پیشگان را خطاب قرار می دهد که 

بود کافی بود که او را روایتگر عصر تاریک جهل و  همین ترانه را سروده و خواندهتنها گمان من حتی اگر توماج 

 جور این زمانه بدانیم.

ساله، دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد.  ۲۸کناری، رپر اهل اهواز و  بهراد علی

. متاسفانه اطالعات زیادی در فضای االرض متهم شده است بهراد، نهم آذر در دادگاهی در استان البرز به افساد فی

با آن زبان طعنه گو و حقیقت گو و « جمهور رئیسآقای  »ترانه  ۀمجازی از او نیافتم و جای تعجب است که خوانند

چنین مهجور است.  ،با وجود خطر مرگ زهنومنتشر شده  ۲۰۲۱با ویدیویی به شدت زیبا و حرفه ای که در اکتبر 

نگاه کنید می بیند که چقدر طراح آن و  «جمهور رئیسآقای »  ینبود اما اگر به کلیپ ویدیومتن ترانه موجود 

که از وعده های تهی و  ،با ترانه درخشانش داست؛ آنچنان که اجرای خوش بهرااجرایش دقیق، معنامند و زیبا بوده 

و آزادی  بردن سطح ارزش تومان، و در عین حال نوید باالوباما از تبانی او با ا جمهور می گوید، رئیستوخالی 

می گوید که او  حجاب. در همین ترانه واجرا وقتی مورد بازخواست در مورد دارایی هایش قرار می گیرد، در پاسخ

ند و این تنها راه بر قدرت ماندن در ه او دوستانش از طریق همین فساد و اختالس و دزدی است که به قدرت رسید

 حکومت است. 

رودش  مردمانش، اروند وبازگویی رنجتوجه او به زادبومش اهواز است  ،ی بارز ترانه های بهراداز مشخصه ها

با  یشنثار آنان گشته است. او حتی در برخی ویدیوها و ریزگردها در پاسخ به درخواست آب  ودوشکاهایی که

زیبای کار او محلی مردم خوزستان ظاهر می شود که به آن دشداشه می گویند. به گمانم یکی از بارزه های لباس 

نبودن »به دغدغه بزرگتر سرزمین اش های زادبومش است و در عین حال پرداختن  وتشویش نگاه منتقد به زندگی 

 که او سرودش کرده است.« آزادی
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سامان یاسین خیر که در زندان به سر می برد و محکوم به اعدام است اعتراضات ادیگر خوانندگان مطرح  از

سامان یاسین به دلیل خواندن ترانه های حماسی و در حمایت از کرد ایرانی است.  ۀخوانند۱۳۷۷متولد )صیدی( 

 کرمانشاهی می باشد آهنگ هایش به زبان لکی و کردیدر زندان به سر می برد.  مهرماه  ۱۰اعتراضات مردمی از 

آزادگی و آزادیخواهی در کالم « حاجی» ۀدر ترانالت اجتماعی و یا ترانه های عاشقانه است. ضمع ۀکه دربرگیرند

 و لحن سامان موج می زند. 

 وه ناو گشت قد علم کردم» 

 حنجرم قل و قم کردن

 خوشیلم قد و غن کردن

 عین حیوان سرو تم کردن

 نه مه وه سکوت قانع نیوم

 وه مو رسم پاره نیوم

 سرتا پام زخم عمیق

 بعضی زخمیل بخیه نیوون

 دور تا دورم دیوار کیشان

 هرکی رسی یه جام شکان

 مه پشتم وه رفیق گرم بی

 اویشه سویل خنجر تا دسه چقان

 دود زخمیله سینه ام وا کرد

 کودک درونم دی پا گرد

 دی اشک چاو دالگ پیرم

 کرمانشاه جور سرپل خراو کرد

 مه شرفم نفروشام عین پیا وه بان پام وسامولی 

 خدای ایمش گوراس حاجی زمین گرده عین میدان امام

 هر شو بیدار تا دم صبح منی نامردی بلدم ولی خو

 مجروح جنک نا برابرم، مبارزم

 ولی حامی صلح
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زن، زندگی، ترانه های اعتراضی در این چهار دهه به ویژه پس از انقالب  ۀدر این مجال کوتاه فرصتی نبود تا به هم

و  با شجاعتکه روشن بین و روشن گویی است  اندک، نمونه بارزی از نسل معترض،اما همین  ،بپردازیم آزادی

 ،تسلیم در برابر سیستم ستم و سرکوب وت ورشادت از حقایقی می گویند که بخش عظیمی از جامعه در سک

از مهسا امینی  ساکت و مبهوت ایستاده اند. در برابر حکومتی که شاعر حقیقت گو و مهربانش، بکتاش آبتین را پیش

پوینده، غفار حسینی، کریم امامی، احمد  محمد جعفر و هنوز شتک های خون محمد مختاری، در زندان کشته است

جمع بیشمار بی نام و نامداری که به جای  ...، حمید حاجی زاده به همراه پسر ده ساله اش کارون ومیر عالیی

 روشنگری هایشان با کلمه و کتاب در گورستان ها آرمیده اند.

رپرهایی همچون توماج، بهراد و سامان را بیش از ی توان شهامت ترانه سرایان و م با در نظر داشتن این حقیقت تلخ 

ساله مردمی را  ۴۴با کالم محکم و معترض خویش و با لحن و صدای قاطع شان خشم فروخورده پیش ستود که 

با این که خود پرورده در این مافیای مذهبی بوده اند اما چون ققنوس از فریاد می زنند که خاموش مانده؛ و 

جامعه به  ۀ، آن چه در جان خمودباشندو امید نور  برخاسته اند تا ستایشگر روشنایی،ایران خاکستر ادب و فرهنگ 

 شدت کم و کاسته شده است.

بل در جهان نیز  ،استبرجسته و در آخر به این حقیقت بیاندیشیم که بایستگی ادبیات اعتراض نه تنها در ایران 

یکتاتورهایی چون پینوشه از تاریخ محو شدند اما ترانه های ویکتور ه دکهمواره حیاتی و اساسی بوده است. چنان

برشکننده و  که «دیوارآجر دیگری در »خارا در جان زخمی ما شناور است. یا ترانه های پینک فلوید بخصوص 

 از باب مارلین. « به پا خیز» از جان لنون و « تصور کن»و یا  هنجار شکن بود و هست

 شیدا محمدی 

  ۲۰۲۳مارچ  ۳لس آنجلس، 
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  از دوران باستان تا امروز رانیاموسیقی  درن مشارکت زنا

ادر مجدن  

 موسیقیدان، رهبر ارکسترهای چکاوک و ارغنون،

 استاد تار و پژوهشگر موسیقی  

 
، خواننده، نوازنده، رهبر و آهنگساز زنان در موسیقی صحبت می کنیم منظور زنان مولف ۀمقولکه راجع به  هنگامی

ارکستر، محقق، مربی، منتقد، و روزنامه نگار می باشند.  در ضمن می توان از جنبش های زنان در راه موسیقی از 

 موسیقی زنان برای زنان و نهضت های فمینیستی یاد کرد. قبیل

 در نانیر زخمشابه هم نیست.  در دوران ادر سطح جهانی کالسیک  و ، راک،وضعیت زنان در موسیقی پاپ

.  در موسیقی کالسیک هرچند ما شاهد به عنوان خواننده/آهنگساز حضور برجسته ای داشته اند موسیقی پاپ

موسیقی  ۀنشنامتاریخچه، و دا سطی تاکنون هستیم اما در رپرتوار،وحضور تعداد بیشماری آهنگساز زن از قرون 

ند تعداد زنان نوازنده در موسیقی کالسیک رو به افزایش است اما  تعداد تکنواز چهر  نامشان کمتر ذکر شده است.

 ۶%باالی نوازندگی  ۀدر فالرمونیک وین  در صد زنان در رد ۲۰۱۲از مردان است.  در سال  زن به طور نسبی کمتر 

حضور زنان    صد را تشکیل می دادند.در ۲۶ ارکسترهای کانادا  درتکنوازان زن تعداد   ۲۰۱۵و در کانادا در سال 

  اتب کم رنگ تر است.مر هدر رهبری ارکستر، تولیدکننده، مهندسی صدا و نقد موسیقی و روزنامه نگاری ب
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در ایران محدودیت های بیشتری برای حضور زنان در موسیقی وجود داشته که در دوران کنونی به مراتب شدید تر 

زنان می توانستند در انظار عمومی بخوانند و فعالیت داشته باشند، اما با  ۱۳۵۷شده است.  تا زمان انقالب بهمن 

 مردان همراه آنان نیز مورد مواخذه ی شدید قرار گرفتند.که ا زنان نه تنهگیری های بعد از انقالب سخت

به عنوان  از دوران عتیق داشته اند.   ایرانی نقش مهمی در موسیقیطنز قضیه در اینجاست که از نگاه تاریخی زنان 

سال پیش دارد.  یا   ۳۴۰۰در دزفول حکایت از بزم رامشگران زن در موسیقی  "چغامیش" ۀتپ ۀمثال  مهر نگار

ی را نشان یبانو ظروف منقوش در ری    .د می کندیا xقبل از میالد ۱۷تار در سده  ۀنوازند زست آمده اه داطالعات ب

ر آن دو بانوی  نی و ی سوار  و سرگرم نی نوازی است و یا بشقاب نقره ای دیگری که دیمی دهد که بر اژده ها

متعلق به ایران باستان جام سیمین زرکوبی   ۀعالوه بر آن در موز  چنگ نواز برای شاه در حال خنیاگری هستند. 

در این جام زنی نشان داده شده که سرگرم پایکوبی است و چغانه ای در دست دارد و سه زن   .هستساسانیان  ۀدور

 غنون او را همراهی می کنند.دیگر با سرنا و بربط و ار

از  آنجا که از فرهنگ عوام و اسطوره های ملی  xiمعتبر خودو جامع،  ،توکا ملکی در کتاب آموزنده ۀطبق گفت

زن سرگردانی که در سوگ شوی خود به آواز نشسته  ۀ، اشاره ای دارد به افسانیاد می کند  قول فریدون جنیدی

است که نخست از اهمیت موسیقی وسپس از ارزش و شکوه نقش زن در موسیقی  نزد عوام در تاریخ حکایت 

داده نسبت   سرگردان  ی است  که به زنی یصدا  ی کوهوباندر افسانه های قدیم ایران  می نویسد:دارد.  ملکی 

 . نام بیان  می کرده است همین بهرا به صورت گوشه ای در آواز که در کوهستان پنهان شده و سوز دل  می شد

 آمده است:  ی است که در اشعارییکی از گوشه ها  بانوی کوه

 هرچه کهن تر، بترند این گروه                          هیچ نه، جز بانگ چو بانوی کوه

بی بی "کوه  ۀکه شاید افسانی دارد یقاد داشتند که هر کوهی یک بانوتاعی بر این باور است  که عوام ملکخانم 

 با این اسطوره در ارتباط باشد. نیز  "شهربانو

.  می باشد چشمگیر زنان در خنیاگری و رامشگریحضور  رگئی که بیاناز داستان ها است فردوسی پر ۀشاهنام

و  م(فرزند رست)غلبه فرامرز  ایران و در نهایت پهلوانان ختنو به دام انداو فریب تورانی  رامشگر سوسن داستان 

فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران می از جمله حکایات شیرین شاهنامه ی پیلسم و رهائی پهلوانان ایران رستم بر 

xiباشد. i 

به خنیاگری و گواری نیز مراسم سو زنان در جشن ها ودورتر و نیز در زمان بهرام گور،  و ها در عهد پارت

اجرای که  ویژه هنگامی هحضور دارند؛ ب به کرات در شاهنامه فردوسی ،چامه گوی نان.  زرامشگری سرگرم بودند
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 -ساسانیان موسیقی ایران به اوج خود می ۀه است.  در دورزیبا و عاشقانه چون بیژن و منیژه مد نظر بود یداستان ها

رسد و از این دوره نقش ها و داستان های بسیاری موجود است که شرکت بانوان را همراه با مردان در گروه های 

 موسیقی نشان می دهد.  

مدن های آشور در تبانوان  توسطموسیقی غیر مذهبی از بریتانیائی  ۀهنری جورج فارمر مولف برجستپیش از آن نیز 

 -مینفره ی موسیقی زنان  ۱۵تا  ۱۰نمونه های گروه های از جمله و نیز حکومت  مادها و عیالمی ها می نویسد.   

در موزه بریتانیا یاد کرد که بانوان سرگرم نوازندگی سازهائی چون چنگ، نی مضاعف،  توان از نقش های باقیمانده

گزنفون و  ۀطبق گفت  قبل از میالد می باشد. ۷ ۀمی باشند که متعلق به سدانندگان و خو دف و سازهای دیگر بادی 

قبل از میالد( در زمان هخامنشیان نیز زنان و دوشیزگان  ۴۰۰تا  ۵۰۰نیز کتزیاس مورخ و پزشک اردشیر دوم )

xi.ندی می کردیشرکت و هنرنما ،ی که در حضور شهریاران ایران تشکیل می شدیخنیاگر در جشن ها i i 

ی درخشانی دست پیدا می کند.  در این دوره یدر زمان ساسانیان موسیقی ایرانی به شکوفا ،همان گونه که اشاره شد

اکثرا نیز در زمان بهرام گور می زیستند.  بهرام که خود موسیقی را در حیره  وی داشتند یگروه بانوان سهم بسزا

را به ایران آورده بود تا ایرانیان را با نام داشتند  "کولیان"یان رامشگر هندی که لول ۱۰۰۰۰آموخته بود به روایتی 

 موسیقی بیشتر آشنا کند.  

بهرام گور، از شان  هویژ هو ایشان در هنگام پادشاهی شاهان ساسانی، ب تشکیل می دادندبانوان را اکثر این خنیاگران 

زنان خنیاگر و رامشگر و موجود است از  یفردوس ۀشواهدی که در شاهنام و منزلت باالئی برخوردار بودند. 

 -خواننده چون آرزو، آزاده، ماه آفرید، فرانک، شنبلید، دالرام چنگی، آفرین، مشک دانه و بسیاری دیگر یاد می

بسیاری از محققین از او یاد  که چرا، هی آزاده یا آزادوار نسبت به دیگران سر بودیدر میان بانوان این دوره گو کند. 

 گوشه ای از دستگاهای موسیقی ایرانیکه گویا  -وی و نامش  ۀباری چون منوچهری دامغانی دریحتی شعراکرده و 

  شعر زیر را سروده است:  -می باشد  نیز

"وان زند، بر نای لوریان، آزادوار     پالیزبان ،زند بر چنگ های سغدیان ،این "
xi v 

ایران باستان، موزائیک های نیشابور،  ۀام سیمین در موزکتیبه طاق بستان، ج نقوشدر عین حال شواهد دیگری چون 

بانوان اهل موسیقی را در زمان  پر و پیمانگچ بری های ری و نقوش و تصاویر دیگری در دست است که حضور 

 ساسانیان به درستی نشان می دهد.

ن ها کتاب آمده ترین در ارتباط با موسیقی پس از اسالم خوشبختانه منابع بیشتری در دسترس قرار دارد که ع

لیسی هنری جورج فارمر می گاثر محقق ان "تاریخ موسیقی خاور زمین"فرج اصفهانی و کتاب لابوا ۀنوشت "االغانی"
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مینه اطالعاتی را به ما رسانده اند که حائز اهمیت است.  آنچه که به وضعیت زنیز در این  یالبته مورخین دیگرباشد. 

محمد )ص( تقسیم می شود.  در زمان حضرت  به دو بخش  قبل و بعد از بعثت موسیقی در عربستان مربوط است

در  مینه دیده نمی شود. زموسیقی بویژه نزد زنان آزاد بود و محدودیتی در این  قبل از اسالم و دوران بت پرستی

این زمینه تفاوتی  .  زنان و مردان دراداره می شددوران بت پرستی حرفه ی موسیقی عمدتا به دست  زنان و کنیزان 

در بعد از اسالم  نداشتند و این ویژگی در سراسر شبه جزیره ی عربستان رایج و تا دهه اول خالفت نیز ادامه داشت.  

 . می شودرات وسیع یوش تغیخو زمام حکومت های خلفای راشدین، اموی، و عباسی موسیقی دست

صوال  طبق روایات موجود گویا موسیقی را حرام و ا شتهمحمد )ص(  خود موضع مشخصی نسبت به موسیقی ندا

در قران نیز اشاره ای  که به   .با شادی و سرور  همراه بودتا آنجا که مراسم ازدواج خود با خدیجه، اند،  نمی دانسته

 وجود دارندیضی در این زمینه قتنها حدیث های ضد و ن  وجود ندارد. ،صراحت مبتنی بر حرام بودن موسیقی باشد

علی )ع( حضرت از خلفای راشدین گویا   .یامده و بیشتر سر در گمی را موجب شده اندنر نچنان نیز معتبر به نظکه آ

و عمر و عثمان مواضع شان سختگیرانه تر  ابوبکرویژه عثمان موضع نسبتا مالیم تری نسبت به موسیقی داشتند.   هو ب

 ست.گیری داشته ای چشمیشکوفاشعر و موسیقی  ،در عوض در زمان حکومت امویانبود، لیکن 

تاکید در دوران خالفت امویان و عباسیان ابوالفرج اصفهانی به ایرانی بودن بخش عمده ای از هنرمندان موسیقی 

یاد می کند.  بانوان خواننده و نوازنده ای چون جمیله،  این دورانهنگامیکه از بانوان خواننده در مخصوصا ؛ دارد

از میان این خوانندگان و .  در بارگاه خلفا به خنیاگری سرگرم بودندعزۀ المیالء و ..... مه، الس عریب، بذل، حبابه، 

این خوانندگان ونوازندگان اکثرا از موالیان .  به نظر می رسیدندام تر نحب یله صامۀ المیالء و جدو تن غزنوازندگان 

ری فارمر با این نظر موافق نیست و نخواندند.   البته هجه می هکه به زبان عربی اما با ل ان انتخاب می شدندو ایرانی

که بنا به رسم دوران بت پرستی به آواز خوانی و نوازندگی اشتغال  این خواننده های زن را عرب می دانست راکث

و بهزاد محمد حسین مشایخ فریدنی پاره ای از محققین ایرانی چون وشته ی توکا ملکی، ناما بر اساس    داشتند.

 نظر فارمر را قبول ندارند.اشی ب

غزۀالمیالء موسیقی نوین ایقاعی را معرفی کرد و جمیله توانست کنسرت بزرگی با شرکت تعداد زیادی نوازنده و 

و به  ترتیب می دادند موسیقی این بانوان در خانه های خود محافل آموزشیخواننده در مدینه به راه بیاندازد.  

گرفت.  محمد حسین مشایخ می پرداختند  که بسیار مورد توجه بزرگان و اشراف عرب قرار  می آموزش مرد و زن

عزۀالمیالء خواننده و نوازنده  "را به فارسی ترجمه کرده در حواشی کتاب می نویسد: "االغانی"فریدنی که کتاب 

 xv."است که از موالی بود و در جمال و هنر سرآمد بانوان زمان خود یه شمار می آمد مدینههور شم
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م(، عصر  ۸۴۷تا  ۷۵۰ی )یعصر طالعباسیان را به سه دوره تقسیم می کند:   ۀهنری جورج فارمر، موسیقی دور

ی ایرانیان پس از غلبه که به همت و پشتیبان نم(.  اصوال عباسیا ۱۲۵۸تا  ۹۴۵م( و عصر سقوط ) ۹۴۵تا  ۸۴۷انحطاط )

به طریقی  ،بر امویان به دست ابومسلم خراسانی خالفت را به دست گرفتند، دارای حکومت مرکزی آنچنانی نبودند

 موسیقی فارمر هرچند ۀمستقل خارج از نفوذ خلیفه در بغداد به فرمانروائی مشغول بودند.  به گفتی که حکومت ها

تاثیری در موسیقی عرب نداشت، اما در عصر انحطاط این تاثیر به حداکثر خود  عصر طالئی آن چناندر  یانایران

   می رسد.

این مسئله مربوط به دوران طالئی و انحطاط و سقوط نیست.  نگاهی عمیق تر به فرهنگ ایران در به نظر نگارنده 

نستند آن قوم را به شکل و شمایل طول تاریخ نشان می دهد که ایرانیان در هر دوره پس از غلبه ی اقوام بیگانه توا

و ترکان همگی پس از چندی به  ،تیموریان ،.  از اسکندر مقدونی گرفته تا اعراب و مغوالندفرهنگ خود درآوردن

به عنوان مثال ویل دورانت    فرهنگ و راه و رسم ایرانیان درآمده و از هنجارها و آداب آنها پیروی می کردند.

فیلسوف آمریکائی در کتاب تاریخ فلسفه اشاره ای دارد به اسکندر مقدونی که قصد داشت فرهنگ هلنیک را در 

تن کرد، دختر داریوش را به زنی  رب "ردا"ایران مستقر کند اما خود پس از چندی به شیوه ی پادشاهان هخامنشی 

 ایرانی قصد داشت در ایران برای همیشه باقی بماند. گرفت، و تحت تاثیر فرهنگ و تمدن

  .قینه )خواننده( -۳آالتی )سازی( و  -۲اعجوبگان،   -۱عرب را به سه گروه تقسیم می کند: فارمر موسیقیدانان 

و دو گروه دیگر بویژه قنیه ها اکثر از کنیزان برده بودند که معموال پس  داشتنداعجوبگان موقعیت اجتماعی برتری 

اما تعداد  وجود داشت،از ازدواج و بچه دار شدن آزاد می شدند.  در دربارها معموال ده تا دوازده اعجوبه 

دو نوع  یدر دوران اسالم  خوانندگان همیشه سی تا پنجاه نفر بود که بخشی از نهاد دربار به حساب می آمدند.

وب به مسلم بن محرز و دیگری شنود نام اجرای موسیقی در دربار خالفت مرسوم بوده که یکی زوج خانی منس

خواندند و  داشت که از زمان ساسانیان همچنان مرسوم بوده است.  در زوج خانی دو زن همزمان با یکدیگر می

این رسم تا زمان   شنود رسمی بود که خوانندگان و نوازندگان از پشت پرده ای به اجرای موسیقی می پرداختند.

 "فهلویات"مرسوم بود.  به عالوه در زمان او دختران خواننده از خراسان آمده بودند که  عباسی ۀواثق نهمین خلیف

 می نواختند.  به نوشته ملکی:

دوشیزگان خواننده ای از خراسان آمده  ...گفته است،    "االغانی"که کتاب  هچفارمر، بنا بر آن ۀبه عقید "

 "فهلبد"فهلیذ }بهزاد باشی معتقد است که صحیح این کلمه "و چون  می خوانده اند "فهلیذات"بودند که 

است می توان به این نتیجه  "باربد"فارابی آمده، معرب  "الموسیقی کبیر"می باشد{ چنان که در کتاب 
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رسید که الحان باربدی و به تعبیری آهنگ های باستانی ایران تا آن تاریخ هنوز در خراسان باقی مانده  بود 

 xvi "یژه آن دوشیزگان هنرمند تنبور و یکی از سازهای اصیل و قدیمی ایران را می نواخته اند.به و

وران امویان و عباسیان نشان می دهد که اکثر اهالی موسیقی در دبا نگاهی به وضعیت زنان در رابطه  ،به طور کلی

ی بردند اما پاره ای از اینان که از موسیقی از بردگان و موالی بودند که نخست تحت شرایط بسیار دشواری به سر م

نوادگان ساسانی و یا اشراف ایرانی بودند توانستند پس از چندی  شرایط سخت را پشت سر بگذارند و زندگی 

که بسیاری از اشراف عرب افتخار می کردند که  ییدست و پا کنند.  تا جا دآبرومندی را در خور شانشان برای خو

 مباهات بود.  ۀمای برایشان تا حدی که راه دهنددر دربار ها و منازل اشرافی خود این بانوان اهل موسیقی را 

 ۀحکومت خلفای عباسی حضور موسیقیدانان ایرانی گسترش یافت.  البته در این دوره چهردر دوران انحطاط 

 ،به حضور زنان در زمینه ی موسیقی موجب شد تا اما رونق نگارش به چشم نمی خورد، شاخصی در موسیقی زنان 

در عهد طاهریان می زیست و نیشابوری که شاعر، موسیقیدان، خواننده و عود نواز بود  ۀچون راتب ،هرچند اندک

 . شده باشد اتیاراش

حمایت از  موسیقی و ادبیات دنبال شد وتا زمان دیلمیان، غزنویان و  ،پس از سقوط عباسیان توسط خاندان آل بویه

اما اطالعات کمی در مورد آن ها موجود ، می پرداختندمغوالن بودند زنانی که به کار موسیقی  و تا آمدن سلجوقیان

که از میان آنان اشتغال داشتند است.  پاره ای از بانوان عالوه بر خوانندگی و نوازندگی به شاعری و ادبیات نیز  

ند بود که عالوه بر شاعری چنگ و مهستی گنجوی است.  مهستی زنی دانشمند، سخنور، و هنرم ن شانشاخص تری

 نیز را ماهرانه می نواخت.  او که در قرن پنجم و در زمان سلطان سنجر می زیست در زیبائی و خوش منظریعود 

 معروف بود.

از زمان تیموریان تا بعد از صفویه ما شاهد رکود در فلسفه، حکمت، عرفان، و شعر و ادب و موسیقی هستیم.  در 

نی شاید به جز جگر چنگی، بانوئی که هم خواننده و هم چنگ نواز بوده و در اواخر عصر تیموریان این دوران طوال

می خوریم که در موسیقی دست داشته است.  در دوران تیموریان ما در  بانوی دیگری بر ممی زیسته کمتر به نا

شته به از بر کردن قران و خواندن عوض شاهد افزایش شعائر مذهبی بودیم.  بدین ترتیب کسانی که صدای زبیائی دا

 نام داشتند. "حافظ"آن با صدائی خوش مشغول بودند که 

توکا ملکی بناهای این دوره با نقش و نگارهای افسون  ۀصفوی هنر معماری به اوج می رسد و طبق گفت ۀدر دور

xviجسم پیوند می زنند انگیز خود زمین را به آسمان، این دنیا را به آن دیگری، و باالخره روح را با i مسجد شیخ  .

بارز این مدعی است.  البته شاه عباس صفوی نیم نگاهی نیز به موسیقی داشت و در زمان او این حرفه  ۀنلطف اهلل نمو
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تا اندازه ای جان و رمق تازه گرفت و موسیقی به ارامنه و کلیمیان سپرده شد و این دو قوم تا دروران معاصر در 

 ه رنج ها که تحمل نکردند.حفظ و گسترش آن چ

ی در موسیقی زنان به گوش نمی رسد.  یشاه و کریمخان زند تا سلطنت فتحعلی شاه صدای قابل اعتنااز دوران نادر

بودند و به همین خاطر غیر مستقیم موجبات پیشرفت و تفریح و سرگرمی پادشاهان قاجار عمدتا اهل عیش و نوش 

 -مر در زمان ناصرالدین شاه که دارای سلطنتی نسبتا طوالنی بود بیشتر به چشم میموسیقی را فراهم آوردند.   این ا

، حاصل ازدواج خورد.  زنان اهل موسیقی اگر بر و روئی داشتند جزو همسران شاه می شدند و به سبب شاهزادگان

محدود می شد، زنان رجال از قرب و منزلتی نیز برخوردار می شدند.   هرچند موسیقی به در بار و درباریان  با شاه، 

سرگذشت موسیقی "و اشراف نیز به تبعیت از دربار به موسیقی روی می آوردند.   به گفته روح اهلل خالقی در کتاب 

"ایران
xvi i i کردند ذکر نامشان بسیار دشوار است. به طور حرفه ای موسیقی را  دنبال نمی ندر این دوره چون بانوا   

هر  تعدادی میکردند که یو یا دسته ی عمده با نام های زهره و مینا هنر نماگروه  در زمان سلطنت فتحعلی شاه دو

نفر بازیگر و نوازنده و خواننده و رقاص می رسید.   بر اساس نوشته های محققین این دوره از جمله  ۵۰گاه به  گروه

تا آغاز فعالیت قمر ملوک وزیری؛  و دیگرانساسان سپنتا، ، روح اهلل خالقی، حسن مشحون، "عضدی ختاری"مولف 

که موسیقی را به خارج از محیط درباریان و به درون جامعه آورده بود؛ بانوان به هیچ وجه حق هنرنمائی در میان 

در زمان   نیز از نظر اجتماعی مرتد شناخته می شدند. نمردم را نداشتند و موسیق همچنان حرا م و کارگماران آ

ردانی و تعزیه و نیز  دسته ها و مطرب های زنانه رواج بسیار داشت که این دسته ها عموما از ناصرالدین شاه دسته گ

xiافراد یک خانواده چون پدر و مادر و فرزندان تشکیل می شد. x 

دارالفنون و  ۀمدرستاسیس با  دوران پهلوی زمان شکوفائی موسیقی ایرانی است.  روندی که از اواخر دوره ی قاجار

و لومر به ایران آغاز شده بود به کوشش کلنل علینقی وزیری خون تازه ای یافت و موجبات شناخت و سیوآمدن م

در وی پهل ۀدر اوایل دوربه عنوان مثال،    xxد.وربه وجود آرا ترویج موسیقی ایران در سطوح مختلف جامعه 

 در ۴ یا   .نوازنده زن حضور داشتندنوازنده مى شد سه  ۴۰ارکستر بلدیه به رهبرى غالمحسین مین باشیان که شامل 

 .ارکستر سمفونى به رهبرى پرویز محمود را زنان تشکیل مى دادنددر صد از نوازندگان 

ی برای ترویج موسیقی ملی و انواع یاه و رادیو و تلویزیون پایگاه هنرستان های موسیقی تاسیس شدمدارس و  هابعد

دیگر موسیقی چون فولک و محلی و پاپ شدند.  نقش زنان در این دوره بسیار برجسته و درخشان بود.  بانوان 

بسیاری در زمینه های نوازندگی و آواز خوانی و نیز تالیف و تحقیق در رشته های مختلف آهنگسازی و  کتابت 

 دیف موسیقی برای سازهای ایرانی به فعالیت پرداخنتد. ر
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به طور سرنوشت موسیقی ایرانی به فتوای آیت اهلل خمینی  ۱۳۶۷در دوران جمهوری اسالمی و به ویژه در سال 

ایشان خرید و فروش آالت و ابزار موسیقی را حالل دانسته و در مورد موسیقی نیز در صورت حیاتی تغییر یافت.  

دانستند. به دنبال آن کالس های آموزش موسیقی تشکیل و فرهنگسراهای موسیقی تاسیس  زودن آنرا مجاغنا نب

ها به فعالیت مجدد پرداختند.  اما در عین حال  هشدند و هنرستان های موسیقی و دوره های عالی در دانشگا

رادیو و تلویزیون یکسان نبود.  در حالیکه در سالن های کنسرت خوانندگان   وسرنوشت موسیقی در تاالرهای اجرا 

تلویزیون از نشان  –مورد توجه جامعه قرار می گرفت  همکه بسیار  –و نوازندگان به اجرای برنامه می پرداختند 

ادات مردم، مسئوالن و حتی نشان دادن آالت موسیقی امتناع می کرد.  تا اینکه بر اثر انتقدادن چهره نوازندگان 

نان هم در ترویج موسیقی ملی چپخش بی رویه ی و انبوه موسیقی کردند که آن و رادیو و تلویزیون اقدام  به تولید

 موفق نبود.

در حال حاضر، بسیاری از دختران و بانوان به موسیقی روی آوردند و ما شاهد ظهور خوانندگان و نوازندگان زن، 

موسیقی به ویژه موسیقی سنتی ایرانی هستیم.   این امر در شرایطی بسیار دشوار برای زنان  در سطوح باال، در انواع

متعصبین زیادی که موسیقی را حرام دانسته از فرستادن فرزندانشان به مدارس و  ،تحقق پذیرفت زیرا هنوز هستند

ان به شکستن این سد هزاران ساله زگان و بانوان با سماجت فراویآموزشگاه های موسیقی پرهیز می کنند.   اما دوش

 مشغولند و در این راه تا حد زیادی نیز موفق بوده اند.

و تعطیلی مدارس موسیقی بیشتر به نوازندگی روی آوردند  "چاوش"زنان پس از بسته شدن کالس های تعلیم زنان 

ر به جنبه های دیگر موسیقی چون زنان به ناچا ،چرا که خوانندگی بانوان هنوز همچنان  زیر سئوال بود.  بدین ترتیب

نوازندگی در ارکستر سمفونیک، آهنگسازی، نویسندگی، ترانه سرائی، شرکت در گروه های جمعی و خواندن 

شرکت در مسابقه های جشنواره های موسیقی  به عالوهسرود و نیز  موسیقی کودکان روی آوردند.  این فعالیت ها 

 جامعه فراهم آورد.    فجر، موجبات حضور جدی تر زنان را در

 ، جشنواره های اهر خود را که نوازنده سه تار بود به صحنه آوردندوقشنگ خ ، برای نخستین بار گروه کامکارها

گل یاس امکان به صحنه رفتن بانوان را در محیط های زنانه فراهم کرد، حسین علیزاده با دو همخوان مرد و موسیقی 

گران یو د ند پور ناظری بانوان همخوان را به صحنه بردخسرو ا به سرپرست کیزن به صحنه رفت و گروه کامکاره

مخوانی خود مقوله ه.  البته این پدیده ی آوردندها فراهم  کنسرتزمینه های همخوانی بانوان را در ، نیز به تبعیت

 ایست که اثرات آنرا باید در آینده بر موسیقی ایران بررسی کرد.

 راستی بر ما  تاریخ سرزمینمان به تصویر کشیده شد باید از خود بپرسیم که بهاز ، هر چند فشردهبا آنچه که در باال، 

حاکم به منع و ایجاد  ۀاز آزادی زنان در اجرای موسیقی نزد طبق که چه گذشته است؟  چه بر سرمان آمده است
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نشان از استحاله سترگ ذهنی  ا اینرسیده ایم؟  آی محدودیت در نقش بانوان درموسیقی وسیله ی حکمرانان فعلی

رده پدر باال و از دید غربی ها  پرده هایصدای بانوان در  ،فنی ۀاز جنب ؟نزد ایرانیان و سقوط اندیشه در جامعه دارد

اگر صدای ند.  .  بسیاری از سازها در این پرده ها نواخته می شومی آید بسوپرانو و متزو سوپرانو به حساهای 

.  دآوریم، آنگاه خواهیم دید که تفاوتی میان این دو وجود ندارشمار  ههمچون یکی ار آالت موسیقی بخواننده را 

روحانی مسئول به خود این اجازه را می دهد که یکی را حالل و آن دیگری را حال چگونه و بر چه اساسی یک 

 ناشی از یک مشکل روانشناختی نیست؟ ؟  آیا این دوگانگیبه حساب آوردحرام 

ت است، قیحقند که به دنبال سر کار دارد.  اگر دین ادعا می کنیکی  حقیقت وبا زیبایی و  آنچه مسلم است، انسان

تفاوتی نیست و هر سه با یکدیگر که میان حقیقت و زیبائی و نیکی و واقف باشد نکته تامل کند  بر این می بایست

یک  ذا ل د در راستای نیکی غایتی بجز حقیقت ندارد.  موسیقی در پی آفرینش زیبائی است که خومترادف هستند.  

نیاندازد، چرا که در آن صورت  ی اندیشه ی خویشتنتضادهای روحانی متعهد باید سعی کند خود را در چنبره 

کم رنگ شدن ادیان در .  آیا بر او سخره خواهند گرفت جتماعی خود را از دست خواهد داد و همگاناعتبار ا

 ؟کنندنستند تناقض های درونی خود را حل وانتخود گواه آن نیست که ادیان در طول تاریخ جوامع بشری 

 xxiکه در کتاب نگارندهنظر ایشان در رابطه با موسیقی زنان  و استاد حسین دهلوی ۀاجازه دهید مطلب را با گفت

 :ی گویندد مپایان ببریم.  استاآمده است به 

ه اند، آن دسته از و مسئولین موسیقی وقت کشور خاطر نشان کرد دارشا که چگونه به وزرای ... "

خود را به  د باید هرچه زودترنشنیدن صدای زن  در موسیقی احساس گناه می کنکه از  روحانیون

   "د.نروانشناس نشان ده

۲۰۲۳اول مارس  - نادر مجد  
 ، زنان در موسیقیویکی پیدیا دانشنامه آزاددر زمان پادشاهی "شوکال ماه هو"    ۱
 ۱۷، ص ه.ش. ۱۳۸۰ملکی، توکا " زنان موسیقی ایران، از اسطوره تا امروز، نشر کتاب خورشید، تهران   ۲
  ۱۷همانجا، ص   ۳
 ۳۱-۳۲همانجا، ص    ۴
 ۴۲همانجا، ص  ۵
 ۷۶همانجا، ص   ۶
 ۹۰ملکی، همانجا، ص   ۷
 ۱۱۰همانجا، ص   ۸
 ۱۳۶۰خالقی، روح هللا "سرگذشت موسیقی ایران"، جلد اول، انتشارات صفی علیشاه، تهران،   ۹

 ۱۲۹-۱۴۰ملکی، توکا، همانجا، ص    ۱۰
 ، ویرجینیا، انتشارات بوک بی بی ۲۰۲۲ور از دیار"، نادر مجد، ددر این مورد رجوع کنید به کتاب "انگاره های   ۱۱

 ۲۹۵مجد، نادر، همانجا، ص   ۱۲
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                                                                                                Sir William Jones (1746-1794)    

 پژوهشگرپروفسور ناصر کنعانی در پرونده های آرمان، باید از این  ۀبا سپاس فراوان از مشارکت ارزند آرمان:

عنوان پوزش بخواهیم. ارسال کرده بود، آرمان  ۲۱ ۀدر شمار خود ۀرای مقالی متفاوت با آنچه ببرای درج تیتر

:زیر بود ۀبه گونبه زبان انگلیسی مقاله اصلی این   

Sir William Jones 

The First to Translate Hafez into English 

ressaN   Kanani 

 عنوان فارسی این نوشته می بایست بنا به پیشنهاد نویسنده به این صورت درج شود: 

 سر ویلیام جونز، نخستین مترجم حافظ به زبان انگلیسی

 مشارکت او. ۀبا احترام فراوان به پروفسور کنعانی و تشکر برای صمیمیت و روحی

 

 

 

 

 The First to Translate 

Hafez into Persian 
 

Prof. Nsser kanani - Berlin 
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گفتگوی دکتر محمدرضا نیکفر، فیلسوف و سردبیر رادیو زمانه در هلند 

 پیرامون کتاب  شیریندخت دقیقیان با

 و حکمت قباال یرانیدر عرفان ا یپژوهش ؟ییانسان ْخدا ای ییفناجو

 ی مترجم، که او را با مجموعهی ادبی، سردبیر، شارح و  به تازگی شیریندخت دقیقیان، پژوهشگر فلسفه و نظریه

ی آثاری گرانمایه از  ی فلسفه، هرمنوتیک و ادبیات و شرح و ترجمه پرشماری از نوشتارهای پژوهشی در زمینه

جان الک، آیزایا برلین، مارتین بوبر، ابراهام هشل، مایکل والزر، جاناتان ساکس و ، مونیبن ما یموسجمله از 

و حکمت  یرانیدر عرفان ا یپژوهش ؟ییانسان ْخدا ای ییفناجو"نتشر کرده با عنوان شناسیم، کتابی م میروالن بارت 

 1 ."قباال

کند، زیرا ما را با تأثیر حکمت قباال بر این  فرهنگی ایرانی پر می ی مهمی را در شناسایی عرفان خطه ی این اثر ورطه

 سازد. جریان فکری و ادبی و سلوکی آشنا می

هایی دارد، پرسشی است که پاسخ به آن را بهتر  یعنی چه و حکمت قباال چه تاریخی و مشخصه)کباال(  "قباال"اینکه 

 است در ادامه از زبان خود خانم دقیقیان بشنویم و به این کتاب تازه انتشار یافته در آمریکا رجوع کنیم.

نتقال و مهم برای فهم داشتنی، ارجمند برای ا هایی از آن که دوست به ویژه درست همان بخش −فرهنگ جهانی 

فرهنگی ایرانی هم  ی محصول مشترک مردمان گوناگون است. در خطّه −آن است ی تاریخ بشری در وجه بالنده

های آیینی و فکری مختلف  آمیزی جریان آنچه برجسته است، محصول مشترک است. در این خطه، حاصل درهم

ای به  جویانه اند. وقتی این گونه بنگریم، نگاه صلح گشودهاند و راه خود را به اطراف و اکناف جهان  بار آمده

شیریندخت  ی سازیم. چنین نگاهی را در اثر تازه فرهنگ داریم و از آن مبنای غیریت و نفرت از دیگری نمی

 بینیم.  دقیقیان می
                                                 

 .شد منتشر ۲۰۲۳ ژانویه در زمانه رادیو سایت در بار نخستین گفتگو این ۱



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

140 

 

 

 
 ی بینیم. مقدمه می ای از آن  آن یا در بخشی و سویه  های مختلف و حتا متضادی را در کلیت در هر فرهنگی گرایش

یابیم چرا عنوان  کند و ما در می در همان بند آغاز آن به این پدیده اشاره می« ؟ییانسان ْخدا ای ییفناجو»کتاب 

 کتاب یک پرسش است:

این کتاب را شاید بتوان سفری در تاریخ به دنیای اندیشه ها، متن ها، تعریف ها، واژگان و چهره های »

را در طی قرون رقم زدند. از دوردست زمان  "عرفان"ی فکری و عملی  پدیدهرنگارنگی دانست که 

ی واحد ببینیم.  اما وقتی چون مسافری گام به گام با سیر شکل گیری  را یک پدیده "عرفان"ممکن است 

عرفان ایرانی همراه می شویم، در جوشش فرهنگی عارفان ایرانی شاهد سربرآوردن دو مسیر متمایز و 

ی مطرح شده در این کتاب با نشان  ی فناجویی.  نظریه ی انسان ْخدایی و  نحله شویم:  نحله متضاد می

ی فناجویی با تدوین نظریه های انسان کامل، ولی و در  دادن این تمایز و تضاد اثبات می کند که  نحله

خدایی که سرکوب ی انسان ْ دوران جدید، ولی فقیه، زیربنای تثبیت صغارت انسان را فراهم آورد.  نحله

 -شد، خواهان مسیر کمال انسانی از راه تعلیم و تربیت، اهمیت به علم و فلسفه و رواداری بود و می

 «توانست راهگشای روشنگری ایرانی باشد.

 ی این بند آمده است: در ادامه
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ی انسان ْخدایی بدون رجوع به خاستگاه تاریخی  فهم کامل نحله»

آن در متون تورات، انبیاء یهود، تلمود و آثار حکمت قباال ناممکن 

است، زیرا نظریه های انسان ْخدایی از ده قرن پیش از اسالم در 

متون یهودی شکل گرفتند و گسترش یافتند. بی تردید، کاربرد 

طالحات و تمثیل های متون یهودی توسط عارفان بسیاری از اص

ایرانی، به معنای گستردگی افق ذهنی و جستجوگری فرهنگی آنها 

بوده که امکان اقتباس آگاهانه، خالق، کثرت گرا و بی تعصب را 

به آنها داده بود.  این واقعیت نه تنها چیزی از اهمیت عارفان 

صالت اندیشه های آنها به ا  انسان ْخدایی ایرانی نمی کاهد، بلکه

ی عرفان  می افزاید.  متاسفانه طی قرن ها این حقایق تاریخ اندیشه

ایرانی در فضای انحصارطلبی و خودبرتربینی دینی متشرعان پنهان و 

 «اند.  مدفون شده

که  – شیریندخت دقیقیان از سر تفنن مقایسه این چیز با آن چیز ی کنند که پژوهش تازه ها روشن می همین توضیح

ای که  نیست؛ توجه او معطوف است به بدیل آن خط فکری –همواره ممکن است و شاید معنایی هم داشته باشد 

 ها راه برده است. انسان ی مداری و صغیر دانستن توده به والیت

های پژوهش و  گستردن افق »و درواقع هدف کلی اثر  –خود نویسنده  ی به گفته« ثانوی» –کتاب « هدف ثانوی»

معرفی قلمرو مهم متون و اندیشه های یهودی است که نزد محققان ایرانی به عمد و سهو نادیده گرفته شده است. 

این در حالی است که در فضای تعصب زده، یکسویگی منابع پیرامون مباحث عرفانی، پژوهش ها را خالی از 

 «ی و تاریخی می سازد و در نهایت به فهم مخدوش می انجامد.تباریابی های علم

با « تباریابی»شود. ما از طریق این  آغاز می« در متون یهودی ایرانی و مفاهیم عرفان گانواژتباریابی »کتاب با 

ن ایرانی ها به عرفا یابیم چگونه این مفهوم شویم و در می ای عرفان یهودی آشنا می هایی پایه ای از مفهوم مجموعه

های کلیدی قباال به دست  های روشنگری از اصطالح اند. کتاب با این رویکرد فهرستی همراه با توضیح راه یافته

دهد.  دقیقیان در یک فصل به تباریابی واژگانی و معنایی تمثیل نی مولوی در آثار عرفانی یهودیان می پردازد و  می

ال یابی فردی را که دو راه متضاد را دربرابر عرفان ایرانی گشودند، در فصلی دیگر دو پارادایم انسان کامل و کم

 بررسی می کند. 

شیریندخت  دقیقیان: از دید من، 

اصطالحات زیر تک تک کلمات و 

نظریه های آن زبان عرفانی که 

االنسان الکامل و والیت مداری و 

فرض صغارت انسان را درون 

خود پرورده، باید دینامیت 

گذاشت، آنها را منفجر کرد و به 

دنبال یک چنین کاوش باستان 

شناسی ساخت شکنی، عناصری 

 ۀاز فرهنگ پویای سرزمین و منطق

ما را از دل تاریخ، بازیابی  فرهنگی

  کرد.
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انتشار این کتاب، یک رویداد فرهنگی برای ایرانیان و فارسی زبانان است و افق های پژوهشی نوینی را دربرابر ما 

 1محمدرضا نیکفر می گشاید.  

 

 در معرفی کتاب

اگر بخواهیم خالصه ای از نظریه های مطرح در کتاب حاضر معرفی کنیم، می توانیم بگوییم که این اثر پژوهشی 

با بررسی پیش زمینه های تاریخی و متون عارفان انسان ْخدایی ایرانی مطرح می کند که متشرعان و فقیهان پس از 

دقیقیان با وام گرفتن اصطالحی در شعری از شیخ  که –سرکوب خونین عارفان این نحله، نوعی دیگر از عرفان را 

جایگزین آن ساختند و در لفافه های عرفانی، مفاهیم مسموم االانسان الکامل،  -می نامد "فناجویی"بهایی آنرا 

قطب، ولی، والیت و سرانجام والیت فقیه را به درون افکار جامعه رسوخ دادند.  نویسنده در این مسیر، عناصر 

ْخدایی را که به قول او می توانست راهگشای نوزایی زودرسی در خاورمیانه باشد، بررسی می کند.  مکتب انسان

از جمله در بخش هایی مشخص به این عناصر می پردازد: رواداری، کثرت گرایی فرهنگی و دینی، اهمیت 

قیت ادبی، فولکلور و همزمان به سالمتی جسم و روح و پرورش تن و روان، آیین های جوانمردی و همیاری، خال

ی تفسیر، اهمیت به فردیت منحصر به فرد هر انسان، تعلیم و تربیت و  حکایت گویی، اهمیت به سطوح چندگانه

ی فرض صغارت انسان و تز والیت  منش فکری کمال یابی انسان )برخالف تز االنسان الکامل که نویسنده آنرا پایه

مزمان با خواندن گزیده هایی از عارفان ایرانی، با خاستگاه قباالیی مفاهیم فقیه می داند( و عناصر دیگر.  خواننده ه

 انسان ْخدایی و گزیده هایی از متون این حکمت یهودی آشنا می شود.

دقیقیان در بخشی از کتاب به دنبال شرح سرگذشت و آراء متفکران انسان ْخدایی ایرانی، با استفاده از نظریه های 

متفکر و تاریخ نگار آلمانی، به بررسی مناسبات عارف با اقتدار دینی می پردازد و سپس گرشوم گرهارد شولم، 

تحلیل تاریخی خود را از تفاوت سرنوشت عارفان ایرانی انسان ْخدایی با همتایان یهودی خود ارایه می دهد.  او 

ن امر می بیند که متشرعان تفاوت اصلی سرگذشت این دو دسته از فرهیختگان خاورمیانه در قرون وسطی را در ای

و فقیهان در سرزمین های اسالمی درون قدرت حکومتی و مجری قانون دین و عامل سرکوب عارفان 

انسان ْخدایی بودند و کوچکترین سازشی با عارفی که اقتدار آنها را به چالش می گرفت نداشتند.  حال آنکه در 

د و از قرن اول میالدی برای تضمین بقای جوامع یهودی در جوامع یهودی، رهبران دینی فاقد قدرت حکومتی بودن

محیط های دشمنانه، فقیهان و قباالیی ها در یک نهاد تلمودی گرد آمدند و حتی مشهورترین قباالیی ها، ربی 

                                                 
1
 در سایت رادیو زمانه منتشر شد. ۲۰۲۳این گفتگو برای نخستین بار در ژانویه   
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ی شرع یهود بودند. در قرون وسطی و  آکیوا، ربی ابا و ربی شیمون بریوحای، از نویسندگان اصلی تلمود یا بدنه

ز آن به ویژه در اسپانیا، جنوب فرانسه و اروپای شرقی و روسیه که یهودیان از کشتارها و آزارهای مداوم در پس ا

فقر و افسردگی به سر می بردند، خود اقتدار دینی یهودیان، آیین های عرفانی شادی بخش همچون موسیقی و 

 مد کرد. رقص و طنز فولکلور را نهادینه ساختند که مکتب خسیدیزم از آن برآ

 

 وگو گفت

اند و با عرفان یهودی آشنایی ندارند، مفهوم قباال   لطفاً ابتدا برای کسانی که کتاب را نخوانده ■

 را توضیح دهید؟

برای رسیدن به پاسخ، یک نمای تاریخی را که در کتاب مفصل بررسی شده، به فشردگی مرور کنیم.  دقیقیان:

ی آثار  با موسی بن مایمون و مکتب مترجمان یهودی که اقدام به ترجمهی یهود در قرن دوازدهم میالدی  فلسفه

ارسطو، ابن سینا، فارابی و ابن رشد به زبان های التین کردند، به اوج خود دست یافت و موفق شد که فضای 

امور دنیای ی قرون وسطی را تکان بدهد و راه را برای رواج پارادایم ارسطویی و اهمیت به علم و پرداختن به  فلسفه

ی مغول، تسلط فرقه های سختگیر مسلمانان شمال آفریقا از جمله المحاد بر جنوب اسپانیا،  مادی بگشاید.  اما حمله

سه دوره جنگ های صلیبی و آسیب های شدیدی که به شهرهای بزرگ و تمدن های مستقر جهان آن روز وارد 

ی تمدن ها ممکن است، کند ساخت.  در کشورهای کرد، شرایط رشد فلسفه و علوم را که در هنگام شکوفای

ی انسان ْخدایی به اوج رسید. فقیهان دارای قدرت حکومتی به تدریج  مسلمان، سرکوب فیلسوفان و عارفان نحله

ی تقلبی عرفان خود را که استوار به صغارت انسان، سرکوب فردیت، نفی کثرت گرایی دینی و تعطیل  سکه

ری، فناجویی و مرگ افزایی بود، ضرب کردند و رواج دادند.  این مسیر را در کتاب رواداری، رواج والیت مدا

 حاضر شرح داده ام.

در چنین شرایطی جوامع یهودی اروپا و خاورمیانه در اوج فقر و تبعیض شدید و کشتارهای پی در پی مشعل تفکر 

یالدی آنها را به رسمیت شناخته بود و حتی ی شرع یهود هم از قرن اول م را به دست گرایش قباالیی دادند که بدنه

بزرگترین شارحان شرع یهود در تلمود )قرون اول و دوم میالدی(، همزمان مهمترین حکیمان قباالیی نیز بودند.  به 

سعدیا گایون، باحیا ابن پکودا، حسیدای کراسکاس و موسی بن  –عبارتی آنجا که فیلسوفان یهودی قرون وسطی 

د را به پایان رساندند، قباالیی ها آغاز کردند.  قباال عرفان نبود، بلکه حکمتی تلفیقی بود از تفسیر کار خو –مایمون 

ی یهود، نگرش های علمی مخفی در زمینه های نجوم، کیهان شناسی، نظریه هایی  رمزی و باطنی تورات، فلسفه

ی روانشناسی که  کیمیاگری و علم طب و ریشه های اولیه ی عالم، ابعاد تاخوردهچون ده سپهر نیروهای خلقت و 
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بیان آنها اشد مجازات توسط کلیسا را به دنبال داشت، از جمله نظریه ای همخوان با مهبانگ در مورد پیدایش 

کروی بودن زمین و گردش آن به دور خورشید که در کتاب ، ی انگاره های ریاضی بر پایه عالماستواری جهان، 

( آنرا تکرار داللت الحائرین) راهنمای سرگشتگانعنوان شده و موسی بن میمون نیز در  زوهرال به نام مرکزی قبا

دانشمندان قرون وسطی و رنسانس به تزهای انسان ْخدایی قباال از جمله انطباق طرح بدن انسان با نمای کرده بود. 

آثار هنری خود بازنمودند. از جمله جرم های هنرمندان رنسانس این تزها را در  ند ونیروهای آفرینش توجه کرد

ی زوهر متعلق به آیزک نیوتن به همراه دستخط او در  بود. نسخهزوهر وردانو برونو داشتن و خواندن کتاب یج

ی مجموعه  ار ریاضیات مدرن و نظریهذی لندن نگهداری می شود.  ژرژ کانتور، بنیانگ حاشیه های کتاب، در موزه

مدون سازد، از حرف عبری  "بینهایت"ه در قباال داشت و در فرمولی که می کوشید برای بیان ها، مطالعات گسترد

 آلف استفاده کرد.   

 با این توضیح کوتاه که در کتاب به تفصیل آمده، اینک ببینیم قباال به چه معنایی است.

 "نور"توسط انسان.  یا نیروی خلقت، در واژه اشاره دارد به دریافت نور "کَباال"قباال یا به بیان یهودیان اشکنازی، 

نیروهای خلقت است. در آفرینش شناسی قباالیی، بر اساس تفسیر تورات، آن چه ابتدا از سلسله مراتب بیانی از 

 امواج و نیروهای آفرینشنور فیزیکی تنها سویه ای از  و ر بودهمبداء آفرینش یا آفریدگار در جهان صدور یافته، نو

برای توصیف این نور، از  زوهردر ابتدا از انفجار نوری ظریف آغاز شد.   زوهری کتاب  است.  آفرینش به گفته

ور فیزیکی را به معنای نمادین به کار نمی برد، بلکه نفقط استفاده شده است.  قباال نور را   דקיקدقیق  ی آرامی واژه

 قلمرو بینهایت یا خدا می داند.  پرتوها و امواج متفاوت در در معنای فراگیرتر و پرتویی از آفرینش هم نمودی از نور 

قباال می گوید که نیروی بیکرانگی )الهی( پله پله امتدادهای نیرویی محدود شده را از خود را صادر کرد )ده 

ند را خلق کند. این نیروها مراتب هستی را سیراب می سازند و همچون آبشار سفیروت(، پایین آمد تا دنیای کرانم

هستی در هر لحظه نوشونده و جاری بوده، از سپهری به سپهر پایینتر سرزیر می شوند. انسان که همچون ریزکیهانی 

. نیروی بیکرانگی ی این نیروها در او به ودیعه گذاشته شده، در ارتباط با کل نظام هستی قراردارد است که همه

آن گونه که اسپینوزا و آینشتاین هر دو   impersonal Godهمچون خدا، برداشتی است از خدای غیرشخصی

 زیر تاثیر قباال به آن باور داشتند.

ی  ی این مقدمه چینی های قباالیی از مراحل صدور و سپهرهای آفرینش با نیروهای متفاوت و ابعاد تاخورده همه

آفرینش شناسی گفته نمی شوند، بلکه اهمیت اصلی خود را در کارکرد انسان شناسی و پرورش  عالم، فقط جهت

 شخصیت فرد در مسیر کمال انسانی و مراقبه های پندار، گفتار و کردار می یابند.

و به وجود یک انسان کامل در هر زمان معتقدند برخالف نحله های فناجویی که مبهم و غیرقابل اجرا هستند  -قباال 
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نظامی عملی را ترسیم می کند که هر انسان می تواند در حین زندگی و کار  -که دیگران باید به او اقتدا کنند 

هدف آفرینش شناسی و غایت شناسی قباال یافتن راه اتصال روزمره برای کمال یابی خود آنرا به اجرا بگذارد.  

و  انرو /ی نیروهای عالم ]اصل[ است.  از دید حکیمان قباالیی این اتصال در سطح ذهن به سرچشمهانسان ]وصل[ 

 human)و کار مداوم بر روی شخصیت فردی  (self realization)پیشنیاز آن، تحقق خود  است وعمل /زندگی

development )نفس دریافتگر فقط "های .  هدف این تمرین ها پاالیش از انگیزش است از راه تمرین و مراقبه

آنها بر آنند که انسان و تمام عالم و مراتب هستی، مشتاق دریافت نور الهی هستند تا از آن به  است. "برای خود

مراتب پایینتر سرریز سازند. اما اگر انسان مواهب مادی را که تجلی نور بیکرانه هستند، فقط برای خود بخواهد و 

نداده، فقط دریافتگر باشد، برای خود جز تاریکی درون به بار نمی آورد. برای نمونه، آنرا در دنیای انسانی سیالن 

مقرر بوده و نه فرد سلب کننده،  آن فردسلب حق و مال و کرامت و جان انسان دیگر، تصاحب نوری است که برای 

یافتگری نور و خواست از این رو نور تصاحب شده عین سیاهی عمل خواهد کرد.  قباالیی ها بر آن بودند که در

ی قباال یعنی  مواهب دنیا در ذات بشر همچون ظرفی برای دریافت نیروهای عالم است. چنان که گفتیم، خود واژه

دریافت.  اما این میل انسان به دریافت، باید هدایت بشود در مسیر خودآگاه دریافت نور به منظور بقا و لذت از 

گر مراتب هستی از انسان های دیگر، جانوران و طبیعت. انسان باید کارهای مواهب همزمان با شریک شدن آن با دی

خود  ۀخدا را تقلید کند و چون خدا نیروی خود را به مراتب عالم سرریز می کند، انسان نیز سرریز نور دریافت شد

 را باید با هستی شریک شود.

ریافت و میل در انسان را اساس آفرینش و اولین است که قباال د کشتن نفس اینتفاوت قباال با مکتب های فناجو و 

حکیمان قباالیی بر آنند که در طبیعت بدون .  ، نه انگیزه ای که باید سرکوب و خفه شودسکوی پرش او می داند

کشتن میل در شکل های گوناگون جسمی، روحی و عاطفی در نیروی میل هیچ موجودی بقا نمی داشت. قباال 

میل "تغییرکند.  "میل به دریافت".  راه حل، آن است که رویکرد انسان به می داندرینش خالف جوهر آف را انسان

  ی کیهانی سیالن نیروهای آفریدگار به بینهایت هستی یاب عالم است. ، خالف قاعده"به دریافت، فقط برای خود

حکم می کند که انسان نیز این  مراتب هستیبه  بیکرانگیاز دید موسی بن مایمون، اصل خِسِد یا سیالن احسان 

را شبیه نیروهای عالم قاعده را در کارها و رفتارهای خود رعایت کند.  ابن مایمون، روش اتصال انسان به مبداء 

 ۲:۲۷ی کارهای خدا در اعمال انسان می داند، زیرا  متن صریح تورات در پیدایش  شدن به خدا از راه تکرار جوهره

  انسان به صورت و شباهت با خداوند است. نش زن و مرد نوع اعالم آفری ۲:۲۶و 

، منشاء حجاب ها و "دریافت فقط برای خود"میل به دریافت، در ذات آفرینش انسان است.  اما رفتار  بر این اساس،

شکل است که انسان را از دریافت نور همیشه جاری الهی محروم می کند.  دریافت نور الهی به  (کلیپوت)پوسته ها 

و به جریان انداختن مواهب در باقی  "دریافت به منظور بخشش"مواهب مادی و سالمتی و عشق و غیره، باید با نیت 
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 مراقبه های جسمی و رفتاری و فکری انسان مشخص می شود.  ۀبه این ترتیب، مسیر کلی هم . هستی باشد مراتب

ند، از انسان، در همین هستجوهره های کارهای خدا از تلمود ی  به همراه صدق و عدالت که به گفته احسان منش

و پاالیش طرح مادی، موجودی در هماهنگی با کائنات و اتصال یافته به مبداء می سازد.  این از راه تسلط بر نفس 

از راه تقلید صفات او ی هستی، شبیه شدن انسان به آفریدگار  به دست می آید و نه کشتن آن.  هدف پویهمداوم آن 

ی هر فرد می داند که روزانه با افزودن خیر به دنیا در اصالح عالم  . تلمود وظیفهاستبخشندگی، عدالت و مهر  یعنی

 “.  یک فرد در همه حال باید فکر کند که بقای عالم وابسته به عمل خود اوست”شرکت کند: 

 

سؤال دیگری در حاشیه همین پرسش: علت توجه خاص فیلسوفان پیشرو مکتب انتقادی در  ■

 آلمان، مشخصا والتر بنیامین و تئودور آدورنو، به قباال چه بود؟

اصوال در اروپا قباال همچون حلقه ای ارتباطی میان قرون وسطی و رنسانس و سپس روشنگری عمل  دقیقیان:

میان هسته های تحول در کلیسای قرون وسطی، از مسیحیان قباالیی نام می برند که  کرده است. تاریخ نگاران در

 سردمدار آنها یک یهودی به اجبار مسیحی شده به نام پیکودال میراندوال بود. 

متفکران یهودی هم از هر مکتبی هر یک به گونه ای با قباال مناسبت داشته اند.  از جمله چهار پشت پدربزرگ 

ی  ارکس از ربای های تلمودی و قباالیی ایتالیا، چکسلواکی و هلند و آلمان بوده اند. مارکس نظریههای کارل م

فتیشیزم کاال را از مفهوم بت شدگی کتب انبیاء یهود برگرفته و شعری از دوران جوانی او به جا مانده که از سه نور 

  .آفرینش در قباال می گوید

روشنفکران مسیحی و مسلمان که به دلیل ستمکاری های شریعت در مقام  ی در کل، متفکران یهودی به اندازه

حکمرانی از مفاهیم روحانی دور می شوند، چنین حالتی را نداشته اند. این را در اغلب متفکران یهودی قرن بیستم 

تلمود را مشاهده می کنیم، برای نمونه، اریش فروم و امانویل لویناس هر یک، سال ها نزد یک روحانی یهودی، 

در بررسی انگاره  "خروج از مصر و انقالب"آموخته بودند.  مایکل والزر فیلسوف معاصر آمریکایی کتابی به نام 

های روایت خروج بردگان از مصر در تورات و مطابقت آنها با انقالب های موفق تاریخ دارد، بی آنکه این 

خروج از مصر را افسانه یا خرافه می داند. من به  احساس را به خواننده بدهد که روایت های تورات در مورد

ی من از مناسبات من با متون و شخصیت ها و روحانیون یهودی  ی شخصی دیده ام که دوستان مسلمان زاده تجربه

-تعجب می کنند.  باید گفت این خاصیت جدایی دین از حکومت است که جایی برای نفرت و واگرایی نمی
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هودی از قرن اول میالدی به بعد دیگر در هیچ جا حکومت نبودند و جایگاهی مدنی یافته گذارد، زیرا روحانیون ی

 بودند. 

ی اگزیستانسیالیزم  به اتریش و آلمان اوایل قرن بیستم که برگردیم مارتین بوبر را داریم که مفاهیم قباال را به فلسفه

 خسیدیک را گردآوری کرد.  ی دیالوگ را پایه گذاشت و حکایت های عرفانی  وارد کرد، فلسفه

در مورد والتر بنیامین و آدورنو آنچه این دو فیلسوف را به قباال پیوند داد، کار سترگ تاریخ شناس قباال گرشوم 

شولم بود که با آنها معاصر و دمخور بود و در کتاب حاضر به دیدگاه های او پرداخته ام.  ادیتور آلمانی آدورنو و 

ن، میان افکار آدورنو و برخی بن مایه های قباال پیوندهایی می دید و یورگن هابرماس در بنیامین، رالف تایدما

به این تاثیر اشاره می کند. اما خود نامه نگاری های آدورنو با گرشوم  کنش ارتباطیی  بخش اول کتاب نظریه

ی قباال را روشنتر می سازند. آدورنو را نمی توان کبالیست نامید، اما او آشکارا  شولم جستجوگری او در زمینه

یی هم که در جا -نسبت به مفاهیم آن جستجوگر بوده است. اگر من با فهم شخصی خودم بخواهم نظری بدهم 

شباهت و حتی  "عقل ابزاری"ی  می توانم بگویم که میان مفهوم آدورنو و قباال در زمینه -نظیر آنرا نخوانده ام 

بیان می کند.  به فشردگی این تاثیر را  دیالک تیک روشنگریاینهمانی هست. این مفهوم را آدورنو در کتاب 

متفاوت انرژی آفرینش هستند: خخما )عقل( در ستون  توضیح می دهم: در قباال دو نوع عقل داریم که دو سپهر

ی بیکرانگی؛ و بینا )بصیرت( در ستون راست آن.  عقل که سپهر یا سفیرایی مردانه به  چپ صدور نیروها از نقطه

شمار می رود، بدون چارچوب است و می تواند خطرناک و سرگردان کننده باشد. ستون سمت راست یا بینا که 

است )مادر دنیاها( به عقل خالص، چارچوب و نیروی سازنده می دهد و آنرا تعدیل می کند. از سفیرایی زنانه 

درآمیختن این دو در یک ستون وسط، نیروی دعت یا شناخت پدید می آید. بر اساس قباال انسان یک ریزکیهان 

ی او بازتاب یابند تا در ی سپهرهای نیرو در کیهان بزرگ می توانند و باید در خصوصیات و رفتارها است و همه

ی  ، عقل ابزاری را به کمک اسطورهدیالک تیک روشنگریمسیر کمال انسانی گام بردارد. هرچند آدورنو در 

)قرن دوم میالدی( خطر عقل بدون احسان  زوهریونانی اودیسه بیان می کند، اما در متون قباالیی از جمله کتاب 

ی هوالکاست که ریشه یابی آن،  ررسی شده است.  به ویژه فاجعه)خخما بدون خسادیم( به روشنی و تفصیل ب

یهودی زاده هایی چون آدورنو، بنیامین، هانا آرنت، ارنست بالخ، اریش فروم و ویکتور فرانکل را به بررسی 

 پیموده بود. "عقل فاقد احسان" زوهرواداشت، منتهای مسیری بود که عقل ابزاری یا به قول کتاب  

ن وسطی و دنیایی که فاصله های نژادی، طبقاتی، جنسیتی، قومی و عقیدتی بیداد و کشتار می کرد، بنا قباال در قرو

ی انسان ها از زن و مرد را آفریده به شباهت خدا می دانست و از این رو جاذبه  همه ۱:۲۷و  ۱:۲۶به سفر پیدایش 

 رنسانس و روشنگری بود. ای تعیین کننده برای محافل زیرزمینی کلیسا، دانشمندان و متفکران
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در مورد والتر بنیامین پرسیدید. او میان دو جاذبه در نوسان بود، گرشوم شولم، بنیامین را به قلمرو تاریخ قباال جذب 

ی سیاسی تشویق می کردند.  کار او در  می کرد و دوستان دیگرش چون برتولت برشت کار او را در قلمرو نظریه

یا قطعه نویسی بود.  او به روش خود به هر دو دنیای قباال و مارکسیسسم عالقه داشت و  هر دو زمینه بیشتر فراگمان

 ۀمیان آنها در آمد و رفت بود. خودکشی او در جوانی در هنگام گریز از نازی ها و به روایتی با تحریک و مداخل

 استالینیست ها، مسیر تفکر او را برای ما تا حدود زیادی دست نیافتنی کرد. 

رد دیگری که به نظر من با وجود رواج خداناباوری و مارکسیسم دسته ای از متفکران یهودی این نحله ها در مو

اروپا را متوجه منابع یهودی تلمود و قباال کرد به دو عامل دیگر برمی گردد: هرمنوتیک و روش شناسی تفکر 

ام.  هرمنوتیک و تفسیر متن، قدمت پیش از ی آنها نزد یهودیان را در کتاب حاضر شرح داده  سنجشگر که پیشینه

ی چهار سطح معنایی ربی آکیوا در قرن اول و دوم میالدی در تلمود ثبت است.  میالد نزد یهودیان داشته و نظریه

ی مسیحی از روی این متون یهودی با هرمنوتیک آشنا شدند. نشانه شناسی متون و رویاهای نبوت در  متالهه

اثر موسی بن مایمون، توجه فروید را به  راهنمای سرگشتگانیا  داللت الحائریناالیی و نیز تفسیرهای تلمودی و قب

خود جلب کرد و در بازیافت نشانه های خواب و رویا راهنمای او شد. روش شناسی تفکر انتقادی یا سنجشگر در 

ی  تلمودی در قرن های اولیه متون تلمودی توجه آدورنو، بنیامین، فروم و لویناس را به خود جلب کرد. جدل های

میالدی بر اساس سیزده بار زیر پرسش بردن مفروضات و دیدگاه های شرکت کنندگان انجام می شد. دانشجویان 

مدارس دینی یهودیان دو به دو مسئول نقد و سنجش دیدگاه های یکدیگر بودند و تعلیم می دیدند که ابتدا بنا به 

وفاداری عینا بیان و جمعبندی کنند. هر درس و نتیجه گیری تلمودی، حاصل پند سقراط، نظر مخالف خود را با 

ی دیدگاه ها و نقدها بی کم و کاست در متن بازتاب یافته است.  این عنصر روش  روندی این چنین بوده و همه

نها را شناختی در محیط تربیتی متفکران مکتب فرانکفورت که اکثریت آنها یهودی بودند، مرسوم بود و توجه آ

ی خرد سنجشگر در این  جلب کرد. برای شخص من تردیدی نیست که دستکم یکی از خاستگاه های نظریه

 مکتب، متون یهودی بوده است.  

 

در تبار شناسی آن معموال به اسالم  ،"اسالمی-ایرانی"یا  "ایرانی"در مورد عرفان مشهور به  ■

هایی درباره  خراسانی عرفان ایرانی ایده ی شود و تا حدی مسیحیت؛ در مورد شاخه توجه می

ی  تأثیر بودیسم مطرح شده است. چرا به تأثیر عرفان یهودی توجه چندانی نشده است؟ در مقدمه

فرهنگ ما برای گذار به جامعه ای سکوالر و دمکراتیک نیاز دارد  به شکستن »اید:  کتاب نوشته

قلمروها از جمله پژوهش. در این زمینه، رفتار  ی تابوهای بیگانه انگاری و برنتافتن غیریت در همه
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ی چشم پوشیدن بر منابع یهودی عرفان، حکمت و فلسفه یکی از تابوهای تحقیقی است که  دیرینه

به صحت و صداقت متون تحقیقی آسیب جدی زده، آنها را از استانداردهای پژوهش جهانی 

 لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید؟ « دور می سازد.

 

من از حدود دوازده سالگی شروع به خواندن تاریخ و فلسفه و عرفان کردم. دو تاریخ نگار مهم اندیشه،  دقیقیان:

ویل دورانت و برتراند راسل در ده ها جلد آثار خود به تاثیر یهودیان بر فرهنگ جهانی در مناطق و ادوار گوناگون 

جمانی که آثار تمدن غرب را در ایران رواج دادند. من در و چقدر من احساس دین می کنم به متر -پرداخته بودند 

را دیدم که در ایران گونه ای دیگر تصویر می شد. روایت های مربوط به  "یهودی"آن نوشته ها چهره ای از 

ی درخوری نداشته اند و کتاب هایشان  یهودیان در تاریخ اسالم پر از اتهام و تحقیر بود. گویی یهودیان هیچ اندیشه

بود. می دیدم که در آثار تحلیلگران عرفان  "اسرائیلیات"ی معادل اراجیف هم،  یز همه تحریف شده بوده و کلمهن

از هانری کوربن و نیکلسون بگیرید تا فروزانفر، زرین کوب و همایی، دیدگاه های یهودی که دو هزاره پیش از 

براهیمی بوده اند، بررسی نمی شدند و فقط تاثیر ی ادیان ا اسالم در منطقه حضور نیرومند داشته اند و سرشاخه

مسیحیت و مانویت و گنوسی ها بر عرفان ایرانی مورد بحث بود. اشاره های تحقیر آمیز مکرر در اشعار مثنوی 

مولوی به یهودیان، عالمت سوال بزرگی در ذهن من بود که چگونه عارفی با این شهرت وارستگی، کلیشه ها و 

 ی صلیبیون را تکرار می کند.  یزانهتهمت های یهودی ست

من این شانس را داشتم که تا شانزده سالگی مجموعه های ویل دورانت و راسل و دیگران را خوانده بودم. در آن 

ی یهود به ایران برگشت و هوای تازه ای برای فهم تاریخ و  زمان راو داوید شوفط پس از تحصیل الهیات و فلسفه

ی فرهنگ یهود در سازمان دانشجویان یهود ایران پایه گذاشته شد  آورد. در این فضا نشریهاندیشه های یهود پدید 

ی من از زبان فرانسه که مقاله ای تاریخی بود، در شانزده سالگی در آن منتشر شد. در سال  که اتفاقا اولین ترجمه

ها بیشتر مرا نسبت به تبلیغات سوء و های اول و دوم دانشگاه، آشنایی با دانشجویان معتقد مسلمان و گفتگو با آن

 -هدفمند نسبت به یهودیان و دیدگاه های مخدوش ولی رایج، حساس کرد.  آنها حتی لحظه ای به فکرشان نمی

رسید که مستقل و با منابع دست اول در مورد یهودیان فکر کنند.  از سوی دیگر از آنجا که یهودیان به تبلیغ دین 

 دین آنها مانند اسالم و مسیحیت دین جهانگشایی نبوده، دستکم در ایران و به زبان خود نمی پردازند و اصوال

هیچ نوشته ای در رد خرافه های رایج درمورد یهودیان وجود نداشت و روز به روز بر شمار کتاب های  –فارسی 

 مسموم در این زمینه افزوده می شد. 
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ی از تاریخ فردی من در جریان یک تاریخ جمعی است که قصدم سخن گفتن از خودم نیست، بلکه این ها گوشه ا

تا حدی هم بیانگر ضرورت نوشتن کتاب انسان ْخدایی یا فناجویی است.  در ایران پس از انقالب اسالمی بارها در 

دفاع از یهودیان در برابر سخنرانی های زهرآگین و یهودی ستیزی که از تریبون های رسمی بیان می شد، نوشته 

را پس از پنج سال کار و سه بار ردشدن ی یهود  نیایشگاه در تاریخ و فلسفهکتاب  ۲۰۰۰نتشر کردم.  در سال هایی م

توسط وزارت ارشاد اسالمی منتشر کردم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، تابوی بزرگی را شکست و خوشحالم 

ده و بن مایه هایی از این کتاب را در که پژوهشگران جوان و تیزهوش ما آنرا جزو منابع تحقیقات خود آور

 تحقیقات خود پی گرفته اند.

اخیر، تالش فرهنگی جریان نواندیش دینی که به اصول سکوالریزم و تفکیک دین از  ۀباید بیفزایم که در ده

 حکومت و اصالح فرهنگ و تفکر ناشی از آن معتقدند، در دفع این تابوها امیدبخش بوده است.

که  -اجحاف فرهنگی به یهودیان خشمگین می شوم که از اجحافی که به فرهنگ ایران زمین رفته من همان قدر از 

به قول شما در ابتدای این گفتگو، آمیزه ای پویا از فرهنگ ها بوده و هست. بله، تابوی غیریت به پژوهش های ما 

وفان یهودی و متون یهودی تابوی ی شدیدی زده است.  تا زمانی که سخن گفتن از یهودیان و افکار و فیلس لطمه

تحقیقی بود، سالمت پژوهش در میان ما در خطر بود. همین گونه است تابوهایی که در مورد زرتشتیان، بهاییان، 

 سنی ها، درویشان و اندیشه های خداباور و خداناباور دیگر وجود دارند و به تحقیق لطمه می زنند. 

م که چگونه در منابع اسالم حکومتی از سر ندانستن یا بدخواهی، منشاء من در کتاب، مثال های بسیاری آورده ا

یهودی اصطالح های عرفانی نادیده گرفته شده اند و در برخی موارد نشان داده ام که آنها در کار مدفون کردن 

ی طوبی  ی واژگان عرفان ایرانی در متون یهودی تا حد بالهت و مضحکه پیش رفته اند.  یک نمونه، واژه سابقه

است. نشان داده ام که منبع ویکی شیعه چگونه خود را به هند و حبش زده تا منشاء توراتی این واژه را پنهان کند.  

 در کتاب حاضر چنین می خوانید:

در سفر پیدایش، باب دوم، باغ عدن توصیف شده با دو درخت:   طوبی، درخت معرفت به نیک و بد:

 ָוָרע טֹוב ַהַדַעת ֵעץراع   ت طوو وِعَدَتص هَو درختی با نام اِ חיים עץییم تص خَدرخت زندگی یا اِ

طوو   טֹובی  یعنی درخت معرفت به نیک و بد که خدا به آدم و حوا هشدار داده که از آن نخورند. واژه

)طوب( به معنای نیکو است. اما در سفر پیدایش صفت نیکویی به خود درخت نسبت داده نشده، بلکه 

معرفت به نیک بودن برمی گردد. در بخش های بعدی کتاب حاضر به دو درخت باغ عدن طوو به 

 پرداخته خواهد شد.
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 درختی در بهشت، طوبی نامیده شده:  ۲۹ی  ، آیهرعد ی سورهقرآن کریم، در 

برای آنان که به خدا ایمان آورده و عمل یعنی  "صَّالِحَاتِ طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَابالَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ ال

 .درخت طوبی و مقام نیکو ،صالح انجام دادند

حیرت انگیز این که نویسندگان تارنمای ویکی شیعه چندان از ذکر نام تورات به عنوان منشاء این واژه و 

عبری آن بیخبر بوده اند که به سراغ هند و حبش رفته و نوشته  ی سامی و مفهوم برحذر یا در مورد ریشه

 اند:

سعید  به زبان حبشی است و بهشت طوبی نام ،ابن عباس دانند؛ طبق نظر را اصالً عربی نمی "طوبی"اژه و

  .شت به زبان هندی دانسته استطوبی را نام به، بن جبیر

 شگفتا!

این بیخبری متخصصان امروز را باید مقایسه کرد با شناخت مو به موی عطار نیشابوری از روایت متن 

: او طوبی را همان درخت معرفت به نیک و بد می داند که منطق الطیری  تورات از باغ عدن در مقدمه

 ی آن خوردند و از باغ عدن اخراج شدند:  ی مار از میوه آدم و حوا به وسوسه

وز بهشت عدن بیرونت فکند        صحبت این مار در خونت فکند  

کردت از سد طبیعت دل سیاه          برگرفتت سدره و طوبی ز راه  

کی شوی شایسته این اسرار را            این مار راتا نگردانی هالک   

 آدمت با خاص گیرد در بهشت     گر خالصی باشدت زین مار زشت

 

یابی فردی است. با  و کمالخدایی  ی انسان نحلهتوجه اصلی شما در بررسی عرفان یهودی به  ■

زنید و این نحله را در برابر گرایش به  این توجه شما به نوعی بازخوانی از سنت عرفانی دست می

است یا با  (immanent)گذارید. این بازخوانی، درونمان  پست شمردن و صغیر دانی انسان می

، برای شما اهمیت یافته داند مداری که انسان را صغیر می نظر به وضعیت سیاسی و فکر والیت

 است؟

نکته ای که توجه کردید، بسیار اساسی است.  من به عنوان یک فرد جستجوگر، یک انسان تاریخ مند هم دقیقیان: 

هستم: یک ایرانی یهودی که از ابتدای جوانی تا تبعید ناخواسته از زادگاه و وطنم در یک حکومت توتالیتر 

https://jadvalyab.ir/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D8%B9%D8%AF#gsc.tab=0&gsc.q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF&gsc.page=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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ی عرفانی  ی فرهنگی مشغول بودم.  این که تفاوت دو نحله بنیادگرای دینی زندگی کردم و به سهم خود به مبارزه

ی عرفان  ی اجباری از بیرون: طی سال ها تحقیق دو نحله توجهم را جلب کند، هم می تواند درونمان باشد و هم زاده

ز و قابل شناسایی شد: یکی انسان ْخدایی که به کمال ایرانی برای من که از فرهنگ یهودی نیز می آمدم، متمای

ی دیگر  ی روشنگری به شمار می رود؛ و نحله پذیری خودمختار و منحصر به فرد هر انسان قایل است و بن مایه

معتقد به وجود موهوم انسان کاملی که در هر زمانه یکی است و اوست که خیر و صالح انسان های دیگر را تعیین 

دیگران در درگاه او صغیرانی سرافکنده هستند که آنرا فناجویی نامیده ام.  من در متون یهودی و قباال می کند و 

که بخشی از کتاب -ی حروفیه  ی اول را آموختم و نظیر آنرا در آثار عرفان انسان ْخدایی ایرانی و تشکیل فرقه نحله

با تفسیرهای کهنه و یا حکومتی که عرفانی تقلبی و  بازیافتم. این میان، در برخورد -را به آن اختصاص داده ام 

ی پژوهش و روشنگری قایل شدم. امیدوارم تا حدودی موفق شده  مسمومی را غالب کرده اند، برای خود وظیفه

 ی نقدهای سازنده ای که بر این کتاب خواهد شد، به جوانب دیگر این پژوهش ادامه دهم.    باشم و با توشه

 

بین النحرین پا گرفته، تأثیر فرهنگی  ی ( که در منطقههیغُنوصکر گنوستیک )دانیم که ف می ■

ما به جا گذاشته، از جمله بر روی مانویت، یهودیت رُمی، مسیحیت، و اسالم.  ی عمیقی در منطقه

این فکر، پست دانستن جهان مادی و رویگردانی از آن است. به انسان و زندگی  ی مشخصه

آید که معتقدید عرفان، مشخصا  ای دارد. از تفسیر شما برمی ر بدبینانهدنیوی آن هم نگاه بسیا

 این فکر درنیامد. در این باره لطفا توضیح دهید. ی عرفان یهودی، زیر سلطه

ی تاثیر هلنی )یونانی( بر زندگی یهودیان باشد که به دوران  اگر با اصطالح یهودیت رُمی منظور دوره دقیقیان:

جانشینان اسکندر( برمی گردد، باید گفت اتفاقا یکی از تاثیرات جالب این  –فرمانروایی شاهان پتالمی )بطلمیوسیان 

مت و زیبایی جسم بود. تاریخ نگار یهودی قرن اول دوره، تاسیس ژیمنازیوم ها در اورشلیم و رسیدگی بیشتر به سال

میالدی یوسفوس فالویوس به گونه ای طنز آمیز نوشت که کاهنان معبد اورشلیم برای رفتن به ورزشگاه و حمام 

ی هلنی اتفاقا در یهودیان حس هنرهای تجسمی و زیبایی  های یونانی کارهای معبد را تعطیل می کردند! دوره

 رش جسمی را تقویت کرد. شناسی و نیز پرو

اصوال از نظر متنی تا آنجا که به تورات و کتب انبیاء و تلمود به عنوان تفسیر آنها و نتیجه گیری برای راه و روش 

زندگی مربوط است، انسان برای زندگی کردن به دنیا آمده و با تقدیس لذت ها و مواهب زندگی از آنها بهره مند 

ی کارهای لذت بخش زندگی، از جمله نوشیدن شراب تا عواطف انسانی ابتدا دعای  می شود. یهودیان برای همه

برکتی می گویند و آن مادیت را با معنویت همراه می کنند.  مزامیر داوود و غزل غزل های سلیمان پر هستند از 



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

153 

 

 

واهب آن همچون توصیف های عاشقانه و ستایش زیبایی های روح و جسم زنانه. در تورات، سفر تثنیه، زندگی و م

پاداش انسانی است که احسان، عدالت و فهم پیشه می کند و از فرد خواسته می شود که میان دوراهی مرگ و 

ی شیطان، بلکه حرم و  زندگی، زندگی را برگزیند.  برخالف فرقه هایی از مسیحیت، یهودیان جسم را نه النه

 جایگاه امتداد نیروی الهی در وجود انسان می دانستند.

ی قراییم می پردازم که ریاضت کشی و خوارداشت جسم  در کتاب حاضر به موردی کوتاه مدت در تاریخ فرقه

ی نفوذ مانویان در میان جمعیت های کوچک یهودیان نهاوند، همدان و کردستان و در نزدیکی  اتفاقا در حوزه

ی خاورمیانه از جمله موسی بن حوزه های فرهنگی مسیحیان شکل گرفت، اما با کوشش و گفتگوی رهبران دین

ی این فرقه تعدیل شد.  در کتاب حاضر، شواهد تاریخی و متنی مربوط به رد ریاضت  مایمون رفتار ریاضت کشانه

کشی و گرامیداشت زندگی و لذت ها و مواهب آن نزد یهودیان و عارفان انسان ْخدایی ایرانی بررسی شده اند.  

یی شوریده بوده اند، عاشقانه های عمادالدین نسیمی به نظر من بر تارک عاشقانه عارفان انسان ْخدایی ما عاشق ها

های جهان جا دارند. ما مرد جوانی را می بینیم که صاحب اندیشه و غرور انسان ْخدایی است و شور عشق به معشوق 

رد. حالج برخالف زمینی، واژگان او را به آتش بازی بدل می کند و فرق زمین و آسمان را از میان برمی دا

ی ریاضت کشی استادش، عاشق شد و ازدواج کرد. توصیف های بهار و نوروز و جویبار و چمن و  توصیه

شادخواری های حافظ، گرامیداشت زندگی انسانی هستند. چه بسا امکان دارد که زنان عارف نیز وجود داشته اند، 

به عیاران زن برخورد می کنیم.  متاسفانه در  سمک عیار چنان که در داستان های عیاری، از جمله داستان تودر توی

ی انسان ْخدایی ایرانی اشاره ای نشده یا من در  حکایت ها و نوشته های قرون وسطی در مورد عارفان زن نحله

 جستجوهایم ندیده ام. 

 -می "شان آفرینشسربار دیک جو"ی فناجویی، مانند عزیزالدین نسفی، زن را  ی مقابل، نمایندگان نحله در نقطه

دانند. آنها سلسله مراتب خشن تبعیض و رعیت و صغیر سازی اجتماعی را زیر سلسله مراتب عرفانی انسان کامل، 

مرشد و قطب و ولی پنهان می کنند. آنها خوارداشت جسم و لذت های آن، مردن و فنا را ستایش می کنند؛ تا 

ا هم به تبلیغ مردن می افزاید! او خودش در زمان صفویه از جایی که شیخ بهایی در شعری، ستایش زیرگل رفتن ر

درباریان بود و زمانی که متوسط سن رعایای سرزمین بسیار پایین بود، هفتاد و پنج سال زندگی کرد! او در کشکول 

 نامه می گوید: 

رفت به همسایگی مردگان        زنده دلی از صف افسردگان  

روح بقا جست ز هر روح پاک        حرف فنا خوانده ز هر لوح خاک  
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کرد از او بر سر راهی سؤال            کارشناسی پی تفتیش حال  

رخت سوی مرده کشیدن چراست؟            کاین همه از زنده رمیدن چراست؟  

پاک نهادان ته خاک اندرند         گفت بلندان به مغاک اندرند  

بهر چه با مرده شوم همنشین                 روی زمینه مرده دالنند ب  

صحبت افسرده دل افسردگی             همدمی مرده دهد مردگی  

گرچه به تن مرده به دل زنده اند            زیر گل آنان که پراکنده اند  

ی هر چون و چرا پیش از این بسته                مرده دلی بود مرا پیش از این  

آب حیات است مرا خاکشان             زنده شدم از نظر پاکشان  

ی عرفانی است که فقیهان عارف نما به دنبال سرکوب عارفان انسان ْخدایی ایرانی، سرهم کردند و  این نمونه 

مفاهیم مسمومی چون فنا و االنسان الکامل که از آن برخاستند، حتی توسط مهمترین مولوی شناسان ایرانی و 

ی مولوی با استفاده  نه ضمن تحلیل نی نامهغیرایرانی تکرار طوطی وار شدند. در کتاب حاضر، در یک بخش جداگا

از مفاهیم قباالیی، نشان می دهم که مفسران کالسیک مولوی برای یافتن معنای تمثیل نی، پارادایم به کلی 

را سرمشق قرار داده اند، در حالی که با تباریابی تمثیل نی در متون توراتی درمی یابیم که  "انسان کامل"ناهمخوان 

لیت خود پارادایم مخالف آن، یعنی کمال پذیری انسان را اساس قرار داده بود.  در کتاب حاضر نی نامه در ک

کوشیده ام مفاهیمی را بازبینی کنم که نسل در نسل بدون فکر و سنجشگری در تحلیل های عرفانی اساتید و پایان 

ده اند تا مسخ آنها آسانتر گردد و نامه های تحصیلی فرمایشی تکرار و آبشخورهای حقیقی مفاهیم عرفانی پنهان ش

متشرعان عارف نما بتوانند میراث بزرگ متفکران انسان ْخدایی در ایران را زیر آوار خوانش های انحرافی، مدفون 

از دید من، زیر تک تک کلمات و اصطالحات آن زبان عرفانی که نظریه های االنسان الکامل و والیت  کنند.

را درون خود پرورده، باید دینامیت گذاشت، آنها را منفجر کرد و به دنبال یک چنین مداری و فرض صغارت انسان 

ی تاریخی ما را از دل تاریخ،  کاوش باستان شناسی ساخت شکنی، عناصری از فرهنگ پویای سرزمین و منطقه

  بازیابی کرد.

 

 ی این کتاب در لینک زیر قابل دسترسی است: اطالعات الزم برای تهیه

https://bestread.wixsite.com/mypublicationsdirect 

https://bestread.wixsite.com/mypublicationsdirect
https://bestread.wixsite.com/mypublicationsdirect
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 1تازه های باهَمِستان 

 نهاد ایرانیان -آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم ۀبرگ ویژ

 

 اوالف پالمه  ۀجایز ۀنرگس محمدی برند

 

طور مشترک به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی  خود را به ۲۰۲۳بنیاد اوالف پالمه در سوئد جایزه 

دان و فعال حقوق بشر از ترکیه اهدا  شناس فمینسیت از اوکراین و اِرِن کسکین، حقوق در ایران؛ مارتا چومالو، روان

هایشان  ای اعالم کرد که این سه فعال زن به خاطر تالش ر بیانیهژانویه د ۹دی /  ۱۹بنیاد اوالف پالمه دوشنبه  .کرد

 .شود، اهدا شده است در مبارزه برای آزادی زنان، در دورانی که حقوق بشر با جنگ، خشونت و ستم تهدید می

خواهرانشان در بر اساس بیانیه بنیاد اوالف پالمه، این سه زن در طول زندگی و با اقدامات خود، در کنار بسیاری از 

منظور ادامه مبارزه برای حقوق اساسی   بخش دیگران بوده و راه را برای زنان و مردان جوان شجاع به مبارزه، الهام

 :در این بیانیه آمده است .اند همه مردم هموار کرده

زادی بیان در های اصلی مبارزه برای حقوق زنان و آ نگار و فعال حقوق بشر یکی از چهره نرگس محمدی، روزنامه

هایی مانند کانون مدافعان  های سازمان ایران بوده است. او یکی از بنیانگذاران شورای ملی صلح ایران و از چهره

های مکرر و  های او منجر به بازداشت حقوق بشر و لگام )کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام( است. فعالیت

                                                 
 است.   Communityانگلیسی  ۀاستاد داریوش آشوری، معادل واژ ۀواژه باهمستان، برساخت ۱
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 "فعالیت تبلیغی علیه نظام"در زندان بدنام اوین به اتهام  ۲۰۲۱نوامبر باره او شده است. او از  زندانی شدن چندین

 .محکوم شده است

اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین  نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هم

شد. نهادهای های اوین و زنجان، آزاد  پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان ۹۹گذراند. او در مهرماه  می

فعالیت تبلیغی علیه نظام »ای را در دوران حبس علیه او گشوده و این فعال حقوق بشر را به  امنیتی اما پرونده

 ۹۸تحصن در دفتر زندان )تحصن دی ماه سال»، «جمهوری اسالمی ایران از طریق انتشار بیانیه )بیانیه مبارزه با اعدام(

تمرد از ریاست و مقامات زندان )برای پایان دادن به »، «های سراسر کشور( در اعتراض به کشتار مردم در خیابان

 .متهم کردند« گری و ایراد ضرب و جرح افترا نسبت به اتهام شکنجه»و « ها تخریب شیشه»، «تحصن اعتراضی(

انی کرد رس وقفه علیه سلول انفرادی )شکنجه سفید( اطالع بی ۱۳۹۹نرگس محمدی، از زمان آزادی در مهرماه سال 

و با طرح مطالبه منع سلول انفرادی به همراه تعدادی دیگر از فعالین مدنی و سیاسی چندین شکایت رسمی در قوه 

منتشر کرد که با تعداد زیادی از زندانیان « شکنجه سفید»قصاییه به ثبت رساند. او در این مدت دو کتاب به نام 

فرادی را داشتند، مصاحبه کرده و روایت آنها را به ثبت سیاسی که تجربه نگهداری طوالنی مدت در سلول ان

« شکنجه سفید»رسانده است. این فعال حقوق بشر و مخالف سلول انفرادی فیلم مستندی نیز در همین راستا به نام 

 .ساخته است

توسط نیروهای  ۹۸باختگان آبان  در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان ۱۴۰۰آبان  ۲۵او در تاریخ 

 .زندان اوین منتقل شد ۲۰۹امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی 

هایی از جمله به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه  نرگس محمدی در این دوره از گذران محکومیت خود بارها در نامه

 .ها پرده برداشته است آنهای جمهوری اسالمی و تعرض به  حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت زنان در زندان

 ۀدیگر جایز ۀبنا به بیانیه بنیاد اوالف پالمه، ارن کسکین، وکیل دادگستری کُردتبار ترکیه و مدافع حقوق بشر، برند

های قومی، افراد  اند، از جمله اقلیت ها در دفاع از افرادی که در کشورش مورد تبعیض قرار گرفته این بنیاد، دهه

سوجنسی( و پناهندگان فعال بوده است. او نیز بارها تهدید به مرگ  گرا و غیرهم راد غیردگرجنسکیو )اف تی بی جی ال

شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. ارن کسکین همچنین به دلیل اعتقاداتش به زندان افتاده است و عفو 

های حقوقی علیه خشونت جنسی،  مکالملل او را زندانی عقیدتی اعالم کرده است. کسکین با تأسیس انجمن ک بین

 .های ترکیه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد های ارشد نظامی و دیگر مقام موفق شد چندین نفر از مقام
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سال  ۲۰، «انداز زنان چشم»گذاران مرکز  عنوان یکی از بنیان شناس و فمینیست اوکراینی نیز به مارتا چومالو، روان 

ویژه از زمان تهاجم  و به ۲۰۱۴کند. مارتا چومالو از سال  معرض خشونت تالش می است که به حمایت از زنان در

، در افزایش آگاهی در مورد تأثیرات جنگ و رسیدگی به نیازهای قربانیان آن ۲۰۲۲روسیه به اوکراین در سال 

ر حمایت از قربانیان مشارکت فعالی داشته است. مارتا چومالو از جمله خواستار اجرای مؤثر کنوانسیون استانبول د

 .خشونت جنسی در جنگ شده است

اوالف پالمه، هر سال در سالگرد تولد اوالف پالمه، رهبر سابق حزب سوسیال دمکرات سوئد و دو دوره  ۀجایز

خواهانه فعالیت داشته باشند اهدا  وزیر این کشور، به فرد یا افرادی که در جهت اهداف بشردوستانه و ترقی نخست

 .اهدا شد ۱۹۸۷ترور و کشته شد. نخستین جایزه پالمه نیز در سال  ۱۹۸۶والف پالمه در سال شود. ا می

یکی از کارهای دستی  'تقی رحمانی'بنیاد اوالف پالمه به نرگس محمدی، همسر او  ۲۰۲۳در مراسم اهدای جائزه 

 'استفان لووِن'در این مراسم   .فرزند اوالف پالمه و رئیس این بنیاد هدیه کرد 'آکیم پالمه یو'نرگس در زندان را به 

این بنیاد معتبر   .پیشین سوئد و رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات این کشور نیز حضور داشتوزیر  نخست

وزیر پیشین سوئد را بر خود دارد که به مخالفت با جنگ و تبعیض نژادی مشهور  نخست 'اوالف پالمه'المللی، نام  بین

شدن او، این بنیاد برای حمایت از  در استکهلم ترور شد. یکسال پس از کشته ۱۹۸۶فوریه  ۲۸شب  بود و در نیمه

  اهدا می کند. ای را به فعاالن برجسته های او و دفاع از حقوق بشر در جهان تاسیس شد و هر سال جایزه آرمان

وزین میراث ایران به سردبیری دکتر شاهرخ احکامی و همکاری دکتر اردشیر لطفعلیان که در شرق آمریکا  ۀنشری

سال نو میالدی به خبرها و تحلیل های مربوط به جنبش زن، زندگی، آزادی  ۀویژ ۀمنتشر می شود، در شمار

 پرداخته است.  

خود در ستایش زنان ایران و جنبش مردمی و اهداف آن در جهت برقراری دمکراسی  ۀدکتر احکامی در سرمقال

 سکوالر، به فردوسی بر می گردد:

 

 
 میراث ایران در سال نو میالدی  ۀنشری
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 دست نیکی بریم به کوشش همه/   بیا تا جهان را به بد نسپریم

 همان بِه که نیکی بود یادگار/   نباشد همی نیک و بد پایدار

پارچه و آباد، و رفاه و  به امید به ثمر رسیدن انقالب زنان و مردان شجاع ایران، به امید ایرانی یک به امید آن روز. "

 ."آسایش و آزادی و برابری برای همه ایرانیان

 
 زادگان ولیمحمد ، سینماگر جوان ایرانی

 خرس بلورین برلیناله را به خدانور تقدیم کرد

 بر اساس گزارش خبرنگار هنری صدای آمریکا، بهنود مکری

ی، از معترضان عفیلم برلین را به خدانور لج ۀزادگان، سینماگر جوان ایرانی جایزه خود از جشنوار محمد ولی

من خود، من هم »او با فیلم کوتاه  .ستان تقدیم کردشده در اعتراضات سراسری ایران در سیستان و بلوچ کشته

این فیلم به  .خرس بلورین برلیناله شد ۀموفق به دریافت جایز« سال به باال ۱۴نسل »در بخش جوانان « رقصم می

پردازد و اکران آن در جشنواره با استقبال زیادی از سوی تماشاگران و  موضوع ممنوعیت رقص زنان در ایران می

 .هنری همراه بودمنتقدین 
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زادگان که به دلیل عدم صدور روادید موفق به سفر به آلمان و شرکت در مراسم اهدای جوایز نشده بود،  محمد ولی

او این پیام را در حساب کاربری خود در  .پیامی را برای این رویداد سینمایی فرستاد که برای حاضران خوانده شد

 .های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد رها از سوی کاربران ایرانی در شبکهاینستاگرام نیز به منتشر کرد که با

 

 یعزنده نام خدانور لج

ام، و زنان زیباروی میهنم، به نام زن  گوید: برای مادرم خواهرم، دختر نداشته زادگان در پیام خود می محمد ولی

ص و رقصیدن میشه، نه یاد کودکی و بابا کرم افزاید: این روزها هر وقت حرف از رق او در ادامه می .زندگی آزادی

ای مایکل  های افسانه های خیابانی، نه به کلیپ هاپ افتم، و نه نوجوانی و هیپ های خانوادگی می های مهمانی و رقص

هام، نه حتی پینا  کنم، نه دیگه مارتا گراهام و رقص مدرنش برام اهمیت دارد، نه مرس کانینگ جکسون فکر می
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معاصر جهان است، گویی که  ۀافتم، او زیباترین رقصند این روزها یاد خدانور می .داشتنی عزیزم  بانوش دوست

 .رقصیدن او نور خدا بود، تقدیم به خدانور لجعی

 

 نامش زاهدان است

 ماندانا زندیان
 نامش زاهدان است

 های خود، در خون. ناخدای زخم

 شود درد چندپاره می

 هایش در شرجیِ چشم

 زند هر بار وُ می پلک که

 کشد مرگ تیر می

 تبعیض، ۀاز خطاب

 وُ بلند گلوله، گلوی از رود می سر که

 نشان. دهد به قبرهای بی می جان

 نامش زاهدان است

 وَ نور

 هایش، آرام، بَم، رود در رگ که راه می

 سفید،

 خورد در صدای خیابان، تاب می

 شود، که باز می

 خواند، می

 ،«مرگ بر دیکتاتور»رقصد، با موسیقیِ  می
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 در صدای تاریخ وُ

 گلوی انسان.

 

 جهان  کجای سکوت ایستاده

 هایش که دست

 رسد؟ درد نمی  به پیشانیِ

 اش، افتد پوست عافیت از شانه نمی

 تن، در آینه، به ایستد، تن نمی

 شود؟ خشم، رعد، آتش نمی

  کجای صدا سقوط کرده

 گذرد؟ که این خسوف کامل نمی

 شنود بیند، نمی نمی

 نامش ایران است

 ستیز و آن پلشتی زن

 داند که مرگ را به خود زنجیر کرده، نمی

 زندگی معاشقه با آزادی است

 طرح از نغمه صالحی  -(۲۰۲۲اکتبر ) ۱۴۰۱مهر  ۱۸ - ماندانا زندیان وَ شعر تمام زندگان مهساست.
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 شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شداثر  "برای" ۀتران

  
بهترین ترانه برای تغییر  برنده جایزه جوایز گرمی ۀوپنجمین دور در شصت شروین حاجی پور "برای" ۀتران

بهترین ترانه برای تغییر  ۀجایز ۀبرند، «برای» ۀتران ۀپور، خوانند حاجیشروین  .شد ۲۰۲۳در سال  اجتماعی

، با حضور در جیل بایدن همسر رئیس جمهور آمریکا جو بایدن .شد ۲۰۲۳گرمی سال  ۀدر مراسم جایز اجتماعی

هزار درخواست برای  ۱۱۵هزار تا  ۹۵بین  .شروین حاجی پور اهدا کرد« برای»جوایز گرمی این جایزه را به آهنگ 

گرمی  ۀجایز ۀآهنگساز ایرانی برای دومین بار، برند حمید سعیدیآهنگ شروین در وبسایت گرمی ثبت شده بود. 

را « ایران»گرمی، نام  ۀجایز گانو حمید سعیدی برند کیهان کلهر های گذشته، در سال .در بخش موسیقی نوین شد

نامزدی در  ۀو حسین علیزاده نیز با آثاری، سابق محمدرضا شجریان .های گرمی ثبت کرده بودند جایزه ۀدر تاریخچ

 .اند های گرمی را داشته جایزه

https://techrato.com/2023/02/06/for-from-shervin-hajipour/
https://techrato.com/2023/02/06/for-from-shervin-hajipour/
https://techrato.com/wp-content/uploads/2023/02/6464.jpg
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  زنم جوانه می

 به رویِ زخمِ بر تنم

 فقط به حکم بودنم

 که من زنم، زنم، زنم

 

 صدا شویم و  چو هم

 پایِ هم رویم و پابه

 دست به دستِ هم دهیم و

 از ستم رها شویم

 

 جهانِ دیگری

 بسازیم از برابری

 دلی و خواهری به هم

 جهانِ شاد و بهتری

 

 نه سنگ و سارها

 دارهانه پایِ چوبِ 

 هایِ بارها نه گریه
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 نه ننگ و خوارها

 

 جهانِ دیگری

 بسازیم از برابری

 دلی و خواهری به هم

 جهانِ شاد و بهتری

  
Change for Equality 
Poem by Maziar Sami’i 
Translation by Mojdeh Bahar 

 
 

I sprout 
from the wound on my body 

Just because of my being 

As I am a woman, am a woman, am a woman 

 

As our voices become one  

And we walk in unison 

Hand in hand  

We are set free from oppression  

 

We build a different world 

A world of equality  

through empathy and sisterhood 

A joyful world, a better world 

 

No stonings 

No gallows  

No ever-repeating sobs 

No shame, no disgrace 

 

We build a different world 

A world of equality  

through empathy and sisterhood 

A joyful world, a better world 
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 نگاران کانادا به نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه ۀجایز یاهدا

 فیلم برلیناله ۀهفتاد و سومین دوره جشنوارگلشیفته فراهانی در 
المللی آزادی مطبوعات را به نیلوفر حامدی و الهه  بین ۀنگاران مدافع آزادی بیان در کانادا، جایز انجمن روزنامه

زندانی هایی درباره قتل حکومتی مهسا امینی  محمدی اهدا کرد که حدود پنج ماه است به دلیل انتشار گزارش

  بهمن در تورنتو برگزار شد و مارگارت اتوود، ۲۶ درنگاران مدافع آزادی بیان  مراسم انجمن روزنامه .اند شده

 .ها اهدا کرد نگار را به صورت غیابی به آن نویسنده و شاعر کانادایی جایزه این دو روزنامه

در پایتخت آلمان  ۱۴۰۱بهمن  ۲۷جشنواره فیلم برلین، معروف به برلیناله، پنجشنبه شب  ۀهفتاد و سومین دوردر 

گیری ویروس کرونا به  ای دو ساله بخاطر همه مراسم افتتاحیه این دوره برلیناله که پس از وقفه .آغاز به کار کرد

 تحوالت جهانیامال تحت تاثیر ک ،سینما برگزار شدهنرپیشه ها و دست اندرکاران  صورت با حضور تماشاگران و 

ایرانی که یکی از اعضای هیئت داوری بسیار زنانه هنرمند گلشیفته فراهانی، بازیگر  .بوداز جمله جنبش مردم ایران 

گلشیفته در خانواده  .یاد کرد« انقالب»ایران از آن با عنوان خیزش مردم در مراسم افتتاحیه با اشاره به  بود،این دوره 

رکاران پیشرو، زحمتکش و فرهنگی رشد کرد. پدر و مادرش، بهزاد فراهانی و شقایق رحیم نیا، هنرپیشه و ای از تئات

کارگردان تئاتر و سپس سینما بودند و در سرکوب های سیاسی حکومت اسالمی دچار آسیب و محدودیت های 

او پس از مهاجرت، استعداد خود را حرفه ای شدند.  گلشیفته ابتدا در فیلم های مستقل و متفاوت داخلی درخشید.  

 در فیلم های معتبر هالیوود نشان داد و امروز از هنرپیشگان مشهور دنیا به شمار می رود.
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از کودکی عاشق کتاب خواندن بودم. از سوم دبستان تا دبیرستان تئاتر  سودابه رکنی به قلم خودش: ۀدربار

بازی می کردم. کالس پنجم بودم که یک نمایش با گروه تئاتر دبستان هدف در تاالر رودکی اجرا کردیم. اولین 

ولی اضطراب بشر بود. با وجودی که متوجه مفاهیم آن نمی شدم،  کتاب جدی که سوم دبستان خواندم تئاتر و 

دیدم نسبت به حاالت انسانی تغییر کرد و ناخودآگاه بشر و  ۀهای بی جوابی را در ذهنم ایجاد کرد. زاوی سوال

را از دوران نوجوانی شروع   ای شدم. نوشتن خاطراتم هایش برایم مهم شد. بعد از آن، کتاب خوان حرفه اضطراب

در کارگاه داستان نویسی کولی ها زیر نظر  ۲۰۱۵ر. از سال واف ۀای دارم و به نوشتن عالق ویژه ۀکردم. به هنر عالق

به زودی  منیرو روانی پور شرکت کرده و مرتب نوشته ام. در حال حاضر، مشغول باز نویسی داستان هایم هستم. 

 های کوتاهم به چاپ خواهد رسید. مجموعه داستان

*** 

پله ها غلتیدم و توی پیاده رو روی زمین پرت شدم. کت،  با لگد به پشتم زد. تعادلم را از دست دادم. یله رفتم، روی

 پرت کرد:  ساعت و کیف پولم را هم

 گشتا یادت باشه. نگی نگفتیم! ۀهی برو گمشو.... حاجی گفت این طرفا نبینیمت. اسمتو دادیم به هم -

سوخت. نمی توانستم  تعهدنامه را امضا کرده بودم، ولی یادم نمی آمد اصال چه نوشته بودند. صورت و پشتم می

تکان بخورم. به آسمان نگاه کردم. کم کم هوا تاریک می شد. چند ساعت آنجا بودم؟ دستم را روی پله ها گذاشته 

 و نیم شب بود. دوباره از باالی پله ها داد زد: ۷و بلند شدم. کتم را پوشیدم. کیف و ساعتم را برداشتم. 

بگردی ها اسم نحست را دادیم به تمام گشتی ها. عکست رو هم. بیا فکر نکنی راحت تو خیابونا می تونی ول  -

 گمشو اینم کارت دانشجوییت!

  دهان و صورتش را کج و معوج کرد:

 داستان کوتاه 

 

 خیابان زنجان ۀکمیت

 سودابه رکنی
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  . نکبت ... برو گمشو!…پیام صفایی  -

بعد  ۳فکر کردم از تلفن همگانی آنطرف خیابان به خانه زنگ بزنم. بوی شاش می دادم. وقتی ما را گرفتند ساعت 

کرم و قهوه ای پوشیده بودم. حاال شلوارم مثل  ۀغزال. شلوار جین و بلوز چهارخان ۀز ظهر بود. کمی باالتر از مدرسا

 گونیِ خیس، سنگین و بدبو بود.

چند وقتی می شد که هر بار از دانشگاه تعطیل می شدم در راه رسیدن به ایستگاهِ اتوبوس، غزال را می دیدم. کیف 

 -نه می انداخت. قدش بلند بود و چشم های درشت و سیاهش برق می زد. آنقدر نگاهش میمدرسه اش را روی شا

هایش گم می شدم. وقتی می خندید، مقنعه را تا  کردم تا صورتش را به طرفم برگرداند، بعد دیگر در سیاهی چشم

. هر بار وقتی از پیش روی دهان باال می برد و دلم می خواست بگویم دستت را بینداز. بگذار لبخندت را ببینم

بلندش از پشت مقنعه پیش چشمم تکان می خورد و حرکت موزون اندامش مانند  ۀچشمم دور می شد، موهای بافت

آهنربا نگاهم را به دنبال خود می کشاند. دیروز وقتی دیدمش چند قدم به طرفش برداشتم. کلید خانه را از دستم 

  ید را برداریم.انداختم جلوی پایش. هر دو خم شدیم که کل

 سالم، چند وقته می خوام باهاتون حرف بزنم. میشه با هم یه کم قدم بزنیم. -

  قدم دور شده بود. به او خیره شدم. ۱۰۰به دور و بر نگاه کرد. دوستش 

 !…نه نه، امروز که نمیشه. این هفته امتحان دارم. سال آخرمه. کنکور -

 ردا خوبه؟ همین جا؟چند قدم راه بریم با هم حرف بزنیم. ف -

  باشه. فردا همین ساعت همین جا، اینجا. -

  به خودم نگاه کردم. من همان پیام دیروز نبودم. پشتم تیر می کشید و صورتم انگار کش آمده بود.

وقتی از ماشین گشت پیاده ام کردند به همراه دو پسر دیگر وارد ساختمان شدیم. از لحظه ی ورود به کوریدور 

کرده بودند به مشت و لگد. با قنداقِ تفنگ هاشان ما را به داخل راهرو هل دادند. در اتاقی را باز و یکی یکی شروع 

  پرتمان کردند داخل.

  تاریک بود. صدای گریه می آمد. یکی گفت :

  برادر می خوام برم دستشویی. -

  قرقره اش کن. -
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  ر بود.اتاق نشستم. همه جا ت ۀو کر کر خندید. رفتم یک گوش

حاال هم با شلوار خیس وسط پیاده رو ایستاده بودم. پای راستم درد می کرد. نمی دانستم آیا استخوانم شکسته بود؟ 

درد از مچ پا به زانو می زد و پایم صاف نمی شد. به هر جان   نمی دانستم به بابا تلفن کنم؟ چه توضیحی می دادم؟

فن همگانی رساندم. به پشت سرم نگاه نکردم. می ترسیدم پاسدارها از کندنی بود خود را به آن طرف خیابان و تل

لبم سنگین شده بود. درد می کرد. سکه را انداختم و شماره  ۀباالی پله ها یا پشت پنجره هنوز نگاهم بکنند. گوش

  گرفتم. تلفن چند بار زنگ خورد. مامان گوشی را برداشت. هیچی نگفتم و قطع کردم.

اشرافی قبل از انقالب نبود. دور تا دورش را  ۀزنجان اصال شبیه آن خان ۀو خیابان بدون تردد بود. کمیتمغازه ها بسته 

حصار فلزی بلندی کشیده بودند، اتاق هایی که تا چند سال پیش از آنها صدای جشن و سرور به گوش می رسید، 

خیلی   ن رو به خیابان دریان نو باز می شد.حاال سلول مجرمین خیابانی بود. کاخ بیشتر شبیه کوخ بود. در اصلی آ

پائین تر نزدیک ته خیابان، درِ باغ بود. خیابان دریان نو حال و هوای سال های قبل را نداشت و گشت کمیته مرتب 

  توی خیابان دور می زد.

 

اسمش را می  اما من فقط "آزاد که شدی برو به خانواده اش بگو زنگ بزنند."صدای فرمانده توی سرم اکو کرد: 

 دانستم.

توی پیاده رو ایستادم و به ساختمان سیمانی کمیته نگاه کردم. درخت های تبریزی بلند دو طرف خیابان ردیف 

بودند و برگ های زردشان با وزش باد می لرزید و می ریخت. به طرف خیابان آزادی حرکت کردم. بعد از چند 

، سوار آن تویوتای شاسی بلند شده بودم. من و دقیقه ایستادم. باورم نمی شد که من با غزال، دختری که نمی شناختم

دو پسر دیگر را جلوی در کمیته از ماشین پیاده کردند ولی غزال را نه! چند قدم دیگر برداشتم. ولی دوباره راه رفته 

 دریان نو اسم خیابان بود و دریانی صاحب خانه ای در آن خیابان ازرا برگشتم. به طرف خانه دریانی راه افتادم. 

این خانه عوض شدند. یک مدت هم جنگ زده ها  ۀبه بعد، چند بار سکن ۵۷سال زمان پیروزی انقالب . از متمولین

ولی بعدتر به دالیل نامعلومی خالی ماند. در بین انبوه آشغال و برگ های جمع شده جلو در  ،آنجا زندگی کردند

وی در نگه داشت. چند پسر دستبند به دست از ورودی، روی برگها نشستم. به کمیته نگاه کردم. گشت دیگری جل

توجهشان  کمیته شد. نخواستم بلند شوم مبادا ۀماشین پیاده شدند و بعد از چند دقیقه ماشین از در باغ وارد محوط

جلب شود. ضربان قلبم را می شنیدم. یعنی غزال... چی می بینم یعنی دخترها را از در پشتی وارد کمیته می کنند؟ 

نیم ساعت بعد پیکانی جلو در کمیته توقف کرد و یک زن و مرد از آن پیاده شدند و با   واست فریاد بزنم.دلم می خ
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عجله از پله ها باال رفتند. زن جیغ و داد می کرد. صدای گریه اش را می شنیدم. بعد از یک ربع همان زن و مرد با 

ک با دیگری حرف نمی زد. پسر جلو پله ها ایستاد. یک پسر جوان، از کمیته خارج شدند. زن آرام شده بود. هیچ ی

 با صدای بلند گفت:

  بابا چرا دختره رو آزاد نمی کنن؟ ما رو با هم گرفتن. -

 بچه خفه شو. بیا بریم. دیدی که گفت بگو پدرش بیاد. شماره شون رو داری؟ زنگ بزنیم؟ -

  نه ندارم ولی اون جاست. -

 باالی پله ها داد زد: پسر جوان گریه می کرد. پاسدار از

 چیه؟ چتونه؟ مگه حاجی نگفت زود برید. این طرفا آفتابی نشین. -

زن صورتش را چنگ زد و مرد دست پسر را گرفته و کشان کشان به طرف ماشین می بردش. پسر گریه می کرد. 

خیابان نگذشت. هیچ زنی از من هم اشکهام می ریخت. یک ساعتی از البالی بوته ها در باغ را پاییدم. هیچ زنی از 

ساختمان کمیته بیرون نیامد. از آن طرف خیابان یک نفر چراغ قوه انداخت به طرف پیادروی این طرف. نفسم بند 

آمد. اگر می دیدند که همانجا هستم باز می گرفتندم. کمی بعد بلند شدم و دوباره به خانه تلفن کردم. این بار بابا 

 را شنید، پرسید: گوشی را برداشت. تا صدایم

  کجایی؟ -

 خیابان زنجان! ۀروبه روی کمیت -

 گریه ام گرفته بود.

  عجب! از دست شما جوونا! دو دقیقه دیگر اونجام. -

اینقدر صورتت رو سه تیغه نزن. یه کم ریش "نمی دانستم به بابا چه بگویم؟ پشتم می سوخت. مامان می گفت: 

 -. در پاسخ به او می خندیدم. فکرش را هم نمی"برگردی دلم هزار راه میره بذار. هر بار از خانه خارج می شی تا

کردم که یک روز زیر دست و پای یکی از همین پاسدارها گیر بیفتم و التماس کنم: برادر نزن، جان مادرت نزن. 

  مگه من چه گناهی کردم؟

 آن روز صبح از مامان پول قرض گرفتم. پرسید:

  برای چه می خواهی؟ -
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گفتم با دوست دخترم می خواهم بروم گردش. به خودم وعده داده بودم که با غزال برویم بستنی بخوریم. فکرش ن

را هم نمی کردم این اتفاق ها بیفتد. گفته بودم ساعت دو و نیم، خیابان استاد معین، صد متر پایینتر از تقاطع آزادی 

می شدند. جای خلوتی نبود. زودتر سر قرار حاضر شدم. منتظرش هستم. بعداز ظهرها جوان های زیادی آنجا جمع 

 مانتو و مقنعه سورمه ای به تن و کالسور قرمز رنگی در دست داشت:  با فاصله از من راه می رفت.

 چرا خواستی هم رو ببینیم؟ -

 خب ... مگه کار بدیه! اسمتون چیه؟ -

 کیفش را روی شانه اش جا به جا کرد. نفس عمیقی کشید:

 . من امسال دیپلم می گیرم. کنکور دارم می دونید ...غزال -

 خب چه بهتر کمکت می کنم. پیام هستم... -

نگاهم کرد و لبخند زد. چند بار خواستم دستش را بگیرم. نوک انگشت هایش را لمس کردم ولی دستش را سُراند 

 و خودش را کمی عقب کشید. دستم را جلو بردم:

  . دستهات خسته می شن.کالسورت رو بده برات بیارم -

  شانه باال انداخت.

 نه راحتم. عادت دارم. -

 بریم بستنی بخوریم؟ -

 اگر کسی ببیندمون؟! ... بابام ... داداشم ... می کشنم! -

خندیدم. همون موقع بود که می خواستم دوباره دستش را بگیرم. به خیابان آزادی نزدیک می شدیم. صدای موتور 

که روی دور کند به طرفمان می آمد. یک دفعه ماشین جلوی ما پیچید و چند نفر از آن بیرون ماشینی را شنیدم 

پریدند. آن قدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که نمی دانستم چه کار کنم. کالسور از دست غزال پرت شد توی جوی 

 آب. او جیغ می زد. چند زن چادری دورش را گرفته بودند و یکی شان داد می زد:

 خفه شو سلیطه! -

 دو پاسدار همسن و سال خودم با قدم های بلند به طرفم آمدند:
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 نسبتتون با هم چیه؟ -

 نامزدیم! -

 حلقه ات کو؟ -

 شیرینی خوردیم... -

 این که هنوز مدرسه میره! -

 خب برای همین نامزدیم دیگه! -

 یکی از پاسدارها گفت:

 حاال معلوم میشه... -

کنار سه پسر دیگر در ماشین نشاندند و غزال را هم به همراه دو مامور زن در صندلی پشت. دستبندمان زدند من را 

 اول با صدای آهسته گریه کرد. یک دفعه صدای آخش بلند شد و داد زد:

دردم گرفت. خواهر بخدا ما ایشون رو نمی شناسیم برادرا تو رو خدا. پدرم می کشدم بذارید من برم. ما اصال دو  -

  باهم راه نرفته بودیم.قدم هم 

  یکی از پاسدارها گفت:

  تو گه خوردی. -

 بغل و یا شیشه نگاهش کنم، دیده نمی شد و فقط صدای زار زدنش را می شنیدم. ۀهرچه خواستم از آین

زنجان توقف کردند و با چک و لگد من و دو پسر دیگر را از ماشین به پایین هول دادند. غزال  ۀجلو در کمیت

  ده نکردند و گاز دادند و رفتند.پیا  را

فکر غزال از سرم نمی رفت. فکر کردم بابا که آمد با هم برویم و سراغش را بگیریم. صدای ماشینی از سر خیابان 

آمد. معموال آن وقت شب خیابان زنجان خلوت است. از جا بلند شدم. بابا بود. لنگان لنگان به طرف ماشین دویدم. 

دم را روی صندلی انداختم. بابا یک نگاه به صورتم انداخت و سرش را برگرداند و کمیته را در را باز کردم و خو

  نگاه کرد.

 پیام چی شد گرفتنت؟ -
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  ماجرا را برایش گفتم.

 بابا بریم دنبال دختره؟ اسمش غزاله. ببینیم کجا بردندش؟ -

 چی بگیم؟ دوباره می گیرنت! بچه تو اصال نمی دونی اسم و رسمش چیه؟ آدرس خونه اش کجاست؟ بریم -

 سکوت کردم. قبل از رسیدن به سر چهارراه و خیابان آزادی بابا را نگاه کردم. عصبانی نبود:

 بابا بریم همان جایی که گرفتنمون. کالسورش اونجا از دستش افتاد. شاید چیزی توش نوشته باشه... -

رفتیم. هوا سرد بود و ماشین گرم. تازه بوی گند شلوارم بلند  فاصله بین کمیته تا خیابان استاد معین را نفهمیدم چطور

  شده بود. بابا پشت ایستگاه اتوبوس همانجا که گرفته بودنمان توقف کرد.

  از ماشین بیرون پریدم. همیشه آنجا بخاطر چراغ های پر نور کنار خیابان، روشن بود. هیچکس نبود.

 کالسورش چه رنگی بود پسرم؟-

 ماشینشون دم این نیمکتا ایستاد. کالسورش ایناها بابا افتاده تو جوب!قرمز.  -

 دوال شدم و کالسور را برداشتم. بغلش کردم. به گریه افتادم.

 خبه! حاال مرد که گریه نمی کنه! بپر تو ماشین. بریم خونه. -

نش را هم ننوشته بود. بابا کالسور را ورق زدم. همش فورمول بود. مسئله و صورت مسئله. حتی اسم یکی از دوستا

 گفت:

 پسر چیزی پیدا کردی؟ -

  نه بابا هیچی. -

چند وقتی برای خبرگرفتن از حوالی مدرسه غزال رد می شدم، تا اینکه یک روز روی دیوارهای مدرسه عکسش را 

ایستاده بود. دور و برم را نگاه کردم. فراش مدرسه کنار در نوشته بودند: گمشده! زیرش چسبانده بودن و درشت 

معلم پرورشی هم بیرون، در پیاده رو شاگردها را برانداز می کرد. می خواستم بروم نزدیک تر تا از روی آگهی 

گمشده ببینم اگر تلفن و نشانی خانه شان هست بردارم. ولی از دور ماشین گشت را سر کوچه دیدم. دوباره یادم 

اسمت را به همه گشت ها »ام را پرت کرده بود گفـــت: آمد، روز دستگیری، پاسداری که کارت دانشجویی 

سر جایم میخکوب شدم و به طرف ایستگاه اتوبوس برگشتم. شب به مامان جریان را گفتم. صورتش « دادیم.

 برافروخته شد.
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د بچه تو دیونه ای . گیرم که شماره تلفنش را هم داشته باشی، تو فکر می کنی خانواده اش حلوا حلوات می کنن -

  می ذارند روی سرشون؟

 رو به آسمان کرده سرتکان داد:

  فکر این دختره رو از کله پوکت به در کن! -

چشم های غزال از ذهنم پاک نمی شد. آخری ها وقتی از آنجا می گذشتم، هنوز نزدیک مدرسه نشده پاهایم 

رم را عوض کردم. نه می توانستم سست می شد. نفسم باال نمی آمد. چشمهایم سیاهی می رفت. طاقت نیاوردم. مسی

  فراموشی داشتم.  به او فکر کنم و نه توان

خودم را با درس خواندن مشغول کردم. ولی یاد غزال همه جا سایه به سایه مرا دنبال می کرد. چند ماه بعد دوباره 

فته بودم یکی از مسیرم را عوض کردم. آرزویم بود همان حوالی ببینمش! دیگر اثری از عکسش نبود. تصمیم گر

اطرافم را نگاه کردم تا شاید دوست غزال را پیدا کنم. همانطور   آگهی ها را برای خودم از روی دیوار بردارم. نبود.

که قدم می زدم قبل از چهار راه یک بقالی دیدم. انگار دستی مرا به آن سو می کشاند. وقتی نزدیک شدم، روی 

. نگاه می کردم. می خواندم ولی متوجه نمی شدم. فروشنده به طرفم آمد. خبر دیوار مغازه اعالمیه چسبانده بودند

 فوت کسی بود.

 آقا حالتون خوبه؟ -

 نمی توانستم جواب بدهم. کلمات از ذهنم رفته بود.

 پسرم این خانم رو می شناسی؟ -

 شانه باال انداختم... الل شده بودم. فروشنده دستم را گرفت :

 ه لیوان آب بیارم.همینجا وایسا برم ی -

ترسیدم. به دور و بر مغازه نگاه کردم عکس خمینی و خامنه ای یا پالکاردی نداشت. نفس عمیقی کشیدم. پیرمرد 

 آمد. لیوان را دستم داد:

 بخور پسرم . بگو ببینم تو این مرحومه رو می شناختی؟ -

 ه.... چی شده؟نه حاجی نمی شناختم. ولی عکسش رو دیده بودم، چند ماه پیش. گمشد -

  عجب! -
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سکوت کردم. چه می توانستم بگویم؟ به جز اسمش چیزی نمی دانستم. حتی اسم دوستش را هم نفهمیدم. آگهی 

خانواده اش چیزی بپرسم. اگر این بقال هم با  ۀترحیم. یک عکس محو با چند خط شعر بود. نمی خواستم دربار

کمیته سر و سری داشته باشد. ایکاش امروز هم مثل روزهای دیگر از این خیابان رد نمی شدم. چشم های پیرمرد پر 

 از اشک شده بود. بیشتر دلم شور زد. باید می رفتم. چند سرفه کرد:

ی؟ اصال کسی نمی دونه چرا این طفل معصوم سر از پدرجان چرا حرف نمی زنی؟ تو این دختر را می شناخت -

  کمیته در آورده بود.

 کمیته گرفتتش ...؟ -

 عجب واال... چی بگم جوون می دونی که نمیشه چیزی گفت. -

 کدوم کمیته؟ -

 مثل اینکه تو نشنیدی؟ اصال مال این طرف ها هستی یا نه؟ شغلت چیه پسرم؟ -

 تک خنده ای زد:مرد از سرتا پایم را ورانداز کرد. 

 چیه دنبال این پرونده ای؟ -

 نه بابا حاجی دانشجوام. دانشگام همین تو خیابون آزادیه. -

 خب پس نشنیدی کمیته زنجان رو گل گرفتن؟ -

 گل؟ همین که تو خیابون زنجان بود؟ -

  آره درسته. عین بمب ترکید! -

  د.قلبم از جا کنده شد. اسید معده تا بیخ گلویم را می سوزان

  مشکل خونوادگی داشتم حاجی . درگیر بودم اصال از هیچکس و هیچ جا خبر ندارم. -

 ای بابا. مستند شوک رو هم ندیدی؟ ببینیش! داستانش مفصله پسرم. نمیشه هم درباره اش حرف زد. می دونی که. -

 این دختر هم تو همون کمیته؟ …مستند شوک؟! باشه  -

 رو به زندگیت برس.پسرم یه خدا بیامرز بگو و ب -
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بدنم یخ کرده بود. مفصل هام کار نمی کرد. زبانم بند آمده بود. چطور زندگی کنم؟ چرا وقتی عکسش را روی 

 دیوار مدرسه دیدم، نرفتم پرس و جو کنم؟

  صورت مامان می آمد پیش چشمم: بچه بچسب به درس و دانشگاهت.

دار شدنم می ترسیدند. لیوان آبی را که مرد برایم آورده بود مامان و بابا از ستاره   دلم می خواست داد بزنم.

 سرکشیدم. به طرف قفسه ها رفتم. یک بیسکویت و پفک و فندک از قفسه ها برداشتم گذاشتم روی پیشخوان.

 چند میشه حاجی ؟ -

 پسرم مهمون من باش. انگار حالت خوب نیست؟ -

 نمی دانستم چه می گویم. فقط داد می زدم: اشکهام می ریخت. با مشت روی پیشخوان می کوبیدم و

 …اگر من فقط یه کم بزدل نبودم! اگر من فقط یه کم جیگر داشتم اگر من آدم بودم! اگر من آدم بودم-

را روی در « تعطیل است»مرد فروشنده در حالی که من را نگاه می کرد، آهسته به طرف در مغازه رفت. پالک 

از روی در برداشت. در را قفل کرد و آمد کنارم نشست. دستش را دور شانه ام  برگرداند. آگهی ترحیم غزال را

 انداخت و سعی کرد آرامم کند.

من »آگهی را از دستش گرفتم. تنها یادگاری ست که از غزال برایم مانده. چشم های غزال و کالمش که گفت: 

  از یادم نمی رود.« کنکور دارم امسال

 

 سودابه رکنی، کالیفرنیا 

 

 ژانویه ۲۰۲۳ 
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مهاجرت و إسکانِ قبایل بیگانه بافتِ جمعیّتی شهرهای 

ایران را تغییر داد و ضمن تضعیف نهادهای شهری، باعث 

 رواج فرهنگ و اخالقیّات قبیله ای در ایران شد.

مزدکی و ستایشِ خورشید و یا /وجود باورهای مانوی

 ۀتقدّس نان و شراب در برخی جنبش های بعد از اسالم نشان

کوشش های ایرانیان به منظور حفظ آئین ها و باورهای 

 باستانی شان است.

در باورهای مهرپرستی، مهر)میترا( از درونِ سنگ زاده شده 

 شمار می رفت.ه و نمادِ پایداری، مقاومت و جاودانگی ب

 آنکس که زندگی و برازندگی می آموزد؛

 بندگی نمی آموزد.

 ()سخن منسوب به بابک خطاب به پسرش

 

امّا آئین زرتشت را  به رسمیّت می شناختند،« ادیان الهی»نخستین خلفای اسالمی یهودیّت و مسیحیّت را به عنوان 

همه، عموم جنبش های  بااین. دانسته و لذا با زرتشتی ها برخوردی ناگوار داشتند« غیر ابراهیمی و غیر الهی»آئینی 

 خُرّمدینی و غاُلت شیعه بودند. دارای ماهیّتی زرتشتی، مزدکی، ،اجتماعی در این دوران

قرامطه و خُرّمدینان را در یک ردیف قرار داده و آنان را خارج ، غُالۀ اینکه عقیده شناسانِ معروف مزدکیان، باطنیّه،

۱از اسالم دانسته اند
سمی یا سُنّتی قرار بیانگر این حقیقت است که عقاید آنان را نمی توان در چهارچوب اسالم ر 

مزدکی و ستایشِ خورشید و یا تقدّس نان و شراب در  -داد. به عبارت دیگر، با توجّه به ذخائری از باورهای مانوی 

برخی جنبش های بعد از اسالم آنها را می توان کوشش های ایرانیان به منظور حفظ آئین ها و باورهای باستانی شان 

ن حزم، ابن جوزی، عبدالقاهر بغدادی، بیرونی ، مقریزی و دیگران در این باره تأکید الملک، اب دانست. خواجه نظام 

  می کنند:

قیام قرمطیان،  .های مختلف به تجدید آیین قدیم خود بپردازند  از آغاز تسلّط تازیان، ایرانیان کوشیدند تا با شیوه» 

 ۲«این شیوه ها بود ۀسُنباد و بابک خرّمدین از جمل

نگاهی نو به جنبش بابک 

 خرمدین )بخش دوم(

علی میرفطروس    
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  بابک ۀمُغان و قلعدشت 

 -شمار میه در باورهای مهرپرستی، مهر)میترا( از درونِ سنگ زاده شده و نمادِ پایداری، مقاومت و جاودانگی ب

به دیدبانی نشسته و نگران پیمان شکنان  -بر فرازِ برج ها  -هشت تن از یارانِ مهر در چکادِ کوه ها « اوستا»رفت. در 
۳
هرپرستان از تقدّس خاصی برخوردار بود و از این رو بسیاری از معابد و مهرابه های بر این اساس،کوه در نزد م 

را می توان در « معماریِ صخره ای»گونه  شگفت انگیزِ این ۀنمون مِهری در دلِ کوه ها و صخره ها ساخته می شدند.

که (Adam Olearius) میمندِ کرمان مشاهده کرد که در بخش آینده به آن خواهیم پرداخت. آدام اولئاریوس

یاد کرده و «یکهزار سوارِ سرخ پوش»از استقبال خود توسط  هفدهم میالدی از نواحی اردبیل دیدن کرده، ۀدر سد

.در دلِ کوه ساخته شده بود»می گوید که خانه های مُغان در این منطقه 
 ۴ 

)  «سنام»یا « سام»کوهستانی ۀمقنّع در قلعنواحی کوهستانی پناهگاه مناسبی برای برخی جنبش ها بود؛ اینکه ستاد قیام 

های سبالن و  )جمهور(در کوه  «بَذّ»کوهستانی ۀشهر کَش در حوالی بخارا(، ستاد مبارزاتی بابک در قلع  نزدیک

الملک   خواجه نظام ها بود.  الموت قرار داشت،یکی از عوامل پایداری این قیام ۀحسن صبّاح در قلع  مرکز مبارزاتی

)سرخ « مُحمّره»و « خُرّمی»و سمعانی نیز در ذیل  ۵یاد کرده« اند  ها مأوا گرفته در کوه»ینانِ اصفهان که از خُرّمد

.های همدان اشاره نموده است  در کوه«شَروَینیّه»جامگان( به خُرّمدینانی به نام 
۶

 

https://news.gooya.com/2022/07/09/706e723364b484040577596a165d747df5831ded.jpg
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 -بابک از ایشان بود در آنجا می خُرمیّه که ۀو فرق» :ابن حوقل در ذکر آذربایجان از کوه های بلند خُرمیّه یاد کرده

[۷]«باشند.
 

در شمال شهرستان اَهَر و در سه کیلومتری جنوب غربی شهر کلیبر قرار دارد و از طرف شرق با  )جمهور( بذّ ۀقلع

نظر می رسد  هب ،[۸]آذَرْ گُشْنَسب( در آذربایجان) «آذرگُشسب» بزرگ ۀبا توجه به آتشکد دشت مغان همسایه است.

ساسانی واحد  ۀاز مراکزِ مغان های زرتشتی بود. به خاطر اهمیّت دشت مغان این ناحیه در اواخر دور که دشت مغان

[۹]اداری جداگانه ای بود.
دشت مغان در دوران استیالی تازیان یکی از کانون های شورش در آذربایجان و یکی از  

چنانکه ذکر شهر بابک در شمارِ شهرهای دشت مُغان  .عبِاسی بود ۀمیدانگاه های نبَردِ بابک خُرّمدین با سپاهیان خلیف

)سال  این نظر است. یکی از آخرین جنگ های مهم سپاهیان عبّاسی با بابک در دشت مغان روی داد ۀتأئید کنند

 [۱۰]بَذّ شده بود ۀکه منجر به عقب نشینی بابک به سوی منطق( ۸۳۵/  ۲۲۰

.به نظر نگارنده [۱۱]د نام جمهور را برگرفته از کوه های جمهور دانسته اندبَذّ دیدار کرده ان ۀباستان شناسانی که از قلع

خورشید( باشد. چنانکه خواهیم دید جمشید و خورشید «)هور+»)جمشید( « جم» ۀترکیب تغییر یافت« جمهور»شاید 

« بَذّ» بلندِ ۀاز قُل )هور=خور( خورشید ۀاز این گذشته، نخستین طلیع در باورهای مِهری پیوندی ذاتی و جوهری دارند.

برای خُرّمدینان آن منطقه یادآورِ ستایش ایزد مهر)خورشید( بود که در باورِ زرتشتیانِ اواخر ساسانی مقامی ممتاز 

 [۱۲]داشت

که به  -زنده یاد احمد کسروی نیز  را پیدا کند.« بَذّ» ۀواژ ۀبا وجود جستجوهای بسیار، نگارنده نتوانسته ریش

« بَذّ»به نظر می رسد که  به این واژه نپرداخته است. -بسیار داشته  ۀو ریشه یابی اسامی شهرها توججغرافیای تاریخی 

)صاحبِ شراب( شاید روشنگر این بحث  «می+مذ=میمند» یا )ساقی( «مِیْ بَذ»واژه ای پارسی بوده و کلماتی مانند

 باشند.

دامداری و خصوصاً پرورش گوسفند در آن رونق فراوان منطقه ای کوهستانی با اراضی فراخ و گسترده بود که « بَذّ»

با بیش از دو هزار گوسفند برای  -پیش از بابک « بَذ»پیشوای خُرّمدینان -داشت به طوری که جاویدان بن شَهرَک 

 تجارت به بازارهای اردبیل، زنجان و میمند رفت و آمد می کرد.

 -نیز می« بَذ»مردم  ن و تصرّف اراضی مردم توسط اعراب مهاجر،تازیان به آذربایجا ۀپس از حمل با چنان موقعیّتی،

فرود » روّاد اَزدی از تبریز تا بَذّ ۀقبیل به روایت یعقوبی: دشمنی و نزاع داشته باشند.« مهمانان ناخوانده»توانستند با این

 [۱۳]«آمدند
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متری از سطح دریا قرار داشت  ۲۶۰۰تا  ۲۳۰۰ ای در ارتفاع )جمهور( دژِ حیرت انگیزی بود که بر فرازِ قُلّه «بَذّ»ۀقلع

 -متر دربر گرفته بود که رسیدن به داخل قلعه را بسیار دشوار می ۶۰۰تا  ۴۰۰ی به عُمقِ یو اطراف آن را درّه ها

گذریم، این گذرگاه همچون داالنی است که تنها  دژ برسیم از گذرگاهی می ۀپیش از این که به درواز ساخت. 

دویست متری  ۀتوانند بگذرند. گذرگاه در فاصل یک نفر را دارد و دو نفر به سختی از آن می گنجایشِ گذشتن 

های دوسویِ دروازه جای  که در برج -ها را  واردی کوهبان  باشد. آمدنِ هر تازه  دژ و روبروی آن می ۀدرواز

 اند. چیز و هر کس چیرگی کامل داشته ها در بلندی است و بنابر این به هر جایگاه کوهبان کرد. هشیار می -اند داشته

این ها جایگاه کوهبان ها و  ساخته شده اند. -به صورت نیمه استوانه  -چهار برج دیده بانی در چهار جهت قلعه،

دورتر از فرازِ کُتل ها،درّه ها و کوهپایه ها  هاسربازانی است که تا گردنِ خود، استتار کرده و هر جُنبده را تا کیلومتر

برای نفوذ به درون قلعه بایستی حتماً از دروازه گذشت و از کوهستان راهی برای وارد شدن  ظر گرفته اند.زیر ن

[۱۴]افکن به این دژ تقریباً ناشدنی بود. نیست. نزدیک شدن ابزارِ دِژکوب، منجنیق و آتش
افشین برای مصون ماندنِ  

عبّاسی  ۀبا اینحال سپاهیان خلیف هیانش کَنده بود،سپاهیانش از شبیخون های خُرمدینان سه خندق در اطراف سپا

 دچارِ وحشت بودند و خطاب به افشین می گفتند:

فاصله است و چنان عمل می کنیم   کیلو متر[۲۴] چهار فرسنگ ]بابک[ میان ما و دشمن تا چند در تنگنا بنشینیم؟»-

میان ما و دشمن چهار  شرم داریم. گذرند،از کسان و جاسوسانی که میان ما می  که گوئی دشمن، مقابل ما است.

 [۱۵]«کیلو متر[ است و ما از وحشت مُرده ایم.۲۴فرسنگ ]

بابک به دست  ۀکه چند سال پس از سقوط قلع چندان ،بی تردید دارای قصرها و ساختمان های متعدّدی بود« بذّ»

« شهر بابک»دیدار کرد و آن را  )جمهور( «ذّبَ»ابن خُردادبِه نخستین سیّاحی بود که از( ۸۳۶/  ۲۲۲سپاهیان عبّاسی )

 اشاره نمود. -«همانند باغِ إرَم» -«بَذّ» ۀقلع ۀنامید. او در شعری به وسعت و عظمتِ برباد رفت
[۱۶] 

 دیدار کرد و نوشت:« بَذّ» ۀاز قلع ۳۴۱/۹۵۳سپس ابودُلَف المُهَلهِل در سال 

 [۱۷]«.برافراشته شد و بابک از آنجا برخاست در بَذّ پرچم های سرخ جامگان معروف به خُرّمیّه» -

 

 آذربایجانِ آذر به جان

 )آذَرْ گُشْنَسب( مهم زرتشتیان به نام آذرگُشسب ۀوجود آتشکد آذربایجان از دیرباز از مهم ترین مناطق ایران بود.

کیلومتری شهر تکاب(، آذربایجان را به قلب ایران تبدیل کرده بود. در اعیاد،جشن ها و خصوصاً  ۴۵)در  «شیز»در
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 -می رفتند و در آن به نیایش می« آذَرْ گُشْسب»از تیسفون )مدائن( به  -پیاده -در تاجگذاری ها، شاهان ساسانی

 [۱۸]پرداختند.

هان با تیسفون )مدائن( پایتخت ساسانی ارتباط داشت و به همدان و کرمانشا در آن زمان آذربایجان از طریق زنجان،

عنوان یک قطبِ زیارتی و پُر رفت و آمد وقایع پایتخت ساسانی)از جمله جنبش مزدکیان( می توانست در آن منطقه 

 میالدی(:۴۹۶به قول بلعمی پس از کودتای درباریان ساسانی علیه قباد ) در سال  انعکاس داشته باشد.

 بسیار مزدکیان گرد آمدند و حَرب خواستندی کردن و مردمان .نیز بگرفتند و خواستند که بکُشندشمزدک را »-

 [۱۹]«از مزدک دست بداشتند. ]درباریان[

بنابراین، روایت ابن بلخی می تواند درست باشد که پس از این کودتا مزدک به آذربایجان گریخت و در آنجا 

[۲۰]«چنانک قصد او نتوانستند کرد. ،شوکتی عظیم داشت»
که زادگاه مزدک را  -در همین رابطه، سخن ابن داعی 

 [۲۱] شاید خالی از حقیقت نباشد. -تبریز دانسته 

و مقاومت های درخشان مردم، سرانجام ضمن پرداخت مبلغی گزاف به ( ۲۲/۶۴۳در تهاجم تازیان به آذربایجان)

 حُذیفه )سردارِ عرب(:

شد تا حُذیفه کسی را نکُشد یا به اسیری نگیرد؛آتشکده ای را ویران نسازد و بر کُردان بالسجان و سبالن قرار »... -

 [۲۲]«و ساترودان تعرّض نکند و خاصّه اهل شیز را از رقص و پایکوبی در روزهای عید و انجام مراسم دیگر باز ندارد

کُردها در آذربایجان  این است که اوالً: ۀنشان« ودانعدم تعرّض به کُردانِ بالسَجان و سبالن و ساتر»تأکید بر

باب »ذکر .از این گذشته،[۲۳]حضوری گسترده داشتند و ثانیاً این کُردها در مقابله با تازیان سرسختانه جنگیده بودند

[۲۴]حضور پُررنگ کردها در آذربایجان بود. ۀکُردها( در نوشته های سیّاحان نشان ۀ)درواز« االکراد
اسفندیار مرزبان  

و حُذیفه «...به کوه ها گریزند و در آنجا سنگر گیرند» نبرد با تازیان: ۀآذربایجان تأکید می کرد که کُردان برای ادام

 [۲۵]«خلقی از کُردها را بکشت.»

 حضور کُردها در آن جنبش است. ۀنشان دهند« عصمت کُرد»در جنبش بابک خُرّمدین نیز وجود سردارانی مانند 

این  از این رو، شمردند، های به زور گرفته شده( می )سرزمین «االراضی المفتوحۀ عَنوَۀ»لمانان، آذربایجان را مس

که به روایت طبری در  چندان ،همواره شاهد حضور سنگین جنگجویان تازی بود« حکومت نظامی»منطقه در نوعی 

 شش هزار جنگاورِ تازی در آذربایجان بود ۶۴۴/ ۲۴سال 
[۲۶]

 [۲۷] هر چهار سال یکبار تعویض می شدند. که 
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سالح بر نگیرند و شهر را خالی کنند تا مردِ » ها این بود که مردم شهرهای مفتوحه«صلحنامه»یکی از موارد مهم 

های خود را به تازیان دهند تا با ایشان باشند و از احوال ایشان باخبر باشند تا به  جنگی در آن نباشد... و نیمی از خانه 

 [28]«مسلمان باشند. ضرورت،

تن از بزرگان زرتشتی را در یک روز  ۷۰که در قم چندان ،موجب مخالفت و نارضائی ایرانیان بود« همزیستی»این 

 [۲۹]سربُریدند تا مردم به مجاورت آنان راضی شدند.

چندان که  ،کرده بود امکانات اقتصادی و مناطق سرسبز آذربایجان سیل مهاجرت قبایل عرب به این مناطق را تشدید

[۳۰]بنی تغلّب بیش از دو هزار خانوار در آذربایجان سکونت کردند ۀتنها از عشیر
عبّاسی )حکومت  ۀمهدی، خلیف 

که روّاد اَزدِی را در تبریز تا  چندان ،نیز طایفه ای از قبایل یمنی را به آذربایجان فرستاد( ۷۸۵تا  ۷۷۵/  ۱۶۹تا  ۱۵۸

حمدانی را در میانه و قبیله های دیگرِ یمنی را  مرّ بن علی طائی را در نریز )از توابع اردبیل(، )مرکز خُرّمدینان(، بذّ

و   در مهاجرت [۳۱] «کسی در آذربایجان نبود.»که جز این قبایل  آنچنان .در سایر نواحی آذزبایجان پراکنده ساخت

 -ناچار -که مردم این نواحی چندان ،انست گرفتای هر چه تو اسکان قبایل عرب در مناطق آذربایجان نیز هر قبیله 

-سران این قبایل مهاجر  .[۳۲]شان را از دست دادند و خود به کشاورزان اعراب مهاجر تبدیل شدند اراضی و امالک

عَلَم مخالفت برافراشتند  -در برابر اجحافات مالیاتی خالفت عبّاسی -مالکان  به عنوان مالکان بزرگ و خُرده -بعدها

سه سال پیش از قیام ) ۱۹۸/۸۱۳که یعقوبی در ذکر طغیان این مالکان به سال  چندان ،ی گردیدندیها اعث شورشو ب

 شود: بابک( یادآور می

محمد بن روّاد اَزدِی و یزید بن بالل یمنی و محمد بن حُمید همدانی و عثمان بن افکل و علی بن  در آذربایجان،»

همدان، کرج، اصفهان، ری و...[ ابودُلَف عِجلی و مرّۀ بن ابی ردینی و علی بن ]جبال:   مرطائی و در عراق عجم

 [۳۳]«بهلول و محمد بن زهره... سر به طغیان برداشتند.

تصرّف امالک و خانه های مردم توسط قبایل مهاجر موجب خشم ساکنان شهرها و روستاها بود و چه بسا که مردم 

 آذربایجان نیز:

 [۳۴]«ماز گفتی، دهقانان آن ناحیت او را دشنام دادندی.هر گاه عرب بانگِ ن»

 (:۱۶۰/۷۷۶های  )حوالی سال در شورش مردم طبرستان علیه اعراب مهاجر

  کشتند و زنانِ یافتند می   روز اصحاب خلیفه را در شهر و بازار و مسجد و حمّام و خانقاه و هر کجا که می  در یک»

کشتند و چنان شد که از حدِّ  ها را می  گرفتند و آن  های خود را می د، شوهرطبرستانی که شوهر از عرب کرده بودن

 [۳۵] «ها برآوردند. دمار از روزگارِ آن -در یک روز-گیالن   تَمیشَه )در طبرستان و گرگان( تا به
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 شده اند:  برخی مورّخان در ذکر نخستین کارِ بابک یادآور 

 [۳۶]«جماعتی از عرب یمنی تاخت و همه را کشت و آن نواحی را گرفت.]بابک[ کرد بر  و اوّل کاری که»... 

به  ۷۵۸/ ۱۴۱هایی از قبایل یمنی بودند که در سال  بازماندگان گروه «جماعت عربِ یمنی»به نظر می رسد که این 

 [۳۷ ]آذربایجان منتقل شده بودند.

که در زمان  چندان .از مردم اخذ می شد« عیدی»ی به عنوان یمالیات ها ،هنگام جشن نوروز، مهرگان و جشنِ سدهه ب

 .[۳۸]میلیون درهم بود ۱۰معاویه مالیات های مربوط به جشن نوروز، مهرگان و سده 

که  چندان ،یکی از نتایج مهم مهاجرت و إسکانِ قبایل عرب این بود که بافتِ جمعیّتی شهر های ایران را تغییر داد

 در شهرهای مهم ایران یاد می کند.« آمیختگی عرب ها و پارسیانبهم »چهارم/دهم از  ۀیعقوبی در سد
[۳۹]

این امر  

 که به قول فردوسی: چندان ،باعث رواج فرهنگ و اخالقیّات قبیله ای در ایران شد ضمن تضعیف نهادهای شهری،

 از ایران وُ از تُرک وُ از تازیان

 نژادی پدید آید اندر میان

 بُوَدنه دهقان، نه تُرک وُ نه تازی 

 [۴۰]ها به کردار بازی بُوَد سخن

 ادامه دارد
https://mirfetros.com 

ali@mirfetros.com 

 پی نوشت ها 

؛ نوبختی، ۵۸-۵۲  ، صص۱۳۵۱ تهران، دانشگاه طبع ارموی، محدّث الدین جالل سید ۀتحشی و تصحیح االیضاح، نیشابوری، شاذان - [۱]

؛ ۶۳-۶۰، صص ۱۳۵۳محمدجواد مشکور، بنیاد فرهنگ ایران، تهران،  ۀابو محمد حسن بن موسی، فِرَق الشّیعه، به اهتمام و ترجم

؛ متن ۵۸۲-۵۸۱، صص ۱، ج ۱۳۷۰/۱۹۵۱شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، الملل و النِحَل، تصحیح محمد بدران، مطبعه األزهر، مصر، 

، صص ۱۳۲۱نائینی، انتشارات علمی، تهران،   سید محمد رضا جاللی ۀالدّین صدر ترکه اصفهانی، به تصحیح و مقدم افضل ۀفارسی ترجم

؛ ابن ۲۸۶-۲۷۹و  ۲۵۱-۲۴۹، صص ۱۳۴۸جیبی، تهران،   الملک، سیاستنامه، تصحیح جعفر شعار، انتشارات ؛ خواجه نظام ۲۶۵، ۲۱۱، ۱۸۸

؛ ۱۸۴، ۱۸۲-۱۸۰، ۶۷، صص ۱۳۱۳مقاالت األنام، تصحیح عباس اقبال، طبع مجلس، تهران، داعی حسنی رازی، تبصرۀ العوام فی معرفۀ 

؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفَرق ۲۵-۲۱، ۱۸، ۵، صص ۱۹۳۸، بیان مذهب الباطنیّه و بُطالنه، تصحیح ستروطمان، مطبعۀ الّدوله، استانبول،  دیلمی

؛ الرازی،فخر الدین،اعتقادات فرق المسلمین ۲۷۷و  ۲۵۱،صص۱۹۱۰/ ۱۳۲۸ر، بین الفِرَق، به حواشی محمّد بدر، مطبعۀ المعارف، مص

 ۷۹-۷۸، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، بدون تاریخ، صص۱والمشرکین، ج 

https://mirfetros.com/fa/%0bhttps:/mirfetros.com
https://mirfetros.com/fa/%0bhttps:/mirfetros.com
https://mirfetros.com/fa/%0bhttps:/mirfetros.com
https://mirfetros.com/fa/?page_id=3403
https://mirfetros.com/fa/?page_id=3403
mailto:ali@mirfetros.com
mailto:ali@mirfetros.com
https://mirfetros.com/fa/?p=37087#_ftnref1


               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

184 

 

 

؛ خواجه ۱۷۳؛ بغدادی، پیشین، ص ۱۱۶-۱۱۵ق، صص ۱۳۱۷، مصر، ۲ ج النِحَل، و االهواء و الملل فی الفِصَل حزم، ابن - [۲]

 ۲۶۹، ص ۱، ج ۱۹۷۳؛ شاکر مصطفی، دولۀ بنی العبّاس، نشر وکالۀ المطبوعات، کویت، ۲۸۶-۲۸۵، ۲۵۰الملک، پیشین، ص  نظام

 ۲۰۶، ص ۱۳۶۲ تهران، مرواید، انتشارات دوستخواه، جلیل داود،نگارش پور ابراهیم استاد گزارش از اوستا،- [۳]

مقایسه کنید با . ۱۰۲-۱۰۱و  ۹۷ -۹۶، صص۱۳۶۳ تهران، ابتکار، نشر بهپور، احمد ۀترجم ،(ایران بخش) الئاریوس آدام ۀسفرنام - [۴]

 ۲۹۹-۲۹۸، صص۱۳۷۷، تهران، ۱نگین آذربایجان، احد قاسمی، جمُغان 

 .۲۸۵ ص پیشین، الملک،  نظام خواجه - [۵]

و  ۱۳۸۵/۱۹۶۳و ۱۳۸۳ ،(دکن) حیدرآباد المعارف، دائرۀ مجلس مطبعۀ الیمانی، المعلّمی الرحمن عبد تعلیق و تصحیح به االنساب، - [۶]

 ۱۰۴، ص ۵، ج ۸-۷، صص ۲؛ ج ۱۹۶۶

 ۱۱۶، ص۱۳۴۵ تهران، ، ایران فرهنگ بنیاد انتشارات شعار، جعفر ۀترجم االرض، صورۀ حوقل، ابن- [۷]

 انتشارات یاسمی، رشید ۀترجم ساسانیان، عصر در ایران سن، کریستن: به کنید نگاه( گُشْنَسب آذَرْ) «آذرگُشسب» ۀآتشکد ۀدربار- [۸]

 ۱۲۱-۱۲۰، صص۱۳۸۵ تهران، معاصر، صدای

 ۱۸۸، ص۱۳۳۷محمود عرفان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  ۀی خالفت شرقی، ترجمها سرزمین لسترنج، - [۹]

؛ ابن ۱۸۰میالدی، ص ۲۰۰۰،الطبع الثانیۀ، طهران، ۴ن مسکویه، تجارب األمم وتعاقب الهُمم، ج؛ اب۵۸۰۷، ص۱۳طبری، پشین، ج-[۱۰]

موقع »همچنین نگاه کنیدبه: هویدا، رحیم، . ۱۵، ص ۱۹۹۷/ ۱۴۱۷، دارالکتاب العربی، بیروت، ۶األثیر، أبو الحسن، الکامل فی التاریخ، ج 

 ۱۰۲-۱۰۰، خصوصاً صص۱۳۵۰، ۱۰۰-۹۷ ۀادبیّات تبریز، شمار ۀدانشکد ۀ، نشری«جغرافیائی دشت مُغان و چند رویداد تاریخی در آن

؛ همو، ۲، ص۱۳۴۵، آذر۵۰ ۀشمار مردم، و هنر ۀماهنام ،«خُرّمدین بابک جایگاه بَذّ، یا جمهور ۀقلع»: اهلل سیف فرد، کامبخش - [۱۱]

های  ها، شهرها و قلعه آثار باقیمانده از آتشکده»؛ دیباج، اسماعیل، ۸-۶، صص۱۳۴۵، تهران، ۴ ۀهای تاریخی، شمار بررسی ۀمجل

، انجمن آثار و ۲؛ترابی طباطبائی،جمال،آثار باستانی آذربایجان، ج۱۰-۸، صص۱۳۴۶، تهران، ۶ ۀهای تاریخی، شمار ، بررسی«آذربایجان

 ۴۴۷-۴۴۶، صص۱۳۵۵مفاخر فرهنگی، تهران، 

 ۱۰۳-۱۰۲نگاه کنید به بحث درخشان کریستن سن، پیشین، صص - [۱۲]

 ۳۶۱یعقوبی،پیشین،ص- [۱۳]

، ۳، ج ۱۳۶۶طبری، ابوعلی بلعمی، به کوشش و تصحیح محمد روشن، نشر نو، تهران،  ۀنام ؛ تاریخ۶-۲کامبخش فرد، پیشین، صص-[۱۴]

 ۱۲۵۸-۱۲۵۷صص 

 ۵۸۲۷، ص۱۳ج پیشین، طبری،- [۱۵]

مقایسه کنید با . ۹۸و ۹۷حسین قره چانلو، صص ۀترجم؛ ۱۲۲-۱۱۹، ص ۱۸۸۹ابن خردادبه، المسالک و الممالک، طبع بریل، لیدن، - [۱۶]

محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه  ۀ؛ یعقوبی، البُلدان، ترجم۳۶۱، ص ۱۹۷۷/ ۱۳۹۷، دار صادر، بیروت، ۱یاقوت حموی، مُعجم البُلدان، ج

 ۴۷، زیرنویس ص۱۳۵۶و نشر کتاب، تهران، 

  انتشارات طباطبائی، ابوالفضل ۀترجم مینورسکی، والدیمیر تحقیقات و تعلیقات با ایران، در ابودُلَف المُهَلهِل،سفرنامه ابودُلَف - [۱۷]

 ۴۷و  ۴۶، صص ۱۳۴۲ تهران، زمین، ایران فرهنگ

 ۱۱۹ص پیشین، خردادبِه، ابن - [۱۸]

 ۹۶۸، ص۱۳۵۳، تصحیح ملک الشعرای بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، کتابفروشی زوّار، تهران، ۲ج بلعمی، تاریخ - [۱۹]

 ۹۸، ص۱۹۲۱ کمبریج، نیکلسون، و لسترنج تصحیح و اهتمام و سعی به فارسنامه، بلخی، ابن - [۲۰]
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 ۲۴۶ین، صپیش العوام، تبصرۀ - [۲۱]

 ۱۶۳ص پیشین، بالذُری،- [۲۲]

 .هستم خوئی زریاب عبّاس استاد از ای مقاله مدیون را نکته این- [۲۳]

 ۸۷ص پیشین، حوقل، ابن- [۲۴]

 ۵۴۶، ص۱۳۶۳مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران،  ۀعبدالحمید آیتی، مؤسس ۀ، ترجم۱ ج خلدون، ابن تاریخ العِبَر؛- [۲۵]

 ۲۰۹۲-۲۰۹۱، صص۵ج پیشین، طبری، - [۲۶]

 ۱۴۸و ۱۳۷، صص۲۵۳۷کسروی، احمد، شهریاران گمنام، انتشارات امیر کبیر، تهران،  -[۲۷]

؛ طبری،پیشین، ج ۲۹۴و  ۲۸۸، ۱۶۸و  ۱۶۷و  ۱۰۱؛ بالذری، پیشین، صص ۷۳و  ۶۹، ۶۶، ۴۲ صص پیشین، نَرشَخی، به کنید نگاه - [۲۸]

 ۳۸۵۹-۳۸۵۶، صص ۹؛ ج ۱۹۵۹،ص۵

 ۲۵۶-۲۵۴، صص۱۳۱۳الدین تهرانی، چاپ مجلس، تهران،  اه کنید به: قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، تصحیح سید جاللنگ - [۲۹]

به نقل از: مشکور، نظری به تاریخ آذربایجان، انتشارات انجمن آثار ملّی، تهران،  ۵۹، صص۱۱االغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج - [30]

 ۱۳۷، ص۱۳۴۹

 ۳۶۲-۳۶۱، صص۱۳۵۶محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  ۀ، ترجم۲ یعقوبی،ج تاریخ - [۳۱]

ح. مسعود، بنیاد فرهنگ  ۀ؛مختصر البُلدان، ابن فقیه همدانی، ترجم۲۸۸و ۱۶۸-۱۶۷، ۱۶۶-۱۶۵، ۱۴۰البُلدان،پیشین،ص فتوح - [۳۲]

 ۱۲۷-۱۲۶، صص ۱۳۴۹ایران، تهران، 

 ۴۶۲-۴۶۱، ص ۲ ج پیشین، یعقوبی،- [۳۳]

 ۳۰۹. ۲۶۳، ۲۶۲، ۴۸، صص ۱۳۱۳الدین تهرانی، چاپ مجلس، تهران،  قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، تصحیح سید جالل - [۳۴]

؛ ۶۰، ص ۱۳۴۵رات شرق،تهران، انتشا تسبیحی، حسین محمد  کوشش به مرعشی، مازندران،ظهیرالدین و رویان طبرستان، تاریخ - [۳۵]

 ۱۸۳، ص۱، ج ۱۳۱۴تاریخ طبرستان، ابن اسفندیار، تصحیح عباس اقبال، کالله خاور، تهران، 

، ۱۳۴۱، تهران، ۱۰زمین، ج  ه، فرهنگ ایرانپژو دانش تقی محمد کوشش به العلوی، الحسینی  بن محمد ابوالمعالی االدیان، بیان - [۳۶]

 ۳۰۰ص 

 ۳۶۲-۳۶۱، ص ۲ ج پیشین، یعقوبی،: به کنید نگاه - [۳۷]

 ۱۴۵، ص۲ج یعقوبی، - [۳۸]

 ۵۵-۴۵صص البُلدان،: به کنید نگاه- [۳۹]

 ، در پادشاهی یزدگرد.۳۱۹، ص۱۹۶۶، زیر نظر: ا. برتلس و عبدالحسین نوشین، مسکو، ۹فردوسی، ج  ۀشاهنام-[۴۰]
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 ۀایاالت متحد کتاب درسى درمراغه  ۀرصدخانپیرامون صفحه ای 

 امریکآ

 توفیق حیدرزاده

 مدرس تاریخ علم و فناوری، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید

 

استانداردها را تعیین   ، برخالف ایران، متولی تولید کتابهای درسی نیست. وزارت آموزشوزارت آموزش در آمریکا

شرایط  ۀکتابهایی تولید کنند که واجد هم می کند و ناشران معموال بسیار بزرگ، در رقابتی سخت، تالش می کنند تا

تعیین شده از سوی وزارت آموزش باشند. سپس، گروههایی از متخصصان آموزش و پرورش و آموزگاران و در 

کتابهای ناشران را بررسی می کنند و سرانجام کتابهای  ،ایالتی و منطقه ایعادی در سطح  برخی ایالتها حتی شهروندان

 –دبیرستان و  راهنمایی ۀدور دبستان، –آموزشی  ۀآموزش دوازده ساله را انتحاب می کنند. البته هر دور ۀدور

) دسترسی دانش آموزان به کتابها حتی . دارند نظارت کتابها انتخاب ۀنحو بر که دارد متفاوتی ۀکنند بررسی گروههای

تقریبا در تمام ایالتها کتابهای درسی رایگان است و . به طور ایالتی تعیین می شود (رایگان/امانتی یا با پیش پرداخت

  .هزینه آن را پرداخت کرد یا آسیب دیدنشان باید نفقط در صورت گم شد

شورای ملی تعلیمات اجتماعی در آمریکا تاسیس شد که بزرگترین انجمن  (میالدی ۱۹۲۱)شمسی  ۱۳۰۰در سال 

اجتماعی آمریکاست و هدفش پشتیبانی و تقویت آموزش اجتماعی و آموزگاران علوم اجتماعی است.  غیرانتفاعی

ا یی برای تدریس علوم اجتماعی در سطح ایالتی یاستانداردهامیالدی  ۱۹۹۰/  شمسی ۱۳۷۰گرچه تا اوایل دهه 

فراگیری برای آموزش علوم اجتماعی در سراسر  استانداردهای ۱۳۷۳دانشگاهی تعیین می شد، این شورا در سال 
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های درسی علوم اجتماعی  آمریکا تدوین کرد و چارچوبی کلی برای همسویی در آموزش، یادگیری و ارزیابی برنامه

داده   و فناوری روی  آموزش  امر  یا و همچنین درو در پی تحوالت زیادی که در دن ۱۳۸۹ارایه داد. سپس، در سال 

منتشر شد که رهیافت آن فراتر از آموزش صرف و انتقال دانش بود. در اهداف  ۱۳۷۰جدیدی از سند ویرایش  بود، 

منسجم و بدون تبعیض علوم اجتماعی و انسانی برای پیشبرد و ارتقای قابلیتهای مدنی  ۀمطالع"که:  این سند آمده است

شناسی، باستانشناسی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی،  مردم ۀمدارس، با مطالع ۀاست. در برنام

منسجم و  ۀعلوم انسانی، ریاضیات و علوم طبیعی، مطالع روانشناسی، دین، وجامعه شناسی، به همراه مفاهیم متناسبی از

ن کمک کنیم تا جوانان در این جها مطالعات اجتماعی این است کهمنظم علوم اجتماعی مقدور می شود. هدف اصلی 

خیر عموم  همبسته، به عنوان شهروندان جامعه ای دمکراتیک با تکثر فرهنگی، تصمیمات آگاهانه و منطقی برای

  ".بگیرند

      

 مراغه  ۀدخانصر                                                 روی جلد کتاب تاریخ دنیا برای دوره راهنمایی           

منشانه دانش هدف علوم اجتماعی ارتقای شایستگیهای مدنی است، یعنی ارتقای دانش، تحلیل خردمندانه و طبع آزاد

دانش آموزان  ۀمتعهد زندگی اجتماعی باشند. رسالت مدنی مطالعات اجتماعی، مشارکت هم آموزان تا اعضای موثر و

را طلب می کند. تنوع دانش آموزان  -دینی وقابلیتهای یادگیری  فارغ از تنوع فرهنگی، زبانی، نژادی، جنسیتی، -

را به آزمایشگاههای تمرین دمکراسی  های علوم اجتماعی شد و کالسهدف آزادمنشانه پذیرش تکثر را عینیت می بخ

  .بدل می کند
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  :در این سند، ده مضمو ن زیر به عنوان مفاهیم سازماندهنده برنامه مطالعات اجتماعی پیشنهاد شده اند

   گفرهن -یک

  و تغییر زمان، پیوستگی -دو

  مردم، مکانها و محیط زیست -سه 

  هویترشد فردی و  -چهار

  افراد، گروهها، و نهادها -پنج

  قدرت، صالحیت، و حکومت - شش 

  تولید، توزیع و مصر ف -هفت

  و جامعه علم، فناوری -هشت 

  ارتباطات جهانی -نه

   لی مدنی و عمآرمانها -ده

دانش آموز با ، با درنظر گرفتن این ده مضمون اصلی در تدوین برنامه های درسی علوم اجتماعی و کتابهای درسی

مختلف آشنا می شود، روابط بین انسانها را در مکانهای مختلف در طی تاریخ درک می کند، به مشارکت  فرهنگهای

زمان، بلکه با در نظر  ۀدرک پدیده ها و طبیعت پیرامون پی می برد و تاریخ را نه فقط در محدود انسانها و تمدنها در

  .می گیرد این ده مضمون یادءگرفتن همه 

راهبردی در نوشتن کتابهای درسی تاریخ، پرداختن به تاریخ علم و فناوری در میان تمدنها،  ۀت این اندیشیکی از ثمرا

تمدنها و نشان دادن پیوستگیها و گسستها در تحول اندیشه های علمی و نوآوریهای تکنولوژیکی در  تبادل فرهنگی بین

تاریخ نوع بشر را فارغ از نژاد و دین و رنگ و جنسیت و قومیت برای  تعصب، دور ازه تاریخ بشر است. این رهیافت ب

 ۀپژوهشهای تاریخی تنظیم می کند نه باورهای جانبداران شاگردان بازگو می کند و روایت خود را بر مبنای

  .ایدیولوژیک

ست و دانش آموزان، ا دنیاتاریخ  ( ۸تا  ۶یا  ۸تا  ۵بسته به ایالت، سالهای )درس تاریخ دوره راهنمایی در آمریکا 

اسالمی قرون میانه، علم و فناوری،  ۀمرور می کنند. دور از قدیمیترین تمدنها تا عصر حاضر تاریخ شرق و غرب دنیا را

  .راهنمایی است ۀمباحث کتاب تاریخ دور و تبادالت فرهنگی در این دوره از جمله
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- ۲۰۲۲سال تحصیلی)درکتاب جدیدی که انتشارات مک گراهیل برای درس تاریخ دوره راهنمایی  صفحه ای هم 

، 1( تهیه کرده است ۲۰۲۳ مراغه اختصاص یافته است. نویسندگان کتاب، متن مربوط به رصدخانه مراغه  ۀبه رصد خان 

  :گرفته اند کتاباین را از فصل دهم 

Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the context of the 

UNESCO World Heritage  Convention - A Thematic Study (UNESCO, 2010)  

سال پیش برای مرکز میراث جهانی یونسکو نوشته بودم. سه سال پیش، وکیل  ۱۲این فصل کتاب را من حدود 

آن بود اجازه گرفت که یک پاراگراف از گراهیل در نامه ای که یک متن حقوقی طوالنی پیوست  انتشارات مک

حقوق مولف به این شکل برایم تازگی داشت. می توانستند متن را  مرا در این کتاب استفاده کند. رعایت ۀنوشت

خواست بداند که دستمزد نویسنده را چقدر  استفاده کنند و مشخصات کتابشناختی مرجع را بنویسند. اما ناشر می

خواستند فراهم   شحالی اعالم کردم که دستمزدی نمی خواهم و اگر اطالعات دیگری همپرداخت کند. من با خو

خواهم کرد. نمی دانم نویسندگان و ویراستاران این کتاب بعد از چه مدت تحقیق دریافته بودند که باید برای دانش 

رسی چه منابعی به این نتیجه رسیده مراغه بنویسند و بعد از بر ۀامریکایی در باره رصدخاندوازده ساله  –ده  آموزان 

رصدخانه های تاریخی منتشر کرده است که می توانند عینا استفاده کنند. هر چه  بودند که یونسکو مقاالتی درباره

  د.انتشار کتاب دو سال به تعویق افتا  بود، کار حرفه ای دلپذیری بود. اما بخاطر همه گیری کرونا

راهنمایی دو سوال مهم در پایان متن آورده اند که دانش آموزان باید جواب دهند: چرا  ۀویراستاران کتاب تاریخ دور

ردپای نجوم در " ۀشد وچرا این رصدخانه چنان تاثیرگذار بوده است. منصور وصالی در مقال اختهس ۀرصدخانه مراغ

 ۱۲ ۀدانش آموزان ما در دورکل دانش نجومی را که ( ۵۸دویست و هشتاد، ص  نجوم، شماره )مجله  "برنامه درسی

رصدخانه مراغه یاد  ۀبارامریکایی در راهنمایی ۀآنچه دانش آموز دور ۀساله یاد می گیرند فهرست کرده است. مقایس

باید درس عبرتی باشد  ،ساله یاد می گیرند ۱۲ ۀدر دورنجوم و تاریخ آن  ۀکال دربارمی گیرد و آنچه دانش آموزان ما 

راهنمایی ما نه تنها  ۀرکاران آموزش و پرورش در ایران. به همین قیاس، نویسندگان کتاب تاریخ دوراند برای دست

بلکه آنقدر هم باید تحقیق کنند که اهمیت یک مرکز علمی مثال در چین  ،بنویسند باید تاریخ علم را در ایران به دقت

این کتاب تاریخ است. کتاب  ۴۴۸مراغه در صفحه  ۀدخانرص  نند. این مطلبیا تمدن مایا را به نوجوان ایرانی بشناسا

ولی حجم اطالعات آن شگفتی آور  ،راهنمایی نوشته شده ۀبیش از هشتصد صفحه است. گرچه کتاب برای کل دور

، با دفتر یونسکو در (۲۰۱۰)نگارنده در همان زمان که متن مربوط را برای انتشار توسط یونسکو آماده کرده بود  .است

 جهانی میراث یک عنوان به مراغه ۀرصدخان ثبت برای رسما - پروتکل طبق  –یونسکوی ایران   ان تماس گرفت تاایر

                                                 
1
  Spielvogel, J. J. (2023). World history: Voices and perspectives. McGraw Hill 



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

190 

 

 

ر ایران، مراغه در تاریخ نجوم و تاثیر آن بر ساخت رصدخانه های بعدی د  ۀرصدخان اهمیت خاطر به. کند اقدام

عنوان میراث جهانی وجود دارد. از اینکه دفتر یونسکو در   ماورالنهر، عثمانی و حتی هند، دالیل کافی برای ثبت آن به

 .جهانی نیست مراغه هنوز جزو میراث ۀخبر ندارم، ولی رصد خان ،ایران چه اقدامی کرد
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شخصی تهی دست و بی خانمـان و شـکمباره در زنـدان بـود. او     

در خوردن غذا آنقدر حـریص بـود کـه کسـی جـرأت نداشـت       

پیش او حتی لقمه ای نان بخورد. زیرا او با ترفند و حیله و یـا بـه   

 دانستند. زور آن لقمه را نصیب خود می کرد. همه  زندانیان از او دل پر خونی داشتند و چاره دفع این بال را نمی 

سر انجام زندانیان مشکل این مرد شکمباره را با وکیل آگاه و فهمیده ای در میان گذاشتند که: از قـول مـا بـه قاضـی     

سالم برسان و بگو در زندان مرد طمعکار و بی شرمی است که باید تا ابد در زندان بماند. امـا آن چنـان وقـیح اسـت     

ذای ما می نشیند و امان ما را بریده است. او بـه تنهـایی غـذای شصـت     که مانند مگس بدون هیچ شرم و حیایی سر غ

 نفر را می خورد و هنوز سیر نمی شود و اگر به او بگوییم بس است خود را به کَری می زند.

 شصت کس   1پیش او هیچ است لوتِ

 کَر کند خود را اگر گوییش: بس  

۲/۶۱۸ 

یم و از شما سرور و قاضی محترم در خواست می کنـیم شـر او   ما سه سال است که گرفتار ظلم این قحطی زده شده ا

جیـره ی غـذایی    ،را از سر ما کم کنید. یا این گاومیش را به زندان دیگری منتقل کنید و یـا ایـن کـه از محـل وقـف     

 دیگری برای او معین بفرمایید. ای سرور و موالی ما، به فریاد این ستم دیدگان برس.

یت زندانیان را به او گفت. قاضی زندانی شکمباره را احضار کـرد و پـس از تحقیـق از    وکیل، نزد قاضی رفت و شکا

 او و زندانیان و زندانبانان، برای او ثابت شد که زندانیان بینوا راست می گویند.

                                                 
 لوت: غذا.  -۱

 

 مهدی سیاح زاده

 
 داستان زندانی مفلس

( ۵۸۵)مثنوی، دفتر دوم ، از بیت   
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قاضی برای این که شر او را از شهر و زندان و حکومت کم کند، به او گفت: از این زندان خارج شو و برو سر خانـه  

 و زندگی خودت، تا همه از دست تو آسوده شوند. 

 گفت: خان و مان من، احسان توست  

 همچو کافر جنّتم زندان توست  

 گر ز زندانم برانی تو به ردّ

 1خود بمیرم من ز تقصیری و کَدّ 

۲/۶۲۷ 

ماننـد   زندانی طمعکار گفت:من کجا بروم؟ خانه وکاشانه ی من زندان اسـت کـه تـو بـه مـن احسـان کـرده ای. مـن        

کافری هستم که زندان تو برای من مانند بهشت است. اگر مرا از زندان بیرون کنی، از بـی چیـزی و گـدایی خـواهم     

 مرد. 

قاضی گفت: تنگدستی و بی چیزی خود را ثابت کن. گفت: این زندانیان شاهدند که چقدر مفلس وتهیدست هستم. 

ن گریه می کنند و از تو می گریزند. آن ها می خواهنـد از تـو   قاضی گفت: آن ها ترا متهم کرده اند. از دست تو خو

 نجات پیدا کنند، بنابراین گواهی آنان قابل قبول نیست. 

 -آنگاه همه حاضران در دادگاه شهادت دادند که او بسیار بینوا و تنگدست است. قاضی از هر کس می پرسـید، مـی  

اضی پس از شنیدن سخنان همـه ی گواهـان و مـدعیان، حکـم     گفت: سرور ما، از این مرد مفلس تر پیدا نمی شود. ق

همه جا اعـالم کنـد کـه ایـن شـخص،       2عجیبی صادر کرد. او دستور داد مرد شکمباره را دور شهر بگردانند و منادی

مفلس وکالهبردار است. هیچ کس به او نسیه نفروشد و یا قـرض ندهـد. هـرکس بعـد از ایـن از او دعـوایی بـه ایـن         

 دادگاه بیاورد، به آن رسیدگی نخواهد شد. نزد من افالس و ورشکستگی او ثابت شده است.  

ک شخص کُرد را که هیـزم مـی فروخـت از او گرفتنـد.     وقتی این حکم عجیب صادر شد، مردم جمع شدند و شتر ی

زندانی کالهبردار را روی آن نشاندند و از صبح تا شام، او را در شهر گرداندند و آن کُرد نیز به هوای گرفتن کرایـه  

و ی شتر، دنبال آن ها  می دوید. در هر محلۀ شهر، سر هر بازار، حمام و هر کوی و برزن، شتر را نگـاه  مـی داشـتند    

ده منادی با آواز بلند به زبان های فارسی، ترکی و کُردی و رومی و عربی اعالم می کردند که: ای مـردم، ایـن مـرد    

آهی در بساط ندارد، ورشکسته است. مفلس است. متقلـب اسـت، حیلـه گـر و الف زن اسـت. او را خـوب ببینیـد و        

 -به او اعتماد نکنید. این مجرم، بسیار فریبنده سخن مـی  شکل شمایل او را خوب به خاطر بسپارید. با او معامله نکنید،

گوید و شما را گول خواهد زد. او برای اغفال شما ممکن است لباس مندرس و فرسوده ای بپوشد کـه رحـم شـما را    

                                                 
  کَد: تکدی، گدایی. -۲
 حکم حکومتی را جار می زدند و به مردم اعالم می کردند.که « منادی»درگذشته که وسایل خبر رسانی نبود، کسانی بودند به نام  -۳



               ۲۲شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

194 

 

 

عاریتی برانگیزد. سخنان او ظاهراً بسیار فیلسوفانه و حکیمانه است اما بدانید و آگاه باشید که این سخنان از او نیست، 

است که شما را بفریبد. و لذا بعد از این هرکس از او به منِ قاضی شکایتی بیاورد، اصـالً بـه ایـن شـکایت رسـیدگی      

 «نخواهم کرد و این مرد مفلس را از مجازات معاف خواهم داشت.  زیرا از پیش به شما گفتم.

او را رها کردند و جز مرد مفلس و صاحب  از صبح تا شب، این هشدار مدام به مردم شهر داده شد. شب هنگام مردم

شتر کسی باقی نماند. وقتی مرد مفلس از شتر به زیر آمد، صاحب شتر به او گفت: راه من دور است و بایـد بـروم. از   

صبح روی شتر من نشستی، حاال کرایه ی آن را بده. اگر وسع تو نمی رسد که برای این حیوان زبان بسته جو بخری، 

 مرد مفلس خندید و پاسخ داد: « ه را بده.اقالً پول کا

مرد حسابی، هوش و حواس تو کجا رفته. از صبح تا کنون ما چه می کردیم؟ از صبح طبل بـی چیـزی و نـداری مـرا     

می زدند و تو بیچاره آن را نشنیدی؟ از صبح این قدر گفته اند که این مرد بی غیرت مفلـس اسـت و مفلـس اسـت و     

و سنگ هم فهمیده اند و به گوش تو ابله نرسید و نفهمیدی؟ می دانـی چـرا؟ بـرای ایـن     مفلس است که حتی کلوخ 

که گوش تو احمق از طمع و حرف های فریبنده پُر شده. این است که کَر بودی و نفهمیدی که من چیزی نـدارم بـه   

 تو بدهم. چون طمع انسان را کور و کر می کند.

 گفت: تا اکنون چه می کردیم پس؟

 و؟ نیست اندر خانه کس؟  هوش تو ک

  1طبل افالسم به چرخ سابعه 

 رفت و تو نشنیده ای بد واقعه؟

 گوش تو پُر بوده است از طَمع خام 

 پس طَمَع کَر می کند کور ای غالم  

 تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان 

   2مفلس است و مفلس است این قَلتَبان

۲/۶۷۴ 

 

*** 

 

 

                                                 
  چرخ سابعه : آسمان هفتم . -۴
 قَلتَبان : بی غیرت ، بی حمیت . -۵
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 -پایان داستان پیش )داستان خر برفت ...(، مولوی ضمن نکوهش تقلید، موضوع طمع را نیز مطرح می کند و مـی در 

گوید: آن صوفی که خرش را فروختند و خوردند، طمعکار بود و می خواسـت از آن خـوان نعمـت مفـت و مجـانی      

« زنـدانی مفلـس  »مولوی همین حکایت  بهره مند شود و شبی با صوفیان به خوشی و عشرت به پردازد. اینجا است که

 را نقل می کند.

 یک حکایت گویمت، بشنو به هوش  

 تا بدانی که طَمَع شد بَند گوش  

 هرکه را باشد طَمَع، اَلکَن شود  

 با طَمَع کی چشم و دل روشن شود؟

 پیش چشم او خیال جاه و زر  

 همچنان باشد که موی، اندر بَصَر 

۲/۵۷۸ 

تار طمع هستند؟ مولوی به این پرسش پاسخ می دهد: خیر. فقط کسانی در زندگی اسیر طمع اما آیا همه ی مردم گرف

و آز نمی شوند که مست شـراب حضـرت حـق انـد و از دیـدار حـق برخـوردار شـده انـد. یعنـی عارفـان و بـه قـوام              

، امـا هیچگـاه   رسیدگان. عارفان نیز ممکن است، مانند حضرت سلیمان، همۀ نعمت های ایـن جهـان را داشـته باشـند    

این دنیا در نظر چنین کسانی مانند مُرداری است  که بـوی  « اسباب بازی های»خود را مالک آن ها نمی پندارند. زیرا 

 گَند آن شامۀ آنان را  می آزارد.

 جُز مگر مستی که از حق پُر بُوَد 

 بُوَد  1گرچه بدهی گنج ها او حُر

 هر که از دیدار، برخوردار شد 

 ر چشم او مُردار شد این جهان، د

۲/۵۸۱ 

در اصل صوفی نبود. دنیا در چشم او هنـوز از ارزش هـایی بهـره داشـت. او از     ...« خر برفت »اما آن صوفی درداستان 

مستی بادۀ حق سرمست نبود، او جلوه هـای آن جهـان پرشـکوه را ندیـده بـود، تـا ایـن جهـان بـرای او ماننـد مـردار            

                                                 
  حُر: آزاده. -۶
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. همانگونه که مرد کُرد، در این خفاشان، شبکور شد گندآلود باشد. این بود که گرفتار حرص و طمع گردید و مانند

 کرد.  -داستان، از طمع کَر و کور شد بود و با همه ی اعالم افالس آن زندانی، درخواست کرایه ی شتر خود را می

 توضیح مجدد این نکته مهم اینجا الزم است که :

ین است که بـرای رسـتگاری، بایـد از دنیـا     متاسفانه بسیاری از مردم گمان می برند توصیۀ عرفان به انسان  ا

دل بکَنَند، به لذت های دنیا پشت پا بزنند، خود را از همه ی نعمت های این جهان محروم کننـد، ریاضـت  بکشـند و    

 پیشه کنند.  « رُهبانیت»جسم خود را به عذاب سخت دچار کنند و در یک کالم 

مولوی و عرفان ناشی از بد فهمی و یا بد آموزی برخی متولیـان ناآگـاه طریقـت      ۀبارباید گفت که این نوع تفکر در

 بوده است.  

 ، این پرسش را مطرح می کند که : مولوی خود به این موضوع توجه داشته و برای جلوگیری از سوء تعبیر ها

 چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن 

 میزان و زن   نی قماش و نقره و

۱/۹۸۳ 

مولوی می پرسد: دنیا چیست؟ آیا مضرات دنیا، کـه ایـن همـه  بحـث و حـدیث در بـاره ی آن اسـت، داشـتن زن و         

کسب و کار )ترازو( یا داشتن طال و نقره و ثروت است؟ آیا از نظر عرفان داشتن این نعمت ها، بد و مـذموم اسـت و   

 باید از این ها دوری کرد؟ 

می دهد که  داشتن  زن و فرزند و ثروت و مال و مقام و شهرت، نشـانه ی ایـن نیسـت کـه کسـی       مولوی خود پاسخ

یعنی دور دنیا پرست است و از دین و معرفت و عرفان دور مانده است. معنی دنیا که این قدر از آن بد می گویند،  

، از فکر خدا ماندن از فکر حق و حقیقت. یعنی هرگاه، حتی بدون داشتن ثروت و مقام و شوکت

این مفهوم می رساند که مولـوی بـرخالف عـده ای از زاهـدان و      غافل شدی، بدان که گرفتار دنیا شده ای.

صوفیان که از دنیا فرار می کنند و نعمت های این جهان را اسباب گمراهی مـی داننـد، اعتقـاد دارد کـه بایـد از ایـن       

 نعمت ها  بهره گرفت و همچنان با خدا بود.  

 -موالنا در این مورد مثال جالبی می آورد. وجودانسان را به کشتی و نعمت های دنیا را به آب تشبیه مـی کنـد و مـی   

گوید: اگر آب در زیر کشتی )یعنی انسان( نباشد، حرکـت نمـی کنـد. پـس آب باعـث کـارکرد و ادامـه ی حیـات         

تی اسـت کـه از آب بـرای رسـیدن بـه      کشتی می شود. در این حالت، این کشتی است که حاکم بـر آب اسـت. کشـ   
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مقصد )نیستان( استفاده می کند. در این حالت آب پشتوانه  امنیت حرکت کشتی است. )زیر کشتی پشتی است(. امـا  

اگر آب در کشتی نفوذ کند، موجب هالک کشتی می شود. یعنـی کشـتی دیگـر از خـود اراده ای  نـدارد و اختیـار       

است. انسان هم همین گونه است. در ایـن حالـت انسـان شـهریار خـود و دنیـا       کشتی در دست آب )نعمت های دنیا( 

 نیست، بلکه بنده و اسیر دنیا می شود.

 آب  در کشتی، هالک کشتی است  

 آب، اندر زیرکشتی، پُشتی است 

 ۱/۹۸۵ 

تفسیر مهم دیگر داستان این است که:  قاضی نماد حضرت حق، منادیان مظهرپیامبران، مرد کُـرد نمـاد انسـان و مـرد     

مفلس سمبل شیطان است که با آن که خدا از طریق پیامبران خود همه جا و در همه وقت چهـره و اوصـاف او را بـه    

رآمد )همه ی بازیچه های دنیوی( به او دل مـی بنـدد و بـا    انسان می نُمایاند، باز هم انسان )مرد کُرد( به طمع کسب د

شیاداند، ندار و مفلس اند، نباید گـول  « ابلیس های آدم روی»آن که از صبح در کوچه و بازار فریاد می زنند که این 

 آنان را خورد، باز به دام آن ها می افتند.  

 مفلسیّ ِ ابلیس را یزدان ما 

 در قرآن ما  1هم مُنادی کرد

 و دَغا و مُفلِس است و بد سُخُن  ک

 هیچ با او شرکت و بازی مکُن   

 ور کنی او را بهانه آوری 

 از وی کی بری؟ 2مفلس است و صرفه

۲/۶۵۴  

 

 

 

 

 

                                                 
  مُنادی: ندا کننده، جار زننده.  -۷
 صَرفه: سود. -۸
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 تازه ها و جاودانه های شعر 

  نوروزنامه

 از دکتر علیرضا اکبری شعرها نشگزی

 

 دکتر شفیعی کدکنی

 «ای برای صداها آیینه»

  دیگر های سین و عید ۀکنار سبو، سبز

 شد گرَت بود، سین سرودی چه می

 که هفتاد سین گر تو را هست و آن نه

 بودی که پاری خشکِ ۀهمان هیم

 

 دیگر های سین و عید ۀکنارِ سبوسبز

 :بدین عذرِ لنگت چه کوشی که گویی

 سرودِ من اینجا،»

  ست نسیمی

 کند روی بامی می که از بندِ رختی، گذر

  داند آنجا و می

  ها، هیچ جان و دلی نیست در آن جامه

 «که از نام و پیغامِ او شاد گردند

  و

 :آهسته مویی
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 «چه شعر و سرودی؟ چه گفت و شنودی؟»

 تو، گیتی وارِ در آن سوی این هستیِ هیمه

 وارش  بر آیین آیینه

 ست فزوده خود ۀست و بر نغم سروده

 باران، چه هیهای رودی چه هوهوی

  ولی تو،

  همانی که پارینه بودی

 نه شعری شکفتت

  نه بر منظری تازه چشمی گشودی

 درین آبیِ آبی آفتابی

 دیگر های سین و عید ۀکنار سبوسبز

 شد گرت بود سینِ سرودی؟ چه می

 

 برای

زاده حاجی شروین  

 برای توی کوچه رقصیدن

 برای ترسیدن به وقت بوسیدن

 برای خواهرم، خواهرت، 

 خواهرامون

 

 برای تغییر مغز ها که پوسیدن
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 برای شرمندگی برای بی پولی

 برای حسرت یک زندگی معمولی
 

 برای کودک زباله گرد و آرزو هاش

 برای این اقتصاد دستوری

 برای این هوای آلوده

 برای ولیعصر و درختای فرسوده

حتمال انقراضشبرای پیروز و ا  

 برای سگ های بی گناه ممنوعه
 

 برای گریه های بی وقفه

 برای تکرار تصویر این لحظه

 برای چهره ای که میخنده

 برای دانش آموزا برای آینده

 برای این بهشت اجباری

 برای نخبه های زندانی

 برای کودکان افغانی
 

 برای اینهمه برای غیر تکراری

یبرای اینهمه شعار های توخال  

 برای آوارِخونه های پوشالی

 برای احساس آرامش
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 برای خورشید پس از شبای طوالنی

 برای قرص های اعصاب و بی خوابی

 برای مرد، میهن، آبادی

 برای دختری که آرزو داشت پسر بود

 برای زن، زندگی، آزادی

 … برای آزادی

 … برای آزادی

 … برای آزادی

 برای آزادی

 

 

 «ایران دخت»

 جهانگیر صداقت فر

 زن ای  درخشی؛ همچنان تابان بمان  می

 زن ای  سامان بمان  فروزِ شهرِ بی شب

 فرجامِ یلدایی  در ظَالمِ شامِ بی

 زن ای  آفتابِ روشنِ نیسان بمان

 آسمانِ ابریِ چشم انتظاران را

 زن ای  تندرِ آبستنِ باران بمان

  چرک و خون شد زخمِ قلبِ آرزومندان

 زن ای  درمان بمان ها را مرهمِ عقده
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 جان نثاری با درفشِ کاویان در مُشت

 زن ای  بر بلندِ تارکِ کیوان بمان

 آزاده سروِ خاوران بودی سربلند

 زن ای  مظهرِ آزادیِ ایران بمان

 تو عقابِ تیز پروازِ اساطیری

 زن ای  همچنان بر عرش در جوالن بمان

 ای که زهدانِ تو مهدِ سربداران بود

  زن ای  ز جانبازان بمانمادرِ نسلی 

 افتخارِ دفترِ تاریخِ ایرانی

 زن ای  ی پایان بمان مفتخر تا نقطه

 ست ی تو سرپناهِ امنِ ما بوده سایه

 زن ای  ی یزدان بمان در پناهِ فَرّه

 

 هیالصدیقی

شهر  های خورشیدمان، وقت طلوع از بام  

ات، دیوار خواهد ساخت های خونی از دست  

،هر نسلی از تاریخ ما پرسید  تا هرزمان  

 یا هرکسی یک روز... امید خودش را باخت 

بیندش مغرور و روشن، زیر نور صبح می  

 رمزی که بر دیوارمان، امروز افکندیم 

های سرخ خون و سبز دلهامان  با رنگ  
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 نقشی که از زن، زندگی... با عشق برکندیم

های شهر  خورشیدمان، وقت طلوع از بام  

شادی از پردیس آبادی ست  تکثیر نور  

ست  موهایمان را بافتیم ... زنجیره آماده  

 با موی من باال بیا، نزدیک آزادی ست 
 

 عزیزم

 هوشنگ ابتهاج

را، ز جا برخیز  اشکت  از چهره  کن  پاک   

در تو  ، من ای زنده  تو در من  

  میریم ما هرگز نمی

و تو با هزارانِ دگر  من  

  گیریم می  را دنبال  راه  این

  پیروزی  ماست  از آن

فردا  ماست  از آن  

  و بهروزی  شادی  با همه

  عزیزم

  ست آبادی  کار دنیا رو به

دمد امروز می  شهیدان  از خون  که  و هر الله  

ست نوید روز آزادی  
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 فریدون مشیری

 بهارم دخترم از خواب برخیز

برانگیز شوری و بزن  شکر خندی  

ناز غنچه یگل اقبال من ای   

 بهار آمد تو هم با او بیامیز

 بهارم دخترم آغوش واکن

کرد وا آغوش گل  که از هر گوشه،  

 زمستان مالل انگیز بگذشت

 بهاران خنده بر لب آشنا کرد

 بهارم، دخترم، صحرا هیاهوست

 چمن زیر پر و بال پرستوست

 کبود آسمان همرنگ دریاست

 کبود چشم تو زیبا تر از اوست

دخترم، نوروز آمدبهارم،   

 تبسم بر رخ مردم کند گل

 تماشا کن تبسم های او را

 تبسم کن که خود را گم کند گل

 بهارم، دخترم، دست طبیعت

 اگر از ابرها گوهر ببارد

 و گر از هر گلش جوشد بهاری

 بهاری از تو زیبا تر نیارد
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 بهارم، دخترم، چون خنده ی صبح

تو ه ی امیدی می دمد در خند  

تن می بینم از دوربه چشم خویش  

 بهار دلکش آینده ی تو
 

 

 

 

 

 

 ۲۲پایان آرمان
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